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األفلار امليعورة يف اجمللة تعّبر عً آراء كاتبيَا، وال تعّبر 

يتحنل  .بأي ظلل مً األظلال بالضرورة عً آراء اجمللة

 .ية الفلرية املرتتبة للغريللاللاتب مجيع احلقوق امل
ال خيضع ترتيب البحوث يف اجمللة ألٍنية البحث وال 

 .مللاىة الباحث



 

 شروط اليشر يف اجمللة:
  أٌ يتخرى الباحث يف عنلُ اجلدة والعنق والقصد، وااللتساو بالشروط العلنية

 .وامليَجية املتبعة أكادمييا

  كلنة، وأٌ يرتجه امللخص إىل  140أٌ ُيرفق مع البخث ملخص ال يسيد على

 .اللػة اإلجنليسية، ترمجة معتندة

 كلنات ترتب ٍجائيا 6ال تسيد على  أٌ ُيرفق امللخص بكلنات مفتاحية. 

  أٌ يكوٌ املقال مطبوعا بربىامج(Word)وىوع اخلط  ، (AL-Mohanad   

يف  61بني شطور املنت، وحجه  1.0يف كتابة املنت، مبصافة  14وحجه اخلط 

للخواشي. ويف اللػة  11، و الفرعية للننتللعياويً  11ة وعياويً الرئيصال

يف املنت،  12وحجه اخلط  (Times New Roman) األجيبية، ىوع اخلط

 .10ويف اهلوامش ىفض اخلط مع حجه 

 مبا فيَا ملخص البخث بالعربية 0000 أٌ ال يتجاوز عدد الكلنات ،

 .9ال تتجاوز األخطاء اإلمالئية واإلجنليسية، واملصادر واملراجع، وأٌ 

 أٌ ُتوضع لكل صفخة أرقاو ٍوامشَا اخلاصة بَا يف األشفل. 

  ترفق قائنة مفصلة باملصادر واملراجع وفق طريقةMLA ىَاية البخث مرتبة ،

 ٍجائيا.

 ُيرجى يف تدويً اهلوامش يف البخث مراعاة اخلطوات التالية: 

 عيد ذكر املرجع للنرة األوىل: 

 عيواٌ الكتاب خبط  األول للنؤلف. شهواالنؤلف، للاالشه األخري : الكتب

 .ص:  اجمللد إٌ وجد. مكاٌ اليشر: الياشر، شية اليشر،  ،، الطبعةغليظ

 .6، طتطور األدب احلديث يف مصر. الدكتور أمحد، ٍيكل :على شبيل املثال

 .20:و، ص1991، عار : دار املالقاٍرة

 :املقال "بني فاصلتني مسدوجتني"، اشه اجمللة خبط اشه املؤلف، عيواٌ  املقاالت

 .غليظ، الصية، العدد، الصفخة

  ،ُعيد تكرار املرجع يف اهلامش التالي مباشرة تتبع الطريقة اآلتية: املرجع ىفص

 .ج، ص: 

  عيد تكرار املرجع يف موضع آخر مً البخث، اشه الشَرة للنؤلف، عيواٌ الكتاب

 خبط غليظ أو املقال، ج، ص: .

  :ُتخرج اآليات يف منت احلديث، وليض يف اهلوامش، ويكوٌ التخريج كاآلتي

 ( .1)التوبة: 
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 احملتويات

 الكاتب البخح
 الضفخة

 7 السمحً زعواٌ د. أ. التخسيس كلنة
 دزاضات حبوخ و

 اليقد يف التلقي وإشكالية املضطلح فوعى

 أمنوذًدا السقني" "األدب املعاصس العسبي

 بلربكي أ. فطينة

 عيف اهللد. الطعيد 

9 

تضوزات املياٍج اليقدية واللطاىية للنعيى يف 

 اليط األدبي

 عوشاش خليفة د.

 شكسي حبوظ د.

13 

شعسية األشياء يف مدوىة القاصة الطعودية 

 ضَاو العبودي الطسدية

 99 الغبع مضطفى أ.د.

األبعاد اجلنالية لألدب مً ميظوز فلطفة 

 (التازيخ والتأصيل) اليقد اإلضالمي

 77 كسباع علي د.

قضط األطفال يف دولة اإلمازات العسبية 

 (املغامني والسؤى) املتخدة

 99 اهلامشي خليل بديعة د.

 339 طالب أبو حمند إبساٍيه د. الينً يف الطفل أدب يف قساءة
 393 محد مسيه أ. وحتديات واقع طيين:الفلط الطفل أدب

 كامل قضط يف اهليدية الجقافة اىعكاضات

 كيالىي

 359 كاظني ٍدى أ.

 379 دساز أىيظ الديً حطاو يطسى د. اليعقوبي تازيخ يف اهليد صوزة
فلطفة التطامح اهليدية: قساءة ىضية يف 

 الرتاخ العسبي "فلطفة غاىدي" أمنوذًدا

 393 اهلل عطاء د.
اىفالت الرات األىجوية وتشكل الوعي يف 

"ىطاء عيد خط االضتواء"  اخلطاب القضضي

 لصييب حفين أمنوذًدا

 تاوزيسيت فدوى أ.

 ٍالل أميية أ.

707 

 اإلبداعات األدبية
 775 الكبطي بلقيظ د. ميالد

 779 عامل معساج حمند أ. ةواملوضيقاز السضاو

 لقاءات
 719 حطً علوي مجيلة أ. غاشي طالل فاطنة الشابة السوائية مع حواز

 حضة الدكتوزة القطسية الكاتبة مع حواز

 العوعي

 719 عامل حمبوب حمند أ.

 أخباز علنية وأدبية وثقافية

 يف دهلي دامعات "دوز حول الوطيية اليدوة

 العسبية" اللػة إثساء

 791 اليدوي الضديقي اإلضالو غياخ أ.
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 التحرير كلمة

 بطِ اهلل ايسمحٔ ايسحِٝ

 األعصا٤!أٜٗا ايكسا٤ 

ّ إيٝهِ ايعدد ايطابع َٔ دل١ً "اجلٌٝ اجلدٜد" يف ٚقت ٦ٜٔ فٝ٘ ايعامل بأضسٙ ْكدِّ

 احلٝا٠رلتًف ْٛاحٞ ( اييت طايت تبعاتٗا 91-حتت ٚطأ٠ دا٥ح١ نٛزْٚا )نٛفٝد

فٓطأٍ اهلل ضبحاْ٘ ٚتعاىل  ،ٚايتع١ًُٝٝ ايصح١ٝ ٚايٓفط١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ ٚاالقتصاد١ٜ

 حلٝا٠ ايطبٝع١ٝ.إىل آعٛد يٖرا ايٛبا٤  ايعاملعٔ  ٜسفع إٔ

ٗا دلُٛع١ نتابت ات اييت شازى يفخ ٚايدزاضع٢ً ايعدٜد َٔ ايبحٛايعدد  حيتٟٛ

فٛض٢ املصطًح ٚإشهاي١ٝ ٜتحدخ حبح عٔ َٔ اخلربا٤ ٚايباحجني ٚاملتخصصني. 

تصٛزات املٓاٖج ايٓكد١ٜ آخس ٜٚتٓاٍٚ حبح ، ايتًكٞ يف ايٓكد ايعسبٞ املعاصس

، ٚتٓاقش تصٛزات تًو املٓاٖجٜٚٗدف إىل إضا٠٤  ٚايًطا١ْٝ يًُع٢ٓ يف ايٓص األدبٞ

ف٢ ايضبع املد١ْٚ ايطسد١ٜ يًكاص١ ايطعٛد١ٜ ضٗاّ ايعبٛدٟ َصطدزاض١ األضتاذ 

ايبعد اجلُايٞ يف ايٓص نسباع ايض٤ٛ ع٢ً  ، ٚتًكٞ دزاض١ ايدنتٛز عًٞايكصص١ٝ

يف صٛزتٗا  األدبٞ ايشعسٟ َٔ خالٍ عسض قض١ٝ ايضٛابط اييت قٝدت ايٓص

دٚي١  أدب ايطفٌ يف ٜٚتُحٛز حبح ايدنتٛز٠ بدٜع١ خًٌٝ اهلامشٞ حٍٛ ،ايتكًٝد١ٜ

ّٛز أدب ايب ٜداٚاٖتُاَٗا املتص اإلَازات أِٖ ٜٚهشف عٔ  ،ٚاشدٖازٙ ٌطفتط

ط ، ٚتطًِّقصص األطفاٍهتاب١ ي اإلَازاتٕٝٛ هّتاباي تٓاٚهلااييت ٜ ٛضٛعاتامل

ع٢ً أدب ايطفٌ يف ايُٝٔ ٚأْٛاع٘ ض٤ًٛا  طايب ٞإبساِٖٝ ذلُد أبدزاض١ ايدنتٛز 

أدب ايطفٌ  تٓاٍٚ حبح األضتاذ٠ َسِٜ محد١ٜٚ، املختًف١ َٔ ايشعس ٚايكص١ ٚاملطسحٝ

ايطفٌ أدب تكدّ  ٍٛ دٕٚاييت حت ٜبحح يف ايتحدٜات ٚايصعٛباتٚٚاقع٘ ٚايفًططٝين 

حضاز٠ اهلٓد ٚثكافتٗا يف  ع٢ً اْعهاضاتاظُٞ سنص َكاي١ ٖد٣ نٚت ،ايفًططٝين

ٝف نٚتتكص٢ ايدنتٛز٠ ٜطس٣ دساز يف حبجٗا قصص ناٌَ نٝالْٞ يألطفاٍ، 

ّٛ إضاف١ إىل َكاي١  "،تازٜخ ايٝعكٛبٞايٝعكٛبٞ اهلٓد ٚأًٖٗا يف نتاب٘ ايشٗري " زص

املكا١َٚ ايط١ًُٝ اييت أطًكٗا ايصعِٝ اهلٓدٟ ايهبري ب تتعًلايدنتٛز عطا٤ اهلل اييت 

، اهلٓد بايتطاَح ٚايتعاٜش ايطًُٞ َٓر قدِٜ ايصَإ عسفٚنٝف تاملٗامتا غاْدٟ 
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املسأ٠ متجٌ ٚاقع  دزاض١ إىل تطسمتٚٚذيو يف ض٤ٛ نتابات ايهتاب ايعسب، 

  يصٜٓب حفين. ايكصص١ٝ "ْطا٤ عٓد خط االضتٛا٤" ١ايطعٛد١ٜ َٔ خالٍ دلُٛع

ِّٜٚ "ايسضاّ ٖٚٞ  سمجت َٔ ايًػ١ األزد١ٜٚقص١ ُت"، ٠ "َٝالدقصري قص١ا أًٜض ايعدد ض

 ".٠ٚاملٛضٝكاز

طالٍ غاشٟ ع٢ً ايسٚا١ٝ٥ ايشاب١ فاط١ُ  باب "حٛازات" ضُٔ نُا ضتتعسفٕٛ

ٚٚاقع  عا١َ أ١ُٖٝ أدب ايطفٌحٛاًزا ٜفٝد بأًٜضا  ٚضتكسإٔٚ. املتُٝص٠ َٚطريتٗا األدب١ٝ

اٖتُاّ ايدنتٛز٠ حص١ ايعٛضٞ ايهبري بأدب ٚ ،ايطفٌ يف دٚي١ قطس خاص١أدب 

 . ايطفٌ ٚثكافت٘

يًُشازن١ ايدزاضات ايعسب١ٝ يف  ٚاملتخصصني ايباحجنيايهتاب ٚإىل  دعٛتٓا ددِّزلٚ

ْٚتطًع  ،زا٥ع١ أدب١ٝببحٛخ ٚدزاضات ق١ُٝ ْٚافع١ ٚإْتادات ايكاد١َ  اجمل١ً أعداديف 

 .ٚٚضعٗا يف َهإ ايسٜاد٠ تطٜٛس اجمل١ً اقرتاحاتهِ اييت تطتٗدفٚ ْطباعاتهِال

ٖٚٓا زلد يصاَا عًٝٓا إٔ ْشهس نٌ َٔ ضاِٖ يف إعداد ايعدد َٔ ايهتاب 

ايتحسٜس ٚاهل١٦ٝ االضتشاز١ٜ، نُا ٚايباحجني ٚاألضاتر٠ احملهُني، ٚأعضا٤ ١٦ٖٝ 

 .ْشهس ايكسا٤ األعصا٤، آًَني إٔ ٜهٕٛ ايعدد ذلٌ إفاد٠ هلِ

    ايسمحٔ زضٛإ. د .أ

 ايتحسٜس ز٥ٝظ
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 ًكٞ يف ايٓكذ ايعشبٞ املعاؿشفٛك٢ املـطًح ٚإػهاي١ٝ ايت

 "األدب ايشقُٞ" أمنٛرًدا

بًربنٞ فط١ُٝ .أ


 

 ايظعٝذ كٝف اهللد. 
Email: balberkifatima1978@gmail.com                                                                         

 ًَخف ايبشح:
ساط١ قاٚي١ يرتٜٚض ايكًل االؿطالسٞ ايزٟ ؿاسب ظٗٛس )األدب ايشقُٞ( ٖزٙ ايذ

َُخشدات ايجٛس٠ ايشق١ُٝ ٚتكٓٝاتٗا، ٚأد٣  ٖزا اؾٓع األدبٞ اؾذٜذ ايزٟ اطتفاد َٔ 

تعذد ٚطا٥ط إْتاد٘ ٚتًكٝ٘ إىل إغشام املعذِ االؿطالسٞ ايٓكذٟ ايعشبٞ 

عش١ٜ ايكشا٠٤ ٚمجايٝات نُا إٔ تكاطع٘ َع ْ .مبـطًشات دذٜذ٠ ساٚيت تٛؿٝف٘

ايتًكٞ كاعف ايكًل يف أٚطاط املٓع١َٛ ايٓكذ١ٜ ايعشب١ٝ فتبآٜت آسا٤ ايٓكاد بني 

ًَا ايٛقٛف عٓذ سذٚد ٖزٙ  ايشفض ٚايكبٍٛ هلزا ايٛافذ اؾذٜذ، فهإ يضا

 اإلػهايٝات ٚبٝإ طبٝعتٗا َٚذ٣ تأثريٖا ع٢ً  املٓذض ايٓكذٟ ايعشبٞ ايشأٖ.

  املـطًح. ايكبٍٛ، ،ايشقُٞ، إػهاي١ٝ ايتًكٞ، ايشفض األدب :نًُات َفتاس١ٝ

Abstract: 
This article attempts to accustom the terminology anxiety that 

accompanies the advent of "digital literature" the newfangled literary 

genre that has benefited from the outputs of the digital revolution and its 

technologies. The multiplicity of means of its production and reception led 

to flourish the Arabic critical dictionary with new terms that tried to 

describe it. Its intersection with the theory of reading and the aesthetics of 

receiving doubled the anxiety among the Arab critic circles, so critics’ 

opinions varied between rejection and acceptance of this newcomer. So, it 

was necessary to look at the limits of these problems, their nature and the 

extent of their impact on the current Arabic critic achievement. 

 

                                                         
 ٝايذنتٛس ايظعٝذ كٝف اهلل، ٖٛ ١ ؽـف ْكذ سذٜح َٚعاؿش، ٚايباسح املؼرتى باسج١ أنادمي

 .املشنض اؾاَعٞ طٞ اؿٛاغ بشٜه١، اؾضا٥ش
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 َكذ١َ: 

تتذ٘ ايجٛس٠ ايشق١ُٝ ٚٚطا٥طٗا ايتهٓٛيٛد١ٝ ايّٝٛ إىل فشض ُٖٝٓتٗا ايها١ًَ ع٢ً 

إىل اؿٝا٠ ايجكاف١ٝ  اؿٝا٠ مبختًف أبعادٖا االدتُاع١ٝ ٚايظٝاط١ٝ ٚاالقتـاد١ٜ ٚؿٛاًل

اييت تٛانب تطٛس ايفهش  ٖزٙ املٝادٜٔ ٚاألدب باعتباسٙ أِٖ، دٜٓٗا املختًف١مبٝا

َُعطٝات  ايبؼشٟ، ٚتعٌُ ع٢ً تـٜٛش آيٝات تفهريٙ ٚتػّٝش أػهاٍ تعبريٙ اطتفاد َٔ 

ايجٛس٠ ايشق١ُٝ ٚٚطا٥طٗا املتعذد٠ يف إْتاز ػهٌ أدبٞ دذٜذ أطًل عًٝ٘ تظ١ُٝ 

اتظِ باـشٚز عٔ املأيٛف بتٛظٝف  )األدب ايشقُٞ(، ٖزا ايٛافذ اؾذٜذ ايزٟ

ٚطا٥ط ٚسٚابط سق١ُٝ َتعذد٠ تشبط بني كتًف أدضا٤ ٚسذات ْـٛؿ٘ امُلٓفتش١ ع٢ً 

 ػت٢ ايفٕٓٛ ايظُع١ٝ ٚايبـش١ٜ ٚايربفٝات. 
مبفاِٖٝ   ايذسغ ايٓكذٟ ايعشبٞدذٜذ سعٞ سلٛسٙ يف َعشيف َٛيٛدٚنأٟ 

فهش١ٜ يذ٣ نٌ ْاقذ، ٚايشؤ٣ اي اؿطالس١ٝ َتبا١ٜٓ تبعا يتبأٜ املشدعٝات املعشف١ٝ

ع٢ً - تعذد ايٛطا٥ط ايتهٓٛيٛد١ٝ اييت ُتظِٗ يف إبذاع ْـٛؿ٘ ايشق١ُٝ إكاف١ إىل إٔ

ٚتكاطع٘ َع ْعش١ٜ ايكشا٠٤ ٚمجايٝات ايتًكٞ يف نجري َٔ  -اختالف أدٓاطٗا

ا يف أٚطاط ايٓكاد ٚايباسجني ايعشب األطشٚسات خًل فٛك٢ اؿطالس١ٝ ٚدذاًل ٚاطًع

٤ات َكاسبت٘، َا ٜٛسٞ بفكذإ اـطاب ايٓكذٟ ايعشبٞ يظًطت٘ املشنض١ٜ سٍٛ إدشا

ّٛض ٚدٛدٙ ٚنٝاْ٘ َا  اييت ظٌ ُُٜاسطٗا بإَعإ ع٢ً أػهاٍ األدب ايتكًٝذٟ، ٜٚك

مل ُٜعًٔ ؼايف٘ َع ايجكاف١ ايشق١ُٝ ٚتهٓٛيٛدٝا املعًَٛات اييت طٝطشت ع٢ً تفاؿٌٝ 

 .ع ٚدٛدٖا ست١ُٝ أنجش َٓٗا كشٚس٠ايبؼش١ٜ، ٚأكش٢ استلاْٗا ٚايتهٝف َ اؿٝا٠

سٍٛ )األدب ايشقُٞ( ٚطبٝع١ اإلدشا٤ات ايٛادب اؽارٖا اؿاؿٌ  ٚيف ظٌ ايتذارب 

إػهايٝات ؼاٍٚ يًتعاٌَ َع ٖزا ايٓٛع َٔ اإلبذاع اؾذٜذ؛ تطفٛ إىل ايٛاد١ٗ مج١ً 

َا ٖٞ األطباب ٚسا٤ تًو  ،ايذساط١ ايبشح يف أبشصٖا َٔ خالٍ ٖزٙ ايتظاؤالت

عالق١ بني األدب ايشقُٞ ْٚعش١ٜ ايتًكٞ، ؟ ٚإرا ناْت ٖٓاى ك٢ االؿطالس١ٝايفٛ

 ؟تًكٞ يف ايٓكذ ايعشبٞ املعاؿشاي ًُارا ٜٛاد٘ األدب ايشقُٞ إػهاي١ٝف
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 :اإلبذاع األدبٞ يف سلا١ْ ايٛطٝط -1

 األدب مبشاسٌ ثالخ،َش اإلبذاع اإلْظاْٞ َٛانب١ تطٛس  يف َظريت٘ اؿلاس١ٜ مٛ

١ٝ إىل ايهتاب١ٝ ٚؿٛاًل إىل ايشق١ُٝ، ٚنٌ َشس١ً نإ هلا ٚطٝط ايؼفٗ َٔ بذا١ٜ

اإلبذاع  ا عٓذ ٖذف ٚاسذ ٖٚٛ استلإًتكٞ مجًٝعغري أْٗا ت ممٝض عٔ طابكتٗا،

عٔ طشٜل خلٛعٗا أٚ  ا َا ُتب٢ٓ ٚتتطٛسريو "إٔ ايهتاب١ غايًب؛ ايفهشٟ اإلْظاْٞ

سىٗا ايطٌٜٛ ْالسغ أْٗا عربٖا، ٚبايٓعش إىل تاتتُعٗش متشدٖا ع٢ً ايٛاطط١ اييت 

َُعتٓك١  ؽلع يًخـٛؿٝات ٚاإلَهاْات اييت متٓشٗا األدا٠، ثِ َا تًبح إٔ تتُشد 

. 1ٚط١ًٝ أخش٣ َال١ُ٥ يًتعبري عٔ قٝطٗا االدتُاعٞ َٚا ٜعتٌُ فٝ٘ َٔ تطٛسات"

 ٚفل اٖٚزٙ ايٛطا٥ط ع٢ً أ١ُٖٝ نٌ َٓٗا يضَاْ٘ َٚهاْ٘ قذ تعاقب ظٗٛسٖا ٚدٛدًٜ

 :ايرتتٝب ايتايٞ

 :ايٛطٝط ايرتابٞ )ايطني( -أ

ّٚ ٍ ايزٟ استلٔ املؼاٖذ ايتفاع١ًٝ األٚىل اييت تتفاعٌ ُٜٚعذ "ايطني ٖٛ ايٛطٝط األ

بعذ إٔ  ل ايتذظٝذ ايزٖين يٝهٕٛ عًٝٓاٝتشكفٝٗا اإلػاسات ايظُع١ٝ ٚايبـش١ٜ، ٚي

ٚنإ ايطني ع٢ً ايشغِ َٔ  ،2"، ٚيٝهٕٛ َهاًْا بعذ إٔ نإ صَاًْاأثًشانإ 

ْظا١ْٝ بذا٥ٞ يًعامل فكذ سفغ يإلايبظاط١ اييت متٝضٙ نأدا٠ ؼٌُ سؤ١ٜ اإلْظإ اي

رنش ًَش١ُ  ااييت ال تضاٍ َاث١ً إىل ايّٝٛ، ٜٚهفٝ٘ فخًشآداب اؿلاسات ايكذمي١ ٚ

)قًكاَؽ( ٚإبذاعات اآلداب ايكذمي١ يف سلاس٠ بالد ايشافذٜٔ ٚغريٖا ألْ٘ "َجًُا 

 . 3ب٘ إٔ وٌُ أطشاس اؿشف" ٌ ايرتاب أطشاس ايشٚ  نإ سرشًٜامح

                                                         
ايتٛصٜع، . ايكاٖش٠: سؤ١ٜ يًٓؼش 1ٚ، طػعش١ٜ ايٓف ايتفاعًٞ )آيٝات ايظشد ٚطشش ايكشا٠٤(، يبٝب١. سمخا1

 .14ّ، ق:4112

. بريٚت: نتاب ْاػشٕٚ، 1، طعـش ايٛطٝط أظذ١ٜ األٜك١ْٛ )دساط١ يف األدب ايتفاعًٞ(ْزٜش، عادٍ.  2

 .11ّ، ق:4111

 .11:املشدع ْفظ٘، ق 3
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 :ايٛطٝط ايٛسقٞ )ايٛسم( -ب

يجاْٞ )ايٛسم( َع ست١ُٝ ايتشٍٛ اييت تشافل نٌ َٛدٛد يف ايٛدٛد بشص ايٛطٝط ا

ع٢ً اطتٝعاب انتؼافات ايعًّٛ ٚاملعاسف املتضاٜذ٠ نٌ سني إر  بفلٌ َكذست٘ اهلا١ً٥

، "أد٣ انتؼاف ٚسم ايربد٣ إىل ايتشٍٛ َٔ ايؼفٗٞ إىل املهتٛب ممجاًل يف املخطٛط

، ٚع٢ً ايشغِ َٔ ريو 4ٚأد٣ ظٗٛس ايطباع١ إىل ظٗٛس ايهتاب ٚسلاست٘ املُٝض٠"

، فكشس ايطٌٜٛ بٗا ٘طااستبَٔ  اقت ع٢ً األدب ؿفشات ايهتب، نُا كامك

وتلٔ عٔ ٚطٝط دذٜذ ٚإنشاٖاتٗا، ٚايبشح ايٛسق١ٝ ايرتدٌ عٔ ؿ٠ٛٗ ايهتاب١ 

تطًعات َشٜذٜ٘ املتػري٠  َع نٌ ؼٍٛ َعشيف دذٜذ وٌ مبٓع١َٛ ايفهش ايبؼشٟ، 

َٔ  ٙ ايشقُٞ ايتهٓٛيٛدٞفلا٤ عاْلاؾذٜذ ٚٚهلزا لذ إٔ األدب افتنت بايٛطٝط 

ّٚ  .بُٝٓٗا ٍ يكا٤أ

  :)اؿاطٛب( يهرتْٚٞايٛطٝط اإل -ز
كٞ ُٚعشف بأْ٘ "ريو امُلٓذض ايتكين ٚاخش ايكشٕ املاأظٗش ٖزا ايٛطٝط اؾذٜذ يف 

ْرتْت"، يٞ ٚػبه١ االتـاالت ايعامل١ٝ "اإلاإليهرتْٚٞ ممجاًل يف اؿاطب اآل

ٚقذستُٗا ع٢ً ايتٛثٝل ع٢ً مٛ يٝع ي٘ َجٌٝ يف تاسٜخ املشاسٌ اؿلاس١ٜ اييت َشت 

َُتالٍؾ ٚإٕ ِقٝع، فًٝع بأقٌ َٔ طشع١  بٗا ايبؼش١ٜ، فاملهإ افرتاكٞ ٚايضَإ 

َٔ ايٓف إىل ايٓف املرتابط )َذخٌ "يف نتاب٘  "طعٝذ ٜكطني". ٚنإ ايٓاقذ 5ربم"اي

، ٖٚٞ Media عّشف ايٛطٝط ع٢ً أْ٘ "مجع ٚطا٥ط "إىل مجايٝات اإلبذاع ايتفاعًٞ(

املعًَٛات، ٚاملكـٛد بايهتاب١ ٖٓا نٌ  يٛدٝا ايهتاب١ ٚسفغ َٚعاؾ١ ْٚؼشتهٓٛ

ا يًذالي١ ع٢ً ٚتظتعٌُ ايٛطا٥ط أًٜل )...(َا نإ يٝع يف املظت٣ٛ األٍٚ يًٛاقع 

، ايهتاب، أدٚات أٚ ٚطا٥ٌ ايتٛاؿٌ بني ايٓاغ َجٌ اؾشٜذ٠، املزٜاع، األططٛا١ْ

 .   6"ْرتْتايتًفض٠، اإل

                                                         
 .44. ق:ػعش١ٜ ايٓف ايتفاعًٞ )آيٝات ايظشد ٚطشش ايكشا٠٤(مخاس، يبٝب١.  4

 .2. ق:عـش ايٛطٝط ٚأظذ١ٜ األٜك١ْٛ )دساط١ يف األدب ايتفاعًٞ(، عادٍ. شْزٜ 5

ايذاس  . املػشب:1، طايٝات اإلبذاع ايتفاعًٞ(َٔ ايٓف إىل ايٓف املرتابط )َذخٌ إىل مجكطني، طعٝذ. ٜ 6

 .422ّ، ق:4111ايبٝلا٤، املشنض ايجكايف ايعشبٞ، 
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ْرتْت ٚايؼبه١ ايعامل١ٝ ٚكتًف ايعًّٛ ايتك١ٝٓ ذ أد٣ استباط ايٛطٝط اؾذٜذ باإلٚق

ٚتهٓٛيٛدٝات اإلعالّ ٚاالتـاٍ إىل إسذاخ ؼٛالت عُٝك١ يف دٖٛش املٓع١َٛ 

ع٢ً   سلا١ْ ايٛطٝطني ايظابكني اقتـشب١ٝ، فإرا نإ متجًٝٗا يفاإلبذاع١ٝ األد

فإْٗا ؼٛيت يف سلا١ْ ايٛطٝط َُتتاي١ٝ ثالث١ٝ )ايهاتب، ايٓف، ايكاسئ( 

)اؿاطٛب(، ايكاسئ(، إر  يهرتْٚٞ إىل َتتاي١ٝ سباع١ٝ )ايهاتب، ايٓف، ايٛطٝطاإل

١ٝ األدب١ٝ بعذَا ُغِّب أعاد ايٛطٝط اؾذٜذ َٛقع١ ْفظ٘ بني أطشاف ايع١ًُٝ اإلبذاع

"ايٛطٝط اؾذٜذ ُٜذذد أظذ٠ ٖزا يف نٌ ايٓعشٜات ايٓكذ١ٜ ايظابك١ يعٗٛسٙ، يهٔ 

ػٗذ  9191ّباملعًَٛات١ٝ عاّ األدب ٚطشم مماسطت٘، ٚهلزا فإٕ األدب َٚٓز يكا٥٘ 

َجٌ َٛيذات ايٓـٛق ايتخ١ًٝٝٝ  ادعً٘ ٜذخٌ َع ايتذاسب األنجش تطًٛس ادزسًٜ ؼٛاًل

فشظب بٌ  ا١ ٚايٓـٛق ايتؼعب١ٝ ايتخ١ًٝٝٝ ٚاييت ال تظتشٌٝ قشا٤تٗا خطًٝٚايؼعشٜ

 . 7ٜظتشٌٝ ٚدٛدٖا خاسز دٗاص اؿاطٛب"
ٚبايٓعش يـعٛب١ إقا١َ نٝإ يألدب خاسز إَهاْات ايٛطٝط اؾذٜذ، ؿُعب ع٢ً 

، اٚتطبًٝك ايؼؤٕٚ األدب َٔ ايٓكاد ٚايذاسطني َظاٜش٠ األدب ايشقُٞ تٓعرًي املتتبعني

بطبٝع١ ايٛطا٥ط املٓتذ١ ي٘ ريو  اَتعًل أطاًط اإر إٔ كبط املفّٗٛ ٚؼذٜذٙ َٓٗذًٝ

"أْٓا َع ايٛطٝط اؾذٜذ ؿشْا أَاّ ػشب١ نتاب١ٝ دذٜذ٠ تتخز َٔ تٛظٝف 

نٌ ، ٖٚٞ بزيو تتذاٚص إ طا٥ًذملا نا اكتًًف اايتهٓٛيٛدٝا اؾذٜذ٠ َٓطًًك

َُٛسغ َٓز أٚاخش ّٕ  .8ايظبعٝٓٝات"ايظتٝٓٝات ٚبذاٜات  ايتذشٜب ايزٟ  إكاف١ إىل أ

ٛطا٥ط ياتتٝش٘ ايتهٓٛيٛدٝا ٚاطتٓذاد ايهتاب ٚاملبذعني بايشق١ُٝ ٚنٌ َا 

املذع١َٛ بتكٓٝات ايـٛت١ٝ ٚايبـش١ٜ ٚايظُع١ٝ نإ بظبب "كٝل ايٛطٝط ايٛسقٞ 

، َٚٛانب١ ؼٛالتٗا 9عٔ اطتٝعاب خـٛب١ ػاسب ايُهتاب املتذ١ٗ ؿٛب اؿذاث١"

                                                         
 .45. ق:(عـش ايٛطٝط ٚأظذ١ٜ األٜك١ْٛ )دساط١ يف األدب ايتفاعًْٞزٜش، عادٍ.  7

. ايكاٖش٠: سؤ١ٜ يًٓؼش ٚايتٛصٜع، 1، طقلاٜا ايشٚا١ٜ ايعشب١ٝ اؾذٜذ٠ )ايٛدٛد ٚاؿذٚد( ٜكطني، طعٝذ. 8

 .331ّ، ق:4111

. األسدٕ: عامل ايهتاب 1، طايشق١ُٝ ٚؼٛالت ايهتاب١ )ايٓعش١ٜ ٚايتطبٝل(ًَشِ، إبشاِٖٝ أمحذ.  9

 .142:ّ، ق4111اؿذٜح، 



 اجليل اجلديد 14             ...لقي يف النقد العربي املعاصروضى املصطلح وإشكالية التف

 

Al Jeel Al Jadeed    /الدراسات اللغوية واألدبية والثقافية                           0202 ديسمرب  -ويولي                       4ج/ – 7ع 

اييت تفشض ع٢ً اإلبذاع األدبٞ تػٝري أػهاي٘ ايهتاب١ٝ ٚايكشا١ٝ٥ ٚفل تػري اؿٛاٌَ 

يعٗٛس أػهاٍ دذٜذ٠، بٌ إٕ ايتُهٔ َٔ تكٓٝات  اأٚ ايٛطا٥ط َا ٜؤدٟ قطًع

عًُٝات ايتٛاؿٌ، يف سني ٜٓذسز اؾٌٗ طٝط ٚطشم اطتعُاي٘ ؿاس كشٚس٠ يف ايٛ

طعٝذ " عظب تعبري 10ّ َعشفتٗا يف إطاس )األ١َٝ املعًَٛات١ٝ(بتًو ايتكٓٝات ٚعذ

ّ يزيو فإٕ "املبذعني ٚايهتاب ٚايفٓاْني ٚسداٍ ايظٝاط١ ٚايفهش ٚاإلعال "ٜكطني

ايٛطٝط اؾذٜذ ٚاالنشاط يف ٚايتعًِٝ َذعٕٛٚ قبٌ غريِٖ إىل األخز بأطباب 

يهرتْٚٞ ٚايتعشف ع٢ً طٝط اإلَٔ خالٍ استلإ ايٛ 11قاسب١ األ١َٝ املعًَٛات١ٝ"

إَهاْٝات٘ املتذذد٠ قـذ َٛانب١ ؼٛالت ايعـش ايشق١ُٝ ٚايتهٓٛيٛد١ٝ ٚاالطتفاد٠ 

ًَ ٚايجكاف١ ايعشب١ٝ أَ َٓذضاتٗا يف تطٜٛش اإلبذاع األدبٞ خـًٛؿ  .اعُٛ

ايتبؼري ٚقذ صاد االٖتُاّ بك١ُٝ ايٛطٝط ٚأُٖٝت٘ ٚدٚسٙ نأدا٠ َؤثش٠ إثش عًُٝات "

سٝح ٚايذع٠ٛ إىل األدب ايشقُٞ ٚايتشٛالت اييت طايت أطشاف ايع١ًُٝ اإلبذاع١ٝ 

ا ٚاألدب رٖب نجري َٔ ايٓكاد ٚايذاسطني إىل عكذ َكاسْات بني األدب املطبٛع ٚسقًٝ

ايٛطٝط ايشقُٞ" "نإ َٓطكٝا املكاس١ْ بني "ايٛطٝط ايٛسقٞ" ٚا، َٚع أْ٘ املكذّ سقًُٝ

١ٝ٥ اييت قـاريو االطتعال٤ ٚاملُاسط١ اإل -ٛاًلٚسمبا َكب-ا إال أْ٘ مل ٜهٔ َٓطكًٝ

ا َٔ تًو املكاسْات مل تهٔ تٗذف ايشقُٞ، بٌ إٕ نجرًي َاسطٗا بعض َٓعشٟ األدب

كذس َا ناْت تتكـذ يف أؿًٗا إىل قاٚس٠ َٛكٛع١ٝ بني ٚطٝطني كتًفني، ب

اصدسا٤ ايٛطٝط ايٛسقٞ، ٚس١َٝ بايعذض ٚايكـٛس، ٚايذع٠ٛ إىل قطٝعت٘، ٚايتٓبؤ 

                   .12"مبٛت٘

  :فٛك٢ املـطًحاألدب ايشقُٞ ٚ -0

ْٛع دذٜذ َٔ ايهتاب١ يشق١ُٝ ٚاملعًَٛات١ٝ ظٗٛس ف األدب يف سساب ايتهٓٛيٛد١ٝ اعش

األدب١ٝ دفعت باإلبذاع إىل سذٚدٙ ايكـ٣ٛ، يٝعٗش ػهٌ أدبٞ كتًف ٜتخز َٔ 

                                                         
 .153. ق:ايٓف إىل ايٓف املرتابط )َذخٌ إىل مجايٝات اإلبذاع ايتفاعًٞ(ٜكطني، طعٝذ.  10

 .153املشدع ْفظ٘، ق: 11

اجمل١ً "إػهايٝات املتًكٞ يف ك٤ٛ اإلبذاع ايشقُٞ، املفاِٖٝ ٚايؼشٚط ٚايٛظا٥ف"،  سساس١ً، أمحذ صٖري. 12

 .4، ق:11، ز2ّ، ع4111، ٚآدابٗا األسد١ْٝ يف ايًػ١ ايعشب١ٝ
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يته١ٜٝٓٛ، ٜٚفشض ع٢ً يتأطٝع بٓٝات٘ ا يشق١ُٝ ٚٚطا٥طٗا املتعذد٠ َٓطًًكاايتكٓٝات ا

األدب االسؼاٍ بأدٓاط٘ املختًف١ َٔ فلا٤ ايٛسق١ٝ ٚاالطتٝطإ يف فلا٤ ايشق١ُٝ، 

األدب ظُٝات عذٜذ٠ َٓٗا األدب ايشقُٞ، ٖٚزا ايؼهٌ اؾذٜذ ُعشف مب

ايعاٖش٠ ٖا َٔ املـطًشات اييت تؤنذ إٔ "اإليهرتْٚٞ، األدب ايتفاعًٞ... ٚغري

ُٔ َٓعٛس ايهتاب١ اؿذٜج١ اييت اخرتقت ايُعشف املـطًش١ٝ اؿذٜج١ تتذاخٌ ك

ايًػٟٛ بتعذٜٗا إىل َٓع١َٛ يػ١ٜٛ دذٜذ٠ تظتًِٗ َٔ داخًٗا ؿذم َكٛالتٗا، فٗٞ يػ١ 

دذٜذ٠ إبذاع١ٝ تتـٌ بايزات َُٖٚٛٗا ٚتتهًِ َٔ داخًٗا، ُتعرب َٔ َٓعٛسٖا 

ؤسخ اـاق عٔ املٛدٛدات ٚتلع ْفظٗا يف عالق١ َع ايٛدٛد ٚؼٛالت ايعـش، ٚت

 .13يٓفظٗا كُٔ ٖزا املٓعٛس ْفظ٘"

ا اؾٓع األدبٞ اؾذٜذ فإْ٘ يف ْعريتٗا ل يف َٝالد ٖزظبايًجكاف١ ايػشب١ٝ نإ ي ٚإرا

عٓذ املـطًشات اييت تظتٛدب ايٛقٛف ٚاألٚىل  ايعشب١ٝ ال ٜضاٍ ىطٛ خطٛات٘

يتشذٜذٖا ٚانتؼاف َعاْٝٗا، يزيو فاملتتبع ملظاس ايٓكذ ايعشبٞ املعاؿش َٚٛانبت٘ 

ًٝا، ملظتذذات األدب ايشقُٞ "ٜتبني إٔ ٖزا املـ طًح َٚا ٜتـٌ ب٘ َاصاٍ غًلا فت

ٚالطُٝا يف ايعامل ايعشبٞ، َٚشد ريو استباط ظٗٛسٙ  ٚسكاًل خـًبا، ٚأسًكا بهًشا

 ٞ اؾذٜذ )اؿاطٛب( ثِ ظٗٛس تك١ٝٓ ايٓف املرتابط/ايتؼعيب/بايٛطٝط ايتهٓٛيٛد

ٚنًٗا دٚاٍ/تشمجات ملذيٍٛ ٚاسذ، ٚنزيو ايؼبه١ ايعٓهبٛت١ٝ  ...امُلفشع

 .14ٚايتطبٝكات ٚايرباَر اـاؿ١"

عذد األدب ايشقُٞ َٔ املـطًشات ايٓكذ١ٜ اؾذٜذ٠ اييت ْاٚػٗا ايتعشٜب فاْفشدت بتٚ

يف  –ع٢ً ْذستٗا-ايٓكذ١ٜ  سٝح تبآٜت ايذساطات اؿطالسٞ َٚفاُٖٝٞ َجري يًذذٍ

 ألدب ايتفاعًٞ(، )األدب ايشقُٞ(،)آَٗا ايعذٜذ َٔ ايذالالت  كبط َـطًش٘ َٛيذ٠

ايذهتايٞ(، )األدب اإليهرتْٚٞ(، )األدب )األدب ايظُعٞ ايبـشٟ(، )األدب 

                                                         
 .14ّ، ق:4111األٚطإ،  . اؾضا٥ش: داس1، طْظك١ٝ املـطًح ٚبذا٥ً٘ املعشف١ٝبًخري، عكاب.  13

سٛيٝات اآلداب سساس١ً، أمحذ صٖري. "األدب ٚايتهٓٛيٛدٝا )تأَالت يف ايٓف ايتفاعًٞ ٚايتفاعٌ ايشقُٞ"،  14

 .12، ق:34ّ، ع4114، االدتُاع١ٝٚايعًّٛ 
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اؿاطٛبٞ(، )األدب ايًٛغاسمتٞ(، )األدب املرتابط(، )األدب املتؼعب(، )األدب 

 ٚغريٖا َٔ املـطًشات.املفّشع(، )األدب ايفا٥ل(... 

"اـًط بني فٗزا  "األدب ٚايتك١ٝٓ"يف نتاب٘  "إبشاِٖٝ أمحذ ًَشِ"ٚعظب ايٓاقذ 

، 15املـطًشات ْابع َٔ اؿذاث١ ايٓظب١ٝ يف ايػشب هلزا ايؼهٌ اؾذٜذ َٔ األدب"

ّٕيف َٛكع آخش نُا ٜؤنذ ايٓاقذ  كًت إىل  ايػشب اْتإػهاي١ٝ املـطًح يف" أ

األدب، بٌ فاملظأي١ مل تعذ َتعًك١ بطبٝع١ ٖزا ايُٓط َٔ ايؼشم ٚيهٔ بتعكٝذ أنرب 

، ٚيف يػ١ اـطاب اييت تذعٛ إىل ايتعشف إيٝ٘ ٚاملؼاسن١ برتمج١ املـطًشات أًٜلا

"  -قذسظب ايٓا- عٛدؿٌ اإلػهاي١ٝ املتعًك١ باملـطًح ٜ؛ فأ16يف ايهتاب١ فٝ٘

 ُتٛظفإ َٔ قبٌ ايٓكاد ٚايباسجني ني إىل عاًَٞ ايرتمج١ ٚايًػ١ ايًتبايذسد١ األٚىل

ا ٚتطبًٝكا، ٚاييت نجرًيا َا ٜهتٓفٗا ٞ تٓعرًيايعشب يف َكاسباتِٗ يألدب ايشقُ

 عٝات ايفهش١ٜ ٚاملعشف١ٝ يهٌ َِٓٗ.الختالف املشد ايػُٛض ٚاالختالف تبًعا

اإلَاسات "ف١ً يف  "ُٞ ٚاملـطًشات املتذاٚس٠األدب ايشق"يف َكاٍ ي٘ بعٓٛإ ٚ

ّٕ َـطًشات )األدب ايشقُٞ ايٓاقذ رات٘ ٜؤنذ  "ايجكاف١ٝ ( Digital Literatureأ

 Connectionٚ)األدب ايرتابطٞ  (، Electronic Literatureاإليهرتْٚٞٚ)األدب 

Literature ًٞاألدب ايتفاع(ٚ ،)Interactive Literatureاكٞ(، ٚ)األدب االفرت 

Virtual Literatureَُٞـطًشات تؼٝع يف نتابات ايٓكاد مبع٢ٓ األدب ايشق ٖٞ ) 

ٜتفل ايذاسطٕٛ ع٢ً  "ٌٖ ٖٞ ػ٤ٞ ٚاسذ ، َٚٔ د١ٗ أخش٣ ٜتظا٤ٍٖزا َٔ د١ٗ

َعاْٝٗا يف ايؼشم ٚايػشب؟ َٚا ٖٛ طش ١ُٖٓٝ َـطًح األدب ايشقُٞ ع٢ً غريٙ َٔ 

َا ميهٔ تأنٝذٙ " بٓفظ٘ قا٥اًل؟ يٝذٝب يف األخري عٔ تًو األط١ً٦ 17املـطًشات"

ّٕ َا ٜؼٝع ع٢ً أيظ١ٓ ايٓاغ مبع٢ٓ )األدب ايشقُٞ( ٚ)األدب اإليهرتْٚٞ(  يف ايٓٗا١ٜ أ

                                                         
. األسدٕ: عامل ايهتب اؿذٜح 1، طاألدب ٚايتك١ٝٓ )َذخٌ إىل ايٓكذ ايتفاعًٞ(ًَشِ، إبشاِٖٝ أمحذ.  15

 .13ّ،ق:4113يًٓؼش ٚايتٛصٜع، 

 .14املشدع ْفظ٘، ق: 16

ّ، 4112 ، طبتُربف١ً اإلَاسات ايجكاف١ٝشقُٞ ٚاملـطًشات املتذاٚس٠"، ًَشِ، إبشاِٖٝ أمحذ. "األدب اي 17

 .13-12، ق:41ع
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هٔ َـطًح )األدب ايتفاعًٞ( ٚ)األدب ُٖا ػ٤ٞ ٚاسذ ٖزا َٔ ْاس١ٝ أٚىل، ٚي

ايرتابطٞ( ٚ)األدب االفرتاكٞ( َـطًشات كتًف١ ال ميهٔ اطتخذاَٗا َرتادف١ 

ٖٚزا َٔ ْاس١ٝ ثا١ْٝ، ٚأَا ١ُٖٓٝ َـطًح )األدب ايشقُٞ( ع٢ً غريٙ َٔ املـطًشات 

فكذ ال ٜعين عذّ اتلا  َعٓاٙ يذ٣ املبذعني أٚ ايٓكاد، بٌ ٜعٛد إىل األطبك١ٝ يف 

18فإْٗا تبك٢ سق١ُٝ" (10) إىل( 19) يعٗٛس ٚايتـاق٘ بايرتمج١، ست٢ ٚإٕ تطٛست َٔا
َا  

ٜعين إٔ ايٓاقذ اعتُذ َبذأ أطبك١ٝ ايعٗٛس يف تفلًٝ٘ ملـطًح )األدب ايشقُٞ( ع٢ً 

هٌ َع َـطًح األدب غريٙ َٔ املـطًشات ع٢ً ايشغِ َٔ تأنٝذٙ أْ٘ ٜؼ

ايٓكاد ايعشب ٢ االستباى ٚايفٛك٢ اييت ُتالصّ ، ٖٚزا ديٌٝ عًااسًذٚ ااإليهرتْٚٞ ػ٦ًٝ

 نًُا تعًل األَش بع١ًُٝ كبط املفاِٖٝ ٚاملـطًشات ايٛافذ٠ َٔ تشب١ غري عشب١ٝ.  

تعرتف بض٥بك١ٝ املـطًح ٚؿعٛب١ استٛا٥٘ الَتذادات٘  "فاط١ُ ايربٜهٞ"لذ ايٓاقذ٠ ٚ

تلاْ٘ ايعذٜذ َٔ األدٓاغ األدب١ٝ املتؼعب١ يف سكٍٛ ايعٛامل االفرتاك١ٝ، ٚاس

األدب )األدب ايتفاعًٞ( دٕٚ غريٙ نٕٛ "املتبا١ٜٓ، غري أْٗا ُتشبِّز اطتعُاٍ َـطًح 

َٔ األدٓاغ األدب١ٝ اييت ؽتًف فُٝا بٝٓٗا  اايتفاعًٞ َـطًح فلفاض ٜلِ عذًد

ًٝ ااختالًف ، ٖٚزا اًْٝ، ٚال تهاد تتفل إاّل يف نْٛٗا ال تتذ٢ً ملتًكٝٗا إاّل إيهرتٚانً

ًٝ َُٓتذٗا ال ُٜٓتذٗا إاّل إيهرتْٚ  . 19"اأًٜل اٜعين بايلشٚس٠ إٔ 

 ّٕ يف ؼذٜذ َـطًشات األدب ايشقُٞ فكذ تب٢ٓ نجري  انبرًي ايًٛطا٥ط دًٚسٚمبا أ

َٔ ايٓكاد ٚايباسجني ٖزٙ ايفشك١ٝ يف َكاسباتِٗ، ٚسبطٛا بني املـطًح ٚأدٝاٍ تًو 

ّٚ ٍ َٔ َعطٝات تًو ايجٛس٠ ايٛطا٥ط ٚتطٛساتٗا "إر ميجٌ )األدب اإليهرتْٚٞ( اؾٌٝ األ

ألَش تطٛس عٝح أفاد املبذع َٔ َعطٝات ايربف١ اؿاطٛب١ٝ فاطتجُش ٚيهٔ ا ()...

 اايـٛس٠ ٚايـٛت يف بٓا٤ ايٓف األدبٞ يهٔ َٔ دٕٚ إٔ ٜهٕٛ ايبٓا٤ َتفشًع

ْرتْت فُظُٞ ٖزا ايلشب ايزٟ ميجٌ اؾٌٝ ايجاْٞ )األدب ايشقُٞ(، نـفشات اإل

ألسذخ َٔ األدب ( بذأ اؾٌٝ ا Hypertextٚسني اطتخذَت تك١ٝٓ )اهلاٜربتهظت

                                                         
 .15-14املشدع ْفظ٘، ق: 18

 -، َٝذٍ إٜظت أْٚالٜٔايربٜهٞ، فاط١ُ. "ايشٚا١ٜ ايتفاع١ًٝ ٚسٚا١ٜ ايٛاقع١ٝ اإليهرت١ْٝٚ" 19

online.com-east-https://middle/ ،:4141يٝٛ ٜٛ 1 تاسٜخ االطالع.ّ 
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اطتجُش اإليهرتْٚٞ ايزٟ ٜظ٢ُ )األدب ايتفاعًٞ( َٚا ميٝض ٖزا اؾٌٝ عٔ طابك٘ أْ٘ 

اؿشف١ٝ ٚايـٛس١ٜ ٚايظُع١ٝ، فلال عٔ تٛيٝف ٖزٙ  املظتٜٛات ايبٓا١ٝ٥ مجًٝعا

 .20املظتٜٛات يف بٓا٤ َتفشع بؼهٌ خطٞ غري َعًّٛ ايبذا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ"

ّٕ د١ٝٓٝٓ ايتذشب١ ايشق١ُٝ ايعشب١ٝ ٚعذّ ٚكٛ  ايشؤ١ٜ بؼأْٗا دفع بايٓكاد إىل  إ

أْ٘ "مل  "صٖٛس نشاّ"يف تفاؿًٝٗا، سٝح تؤنذ ايٓاقذ٠  اإلسذاّ عٔ اـٛض

ايزٟ وذد ايٓف ايتخًٝٝٞ يف األدب ايشقُٞ يٝع يف   املـطًحٜظتكِ بعذ تعٝني

ا يف ايتذشبتني األَشٜه١ٝ ٚاألٚسٚب١ٝ )تفاعًٞ، َرتابط، ايتذشب١ ايعشب١ٝ ٚيهٔ أًٜل

سقُٞ، إيهرتْٚٞ، َعًَٛاتٞ، تؼعيب...(، ٖٚٞ َظأي١ َشتبط١ بتشذٜذ نٌ ْٛع 

َكاسبتٗا ، ٚيف إطاس 21أدبٞ دذٜذ ٚايزٟ ٜـطذّ بظؤاٍ ايتعشٜف االؿطالسٞ"

ًَ  ايألدب ايشقُٞ فلًت ايٓاقذ٠ اطتعُاٍ َـطًح )ايٓف املرتابط( يهْٛ٘ ْعا

"مٔ ٚإٕ  :ايتٛاؿٌ بني كتًف ايٛطا٥ط تكٍٛ وكل االْظذاّ ٚايشبط أثٓا٤ ع١ًُٝ

ًَ ملـطًح إدسانٓا  َع ػهٌ انٓا ْفلٌ َـطًح )ايٓف املرتابط( اْظذا

Hypertextًَا ٜظُح بع١ًُٝ املشٚس بني املعًَٛات ٚايٓـٛق ٚايـٛس  ، باعتباسٙ ْعا

، ٚيف تفظريٖا يتعذد املـطًشات املشادف١ ملـطًح )األدب ايشقُٞ( ُتٛعض 22ًَٚف َا"

ـٛس ايٓكذٟ ايزٟ ٜٓطًل َٓ٘ نٌ ْاقذ ٖٚٛ ٜؼتػٌ بٗزا ايٓاقذ٠ ايظبب إىل "ايت

ايك٠ٛ ٚاــٛؿ١ٝ فٝ٘، ٌٖ يف ايذعا١َ ايشق١ُٝ أّ يف ٜلع َشنض األدب، ٚأٜٔ 

ايشابط أّ يف ايكاسئ أّ يف ايتفاعٌ، إْ٘ تعذد ٜرتدِ ْٛع١ٝ ايتـٛسات اييت ؼاٍٚ إٔ 

 .23تذسى ٖزا ايتٛد٘ اؾذٜذ"

ني األدب ايشقُٞ ٚفاٍ اإلعالّ ٚاالتـاٍ دفع بايباسجني إىل إدساز َـطًح ٚايشبط ب

ّٕ ٖزا املـطًح "فشك٘  )األدب اإلعالَٞ( كُٔ اٖتُاَاتِٗ ايبشج١ٝ يكٓاعتِٗ بأ

                                                         
، األدب ايتفاعًٞ ايشقُٞ ايٛالد٠ ٚتػري ايٛطٝطغ قُذ عباغ ايؼُشٟ. ايباٟٚ، إٜاد إبشاِٖٝ فًٝح ٚساف 20

 .2ّ، ق:4111نرتْٚٞ، . ايهتاب اإل1ط

ّ، 4113 األَإ، داس. ايشباط: 4، طاألدب ايشقُٞ )أط١ً٦ ثكاف١ٝ ٚتأَالت َفا١ُٖٝٝ(صٖٛس.  ،نشاّ 21

  . 44ق:

 .13املشدع ْفظ٘، ق: 22

 .24-21املشدع ْفظ٘، ق: 23
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 "مجٌٝ محذاٟٚ"ٖزا ٜٚؤنذ ايٓاقذ  24"قُٝت٘ املظتذذ٠ايفلا٤ اؿاكٔ، ٚأٚدبت٘ س

إٔ األدب ايشقُٞ ٖٛ األدب ايزٟ ٜتٛطٌ بايٛطا٥ط اإلعال١َٝ يف ؿٝاغ١ ٚإبذاع 

تبًٝػ١ٝ ايتٛاؿ١ًٝ ٚايخباس١ٜ ٚاإلٗاّ ملاْـٛؿ٘؛ عهِ إٔ تًو ايٛطا٥ط تؤدٟ 

ىل أْٗا ُتظِٗ مبا تتٝش٘ َٔ إَهاْات مسع١ٝ عال١َٝ بايذسد١ األٚىل، إكاف١ إاإلٚ

عٛاملٗا  يف اطتذساز األدب إىل طشش -فتُع١ أٚ َٓفشد٠-بـش١ٜ ٚؿٛت١ٝ ٚ

ايشقُٞ أٚ األدب  "ُٜكـذ باألدب :عًٝٓا َٓٗا بإطالالت َػاٜش٠ ٜكٍٛيٝخشز  االفرتاك١ٝ

يزٟ ايؼعشٟ أٚ ايذساَٞ ادب ايٛطا٥طٞ ريو األدب ايظشدٟ أٚ األاملٝذٜٛيٛدٞ أٚ 

ٜظتخذّ اؾٗاص اإلعالَٞ َٔ أدٌ نتاب١ ْف أٚ َؤيف إبذاعٞ، ٜٚعين ٖزا إٔ 

األدب املٝذٜٛيٛدٞ ٖٛ ايزٟ ٜظتخذّ ايٛاطط١ اإلعال١َٝ أٚ دٗاص اؿاطٛب أٚ 

 . 25ايهُبٝٛتش ٚوٍٛ ايٓف األدبٞ إىل عٛامل سق١ُٝ ٚآي١ٝ ٚسظاب١ٝ"

دب األ- 0ْعش١ٜ األدب ايشقُٞ عٓٛإ )ب (األدب ايشقُٞ)إؿذاس ْكذٟ سٍٛ أسذخ ٚيف 

 4141ّيهرت١ْٝٚ( ايـادس أٚاخش ػٗش دٛإ االؿطٓاعٞ ٚقلاٜا اؿظاط١ٝ اإل

 "ساس١ًأمحذ صٖري س"ٜظتعٌُ ايٓاقذ األسدْٞ املختف يف فاٍ األدب ايشقُٞ 

ٖٛ )األدب االؿطٓاعٞ( ٖٚٛ "اطتعُاٍ قذ ُٜشبو ايفِٗ يذ٣ ايبعض  ادذًٜذ اَـطًًش

خاؿ١ أٚي٦و ايزٜٔ ٜشفلٕٛ َفّٗٛ األدب ايشقُٞ ٜٚعتربْٚ٘ ؿٓاع١ تك١ٝٓ ال متت 

 . 26بـ١ً إىل املٖٛب١ ٚاإلبذاع ٚاإلهلاّ ٚايشَض"

ّٕ ٖٚزا األَش ال ًٜػٞ األدب ايشقُٞ ٜظري بايتذسٜر مٛ غشغ دزٚسٙ يف تشب١  سكٝك١ أ

ع٢ً املؼتػًني يف املٓع١َٛ األدب١ٝ ٚايٓكذ١ٜ ايعشب١ٝ  ايجكاف١ ايعشب١ٝ، يزيو ٜتعني

ايتعاٌَ بٛعٞ َع إنشاٖات ايتشٛالت املعشف١ٝ اؾذٜذ٠ اييت تظتُذ َكَٛات 

ٚدٛدٖا َٔ ؼايفٗا امُلعًٔ َع ايشق١ُٝ ٚايتهٓٛيٛدٝا امل١ُٓٝٗ ايّٝٛ ع٢ً نٌ َفاؿٌ 

                                                         
دتُاعٞ ايفٝظبٛى صٜٚش٠، عباد٠. "ايٓف األدبٞ اإلعالَٞ أٚ ايشقُٞ اؾذٜذ ع٢ً ػبهات ايتٛاؿٌ اال 24

 .25، ق:2ّ، ع4115، ف١ً ايعال١َأمنٛردا"، 

25
 .1، طشبٞ دذٜذ يف دساط١ األدب ايشقُٞاملكاسب١ املٝذٜٛيٛد١ٝ مٛ َؼشٚع ْكذٟ عمحذاٟٚ، مجٌٝ.   

 .1ّ، ق:4113

 
َٝذٍ إٜظت  ع١ًُٝ اإلبذاع١ٝ"،ٜؤطع يٛد٘ كتًف َٔ اي 4األدب ايشقُٞ ْعش١ٜ قُذ. " طٓاد١ً، 26

 .4141ّٜٛيٝٛ  14ّ، تاسٜخ االطالع: 4141ْٜٛٝٛ  13، تاسٜخ ايٓؼش: news-https://meo -أْٚالٜٔ
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 اٚتبين ْتا٥ذٗ اٗاؿٝا٠، ٚملٛاد١ٗ ٖزا ايتشايف البذ َٔ خٛض غُاس ػشٜب َعطٝات

 َٔ خالٍ َؤيف٘،ٚنٌ َا ٜرتتب عٓٗا، ٖٚٞ ايفهش٠ اييت واٍٚ ايٓاقذ متشٜشٖا 

ٜأتٞ " :٘كٛيأطباب اختٝاسٙ ملـطًح )األدب االؿطٓاعٞ( لذٙ ٜربس َٛقف٘ بٚيف 

ادرتا  َـطًح األدب االؿطٓاعٞ يف إطاس َؼشٚع اإلطٗاّ يف إسطا٤ َعامل باسص٠ 

مٛ وهِ ايـ١ً بني املُاسطات األدب١ٝ ايتذشٜب١ٝ  يٓعش١ٜ األدب ايشقُٞ ع٢ً

١ُٖٓٝٚ ايتهٓٛيٛدٝا ٚتطبٝكاتٗا ع٢ً ػًٝات ايٛدٛد ايبؼشٟ ناف١ ٚألٕ املـطًح 

األدبٞ ٚايٓكذٟ ايعشبٞ فإٕ ايٓتا٥ر األٚي١ٝ هلزا ٜذخٌ يًُش٠ األٚىل ْطام االػتػاٍ 

سا٥ذٙ ٚعٞ  ادقًٝك اايشفض ْٚـًشَٚٛكٛع١ٝ يف ايكبٍٛ أٚ  اايتذشٜب تظتذعٞ ٚعًٝ

 .27"بآفام ايتشٍٛ ايشقُٞ ايزٟ ْعٝؼ٘ َعشيف َال٥ِ

األدب ايشقُٞ  بٞ ال ٜضاٍ ٜتٛدع خٝف١ َٔ َظا١ً٥اـطاب ايٓكذٟ ايعش املؤنذ إٔ

ٚاملفاِٖٝ ؼذٜذ املـطًشات  املتضاٜذ٠ ع٢ً َظت٣ٛ ايعامل، ألٕ ت٘سشنٝش٠ َٚظاٜ

سٝح ٜظٛد االستباى ٚاـًط ٚايفٛك٢  ؛بعُذ مل وض بإمجاع ايٓكاد ٚكبطٗا َٓٗذًٝا

غٝاب اآليٝات ظٌ يف ت٘ ت ايٓكذ١ٜ اييت ساٚيت َٓاٚػأغًب ايذساطا االؿطالس١ٝ

ًُايٓكذ١ٜ  َطشٚس١ يف مجٝع  اتإػهاي١ٝ كبط املـطًش إٔ ااملٓٗذ١ٝ ايٛاكش١، عً

ّٕ استباطٗا بايشق١ُٝ ٚفاٍ املعًَٛات ٚاالتـاٍ صاد َٔ تعكٝذٖا  َٝادٜٔ املعشف١ إال أ

ًٝ ٘ َٚٓاٖذ٘ ْٚعشٜات٘ َُطايب باطتشلاس أدٚات اأنجش فأنجش، يزيو "فايٓكذ َشسً

، ألٕ ٖزٙ اؿشن١ املعشف١ٝ اإلبذاي١ٝ ُتعذ سشن١ افتُع١ ٚإعاد٠ َٛكعتٗا طٝاقًٝ

ػا١ًَ ٚفا٥ك١ يهٌ األفهاس ٚايٓعشٜات قبًٗا، يزيو اطتذعت كشٚس٠ اـرب٠ ايتك١ٝٓ 

 .28بايٛطٝط ٚتهاٌَ ايجكافات ٚتبادٍ اـربات"

 ٚايزٟ ادتٗذ Hypertextَـطًح ايرتمج١ اييت سعٞ بٗا ايكًل أنجش ٖٛ َٚا ٜجري 

ُّ سظب  ايٓكاد ٚايهتاب ايعشب يف تكذِٜ تشمجات َكاب١ً ي٘ يف ايًػ١ ايعشب١ٝ ن

 ،ايذالي١ تبا١ٜٓ َٔ سٝحشات ٚاملكابالت املَٔ املـطً اْضٜفتـٛسٙ اـاق، يٝشذخ 

                                                         
 -ؿشٝف١ ايذطتٛسسساس١ً، صٖري. "َفّٗٛ األدب االؿطٓاعٞ ٚآفام ؼٍٛ اإلبذاع ايشقُٞ"،  27

www.adoustour.com :4141 ٜٛيٝٛ 11ّ، تاسٜخ االطالع: 4141ْٜٛٝٛ  1، تاسٜخ ايٓؼش.ّ 

28
 .41. ق:ت َفا١ُٖٝٝاألدب ايشقُٞ أط١ً٦ ثكاف١ٝ ٚتأَال. صٖٛسنشاّ،   
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إىل ايفلا٤ ايٓكذٟ ايعشبٞ إال  Hypertextختالف يف ْكٌ املـطًح ٚمل ٜهٔ ٖزا "اال

 .29َٔ ايضَٔ" بذا١ٜ ألص١َ َـطًش١ٝ تعـف بهتاباتٓا ايٓكذ١ٜ يشدٍ 

 "ايضسقا٤ َذخٌ إىل األدب ايتفاعًٞايهتاب١ "َؤيف٘ يف  "عُش صسفاٟٚ"يٓاقذ اٚقذ قاّ 

 :30يٞبتتبع تشمجات املـطًح ٚبٝإ َكابالت٘ يف ايًػ١ َظتعشكا إٜاٖا يف اؾذٍٚ ايتا
 Hypertext تشمجات ايٓكاد ٚايُهتاب ايعشب ملـطًح

  ـياملكابٌ  املـطًح ايٓاقذ أٚ ايهاتب

Hypertext 
 )نتاب، َكاٍ، َٛقع( املـذس ايٛاسد فٝ٘

  

 طعٝذ ٜكطني 

 

 ايٓف املرتابط       

 يٓف إىل ايٓف املرتابط )َذخٌ إىلَٔ ا
 )نتاب( مجايٝات اإلبذاع ايتفاعًٞ(

 ايٓف املرتابط َٚظتكبٌ ايجكاف١ ايعشب١ٝ

 )نتاب(

 ايٓف املرتابط صٖٛس نشاّ 

 تخًٝٝٞ ايشقُٞايٓف اي

األدب ايشقُٞ أط١ً٦ ثكاف١ٝ ٚتأَالت 

 )نتاب( َفا١ُٖٝٝ

املرتابط دساط١ يف ايٓف ٚايٓف  ايٓف املرتابط يبٝب١ مخاس

https://www.djelfa.info/vb/archi

118699.html-ve/index.php/t 

ايٓف ايشقُٞ ٚأدٓاط٘  ايٓف ايشقُٞ  ظٝذ لِاي

https://ueimag.blogspot.com/20

16/11/blog-post_630.html 

 )نتاب( ايجكاف١ ايشق١ُٝ ايٓف ايشقُٞ عبذ ايٓٛس إدسٜع

يشٚا١ٜ ايعشب١ٝ يف عـش ايـٛس٠ ا ايٓف ايشقُٞ   ْبٌٝ طًُٝإ 

رت١ْٝٚ  يهاإل

http://archive.thawra.sy/_print_

veiw.asp?FileName=840952 

                                                         
. ايؼاسق١: نتاب ايشافذ، َٓؼٛسات دا٥ش٠ ايهتاب١ ايضسقا٤ )َذخٌ إىل األدب ايتفاعًٞ(صسفاٟٚ، عُش.  29

 .414ّ، ق:4113ايجكاف١ ٚاإلعالّ، 

30
 .412-412:املشدع ْفظ٘، ق  
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ايٓف ايٛسقٞ ٚايٓف ايشقُٞ َٛاطٔ  ايٓف ايشقُٞ  طاسم عطاس 

االختالف ٚاال٥تالف  

http://www.lissaniat.net/viewto

pic.php?=3043:  

َٔ ايٓكٛؾ إىل ايهتاب١ ايشق١ُٝ  ايٓف ايشقُٞ  محذ بًخريٟأ

https://www.diwanalarab.com / 

 ثا٥ش ايعزاسٟ

 

 ايٓف ايشقُٞ 
 

عٞ اؾُايٞ ايعشبٞ األدب ايشقُٞ ٚايٛ

 أمنٛردا( )َكاٍ( )تباسٜح سق١ُٝ

ايعـش ايشقُٞ ٚثٛس٠ ايٛطٝط اإليهرتْٚٞ  ايٓف اإليهرتْٚٞ عُش صسفاٟٚ

 )َكاٍ(

 )نتاب( ْرتْت أدبا٤ املظتكبٌأدبا٤ اإل ايٓف اإليهرتْٚٞ أمحذ فلٌ ػبًٍٛ 

 ايٓف اإليهرتْٚٞ ايؼاٌَ مساعٌٝايذٜٔ إ عض

 ايٓف ايتؼعيب اإليهرتْٚٞ

 ايعٛمل١ ٚأص١َ املـطًح )َكاٍ(

 تشمج١ ملكاٍ أْذساغ نباتٝٛغ )َكاٍ(

سذٜح ايٓٗا١ٜ فتٛسات ايعٛمل١ َٚآصم اهل١ٜٛ  ايفا٥ل ايٓف عًٞ سشب 

 )نتاب(

 ْبٌٝ عًٞ 

 

 ايٓف ايفا٥ل
 

 ايعشب ٚعـش املعًَٛات )نتاب(

 ايجكاف١ ايعشب١ٝ ٚعـش املعًَٛات )نتاب(

 سظاّ اـطٝب

 

 ايٓف املفّشع
 

األدب ٚايتهٓٛيٛدٝا ٚدظش ايٓف ايفشع 

 )نتاب(

١ آفام اإلبذاع َٚشدعٝت٘ يف عـش املعًَٛاتٝ

 )نتاب(

 ايٓف املفّشع فاط١ُ ايربٜهٞ
 ايٓف املتؼعب

 َذخٌ إىل األدب ايتفاعًٞ )نتاب(

 )نتاب( ايهتاب١ ٚايتهٓٛيٛدٝا

َكذ١َ نتاب َذخٌ إىل مجايٝات اإلبذاع  ايٓف املفّشع اهلل ايػزاَٞ  عبذ

 )نتاب( ايتفاعًٞ
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ايٓف املتؼعب َٚظتكبٌ ايشٚا١ٜ   ايٓف املتؼعب عبري طال١َ

https://www.nisaba.net/3y/studie
s3/studies3/hyper.htm l 

  َٛقع قُذ أطًِٝ   ايٓف ايتؼعيب ايتخًٝٝٞ قُذ أطًِٝ 
http://www.aslim.ma/site 

مساعٌٝ ْاسميإ إ

 َتٛيٞ 

ايٓف ايتهٜٛين )اهلاٜربتهظت( ٚت١ُٝٓ  ايٓف ايتهٜٛين

 االبتهاس يذ٣ ايطالب ٚايباسجني
http://arab-afli.org/old/index. 

 ايٓف ايتؼعيب ايذٜٔ املٓاؿش٠ عض

 ايٓف ايعٓهبٛتٞ

عًِ ايتٓاق املكاسٕ مٛ َٓٗر عٓهبٛتٞ 

 تفاعًٞ )نتاب(

 سٚا١ٜ ايٛاقع١ٝ ايشق١ُٝ )نتاب( يفا٥لايٓف املشدعٞ ا قُذ طٓاد١ً

 طعذ ايباصغٞ 

 َٚٝذإ ايشًٜٚٞ 

 ايٓف املتعايل
 

ديٌٝ ايٓاقذ األدبٞ )إكا٠٤ ألنجش َٔ 

( اَعاؿًش اْكذًٜ اٚتٝاًس اطبعني َـطًًش

 )نتاب(

ْكذ ايٛاقع١ٝ ايشق١ُٝ  ايٓف املتعايل طٛطٔ َش٠ٚ

https://www.ahewar.org/debat/s

how.art.asp?aid=65070 

ايتعًل/ايتعايل ايٓـٞ  ايٓف املتعايل دابش عـفٛس

https://www.sauress.com/alhaya

t/31152945 

عبذ ايظالّ بٔ عبذ 

 ايعايٞ 

 ايٓف األععِ
 

 ايؼاػ١١ ايهتاب ٚثكاف١ ثكاف

https://www.sauress.com/alhaya

t/31028885 

املذخٌ إىل عًِ املعًَٛات ٚاملهتبات  ايٓف ايهبري أمحذ أْٛس بذس

 )نتاب(

 ب(ْرتْت )املٓافع ٚاحملارٜش( )نتااإل ايٓف املٌُٓٗ  قُذ طعٝذ 

ؼًٌٝ اـطاب ايفا٥ل )َٔ ايؼف١ٝٗ إىل  ايٓف املشفٌ وٞ بٛتشدٜٔ

 ايتٛاؿٌ اإليهرتْٚٞ( )َكاٍ(

 اهلاٜربتهظت عـش ايه١ًُ اإليهرت١ْٝٚ  اهلاٜربتهظت سٓا دشبع
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يف  Hypertext َفّٗٛ اهلاٜربتهظت اهلاٜربتهظت إميإ ْٜٛع

ايٓكذ األدبٞ ايشقُٞ ايعشبٞ املعاؿش 

 )َكاٍ(

دٜت َاسٕٚ بذسإ أٚ

 ٚي٢ًٝ فشسإ 

 

 ايٓف املرتابط  

 اهلاٜربتهظت  

ايٓف املرتابط اهلاٜربتهظت َاٖٝت٘ 

 ٚتطبٝكات٘

  afli.org/old/index-http://arab 

 طعٝذ ايٛنٌٝ

 إهلاّ بٛطٛبٚ

 ايٓف ايتؼعيب

 ايٓف ايتؼعيب اإليهرتْٚٞ

 َكاٍ(ب ايتفاعًٞ ٚمجايٝات ايتًكٞ )ألدا

 :األدب ايشقُٞ ٚإػهاي١ٝ ايتًكٞ -3

 َٓز ٚيٛد٘ عتب١ ايجكاف١ ايعشب١ٝ (األدب ايشقُٞ)سٍٛ  ال تضاٍ ايتظاؤالت ُتطش  بؼذ٠

تشب١ ايجكاف١  ١ٗ ال ٜضاٍ ٜلع يبٓات٘ األٚىل يفات؛ فٗٛ َٔ دعتباسالايعذٜذ ٖٚزا 

ٚع٢ً ايشغِ تتُاػ٢ ٚايعاٖش٠ ايشق١ُٝ،   ْكذ١ٜ ْعش١ٜغٝاب َٚٔ د١ٗ أخش٣ ، ايعشب١ٝ

ع٢ً ٚدٛد أمجعت  أغًب ايذساطات اييت ساٚيت َٓاٚػ١ األدب ايشقُٕٞ فإ َٔ ريو 

، َع ايعًِ إٔ ظٗٛسٙ  تضأَ َع َشس١ً ْكذ َا ْعش١ٜ ايتًكٞ بنيٚسٚابط َؼرتن١ بٝٓ٘ 

عشٜات ٖٚٞ املشس١ً اييت أعًٓت فٝٗا عذٜذ ايٓ Post-modernismبعذ اؿذاث١ 

ايٓكذ١ٜ املعاؿش٠ عٔ )َٛت املؤيف( ٚتظًِٝ ايظًط١ )يًكاسئ/املتًكٞ( بعذ إٔ ناْت 

سهشا ع٢ً )ايٓف( ٚخاؿ١ ْعشٜات َا بعذ ايب١ٜٛٝٓ ٚأبشصٖا ْعش١ٜ ايتًكٞ اييت 

 ظٗشت أٚاخش طتٝٓٝات ايكشٕ املاكٞ. 

  :بني األدب ايشقُٞ ْٚعش١ٜ ايتًكٞ -أ

املعاؿش٠ اييت اعتٓكت فهش٠ )َٛت املؤيف(  ْعش١ٜ ايتًكٞ َٔ االػاٖات ايٓكذ١ٜ

ٚأعًٓت تظًِٝ إسث٘ يًكاسئ أٚ املتًكٞ باعتباسٙ ايٛسٜح ايؼشعٞ طبكا يكٛاْٝٓٗا 

يف صا١ٜٚ  املتًكٞ قذ أسذخ  "تػٝرًيا دزسًٜٚأسهاَٗا، ٚيزيو لذ إٔ ػػفٗا املطًل با
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ا٤ ع٢ً ْعش٠ ايٓعش إىل عٓاؿش املٓع١َٛ اإلبذاع١ٝ، إر عٌُ ع٢ً إعاد٠ ؿٝاغتٗا بٓ

 .31يف ع١ًُٝ اإلبذاع األدبٞ" دذٜذ٠ تعتُذ فُٗا كتًفا يذٚس نٌ عٓـش َٔ عٓاؿشٖا

ا٥طٗا املتعذد٠ ٚطٚ ٞ( يف تٛطً٘ بايتكٓٝات ايشق١ُٝاألدب ايشقُيف املكابٌ لذ إٔ )ٚ

األدب١ٝ، ٚأعاد تٓعُٝٗا املٓع١َٛ اإلبذاع١ٝ  أسذخ نزيو تػريات ٖا١َ ع٢ً أطشاف

َٔ )ايهاتب  ٚفل َتطًبات ايٛطٝط اؾذٜذ، إر ناْت تلِ يف عٗذ طابل نال

 يهٔ دخٍٛ )اؿاطٛب( نطشف سابع أعاد تٛصٜع األدٚاس ٚاملٗاّ  ٚايٓف ٚاملتًكٞ(،

 اايزٟ "مل ٜعذ فشد َظتكبٌ يًعٌُ ٚإمنا أؿبح َؤيًف (سئايكااملتًكٞ/)ٚخاؿ١ بٝٓٗا 

يًٓف باملع٢ٓ اؿكٝكٞ يًهالّ ٚيٝع املع٢ٓ اجملاصٟ، فٗٛ ميًو  ا، َٚبذًعاَؼاسًن

" ايٓـٛق ٚاملؼاسن١ ايفعاي١ َع قشا٠٤  32خٝاسات اإلكاف١ ٚايتعذٌٜ ٚايهتاب١

، ٖٚٞ املبادئ راتٗا اييت دعت إيٝٗا ْعش١ٜ ايتًكٞ ٚتأًٜٚٗا ٚفل َٓعٛسٙ اـاق

ايتذظٝذ ايفعًٞ َع ايٓـٛق  يتذذ طشٜكٗا مٛ تٓعرًيا ٚتطبًٝكاٚأؿت يف تفعًٝٗا 

يتشكٝل فعٌ  تاس١ هلااملايتهٓٛيٛد١ٝ يٛطا٥ٌ نٌ ا األدب١ٝ ايشق١ُٝ اييت اطتجُشت

١ُٝ تٓفشد ايٓـٛق ايشقتًو إٔ  (، َع ايعًِاملتًكٞ/ايكاسئَع )ايتؼاسى ٚايتفاعٌ 

األَش ايزٟ ٜفتح اجملاٍ أَاّ ايكاسئ ٚميٓش٘ اؿش١ٜ غاؿ١ٝ اْعذاّ ايبذا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ 

ٙ، ٓاطب تـٛساييت ت ايٓٗا١ٜ تأٜٚالت٘، َع إَها١ْٝ سطِاملطًك١ يف مماسط١ قشا٤ات٘ ٚ

شٖٕٛ ١ َٚؼاسنت٘ يًُؤيف ْـٛؿ٘ قشا٠٤ ٚتأٜٚال َي٘ ايكشا٥ٝافعأؼكٝل ٚيهٔ 

ايشقُٞ ٚاالنشاط فٝ٘، َٚذ٣ متهٓ٘ َٚعشفت٘  ايعـش مبذ٣ َظاٜشت٘ يتشٛالت

ش٠ اييت أنذ ٖٚٞ ايفه بايتهٓٛيٛدٝا ايشق١ُٝ ٚقذست٘ ع٢ً ايتشهِ بتكٓٝاتٗا،

                                                         
 . املػشب: ايذاس ايبٝلا٤، املشنض ايجكايف ايعشبٞ،1ط ،َذخٌ إىل األدب ايتفاعًٞ ايربٜهٞ، فاط١ُ. 31

 .121ّ، ق:4112

 ف١ً ايٓذا  يألعاخسساس١ً، أمحذ صٖري. "َظاسات ايٓكذ يف األدب ايشقُٞ بني ايتٓعري ٚايتطبٝل"،  32

 .1، ق:3،ع32ّ، ز4141، )ايعًّٛ اإلْظا١ْٝ(
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يًكاسئ ايشقُٞ "بأْ٘ اإلْظإ االفرتاكٞ ايزٟ ٜعٝؽ يف تعشٜف٘  "قُذ طٓاد١ً"عًٝٗا 

يف اجملتُع ايشقُٞ ٚيذٜ٘ اإلملاّ ايهايف بأدٚات ٚٚطا٥ٌ ايعـش ٚقادس ع٢ً ايتعاٌَ 

 .    33َعٗا"

 :َطشق١ ايشفضايكبٍٛ ٚ تًكٞ األدب ايشقُٞ بني طٓذإ -ب

يف ايٛقت ايزٟ أؿبح ايتشٍٛ إىل ايجكاف١ ايشق١ُٝ ٚتكٓٝاتٗا َٔ َتطًبات ايعـش، مل 

هذ ٖزا املطًب طشٜك٘ بعذ يًجكاف١ ايعشب١ٝ؛ ع٢ً ايشغِ َٔ إٔ ايتهٓٛيٛد١ٝ ايشق١ُٝ 

٢ً تفاؿٌٝ اؿٝا٠ اي١َٝٛٝ َٔ اطتعُاٍ يًشٛاطٝب فشكت ُٖٝٓتٗا ايها١ًَ ع

ايٛطط يهرت١ْٝٚ... ٚغريٖا، يهٔ تفعًٝٗا يف ٓكاي١، ٚاأليٛا  اإلاحملُٛي١، ٚاهلٛاتف اي

َٔ املجكفني  ا: "ٜبذٚ يٞ إٔ نجرًيطعٝذ ٜكطنيٍ ٜشاٚ  َهاْ٘ ٜكٍٛ ٜضا ال ايجكايف

ع٢ً ايتعاٌَ َع ايعـش َٚا  ٚايهتاب ٚاملبذعني يف ايعامل ايعشبٞ َا ٜضايٕٛ ٜعرتكٕٛ

ٜكذَ٘ َٔ إَهاْات دذٜذ٠ يًتٛاؿٌ ٚاإلبذاع ٚايبشح َٔ خالٍ تٛظٝف ايٛطا٥ٌ 

 ااؾذٜذ٠ املتطٛس٠، نُا إٔ بعلِٗ اآلخش ال ٜضاٍ ٜؤدٌ ايتعاٌَ َع اؾذٜذ َتخفًٝ

  .34ٚسا٤ أطباب ٚا١ٖٝ"

ًَٖٚزا املٛقف َٔ ا ا اَتذ تأثريٙ إىل اإلبذاع األدبٞ ايشقُٞ "فكذ يجكاف١ ايشق١ُٝ عُٛ

ذت َـطًشات َٚفاِٖٝ دخًت ايذساطات األدب١ٝ َشس١ً دذٜذ٠ َٔ ايبشح ٚتّٛي

دذٜذ٠، ٚيهٓٓا ال ْضاٍ مبٓأ٣ عٔ ايتفاعٌ َعٗا أٚ اطتٝعاب اـًفٝات اييت ؼذدٖا، 

لا٤ ايؼبهٞ، ٚايٛاقع ظٗشت َفاِٖٝ تتـٌ بايٓف املرتابط، ٚايتفاع١ًٝ ٚايف

ٟ َفاِٖٝ تتـٌ بايٓف ايؼفٟٛ أٚ االفرتاكٞ، ٚاألدب ايتفاعًٞ، ٚمٔ َا صيٓا أطرِي

ٖٚزا ايٛكع  ،35ايهتابٞ، ٚمل ْشم بعُذ إىل َظت٣ٛ ايتعاٌَ َع ايٓف اإليهرتْٚٞ"

ست بني ايشفض ٚايكبٍٛ يألدب خًل ساي١ َٔ ايتذارب يف ايٛطط ايجكايف ايعشبٞ تشاٚ

                                                         
ٜٛيٝٛ  5: ع، تاسٜخ االطالriters.comw-anajlah@arabs" طٓاد١ً، قُذ. "سٚا١ٜ ايٛاقع١ٝ ايشق١ُٝ 33

4141 .ّ 

 .31. ق:َٔ ايٓف إىل ايٓف املرتابطٜكطني، طعٝذ.  34

 .422. ق:ايهتاب١ ايضسقا٤عُش.  صسفاٟٚ، 35
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بٗزٙ  36"اؾذٜذ، "فايشٚا١ٜ ايشق١ُٝ ٖٞ سٚا١ٜ املظتكبٌ ػا٤ َٔ ػا٤ ٚأب٢ َٔ أب٢

َٓتكذٟ  "١قُذ طٓادً"األدب ايشقُٞ يف ايعامل ايعشبٞ األسدْٞ  املكٛي١ أداب سا٥ذ

 األدب ايشقُٞ.

ٚيف  ،ٖٚزا ساٍ نٌ دذٜذ يف ايفهش ٚاملعشف١ ًٜك٢ دا٥ُا ايكبٍٛ نُا ًٜك٢ ايشفض

اؿايتني ُتظّٛم املربسات يذعِ اآلسا٤ ْٚكض األخش٣ امُلخايف١، فاملؤٜذٕٚ يألدب 

ع٢ً متجٌٝ األدٝاٍ  ٚاألقذس عٔ سٚ  ايعـش جٌ ٚاملعربيشقُٞ ٜشٕٚ فٝ٘ ايُٓٛرز األَا

ٚٚكع٘ يف َٛكع ايتٓاظش َع  (يًكاسئ/املتًكٞ)أْ٘ أعاد االعتباس  يكاد١َ، إكاف١ إىلا

١ٝ، ٚغريٖا َٔ اؿش١ٜ يًُؼاسن١ يف ايع١ًُٝ اإلبذاع( َٚٓش٘ ناٌَ املبذع)ايهاتب/

باؿفاظ ع٢ً ايًػ١ ايعشب١ٝ َٔ  "ْعإميإ ٜٛ"ي٘ ايٓاقذ٠ ْٛت َا عْٓ املربسات أُٖٗا

"تهُٔ أ١ُٖٝ ايٓؼش اإليهرتْٚٞ بايٓظب١ ألؿشاب املٛقف املؤٜذ ي٘ يف  :قٛهلا خالٍ

إَهاْٝت٘ ع٢ً سفغ تٛادذ ايًػ١ ايعشب١ٝ ٚمحاٜتٗا َٔ ايتآنٌ ٚاالْكشاض إر بات َٔ 

يٛسق١ٝ فكط بٌ ؿاس ٜكشأ املعشٚف إٔ ايكاسئ ايعشبٞ ايّٝٛ مل ٜعذ ٜكشأ ايٓـٛق ا

ًَأًٜل بعذ ّٜٛ ْتٝذ١ الستفاع أطعاس  اا ايٓـٛق اإليهرت١ْٝٚ اآلخز٠ يف االصدٜاد ٜٛ

 .37ايهتب ايٛسق١ٝ"

ايشافض يألدب ايشقُٞ ٚاييت نتـشٖا يف  ايٓاقذ٠ َربسات ايفشٜل عشكتٚيف املكابٌ 

"عذّ ٚدٛد أطش يتعًِٝ َبادئ ايهتاب١ ايشق١ُٝ، عذّ ايكذس٠ ع٢ً اإلساط١ ظُٝع َا 

ٜٓؼش يف ايؼبه١، عذّ ٚدٛد سـا١ْ يًٓؼش اإليهرتْٚٞ، اطتػالٍ األدب يتشكٝل 

طشم باب احملعٛسات، قٛ  أٖذاف غري أدب١ٝ، غٝاب ايشقاب١، إيػا٤ اــٛؿ١ٝ،

 .38ايجكاف١ ٚاهل١ٜٛ األدب١ٝ، طكٛط ايٓخب١ ٚبشٚص ايؼعبٟٛ"

                                                         
َكاٍ األدب ايشقُٞ بني اإلقشاس بٛدٛدٙ ْٚفٝ٘"،  ...آٜعش: طٓاد١ً، قُذ. "َكٛي١ طٓاد١ً تجري دذاًل ٚاطًع 36

 ّ. 4141 ٜٛيٝٛ 14: تاسٜخ االطالع ،4141ّ ْرتْت ايعشب،اؼاد نتاب اإل

اهلذ٣  . األسدٕ: داسْرتْت ع٢ً أػهاٍ اإلبذاع ٚايتًكٞ يف األدب ايعشبٞ اؿذٜحتأثري اإلْٜٛع، إميإ.  37

 .343ّ، ق:4111يًطباع١ ٚايٓؼش، 

 .431-441املشدع ْفظ٘، ق: 38



 اجليل اجلديد 28             ...لقي يف النقد العربي املعاصروضى املصطلح وإشكالية التف

 

Al Jeel Al Jadeed    /الدراسات اللغوية واألدبية والثقافية                           0202 ديسمرب  -ويولي                       4ج/ – 7ع 

يٝبك٢ اإلبذاع األدبٞ ايعشبٞ يف ظٌ ٖزا ايتذارب احملُّٛ بني ايكبٍٛ باألدب ايشقُٞ 

ايجٛس٠  ـش ايشقُٞ، ٚاالطتفاد٠ َٔ َعطٝاتعٔ االنشاط يف ايع اأٚ سفل٘ بعًٝذ

االفرتاك١ٝ  عٛاملٗا ايٛيٛز إىل ايشق١ُٝ ٚايتهٓٛيٛد١ٝ اييت تتٝح يًهتاب ٚاملبذعني

تكذِٜ أػهاٍ َػاٜش٠ َٔ  تفذري طاقاتِٗ ٚقذساتِٗ ع٢ًي ٚانتؼاف إَهاْاتٗا

        سٖإ املظتكبٌ. ٖٛ اإلبذاع األدبٞ ايشقُٞ ايزٟ ميجٌ ايتعبري األَجٌ عٔ سٚ  ايعـش ٚ

 ايبشح: خامت١

ّٕ َا ميه ّٕ )األدب ايشقُٞ( ْٛع أدبٞ دذٜذ إ ٔ اطتخالؿ٘ يف ختاّ ٖزٙ ايذساط١ أ

يف ايجكاف١ ايػشب١ٝ ، ٚظٗٛسٙ تهٓٛيٛد١ٝاي ٗاٚطا٥طبايشق١ُٝ ٚ ٜتٛيذ َٔ اقرتإ األدب

تضأَ َع طش  ْعش١ٜ ايتًكٞ ملكٛالتٗا املشنض١ٜ ٚاييت ػهٌ )ايكاسئ( سذش ايضا١ٜٚ 

إ أِٖ ْكاط االيتكا٤ بني األدب ايشقُٞ فٝٗا فهإ ايظبب يف استباطٗا ب٘، نُا ن

ْٚعش١ٜ ايتًكٞ اييت أعادت يًكاسئ َهاْت٘ يف املٓع١َٛ اإلبذاع١ٝ، فهاْت َكٛالتٗا 

ّٕ ٚيٛز  اتأطٝظًٝ َٓطًًكا  إىل ايجكاف١ ٖزا األدب اؾذٜذيٓعش١ٜ األدب ايشقُٞ، غري أ

٘ َٚفاُٖٝ٘ َـطًشاتَتجاق١ً، بٌ مل ؼغ  دذ غط٢ ١ نإ َٚا ٜضاٍ ٜظريايعشبٝ

ايرتمج١ ٚايتعشٜب َٔ د١ٗ،  ملـطًشات ايٓاػ١ عٔعشبٞ بظبب تعّذد ا ْكذٟبإمجاع 

يٝبك٢ )األدب  ،ٚتبأٜ املشدعٝات املعشف١ٝ ٚايفهش١ٜ يًٓكاد ايعشب َٔ د١ٗ أخش٣

ٚأص١َ تًكٞ، ؿني  اؿطالس١ٝايشقُٞ( يف ايظاس١ ايٓكذ١ٜ ايعشب١ٝ أطري إػهاي١ٝ 

تؤطش اإلبذاع األدبٞ ايشقُٞ ٚؼذ َٔ اؾذٍ ايذا٥ش  عشب١ٝ ْكذ١ٜ شؤ١ٜايتٛؿٌ ي

بؼأْ٘، سٝح نإ ألؿشاب ايشفض َربساتِٗ، نُا نإ ألؿشاب ايكبٍٛ نزيو 

َربسات ٚسذر تذعِ تٛدٗاتِٗ، ٚبني ٖزا ٚراى ٖٓاى سكٝك١ ال بذ َٔ االعرتاف بٗا 

ّٕ )األدب ايشقُٞ(  ًَ اأؿبح ٚاقًع ػ٦ٓا أّ أبٝٓاٖٚٞ أ ط١ سق١ُٝ بظً اَفشًٚك اقتٛ

ػذٜذ ايٛعٞ بلشٚس٠ االنشاط يف ايعـش ايشقُٞ عرب ٜٓبػٞ ايتعاٜؽ َع٘ ٚهلزا 

 ايشق١ُٝ ٚايتهٝف َعٗا.ٚتبين َعطٝات٘ 
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 املـادس ٚاملشادع:

  .ٟاألدب ايتفاعًٞ ايشقُٞ ايٛالد٠ ايباٟٚ، إٜاد إبشاِٖٝ فًٝح ٚسافغ قُذ عباغ ايؼُش

 ّ.4111. 1، طٚتػري ايٛطٝط

 املػشب: ايذاس ايبٝلا٤، املشنض 1ط ،َذخٌ إىل األدب ايتفاع١ًُٞ.  ايربٜهٞ، فاط .

 ّ.4112 ايجكايف ايعشبٞ،

  .4111. اؾضا٥ش: داس األٚطإ، 1، طْظك١ٝ املـطًح ٚبذا٥ً٘ املعشف١ٝبًخري، عكاب.ّ 

  .ٌٝ1ط، األدب ايشقُٞ بني ايٓعش١ٜ ٚايتطبٝل )مٛ املكاسب١ ايٛطا٥ط١ٝ(محذاٟٚ، مج، 

 (.نتاب سقُٞ)ّ، 4112

  .ٌٝاملكاسب١ املٝذٜٛيٛد١ٝ مٛ َؼشٚع ْكذٟ عشبٞ دذٜذ يف دساط١ األدب محذاٟٚ، مج

 ّ.4113. 1، طايشقُٞ

  .ايكاٖش٠: سؤ١ٜ 1، طات ايظشد ٚطشش ايكشا٠٤(ػعش١ٜ ايٓف ايتفاعًٞ )آيٝمخاس، يبٝب١ .

 .4112ّيًٓؼش ٚايتٛصٜع، 

  .ايؼاسق١: نتاب ايشافذ، (ايهتاب١ ايضسقا٤ )َذخٌ إىل األدب ايتفاعًٞصسفاٟٚ، عُش .

  ّ.4113َٓؼٛسات دا٥ش٠ ايجكاف١ ٚاإلعالّ، 

 ،ّداس . ايشباط4، طاألدب ايشقُٞ )أط١ً٦ ثكاف١ٝ ٚتأَالت َفا١ُٖٝٝ( صٖٛس. نشا :

 .4113ّ ،األَإ

   .األسدٕ: عامل 1، طاألدب ٚايتك١ٝٓ )َذخٌ إىل ايٓكذ ايتفاعًٞ(ًَشِ، إبشاِٖٝ أمحذ .

 ّ.4113ايهتب اؿذٜح يًٓؼش ٚايتٛصٜع، 

  .األسدٕ: عامل 1، طايشق١ُٝ ٚؼٛالت ايهتاب١ )ايٓعش١ٜ ٚايتطبٝل(ًَشِ، إبشاِٖٝ أمحذ .

 ّ.4111ايهتاب اؿذٜح، 

 ٍبريٚت: 1، طعـش ايٛطٝط ٚأظذ١ٜ األٜك١ْٛ )دساط١ يف األدب ايتفاعًٞ(. ْزٜش، عاد .

 ّ.4111نتاب ْاػشٕٚ، 

  .ايكاٖش٠: سؤ١ٜ 1، طقلاٜا ايشٚا١ٜ ايعشب١ٝ اؾذٜذ٠ )ايٛدٛد ٚاؿذٚد(ٜكطني، طعٝذ .

 ّ. 4111يًٓؼش ٚايتٛصٜع، 

  .ذاع ايتفاعًٞ(َٔ ايٓف إىل ايٓف املرتابط )َذخٌ إىل مجايٝات اإلبٜكطني، طعٝذ ،

 ّ.4111. املػشب: ايذاس ايبٝلا٤، املشنض ايجكايف ايعشبٞ، 1ط

  .ٕتأثري اإلْرتْت ع٢ً أػهاٍ اإلبذاع ٚايتًكٞ يف األدب ايعشبٞ اؿذٜحْٜٛع، إميا .

 ّ.4111األسدٕ: داس اهلذ٣ يًطباع١ ٚايٓؼش، 
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 :ٚايـشف ايذٚسٜات

 ٛاقع١ٝ اإليهرت١ْٝٚ" )َكاٍ سقُٞ(.ايربٜهٞ، فاط١ُ. "ايشٚا١ٜ ايتفاع١ًٝ ٚسٚا١ٜ اي 

   ،"ف١ً سساس١ً، أمحذ صٖري. "َظاسات ايٓكذ يف األدب ايشقُٞ بني ايتٓعري ٚايتطبٝل

 .32ّ، ز4141 ايٓذا  يألعاخ )ايعًّٛ اإلْظا١ْٝ(،

  ،ُٞؿشٝف١ سساس١ً، أمحذ صٖري. َفّٗٛ األدب االؿطٓاعٞ ٚآفام ؼٍٛ اإلبذاع ايشق

 .ايذطتٛس

 اد٠. "ايٓف األدبٞ اإلعالَٞ أٚ ايشقُٞ اؾذٜذ ع٢ً ػبهات ايتٛاؿٌ صٜٚش٠، عب

 . 2ّ، ع4115، ف١ً ايعال١َاالدتُاعٞ ايفٝظبٛى أمنٛردا"، 

 َكٛي١ طٓاد١ً تجري دذاًل ٚاطًعا... األدب ايشقُٞ بني اإلقشاس بٛدٛدٙ .قُذ ،طٓاد١ً 

 ْٚفٝ٘، َكاٍ اؼاد نتاب اإلْرتْت ايعشب.

 اف١ ايعشب١ٝ ٚعـش املعًَٛات )سؤ١ٜ ملظتكبٌ اـطاب ايجكايف ايعشبٞ("، عًٞ، ْبٌٝ. "ايجك

 ، اجملًع ايٛطين يًجكاف١ ٚايفٕٓٛ ٚاآلداب، ايهٜٛت.412عّ، 4111عامل املعشف١، 

 .ف١ً اإلَاسات ايجكاف١ٝ"األدب ايشقُٞ ٚاملـطًشات املتذاٚس٠"،  ًَشِ، إبشاِٖٝ أمحذ ،

 .41ّ، ع4112طبتُرب 
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تكٛضات املٓاٖر ايٓكس١ٜ ٚايًػا١ْٝ يًُع٢ٓ يف ايٓل األزبٞ

عٛؾاف خًٝف١. ز 




ظنطٟ عٛم. ز 
Email: khelifa.aouchache@univ-msila.dz                                                                         

 ًَدل ايبشح:
ؾهًت ايٓكٛم قٛض املكاضبات ايٓكس١ٜ ٚايًػا١ْٝ يف ايعكط اؿسٜح، ٚنإ 

املع٢ٓ أِٖ ؾ٤ٞ حيتهِ إيٝ٘ يف نُاهلا ٚاغتكالهلا، ٚٚغ١ًٝ يًتُٝٝع بني األزبٞ َٓٗا 

ٚغري األزبٞ، ٚنإ املع٢ٓ األزبٞ يًٓل َساضا يًٓكاف يف َٓاٖر ْكس١ٜ نجري٠ 

نُا السعت املٓاٖر ايًػا١ْٝ خكٛق١ٝ  .نايب١ٜٛٝٓ ٚايػُٝٝا١ٝ٥ ٚايتفهٝه١ٝ

ت ايٓل ٚايتساٚيٝات ػعٌ ايٓل يف يػاْٝا ايٓكٛم األزب١ٝ، فعٗطت زضاغات

ا ألعاثٗا، ٖٚصٙ ايسضاغ١ ؼاٍٚ إنا٠٤ تكٛضات تًو املٓاٖر سٍٛ ٖصا األزبٞ َٝساًْ

 املٛنٛع.

 .املٓاٖر ايٓكس١ٜ ٚايًػا١ْٝ، ايٓلاملع٢ٓ األزبٞ، ايتكٛضات،  :نًُات َفتاس١ٝ

Abstract: 
The texts formed the focus of critical and linguistic approaches in the 

modern era. The meaning was the most important thing in its 

completeness and independence, and a means to distinguish between 

literary and non-literary ones. The literary meaning of the text was the 

subject of discussion in many critical approaches such as structural, 

semiotic and deconstructivism. The linguistic approaches noted the 

specificity of literary texts. Studies emerged in the linguistics of the text 

and deliberations that make the literary text a field for researches. This 

study tries to illuminate the perceptions of those approaches on this topic. 

 
 

                                                         
 اؾعا٥ط املػ١ًٝ،-بٛنٝاف قُس داَع١زاب ٚايًػات، قػِ ايًػ١ ٚاألزب ايعطبٞ، ن١ًٝ اآل. 
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 َكس١َ: 

يٝؼ ٖٓاى اختالف سٍٛ أ١ُٖٝ املع٢ٓ يف لاح عًُٝات ايتٛاقٌ ايًػٟٛ، ٚاغتؿعاض 

ايتُاّ ٚايهُاٍ املعٟٓٛ يف ايٓكٛم ؾطط ال َٓام َٓ٘ عٓس أططاف ايع١ًُٝ 

َٞ ٚايتٛاقٌ األزبٞ يف األَط غٛا٤، ألٕ اؿهِ ايتٛاق١ًٝ، نُا إٔ ايتٛاقٌ ايٝٛ

ع٢ً متاّ املع٢ٓ يف األٍٚ َٔ َػتُعني سكٝكٝني حيهُِٗ غٝام ايتًفغ، ٚيف ايجاْٞ 

ٜهٕٛ اؿهِ َٔ ايكطا٤ ايُٓٛشدٝني ايصٜٔ ِٖ ع٢ً زضا١ٜ بايعكٛز األدٓاغ١ٝ 

 يٓكٛم األزب.

ٍ، َػتعكٝا تعطض ط١ًٝ ٚضغِ االتفام ع٢ً زٚض املع٢ٓ ٜبك٢ ايٓل َفَٗٛا َجريا يًذس

تاضٜذ اغتعُاي٘ ألؾهاٍ كتًف١ َٔ ايتبين ايٓعطٟ َٔ قبٌ ؽككات كتًف١ َٓٗا 

دٗات ٦ًَٝا بايػذاالت، قاطا بٛ 1َا ٜتكٌ بايًػاْٝات، َٚٓٗا َا ٜتكٌ باألزب

ايٓعط املتٓٛع١، ٚغٓهتفٞ يف ٖصٙ ايسضاغ١ بعطض ايتكٛضات ايعا١َ يبعض املٓاٖر 

 ايٓكس١ٜ ٚايًػا١ْٝ املعاقط٠ سٍٛ َٛنٛع املع٢ٓ األزبٞ.

ٚػسض اإلؾاض٠ إىل إٔ ٖصٙ املٓاٖر قس تٓاٚيت َٛنٛع املع٢ٓ َٔ سٝح عالقت٘ بايكسم 

ل نٌ َٓٗا إىل قٝاغ١ َٚٔ سٝح طبٝعت٘ يف ايٓكٛم األزب١ٝ ٚتؿهً٘ فٝٗا، ٚخً

تكٛضات أعاخ ال ميهٔ سكطٖا يعسزٖا اهلا٥ٌ، ٚال تؿهٌ ٖصٙ ايسضاغ١ إال 

إنا٠٤ َٛدع٠ يتًو اؾٗٛز، ٚيهٓٗا تػتُس خكٛقٝتٗا َٔ ْعطتٗا ايؿُٛي١ٝ 

املدتكط٠، ٚتػتدسّ ايسضاغ١ َكطًح املع٢ٓ يًتعبري عٔ املع٢ٓ ايٓكٞ، اْطالقا َٔ 

مس١ ؽل  Significationإٔ ايسالي١ ايًفع١ٝ تٛد٘ فطاْػٛا ضاغيت ايصٟ ٜط٣ 

 .2فٗٛ خاق١ٝ تتكف بٗا ايٓكٛم   Senseايعال١َ، أَا املع٢ٓ 

                                                         
 .62:ّ، م6112. ايطباط: ايساض املػطب١ٝ ايعطب١ٝ، 1، طايٓل األزبٞ يعب١ املطاٜادريإ، عبس ايطسِٝ.  1

ّ، 0212. املػطب: زاض تٛبكاٍ يًٓؿط، 1: إزضٜؼ اـطاب، ط، تطفٕٓٛ ايٓل ٚعًَٛ٘ضاغيت، فطاْػٛا.  2

 .02م:
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 تكٛضات املٓاٖر ايٓكس١ٜ يًُع٢ٓ األزبٞ: -أ
املكاضبات اييت اؾتػًت بٓػل ايٓل ال بػٝاق٘، ٚأُٖٗا ايب١ٜٛٝٓ  ٜككس باملٓاٖر ايٓكس١ٜ

، فتٛد٘ 3بتٝاضاتٗا اييت اْبجكت عٓٗا نايػُٝٝا١ٝ٥ ٚايتفهٝه١ٝ ْٚعطٜات ايكطا٠٤

بات ايػٝام فٝٗا َتطًبات ثا١ْٜٛ، ألٕ زضاغ١ املع٢ٓ فٝٗا تٛد٘ زاخًٞ، َٚتطً

تسخٌ  4ايٓتادات األزب١ٝ ال تسعٞ ٚقف أٚ تأنٝس ايٛاقع، ؽ١ًٝٝٝ استُاي١ٝ ْك١ٝ

 نُٔ ايعٛامل املُه١ٓ.

ؾتػاٍ مبهاَني ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ ٚاألزب١ٝ عرب نُا جيسض بٓا ايتٓبٝ٘ إىل أْ٘ ضغِ اال

ايعكٛض، ٚاؾتػاٍ بالغات األَِ املدتًف١ بتهٜٛٔ اـطاب، ٚمبعطف١ َكاَات٘، 

إال إٔ شيو مل ٜتٛز بتػ١ُٝ ايب١ٝٓ ايسالي١ٝ ايه١ًٝ مبكطًح  ،ٚنٝفٝات ايتأثري

"ايٓل"؛ فاالستفا٤ بٗصا املكطًح َٔ ممٝعات ايعكط اؿسٜح، ٜٚعٛز ايفهٌ إىل 

، 5ايتٝاض ايبٟٓٝٛ ملا اغتكاٙ َٔ ايؿهال١ْٝ ايطٚغ١ٝ َٚٔ ايًػاْٝات ٚايٓكس اؾسٜس

ا يف املٓاٖر املدتًف١، ٚفُٝا ٖصٙ ايعاٖط٠، ٚدعًٗا تكًًٝسط ايه٤ٛ ع٢ً فٗٛ ايصٟ غًّ

 ًٜٞ عطض يتكٛضاتٗا سٍٛ املٛنٛع.

 ايب١ٜٛٝٓ:  -1
إٕ اعتساز ايبٜٓٝٛني بايب١ٝٓ ايًػ١ٜٛ اييت عطفت باغِ "ايٓل" ع٢ً أْ٘ ٜؿهٌ ب١ٝٓ 

َػتك١ً، ٚإيػا٤ ايعالق١ اييت تطبط٘ غاضد٘، َٓبع٘ اإلميإ بٛدٛز ايسالي١ ٚمتاّ 

٢ٓ فٝ٘، ٚاْطالقا َٔ اإلسػاؽ بايتُاّ ٚاالْػذاّ َعا يف ٖصٙ ايٛسس٠ ايًػ١ٜٛ املع

ٞ ال سٚا إٔ ايػٝام اـاضدزع٠ٛ إىل اغتبعاز املؤيف ٚاإلعالٕ عٔ َٛت٘، نُا أّن

ٚايتأٌٜٚ، فاملع٢ٓ ْابع َٔ ايعالقات اييت تطبط  ٜعٗط ق١ُٝ نبري٠ يف ايتفػري

ا يف خاقٝات ايٓل األزبٞ اييت تبني ايؿهٌ ايًػٟٛ، ٚظازت ٖصٙ ايكٓاعات ػػًٝس

بعس ايبشح أْٗا ال تطتبط بايٛاقع اـاضدٞ إال بتُاٖٝٗا َع٘ َٔ سٝح إَها١ْٝ 

                                                         
 . 9ّ، م:0222.  زَؿل: َٓؿٛضات اؼاز ايهتاب ايعطب، 1، طؼًٌٝ اـطاب األزبٞععاّ، قُس.  3

 .54:ّ، م1991املػطب: زاض تٛبكاٍ يًٓؿط،  .1فطٜس ايعاٖٞ، ط ، تط:عًِ ايٓلنطٜػتٝفا، دٛيٝا.  4

، ٚؾهطٟ 8، تط: دابط عكفٛض. ايهٜٛت: زاض غعاز ايكباح، ز.ت، م:عكط ايب١ٜٛٝٓنطٜعٌٜٚ، إزٜح.  5

 . 189-188:ّ، م1981. بريٚت. زاض اؿساث١، 1، طيف ْعط١ٜ األزباملانٞ. 
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 عٔ ايٛاقع إىل قف١ ايتُاّ ٚاالْػذاّ أٚ ايه١ًٝ الرٚملا أنٝفت قف١ االْػ، 6ايٛقٛع

ا، ٚقاض ايبشح يف ايٓل ٚسسٙ  ا َربًضأقبشت سذر االغتكالي١ٝ ٚاالْػالم أًَط

 ا ال َٓام َٓ٘.أغًًٛب

طايت االتٗاَات بؿإٔ تػٝٝب املع٢ٓ ٚايتعًل بايؿهٌ، يهٔ تفاقٌٝ تًو االتٗاَات 

ضغِ ٚداٖتٗا يف نجري َٔ األسٝإ، ْابع١ َٔ عسّ ايٛقٛف ظس١ٜ ع٢ً طبٝع١ ايٓل 

، ثِ عالقت٘ باؿكٝك١، فعسّ تعبري ايٓل عٔ ٛاقٌ اإلْػاْٞ أٚالقف٘ منٛشدا يًتبٛ

غُٝا إشا نإ ال ٜعين َطًكا اْعساّ املع٢ٓ، الاؿكٝك١ املطتبط١ بايػٝاقات ايفع١ًٝ 

 األَط َتعًكا مبشتٌُ ايٛقٛع.

فُٔ َٓطًل ايطبٝع١ اإلساي١ٝ يًػ١ األزب١ٝ قًل ايبٜٕٓٝٛٛ ايعالق١ بني  ايٓل ٚاملٛاقف 

عٚا ع٢ً ايؿهٌ ايًػٟٛ ايصٟ آَٓٛا يًُؤيف، ٚايػٝاقات اـاضد١ٝ، ٚضّن األخالق١ٝ

ا يًك١ُٝ اييت حيًُٗا تٛدِٗٗ مل ؽطز  املٓاٖر اييت بتُاَ٘ ٚاْػذاَ٘ ٚنًٝت٘، ْٚعًط

أتت بعس ايب١ٜٛٝٓ عٔ فهط٠ ايٓل، َُٗا ناْت قاٚالتٗا املطمم١ يًػٝام أٚ ْفٞ 

، فكس ضغدت  ٚاقع١ ايٓل األزبٞ ع٢ً االْػذاّ عٓ٘  أٚ إعطا٤ زٚض دٖٛطٟ يًكاضئ

عسّ ايٓعط إيٝ٘ ع٢ً أْ٘ يػ١ غٝفؿٌ نٌ ٚ، فايٓل يػ١ 7أْ٘ يٝؼ ْكال سطفٝا يًٛاقع

8قاٚي١ ْكس١ٜ
ٚهلصا فاملع٢ٓ يف ايب١ٜٛٝٓ ْكٞ تاّ تابع يًػ١ متجً٘ عٓاقط ايب١ٝٓ زٕٚ  

 ساد١ َٓٗا إىل تٛنٝح  ٜكسَ٘ ايػٝام اـاضدٞ.

٠ أقبشت ايب١ٜٛٝٓ ايٓك١ٝ يف ْػدتٗا األٚىل َٔ ايٓاس١ٝ املٓٗذ١ٝ زاي١ ع٢ً نطٚض 

٘، باالقتكاض ع٢ً َا ٜكسَ٘ ايٓل َٔ خالٍ " يف ؼًًٝايتعاّ ايٓاقس ْٛعا َٔ "اؿٝاز

بٓٝت٘ ايُٓط ايٛسٝس املُهٔ يٛدٛزٙ ٚايػبٌٝ ايٛسٝس يًهؿف عٔ أؾهاٍ تٓعُٝ٘، 

 فكط أَا املع٢ٓ ايٛسٝس ايكابٌ يًتشسٜس فٗٛ قكس ايٓل املتذػس يف عٓاقطٖا، ٖٚٛ
 . 9َا ميجٌ أَاّ ايكاضئ

                                                         
 .8ّ، م:0220. اؾعا٥ط: َٓؿٛضات االختالف، 1، طغًط١ ايٓلبٔ خًٝف١، َؿطٟ.  6

7
 Todorov, Tzvetan.  La littérature et signification. Paris: Ed Seuil, 1969, P:48. 

8 
Genette, Gerard. Figure 3. Paris: Ed Seuil, 1969, P:53. 

-88ّ، م:0228بريٚت: املطنع ايجكايف ايعطبٞ،  .1، طايػطز ايطٚا٥ٞ ٚػطب١ املع٢ٓبٔ نطاز، غعٝس.  9

89. 
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إٕ املع٢ٓ يف تكٛض ايب١ٜٛٝٓ داٖع َٚٛدٛز يف ايٓل األزبٞ، ٚال زٚض يًكاضئ غ٣ٛ 

٘ ألٕ ايب١ٝٓ ايًػ١ٜٛ بٓا٥، أَا ايػٝاقات األخط٣ فال أ١ُٖٝ هلا يف 10ايهؿف عٓ٘

 استُايٞ ال حيٌٝ إىل ايٛاقع ايفعًٞ، ٚضغِنف١ًٝ بتُجًٝ٘، الغُٝا ٚإٔ ايٓل األزبٞ 

اْتكازات ٚدٗت إيٝٗا فإٕ ايصٟ ميهٔ االستفا٤ ب٘ يف تكٛضاتٗا ٖٛ تطنٝعٖا ع٢ً 

 ايب١ٝٓ ايٓك١ٝ يف تؿهٌٝ املع٢ٓ.

 ايػُٝٝا٥ٝات: -2

ا الؾرتانُٗا يف ٜٓعط إىل ايػُٝٝا٥ٝات ع٢ً أْٗا ايٓػد١ اؾسٜس٠ َٔ ايب١ٜٛٝٓ، ْعًط

َٔ ظطٚف نٝعُٖا ع٢ً ايٓل بإقكا٤ نٌ َا حيٌٝ إيٝ٘ َععِ املكطًشات ٚتط

ْتاز، بٌ ٚتؿرتنإ يف َٛنٛع املطنع أٚ األغاؽ ايصٟ تؿع٢ َٓ٘ املع٢ٓ يف اإل

ٗا يف فهط٠ املطبع ٝٓتبايٓل باقرتاح َفّٗٛ ايٓٛا٠ ايسالي١ٝ يًٓكٛم، ٚاييت ميهٔ 

ٚفل َبسأ  بعسَا تٛظعت ،ايػُٝٝا٥ٞ ايصٟ خيتعٍ ايسالي١ املتؿع١ٝ يف ايٓل نً٘

بتشٌٜٛ  ايصٟ ٜكّٛ ايتٓاظط أٚ ايتؿانٌ يتبين ايهٌ ايٓكٞ يف إطاض ايػُٝٝٛظٜؼ

ايٛقا٥ع ايفع١ًٝ إىل ؽٌٝٝ، ٚيف نٌ اؿاالت ال ميهٔ اؿسٜح غ٣ٛ عُا ميهٔ إٔ 

 .11ٜكّٛ ايٓل بتُجًٝ٘، فال خالم يًٓكاز خاضز ايٓل

ؾريزاؽ دٛيٝإ غطمياؽ إٔ ايٓل َهتف بصات٘، َٚجًُا ٖٛ األَط يف ايب١ٜٛٝٓ ٜط٣ ا

ٚنٌ َا ميهٔ إٔ ٜكٛي٘ ال ميهٔ إٔ ٜهٕٛ غ٣ٛ َا تهُٓ٘ احملٛض ايساليٞ األقًٞ 

، نُا إٔ ؼًٌٝ املع٢ٓ عٓسٙ ميٌٝ 12ايصٟ تكسض عٓ٘ نٌ املػاضات ايسالي١ٝ املتشكك١

ٜط٣ هلا َطزٚز١ٜ ع٢ً ايٛقا٥ع  إىل ايؿه١ًٓ ٜٚبتعس عٔ األسهاّ اؿسغ١ٝ اييت ال

، اْطالقا َٔ ٖصا ايتكٛض فإٕ ؼًٌٝ املع٢ٓ ايٓكٞ ٜكتهٞ بٓا٤ يػ١ ؾه١ًٝ 13ايسالي١ٝ

 تؿب٘ يػ١ ايبٜٓٝٛني ايؿه١ًٝ. ،14ع١ًُٝ أٟ يػ١ بال َع٢ٓ

                                                         
 .82، م:ْفػ٘املطدع  10

 .88:، مْفػ٘املطدع  11

 .99:، مْفػ٘املطدع  12

 .94:، مْفػ٘املطدع  13

 .99م: ،ْفػ٘املطدع  14
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زبٞ: "ٚنُؤٚيني ٚيف ٖصا ايكسز ٜكٍٛ ضٚبطت ؾٛيع عٔ تأٌٜٚ املع٢ٓ يف ايٓل األ

غُٝٝا٥ٝني يػٓا أسطاضا يف قٓع املع٢ٓ، بٌ أسطاض يف ايعجٛض عًٝ٘ باتباع ايططم 

ايسالي١ٝ ٚايٓش١ٜٛ ٚايتساٚي١ٝ املدتًف١ اييت ال ؽطدٓا عٔ ْطام نًُات ايٓل، أٟ أْٓا 

ال ْػتطٝع إٔ ْهفٞ أٟ َع٢ٓ ْؿا٤ ع٢ً ايٓل، بٌ إْٓا ْػتطٝع إٔ ْهفٞ عًٝ٘ نٌ 

 .15ْػتطٝع إٔ ْطبطٗا بايؿفط٠ ايتأ١ًٜٝٚ"املعاْٞ اييت 

ميهٓٓا إٔ ْكٍٛ إٕ ايػُٝٝا٥ٝات ؼافغ ع٢ً َٛقع املع٢ٓ ايٓكٞ يف ايتشًٌٝ ٚتهع 

َؿطٚط بايب١ٝٓ َبجٛخ يف أَاَٗا فهط٠ ايتُاّ ٚاالْػذاّ ٚاالَتال٤، فاملع٢ٓ 

أدعا٥ٗا، ٚع٢ً ايٓاقس إٔ جيػس شيو املع٢ٓ يف يػ١ ؾه١ًٝ نُا فعٌ دطمياؽ ضا٥س 

ايػُٝٝا٥ٝات اؿسٜح يف املطبع ايػُٝٝا٥ٞ، أَا املع٢ٓ األزبٞ فٗٛ خانع يًعًُٝات 

 اييت حيٍٛ بٗا ايػُٝٝٛظٜؼ ايٛاقع إىل ؽٌٝٝ.

 ْعط١ٜ ايكطا٠٤:   -3

ات اييت ضنعت اٖتُاَٗا ع٢ً سطن١ املع٢ٓ اؿاقٌ أثٓا٤ ٖصٙ ايٓعط١ٜ َٔ ايٓعطٜ

 ٜعض" فٛيفذاْر آ١، ٚتعٛز أعاثٗا األغاغ١ٝ إىل "ايتكا٤ ايكاضئ بايٓكٛم األزبٝ

(Volfgang Iser)  ايتابع ملسضغ١ نْٛػتاْؼ األملا١ْٝ أٜٔ عٌُ ع٢ً انتؿاف ايطبٝع١

-ْتٝذ١ يصيو-١ٝ، ٚقسّ ايًػ١ٜٛ يألزب، يكس فشل آيٝات ايتأٌٜٚ زاخٌ ايٓكٛم األزب

 ا َٔ ثالث١ عٓاقط، ٖٞ ايٓل ٚايكاضئ ٚايتفاعٌ بُٝٓٗا.ْعطٜت٘ اْطالًق

ا مل ٚيصيو فإْ٘ حيٌُ يًعامل ؾ٦ًٝل األزبٞ عباض٠ عٔ تؿهٌٝ ؽًٝٝٞ "ضأ٣ إٔ ايٓ

16"ا َٔ قبٌٜهٔ َٛدًٛز
فٗٛ ٜفتكط إىل َا ٜطبط٘ بايٛاقع يهٓ٘ ٜعٛض ٖصا االفتكاض  

اإلسايٞ بآيٝات زاخٌ ايٓل تبين ي٘ ٚاقع٘ اـام ٚأِٖ ٖصٙ اآليٝات: ايصخري٠ 

 ٚاالغرتاتٝذٝات.

َٔ ايتكايٝس األزب١ٝ ٚ  تتهٕٛ ايصخري٠ َٔ َٛنٛعات ٜتِ اْتكاؤٖا َٔ ايعامل ايتذطٜيب

ًذ عٔ غٝاقٗا األقًٞ يصيو فعٓاقطٖا تبسٚ اييت ؽهع يًتشٌٜٛ يف عامل ايٓل يتٓػ

خًٝطا َٔ األزب ايػابل ٚاملعاٜري اـاضز ْك١ٝ ٚؼتاز إىل إٔ تٓتعِ زاخٌ ايٓل ٚفل 

                                                         
 .10ّ، م:1995، تط: غعٝس ايػامنٞ، األضزٕ: املؤغػ١ ايعطب١ٝ يًٓؿط، ايػُٝٝا٤ ٚايتأٌٜٚ .ؾٛيع، ضٚبطت 15

 .81ّ، م:0225. ايطباط: زاض األَإ، 1ط .آفام اغتذاب١ ايكاضئٜعض، فٛيفذاْر. آ 16
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غرتاتٝذٝات ٖٞ ايهف١ًٝ بإٔ تعطٞ هلصٙ ايعٓاقط ٖٜٛتٗا . ٚاال17عالقات دسٜس٠

ايٓك١ٝ، يف إطاض تفاعٌ ايٓل َع ايكاضئ. فاالغرتاتٝذ١ٝ عٓسٙ عباض٠ عٔ خطاطات 

 تتهُٔ فُٛع ايعالقات املُه١ٓ بني عٓاقط ايصخري٠ ايٓك١ٝ.

غري إٔ ايٓكط١ اييت تطأٖ عًٝٗا نٌ اغرتاتٝذ١ٝ يف ايٓل األزبٞ ٖٞ َا ٜكسَ٘ 

   les blancs" ٖصا ايالؼسٜس بايبٝانات ٜعضآَٔ زضدات ايالؼسٜس، ٜٚكطٕ " ايٓل

اييت ٖٞ بكسض َا تؿهٌ اْفكاال بني َكاطع ايٓل، تتشهِ نصيو يف إعاز٠ بٓا٤ 

، ٚيهٓٗا َٔ د١ٗ أخط٣ تتهُٔ اغتُطاض١ٜ ايٓل. فٗٞ ال متًو َع٢ٓ قسزا َٔ د١ٗ

 .18ٍ تكٛضات ايكاضئَها١ْٝ بٓا٤ اتكاٍ بني املكاطع ايٓك١ٝ َٔ خالإ

ًَآالنتؿاف املع٢ٓ يف ايٓل األزبٞ ٜعتُس  ا ٖٛ ٚد١ٗ "ايٓعط ا َطنعًٜٜعض َفٗٛ

اؾٛاي١" ٖٚٞ تعين املػاض ايصٟ ٜكطع٘ ايكاضئ زاخٌ ع١ًُٝ ايفِٗ، ٖٚٛ ْفػ٘ املػاض 

ايصٟ ٜهُٔ خكٛق١ٝ املٛنٛع اؾُايٞ زاخٌ ايٓل ايتدًٝٝٞ، فايكاضئ نًُا 

اغتُط يف ايكطا٠٤ انطط إىل إعاز٠ قٝاغ١ تٛقعات٘ أٚ تعسًٜٗا، ٚبٓا٤ إزضاى دسٜس 

غٝعسٍ ٖٛ اآلخط يف ايًشع١ ايكاز١َ؛ فشطن١ٝ ٚد١ٗ ايٓعط اؾٛاي١ متهٔ ايكاضئ 

ايٓل يف تعسز َٓعٛضات٘. نُا متهٓ٘ أٜها َٔ بٓا٤ ضٚابط زالي١ٝ بني  َٔ إٔ ٜػتجُط

ٓػًل: تٓفتح ؿع١ بٓا٤ ايتٛقع، ٚتٓػًل ؿع١ ٖصٙ املٓعٛضات يف ؾهٌ قٛض تٓفتح ٚت

، ٚبايتايٞ فتًو ايٓعط٠ ٖٞ املػؤٚي١ عٔ ايبشح عٔ 19تعسٌٜ ٖصا ايتٛقع أٚ إعاز٠ بٓا٥٘

 االْػذاّ ايٓكٞ ايصٟ ٜتشسز ب٘ املع٢ٓ.

ٜعض إىل إٔ ايكاضئ ايهُين ٖٛ فُٛع ايتٛدٗات امله١ُٓ يف صٖب آٚيف إطاض ايب١ٝٓ ٜ

ايٓل، ألٕ ايٓل ال ٜتشكل إال إشا قطئ بؿطٚط ايتشكل اييت حيًُٗا، فاألَط ٜتعًل 

                                                         
. املػطب: َٓؿٛضات 1، طَٔ أدٌ تكٛض ؾاٌَ –ايػُٝٝا٤ ايعا١َ ٚغُٝٝا٤ األزب املطابط، عبس ايٛاسس.  17

 .188ّ، م:0224ايبشح ايٓكسٟ، 

 .188م: ،املطدع ْفػ٘ 18

 .188م:  .َٔ أدٌ تكٛض ؾاٌَ –ايػُٝٝا٤ ايعا١َ ٚغُٝٝا٤ األزب املطابط، عبس ايٛاسس.  19
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بب١ٝٓ ْك١ٝ نُا ال ٜكّٛ ايكاضئ ايفعًٞ نصيو إال باألزٚاض اييت ٜفطنٗا عًٝ٘ 

 .20ايٓل

ملع٢ٓ يف ايٓل األزبٞ َطتبطا بايالؼسٜس املػبل بػبب تتكٛض ْعط١ٜ ايكطا٠٤ ا

ايبٝانات اييت تؤثح ايٓل، فترتى يًكاضئ يف تفاعً٘ َع ايب١ٝٓ ايٓك١ٝ، زٚض تععٜع 

املع٢ٓ ٚبٓا٥٘ ٚتٛدٝٗ٘ ٚفل ايصخري٠ ٚاالغرتاتٝذٝات ايٓك١ٝ اييت تعٌُ بسٚضٖا ع٢ً 

 تعسز ايكطا٤ات.ا يبح ٖصا ايالؼسٜس يف ايٓكٛم األزب١ٝ، مما ٜفتح باًب

 ايتفهٝه١ٝ:   -4

ْبجكت ايتفهٝه١ٝ َٔ ايب١ٜٛٝٓ نٓكس هلا، ٚاْكب ْكسٖا ع٢ً َؿهالت املع٢ٓ ا

ٝل ٜطُح إىل ٚيهٓ٘ يف َػتٛاٙ ايساليٞ ايعُ 21ٚتٓاقهات٘ يٝعععع فهط٠ ايب١ٝٓ ايجابت١

ٚيف  22تفهٝو اـطابات ٚايٓعِ ايفهط١ٜ ٚاإلملاّ بايبؤض األغاغ١ٝ املطُٛض٠ فٝٗا

ال ٜهٕٛ سانطا  تكٛضٖا ال فاٍ يًكبض ع٢ً املع٢ٓ ألْ٘ زَٚا َجاض اختالف ٚتعسز

23ألْ٘ ٜهٕٛ قس أقبح َطدأ أبسا
 la différanceاْطالقا َٔ َفّٗٛ ن١ًُ االختالف 

 ضدا٤ َٖٛعٓٝني فتُعني ُٖا االختالف ٚاإلضدا٤، ٚاإلاييت متٗا زضٜسا يًسالي١ ع٢ً 

 .24ا جيعٌ سطن١ املع٢ٓ غري ممه١َٓ

اتٗا يف اييت عطفت بايتفهٝه١ٝ ٚتأثري (Derrida) ضٜساإٕ املتتبع يتكٛضات داى ز

يًبشح عٔ  اٙ َتُٝع يف غاس١ ايٓكس األزبٞايٓكس األَطٜهٞ، غٝالسغ تبًٛض اػ

ِ إٔ املع٢ٓ ايٓكٞ ٚتجبٝت شيو بايهتاب١ يهٔ َٔ َٓعٛض تفهٝهٞ خام، فطغ

سا ناْت طُٛس١ يعععع١ ايفهط اؿسٜح بتكٜٛض نٌ املطانع ٜضتفهٝه١ٝ ز

ٚفهط٠ ( Logocentrisme) ايسالي١ٝ ٚبؤض املعاْٞ اييت تؿهًت سٍٛ ايًٛغٛؽ

                                                         
 .189املطدع ْفػ٘، م: 20

 .121:ّ، م0220فطٜكٝا ايؿطم، ايساض ايبٝها٤، زاض أ . املػطب:َٓاٖر ايٓكس املعاقطفهٌ، قالح.  21

 .54:ّ، م0222. زَؿل: زاض اهلٓا٤، 1، طايتفهٝه١ٝ غًط١ ايعكٌ ٚإضاز٠ االختالفعبس اهلل، عازٍ.   22

بريٚت: املؤغػ١ اؾاَع١ٝ يًسضاغات، . 1ط، تط: أغا١َ اؿاز، ايتفهٝه١ٝ زضاغ١ ْكس١ٜ .ظميابٝري ف.  23

 .84ّ، م:1991

قُس عكفٛض. ايهٜٛت: غًػ١ً ز. ، تط: ضٜساايب١ٜٛٝٓ َٚا بعسٖا َٔ يٝفٞ ؾرتاٚؽ إىل زغرتٚى، دٕٛ.  24

 .192:ّ، م1991عامل املعطف١، اجملًؼ األع٢ً يًجكاف١ ٚايفٕٓٛ ٚاآلزاب، 
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ض َٔ خالٍ َطنع١ٜ أخط٣ يكٝك١ بٗا مساٖا َطنع١ٜ ايكٛت  25اؿهٛ

(Phonocentrisme )ا ايتكٛض ايصٟ أٟ اعتباض ايكٛت يكٝكا باملسيٍٛ/اؿكٝك١، ٖص

ْػاْٞ، اييت ضغدت يف ايفهط ايتٛاقٌ اإل اْطبع ع٢ً تكٛض ايعال١َ ايًػ١ٜٛ ٚغ١ًٝ

ايساٍ يف املسيٍٛ ايػطبٞ  بكٛضتٗا ايكٛت١ٝ األقٌ، باْٝا سٛهلا َعطف١ يػا١ْٝ تسَر 

، ست٢ ناز ُٜٓشٞ ْٗا٥ٝا يكاحل املع٢ٓ اؾٖٛطٟ يًعال١َ، ٚباملكابٌ ٚتصٜب٘ فٝ٘

نطز فعٌ ع٢ً ٖصٙ ٚ إيٝٗا ع٢ً أْٗا فطز متجٌٝ آيٞ يًكٛت، ُٖؿت ايهتاب١ ْٚعط

املُٗؿ١ عرب ( Grammatologie) ضٜسا" إىل إْؿا٤ عًِ يًهتاب١زايتكٛضات غع٢ "

ضٜسا سطن١ ٖسّ فهط زايعكٛض يتهٕٛ ْػكا غُٝٝا٥ٝا َٔ ايسضد١ ايجا١ْٝ، ؾهٌ 

ٍ تابعا يًُسيٍٛ يتكٛضات دٗاظ بٓا٤ ايسالي١ ايصٟ ْعِ ايفهط ايػطبٞ ايصٟ دعٌ ايسا

 ٚايهتاب١ تابع١ يًكٛت.

َٔ خالٍ آي١ٝ  أَا َا تعًل باملع٢ٓ يف ايٓكٛم األزب١ٝ، فكس ساٍٚ "داى زضٜسا"

ايتفهٝو َػا٤ي١ أْٛاع َٔ ايٓكٛم َتككٝا نٝف١ٝ اَتالنٗا يًُع٢ٓ، ٚاْت٢ٗ إىل 

يف  ايٓـل آي١ تٓتر غًػ١ً َٔ االستُاالت ايالَتٓا١ٖٝ، ْعطا يالختالف ٚاإلضدا٤ إٔ

ٚقس فتح ٖصا ايتكٛض َهافا إىل املطتهعات ايتفهٝه١ٝ املٓٗذ١ٝ  .َع٢ٓ ايٓكٛم

ه١ٝ املؿاض إيٝٗا باب ايسضاغات ايتفهٝه١ٝ األزب١ٝ ايٓك١ٝ يف داَع١ ٌٜٝ األَطٜ

 (H. Miller) ًٖٝٝؼ ًَٝطو (P. De.Man) َإ ٟسٝح أغِٗ باسجٕٛ أُِٖٗ بٍٛ ز

يف اغتجُاض تًو ( H.Bloom) بًّٖٛٚـاضٚيس. ( G.Hartman) ٚدٝٛفطٟ ٖاضمتإ

ايتكٛضات ٚإغٓا٥ٗا يف اجملاٍ األزبٞ، ٚسػب دْٛاثإ نٛيط فكس متهٔ ٖؤال٤ 

ايتفهٝهٕٝٛ اؾسز َٔ َطادع١ َفّٗٛ األزب شات٘ ع٢ً اعتباض أْ٘ ٜتٛغع يٝؿٌُ 

ا. نُا أعازٚا ايٓعط يف َؿه١ً خهٛع األزب يًدطابات ايٓكس ٚايفًػف١ أًٜه

 ا يف ططم املٛانٝع اييت ناْت َُٗؿ١ َٔ قبٌ.ًٜهايٓعط١ٜ، ٚبازضٚا أ

"بٍٛ زٟ َإ" إىل إٔ ايًػ١ تكّٛ ع٢ً ايطابع اجملاظٟ َا جيعًٗا ال تكّٛ ع٢ً  شٖبفكس 

أ١ٜ سكٝك١ دٖٛط١ٜ، إْٗا ع١ًُٝ إلاظ َػتُط ٚئ تهٕٛ أبسا سكٝك١ قا١ُ٥ َٚٓت١ٝٗ.  

                                                         
. بريٚت: املطنع 1، طاملطنع١ٜ ايػطب١ٝ إؾهاي١ٝ ايتهٕٛ ٚايتُطنع سٍٛ ايصاتعبس اهلل، إبطاِٖٝ.  25

 .202:ّ، م1998ايجكايف ايعطبٞ، 
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١ٝ ٚتطٛضاتٗا، ٚفٌُ أَا "ًٖٝٝؼ ًَٝط" فاٖتِ ظصٚض ايهًُات ٚتفطٜعاتٗا ايسالي

فري٣ إٔ ايٓل األزبٞ  "أَا "بًّٛٚآضا٥٘ أْ٘ ال ميهٔ إضداع ايٓل إىل أقٌ قسز، 

يٝؼ غ٣ٛ ؼطٜف يٓكٛم أخط٣ غابك١ َٔ أدٌ ػػٝس ضؤ١ٜ دسٜس٠، ٚقطا٤ت٘ يف 

 ْٗا١ٜ املطاف عباض٠ عٔ إغا٠٤ ايكطا٠٤.

األزب١ٝ مٛ َٔ املالسغ إٔ ايتفهٝه١ٝ يف ْػدتٗا األَطٜه١ٝ ٚدٗت ايسضاغ١ 

ايٓل، يهٓٗا تكطأٙ َٔ َٓطًل ايتفهٝو نُا ٜكطأٙ "زضٜسا" ال َٔ َٓطل 

االْػذاّ، ٚتٓعط إىل املع٢ٓ األزبٞ ع٢ً أْ٘ فاظ ؾبٝ٘ بايًعب ال ٜػتٓس إىل سكٝك١،  

ٚإٔ املع٢ٓ األٍٚ يًٓل َفكٛز ال ميهٔ ايعجٛض عًٝ٘، نُا إٔ بٓا٤ٙ ايتٓاقٞ ٜفكس 

٢ ست٢ ٜكري ال َع٢ٓ، ٚنٌ قطا٠٤ يف ْٗا١ٜ املطاف ٖٞ دس١ٜ ايكطا٠٤، ٜٚبسز املعٓ

غ٤ٛ قطا٠٤، ٚبصيو ؽًدٌ املفاِٖٝ ايب١ٜٛٝٓ سٍٛ ٚدٛز املع٢ٓ يف ايب١ٝٓ، ٚيهٓٗا ال 

 تٓفٞ ٚدٛز ايٓل، بٌ تبسز ثبات املع٢ٓ ايهأَ فٝ٘ ٚال تًػٝ٘. 

 تكٛضات املٓاٖر ايًػا١ْٝ يًُع٢ٓ األزبٞ: -ب

 يػاْٝات ايٓل:  -1

١ ايفع١ًٝ يتشًٌٝ ايتٛاقٌ اإلْػاْٞ مبفّٗٛ ايٓل يف املٓاٖر ايًػا١ْٝ ناْت يعٌ ايبساٜ

يف ايػتٝٓات َٔ ايكطٕ املانٞ ٖٚٞ فرت٠ ْؿأ٠ يػاْٝات عطفت بًػاْٝات ايٓل تفطٜكا 

ؾاضات اييت ضغِ اإلبني اٖتُاَاتٗا ٚاٖتُاَات ايًػاْٝات ايتكًٝس١ٜ أٚ اؾ١ًُٝ، 

سٝح قطح إٔ نٌ عٓاقط ايًػ١ ال بس إٔ  لسٖا عٓس "يٜٛؼ ًُٖٝػًٝف" قبٌ شيو،

تطتبط بايٓل عٓس ايتشًٌٝ ٚأْ٘ ال َع٢ٓ إال يف إطاض ايٓل. ٜٚفِٗ ؼت َكطًح 

يػاْٝات ايٓل: شيو ايفطع ايبشجٞ ايًػاْٞ ايصٟ ٜع٢ٓ بتشًٌٝ أٚد٘ االططاز اجملاٚظ٠ 

. ٚال ٜٛدس إمجاع عاّ 26يًذ١ًُ يف ايػايب أٚ املؿه١ً يًٓل ع٢ً َػتٜٛات ايٛقف

 ع٢ً َفّٗٛ ايٛسس٠ ايًػ١ٜٛ األنرب اييت ٖٞ ايٓل، ٚع٢ً َػأي١ نٝف١ٝ إزضانٗا يف

 ايٓل جيب إٔ ٜتذاٚظٚال ٜػٛز اتفام إال يف إٔ  دٖٛطٖا َٚسخٌ زضاغتٗا املٓٗذ١ٝ.

                                                         
. َكط: 1، تط: غعٝس سػٔ عريٟ، طيًػ١ ايربامجاتٞ، األغؼ ايتطبٝكات املؿهالتعًِ ااضْػت، بٝرت.  26

 .014ّ، م:0212َهتب١ ظٖطا٤ ايؿطم، 
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، َٚا ُٜٗٓا ٖٓا اٖتُاّ ٖصا ايعًِ باملع٢ٓ يف ايٓل َع٢ٓ 27اؾ١ًُ ايهِ ٚايهٝف

 ايٓل األزبٞ.

ميهٔ تتبع قه١ٝ املع٢ٓ ايٓكٞ يف ايسضاغات ايًػاْٝات ايٓك١ٝ اْطالقا َٔ األعاخ 

 ا ميهٔ إٔ ْأخص َجااًلايػا٥س٠ يف ايػبعٝٓٝات سٍٛ ايٛظٝف١ االتكاي١ٝ يًٓكٛم نُ

 فٛيفذاْر زضغًط"ٚ" "ضٚبطت آالٕ زٟ بٛدطاْس" بايُٓٛشز اإلدطا٥ٞ ايصٟ طٛضٙ نٌ َٔ

إىل  مثاْٝٓات ايكطٕ املانٞ يًتعطف ع٢ً ايٓل ٚايصٟ انتػب يف ايًػاْٝات أ١ًُٖٝيف 

ْتاز ٚايتًكٞ ٓذاح يف االتكاٍ دع٤ دٖٛطٟ َٔ اإلسٝح أٚنشا إٔ اي ،28َٜٛٓا ٖصا

يًٓكٛم، َٚٔ َٓعٛض ايتٛاقٌ ٜتعًل دٖٛط ايٓل مبُٗت٘ االتكاي١ٝ بػض ايٓعط عٔ 

ا أٚ غري أزبٞ، ٚاؾرتطا إٔ تعٗط يف ايٓل فُٛع١ َٔ ايػُات. فإشا ا أزبًٝنْٛ٘ ًْك

ؽًفت مس١ َٔ ٖصٙ ايػُات اْتفت عٓ٘ قف١ ايٓل ٖصٙ ايػُات ٖٞ: االْػذاّ 

 .١ٝ29 ٚاإلعال١َٝ ٚاملٛقف١ٝ ٚايتٓامٚاالتػام ٚاملككس١ٜ ٚاملكبٛي

غُٝا يف ايٓكٛم األزب١ٝ، اْطالقا َٔ ت ٖصٙ املعاٜري تطبٝكات ٚاغع١ الٚقس عطف

َهْٛات ٖٞ: املهٕٛ ايؿهًٞ املتهُٔ يالتػام ٚتػتعطض  ١تكػِٝ ايٓل إىل ثالث

ٖٚٞ اييت ػعٌ فٝ٘ ايٛغا٥ٌ ايؿه١ًٝ ناإلساي١ ٚاالغتبساٍ ٚايطٚابط ٚغريٖا، 

ايٓل ب١ٝٓ َرتابط١، ٚاملهٕٛ ايساليٞ ايصٟ ٜتهُٔ االْػذاّ ٚاإلعال١َٝ سٝح 

تػتعطض اـطط املع١ٜٛٓ يف تطتٝب املعًَٛات نايب٢ٓ ايهرب٣، ٚنصيو بٓا٤ 

ا املهٕٛ ٚأخرًي، املعًَٛات َٔ خالٍ املٛنٛعات ع٢ً َػت٣ٛ املاز٠ املعذ١ُٝ

٘ َع املتًكٞ َٔ سٝح املككس١ٜ ٚايػٝام ايتساٚيٞ، ايصٟ ٜػتعطض ايٓل يف تفاعً

 ٚاملكبٛي١ٝ.

ٚاملالسغ إٔ أنجط املعاٜري اإلدطا١ٝ٥ ٖٞ َعاٜري تتعًل ببٓا٤ املع٢ٓ، ٚال ميهٔ فكٌ 

اؾاْب ايؿهًٞ عٔ املهْٛني ايساليٞ ٚايتساٚيٞ يًُع٢ٓ إال يػطض عًُٞ، فؿبه١ 

                                                         
 .014املطدع ْفػ٘، م: 27

 .002:ماملطدع ْفػ٘،  28

 .001املطدع ْفػ٘، م: 29
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30اإلساي١ يف ايٓل
، ضغِ اْتُا٥ٗا يًُهٕٛ ايؿهًٞ إال أْٗا ٖٞ اييت تٓعِ َجاًل 

 ايتٓاَٞ ايػًِٝ يًسالي١.   

ا ا َٓاغًب"فإ زٜو" إٔ األب١ٝٓ ٚايٛظا٥ف األزب١ٝ ال ميهٔ إٔ تٛقف عاز٠ ٚقًف ٜط٣

ايػُات األنجط ع١َُٝٛ يًٓكٛم ٚاغتعُاالتٗا. ٚقس تطٛضت إال إشا اضتهعت ع٢ً 

ع٢ً مٛ مماثٌ ايعالقات بني األزب ٚايًػ١ َٔ خالٍ ؼًٌٝ االغتعُاٍ ايًػٟٛ يف 

ططم املعاؾ١ يًٓكٛم األزب١ٝ ال ٜعٗط إال يف ًَشٛظات يهٔ  31ْكٛم أزب١ٝ

شٛظات ايًػ١ بػٝط١ خاق١ باالغتعُاٍ األزبٞ بٌ ال تهاز تعٗط باملكاض١ْ َع ًَ

 بطاظ اؾاْب ايفين.ايطبٝع١ٝ ٖٚصا حيسخ أؾهاال يف إ

ٚميهٔ ايكٍٛ إٕ زضاغ١ َع٢ٓ ايٓل األزبٞ يف ن٤ٛ يػاْٝات ايٓل َؿاضٜع َفتٛس١ 

م بني إىل اؾس١ٜ يف إبطاظ خكٛقٝات املع٢ٓ يف ايٓل األزبٞ فال تفطيهٓٗا تفتكط 

بساع١ٝ ضغِ تؿهٌٝ َعاٜري ايتٓكٝل ايػبع١ ع٢ً ايٓكٛم ايعاز١ٜ ٚايٓكٛم اإل

 قهاٜا املع٢ٓ.

 ايتساٚي١ٝ: -2

ايتساٚي١ٝ يف أبػط تعطٜفاتٗا ٖٞ زضاغ١ ايًػ١ يف االغتعُاٍ أٚ ايتٛاقٌ، ٖٚٞ فطع 

ايٓل ٚاْت٢ُ إيٝٗا بعس تأغٝػٗا اْطالقا َٔ تؿابو  عًُٞ ظٗط قبٌ يػاْٝات

االٖتُاَات اييت ٜؿهٌ ايٓل أُٖٗا ألْ٘ ٚغ١ًٝ ايتٛاقٌ األغاغ١ٝ، ٚنإ طبٝعٝا 

إٔ تؿتػٌ ايتساٚي١ٝ يف إطاض ايٓك١ٝ، يهٔ خكٛق١ٝ ايٓل األزبٞ ايتد١ًٝٝٝ تتٓاف٢ 

. فاملع٢ٓ 32ملفاضق١يف ايعاٖط َع تعطٜف ايتساٚي١ٝ، ٚػعٌ ايسضاغ١ تطق٢ إىل َطتب١ ا

ايصٟ اعتازت ايتساٚي١ٝ ايتشكل َٓ٘ َع٢ٓ اغتعُايٞ، فهٝف هلا إٔ تتكطف يف ايٓل 

 األزبٞ ايصٟ ال حيٌٝ إال ع٢ً شات٘؟

                                                         
: قُس يطفٞ ايعيٝطين َٚٓري ايرتٜهٞ. ايطٜاض: َطابع املًو ، تطؼًٌٝ اـطاب.  ز. ب. بطإٚ ٚز. ٍٜٛ 30

 .028:ّ، م1998غعٛز، 

. َكط: زاض 1، تط: غعٝس سػٔ عريٟ، طعًِ ايٓل َسخٌ َتساخٌ االختكاقات .ٜوافإ زأ. ٕ تٛ 31

 .18ّ، م:0221ايكاٖط٠ يًهتاب، 

. املػطب: ضؤ١ٜ يًٓؿط ٚايتٛظٜع، 1، تط: قُس تٓفٛ ٚي٢ًٝ أمحٝاْٞ، طاملكاضب١ ايتساٚي١ٝ يألزب ، إيفٞ.بٛالٕ 32

 .19ّ، م:0218
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ى تفاؤٍ نبري  تعٗطٙ ايسضاغات يف ؾإٔ  تٛفٝل ايتساٚي١ٝ يف اـٛض يف اؿكٝك١ ٖٓا

يف َٝسإ األزب َٔ خالٍ املُاث١ً بني ايتٛاقٌ ايعازٟ ٚايتٛاقٌ األزبٞ ٚميهٔ 

ساٚي١ٝ ُٖٚا أفعاٍ ايهالّ َٔ ايتتني ايًتني اْبجكتا تًُؼ ٖصا ايتفاؤٍ يف املكاضب

َٔ األفعاٍ املتػًػ١ً ٚاييت تٓتٗٞ  ، األٚىل تٓعط إىل ايٓل ع٢ً أْ٘ فُٛع١ٚاؿذاز

ع٢ً إىل ٖسف ٚاسس تًعّ املتًكٞ بايكٝاّ بفعٌ ٜػ٢ُ فعٌ اإللاظ، ٚايجا١ْٝ تٓعط إيٝ٘ 

غًػ١ً َرتاتب١ َٔ اؿذر تٓتٗٞ بإشعإ املتًكٞ يفهط٠ َا، ٚال ؾو إٔ تتبع ٖاتني  أْ٘

 ايعاٖطتني ٜسخٌ يف باب ضقس املع٢ٓ ايهًٞ يًٓكٛم.

  :ّأفعاٍ ايهال 

33ا َٔ تٛغٝع َفّٗٛ فعٌ ايهالّ ٚاعتباض ايك٠ٛ اإللاظ١ٜ َٔ عٓاقط املع٢ٓاْطالًق
   

ٚعسّ اختعاٍ املع٢ٓ يف عباضتٞ ايكسم/ايهصب، ٚاؿهِ ع٢ً ؼكٝل األفعاٍ 

اْبجل االػاٙ ايتساٚيٞ ايصٟ ٜٓعط إىل ايٓل  ،34اإللاظ١ٜ ٚفل َٓطل ايتٛفٝل ٚايٓذاح

١ زبٞ ٚغري األزبٞ بٛقف٘ فعال ٚإىل ايٓل األ ،35بطَت٘ ع٢ً أْ٘ ٚغ١ًٝ اتكايٝ

 .   36نالَٝا

َها١ْٝ ؼًٌٝ ٓعط إىل ايٓل بٛقف٘ فعال نالَٝا إيف إطاض اي "فإ زاٜوٚاقرتح "

٢ نرب٣ ألفعاٍ ايهالّ نُا أزخًت ايٓل ع٢ً أْ٘ َتٛاي١ٝ َٔ األفعاٍ بإزخاٍ بٓ

 37ب٢ٓ نرب٣ ملهُٕٛ ايٓل، ٚإَها١ْٝ ايٓعط إىل ايٓل ع٢ً أْ٘ فعٌ نالَٞ ؾاٌَ
 ٙ.ا ع٢ً األثط ايصٟ ٜرتن٘ يف مجٗٛضتأغًٝػ

                                                         
 .142م: .عًِ ايًػ١ ايربامجاتٞاضْػت.  33

 .55:م .املكاضب١ ايتساٚي١ٝ يألزببٛالٕ.   ،141:م .عًِ ايًػ١ ايربامجاتٞ .اضْػت 34

ايطٜاض:  ، تط: فاحل بٔ ؾبٝب ايعذُٞ.َسخٌ إىل عًِ ايًػ١ ايٓكٞ.  فٛيفذاْر ٖآٜ٘ َٔ ٚزٜرت فٝٗفٝذط 35

  . 152:ّ، م1999َطابع املًو غعٛز، 

. ايكاٖط٠: األنازمي١ٝ اؿسٜج١ يًهتاب اؾاَعٞ، 1، طايٓل ٚاـطاب ٚاالتكاٍايعبس، قُس.  36

  . 088:ّ، م0224

. املػطب: املطنع ايجكايف 1، إعساز ٚتطمج١: َٓصض عٝاؾٞ، طايعالَات١ٝ ٚعًِ ايٓلعٝاؾٞ، َٓصض.  37

  . 185-182:ّ، م6112ايعطبٞ، 
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ا بإعاز٠ بٓا٤ املع٢ٓ ايهًٞ ا إلاظًٜنالًَٝ إٕ تأٌٜٚ ايٓل األزبٞ تأٜٚال بٛقف٘ فعاًل

يًٓل تٛاقًٝا يٝؼ َٔ األَٛض ايٝػري٠، ٚع٢ً ايطغِ َٔ إٔ فإ زاٜو ٜكرتح فُٛع١ 

َٔ ايهٛابط يًٛقٍٛ إىل ايب١ٝٓ ايسالي١ٝ ايهرب٣ يًٓل عٔ ططٜل تكػِٝ األفعاٍ 

إٔ املٛنٛع دسٜس ٚال ميًو سٛي٘ إال اغرتاتٝذ١ٝ بفإْ٘ ٜعرتف  38ايهال١َٝ ف٦ات

فعاٍ ايهال١َٝ شات عالقات َع األفعاٍ ٚضغِ تأنٝس فْٛسضيٝـ ع٢ً إٔ األ. 39عا١َ

حيكك٘ ْل َا ٗا ملا "، ٚمتج41ًٝٚاضتباط املع٢ٓ ايٓكٞ بٗا 40ايػابك١ ٚايالسك١ يف ايٓل

، تبك٢ ْتا٥ر األعاخ املٓذع٠ يف بٓا٤ املع٢ٓ ايٓكٞ األزبٞ 42"يف إطاض َٛقف تٛاقًٞ

 ضٖا زٕٚ َػت٣ٛ ايطُٛسات.        ٚغري األزبٞ يف إطا

  :اؿذاز 

اْبجل اؿذاز يف ايًػ١ َٔ ْعط١ٜ األفعاٍ ايهال١َٝ، عٓسَا قاّ اظٚايس زٜهطٚ 

بتطٜٛط أفهاض دٕٛ أٚغتني، بإناف١ فعًني يػٜٛني ُٖا فعٌ االقتها٤، ٚفعٌ 

اؿذاز. بعسَا ٚادٗت ْعط١ٜ ايفعٌ ايهالَٞ قعٛبات يف عسّ نفا١ٜ ايتكٓٝفات 

كرتس١ يألفعاٍ، قاّ زٜهطٚ بإعاز٠ تعطٜف َفّٗٛ اإللاظ يف إطاض ْاتر ايك١ُٝ امل

اؿذاد١ٝ يًكٍٛ فٗٛ ْٛع َٔ اإليعاّ ٜتعًل بايططٜك١ اييت ٜٓبػٞ إٔ ٜػًهٗا اـطاب 

فاؿذاز ٖٛ تكسِٜ اؿذر ٚاألزي١ املؤز١ٜ إىل ْتٝذ١  .43غكٛم تٓاَٝ٘ ٚاغتُطاضٙ

                                                         
، تط: عبس ايكازض قٓٝين. املػطب: ـطاب ايساليٞ ٚايتساٚيٞا ايٓل ٚايػٝام اغتككا٤ ايبشح يف. ٜوافإ ز 38

 .084ّ، م:0222إفطٜكٝا ايؿطم، 

 . 185م:. ايعالَات١ٝ ٚعًِ ايٓل .َٓصض عٝاؾٞ، 39

. 1ط ، تط: غعٝس سػٔ عريٟ،َسخٌ إىل عًِ ايٓل )َؿهالت بٓا٤ ايٓل(الف ٚاٚضظْٝاى. ػظتػٝ 40

  . 09:ّ، م0222املػطب: َؤغػ١ املدتاض، 

 . 201-202:م. ايٓل ٚايػٝامفإ زاٜو.  41

، تط: غعٝس سػٔ ايتشًٌٝ ايًػٟٛ يًٓل )َسخٌ إىل املفاِٖٝ األغاغ١ٝ ٚاملٓاٖر(نالٚؽ. ، بطٜٓهط 42

 . 128:ّ، م0212َؤغػ١ املدتاض،  .  املػطب: 6عريٟ، ط

ّ، 0229ٜع، بريٚت: َؤغػ١ ايطساب اؿسٜج١ يًطباع١ ٚايٓؿط ٚايتٛظ .ايًػ١ ٚاؿذازايععاٟٚ، أبٛ بهط.  43

 . 01-02:م
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َع١ٓٝ، ٚجيب فِٗ اؿذاز ع٢ً أْ٘ َؤغؼ ع٢ً ب١ٝٓ األقٛاٍ ايًػ١ٜٛ ٚع٢ً تػًػًٗا 

 .44ٚاؾتػاهلا زاخٌ اـطاب

ٜٚٛنح ايععاٟٚ ايتطٛض اؿاقٌ يف َفَٗٛٞ اؿذ١ ٚايٓتٝذ١ سٝح ناْت يف 

ايتكٛضات األٚىل يسٜهطٚ ٚخاق١ يف نتاب٘ "ايػًُٝات اؿذاد١ٝ" عباض٠ عٔ أقٛاٍ، 

أَا يف ايتكٛض ايصٟ لسٙ يف أعُاي٘ األخري٠ فكس أعطٝت هلا زالي١ ٚاغع١ ٚفطز٠، 

فاؿذ١ سػب ايتكٛض اؾسٜس، عباض٠ عٔ عٓكط زاليٞ ٜكسَ٘ املتهًِ يكاحل 

هٌ قٍٛ أٚ فكط٠ أٚ ْل، أٚ قس عٓكط آخط، ٚاؿذ١ تطز يف ٖصا اإلطاض ع٢ً ؾ

ٚتهٕٛ ظاٖط٠ أٚ  ،45ا غري يفعٞ إىل غري شيوا أٚ غًًٛنا طبٝعًٝتهٕٛ َؿًٗس

َهُط٠ عػب ايػٝام، ٚايؿ٤ٞ ْفػ٘ بايٓػب١ يًٓتٝذ١ ٚايطابط اؿذادٞ ايصٟ 

ًٓعط إىل اؿذاز ع٢ً أْ٘ ا ي. ٜٚؿهٌ ٖصا ايتطٛض يف املفّٗٛ طًُٛس46ٜطبط بُٝٓٗا

ٚغ١ًٝ َٔ ٚغا٥ٌ ايٓعط يف املع٢ٓ ايهًٞ يًٓل إال إٔ املؿطٚع مل ٜتٛاقٌ يف ٖصا 

 اإلطاض ٚبكٞ ع٢ً ؾهٌ تًُٝشات.

َفّٗٛ ايػًِ اؿذادٞ  تػِ بايٓعط ايهًٞ يًشذر يف ايٓلَٚٔ املفاِٖٝ اييت ت 

ملٓت١ُٝ إىل ف١٦ ٚاسس٠ ايصٟ ٜعين ايعالق١ ايرتتٝب١ٝ يًشذر، فعٓسَا تكّٛ بني اؿذر ا

، فإٕ ٖصٙ اؿذر تٓتُٞ إىل غًِ سذادٞ ٚاسس َطتب َٚٛد٘ َٔ تطتٝب١ٝ عالقات

ٚايٝات إزضاز اؿذاز نُٔ اإلٜطفهٕٛ  بعض ايباسجنييهٔ  47األنعف إىل األق٣ٛ

ط١ٜ ٚايٝات ايٓعَٔ إايًػ١ٜٛ ٚايسالي١ٝ أَجاٍ دٌٝ فٛنْٛٝ٘ ايصٟ ٜط٣ ايػًِ اؿذادٞ 

عال١َٝ أٚ غري "ايساليٝات غري اإلاؿذاز ٜٓسضز َا ميهٔ تػُٝت٘ بـايسالي١ٝ ضغِ إٔ 

"اإل 48خباض١ٜ
ثاْٜٛا بايكٝاؽ إىل  Factuelاييت تعترب احملت٣ٛ اإلخباضٟ ايٛقا٥عٞ  

املهْٛات ايسالي١ٝ األخط٣ فإشا ناْت ايٓعط١ٜ اؿذاد١ٝ تعترب اؿذاز أغاغا يف 
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ثا١ْٜٛ ٚتابع١ يًُهٕٛ اؿذادٞ ايصٟ  ٘ ٜػتًعّ إٔ تهٕٛ ايعٓاقط األخط٣ػ١، فإْايً

 .49ٖٛ أغاؽ املع٢ٓ

إٕ تطٜٛط آيٝات اؿذاز باعتباض ايٓل سذ١ نرب٣ ٜصعٔ هلا املتًكٞ بايتػًػٌ 

ايتسضجيٞ، طُٛح ٜٓكص ايتشًٌٝ اؿذادٞ َٔ ايػكٛط يف اؾع٥ٝات اييت تتدبط فٝٗا 

يسضاغات اؿاي١ٝ ٚاييت ال متجٌ ايٛاقع ايٓكٞ ٚايتٛاقًٞ، ٖٓاى إسػاؽ سكٝكٞ ا

ع٢ً ؼًٌٝ َٚكاضب١ ايٛقا٥ع ايٓك١ٝ  ٞٚداضف َٔ ايساضغني بكسض٠ ايتشًٌٝ اؿذاد

 يهٓ٘ إسػاؽ ال ٜتٛافل َع ايهشاي١ املٓٗذ١ٝ ايػا٥س٠.

 ١ ايبشح:خامت

١ٝ ايٓك١ٝ إٔ املٓاٖر ايٓكس١ٜ اتهح َٔ ايعطض املٛدع ألِٖ املٓاٖر ايٓكس١ٜ ٚايًػاْ

ايب١ٜٛٝٓ َٚا بعس ايب١ٜٛٝٓ متًو تكٛضات ٚانش١ سٍٛ قه١ٝ املع٢ٓ األزبٞ فهإ 

تكٛضاتٗا تسٚض سٍٛ ايطبٝع١ االستُاي١ٝ ٚايتد١ًٝٝٝ يًُع٢ٓ يف ايٓل األزبٞ املدايف١ 

يًُع٢ٓ اؿكٝكٞ ايٛاقعٞ، ٚسٍٛ َهإ َٚهُٔ املع٢ٓ؛ تكٛضاتٗا عٔ ٚدٛزٙ يف ب١ٝٓ 

ٓل ٚعٔ عسّ ٚدٛزٙ فٝٗا، ٚأخريا تكٛضاتٗا سٍٛ متاّ املع٢ٓ يف ب١ٝٓ ايٓل ْٚكك٘ اي

ٚزٚض ايكاضئ فٝ٘ ٖٚٞ تكٛضات تسٍ ع٢ً ْهر ايطؤ١ٜ املٓٗذ١ٝ يف اغتكفا٤ ايكهاٜا 

 اؾٖٛط١ٜ احملٝط١ بٗصا املٛنٛع  َٔ ٚد١ٗ ْعط ايٓكس.

ظٛاٖطٖا أغاغا أَا املٓاٖر ايًػا١ْٝ اييت تٓطًل َٔ ٚدٗات ْعط تعتُس ايًػ١ ٚ

يًتشًٌٝ، ٚاييت ٜٓتعط َٓٗا إٔ تهٕٛ أنجط زق١، ٚاييت أٜها ضغِ ايتكايٝس املٓٗذ١ٝ 

ايع١ًُٝ اييت ؼًت بٗا يف َػاضٖا ايبشجٞ ايطٌٜٛ ْػبٝا، مل تتُهٔ بعس َٔ إٔ تبين 

تكٛضات ٚانش١ سٍٛ املع٢ٓ ايٓكٞ، ضغِ إٔ ضؤاٖا ايبشج١ٝ ناْت َب١ٝٓ ع٢ً 

ٛا٤ يف يػاْٝات ايٓل أٚ يف ْعط١ٜ أفعاٍ ايهالّ أٚ يف طُٛسات َٓٗذ١ٝ ٚانش١ غ

اؿذاز عٓسَا قطضت إٔ تػتكٞ ْتا٥ذٗا َٔ ايب١ٝٓ ايه١ًٝ يًٓل، بػبب تطنٝعٖا 

ع٢ً اؾع٥ٞ بسٍ ايهًٞ يف زضاغ١ املع٢ٓ، ٚايصٟ  بال ؾو قس سكل ْتا٥ر َص١ًٖ يف 

ٛاْب اؾع١ٝ٥ نجري َٔ اؾٛاْب ايؿه١ًٝ الغُٝا يف يػاْٝات ايٓل، ٚعسٜس َٔ اؾ

يف إظٗاض زٚض أفعاٍ ايهالّ ٚاؿذاز يف بٓا٤ ايٓل يهٔ شيو ساٍ زٕٚ تؿهٌٝ 
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تكٛض ؾاٌَ ٚزقٝل يًُع٢ٓ يف ايٓل عَُٛا ٚايٓل األزبٞ خكٛقا َٔ ٚدٗات ْعط 

 يػا١ْٝ َجًُا سسخ يف ايٓعطٜات ايٓكس١ٜ ايٓك١ٝ.
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 ؾعط١ٜ األؾٝا٤ يف َس١ْٚ ايكاق١ ايػعٛز١ٜ غٗاّ ايعبٛزٟ ايػطز١ٜ
ايهبع َكطؿ٢. زأ. 

 
Email: eldab3@gmail.com                                                                         

 ًَدل ايبشح:
 ،ايككك١ٝ ايعبٛزٟ غٗاّ ايػعٛز١ٜ يًكاق١ ايػطز١ٜ املس١ْٚ ع٢ً ايسضاغ١ تكـ

 .اؿ١ٜٛٝ دٛاْبٗا يف اؿٝا٠ تؿب٘ غطز١ٜ يٛس١ ٚتؿهٌ

 املعازٍ ايؿُؼ، غطز١ٜ: َٛنٛعٗا ايسضاغ١ تعاجل احملاٚض َٔ فُٛع١ عرب

 ْل بسضاغ١ أعُاي٘ ايبشح ٚخيتتِ ،االغتعاض٠/االتكاٍ بالغ١ ايتٓام، املٛنٛعٞ،

 ايؿ١ٝٓ يؿطنٝاتٗا ٚتأنّٝسا ملٓعٛضٖا اتطبًٝك ايهاتب١ أعُاٍ َٔ ٚاسس غطزٟ

 . ايػطزٟ سهٛضٖا يف ٝا٤يألؾ ٚاؾُاي١ٝ

 .ايكك١ ،ايعبٛزٟ غٗاّ ايػطز، ايتٓام، األؾٝا٤، :نًُات َؿتاس١ٝ

Abstract: 
This study examines the blog of the writer Siham Al-Aboudi. It looks like 

an artwork depicting the vivid images of life. The study focuses on many 

aspects: the narrative of the sun, objective correlative, intertextuality, and 

rhetorical communication. 

The study concludes with a selected model of Al-Aboudi’s story, to ensure 

her perspective and confirmation of her artistic and aesthetic assumptions 
of objects in her stories. 

إشا ناْت اؿهاٜات ال ؼكل ٚدٛزٖا إال َطتبط١ باإلْػإ ٚسهٛضٙ يف غٝاقٗا، 

ؾإْ٘ )اإلْػإ( ال ٜػتأثط بصيو اؿهٛض ٚال ٜػتطٝع ٚسسٙ َٓح اؿها١ٜ قُٝتٗا أٚ 

َػاعس٠ َٔ عٓاقط َتعسز٠ يف َكسَتٗا األؾٝا٤ تًو ؼكٝل ضغايتٗا اإلْػا١ْٝ زٕٚ 

اييت متأل ايهٕٛ، ٚتؿطض سهٛضٖا ع٢ً اإلْػإ، ٚؼكل ٚدٛزٖا عرب ٚدٛزٙ، 

ٚتعٌُ ع٢ً تطٜٛط ْعطت٘ يًشٝا٠ سني تتطٛض يف شاتٗا َػتٗسؾ١ تطٜٛط سٝا٠ اإلْػإ 

اإلْػإ منٛشز َجايٞ ع٢ً تطٛض ؾهط ، ؾاألؾٝا٤ يف داْبٗا ايتهٓٛيٛدٞ َجاًل، ْؿػ٘

ٚادتٗازٙ يف ْكٌ أؾهاضٙ َٔ ، ْٗا تسعِ غعٞ اإلْػإ يتطٜٛط سٝات٘نُا أ، ٚإلاظٙ

 َٓطك١ اؾٌٗ ايهٝك١ إىل َػاسات املعطؾ١ املٓؿتش١. 
                                                         

 ايػعٛز١ٜ ايعطب١ٝ املًُه١ ؾٝكٌ، بٔ ايطمحٔ عبس اإلَاّ داَع١ ،اآلزاب ن١ًٝ ٚايٓكس، ايبالغ١ أغتاش. 
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يًٛدٛز  ا ؾاعاًلقطٜبا َٔ غؤاٍ ايؿًػؿ١ األقسّ عٔ األؾٝا٤ تكـ األؾٝا٤ ؾطًٜه

ٚال ميهٓٓا تكٛض ، عٓٗا اٚدٛز يإلْػإ زٕٚ األؾٝا٤ أٚ بعّٝس ، سٝح الاإلْػاْٞ

، ٚايكطاض، ؾايػٝاض٠، سٝا٠ اإلْػإ زٕٚ أؾٝا٤ ٜعتُس عًٝٗا يف نٌ تؿاقٌٝ سٝات٘

، ٚايباب، ٚاملكعس، ٚايػهني، ٚايبٓسق١ٝ، ايكٛض، ٚٚاألٚضام، ٚاهلاتـ، ٚايكًِ

ٚاألقطب ": ٚضٖا ع٢ً فطز ؾػٌ سٝع َٔ ايؿطاؽمجٝعٗا أؾٝا٤ ال ٜتٛقـ ز، ٚايٓاؾص٠

غٛا٤ يف ايطبٝع١ أٚ يف قٝط -إٔ ْػُٔٓٞ نٌ َا ػطز عٔ اؿٝا٠ إىل املعكٍٛ 

باغِ ايؿ٤ٞ، نإٔ ٜهٕٛ نت١ً َٔ ايكدط، أٚ قطع١ َٔ اـؿب، أٚ  -ُاٍاالغتع

ٖٚهصا ْهٕٛ قس خطدٓا َٔ املًُه١ ايٛاغع١ اييت مسٝٓا ؾٝٗا ، ن١َٛ َٔ ايرتاب

ٚأضزْا ب٘ أمس٢  نٌ َٛدٛز باغِ ايؿ٤ٞ، نُا تطنٓا َا مسٝٓاٙ باألؾٝا٤ يف شاتٗا

املٛدٛزات ٚأبعسٖا يف اـؿا٤، يٓعٛز إىل أؾل نٝل نٌ َٛدٛز ؾٝ٘ ال ٜعٜس عٔ 

 .1ٖٓا قس ُٜطاز بٗا ايؿ٤ٞ احملض" "فطز"، ٚن١ًُ "فطز ؾ٤ٞ"نْٛ٘ 

ٞ عٔ اإلْػإ يف قٝط٘ اؿٟٝٛ، شيو عٓسَا حيهٞ ايٓل أٟ ْل ؾإْ٘ حيه

احملٝط املتهُٔ اإلْػإ ٚأؾٝا٤ٙ ٜٚطقس ايعالق١ ايكا١ُ٥ ٖٓاى بني ايبؿط ٚأؾٝا٥ِٗ، 

ٚبني األؾٝا٤ ٚٚظا٥ؿٗا ٚقسضتٗا ع٢ً تكٜٛط ضأٖ اؿٝا٠، ٚتؿهٌٝ ثكاؾ١ اإلْػإ، 

 ٚدػطاؾ١ٝ ايؿها٤ اؿها٥ٞ َٚٔ قبً٘ ايؿها٤ اإلْػاْٞ.

 طز١ٜ اييت ضقست األؾٝا٤ َتشطن١ بني َؿَٗٛني: نجري٠ ٖٞ ايٓكٛم ايػ

 .اؿها١ٜ أؾٝا٤ -

 . األؾٝا٤ سها١ٜ -

يف األٚىل تػتُس األؾٝا٤ َٓطكٝتٗا َٔ ٚدٛزٖا يف غٝام اإلْػإ، َٚٔ ؼككٗا يف 

ا َٔ ايؿطاؽ، ؾُازاّ ٖٓاى بؿط ٚأسساخ غٝام اؿسخ، َٚٔ َٓطك١ٝ ؾػًٗا سّٝع

كٌ األؾٝا٤ يف ٚدٛزٖا يٝٓؿػٌ اؿهٞ بططح ٚيف ايجا١ْٝ تػت ؾٗٓاى أؾٝا٤ ت،ٚسٝا٠ 

سهاٜاتٗا األنجط ؾاع١ًٝ، ٚميٓشٗا بعض املػاسات اييت تٓاظع ؾٝٗا اإلْػإ غًطتٗا 

يتهٕٛ َٛنٛعا يًشهاٜات، ٚتسؾٔ ْؿػٗا بٛقؿٗا غًط١ غطز١ٜ ػعٌ َٔ ايبؿط 

 عٓاقط تسٚض يف ؾًهٗا، ٖٚٞ ؼكل ٚدٛزٖا ايعَين زٕٚ اضتباطٗا بعَٔ اإلْػإ.
                                                         

 . 622:م ت،.ز غٞ، أٟ غٞ ٖٓساٟٚ َؤغػ١: يٓسٕ. اؿه١ُ َسضغ١ .ايػؿاض عبس َهاٟٚ، 1
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ؾا ملا قس ٜبسٚ َٔ عٓـ ايبؿط تًتعّ األؾٝا٤ ساي١ َٔ ايكُت، ٚقسضا َٔ املػامل١، خال

ٚداْبا َٔ اهلس٤ٚ ايساعٞ الغتؿعاض اؾُاٍ، َام١ ايؿطق١ يًُتًكٞ النتؿاؾٗا 

 ٚإزضاى َػاسات ايعُل يكٓاع١ زاليتٗا. 

ْكٛقٗا  2يف ْع١َٛ تًٝل بٓل ٜكرتب َٔ ايؿعط، تٓشت ايكاق١ غٗاّ ايعبٛزٟ

ٚتكاضب اؿٝا٠ يف  تؿب٘ اؿٝا٠ يف دٛاْبٗا اؿ١ٜٛٝ، ايككك١ٝ، ٚتؿهٌ يٛس١ غطز١ٜ

ؾُٗٗا هلا، ٚتكاّٚ ايكٗط بهؿؿ٘ ٚايٛقٛف ع٢ً أغباب٘ قاٚي١ يتطٜٛط اإلْػإ املؤَٔ 

 ٛزٙ يف عامل حيس َٔ ٖصا ايٛدٛز.بٛد

إْ٘ ٚعٞ األْج٢ بايتؿاقٌٝ، ؾاألْج٢ تػتؿعط اؾُاٍ يف تؿهٌٝ األؾٝا٤ ٚاْتعاَٗا، 

 ٚايػاضز٠ تؿػح اجملاٍ يًُتًكٞ الغتؿعاض اؾُاٍ، األْج٢ قس تكٓع اؾُاٍ إضنا٤ّ

ّٗ ا َٚا ّٝ، ٚقُٝت٘ ثاْا يًُتًكٞ بأ١ُٖٝ ٚدٛزٙ أٚاًليًصات، ٚايػاضز٠ تكٓع اؾُاٍ تٓبٝ

بُٝٓٗا ٜٓؿأ نٝإ ْكٞ دسٜط بإٔ ْتابع ْتا٥ر عًُ٘ ٚكطدات كططات٘ َٚا ٜكُٝ٘ 

ؾًٝؼ غري املطأ٠ يسٜٗا ايٛعٞ أَآَا َٔ عامل ي٘ طبٝعت٘ اؾُاي١ٝ ٚي٘ زالالت٘ اإلْػا١ْٝ 

ا ع٢ً ايٛقٛف يًتعاٌَ َع ايتؿاقٌٝ ايسقٝك١ ٚيٝؼ غٛاٙ اؿؼ األْجٟٛ ٜهٕٛ قازّض

 .3ا ع٢ً انتؿاؾ٘طدٌ أٚ ٜهٕٛ قازّضَا ال ٜسضن٘ ايعٓس

ٜط٣ األؾٝا٤ َٔ َٓعٛض األْج٢، األْج٢  ٚست٢ ايٓكٛم اييت ٜهٕٛ ؾٝٗا ايػاضز ضداًل

)ايهاتب١( تهع ايطدٌ يف َٛنع ايػاضز ايصٟ ٜعتٓل َٓعٛضٖا، ؾري٣ األؾٝا٤ بٛعٞ 

ا َٔ األْج٢ أٚ ٖٞ ممطض٠ ع٢ً ٚعٝٗا َام١ إٜاٖا ملػتٗا األْج١ٜٛ اييت تبح ؾٝٗا قسّض

ؾهاضٖا ع٢ً مٛ أٚ ططح أ٢ً عٓكط ٜكًح يًتعبري عٔ قهٝتٗا مجاهلا أٚ ؼًٝٗا ع

 . ًٜٝل بٗا

                                                         
 ايطٜاض ،يًٓؿط املؿطزات زاض) ٜػتسم ن٤ٛ خٝط: قكك١ٝ فُٛعات ثالخ هلا تقسض عٛز١ٜغ ناتب١ ٖٞ 2

 املؿطزات زاض) يألؾٝا٤ ايػط١ٜ ٚاهلذط٠ ،(6002ّ ايطٜاض، يًٓؿط، املؿطزات زاض) ايؿطاؽ ٚظٌ ،(6002ّ

 ،يًٓؿط املؿطزات زاض) ضس١ًٝ تأَالت األيؿ١، اْتباٖات: هلا تقسض نُا .(6002ّ ايطٜاض، يًٓؿط،

 . (6002ّ  ايسَاّ، ٚايتٛظٜع، يًٓؿط أثط زاض) غُٝٓا١ٝ٥ قطا٤ات ايؿاؾ١، ٚبالغ١ ،(6002ّ ايطٜاض،

 أٚ ايػطؾ١ داْب يف ًَك٢ قػري يسبٛؽ ايطدٌ ٜٓتب٘ ال قس األَٛض، َٔ نجري ع٢ً املطأ٠ ٚعٞ ٜكـ إٔ ميهٔ 3

 نٌ تسخٌ إش املطأ٠ ٚعٞ مسات َٔ ٚاسس٠ ٜعس َا ٖٚٛ قسِٜ، َكعس ع٢ً تطاب شض٠ أٚ َكطٛع قُٝل ظضاض

 . عٝٗاٚ عٌُ ْطام يف ظساض٠ ٚغريٖا األَٛض ٖصٙ
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" تؿهٌ ايهاتب١ ْكٛقٗا يف فُٛعتٗا ايككك١ٝ ايجايج١ "اهلذط٠ ايػط١ٜ يألؾٝا٤

فُٛع١ َٔ ايًكطات ، ٚؾل فُٛع١ َٔ املؿاٖس ايؿ١ٝ٦ٝ إٕ قح ايتعبري

ٝؿ١ تتهاّ يتؿهٌ داَع ايؿٛتٛغطاؾ١ٝ املتٓاثط٠ اييت ػُع بٝٓٗا ايًػ١ عرب خٝٛط ؾؿ

يٝؼ مث١ سسخ ٜتٓا٢َ أٚ خط زضاَٞ ٜتكاعس باملع٢ٓ ايتكًٝسٟ يًكك١، ٚإمنا ، ايٓل

ٖٞ فُٛع١ َٔ املؿاٖس شات ايرتنٝب اـام، تطنٝب دا٤ بعٓا١ٜ يٝعطب عٔ 

ْؿػ٘ بططٜكت٘ اـاق١، ٚبٓعاَ٘ ايًػٟٛ املُٝع، ٚبكسضات غطز١ٜ تؿٞ بطؤٜتٗا 

ٜا قاؿا يطقس اإلْػإ يف ساالت بٛس٘، ٚساالت إزاْت٘ يًهتاب١ بٛقؿٗا ؾعال تعبري

")ايهتاب١( ٖصا ايطغٝـ ايصٟ ْٓهذ٘ يف سطا٥ل ايطٚح نٞ ٜػُػ٘ ايٓاؽ يف  يًعامل:

"َطاض٠ ايعٝـ، يتػسٚ َطاض٠ َػتػاغ١، ٚقاب١ً يالبتالع
4
. 

َٔ ؾِٗ ي٘ طبٝعت٘ اـاق١ تٓططح األؾٝا٤ بٛقؿٗا ؾدكٝات هلا سهٛضٖا يٝػت 

يهْٛٗا فطز أؾٝا٤ تؿػٌ ٚقت ايؿطاؽ، أٚ تؿهٌ دػطاؾ١ٝ ايؿها٤ ٚإمنا بٛقؿٗا 

املؿاضن١ يف إْتاز مجايٝات ايػطز، بْعاَا غطزٜا ٜعٌُ ع٢ً تٛظٝؿٗا بكسض ٜػُح هلا 

  .ٓٝات٘ املتعسز٠ٚإْتاز زٚاي٘ اـاق١ ٚتك

األؾٝا٤ َا زٕٚ ايبؿط َٔ احملػٛؽ أٚ غري احملػٛؽ ؾكس ٜهٕٛ ايؿ٤ٞ غٝاض٠ 

تطبطٓا بٗا عالق١ ظ١َٝٓ، ٚقس ٜهٕٛ ؾذط٠ تطبطٓا بٗا عالق١ َها١ْٝ، ٚقس ٜهٕٛ 

َع٢ٓ ٜؿطض ْؿػ٘ ٜٚططح غٝاق٘ اؿهاضٟ، َؿػش١ يٓؿػٗا َػاس١ سهٛض تتٓاغب 

ُايٞ ٚايساليٞ، ؾاألؾٝا٤ ال تعاسِ ايبؿط ألْٗا ٚمجايٝاتٗا، ٚؼكل هلا ٚدٛزٖا اؾ

تبشح عٔ ؾها٤ يًٛدٛز ٚإمنا ٖٞ تبشح عٔ َع٢ٓ يف ايٛدٛز، ٚمتٓح اإلْػإ ؾطق١ 

 النتؿاف َعإ ٜبشح عٓٗا.

األؾٝا٤ تؿاضى ايػاضز، ٚتؿاضى يف اؾٗاظ ايًػٟٛ يًٓل ؾأْٗا ؾإٔ أٟ َؿطز٠ أٚ 

عٝح ال ٜهتٌُ ايٓل  ا،ا ٚمجايّٝضٖا يف غٝام ايٓل زاليّٝعال١َ يػ١ٜٛ تؤزٟ زٚ

ا ٚتسؾني َكَٛات٘ ا زٕٚ ٚدٛزٖا تكّٛ بسٚضٖا ايؿعاٍ يف تؿهٌٝ ايٓل غطزّٜمجايّٝ

ّٝ ا ٚايهاتب١ تكرتب َٔ األؾٝا٤ ال يتشهٞ عٔ األؾٝا٤ ٚإمنا ؼهٞ بٗا، تػطز مجاي

قكتٗا، َسضن١ َٚؤنس٠ إٔ يألؾٝا٤ قككٗا ٚغطزٖا بٌ ٚخكٛقٝتٗا، َٚكطض٠ 
                                                         

 . 25:م ّ،6002 ٚايتٛظٜع، يًٓؿط املؿطزات زاض: ايطٜاض. األؾٝا٤ إىل ايػط١ٜ اهلذط٠. غٗاّ ايعبٛزٟ، 4
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ٜؿهط باألؾٝا٤، َٚكطس١ مبا تعتكسٙ يف ايعالق١ ايكا١ُ٥ بني اإلْػإ إٔ اإلْػإ 

أعتكس إٔ أععِ أؾهاض اإلْػإ قس َطضت َٔ خالٍ أؾٝا٥٘، باألؾٝا٤ عرب " ٚاألؾٝا٤:

ٜؿِٗ َٓ٘ طبٝع١ ايعالق١ سٝح ٜكـ  ٖٚٛ َا ،5اإلْػإ عٔ َؿاعطٙ، ٚخٛاطط ٚدساْ٘"

َٚعٝسا تٓػٝكٗا يف غٝاقات ، اإلْػإ ٚضا٤ األؾٝا٤ َعٝسا تٓعُٝٗا إلْتاز اؾُاٍ

 .يعالق١كتًؿ١ إلْتاز ايٛنع اؿهاضٟ يٛدٛزٖا عرب ٖصٙ ا

مل اؼسز ايػاضز٠ َؿَٗٛٗا يألؾٝا٤، بأْٗا تًو األؾٝا٤ اؾٛاَس اييت متأل ؾطاؽ ايع

ِّ غذادٝس املٓعٍ أٜكٓت "َٚٔ ثِ ؾطاؽ اؿٝا٠ َٔ سٛيٓا:  عٓسَا قككت ٖسب ن

ْـٖين قس بًػت َٔ األَط اؿهٝض  !بأ

ّٝا ؾٛم ططف ايػذاز٠: أٖصِّب ٖسبٗا املتطاٜط  -يف ايبس٤-نإ األَط  ٜٓتٗٞ بٞ َٓشٓ

ألع٢ً ايؿٔعح، أَٗس ٜسٟ ٚأغشب اـٝٛط املٓط١ٜٛ إىل ايساخٌ، أٚ تًو ايٓاؾط٠ إىل ا

ِٖ أْعط ْعط٠  بػبب سطن١ األقساّ ؾٛقٗا، أتأنَّس َٔ اغتٛا٥ٗا ؾٛم ايبالط، ث

 ٖٞ ْـٖين أدٗؼ بعٝيٖن ْؿّػا قاعّسا َٔ بني  -س٦ٕٓٝص-أخري٠، أتٓؿَّؼ عًُٝكا، ٚخيٌٖٝ إي أ

 .6"ايٛضز ْكٛف ايػٖذاز٠، تعٖٛ األيٛإ أنجط، ٚتتُٖسز بتالت

ؼًٝٓا ايػاضز٠ إىل األؾٝا٤ عرب بٛاب١ ايػذاز٠ اييت تأخص َهاْٗا يف غٝام ايػطز 

ّٝ يتهٕٛ منٛشدا ٜهؿـ عٔ املؿّٗٛ يف ْطام ع١ًُٝ ايهتاب١ أٚاًل ا، َٚا ٚايتًكٞ ثاْ

 ا َٔ ايتأٜٚالت:تكّٛ ب٘ ايػاضز٠ ٜططح عسّز

 ايصٜٔ سطن١ اؿطن١، اس١ملػ ٚتٗصٜبا ظٚا٥سٙ، َٔ ؽًكا ايعامل تٓعِٝ إعاز٠ -

 .املهإ يف حيٕٝٛ

 إعاز٠ إىل ايػاضز٠ تػع٢ ايصٟ ايعامل إىل اَؿرّي ايطَعٟ بعسٙ يف ٜبسٚ املهإ -

 ايكل: َعٓٝني إىل ٜؿهٝإ يؿعإ ؾٝ٘ ٜتذاْؼ إؾهايٞ ؾعٌ إال ايكل َٚا تطتٝب٘،

 تهٝاتَك َٔ ؾاإلسهاّ ٜتباعسإ ال ٚاملعٓٝإ ايكطع، مبع٢ٓ ٚايكل ايػطز، مبع٢ٓ

 ظا٥س ٖٛ ملا قطع نٌ ٚيف بتشكك٘، إال مجايٝات٘ حيكل ٚال ب٘، إال ٜكح ال ايكل،

  .ٚظٝؿت٘ يف األ١ُٖٝ ؾسٜس إسهاّ

                                                         
 .28:م ّ،6002 ٚايتٛظٜع، يًٓؿط املؿطزات: ايطٜاض .نتب يف قطا٤ات ٚضق١ٝ، ؾطؾات.  غٗاّ ايعبٛزٟ، 5

 . 2:م .ٝا٤األؾ إىل ايػط١ٜ اهلذط٠. ايعبٛزٟ 6



 اجليل اجلديد 54    شعرية األشياء يف مدونة القاصة السعودية سهام العبودي السردية

 

Al Jeel Al Jadeed    /الدراسات اللغوية واألدبية والثقافية                           0202 سمربدي  -يوليو                       4ج/ – 7ع 

ٕ ٚعؿطٜٔ َط٠ )تػع عؿط٠ َط٠ يف يف ْكٛم ايهاتب١ تتهطض َؿطز٠ األؾٝا٤ مثا

خٝط ن٤ٛ ٜػتسم"(، باغط١ ْؿٛشٖا ع٢ً ايػط١ٜ يألؾٝا٤" ٚتػع َطات يف " اهلذط٠"

ايٓكٛم، َع١ًٓ سهٛضٖا ٚؼككٗا بٛقؿٗا عال١َ يػ١ٜٛ أٚال، عال١َ هلا سكٛم  عامل

غريٖا َٔ ايعالَات ايساخ١ً يف ْػٝر ايٓل، ٚاملؿاضن١ يف إْتاز ْكٝت٘، ٚاملتًكٞ 

ٜعرب املؿطز٠ َطتني ٚقٛال إىل عامل اجملُٛع١ ايجا١ْٝ، يف عٓٛإ اجملُٛع١ يف املط٠ 

يف املط٠ ايجا١ْٝ مما ٜؤغؼ ملػاس١ َٔ ايتذاْؼ بني  األٚىل، ثِ يف عٓٛإ ايكك١ األٚىل

ايعالَات األٚي١ٝ اييت ٜتؿهٌ َٓٗا عامل ايٓكٛم ٜرتتب عًٝٗا بايهطٚض٠ ْٛع َٔ 

 ايتذاْؼ بني نجري َٔ ايتؿاقٌٝ َٔ ْاس١ٝ ٚايسالالت َٔ ْاس١ٝ أخط٣ . 

ال أعطف "ايػاضز٠ إىل سكٝك١ تبسٚ ن١ْٝٛ يف غٝاقٗا اإلْػاْٞ: بْٗا١ٜ ايكك١ تٓتٗٞ 

ٓـٖو َطتاْح إىل ؾهط٠ إٔ ٜٛدس َا ٜكطر ٦ٜٚٔ ْٝاب١ عٓو، ؾ٤ٞ ٜسؾع٘  أغبابو، يه

ٍِّ ع٢ً ؾعٛض َػتعاض،  ْـٖ٘ ٚسؿ١ٌ إىل عٓام يٝػت ٜساى ططًؾا ؾٝ٘، أْت تع ٔٗ أ َا تع

تٓؿٞ آالَو إىل َسا٥ٔ األؾٝا٤، يهٔ األؾٝا٤ غتبك٢ َٓؿ٢! املٓؿ٢ يٝؼ ٚطّٓا 

ٞٗ ٚطٓ٘، غتٛدعو أقٝاًل، ٚيصا أْت مل تؿـ ، آالَو تطاضزى نُا ٜطاضز َٓؿ

املطاضز٠، ٚئ ميٓشو ايؿ٤ٞ غبٌٝ ايٓذا٤، بٌ غٝٛدعو أنجط، غٝٓتكِ َٔ ٖصا 

 ايصٟ تًبػ٘ إٜاٙ، غٝػتُٝت يف اغتعاز٠ ؾعٛض ايبالز٠، َٚٛت اؿؼِّ املطٜح!

 .7ئ تؿؿ٢ َٔ أمل األؾٝا٤ ست٢ تؿؿ٢ أْت َٔ أملو!"

ُّـ اؾ١ًُ األخري٠ قٝػ١ غطز١ٜ هلا ْعاَٗا ايؿعطٟ ايصٟ جيعٌ َٓٗا ّْكٚتك ا ا قا٥

بصات٘، ميهٔ قطا٤ت٘ عرب االتكاٍ بايػابل يٝهٕٛ سكٝك١ ٜؿهٞ إيٝٗا ايٓل، ٚعرب 

ا َٔ غٝاق٘ ايػابل يٝدًل نْٛ٘ املػتكٌ عرب بٓٝت٘ ا َٓؿًّتاالْؿكاٍ يٝهٕٛ ّْك

 ايؿطٜس٠:

 يؿعٌ غببا بٛقؿ٘ األٍٚ ايؿؿا٤ ؾعٌ بني ايطبط ٢عً ضٖاْا يًُػتكبٌ ْؿٞ أزا٠ -

+  ٚاملػبب ايػبب بني االضتباط َؤنسا َطتني املهطض ايؿؿا٤ ؾعٌ + ايجاْٞ ايؿؿا٤

 ٜكّٛ َا قسض ع٢ً غاٜتٗا ؼكٝل ٜتٛقـ اييت ايػا١ٝ٥ ست٢+  إيٝ٘ َهاف+  مج١ً ؾب٘

+  اٜتوغ ع٢ً غٝططتو َكساض ٚع٢ً أْت قسضتو ع٢ً ٜتٛقـ ؾاألَط املداطب ب٘
                                                         

 .02:م ،ْؿػ٘ املكسض 7
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 يف األؾٝا٤ تط٣ َامل اطبٝعّٝ تهٕٛ ٚئ األَٛض، فطٜات يف ؼهُو َٚس٣

 ؾأْت ،املػؤٚي١ٝ َٛنع يف املهًـ شيو ايٛانع املٓؿكٌ املداطب نُري+  سكٝكتٗا

 إٔ ع٢ً اقازّض اإْػاّْ تهٕٛ إٔ ع٢ً ايكسض٠ متٓشو اييت االغتكالي١ٝ تًو َػتكٌ

 اؾ١ًُ ؾب٘+  اإلْػاْٞ زٚضى ألزا٤ كسضاتٗاَ َػتجُطا أٚاًل اغتكاليٝتو ع٢ً ؼاؾغ

 يف األؾٝا٤ أمل عٔ ٜؿكً٘ ايصٟ ايتدكٝل شيو ،ي٘ ؽكٝكا يألمل ؾكال املتهُٔ

 يف ايتؿهري قبٌ َٓ٘ تتدًل إٔ عًٝو ٜهٕٛ ايصٟ اـام أملو َٓ٘ داعال عَُٛٝت٘

 ٔاآلخطٜ يف اإلْػإ ٜؿهط ؾال األ١ُٖٝ ؾسٜس ْؿػٞ عاٌَ ٜتسخٌ ٖٓا) اآلخطٜٔ أمل

 تكٌاملػ نٝاْ٘ قٓاع١ زٚمنا ايعطا٤ ع٢ً اقازّض ٜهٕٛ ٚال ْؿػ٘ يف تؿهريٙ قبٌ

 .(اإللاظ ع٢ً ايكازض ايٓانر

ٚقس ٜبسٚ ، ي١ًًٖٛ األٚىل َٚٔ َٓعٛض ايٛعٞ ايػطشٞ قس تبسٚ األؾٝا٤ غري َأيٛؾ١

يهٔ تبين املٓعٛض األعُل ، اؾعٌ ايصات يف تعاًَٗا َع األؾٝا٤ غري َأيٛف أّٜه

عامل يٝؼ غطٜبا بايكسض املتٛقع ؾايػاضز٠ تٛظـ شيو نً٘ ـس١َ  ٜهؿـ عٔ

َٚٔ ايبؿط ، ايكٛض٠ املطغ١َٛ بعٓا١ٜ يًعامل يف تؿهًٝ٘ َٔ األؾٝا٤ يف غٝام ايبؿط

ْ٘ نًُا اضتؿع َػت٣ٛ ػاٚظ املأيٛف اتػعت َػاس١ َؤنس٠ أ، يف غٝام األؾٝا٤

ٚظ فطز ْعاّ ايًػ١ يف ايطَع، إش تتذاٚظ ايسالي١ فطز املع٢ٓ ايػطشٞ أٚ تتذا

 . تكطٜطٜتٗا

 َت٢ ابتسأت ٖصٙ ايتدٝالت؟

غؤاٍ ، إْ٘ ايػؤاٍ األٍٚ املباؾط ٚايكطٜح ايصٟ ٜططس٘ ايٓل األٍٚ َٔ اجملُٛع١

، ميجٌ قٛت ايػاضز املػبٛم بػؤاٍ املتًكٞ َٓص بسا١ٜ إزضان٘ يًتؿاقٌٝ املػطٚز٠

ٜٛسٞ باإلداب١ ؾإٕ ايػؤاٍ  ٚع٢ً ايطغِ َٔ إداب١ ايػاضز ع٢ً ايػؤاٍ أٚ تكسمي٘ َا

سٝح ايتدٝالت ؼٌٝ ع٢ً ع١ًُٝ ، ٖٛ خاضز ايٓل أٚ يف زا٥طت٘ اؿ١ٜٛٝ حيٌٝ إىل َا

ايػطز ْؿػٗا ضبطا بهاتب ي٘ ضؤٜت٘ ٜٛد٘ َٓسٚب٘ )ايػاضز( إىل ايٛقٛف ع٢ً 

 ايتؿاقٌٝ ٚايٛعٞ باألؾٝا٤ ٖٚٛ َا جيعٌ َٔ َػأي١ ايتدٌٝ ْعاَا خيل ايهتاب١ أٚاًل

ّٝٚايتًكٞ ثا  إىل َا إٔ ٜتد٢ً عٔ قسض َٔ ايتدٌٝٝ ٚقٛاًل ا ؾًٝؼ مبكسٚض املتًكْٞ

 َٚا ٜتهُٓ٘ َٔ ضؤ٣ .، ٜططس٘ ايٓل َٔ أغ١ً٦ َٚا ٜؿري إيٝ٘ َٔ أسساخ
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ؼٌٝ ايتدٝالت إىل ايٓل ؾتكسّ قؿط٠ غطز١ٜ ؽل ايؿدك١ٝ املطٟٚ عٓٗا بسا١ٜ 

ا َٔ ْٛع خام، ٚؼٌٝ ع٢ً منٛشز إْػاْٞ ٜٗتِ بتؿاقٌٝ ايعامل ٚميتًو إسػاّغ

 األؾٝا٤ ايهاؾـ عٔ ٚإسػاؽ بأمل، إسػاؽ بايعالق١ ايكا١ُ٥ بني اإلْػإ ٚاألؾٝا٤

 .أمل اإلْػإ

ايكك١ اييت تػتًٗٗا ايػاضز٠ عها١ٜ تبسٚ بػٝط١ ٖاز١٥، تٓتٗٞ ْٗا١ٜ ؾعط١ٜ تأخص 

 َتًكٝٗا إىل َٓطك١ ايتأٌَ:

اؾطٜس َٓص عكٛز،  "ال ؽط٧ ايٝسإ ططٜكُٗا مٛ خهط٠ ايصانط٠ سٝح ال ٜٓطؿ٧

متس مسا٤ٖا ايٛاغع١، تؿتح املس٣ ايصٟ اْػًل بع١ًُ قسمي١،  –ٚحيريْٞ  –ٚسني متسٙ 

ايّٝٛ ال أعٛز أبسا يػؤاهلا، أضقب دستٞ ػًؼ يف قسض فًػٓا، متس اؾطٜس، 

ا ألٕ تهٕٛ ٜطبطٗا بايكك١ متّٗٝس ؼٌُ ايٓٗا١ٜ َا .8ٚتػطح يف أؾل أخهط ال ْطاٙ!"

سٝح ايٓل ، شيو األؾل ايكا٥ِ ٖٓاى خاضدٗا، أٚغعْٗا تٓؿتح ع٢ً أؾل خامتتٗا غري أ

ٜأخصْا ملٓطك١ ايؿعط، َٓطك١ ايػُٛض ايصٟ ال ْطاٙ، ٜبك٢ بايٓػب١ يًذس٠ تاضخيا 

 ايًشع١.تػتُس َٓ٘ خرباتٗا ٚتعتُسٙ ٚغ١ًٝ يتذاٚظ 

سطنتإ َتٛاظٜتإ ؼهُإ املؿٗس املػطٚز ْتا٥ر َٔ ؾأْٗا إٔ تٓتر سطن١ ؼكل 

ايعامل: سطن١ ايٝسٜٔ تتبعٗا سطن١ ايصانط٠، ٚسطن١ املس٣ يف اْؿتاس٘ َتدًكا 

ؾإشا نإ عًٝٓا ايٛقٛف ع٢ً ايعال١َ ايًػ١ٜٛ يف زاليتٗا األعُل ، َٔ ايع١ًُ ايكسمي١

تًو ايع١ًُ ،  املػًل ٚؽًل ايهٕٛ َٔ ظ١ًُ قسمي١ؾإٕ سطن١ ايٝسٜٔ تؿتح ايعامل

اييت يٝؼ َٔ اإلَهإ ؾُٗٗا أٚ انتؿاف زاليتٗا َٚا ؼكك٘ َٔ ْتا٥ر يف َٛنعٗا 

ؼًُ٘ َٔ ضَع َٚا تؿع٘ َٔ أنٛا٤ ع٢ً املانٞ يٝؼ َانٞ  زٕٚ إٔ ْهتؿـ َا

ملتشػؼ ٖٛ َانٞ املتًكٞ ايصٟ ٜٓتكٌ َٔ خا١ْ املؿاٖس إىل خا١ْ ا ايؿدك١ٝ بكسض َا

غري إٔ ظ١ًُ ، ايع١ًُ ايكسمي١ بايٓػب١ يًُطٟٚ عٓٗا ٖٞ نـ ايبكط، ملا ٜسٚض سٛي٘

ٚايػاضز٠ سني تسخٌ ْؿػٗا يف املؿٗس تكـ ع٢ً األعطاف بني ، املتًكٞ أٚغع َٔ شيو

ؾايػاضز طٛاٍ ايٛقت ٜكّٛ بأزٚاض شات طابع اتكايٞ إش ٖٛ ، املػطٚز عٓٗا ٚبني املتًكٞ
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ل ٚاملتًكٞ يٝؼ بإَهاْ٘ ضؤ١ٜ األؾٝا٤ بسْٚ٘ ٖٚٛ املتشهِ ؾُٝا غؿري املتًكٞ يف ايٓ

  .خيؿٞ َٚا ٜعًٔ َٚا ٜكٛؽ بططٜك١ هلا ؾاعًٝتٗا يف تؿهٌٝ َػاسات املكط٤ٚ

ؾإشا ناْت ايتدٝالت سطن١ ؾايتًكٞ سطن١، ٚايطبط بني األؾٝا٤ ٚاملؿاٖس سطن١ 

يٓكٛم يف ٖٚٛ َا ميٓح ايٓكٛم سٜٝٛتٗا ٜٚؿهٌ َػاس١ َٔ إْتاز مجايٝات ا

ٚايػاضز ميٓح ايعامل سط١ٜ اؿطن١ ؾال ٜتسخٌ إال يتشسٜس ، سطنتٗا اهلاز١٥ ٚاهلازؾ١

ٚيٓهٕٛ ع٢ً ٜكني َٔ ، طؤ١ٜ ايعامل َع٘شيو ايتشسٜس ايصٟ ٜػُح يٓا ب، َٛنع٘

" يف ٖصا أضقبٖٚٛ َا حيكك٘ ايؿعٌ "، ا ٖٓاى َسعا٠ يالقتٓاع مبا ٜكٍٛنْٛ٘ َٛدّٛز

حيٌُ خطاب ايػاضز بهُري  ٖٛ ايؿعٌ ايٛسٝس ايصٟ  املؿٗس اـتاَٞ يًٓل سٝح

 .املتهًِ

ؾعال(  28متجٌ األؾعاٍ ْكاطا يًشطن١ يف ايكك١ اييت تتهُٔ قطاب١ ايػبعني ؾعال )

يف َٛقع٘ املؤنس ع٢ً ٚدٛزٙ ٖٓاى يف  ( َػٓس٠ إىل ايػاضز00عؿط ؾعال ) َٓٗا أسس

ع ؾعً٘ يف َكابٌ ؾعٌ ق٣ٛ مما ٜعين تطاد، املػاس١ ايٛاقع١ بني ايػاضز ٚعامل ايٓل

ا ٖٚٛ َا ٜعين أّٜه، أخط٣ يف غٝام ايػطز َٓٗا ق٠ٛ سهٛض ايؿدك١ٝ املطٟٚ عٓٗا

زٕٚ إٔ ٜػتأثط بتكسض ، زميكطاط١ٝ ايػاضز ايصٟ ميٓح اآلخطٜٔ سط١ٜ ايؿعٌ ايػطزٟ

سٝح تهتؿٞ ايػاضز بإْتاز غطز١ٜ زاي١ ع٢ً ، ٚاالغت٦جاض بايؿعٌ، اؿهٛض ايػطزٟ

نٓت ؾكط " :ملبس٠٤ٚ بايتػاؤٍ بػ١ٝ االغتهؿافاب١ٝ ايساي١ اسطنتٗا االْػٝ

، : ؾعٌ ايه١ْٛٓٝ + ؾعٌ ايتػاؤٍا ثالخ عالَات ؼكل َا ٜػتٗسؾُّ٘س" َعتأتػا٤ٍ

ٖٚٞ غبٝه١ يػ١ٜٛ تسٍ ع٢ً تأقٌ ايتػاؤٍ بػ١ٝ املعطؾ١ ٚاالغتهؿاف ٚبُٝٓٗا 

يػاضز ٜٚهٕٛ ؾعٌ ايتػاؤٍ ؾاؼ١ ؿطن١ ا، )ؾكط( يف زاليتٗا ع٢ً ايككط

)تعُس  نٓت أتعُس إٔ أمؿط :اقس يًعامل املػطٚز ٚؾل مجايٝات٘املػتهؿـ ٚايط

+ ال أؾًح  املعطؾ١ ٚايػعٞ إيٝٗا بٛقؿٗا ٖسؾا( + أْكب )ؾعٌ ايؿشل اـازّ يًُعطؾ١(

)َػاس١ َٔ ايرتادع ػاٙ ؾعٌ اؿٝا٠ + أْا أضقب ايسٚا٥ط )َٛاق١ً االغتهؿاف 

 . اؿٝا٠( رب األؾٝا٤ يف َتابعتٗايًعامل ع

  :غطز١ٜ ايؿُؼ

 "أٜٔ ٜهع ايعامل أدٛبت٘ عٔ أغ٦ًتو؟
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ناْت أدٛبيت َعَّك١ بايؿُؼ، تًو اييت نإ ال ٜٓؿوُّ حيسِّم إىل ؾعاعٗا، ايّٝٛ 

ٖٚٛ ٜؿٝض باملع٢ٓ َٔ ؾاؾ١ ايتًؿاظ عطؾت ايهالّ ايهجري ايصٟ ناْت تكٍٛ: 

ٖـٖاب١ بايتػريات ايؿُؼ تكّٛ مبا ٜٓبػٞ هلا بسق١ ٚٚؾل املٛعس، ال تؿػس عا زتٗا ايٛ

"!١ٖٝ  .9ايطاض١٥، ٚال باؾشٛز ايبؿطٟ، ايؿُؼ َعُِّتٓا ايهْٛ

" ٜتهطض سهٛض ايؿُؼ تػع َطات َٔ مج١ً غبع عؿط٠ يف قك١ "َٔ ٜكطأ ايؿُؼ

 َط٠ تتهطض ؾٝٗا يف قكل ايهاتب١ يف فُٛعاتٗا نًٗا، سهٛض َٛظع َٓتؿط

َتٓاثط نأؾع١ ايؿُؼ سني تؿطز سهٛضٖا ع٢ً نٌ األؾٝا٤، ٚسني ٜهٕٛ 

يٛدٛزٖا ايكسض٠ ع٢ً ضؤ١ٜ األؾٝا٤ ٚانتؿاف ايهٕٛ، ٚسني تٓعِ َٛاقٝت اإلْػإ 

 كًك١ خالؾا يًذشٛز ايبؿطٟ ع٢ً سس تعبري ايهاتب١.

ا َٔ األزٚاض ايهاؾؿ١ عٔ عُل ايٓل يف ايؿُؼ بٛقؿٗا عال١َ غطز١ٜ ؼكل عسّز

ٜات٘ املتعسز٠ ٚؾل سهٛضٖا يف ٖصٙ املػتٜٛات املتسضد١ َٔ ايعاٖط يًباطٔ َٚٔ َػتٛ

 ايػطشٞ يًعُٝل:

ا ع٢ً ٚقت سطن١ ايػطز ٚمتاّ ظَّٓٝ يف َػتٛاٙ األٍٚ ٜهٕٛ سهٛض ايؿُؼ زااًل -

ؾعً٘، عٝح تهٕٛ ايؿُؼ َػاس١ ش١ٖٝٓ يف ك١ًٝ املتًكٞ ٖٚٛ ٜؿهٌ اؿسخ 

 ؽًٝٝٝا.

ا ٜٛغع َٔ أؾل ضؤ١ٜ ايؿدك١ٝ َػاعّس سهٛضٖا عاَاًليف َػتٛاٙ ايجاْٞ ٜهٕٛ  -

سٝح األٍٚ تتػع  ا يٝؼ نُٔ ٜتشطى يف املهإ يٝاًليًتؿاقٌٝ، ؾاملتشطى ْٗاّض

تهٕٛ ضؤٜت٘ أنٝل ٚسطنت٘ أقٌ،  ا يًُتشطى يٝاًلَػاس١ إزضان٘ يألؾٝا٤، خالًؾ

 ا ؿطن١ ايػاضز املتػع١.ٖٚٛ َا ٜرتتب عًٝ٘ اتػاع أؾل املتًكٞ تبّع

َػتٛاٙ ايجايح ٜهٕٛ ؿهٛضٖا بعس ضَعٟ نْٛٗا زاي١ ع٢ً اؿكٝك١ ايٛانش١  يف -

ا يف َطدع١ٝ ايػاضز ا سانّطا ثكاؾّٝا ع٢ً كعٕٚ ايٛعٞ اؾُعٞ ٚبٛقؿٗا ْػًكاعتُاّز

ا )ٜعهس شيو ايتعبريات ايساضد١ ٚايؿا٥ع١ ايهاؾؿ١ عٔ شيو َٔ َجٌ: ٚاملتًكٞ َّع

املٓؿًٛطٞ: اؿط١ٜ مشؼ جيب إٔ تؿطم  مشؼ اؿط١ٜ، مشؼ اؿكٝك١، َٚٓٗا َكٛي١

                                                         
  .22:م .يألؾٝا٤ ايػط١ٜ اهلذط٠. ايعبٛزٟ 9
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"املػطٚض زٜو ٜعتكس إٔ ايؿُؼ تؿطم نٌ يف نٌ ْؿؼ، َٚٓٗا املجٌ اإلٜطايٞ ايكا٥ٌ: 

 .قباح يهٞ تػتُتع مبٗاضت٘ يف ايكٝاح"

ا عرب سهٛضٖا ايؿٝعٜا٥ٞ، شيو ا َهاّْٝيف َػتٛاٙ ايطابع متجٌ ايؿُؼ عٓكّط -

سز أؾل ايؿدك١ٝ يف ضؤٜتٗا يًؿُؼ ٚتؿهريٖا يف سهٛضٖا اؿهٛض ايصٟ حي

ٚإسػاغٗا بٗصا اؿهٛض، ٖٚٞ ايٓكط١ اييت تهٕٛ ؾٝٗا ايؿدكٝات املطٟٚ عٓٗا 

 مبجاب١ سًك١ ايٛقٌ بني ؾعٛض ايؿدكٝات زاخٌ ايػطز باملهإ ٚؾعٛض املتًكٞ ب٘. 

إىل زٚضٖا  يف َػتٛاٙ اـاَؼ ال تهتؿٞ ايعال١َ بسٚضٖا ايػطزٟ ٚإمنا تتذاٚظٙ -

ايؿعطٟ بٛقؿٗا عال١َ يػ١ٜٛ هلا سهٛضٖا ايًػٟٛ ايساخٌ يف ايٓػٝر ايًػٟٛ يًٓل، 

 –: ايؿُؼ غبع عؿط٠  َط٠ املؿطز٠ ًَٚشكاتٗا ع٢ً مٛ ٚانح سٝح ٜتهطض سهٛض

خؿٛت  يف َكابٌ، –ايٓٛض مخؼ َطات -َطاتايٓٗاض غت  –ايه٤ٛ ثالخ عؿط٠ َط٠ 

املػا٤  –ايعالّ ثالخ َطات  –َط٠  إسس٣ عؿط٠اؿهٛض ايًًٝٞ عرب َؿطزات٘: ايًٌٝ 

ا ا ٚتكٜٛطّٜا يػّٜٛمما جيعٌ َٔ َؿطز٠ ايؿُؼ ٚسكًٗا ايساليٞ ؾطًٜه، ثالخ َطات

ا إىل ا َٔ اؾ١ًُ ايٓش١ٜٛ َطّٚضعرب املؿطز٠ اييت تأخص َٛانعٗا يف غٝام ايٓل بس٤ّ

 بري:اؾ١ًُ ايػطز١ٜ ٚاْتٗا٤ باؾ١ًُ ايٓك١ٝ، عرب ْعاَني أغاغٝني يًتع

َّاـايل ْعاّ اجملاظ -1 ا إىل اجملاظ، ٚايعال١َ ايًػ١ٜٛ تؤغؼ : سٝح ايػٝام ميٌٝ متا

ايؿُؼ -ايؿُؼ يًُع٢ٓ يف فاظٜت٘ اييت ٜػًب عًٝٗا ايتكٜٛط االغتعاضٟ: َٔ ٜكطأ 

َّا نجرّيا قَُّا ٜتٖٓب٘ ي٘ أسس  ايؿُؼ تكّٛ -ناْت أدٛبيت َعَّك١ بايؿُؼ -تكٍٛ نال

 ، ايؿُؼ َعُِّتٓا ايه١ْٖٝٛ!ق١ ٚٚؾل املٛعسمبا ٜٓبػٞ هلا بس

ا ٜكطأ ؾُٝٓح اآلخطٜٔ " سٝح تهٕٛ ايؿُؼ نتاّبطاق١ االغتعاض٠ يف "ٜكطأ ايؿُؼ

بتؿهٌٝ قٛض٠ زاي١  املعطؾ١، ٖٞ طاق١ ناؾ١ٝ يبح قسض َٔ اـٝاٍ ٜهٕٛ نؿٝاًل

ٖٞ إال َعطؾ١ تتؿهٌ بايكطا٠٤، قطا٠٤  يًعامل ؼت ن٤ٛ ايؿُؼ، ؾايكطا٠٤ َا

هالّ ايهجري ايصٟ تكٛي٘ ايؿُؼ ٚال ٜٓتب٘ ي٘ أسس ع٢ً سس تعبري ايػاضز٠، مما اي

، 10جيعٌ َٓٗا َع١ًُ ن١ْٝٛ ال تهتؿٞ مبٓشٓا ايه٤ٛ ٚإمنا متٓشٓا اؿٝا٠ عرب املعطؾ١

                                                         
 ايؿُؼ، َٔ ٚاؿٝا٠ ايسف٤ ٜػتُسٕٚ امجّٝع ٚايٓاؽ ايؿُؼ، َجٌ ايهالّ: "ايطَٚٞ ايسٜٔ دالٍ ٜكٍٛ 10

ُّ ُّ اؿطاض٠ َٓٗا ٜػتُسٕٚ امجّٝع ٚايٓاؽ ٚسانط٠، َٛدٛز٠ ٖٚٞ مشؼ، ٖٓاى اٚزا٥  ال ايؿُؼ يهٔ ا،زا٥
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ٖٚٛ َا جيعٌ ايؿُؼ تكعس َٔ قٛضتٗا اؿكٝك١ٝ اييت تعٛز عًٝٗا ايٓاؽ إىل قٛضتٗا 

األغطٛض١ٜ بٛقؿٗا َػاس١ َٔ ايتدٌٝٝ ؽطدٗا َٔ ْعاَٗا ايطٚتٝين إىل ْعاَٗا 

الغتعاض٠ املؿه١ٝ إىل ا َٔ ٚدٖٛٗا املتعسز٠ عرب طاق١ ااألنجط س١ٜٛٝ َػتعٝس٠ داْب

 . طاق١ ايطَع

: سٝح ايػٝام حيتٌُ ايٛدٗني: ٚد٘ اؿكٝك١ يف ْعاّ جيُع بني اؿكٝك١ ٚاجملاظ -6

َػتٛاٖا ايػطشٞ ٚٚد٘ اجملاظ يف َػتٛاٙ ايعُٝل: ٜٚٓكطف عِّٓٞ إىل ايؿُؼ حيسِّم 

تعربْٞ ايؿُؼ -ايؿُؼ َٖط٠ أخري٠  حيسِّم إىل -تػٝب ايؿُؼ- إىل ؾعاعٗا ايؿاتط

، ٖٓا تأخص ايؿُؼ َٛنع ايعال١َ ايع١َٝٓ بٛقؿٗا قسزا يًشطن١، َٚطًكا -قبً٘

هلا َٚؤططا يٓؿاط اإلْػإ ايَٝٛٞ ٜتشطى بعٗٛضى ٜٚػهٔ بػٝابٗا، ٚايعال١َ ٖٓا 

تتأغؼ ع٢ً َعطؾ١ اإلْػإ بٗا ٚتعٛزٙ عًٝٗا بٛقؿٗا ْػكا ثكاؾٝا انتػب٘ بايتهطاض 

هؿـ بؿهٌ َا نُا ٜتعٛز اإلْػإ ع٢ً نٌ َا ٖٛ ؾططٟ يف سٝات٘، ٖٚٛ َا ٜمتا

ا يػطٛع ا يًٛنٛح أٚ ضَّعق٣ٛ عٔ طاق١ ايطَع املؿاض إيٝٗا سني تكبح ايؿُؼ ضَّعأ

َع٢ٓ ٜتأغؼ ع٢ً إٔ َٓهط ايؿُؼ  ،اؿل ٚغريٖا مما ٜأخصْا ع٢ً املع٢ٓ املهاز

يف ايهؿـ عُا ٖٛ غًِٝ ٚعُا ٖٚٛ َا ٜطؾع َٔ زضد١ ؾاعًٝتٗا ، يٝؼ ؾدكا غٜٛا

ٖٛ خالف شيو مما ٜسخٌ يف زا٥ط٠ إزضاى اإلْػإ يًعامل َٚؿطزات٘ أٚ يًشٝا٠ ٚعالقتٗا 

 باملٛدٛزات.

  :املعازٍ املٛنٛعٞ

عٓٛإ  يف إؾاض٠ قطحي١ تهؿـ َهُٕٛ ايٓل ٚتططح ضؤٜت٘ بٛنٛح ؼسز ايػاضز٠

طؤ٣ احمل١ًٝ إىل املعازٍ " ٚاملع٢ٓ ٜتعسز ٚؾل عسز َٔ ايقكتٗا "املعازٍ املٛنٛعٞ

املٛنٛعٞ يف استُاالت٘ املدتًؿ١ ايكا١ُ٥ ع٢ً تٛظٝـ ايؿ٤ٞ ٚاملؤغػ١ ع٢ً سهٛضٙ: 

                                                                                                                                           

 ايًؿغ بٛغاط١ ايؿهط٠ عٔ ٜعرب عٓسَا ٚيهٔ ٚايسف٤، اؿٝا٠ َٓٗا ٜػتُسٕٚ أِْٗ ايٓاؽ ٜعطف ٚال تط٣،

 َجٌ َط١ٝ٥، ايؿُؼ تػسٚ ايؿط، أّ اـري أّ ايؿه٣ٛ أّ ايؿهط غبٌٝ ع٢ً شيو أنإ غٛا٤ ٚايعباض٠،

ُّ تؿع اييت ايؿًه١ٝ ايؿُؼ  بٛغاط١ إال ٜعٗط ال ؾإْ٘ ايهالّ، مشؼ ؾعاع اأّٜه ٖٚهصا)...(  ازا٥

ُّ َٛدٛز أْ٘ بطغِ ٚايكٛت، اؿطف  ايهجاؾ١، َٔ قسض َٔ بس ال ايًطٝـ ٖٚٛ يطٝؿ١، ايؿُؼ ألٕ ا،زا٥

 ايكٛؾ١ٝ ؾاعط َٚٞايط ايسٜٔ دالٍ َٛالْا أسازٜح ؾٝ٘، َا ؾٝ٘ نتاب ،"َٜٚعٗط ُٜٓعط إٔ بٛغاطت٘ ميهٔ

  .020-020: م ،6006ّ ،ايؿهط زاض :زَؿل. ايعانٛب عٝػ٢: تطمج١ ،األنرب
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يف غاع١ َع١ٓٝ َٔ ايعكط ؽطز " ايهط٠ اييت ٜتأغؼ عًٝٗا قٝاّ املعازٍ املٛنٛعٞ:

اؾاض٠ ايؿاب١، ٜػبكٗا قػريٖا، تكؿٌ ايباب املؤزٟ إىل بطٔ ايبٝت بٗس٤ٚ ٚتػتٓس 

شيو املعازٍ ايصٟ ٜكِٝ َػت٣ٛ أعُل  11"بعسٖا ٜبسأ هلٛ ايكػري ايَٝٛٞ بايهط٠إيٝ٘، ٚ

  ا.اٚظ َػتٛاٙ ايػطشٞ األنجط بطّٚظيًٓل ٜتذ

ؾُٝا ٜٓؿػٌ املتًكٞ بايهط٠ ٚسهاٜتٗا ٚعالق١ ايطؿٌ بٗا ٚحياٍٚ ايتٛقٌ ملا بٝٓٗا 

 ٘ عٔ ايعالق١ بني األؾٝا٤ ٚايبؿط،ؾريٚح ٜططح أغ٦ًتٚبني ايعٓٛإ َٔ ططح غطزٟ، 

  تأخصٙ ايػاضز٠ إىل َٓطك١ اهلسا١ٜ ؾتهع يف ٜسٙ َؿتاسني:

"ميتس خط ُٖٚٞ يف ايؿها٤ بني ايهط٠ ٚبٝٓٗا، خٝط ٖٛ َطنع املؿٗس ميط ؾٛق٘  -

ا بني نط٠ يعب، ٚنط٠ بؿط١ٜ ٜبسٚ يٞ أْٗا تتهٛض أنجط، ٚأنجط بكطٟ َرتزّز

ٚاملؿتاح ٜهعٓا أَاّ أٚىل ْكاط االيتكا٤  ،١12 ايًعب ع٢ً االْتٗا٤"نًُا أٚؾهت غاع

بني ططيف املعازٍ املٛنٛعٞ: ايهط٠ ٚاؾاض٠، ٚاملعازٍ املٛنٛعٞ ال ٜتشطى زاخٌ 

ايٓل ؾكط، ٚإمنا ميتس َٔ ايٓل إىل خاضد٘، َٔ زا٥طت٘ ايهٝك١ )عامل ايٓل 

 ا ع٢ً تٛغٝع فاٍ عًُ٘ َٓتكاًلغع مما جيعً٘ قازّضٚؾدٛق٘ ٚضَٛظٙ( إىل زا٥طت٘ األٚ

ٚؾُايٝات  ٚأخط٣ َتُاغ١ تعٌُ ع٢ً ظٜاز٠ إْتادٝت٘ يًسالي١ أٚاًل، يف زٚا٥ط َتساخ١ً

ا ٚميهٔ يكطا٠٤ َتأ١ْٝ إٔ تكـ عٓس تػًػٌ املؿطزات يف ايٓل/ايٓكٛم ثاّْٝ

األخط٣ ضامس١ سٝح تط٣ ايػاضز٠ ْؿػٗا َٛظع١ بني ايهط٠ ٚاملطأ٠ ، ؾشٓتٗا ايساي١

ا ٜبسأ َٔ ايهط٠ ٚميط باملطأ٠ ٜٚٓتٗٞ عٓس َػاس١ ايٛعٞ اييت ا ممتّسا ُّٖٚٝخًط

تهاؾـ بٗا ايػاضز٠ املؿٗس بهاًَ٘ ٚبهٌ إغكاطات٘ ٚمبا ٜؿطن٘ ٚدٛز ايهط٠ 

بٛقؿٗا ؾ٦ٝا ؾسٜس ايسالي١ أٚ ٖٞ ايعٓكط األنجط طاق١ يف فُٛع١ ايسٚاٍ، مما 

 يؿ٦ٝٞ إىل نْٛٗا اؿٟٝٛ ايساٍ: جيعًٗا )ايهط٠( تتذاٚظ نْٛٗا ا

 ٚضؾٝك١ َؿاب١ٗ، سٝا٠ ناْت َجاي١ٝ، غري يعب١ فطز ايطؿٌ نط٠ تهٔ مل"

 بٛقؿٗا ايطؿٌ يهط٠ بطؤٜتٗا ايػاضز٠ َٔ إقطاض فطز اؾ١ًُ ؼٌُ ال ،13"َؤْػ١

                                                         
  .22:م .يألؾٝا٤ ايػط١ٜ اهلذط٠. ايعبٛزٟ 11

 .22:م ،ْؿػ٘ املكسض 12

 . 20:م ،ْؿػ٘ املكسض 13
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 عرب تعٝؿٗا أخط٣ سٝا٠ ٚدٛز ع٢ً تأنٝس ٖٞ ٚإمنا ٝاتٗا،ؿ َؿاب١ٗ سٝا٠

 عامل: يعاملني منٛشز ٖٞ ٖٞ، يٝػت يهٓٗا اؿٝا٠ يف ْعطؾ٘ َا تؿب٘ قس أؾهاضٖا،

 نُا ايعامل ضغِ يف ٜٚتؿاضنإ ٜٚتهاَالٕ، املٛاقع، ٜتبازالٕ املجاٍ ٚعامل ايٛاقع

 .  املػطٚز٠ ايؿدك١ٝ ٚتطاٙ ايٓاؽ ٜطاٙ

٤ ٚنُا حيسخ يف تؿهٌٝ ايهط٠ زاليتٗا، ٜتهطض َع أؾٝا٤ أخط٣ تتٓٛع بني أؾٝا

تعطف ططٜكٗا ٚأؾٝا٤ ناي١، أؾٝا٤ تعرب بني ايبؿط، ٚأؾٝا٤ ٜعرب بٝٓٗا ايبؿط، ٚأؾٝا٤ 

 تكّٛ بسٚض ايطابط بني ايبؿط عرب ضٚابط ال سٝا٠ هلِ بسْٚٗا: 

ٍٖٚ َٖط٠ أٚقٌ ؾٝٗا ؾاتـٛض٠ ايهٗطبا٤ إىل َٓعهلا إٔ ٜرتى هلا  "اعتاز َٓص ابتػُِت ي٘ أ

ٍٖٚ َٖط٠ ملٛظِّع ؾاتٛض٠ املا٤ اعتاز إٔ ٚضز٠ً عٓس عتب١ ايباب قبٌ إٔ ٜػازض ، َٚٓص ابتػُِت أ

ِِ ٚضزتــَٗا قط،  خيطـ ايٛضز٠َ شاتــَٗا َٔ عٓس عتب١ ايباب، ٖٚهصا َٖط األَط: مل تػتً

ْـُٖٗا ٜتبازالٕ بٛضز٠ٕ ناي١َّ أنرَب قسٍض َٔ غعاز٠ٕ تػٖبب بٗا غ٤ُٛ  ٚمل ٜٓتب٘ أسُسُٖا إىل أ

ٍِ.. ع٢ً اإلطالم..!"   .14ؾٗ

األؾٝا٤ ٖٓا تتشطى بؿهٌ سٟٝٛ َٓتذ١ فُٛع١ َٔ ايسٚاٍ سػب فُٛع١ ايسٚا٥ط 

اييت تتشطى ؾٝٗا: زا٥ط٠ ايعالق١ بني ايٓاؽ، زا٥ط٠ ايعالق١ بني اإلْػإ ٚاألؾٝا٤، 

ٍ املٛنٛعٞ املتهُٔ يف ايٛضز٠، زا٥ط٠ املا٤ زا٥ط٠ األؾٝا٤ يف ضَعٜتٗا، زا٥ط٠ املعاز

 ٚايهٗطبا٤، ٚغريٖا َٔ ايسٚا٥ط قت١ًُ ايسالي١.

، ٝا٤ اييت تعٌُ ع٢ً اغتسعا٥ٗا أٚاًلٚايسٚا٥ط تتشطى َطتهع٠ ع٢ً فُٛع١ األؾ

ثالث١ ؾاتٛض٠ املا٤، بٛقؿٗا  –ايٛضز٠  –ا: ؾاتٛض٠ ايهٗطبا٤ ٚع٢ً ؼكل ٚظٝؿتٗا ثاّْٝ

فطز ، : َػت٣ٛ ايعاٖط سٝح ايػاضز٠ تكّٛ بسٚض املطاقبت ايتًكٞأؾٝا٤ متجٌ َػتٜٛا

ْٛٓٗا ثِ ، ايػعاز٠ اييت تػببت ؾٝٗا زٕٚ قكس َٓٗا، املطاقب يتؿهٌ ايػعاز٠ أٚ ته

َػت٣ٛ ايؿٛاتري ْؿػٗا بٛقؿٗا أٚضاقا سطنت أقشابٗا أٚ ايكا٥ُني عًٝٗا يًٛقٛف 

ًت َٔ نْٛٗا عُال إىل ٚقس اْتك، إىل، ع٢ً عتب١ ٚاسس٠ نأْٗا تصنط٠ عبٛض َٔ

١َُٖٓ  يٝ٘ األؾٝا٤ يف ايعُل:تؿري إ ٣ َاثِ َػتٛ، نْٛٗا ٚغ١ًٝ إْػا١ْٝ يًػعاز٠ املتٛ

: ايٛضز٠ بٛقؿٗا تهتٌُ بٗا اؿٝا٠  ثالث١ عٓاقطضبطا بني، ايهٗطبا٤ –املا٤  –ايٛضز٠ 
                                                         

14
 .8:م ّ،6002 يًٓؿط، املؿطزات زاض : ايطٜاض .ايؿطاؽ ظٌ. غٗاّ ايعبٛزٟ، 
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قؿ٘ األقٌ ا، ٚاملا٤ بٛٚع٢ً ايطبٝع١ ثايّج، اٚع٢ً اؿٝا٠ ثاّْٝ، عال١َ ع٢ً األْٛث١ أٚاًل

، ٚبٛقؿٗا َاز٠ ال غ٢ٓ عٓٗا يًٛضز٠ بهٌ َا تعٓٝ٘، يف اؿٝا٠ ٚنأَ بكا٥ٗا

ٚعٓسَا ْتعُل أنجط ٜتهؿـ إٔ ، ٚايهٗطبا٤ بٛقؿٗا طاق١ ال تػتػين عٓٗا ايٛضز٠

أٟ أْٗا ْؿػٗا ، املا٤ ٚايطاق١، مل تعس تػتػين عٔ َكسضٟ اؿٝا٠ 15ايٛضز٠ )األْج٢(

ا يًػعاز٠ ايصات١ٝ غري أُْٗا ٜؿاضنإ يف يف ساد١ هلصٜٔ ايًصٜٔ ٜػعٝإ إيٝٗا ؼكًٝك

عت ايٓل أٚ ؾاضنت يف ؼكٝل ايػعاز٠ ْؿػٗا يكاسب١ االبتػا١َ اييت تعس بٛاب١ قٓ

 . ٠قٓع ايػعاز

 :ايتعايل ايٓكٞ

عرب األؾٝا٤ ٜتٛاقٌ ايٓاؽ، ٚعرب األؾٝا٤ تتعايل ايٓكٛم ٚتتٛاقٌ َع١ًٓ إٔ األؾٝا٤ 

يٝػت فطز عٓاقط َػطٚز٠، ٜػطز عٓٗا أٚ هلا، تؿهٌ قكتٗا أٚ قك١ ايبؿط َٔ 

 سٛهلا، ٚإمنا ٖٞ تتذاٚظ نٌ شيو يتهٝـ أٜها نْٛٗا أزا٠ تؿهٌٝ ايٓل/

 ايٓكٞ ٚمبذاهلا ايػطزٟ ٚايؿهطٟ.ايٓكٛم يف عالقتٗا مبشٝطٗا 

َٔ بني ثالخ فُٛعات قكك١ٝ يًهاتب١ ٜٓؿطز ْل "ؾطاى" بتكسٜطٙ ببٝت ميجٌ 

ْكا خاضز ايٓل ٚزاخً٘ يف إٓ، ْل ؾعطٟ َػتعاض َٔ قسِٜ اؿٝا٠ ايعطب١ٝ، ٚي٦ٔ 

يف َطس١ً ؾاق١ً بني اإلغالّ َٚا قبً٘ )ٜٓتُٞ  نإ تعبريا سٝا٠ عٔ سٝا٠ قاسب٘

، ؾإٕ ايٓل ايػطزٟ اؿسٜح يف املكابٌ ١٦16 ايؿعطا٤ املدهطَني(ايؿاعط إىل ؾ

قتؿعا أٚ ، ٗاا عٔ سسٜح اؿٝا٠ ايعطب١ٝ ناؾؿا عٔ ٚاسس٠ َٔ ٚنعٝاتٜهٕٛ تعبرّي

َؤنسا ع٢ً سؿاظ اإلْػإ بؿهٌ ايعالق١ يف طبٝعتٗا ايكطاع١ٝ بني ايبؿط عا١َ 

، : قٛض٠ قسمي١ ٚأخط٣ سسٜج١، َٓتذا قٛض٠ شات ٚدٗنيٚبني ايطدٌ ٚاملطأ٠ خاق١

ز : ظا١ٜٚ االَتساز ٚاالتكاٍ )ايكٛض٠ اؿسٜج١ اَتساٚايكطا٠٤ تكـ بٓا عٓس ظاٜٚتني

                                                         
 ع٢ً": "ايؿطاؽ ظٌ" فُٛع١ َٔ" دٓاظتإ" ْل أبطظٖا َٔ يًهاتب١ أخط٣ اْكّٛق ايتكٛض ٖصا ٜؤنس 15

 سٝاتٗا ع٢ً ٜرتٖسِ ايبها٤ ظساّ يف أسس ال ايطٚح، غا١ً٥ ايعٓل، َسقٛق١ ايٛضز٠، تطقس املٗٝب ايٓعـ

ْـٖٗا ٜؿرتض ست٢ أٚ ايؿازس١، ٚضقــٖتٗا بايعبري، ايػد١ٖٝ ثطثطتٗا ميتسح أٚ ايككري٠،  أْــٖت قس تهٕٛ ضمبا أ

ٌٍ ـٕ بؿه   .6:م ،..!"يًذٓا٥ع ظ١ًٜٓ ـٖتٗادجـ تـُشٌُ نٞ ؛ايػهِّني غاقـَٗا طٖٝطت ؿع١ طؿٝ

 ؾانط: ٚؼكٝل مجع ايٝؿهطٟ، ناٌٖ أبٞ بٔ غٜٛس زٜٛإ .ناٌٖ أبٞ بٔ غٜٛس ايٝؿهطٟ،: ٓعطٜ 16

  .بعسٖا َٚا 2:م ،0286ّ اإلعالّ، ٚظاض٠: بػساز .ايعاؾٛض
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ظا١ٜٚ االغتكالٍ ٚاالْؿكاٍ )ايكٛض٠ اؿسٜج١ تعرب (، ٚايًكسمي١ ٚاغتهُاٍ يٓعاَٗ

ملٓكطع عٔ ْعاّ ايكٛض٠ عٔ ظَٔ خيكٗا زٕٚ ايطبط بعَٔ قسِٜ ي٘ ْعاَ٘ اـام ا

  (:األخط٣

ٌَ َٓٗا َا  يٓـــَا بػطِت ضابعـــــــــــــــ١ اؿبٌ)ايٓل:  ََٛقًْٓا اؿب  17(اتػع ؾ

ُٖا ميهٔ يطٍٚح إٔ  نجري٠ ناْت" سباهلا املُتٖس٠ زٕٚ اقطؿا٤، ممتٖس٠ أنجط َـ

تتٛظع، ٚيكًٕب إٔ ٜؿٝض، سني اتػعت ضقع١ ايتدًِّٞ، ٚغازض ايٛاقًٕٛ سباهلا.. اختٓكت 

 .18يف ٔؾطأنٗا...!"

ٌ زالي١ ايتؿاب٘ بني َؿٗسٜٔ ٜبسأ ايتعايل باؿبٌ شيو ايطابط بني سايتني، اؿاَ

ٜؿكٌ بُٝٓٗا ظَإ طٌٜٛ ٜٚتهُٓإ فُٛع١ َٔ ايعٓاقط ايساي١ ع٢ً ايتؿاب٘ سٝٓا 

 ٚاملدايؿ١ سٝٓا آخط ٚميهٓٓا بػطٗا يف عسز َٔ ايٓكاط:

 ،(اؿبٌ ي٘ املبػٛط) ْؿػ٘ اآلٕ يف ايبطٌ ٖٚٛ ،(ايطدٌ) ايكسِٜ ايؿاعط: ايػاضز -

 ٖٞ األٍٚ املػت٣ٛ ؾؿٞ عًُٗا َػتٜٛات تتعسز اييت( املطأ٠) سسٜجا ايػاضز٠ َكابٌ يف

 ايجاْٞ املػت٣ٛ ٚيف ،(ايباغط١) عٓٗا يًُػطٚز ٚضؤٜتٗا ٚعٝٗا عرب املؿٗس تططح غاضز٠

 َٔ ساي١ يف زاخ١ً بٛقؿٗا شاتٗا فػس٠ ْؿػٗا عٔ ايػاضز٠ ٖٞ تهٕٛ( األعُل)

 .َٓ٘ ْٛع أٚ ايبٛح

 – اؿبٌ: بُٝٓٗا يًتعايل ٚاملؤنس٠ ني،ايٓك بني ايطابط١ ايعٓاقط فُٛع١: ايطٚابط -

 ع٢ً املع٢ٓ ٜتأغؼ األٍٚ املكاّ يف يػ١ٜٛ عالَات ٖٚٞ االتػاع، – ايٛقٌ – اإلْػإ

 املانٞ َٔ ايتاضخي١ٝ ضسًتٗا يف ايعالَات بني جيُع شٖين تكٛض َٔ تبج٘ َٚا يػٜٛتٗا،

 .19ايعطب١ٝ ايجكاؾ١ يف سهٛضٙ ي٘ ثكاؾٝا ْػكا بٛقؿٗا اؿانط إىل

                                                         
  . 62:م .ايٝؿهطٟ ناٌٖ أبٞ بٔ غٜٛس زٜٛإ 17

  .2:م .ايؿطاؽ ظٌ. غٗاّ ايعبٛزٟ، 18

 ايؿعط غٝام يف سهٛضٖا هلا َاز٠ ،(تطنٝبا) ايٛقاٍ سبٌ ايٛقٌ، سبٌ ،(إؾطازا) اؿبٌ: ايعالَات ٌمتج 19

 عٓس ايرتنٝب ساي١ يف ايعال١َ تهطاض ٜالسغ َا أِٖ إٔ غري َٛنع أضبعُا١٥ تهطاضاتُٗا ٚتتذاٚظ ايعطبٞ،

 ؾعطا٤ َٔ ٚمجٝعِٗ ٢ً،يٝ فٕٓٛٚ ،ضبٝع١ أبٞ بٔ عُطٚ ،بج١ٓٝ مجٌٝٚ ،األْكاضٟ األسٛم: ؾعطا٤ أضبع١

 .ايؿعط١ٜ ػطبتِٗ َٔ انبرّي اداّْب ميجٌ ايٛقٌ أؾهاٍ َٔ ؾهاًل بٛقؿ٘ ايػعٍ نإ ممٔ أٚ ايػعٍ
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 :بالغ١ االتكاٍ/االغتعاض٠

ا َٔ ططا٥ل ايتٛقٌٝ تهٕٛ مبجاب١ أزٚات إلْتاز بالغ١ االتكاٍ، تعتُس ايػاضز٠ عسّز

 قٛضتٗا األق٣ٛ )َطابك١ ايهالّ تًو ايبالغ١ املؿه١ٝ بسٚضٖا يتشكل ايسالي١ يف

، 20(ضز اؾاسغ يف عطن٘ َؿّٗٛ ايبالغ١ملكته٢ اؿاٍ( أٚ )إؾٗاّ املتًكٞ نُا ٜٛ

َٚٔ ٖصٙ ايططا٥ل االغتعاض٠ بٛقؿٗا فاال يتٛغٝع عٌُ املد١ًٝ، ٚتٛغٝعا ملع٢ٓ 

ّٝايرتنٝب ايًػٟٛ أٚاًل ٜٚهؿٞ إٔ ْطقس ، ا، ٚايؿها٤ ايػطزٟ، ٚايكٛض٠ ايػطز١ٜ ثاْ

ا َٔ ٖصٙ ايُٓاشز يٓسضى ٚظٝؿتٗا ايػطز١ٜ املؤغػ١ سطن١ االغتعاض٠ بٛقؿٗا منٛشّد

ٜؤنس ايعالق١ بني يػ١ اجملاظ ٚ، ؾاع١ًٝ ايًػ١ َٔ ْاس١ٝ ع٢ً تطنٝب اغتعاضٟ ٜؤنس

سٝح ٜهٕٛ يعٗٛض األؾٝا٤ يف غٝام االغتعاض٠ زٚضٙ يف ، ٚيػ١ ايػطز َٔ د١ٗ أخط٣

نإٔ ايؿ٤ٞ قس سكل ، اإلؾاض٠ إىل غطز١ٜ خاق١ يًؿ٤ٞ اْتكٌ َٓٗا إىل غطز١ٜ ايٓل

، ٚعٞ إْػاْٞ آخطأخط٣ عرب ايعَٔ ٚعرب  ٜٚعٛز يٝشكل ٚدٛزٙ َط٠ً، اٚدٛزٙ غابًك

 : االغتعاضات املبجٛث١ عرب ايٓكٛم ٚميهٓٓا ايتُجٌٝ عرب عسز َٔ

 .21ايٓاؾص٠ إىل نذَطٖا تهٓؼ ناْت -0

 .22أقابع٘ ؾؿاٙ َٔ ايهًُات تٓعيل -6

 .23ايكاع إىل ْعطت٘ أغكط -2

 24..!قالسٝتٗا ؾكست قس ايعبكط١ٖٜ ؾهطت٘ ناْت ْؿػٗا ايهًُات غَُّت٘ اعٓسَ -5

 .25عًٝ٘ أّ.. َٓٗا ٜهشهـُ ايبشط نإ -2
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يف غٝام ايٓكٛم تتعسز ٚظا٥ـ االغتعاض٠ ًَك١ٝ بعالهلا ع٢ً ايٓل، ٚقسز٠ َٛقع 

ٚميهٓٓا سكط ايٛظا٥ـ يف عسز َٓٗا، َٔ  ايػاضز َٔ األؾٝا٤ ٚظا١ٜٚ ضؤٜت٘ هلا،

 أبطظٖا:

 يًٓل ايًػٟٛ ايٓػٝر عرب ٚدٛزٙ حيكل يػٟٛ بٓا٤ االغتعاض٠ سٝح :ايًػ١ٜٛ ايٛظٝؿ١ -

ُّ اْػّٝذ جيعً٘ مما  بٝٓ٘ ايتٓاؾط َٔ َػاسات أ١ٜ زٕٚ ايٓل يػ١ َع اَتُاّٖٝ ا،َتٓاغ

 غٝام يف َؿطز٠ بًٗاق َٚٔ غطز١ٜ، مج١ً غٝام يف َؿطز٠ يٝبسٚ ست٢ ايٓل، يػ١ ٚبني

 .ايٓل مٛ يتؿهٌ تسضجيٝا تُٓٛ م١ٜٛ مج١ً

 قػري ْل غٝام يف يالغتعاض٠ ايتد١ًٝٝٝ ايطاق١ تٛظٝـ عرب :ايسالي١ٝ ايٛظٝؿ١ -

 ايػاضز ٜعٌُ ملا تبعا املتًكٞ ضؤ١ٜ فاٍ َٔ َٛغعا ٜؿتتشٗا اييت اآلؾام َتػع اؿذِ،

 .يالغتعاض٠ ايهٓا١ٝ٥ ١ايطاق ع٢ً تتأغؼ ايسالي١ٝ ٚايٛظٝؿ١ تٛغٝع٘، ع٢ً

 تؿبٝٗٗا) اجملطز٠ األؾٝا٤ تؿدٝل ع٢ً االغتعاض٠ تعٌُ سٝح: ايتؿدٝك١ٝ ايٛظٝؿ١ -

 ٖٚٛ ،(سٞ بها٥ٔ تؿبٝٗٗا) ػػُٝٗا أٚ( باؾُاز تؿبٝٗٗا) ػػٝسٖا أٚ( باإلْػإ

 بٛظٝؿت٘ ٚضابط٘ ؾاعًٝت٘ َام٘ َتًكٝ٘ شٖٔ يف ٚإبطاظٙ ايؿ٤ٞ إظٗاض ع٢ً ٜعٌُ َا

 .اؾُاي١ٝ

 اؿسخ تهجٝـ ع٢ً تعتُس ؾعط١ٜ طاق١ إىل ايػطز ؼٌٜٛ :ايػطز١ٜ ايٛظٝؿ١ -

 تهٓؼ" مج١ً ٚاسس، اغتعاضٟ سسخ يف األسساخ فُٛع١ أٚ ايتعبري َػاس١ ٚسكط

 تكّٛ َا أغباب٘، ايهذط، ٚدٛز: األسساخ َٔ فُٛع١ ؽتعٍ" ايٓاؾص٠ إىل نذَطٖا

 .ي٘ زؾعا ب٘

 َٔ ٜطزٖا ملا ؾعٌ ضز بٛقؿٗا ايعامل ػاٙ ١ٝايؿدك ؾعٌ يف تتذ٢ً :ايٓؿػ١ٝ ايٛظٝؿ١ -

 االغتعاض٠ تهٕٛ سٝح ،...ٚسًٝ٘ ْهات٘ مجع نذطٖا، ػُع ناْت: اؿٝا٠ أسساخ

 ؼطٜو عرب نبٛاتٗا َٔ اـطٚز أٚ أظَتٗا ػاٚظ يف ايصات سطن١ ع٢ً ؾاٖسا

 ملا املٛنٛعٞ املعازٍ مبجاب١ أٚ اضَعّٜ متجٝاًل ٜهٕٛ ايؿ٤ٞ ٚسٝح سٛهلا، َٔ األؾٝا٤

 . ؿعاتٗا يف ايصات تعاْٝ٘

 ٖٚٛ ،ايٓل ؾها٤ يف األؾٝا٤ تؿػًٗا اييت املػاس١ عٔ تهؿـ :ايؿٝعٜا١ٝ٥ ايٛظٝؿ١ -

 عاّ بؿهٌ يػ١ٜٛ عالَات بٛقؿٗا األؾٝا٤ إسكا٤ عرب عًٝ٘ ايتأنٝس ميهٔ َا
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 ،خام بؿهٌ يالغتعاض٠ املٓتذ١ ايعالَات ٚإسكا٤ ،ايعالَات َٔ بػريٖا َكاض١ْ

 َٔ اسّٝع ؾػًٗا عرب ايعٗٛض يف األؾٝا٤ ْعاّ مبجاب١ ايعالَات هٕٛت األٚىل ؾؿٞ

 إْتاز ع٢ً ٚقسضاتٗا عًُٗا ؾٝٗا ػطب ن١ْٛٓٝ َػاس١ يٓؿػٗا َؿػش١ ايٓل ؾها٤

 ايؿعاٍ ايعٓكط مبجاب١ األؾٝا٤ تهٕٛ ايجا١ْٝ ٚيف ؾٝٗا، املؿاضن١ أٚ ايٓك١ٝ ايسالي١

 ٚايٛظا٥ـ. ايٓل غٝام يف زالي١ٝٚ مجاي١ٝ ٚظا٥ـ َٔ هلا مبا االغتعاض٠ إْتاز يف

 زالي١ ٚأنجط األؾٝا٤ يطبٝع١ أقطب غطز١ٜ، ٚظٝؿ١ ٚاسس٠، ٚظٝؿ١ يف تكب مجٝعٗا

 . ايٓك١ٝ َػتٗسؾاتٗا ع٢ً

 :األؾٝا٤ يف ْل ٚاسس

يف ٖصا اؾاْب ْطقس ؾاع١ًٝ ايؿ٤ٞ تطبٝكا ع٢ً ْل غطزٟ ٚاسس َٔ ْكٛم 

 : "ايؿطاؽ ظٌ" فُٛع١ َٔ األخري ٓلاي، ايهاتب١، ْل ٜعس متجٝال

ِّ ايعالٍ اييت ."ناْت املػطس١ٖٝ ؼتاز إىل ظٌٍـّ ٜالظّ ايبطٌ.. ، بعس عٕح ٚقٝاؽ يه

ٌٗ َطّٝعا يف ايعطٚض  ِّ املال٥ِ، بكٞ ٖصا ايع تكٖسَت إىل االختباض، أَهٔ إجياز ايع

ٚخؿ١َّ األٚىل، نإ زقًٝكا يف َتابع١ دػسٙ، ٚنإ ُٜبٗط اؿهٛض بػطع١ بسٜٗت٘، 

َّا  –سطنت٘، َٚطْٚت٘ اييت ناْت   قطَّ اإلعذاب. –زٚ

ٌٗ َطّٝعا نُا نإ؛ بسا ي٘  إٔ ًٜعب زّٚضا  –بعس عٖس٠ عطٍٚض ْادش١  –مل ٜعس ايع

 خا٘قا، َٚػتكالِّ طاملا ٜؿٝس اؾُٝع برباعت٘.

أقبح ايبطٌ ٜٓؿػٌ عٔ زٚضٙ مبالسك١ ظِّ٘ املتُطِّز، ٚأقبح املؿاٖسٕٚ ؾسٜسٟ 

ِّق١، ؾُٝا أؾاز االْب از ببًٛؽ املػطس١ٖٝ س٘سا ال ْعري ي٘ ايٓكَّٗاض باألسساخ ايػطٜب١ املؿ

26يف ايتذطٜب..! "
  

ايتذطٜب تأغؼ ع٢ً متطز ايعٌ َٚا اغتتبع٘ َٔ اْؿػاٍ ايبطٌ عٔ زٚضٙ مبالسك١ 

 ايعٌ املتُطز.

٢ عال١َ ٜتهُٓٗا ايٓل، تتعسز َػتٜٛات ايكطا٠٤، تٓطًل نٌ َٓٗا تأغٝػا عً

 ٚميهٓٓا ايٛقٛف ع٢ً أِٖ ايعالَات املٓتذ١ يعسز َٔ ايكطا٤ات:

                                                         
  .20:م ْؿػ٘، كسضامل 26
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: ايعال١َ يف َٛقعٗا )ايعتب١ ايٓك١ٝ( اغتباق١ٝ متٗس ملا غٝهٕٛ عًٝ٘ ايٓل قطاع -

ٚملا غتططس٘ اؿها١ٜ َٔ َٛاد١ٗ بني ايك٣ٛ، ٖٚٛ َا ٜكطب ايٓل/املػطس١ٝ َٔ 

ا َٔ ايتؿٜٛل ملا غٝهٕٛ عًٝ٘ ايكطاع ٌُ داّْباؿٝا٠ بكٛضتٗا املعٗٛز٠، نُا حي

 َٚا غٝؤٍٚ إيٝ٘.

 ْكل تعين ايؿين مبعٓاٖا املػطس١ٝ ايتأٜٚالت، َٔ اعسّز ؼتٌُ عال١َ: املػطس١ٝ -

 اإلْػاْٞ ايٛاقع إىل ؼٌٝ ايطَعٟ مبعٓاٖا ٚاملػطس١ٝ ٜهتٌُ، ست٢ ايؿٔ َكتهٝات

 . ٚأططٚسات٘ ايٛاقع هلصا َٛنٛعٝا َعازال َٓٗا ٚجيعٌ

 يتشكٝل االنتُاٍ أ١ُٖٝ إىل ٜؿري ٚايٓكل ايٓكل، َع٢ٓ إىل ٜؿري ؾعٌ: زؼتا -

 ْككٗا يف املػطس١ٝ ع٢ً بعالي٘ ًٜكٞ َا ٖٚٛ قسز٠، غا١ٜ إىل يًٛقٍٛ أٚ اهلسف،

 . ضَعٜتٗا ٚيف

 ايبشح ْتا٥ر ٚؼكل ايٓكل، ٜػتهٌُ عُا يًبشح ؾاع١ً سطن١ ٜعين :اإلجياز -

 ٜعين اإلجياز عسّ سٝح زٚضاتٗا، يف ٚاؿٝا٠ ك٘،يتشك ايؿعٌ َٛاق١ً ٜعين مما

 .ٚايكطع ايتٛقـ

 سطن١ يتتبع ميهٔ اؿها١ٜ، ْٚػٝر ايكل غٝام يف َؿك١ًٝ عال١َ ميجٌ: ايعٌ -

 :غطز١ٜ سطنات/ْكالت مخؼ عرب ايٓل تؿهٌٝ يف زٚضٖا عٔ ٜهؿـ إٔ ايعال١َ

 أٟ ،(بطٌاي َالظ١َ) ايعٌ ٚظٝؿ١ ؼسز َٛقٛؾ١ ْهط٠( ظٌ: )األٚىل اؿطن١ -1

 اؿاد١ تأٜٚالت عرب) ايتأَني َٔ ٚقسضا ايٛدا١ٖ، بعض ميٓش٘ يًبطٌ، تابعا ٜهٕٛ

 (.يًعٌ

ِّ: )ايجا١ْٝ اؿطن١ -2  .َٓٗا املٓاغب النتؿاف ايعالٍ ؾشل( املال٥ِ ايع

ٌٗ ٖصا بكٞ: )ايجايج١ اؿطن١ -3  .بايطاع١ عٓ٘ ٚاإلخباض ايعٌ إجياز( َطّٝعا ايع

 شيو ،(ٜعس مل) ايتعٛز ْؿٞ عرب ايعٌ ؼٍٛ ايتٛاظٕ، طنػ: ايطابع١ اؿطن١ -4

 ساي١ ع٢ً ٚمتطزا املالظ١َ ساي١ َٔ خطٚدا ايكطٜب املانٞ ظَٔ َٔ املػتُط ايٓؿٞ

 اؿط٠ يًشٝا٠ َككٛزا ٜهٔ مل ايعٌ إٔ ٜعين مما ايبسا١ٜ َٓص َطغ١َٛ ايعبٛز١ٜ تؿب٘

 ٜكسّ مل) ايبطٌ يكاحل ؾٝٗا ٜبك٢ إٔ ي٘ كطط يًعبٛز١ٜ َطقٛز ٖٛ ٚإمنا هلا َٓصٚضا
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 أبطاٍ: يًبؿط تكٓٝـ فطز ٖٛ ٚإمنا ايبطٌ، بطٛي١ ع٢ً زيٝال َاٜؿٝس ايٓل

 .ايهعٝـ ؾٝٗا ايكٟٛ حيكط اييت أٚ املت١ُٖٛ بايكسض١ٜ َا يًشع١ ٜٛسٞ مما ،(ٚعبٝس

 تأنٝس ايتُطز، ساي١ إقطاض ،(املتُطِّز ظِّ٘) اؾسٜس ايتٛاظٕ: اـاَػ١ اؿطن١ -5

 زاليت٘ يف( أقبح) املتهطض ايؿعٌ ع٢ً اؿطن١ اعتُست ٚقس ،(ايعٌ) ايؿ٤ٞ ؾاع١ًٝ

 ايػُٛض/يًهس ضَعا بٛقؿ٘ ايًٌٝ بالال٤ االنتؿاف) ٚاالنتؿاف ايٛنٛح ع٢ً

 طٛض إىل ايؿ١ٝ٦ٝ طٛض َٔ ايعٌ خطٚز ٜؤنس َا ٖٚٛ ،(ايطؤ١ٜ ٚغٝاب ٚايع٢ُ

 ايسالي١ إلْتاز ن١ٚاملؿاض ،االغتكالٍ مماضغ١ ع٢ً ايكازض٠ ؾدكٝت٘ ٚظٗٛض ،األْػ١ٓ

 .يًٓل ايه١ًٝ

 ايتُطز ؾعٌ َٔ تتسضز أؾٝا٤ ثالث١ متجٌ َكازض ثالث١": ايٓذاح – اإلعذاب – ايتُطز" -

 عٓ٘ ٜٚتٛيس ايكك١، يف األٍٚ اإلجيابٞ ايؿعٌ بٛقؿ٘ اإلعذاب ؾعٌ عًٝ٘ ٜرتتب ايصٟ

 فُٛع١ َٔ جيعٌ َا ٖٚٛ ،فتٗس نٌ ٖٚسف عٌُ نٌ غا١ٜ بٛقؿ٘ ايٓذاح ؾعٌ

 .ايػطز مجايٝات إْتاز عًٝٗا ٜٓبين اؿهٞ، بٓا٤ يف أعُس٠ األؾٝا٤

 اؿسخ، تٓاَٞ عرب ايتكًٝس١ٜ ايكطا٠٤ ع٢ً أٚهلُا ٜعتُس يًكطا٠٤، ْػكني ايتسضز ٜططح

 عطض قبٌ يًتٛاظٕ نػطا قسثا ايعكس٠ إىل( ايعطض) ايكؿط ْكط١ َٔ ٚتسضد٘

 تؿاقًٝ٘ يًٓل انتٌُ َا إشا ست٢ ا١ٜ،ايٓٗ يف األَط عًٝ٘ ٜػتكط َا ٖٛ دسٜس تٛاظٕ

 ع٢ً تعتُس تكًٝس١ٜ غري ٚقطا٠٤ ،ايسالي١ ٚانح َؿٗس املتًكٞ أَاّ أقبح ايػطز١ٜ

 ايٓل َٔ املػتٗسؾ١ األِٖ ايسالي١ بٛقؿ٘ ب٘ َهتؿٝا ايتُطز سسخ يف ايٓل اختعاٍ

 ٓلاي بسا١ٜ َٔ ايتسضز ع٢ً االعتُاز زٕٚ أٚ ايتكًٝس١ٜ األخط٣ باألسساخ ضبط٘ زٕٚ

 ايعًٝا ايكطا٠٤ َٔ اّْٛع ؼكل اييت األَجٛي١ مبجاب١ ٜهٕٛ ٖٓا ٚايٓل ،آخطٙ ست٢

 . ؾهطت٘ اختعاي٘ يف يًُؿٗس

 :ٚبالغتٗا أيؿتٗا يف األؾٝا٤

 :ايػطز١ٜ َسْٚتٗا ايعبٛزٟ غٗاّ ايهاتب١ تكِٝ أغاغٝني عٓكطٜٔ َٔ

 اييت ادّس ٚايككري٠ ايككري٠ ايككل ْكٛم ايكطحي١، ايػطز١ٜ ْكٛم -

 ٜػتسم ن٤ٛ خٝط ّ،6002 ايؿطاؽ ظٌ) يًهاتب١ قكك١ٝ فُٛعات ثالخ هُٓٗاتت

 (. 6002ّ يألؾٝا٤ ايػط١ٜ اهلذط٠ ّ،6002



 اجليل اجلديد 70    شعرية األشياء يف مدونة القاصة السعودية سهام العبودي السردية

 

Al Jeel Al Jadeed    /الدراسات اللغوية واألدبية والثقافية                           0202 سمربدي  -يوليو                       4ج/ – 7ع 

 غا١ٜ، ال ططٜك١ ٚتعتُسٙ ايػطز تكاضب غطزٜتٗا، يف قطحي١ غري غطز١ٜ ْكٛم -

 ال كتًـ ْٛع َٔ يػطز١ٜ يتؤغؼ قٝٛزٙ َٔ تتدًل شات٘، سس يف ٖسؾا ٚيٝؼ ٚغ١ًٝ

 ٚتتُجٌ ايػابك١، يًٓكٛم َٛاظ١ٜ غطز١ٜ َٓتذا ب٘، ٜػتعني ٚإمنا عٓ٘ انجرّي ٜبتعس

 ،(6002ّ) ضس١ًٝ تأَالت األيؿ١، اْتباٖات: أٚهلُا املس١ْٚ، ٖصٙ ٜؿهالٕ نتابني يف

 ثالث١ ٜهِ نتاب: األٍٚ ،(6002ّ) غُٝٓا١ٝ٥ قطا٤ات ايؿاؾ١، بالغ١: ثاُْٝٗا

 :ؾٝا٤يأل أخط٣ ٚدٖٛا تكسّ ٚايعَإ املهإ قسز٠ ْكٛم

 خطٜؿ١ٝ مشؼ ّ،6002 عاّ أنتٛبط َٔ ٚايعؿطٜٔ ايجاْٞ َػا٤: "ٚنتاب َس١ٜٓ -1

( 7) ضقِ املب٢ٓ ٚظساّ أعُاهلِ، َٔ بايعا٥سٜٔ املعزمح١ بٛخاضغت َٝازٜٔ ع٢ً تػطع

 ،27"ايعٝاز٠ إىل ٜؤزٟ ايصٟ ايهٝل ايسا٥طٟ ايػًِ ع٢ً ٚقٛؾا االْتعاض إىل ٜسؾعٓا

 َؤثط٠ ثكاؾ١ ع٢ً عال١َ ايهتاب َٔ داعال ،ٚنتاب َس١ٜٓ يف ايعامل ايعٓٛإ خيتعٍ

 ايطَٚا١ْٝ ايػٝس٠) اآلخط عرب ايعامل َػتهؿؿ١ تٓكت اييت ايعا٥ط٠ ايػاضز٠ ػطب١ يف

 ثكاؾ١ َٔ جيعٌ امم ،(األزب إىل اؿٛاض ٜٚأخصُٖا ،ايطبٝب عٝاز٠ يف تًتكٝٗا اييت

 ايصٟ إٕ:" األؾٝا٤ عامل الغتهؿاف كططاتٗا أٚ ايػاضز٠ ثكاؾ١ يف َؤثطا ايػٝس٠

 .28"ايكطا٥ٞ تاضخيو يف – عؿٛا- ٜتسخٌ تكطأٙ مل نتاب عٔ حيسثو

 ايّٝٛ اغتٝكعت" :املباؾط ايبح تك١ٝٓ حيٌُ ْل ايػطزٟ االغتٗالٍ سٝح: "َطاٜا -2

 ايٛقت أَط ٜهٔ مل بكًٌٝ، ايػابع١ قبٌ أٚ ايػابع١، ايػاع١ ناْت ضمبا بانطا،

 ع٢ً ايكباح ؾاٟ قٓعت: سط٠ نٓت اضتباط، أٟ َٔ سٌ يف نٓت ؾكس َُٗا،

 دساض تػطٞ اييت ايبٛضغالٕ مبطبعات ًٜتكل ٖٚٛ املػًٞ املا٤ غاض تأًَت ٌَٗ،

 ،ايطا١ٖٓ ؿعت٘ يف يًشسخ املتابع ساملؿاٖ ٚنع١ٝ إىل ايٓل يٝأخصْا ،29"املطبذ

 بسٚضٖا قٝاَٗا ٚساٍ ،ؾعًٗا ساٍ األؾٝا٤ ملتابع١ ايؿطق١ اإلْػإ متٓح اؿط١ٜ سٝح

 – املا٤ غاض:  املتٛاي١ٝ االنتؿاؾات ؾٝٗا تتػطبٌ اييت ايًشع١ مجايٝات تؿهٌٝ يف

 – يتًؿاظا – ايؿاٟ نٛب – اجملاٚض٠ ايبٓا١ٜ – اؾساض – ايٓاؾص٠ اهلٛا٤ – ايػتاض٠

                                                         
  .2:م ّ،6002 يًٓؿط، املؿطزات: ايطٜاض. ؿ١األي اْتباٖات.  غٗاّ ايعبٛزٟ، 27

 .00:م ْؿػ٘، املطدع 28

 . 05:م ْؿػ٘، املطدع 29
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 اإلزضاى َٔ تبسأ ،بكط١ٜ انتؿاؾات مجٝعٗا ناْت ؾإشا ،ايؿُؼ – ايػسا٤ طاٚي١

 يألؾٝا٤ ميهٔ: "ُٝلع شٖين انتؿاف إىل ايٓٗا١ٜ يف تؿهٞ ؾإْٗا أٚال ايبكطٟ

 َٛدٛز٠ املاز٠ ايطٚح، ْكٝض املاز٠ إٔ ؾهط٠ ْطادع إٔ ميهٔ ؼطضْا، إٔ املاز١ٜ

 أقكاٙ، إىل ايؿ٤ٞ ْأخص املع٢ٓ ٜساخًٓا ٚسني َع٢ٓ، ع٢ً قا٥ِ نً٘ ايهٕٛ ملع٢ٓ،

 ؾهط٠ ؾٓكسض: ايؿاٟ طعِ منطض ايباق١، سذِ ْكٝؼ ٚال املع٢ٓ، ؾٓؿػط: ايٛضز ْط٣

 َا أمجٌ خيطز نٞ حيٛي٘ إٔ اآلخط يًؿ٤ٞ ايؿ٤ٞ ٜػُح إٔ: بايؿ٤ٞ ايؿ٤ٞ اختالط

 يًُتًكٞ اانتؿاًؾ ميجٌ اَ بكسض ايػاضز٠ سسٚز عٓس ٜكـ ال انتؿاف ٖٚٛ ،30"ؾٝ٘

 يف ايػابل االنتؿاف ع٢ً اَعتُّس ايٓكٛم أؾٝا٤ ٜكطأ إٔ ن٥ٛ٘ يف ميهٔ

 :ٚنعٝتني

 ؾٝهٕٛ ايككك١ٝ ايهتاب١ ْكٛم قبٌ االنتؿاف ٜكطأ بإٔ يًكطا٠٤ غابك١ -

 مبجاب١ االنتؿاف َعتُسا ايٓكٛم يعامل ايهاؾـ ايه٤ٛ مبجاب١ االنتؿاف

 .املطدع١ٝ

 ْعط ٚد١ٗ املؤنس ايؿاضح مبجاب١ االنتؿاف ؾٝهٕٛ مايٓكٛ يكطا٠٤ السك١ -

 . ايهاتب١

 ٚنعٝتٗا يف األؾٝا٤ إىل ايػاضز٠ ْعط يؿت ع٢ً االْتباٙ ٜعٌُ: األيؿ١ اْتباٖات -1

 متجاٍ ٜػهٔ باإلبط٠ ايٓػٝر إلقاب١ االغتعساز ٚنع يف:"  ايجابت َٚهاْٗا ايتاضخي١ٝ

 سسٜك١ يف( غًٝؿا ناضَٔ) بايًكب اأزبٝ املعطٚف – ضَٚاْٝا ًَه١( إيٝعابٝح) املًه١

 ايػاضز٠ ٚقطنا ايعامل، الغتهؿاف زاؾعا( ايتُجاٍ) ايؿ٤ٞ نإ يكس ،31"بًٝٝـ

 تعزسِ َس١ٜٓ يف ايبكط اٜػتهؿؿٗ قٛض٠ فطز َٔ أعُل َاٖٛ ع٢ً يًٛقٛف

 يف ك١اؿكٝ – ايتُجاٍ قطا٠٤ يهٔ ،يٞ َتاسا نإ َا املًه١ عٔ قطأت: "باألؾٝا٤

 ايؿعٛض اَط ٖٓاى إٕ ِث ،َٚؤضخا ،َكٛال نإ َا نٌ إْتاز تعٝس – ايؿين ؾهًٗا

 .32"ايؿٔ بجبات

                                                         
 .62:م ْؿػ٘، املطدع 30

 .62:م ْؿػ٘، املطدع 31

 .62:م ْؿػ٘، املطدع 32
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 :ايجالث١ ايٓكٛم بني جيُع ايػطز١ٜ ايعالَات َٔ عسزا إٕ

 عٔ( ايرتاثٞ باملع٢ٓ) إخباضا بٛقؿٗا غطزٜتٗا اؿها١ٜ ميٓح نُا: املتهًِ نُري -

 عٔ اؿهٞ ع٢ً ايكسض٠ متٓشٗا َها١ْٝ خربات ٚمتتًو ،ططٜكٗا تعطف شات

 ؾإْ٘ ايتاضخيٞ بعسٖا هلا َها١ْٝ ثكاؾ١ بٛقؿٗا األؾٝا٤ عٔ ٚاؿهٞ املهإ،

 مبهإ ٜطتبط ٚاسس ضٚا٥ٞ ْل مبجاب١ ايجالث١ ايٓكٛم تبسٚ سٝح ضٚا٥ٝتٗا ميٓشٗا

 . ٚتٛايٝا تٛاظٜا تتكاطع ٚأسساخ ٚشات

 أَه١ٓ تططح ايجالخ اجملُٛعات يف ايككك١ٝ ٓكٛماي ناْت إشا: املػاٜط املهإ -

 تططح ايطابع ايهتاب ْكٛم ؾإٕ ايعطب١ٝ، ايجكاؾ١ إىل ٜٓتُٞ قًٞ/عطبٞ طابع شات

 . يًعامل أٚغع زا٥ط٠ تؿتح َػاٜط٠ أَه١ٓ

 .اإلْػا١ْٝ ثكاؾتٗا أٚ( ايػطب١ٝ) املػتك١ً املها١ْٝ ثكاؾتٗا: ٚدٗٝٗا يف األؾٝا٤ -

 يألؾٝا٤ أٚ يًجكاؾات اؾاَع اإلْا٤ نْٛ٘ َٔ ايٓل/ببايهتا ؽطز عالَات ٖٚٞ

 ٜتدص أخط٣ ثكاؾ١ يف شات ضس١ً ميجٌ ضٚا٥ٝا ْكا نْٛ٘ إىل ثكاؾ١ٝ عالَات بٛقؿٗا

 نإ ايككك١ٝ اجملُٛعات ؾؿٞ املكِٝ، ايػاضز ع٢ً إناؾ١ ايعا٥ط ايػاضز َٛقع ؾٝٗا

ُّ ايػاضز  يف بٛظا٥ؿٗا اًؾٚعاض طبٝعتٗا اَسضًن ،ٚأؾٝا٥٘ باملهإ اخبرّي ،اَكٝ

 ٚظا٥ـ ٜٚؿشل املهإ خيترب اظا٥ّط ايػاضز نإ ايهتاب ٚيف ،ايؿٝعٜا٥ٞ ٚدٛزٖا

 غابل األٍٚ سٝح ،املكِٝ ايػاضز َٓطك١ َٔ حيًُ٘ ايصٟ كعْٚٗا ع٢ً اَعتُّس األؾٝا٤

 .33االغتهؿاف َٓطك١ َٔ ٜأتٞ السل ٚايجاْٞ ،اـرب٠ َٓطك١ َٔ ٜأتٞ

 َعٓاٙ، ؾ٤ٞ يهٌ" زاي١ مبكٛي١ ايهاتب١ ٚتكسضٙ ايؿاؾ١، بالغ١: ايجاْٞ ايهتاب

 ٚٚعٝٗا يألؾٝا٤ ايهاتب١ يطؤ١ٜ تأنٝسا ،34"!بالغت٘ ؾ٤ٞ ٚيهٌ يػت٘، ؾ٤ٞ يهٌ

 :زاي١ عٓاٜٚٔ ثالث١ ٜهِ ٚايهتاب ٚزاليٝا، مجايٝا تٛظٝؿٗا َٚػاسات بسٚضٖا

 تكسض ٚايهاتب١ َٛيط، إًَٝٞ ايككري ايؿطْػٞ ايؿًِٝ عٔ: األؾٝا٤ ؾٗطغت -1

 ٜٛدس ،أؾٝا٤ ٜٛدس ال ايطٚح يف: "غاغٝت إٟ أٚضتٝذا خٛغٝ٘ مبكٛي١ ايؿكٌ

                                                         
: ايكاٖط٠. ايعطبٞ ايػطز يف املهإ مجايٝات يف زضاغ١ املهإ، ١اغرتاتٝذٝ: َكطؿ٢ ايهبع،: ٓعطٜ 33

 . 002:م ّ،6002 يًهتاب، ايعا١َ املكط١ٜ اهل١٦ٝ

  .2:م ّ،6002 ٚايتٛظٜع، يًٓؿط أثط زاض: ايسَاّ. ١ٝغُٝٓا٥ قطا٤ات ايؿاؾ١، بالغ١.  غٗاّ ايعبٛزٟ، 34



 اجليل اجلديد 73    شعرية األشياء يف مدونة القاصة السعودية سهام العبودي السردية

 

Al Jeel Al Jadeed    /الدراسات اللغوية واألدبية والثقافية                           0202 سمربدي  -يوليو                       4ج/ – 7ع 

 ال األؾٝا٤ إٕ: "ٚاألؾٝا٤ اإلْػإ بني ايكا١ُ٥ ق١ايعال ع٢ً تؤنس ٚايهاتب١ ،35"ساالت

 ٜعطٞ اإلْػإ ٚسسٙ ،اإلْػاْٞ ايٛدٛز مبع٢ٓ تتكٌ َامل ك١ُٝٝاي زا٥ط٠ يف تبسٚ

 ايها٥ٓات نٌ مس١ ؾتًو– سٝات٘ ٜٓذع هلا باغتعُاي٘ ألْ٘ ؛يٝؼ َعٓاٖا األؾٝا٤

 إىل تطقٝتٗا ع٢ً ،عٓٗا/بٗا اإلخباض ع٢ً ايكازض ايٛسٝس ايها٥ٔ ألْ٘ بٌ -؛اؿ١ٝ

 مبجاب١ ايٓطام ٖصا يف ايهاتب١ نتابات َٔ جيعٌ َا ٖٚٛ ،36"ايؿين املٛنٛع َػت٣ٛ

 هلصٙ تأٌٜٚ َٚٓكات ،هلا ايؿهط١ٜ ٚاملطدع١ٝ ايػطز١ٜ يًٓكٛم ايٓعطٟ ايتأغٝؼ

 ٚؾِٗ ايٓكٛم تؿػري ع٢ً ٜعٝٓ٘ َا ؾٝٗا ملتًكٞا جيس إٔ ميهٔ ايٓكٛم،

 .اؾُاي١ٝ َػتٜٛاتٗا ٚضقس ،َٓطًكاتٗا

 املتٛقع١ غري ايؿه١ًٝ) أٚ" ايطا٥ط ايطدٌ" األَطٜهٞ ًِٝايؿ عٔ: اـالم أدٓش١ -2

 (. يًذٌٗ

 ". املصع١" األَطٜهٞ ايؿًِٝ عٔ: اؿسٚز خاضز املهإ زاخٌ -3

 ايػطزٟ ايٓل ٜؿاضى كتًـ، ٚغٝط عرب يألؾٝا٤ خام ْٛع َٔ قطا٤ات ٚمجٝعٗا

 ايػطز١ٜ باملس١ْٚ تػُٝت٘ ميهٔ َا َعٗا َهْٛا ايككري٠ ايككل يف املتهُٔ

 ٚعٓا١ٜ ٚؾُٗٗا، تأًٜٚٗا َٚػاضات ٚؾًػؿتٗا، األؾٝا٤ عٔ املٛغع ٚعجٗا يًهاتب١،

 . ٚايعٓا١ٜ بايٛعٞ دسٜط ؾهطٜا َؿطٚعا بٛقؿٗا بٗا ايهاتب١

  :ايٓاؾص٠

 يًداضز ايٓاؾص٠ َٔ ايٓاظط ٚايعهؼ، اـاضز ع٢ً ايساخٌ َٔ عبٛض َٓطك١ ايٓاؾص٠

 عرب ضٚسٓا، عرب ممطضا اـاضز ْط٣ مٔ باألغاؽ، يساخً٘ ناؾؿ١ َػاس١ ع٢ً ٜكـ

 إىل بٓعطاتٓا ًْكٞ َط٠ نٌ ٚيف َٓ٘، ايٓؿٛض أٚ َع٘ ايتآيـ ع٢ً ايكازض٠ ْؿٛغٓا

 .ايعامل ْط٣ ٚنٝـ أْؿػٓا ْهتؿـ ؾٓشٔ اـاضز،

+  ايككل يف َطات تػع) َط٠ عؿطٜٔ" ايٓاؾص٠" سهٛض ٜتهطض ايهاتب١ َس١ْٚ يف

 :ٚنعٝتني تدص٠َ ،(األيؿ١ اْتباٖات نتاب يف َط٠ عؿط٠ إسس٣

                                                         
 ايػٛض١ٜ ايعا١َ اهل١٦ٝ: زَؿل. اإلْػا١ْٝ ايٓعع١ َٔ ايؿٔ ػطٜس.  دعؿط ايعًْٛٞ،: نتاب يف ايعباض٠ ٚضزت 35

  .008:م ّ،6002 يًهتاب،

  .02:م .ايؿاؾ١ بالغ١.  غٗاّ ايعبٛزٟ،  36
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 ميهٔ ،(َطات أضبع) يًٓاؾص٠ ممٝع عهٛض.." ضٚتني" قك١ تٓؿطز: ايػطز١ٜ ايٓاؾص٠ -

 قطا٠٤ ع٢ً ايكا١ُ٥ االْؿكاٍ قطا٠٤: قطا٤تني عرب املتهطض٠ ايٓاؾص٠ ٢ًع ملتًكٞا ٜكـ إٔ

 ،كتًؿ١ عٛامل أضبع١ سهٛض ايٓاؾص٠ متجٌ عٝح األخط٣ عٔ َٓؿك١ً َط٠ نٌ

 َٔ غًػ١ً َٓٗا نٌ تهٕٛ عٝح ؾدكٝاتٗا يف تًـٚؽ ،ظَٓٗا يف ؽتًـ

 إىل َط٠ نٌ ايػا٥ب نُري عٛز ٜعين َا ٖٚٛ ،ايبعض بعهٗا عٔ املدتًؿ١ ايعالَات

 ع٢ً املطأ٠ عامل متجٌ ْػا١ٝ٥ ؾدكٝات أضبع ايٓٗا١ٜ يف يسٜٓا يٝهٕٛ كتًؿ١ شات

 املًٌ طٜٙؿػ خام يعامل أغٛاضا شاتٗا سس يف متجٌ أضبع١ أنالع َٔ َهْٛا اتػاع٘

 تهٕٛ ايكطا٠٤ ٖصٙ ٚيف ،بُٗا ٚايؿعٛض ٚايطتاب١ ايهٝل ع٢ً زاي١ عال١َ بٛقؿ٘

 يف ٚأسالَٗا شاتٗا َٓٗا نٌ تهتؿـ ؾدكٝات ضبعأل ايٛسٝس املتٓؿؼ مبجاب١ ايٓاؾص٠

 زاخٌ يًشٝا٠ َٛاظ١ٜ ايصات خاضز اؿٝا٠ َٔ جيعٌ مما ايعامل انتؿاؾٗا ؿع١

 ٚقطا٠٤ ،اـاضدٞ اؿٝا٠ إٜكاع َع ايساخًٞ كاعاإلٜ تٛاؾل قاٚي١ ٚسٝح ،ايؿدك١ٝ

 ساالتٗا غاضز٠ ٚاسس٠ شاتا ؽل َرتابط١ َتك١ً املطات قطا٠٤ ع٢ً ايكا١ُ٥ االتكاٍ

 َػاس١ اتػاع ٜعين َا ٖٚٛ اي١َٝٛٝ َعاْات٘ يف يإلْػإ ضَعا بٛقؿٗا ،املدتًؿ١

 ١ٝؾدك أعبا٤ٙ تتشٌُ ؾدكٝات أضبع تتشًُ٘ ناْت ؾُا ايصات ْؿؼ يف ايهذط

 : ٚاسس٠

 ٜٚكؿعٕ ايًعب١، ططٜل خيطِّطٔ ظسا٥ٌ ؾتٝاْت ايٓاؾص٠، إىل نذَطٖا تهٓؼ ناْت"

 ..املعٖٛد١ َطٖبعاتٗا يف

ْٕ ايٓاؾص٠، إىل نذَطٖا تهٓؼ ناْت  ...ؾاضغ١ قَٛزا بعًب املط٢َ ٜطقُِّٕٛ قبٝا

 ...ايٓهر ممطِّ إىل ٚايؿتٝات ايكبٝإ ٜتداقط ايٓاؾص٠، إىل نذَطٖا تهٓؼ ناْت

 .37..."إغؿًت قض: ايٓاؾص٠ إىل نذطٖا تهٓؼ

 يف اؿطن١ تهطاض عرب املًٌ ٜتكسض بايعامل ايٓؿػٞ اإلسػاؽ َػت٣ٛ ع٢ً

 يف ايتهطاض َٛظؿ١ املؿٗس تؿاقٌٝ يهٌ اؾاَع١ ايكطا٠٤ َػت٣ٛ ٚع٢ً ضباعٝتٗا،

 اؿٝا٠ ع٢ً اٚإقطاّض ادسّٜس اَٝالّز ٠ايٓاؾص َٔ ايتطًع َٛاق١ً َٔ ػعٌ َػاٜط٠ قطا٠٤

 ناْت َُٚٗا ايتعاٌَ ٖصا ْتا٥ر ناْت َا أٜا اـاضدٞ ايعامل َع ايتؿاعٌ ٚع٢ً
                                                         

 . 2:م .ايؿطاؽ ظٌ.  غٗاّ ايعبٛزٟ، 37
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 اتأنّٝس األٌَ اغتٓٗاض أٚ األٌَ بح قاٚيتٗا يف ايصات انتؿاف ع٢ً املرتتب١ اآلثاض

 .اؿٝا٠ سهٛض ع٢ً

 : االؾرتان١ٝ ايٓاؾص٠ -

 تؿتح ٚاقؿ١ يػ١ عرب املػطٚز اؿكٝكٞ ايعامل ع٢ً ْاؾص٠" األيؿ١ اْتباٖات" غطز١ٜ متجٌ

 يف ْؿػ٘ ايهتاب سٝح َتساخ١ً ٖٓا ايٓٛاؾص ،ايعامل َٔ َا َٓطك١ ع٢ً ْٛاؾص

 ع٢ً ْاؾص٠ َٛنٛعات٘ َٔ َٛنٛع ٚنٌ ،اؿٝا٠ ع٢ً ْاؾص٠ ٜعس األيٝؿ١ تأَالت٘

 أؾس َػاس١ ع٢ً ايه٤ٛ تًكٞ ْاؾص٠ ٖٛ َٛنٛع نٌ زاخٌ سسخ ٚنٌ ،َا َػاس١

 َٚػتهؿؿ١ ،ْاس١ٝ َٔ ايعامل َػتهؿؿ١ ايٓٛاؾص تتساخٌ ٖٚهصا ،خكٛق١ٝ

 ايهاؾؿ١ اْتكا٤اتٗا ٚؾل ايعامل َٔ ٜؿػًٗا َٚا تؿهريٖا َػاسات يف ايػاضز٠ شات

 ايػاضز٠ ،بعٓا١ٜ تتساخالٕ ْاؾصتإ ُٖٚا عٓ٘ ايجكاؾ١ٝ َٚطدعٝاتٗا باملهإ ٚعٝٗا عٔ

 ضٚا١ٜ ع٢ً ؾص٠ْا: أعُل عٛامل ع٢ً ٠َتعسز ْٛاؾص تؿتح ثِ ،بٛخاضٜػت َس١ٜٓ تكـ

 ؾٕٛ" ايؿطاؾات داَع" ضٚا١ٜ ع٢ً ْٚاؾص٠ ،38أٚضٌٜٚ ؾٛضز" اؿٝٛاْات َعضع١"

 يف ايٓاؾص٠ ؿهٛض َطدع١ٝ ميجٌ انتؿاؾا بٛقؿٗا ْاؾصتٗا إىل تأخصْا ثِ ،39ؾاٚيع

 ساي١ يٛدستٗا َٓاغب بؿهٌ ؾٝٗا ؾهطت يٛ! قبٌ َٔ ايٓاؾص٠ يف أؾهط مل" :ٗاعامل

 اإلسذاّ ٚاملؿاضن١، االْععاٍ ٚاـاضز، ايساخٌ بني: بني ايبني ايؿعٛض َٔ يصٜص٠

 أٚ باـاضز ٜكًٓا ايصٟ ايػطٟ اؿبٌ ٖٞ ايٓاؾص٠ ٚايهؿـ، االستذاب ٚايتكسّ،

                                                         
: ضٚاٜات قاسب( 0220ّ-0202ّ) بًري آضثط إضٜو اإللًٝعٟ يًهاتب َػتعاض اغِ أٚضٌٜٚ، دٛضز38

 اـطظ ايعْبك١ زعٚ (0222ّ) ايكؼ اب١ٓٚ( 0225ّ) بٛضَا أٜاّٚ( 0222ّ) ٚيٓسٕ باضٜؼ يف اَتؿطز

 ٚمثإْٛ ٚأضبع١ تػعُا١٥ أيـٚ (0252ّ) اؿٝٛاْات َعضع١ٚ( 0222ّ) املتٓؿؼ إىل اـطٚزٚ (0222ّ)

: بريٚت. قبشٞ ْبٌٝ تطمج١: َٓٗا َط٠، َٔ أنجط يعطب١ٝا إىل تطمجت إيٝٗا املؿاض ٚايطٚا١ٜ ،(0252ّ)

 ّ،0225 ٚايهتاب، األزبا٤ أغط٠ :ايبشطٜٔ. اـعاعٞ قُس ٚتطمج١ ّ،0222 ،ايطغاي١ َؤغػ١

  ،ايؿطٚم زاض :ايكاٖط٠. أباظ١ ؾاٌَ ٚتطمج١ ّ،0222 ،األْكاض زاض: زَؿل. عب١ً ازٟاهل عبس ٚتطمج١

   .6005ّ ،ايعطبٞ ايجكايف املطنع: بريٚت. ايػين عبس قُٛز ٚتطمج١ ّ،6002

 ايهابط عؿٝك١ٚ ،جملٛغٞاٚ ،ايػاسط: ضٚاٜات قاسب ،(6002ّ-0262ّ) إلًٝعٟ ضٚا٥ٞ ؾاٚيع د39ٕٛ

 اؿُٝس عبس: يعطب١ٝا إىل ٚتطمجٗا ّ،0225 عاّ نتبت إيٝٗا املؿاض ٚايطٚا١ٜ َاضتٔ، زاٌْٝٝٚ ،ايؿطْػٞ

  .6002ّ ًٓسٕ،ب ٚاإلعالّ ٚايٓؿط يًجكاؾ١ ط٣ٛ زاض عٔ ٚقسضت ،اؾُاٍ ؾُٗٞ
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 االنتؿاف بؿهط٠ قتؿع١ ،40"١ًقتُ خطٜط١ ٖٞ ْاؾص٠ نٌ... بٓا اـاضز ٜكٌ

  .ايعامل بتؿاقٌٝ اإلساط١ يف ايٓذاح َٔ قسض أنرب ؼكٝل ع٢ً ايػاضز٠ تؤنس

 – اإلْػإ: ايجالث١ٝ ايعالق١ يف املاْؿٝػتٛ مبجاب١ يًهاتب١ ايػطز١ٜ املس١ْٚ ختاّ تأتٞ

 األَط ٜكـ ال ايؿٔ يف" :َعا ٚايػاضز٠ ايهاتب١ ػطب١ خالق١ ٖٞ ،ايؿٔ – األؾٝا٤

 إيٝ٘ األؾٝا٤ تًو تكٛزٙ َا ؾطٜس٠ عػاغ١ٝ ميؼ بٌ باألؾٝا٤، اإلْػإ ٜؿعً٘ عٓسَا

 َٔ أنجط ؾ٦ٝا أضاز ؾٔ ؾهٌ يف أؾهاضٙ اإلْػإ أخطز سني تهٕٛ، إٔ بعس

 يف طُع ايعَٔ، يف هلا َتٓا١ٖٝ غري اْبعاثات أضاز يًؿهط٠، ايعابط ايًشعٞ اإلزضاى

 سني املتٛقع١ االنتؿاف ؾٝٛض يف األؾٝا٤، يف املطَع٠ ضغا٥ً٘ عرب خًٛزٙ ؾهط٠

 خام( ْػٝر) ايؿٔ أؾهاٍ َٔ ؾهٌ نٌ يف املالسع١، زا٥ط٠ يف ايؿٔ ٖصا ٜكـ

 .41!"ايٛدٛز دٖٛط ٚسٛهلا، ظالهلا، يف ٜهُٔ ايعالقات َٔ

 :ايبشح خامت١

 باألؾٝا٤ سػاغٝت٘ ع٢ً اإلْػإ قسض٠ ع٢ً ٚاألؾٝا٤ ْػإاإل بني ايعالق١ تتأغؼ -

 .بٗا ٚٚعٝ٘

 ٚسهٛضٖا ،أٚاًل ؼككٗا ؾطٜط١ عُكٗا إىل اإلْػإ قٝاز٠ ع٢ً ايكسض٠ يسٜٗا األؾٝا٤ -

 تؿهٌ ساالت بٛقؿٗا ٚإمنا األغطاض يتشكٝل أزٚات فطز بٛقؿٗا ال سٝات٘ يف

 . اؿٝا٠ أَٛض عًٝٗا ٚتكّٛ ايعالق١

 ع٢ً ٚقازض٠ ضغا٥ً٘، محٌ ع٢ً قازض٠ بٛقؿٗا األؾٝا٤ عرب اـًٛز ْػإاإل اغتٗساف -

 .اأسٝاّْ ساالت٘ عٔ ايتعبري

 قك١ ْط٣ دعًتٓا ألؾٝا٤ ايطٚح بح يف ٚايٓاقس٠ ٠ايػاضز ايعبٛزٟ غٗاّ لشت يكس

 فطز ٚعٝٗا يف األؾٝا٤ تعس ؾًِ ايكك١ ألؾٝا٤ َٚٓاؾػ١ َكاضب١ أٚ عٔ بسٜال األؾٝا٤

 ايػطزٟ، ايؿها٤ دػطاؾ١ٝ تؿهٌٝ يف ٚتؿاضى ايؿطاؽ متأل عٓاقط فطز أٚ أزٚات

 سٝح َٔ األؾٝا٤ عرب بايعامل ايٛعٞ َٔ َػاسات ٖٞ ٚإمنا ،اإلْػإ ٚعٞ ٚؾها٤

 يف بٗا ايٛعٞ ميهٔ اييت يؿدكٝتٗا تؿهٝال ايعامل يف سهٛضٖا هلا شٚات ٖٞ

                                                         
 .08-02: م .األيؿ١ اْتباٖات.  غٗاّ ايعبٛزٟ، 40

 . 22:م ْؿػ٘، املطدع 41
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 ايتاضٜذ عرب فسٖاٚ ٚسٝاتٗا اغتكاليٝتٗا هلا حيكل ايصٟ بايكسض باإلْػإ اضتباطٗا

 .اإلْػاْٞ

 املكازض ٚاملطادع:

  .تط: دعؿط ايعًْٛٞ. ػطٜس ايؿٔ َٔ ايٓعع١ اإلْػا١ْٝإٟ غاغٝت، خٛغٝ٘ أٚضتٝذا ،

 ّ.6002زَؿل: اهل١٦ٝ ايعا١َ ايػٛض١ٜ يًهتاب، 

  .تح: عبس ايػالّ ٖاضٕٚ. ايكاٖط٠: َهتب١ اـالٞ، 8، طايبٝإ ٚايتبٝنياؾاسغ ،

0222.ّ 

 اغرتاتٝذ١ٝ املهإ، زضاغ١ يف مجايٝات املهإ يف ايػطز ايعطبٞع، َكطؿ٢. ايهب .

 ّ. 6002ايكاٖط٠: اهل١٦ٝ املكط١ٜ ايعا١َ يًهتاب، 

   .ّ6002. ايطٜاض: زاض املؿطزات يًٓؿط ٚايتٛظٜع، خٝط ن٤ٛ ٜػتسمايعبٛزٟ، غٗا.ّ 

  .ّات يًٓؿط ٚايتٛظٜع، . ايطٜاض: زاض املؿطزاهلذط٠ ايػط١ٜ إىل األؾٝا٤ايعبٛزٟ، غٗا

6002 .ّ 

  .ّ6002. ايطٜاض:  زاض املؿطزات يًٓؿط ٚايتٛظٜع، اْتباٖات األيؿ١ايعبٛزٟ، غٗا .ّ 

  .ّايسَاّ: زاض أثط يًٓؿط ٚايتٛظٜع، بالغ١ ايؿاؾ١، قطا٤ات غُٝٓا١ٝ٥ايعبٛزٟ، غٗا .

6002 .ّ 

  .ّطزات يًٓؿط ٚايتٛظٜع، . ايطٜاض: زاض املؿؾطؾات ٚضق١ٝ، قطا٤ات يف نتبايعبٛزٟ، غٗا

6002.ّ 

  .ّ6002. ايطٜاض: زاض املؿطزات يًٓؿط ٚايتٛظٜع، ظٌ ايؿطاؽايعبٛزٟ، غٗا .ّ 

   .يٓسٕ: َؤغػ١ ٖٓساٟٚ غٞ أٟ غٞ، ز.ت. َسضغ١ اؿه١َُهاٟٚ، عبس ايػؿاض . 

  .ٌٖمجع ٚؼكٝل: زٜٛإ غٜٛس بٔ أبٞ ناٌٖ ايٝؿهطٟايٝؿهطٟ، غٜٛس بٔ أبٞ نا ،

 ّ.0286ض. بػساز: ٚظاض٠ اإلعالّ، ؾانط ايعاؾٛ
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 ًَدص ايبشح:
َٔ خ٬ٍ عسض  د ادتُايٞ يف ايٓص ا٭دبٞ ايػعسٟٜطع٢ ٖرا املكاٍ يًبشح عٔ ايبع

يف صٛزتٗا ايتكًٝد١ٜ،  ١ٝ، عسؾ١ٝ...(ُاعد١ٜٝٓ، ادت)قط١ٝ ايطٛابط اييت قٝدت ايٓص 

يف ايؿٔ ٫  ؾٗرٙ ايكط١ٝ .أٚ َا ٜط٢ُ بايٓكد ا٭خ٬قٞ، أٚ ايكط١ٝ ايٓكد١ٜ ا٭خ٬ق١ٝ

ٜكصد بٗا ايٛعغ ٚاإلزغاد املباغس، بٌ إٕ يًؿٔ أدٚات٘ ايتصٜٛس١ٜ ارتاص١ يف ْكٌ 

ضايٝب٘ ايؿ١ٝٓ ٚأٖرا َٔ خ٬ٍ صٛزٙ ٚ ،اإلسطاع ٚتعُُٝ٘ يف ايٓؿظ اإلْطا١ْٝ

إٔ  ٜس٣  ؿٔ َٚا دعا إيٝ٘ بٛديري إذٚبني َا دا٤ت ب٘ ْعس١ٜ ايؿٔ يً ايٓؿط١ٝ امل٪ثس٠

َٛضٛع ايػعس يف ايػعس ْؿط٘، ٚإٔ ايػعس ايععِٝ ايرٟ ٜطتشل اضِ ايػعس ٖٛ ذيو 

 ايرٟ ٜهتب مبذسد املتع١ يف نتابت٘.

 .ايٓكد اإلض٬َٞ ،ؾًطؿ١ ايٓكد ايػعس، ايبعد ادتُايٞ، :نًُات َؿتاس١ٝ

Abstract: 
This paper aims to search for the aesthetic dimension in the literary 

poetic text by presenting the issue of the controls that restricted the text 

(religious, social, customary..) in its traditional form, the so-called moral 

criticism or moral criticism issue. Rather, art has its own pictorial tools 

for conveying and generalizing feeling in the human soul. This is through 

its artistic images, influential psychological methods, what art theory 

brought to art, and what Baudelaire called for. He believes that the 

subject of poetry is in poetry itself, and the great poetry that deserves the 

name of poetry is the one which is written simply for the pleasure of 

writing it. 

 

                                                         
 ادتصا٥س ايٛادٟ، رتطس مح٘ يػٗٝدا داَع١ ستاضس، أضتاذ. 
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 َكد١َ: 

ايعدٜد َٔ يف ظٌ ايجٛز٠ ايع١ًُٝ يف ايعًّٛ اإلْطا١ْٝ ٚايتذسٜب١ٝ َٔ اذتداث١ ظٗست 

ٓكٝب يف تعٌُ داٖد٠ّٗ بايدازض١ ٚايت يتياع١ًُٝ املٓاٖر ايٓكد١ٜ يف ايطاس١ ا٭دب١ٝ ٚاي

اخ ايعسبٞ ٚاإلض٬َٞ ايكدِٜ بػ٤ٞ َٔ ايعُل ٚايبشح يف أضط٘ اإلبطتُٝٛيٛد١ٝ ايرت

ايٓكاد ايعسب ٚايػسب َعا ٖٞ: َا  ٚادتُاي١ٝ، ٚيعٌ َٔ أِٖ ايكطاٜا اييت غػًت ؾهس

يػعس ٚايػعسا٤ خاص١ َع ْصٍٚ ايٛسٞ املّٕعذص يف بٝاْ٘ ٚبدٜع٘، َٛقـ اإلض٬ّ َٔ ا

ٖٚٓا تتبادز إىل ايرٖٔ عد٠ تطا٫٩ت: َا ْعس٠ اإلض٬ّ إىل ايػعس؟ َٚا ٖٞ ا٭بعاد 

ادتُاي١ٝ ٚاإلبطتُٝٛيٛد١ٝ يًػعس ايعسبٞ املّٕتأثس بايكسإٓ ايهسِٜ َٚعاْٝ٘؟ ٚنٝـ 

 س؟ ضاِٖ ايٓكد اإلض٬َٞ يف بًٛز٠ ْٛع ددٜد َٔ ايػع

ُّا ٜدٚز يف ايّطاس١ ا٭دبٝمل ٜهٔ اإلض٬ّ بعٝ أدب، إ٫ إٔ ا٫غتػاٍ ١ َٔ غعس ّٚدا ع

ّْْٚٛا َا دادت ب٘ بدع٠ٛ ايٓ اع ٚإزغادِٖ هلرا ايدّْٜٔ، ٖٛ َا أخر َِٓٗ ايٛقت يٝد

املطًُني ساع بني طح، ٚبدأ ايصاّ بدأت َعامل ايدٜٔ تتسٚز ا٭ٜٚمب قسا٥شِٗ،

يه١ًُ ايّّْٓب١ إىل َكازع١ ١ باس١ٜ إىل ادتٗس، َٚٔ اذتذٚاملػسنني ٜٓتكٌ َٔ ايط

 ١. ع٠ٛ اإلض٬َٝٗاد ٚايصداّ، دؾاّعا ْٚػّسا يًدٛف ٚادتايطٝ

ّٔٝ ٝـ ٫ ضٍٛ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ إٔ ايٓطاٍ بك٠ٛ ايطسيً ٚيف ٖرا ايٛقت بايرات تب

قع ايطٝٛف ٜكٌ ٚقّعا ع٢ً ايكًٛب َٔ ٚ املػسنني، ٚإٔ دٗاد ايه١ًُ ٫ ٜهؿٞ يسد

ًِ سطَّإ بٔ ثابت زضٞ اهلل عٓ٘ سسَّض ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚض يراع٢ً ايسقاب، 

بأبٞ  ٔعتع َعو، ٚاضدٚح ايكِٗ ٚزذ"أٖ بًطاْ٘ سٝح قاٍ ي٘: يتصدٟ يكسٜؼع٢ً ا

 .١َ1 قسٜؼ بأْطاب ايعسب"َّ٘ ع٬بهس، ؾإ

 بٔ َايو، ٚعبد اهلل بٔ عًٝ٘ ٚضًِ سطَّإ بٔ ثابت، ٚنعب ص٢ً اهلل يبدعا ايٓ ٚقد

٠ سصايدع٠ٛ احملُد١ٜ بايػعس، ْٚ عس يًدؾاع عٍٔ ايػِٛٗ ع٢ً قّجشزٚاس١، ؾ

                                                         
1
ستُد ايبذاٟٚ. َصس: داز ايٓٗط١  ٞتح: عً، مجٗس٠ أغعاز ايعسب يف ادتا١ًٖٝ ٚاإلض٬ّأبٛشٜد.  ايكسغٞ، 

 .35ّ، ص:1981يًّٓباع١ ٚايٓػس، 
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 ٚٙسصٜٓ إٔ هلل بط٬سِٗايرٜٔ ْصسٚا زضٍٛ ا اإلض٬ّ، ٜٚكٍٛ ٭صشاب٘: "َا ميٓع

 .2 ِٗ"تٓطيِبأ

ش١ ايدع٠ٛ اإلض١َٝ٬، َٚد٣ ٜس٣ يف ايػعس أسد أضً ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ يبؾايٓ

 إٕه١ًُ ٚٚشْٗا، ٚٚقع اي ٕٛادتا١ًٖٝ ٚاإلض٬ّ يٝعسؾايعسب يف  ٛع، ٚإٕ٘ يف ايٓؿٚقّٖع

 قاب.ٛف ع٢ً ايسٝع ايطعًِٝٗ َٔ ٚق عٗا ٭غدقٚ

إىل زضٍٛ اهلل  عس أسبايػ : "إٕدد قاٍ ارتًٌٝ بٔ أمحد ايؿساٖٝدٟٚيف ٖرا ايص

 .3ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ َٔ نجري َٔ ايه٬ّ"

١ْ ٘، ٜٚعّٓٝ٘ املهاُعع، ؾهأّْ٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ٜؾكد دعٌ ي٘ َها١ْ عع١ُٝ

س ن٬ّ َٔ ن٬ّ ايعسب، عسٝح قاٍ: "ايػ ١ ب٘، ؾكد عّسؾ٘ تعسٜؿّٗا غا٬َّٗاي٥٬ك

 .4بٝٓٗا"َٔ ا٥ٔ ػايط ُّ بٍ٘ تتهًَِّ ب٘ يف ْٛادٜٗا، ٚتطَدص

ـ، ؾُا عس ن٬ّ َ٪يا ايػس بكٛي٘: "إمنعطُٝ٘ يًػٟٚ عٓ٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ تكٚز

ا أّٜطا: "إمن َٓ٘ ؾ٬ خري ؾٝ٘"، ٚقاٍ َا مل ٜٛاِؾل اذتلٚ، َٓ٘ ؾٗٛ سطٔ ٚاؾل اذتل

 .5ّ خبٝح ٚيّٝب"ٔ ايه٬عس ن٬ّ، ؾُايػ

ِٝٔ ايط ِٝٔ ميهٔ ايكٍٛ: إٕ ايٓؾُٔ خ٬ٍ اذتدَٜج قد زبط  يبَّ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِابك

ٖٚٛ  ِٝب، ٚايػّْعس ايرٟ ٫ ٜٛاؾل اذتّلٖٛ ايه٬ّ ايّٓبني ايػّْعس ايرٟ ٜٛاؾل اذتّل ٚ

ٙ ٚغس، تباع اذتلاطٔ  ؾهٌ غعس خريٙ يف عساذتيًػ ايه٬ّ ارتبٝح، ؾؿٝ٘ َكاع

 يف شتايؿت٘.

١ ز َٔ خ٬ي٘ إىل قطٝسعَٔ ايػعس، ْٚ ٚاضح إض٬َٞ طح يٓا َٛقـاملكاّ ٜتيف ٖرا 

١ َا، ٖٛ ٖدف إْطاْٞ َٔ أدٌ قطٝ ٭دب، ٚايؿٔٚع٬قت٘ با ١، أ٫ ٖٚٞ ايؿٔؾًطؿٝ

ّٕ  ..،املٛاضٝع ا٭خس٣. ٜطُٛ ع٢ً نٌ ٚتٛظٝؿ٘ يف خد١َ إْطا١ْٝ ْب١ًٝ، ٚيف املكابٌ ؾإ

                                                         
2
. يبٓإ: َ٪ضط١ ا٫ْتػاز ايعسبٞ، 1، طايب٬غ١ ٚايٓكد، املصًّٓح ٚايٓػأ٠ ٚايتذدٜدايهٛاش، ستُد نسِٜ.  

 .143ّ، ص:2006

 .44، ص:66زقِ:  ت..د، ضًط١ً عامل املعسؾ١ايػعس"، َهٞ. "اإلض٬ّ ٚ ايعاْٞ، ضاَٞ 3

 .34. ص:مجٗس٠ أغعاز ايعسبايكسغٞ.  4 

، 5ط ، تح: ستُد ستٞ ايدٜٔ عبد اذتُٝد،ايعُد٠ يف ستاضٔ ايػعس ٚآداب٘ ْٚكدٙ .ايكريٚاْٞ، ابٔ زغٝل 5 

 .27ص: ّ،1981ضٛزٜا: داز ادتٌٝ، . 1ز
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ؿام، ٚحتسٜـ ا٭ؾهاز ١ قد ٜعاْٝإ أسٝاّْا َٔ ايًذ٤ٛ إىل ايٓكطٝا٭دب ٚاي

ٔ َ ١ يف قٛي٘: إٕعس خاصص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ عٔ ايػ يبٚقد أث٢ٓ ايٓٚاذتكا٥ل، 

 َٔ ايبٝإ يطشسا. عس ذته١ُ، ٚإٕايػ

ع َٛقـ ايكسإٓ ايهسِٜ، ٚقد نإ َ -ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-َٛقؿ٘  ؾ٬ٓسغ إٔ

عسا٤ بإْػادِٖ يًػ ؾٝ٘، يريو ٚددْاٙ ٜطُحهِّٔ ، ٜٚستاح يطُاع اذِتسعايػ مّٚرتٜ

 .6عس ي٘ايػ

عس أّْ٘ ٚصـ "ٚاي٬ؾت يًٓ ١،عس صبػ١ َٝداْٝأضؿ٢ ع٢ً ايػ ؾا٭دب اإلض٬َٞ

، ١ يًهٝإ اإلْطاْٞ ٚا٫دتُاعٞٝباْ ١ادز٠ عٔ جتسب١ إْطاْٝايص ه١ُاملطُٕٛ باذت

 بايطشس، ٖٚٛ ٚصـ محٌُ يبٝع١ ؿينُٕٛ ايعبجٞ، نُا ٚصـ ادتاْب ايٚيٝظ املط

٢ً اذته١ُ ي٘ د٫ي١ ٚاضش١ يف ايتصٜٛس ايعٌُ ايؿين، ٚإٕ نإ يتكدِٜ ا٭دب ع

 .7يًشٝا٠ ٚا٭دب" اإلض٬َٞ

اهلل عًٝ٘ ٚضًِ نإ ٜطُع ايػّْعس  َا أْػدٙ ص٢ً  يبد إٔ ايٓنٔ املٛاقـ اييت ت٪َٚ

 نعب بٔ شٖري سني قاٍ: 

ِْب  ٚايعؿٛ عٓد زضٍٛ اهلل َأٍَٛ  ْٞدعٚزضٍٛ اهلل أ إٔ ت٦أ

 ضٍٛ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ إٔ َِٜرنّٕس ا٭ْصاز ؾكاٍ:ؾًّٓب َٓ٘ ايس

 8ت َٔ صاذتٞ ا٭ْصازٓكيف َ  ٍصٝا٠ ؾًِ ٜٙ نسّ اذتَٔ ضس

ّٚا يٮدب ٚايؿٔ نُا ٜعٔ  يف ٖرٙ ايٓك١ّٓ جتدز اإلغاز٠ إىل إٔ ايّدٜٔ مل ٜهٔ عد

ايبعض، "ؾاهلسٚب َٔ ايٓؿع١ٝ ٚعدّ ازتباط ا٭دب بأٟ غ٤ٞ خازدٞ ايدٜٔ، ايعًِ، 

اجملتُع، ٜ٪دٟ إىل عٛد٠ ايؿٔ إىل بسد٘ ايعاِدٞ، ٚجيعً٘ ٜتب٢ّٓ ادتُاي١ٝ احملط١، 

 .9ا ٜصبح ايؿٔ سّسا، ٚٚؾكّٗا هلرا املٛقـ"ٚبٗر

                                                         
ّ، 1994. يبٓإ: امل٪ضط١ ادتاَع١ٝ يًدزاضات ٚايٓػس ٚايتٛشٜع، 1ط، أدب صدز اإلض٬ّٚاضح، ايصُد.  6

 .80ص:

 .174ّ، ص:1996داز املعسؾ١،  . َصس:1، طامل٬َح ايعا١َ يٓعس١ٜ ا٭دب اإلض٬َٞعبٛد، غًتاؽ.  7

 .32. ص:مجٗس٠ أغعاز ايعسب، يكسغٞا 8

 .66، ص:1993ّداز املٓتدب ايعسبٞ، يبٓإ: . 1، طيف ْعس١ٜ ا٭دبغهسٟ عصٜص.  املاضٞ، 9
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يًؿٔ، ٚيٝظ  ل اييت ضعت إىل حتكٝل قط١ٝ ايؿٔرا ايّْدا٤ ايرٟ أتت ب٘ ْعس١ٜ ارتًؾٗ

دٕٚ ا٫ٖتُاّ بادتاْب قسمحت٘ اعس َا يف خٝاي٘ َٚا جتٝؼ ب٘ َٔ ايعٝب إٔ ٜكٍٛ ايػ

ايٛضاي١ بني املتٓيب "ٝاقٞ، ٚيف ٖرا املطُاز ٜكٍٛ ايكاضٞ ادتسداْٞ يف نتاب٘ ايط

١ْ عاّزا ع٢ً ٜا"ؾًٛ ناْت ايد عس:ٜتٓاٍٚ قط١ٝ ؾطاد ايعكٝد٠ يف ايػٖٚٛ  "ٚخصَٛ٘

أبٞ  ْٛاع َٔ  اعس يٛدب إٔ ُُٜش٢ اضِأخُّس ايػضبّبا يت ايػعس، ٚنإ ض٤ٛ ا٫عتكاد

بكات، ٚيهإ أ٫ِٖٚ بريو أٌٖ ادتا١ًَّٖ ٜٚٔ، ٚمحرف ذنسٙ إذا ُعدَّت ايّٓاٚايد

١َّ عًٝ٘ بايهؿس، ٚيٛدب إٔ ٜهٕٛ  نعب بٔ شٖري، ٚابٔ ايصَّبعسٟ  َٚٔ تػٗد ا٭

ٝ٘ ٚضًِ ٚعاب َٔ أصشاب٘ بهُا ضٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٚأضسابُٗا ممٔ تٓاٍٚ ايس

 .10ٜٔ، مبعصٍ عٔ ايػعس"ٚايدني، ٚيهٔ ا٭َسٜٔ َتبآٜإ، َؿّٖشُ خسضا ٚبها٤

قصٝدت٘  يّب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ عٓد مساع٘ اعتراز نعب بٔ شٖري، ٖٚٛ ٜٓػدؾايٓ

، بٌ أبك٢ يٮدب أدبٝت٘، "ٚع٢ً ٖرا ٙمل ٜٓهس"باْت ضعاد" يف سطست٘ املػٗٛز٠ 

زتبايٗا با٭دب، ؾايكٍٛ ١ ٚا٫ ع٬ق١ ي٘ باملطأي١ ا٭خ٬قٝ ايٓشٛ ٜبدٚ إٔ َرٖب ايؿٔ

غاٜت٘ يف ذات٘ ٫ ستٌ يًشهِ عًٝ٘ أخ٬قّٝا. َٚٔ ٖٓا ٜتطح إٔ َرٖب ايؿٔ  بإٔ ايؿٔ

ايؿٕٓٛ َٔ يًؿٔ ٫ ٜعازض ا٭خ٬م، إمنا ٜطع٢ إىل خًل ادتُاٍ يف ذات٘، ٚحتسٜس 

11اختاذٖا ٚض١ًٝ يًتعبري عٔ غدص١ٝ صاسبٗا"
. 

عس، عٌ َٔ ايكٍٛ مبا خيايـ َباد٨ ايدٜٔ يف ايػٚاإلض٬ّ مل ميٓع ا٭دب أدبٝت٘، ٚد

١، عتٓل َبدأ ا٫يتصاّ بايعكٝد٠ ايدٜٓٝايعسب مل ت ُا ٖٛ بني ايكٍٛ ٚاملعتكد، ٚإٔٚإّْ

ا عسؾٛا يف سٝاتِٗ َبدأ ايؿصٌ بني ١ يف أغعازٖا، ٚإمنَٚباد٨ ا٭خ٬م اإلض٬َٝ

 ايكٍٛ ٚايؿعٌ بديٌٝ مساع٘ يكصٝد٠ سّطإ ايرٟ ٜكٍٛ ؾٝٗا: 

 كا٤ٓا ًَٛنا       ٚأضدا َا ٜٓٗٓٗٓا ايًنْٚػسبٗا ؾترت

                                                         
َّٓبع١ أمحد عازف ايصٜٔ. يبٓإ:  ش٘ ٚغسس٘:صّش، ايٛضاي١ بني املتٓيب ٚخصٛص٘ادتسداْٞ، ايكاضٞ.  10

 .58ٖـ، ص:1331ايعسؾإ، 

11
 .31ص: د.ت، . َصس: ْٗط١ َصس يًّٓباع١ ٚايٓػس ٚايتٛشٜع،يف ا٭دب ٚايٓكدَٓدٚز، ستُد.  
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 .12د ؾين يٝظ غري"ذيو تكّٝ ؾطهت عٓٗا ٭ْ٘ نإ َدزنّٗا إٔ

قد مسع نجرّيا َٔ أغعاز ايعسب، ٚاييت قًٝت حبطست٘،  ضًِيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚؾايٓ

ايعكٍٛ َٔ  تػهٌٝ"ؾكد أع٢ّٓ يًػعس أ١ُٖٝ بايػ١، باعتبازٙ ؾّٓا َعسؾّٝا قادّزا ع٢ً 

 .١13"ٚايؿ١ٝٓ املٛسٝ خ٬ٍ قُٝت٘ املعسؾ١ٝ

ايّػعس يف ضٛع َٛ ٖٞ ايػا١ٜ َٓ٘، "ٜس٣ بٛديري بإٔ عس١ ايؿٔ يًؿٔ أٚ ايػعس يًػؾٓعسٜ

عس ٖٛ ذيو ايرٟ ٜهتب عس ايععِٝ ايرٟ ٜطتشل اضِ ايػعس ْؿط٘، ٚإٔ ايػايػ

 .14مبذسد املتع١ يف نتابت٘"

ْاضّذا، نُا ٖٛ َٗتِ بادتاْب عس غعّسا ض٬ّ سكٝك١ أزاد إٔ جيعٌ َٔ ايػؾاإل

يتكّٛ ؾهس٠ "ايؿٔ ا٭دبٞ" ع٢ً  اعس، ؾٝهٕٛ ذا ص١ً مبا محٝط ب٘،اتٞ يًػاير

 أضاع خصٛصٝات ايؿٔ، يًّتعبري عٔ ايٛضٛح ٚادتُاٍ.

يًؿٔ ؾٓٝت٘، ٚا٭دب أدبٝت٘ بصٛز٠ٍ َٓع١ٍُ غس١ّٜٓ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ  ايٓيب أع٢ّٓإذ 

َٔ غٛا٥ب ادتا١ًٖٝ إٔ ٜهٕٛ ايؿٔ يف َٛضع٘ ٖٚٛ بٓا٤ ا٭خ٬م ٚايتٗرٜب يٓؿٛع 

ّٔ خيدّ  ات املٓشسؾ١،ٚتكِٜٛ ايطًٛن قاٍ أمحد أَني: "إذا نإ يف اإلَهإ ٚدٛد ؾ

اجملتُع بأْ٘ ا٭زق٢، ٚيهٔ ٖرا ٫ ٜتٗٝأ إ٫ يٮؾراذ ايرٜٔ ٫ ٜعٗسٕٚ يف نٌ 

 .15شَإ"

ا مسع قٍٛ نعب بٔ مل ضًِص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ يبايٓ ٕٚنريو َا زٚاٙ ايّطهسٟ "أ

 شٖري:

 ٔ تطٌٗٝبني ٚيف ارتّدٜعتل َ ٗا يًبصري بٗاٚدٓا٤ يف دستٝ

                                                         
ّ، 1990ايعًّٛ ايعسب١ٝ،  . بريٚت، يبٓإ: داز1، طايٓكد ا٭خ٬قٞ أصٛي٘ ٚتّٓبٝكات٘صت٣ٛ، صابس.  12 

 .200ص:

. ايطعٛد١ٜ: ا٫جتاٙ ا٭خ٬قٞ يف ايٓكد ايعسبٞ ست٢ ايكسٕ ايطابع اهلذسٟاذتازثٞ، ستُد بٔ َسٜطٞ.  13

 .35ّ، ص:1989 َّٓبٛعات ْادٟ َه١ ايجكايف،

 .69. ص:يف ْعس١ٜ ا٭دب املاضٞ. 14

 .32ّ، ص:1984. ايسٜاض: داز املسٜذ يًٓػس، قطاٜا ايٓكد ا٭دبٞيبا١ْ، بدٟٚ.  15
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إ، ٚضهت بعطِٗ، ؾكاٍ هلِ: ُٖا ٓاب٘ َا دّستاٖا؟ ؾكاٍ بعطِٗ ايعٝقاٍ ٭صش

 .16ْاٖا ْطبُٗا إىل ايهسّ"ذأ

ٓ٘، ٖٚرا َا سدخ ع س ٜٚهاؾ٧عص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ٜطُع ايػ يببٌ نإ ايٓ

 : عٓدَا أْػد يًٓابػ١ ادتعدٟ

ّٝـ   زضٍٛ اهلل إذ دا٤ باهلد٣ تٝتأ  َساٜٚتًٛ نتابا ناجملس٠َّ ْ

 ٚإَّا يٓسدٛ ؾٛم ذيو َعَٗسا   اـــــُا٤ زتدْا ٚددٚدْبًػٓا ايط

١ ٜا زضٍٛ ٓٔ ٜا أبا ي٢ًٝ؟، ؾكاٍ: إىل ادتص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ: "إىل أٜ يبؾكاٍ ي٘ ايٓ

 .17اهلل، ؾكاٍ زضٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ: إٕ غا٤ اهلل"

محهِ ع٢ً ايػعس، ٖٚرا بعد  ضٍٛ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِبعد ٖرِٜٔ ايبٝتني صتد ايسٚ 

 بػ١: ُٖا ايٓاإْػاد بٝتني أْػد

ِٕ ٜهّدز ٙٛؿحتُٞ ص بٛادز  ٫ٚ خري يف سًِ إذا مل تهٔ ي٘   اأ

 ازدا٭َس أص دزًِ إذا َا أٚس  ٫ٚ خري يف دٌٗ إذا مل ٜهٔ ي٘ 

 .18: ٫ ؾّٔضَّ اهلل ؾاىص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ يبؾكاٍ ايٓ

 ٌ بكٍٛ يسؾ١ بٔ ايعبد إذ ٜكٍٛ:ُّجتنإ ٜٚضًِ ص٢ً اهلل عًٝ٘  يبٚايٓ 

 دّٚصٜأتٝو َٔ ا٭خباز َا مل تٚ  اّ َا نٓت دا٬ٖضتبدٟ يو ا٭ٜ

 نإ إذا أزاد ا٫ضتػٗاد بايػعس يف َٛقـ َا، ًّٜٓب ممٔ محطسٙ إٔ ٜسٟٚ ايػعس

 .19جيسٜ٘ ع٢ً يطاْ٘ ايرٟ ٜسٜد، دٕٚ إٔ

ا دعٌ ذيو يف غعس عّكب حبهِ، نُ ب٘ ق٫ّٛٗ ٚمجا٫ّٗ بّسا أٚ إِّٔعذعغ ٔطشتٚإذا اض

 ًت:أ١ََّٝ بٔ ايص

 بارتري صّبشٓا اهلل َّٚطاْا اذتُد هلل ممطاْا َٚصبشٓا

                                                         
 .42. ص:اإلض٬ّ ٚايػعسايعاْٞ.  16

 ّ،1998. َصس: داز َه١ يًّٓباع١، يف ايٓكد ا٭دبٞ ايكدِٜ عٓد ايعسبٔ. َصّٓؿ٢ عبد ايسمحإبساِٖٝ،  17

 .42ص:

 .38. ص:مجٗس٠ أغعاز ايعسبايكسغٞ.  18

دٜٛإ املّٓبٛعات  . ادتصا٥س:أغهاي٘ ٚصٛزٙ َٚٓاٖذ٘دزٚع يف ايٓكد ا٭دبٞ ايكدِٜ، عس٠ٚ.  ،عُس 19

 .50ّ، ص:2010ادتاَع١ٝ، 
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ًُِ٪٠ّٗ يّبل اٯؾام ضًّٓاْ زبُّ اذتٓٝؿ١ مل تٓؿر َخصا٥ٓٗا   اــــــــــــََ

َْ َٓـّا ؾُِٝدِبأ٫  ّّ يٓـا َ َِْب  َا بعد غاٜتٓا َٔ زأع زتساْا ــــــــا ـــــُس

 20٘"قًب ٙ ٚنؿسسع"آَٔ غ ضٍٛ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ضًِؾكاٍ ايس

عس ٚاضتشطاْ٘ ؾكط، بٌ مساع ايػ ٢ًعص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ  يب١ ايٓٚمل تكتصس ضٓ

 حًصاهلل عًٝ٘ ٚضًِ ٜص٢ً  يبَا ميهٔ إص٬س٘، ؾُٝس٣ٚ إٔ ايٓ جتاٚشت إىل إص٬ح

 قٍٛ نعب بٔ شٖري:

ََّٗد َٔ ضٝٛف اهلٓد َطًٛ  ضٍٛ يٓٛز ُٜطتطا٤ ب٘ايس إٕ ٍَُ 

ََّٗد َٔ ضٝٛف اهلل َُ  .21ؾٝذعً٘ 

٘، ٚا٫ضتػٗاد مبا بايػعس ٚايطُاع ذتهُ ـص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ- يبؾإغاد٠ ايٓ

 .ٜٔ ؾَٝ٘باد٨ ايد ٝذيرتضس عاي١ٝ عدعًت َها١ْ ايػ ،ٜٛاؾل اذتل

"، ؾكاٍ ايٓيب  ص٢ً َكاتًٓا عٔ درَٓا نٌ ؾد١ُ": نُا صّشح بٝت نعب بٔ َايو

 .22يهٔ قٌ: َكاتًٓا عٔ دٜٓٓا عًٝ٘ ٚضًِ ٫ تكٌ عٔ درَٓا، ٚاهلل

١ ٝششايص ١ِدٗعس ايٛاهلل عًٝ٘ ٚضًِ ٜطع٢ يتٛدٝ٘ ايػٍٛ ص٢ً ضيكد نإ ايس

 ٛاب، ٫ٚ تدع إىل زذ١ًٜ أٚ نؿس.ـ اذتل ٚايصاي١، اييت ٫ ختَصتًامل

 ٤ٛيف ض س إيٝ٘عٓعس، ّٜ قد زضِ هلِ َّٓٗذا ددّٜدا يًػٚع٢ً ٖرا ا٭ضاع ؾاإلض٬

ؾاع ٘ سه١ُ، أٚ ٖدف تسبٟٛ أٚ ذنس يًرتاخ أٚ ايدغعس ؾٝ دٟ اإلض٬َٞ، ؾهٌاهل

ص عًٝ٘ س٠ ٚايهسا١َ يٓذد اإلض٬ّ قد سايؿطا٥ٌ ٚايعص ٢ًع ع٠ٛ أٚ اذتحعٔ ايد

 اذتسص، ٚدعا ي٘. نٌ

، بٌ عسمل ٜهٔ ٜكٍٛ ايػص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ  يبٍ ْس٣ إٔ ايٓٚؾؿٞ ٖرا املٛقـ ا٭

 سّٝػشٝش٘، َٜٚا جيب تص حّشصب خّٓأٙ، ٜٜٚٚصٛنإ ٜطُع٘ ٚمحهِ عًٝ٘، 

٬ّ ٜطتػٗد بأقٛاٍ بعطِٗ، ٜٚس٣ ٠٬ ٚايطٛزت٘ إىل ا٭ؾطٌ، ؾهإ عًٝ٘ ايصص

                                                         
 ّ،2004 س ٚايتٛشٜع،ايػسب يًٓػ . ادتصا٥س: دازايٓكد ا٭دبٞ يف ايعصس اإلض٬َٞ ٚا٭َٟٛعبد زبٞ، ختري.  20

 .52ص:

 .53. ص:دزٚع يف ايٓكد ا٭دبٞ ايكدِٜعس٠ٚ.  ،عُس 21

 .53. ص:يف ايعصس اإلض٬َٞ ٚا٭َٟٛ ايٓكد ا٭دبٞختري.  22
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  ز١ٜ٩ عٓرت٠ بٔ غداد ايعبطٞ أسب٘ ٟٚ عٓ٘ أْطٌ يٮؾطٌ َِٓٗ، نُا زايؿ

 ا٤. ب٠ ٚاإلص١ ٚا٫ْطذاّ بني أؾهاز ايعإلعذاب٘ بػعسٙ، ٚملا زأ٣ ؾٝ٘ َٔ اذتهُ

ِٛقـ ايرٟ عبَّس ب٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ عٔ إعذاب٘ بايػّْعس،  ٚأععِ َٔ ذيو، املّٔ

عس ست٢ تدع قٛي٘: "٫ تدع ايعسب ايػ ىل سدٚبسٚا٥ع٘، ٚنٝـ جيسٟ يف ٖرٙ ا٭١َ إ

 .23اإلبٌ اذتٓني"

ببكا٤ ٖرا ادتٓظ ا٭دبٞ  ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ يبف ايٓرتعسف إٔ ٜعِٝ ايػع ٘ ملٔٚإْ

 ا ٜطع٢ إىل خًل ادتُاٍٖٚٛ ايػعس، ؾُرٖب ايؿٔ يًؿٔ ٫ ٜتعازض َع ا٭خ٬م، ٚإمن

١ صاسبٗا، ؾٗٛ ٫ يف ذات٘، ٚحتسّٜسا يًؿٕٓٛ َٔ اختاذٖا ٚض١ًٝ يًتعبري عٔ غدصٝ

 .24ٜٓاٖطٗا

كد اهلل عًٝ٘ ٚضًِ َٔ ايّػعس، ٚقد ذنست٘ نتب ايٓضٍٛ ص٢ً ٖٚٓاى َٛقـ آخس يًس

ُّا عًٝ٘، نُا قاٍ ُٕٚٚٚايػَُّعس" تعاىل: اهلل َعتربِٜٔ ذيو سه ُِٗ ايَػا َٜتَِّبُع  "ا٤ُ 

  .(224)ايػعسا٤:

ََا َٜ"ٙ اهلل ْبٝ٘ عٔ قٍٛ ايػعس ؾكاٍ نُا  قد ْص  َٚ َٓاُٙ ايػِّْعَس  ُِ ََا َعَّ َُٚ٘ ٜظ: ) "َٓبِػٞ ئّ

ِّ ٜكّٕٛيّٕ" ٚقٛي٘ تعاىل: ،(69 ِٜبأ ََْتَسبَُّص ب٘ َز َٕ َغاِعس   . (30ايّٓٛز:) "املُّٕٔٓٛ ٛ

ٚز٣ٚ ابٔ  نجري عٔ ستُد بٔ إضشام عٔ عبد اهلل بٔ أبٞ صتٝح عٔ زتاٖد عٔ ابٔ 

ايٓيب ص٢ً اهلل  عباع زضٞ اهلل عُٓٗا: إٔ قسّٜػا ملا ادتُعٛا يف داز ايٓد٠ٚ يف أَس

٘ ٚضًِ قاٍ قا٥ٌ َِٓٗ: استبطٛٙ يف ٚثام ٚتسبصٛا ب٘ زٜب املٕٓٛ ست٢ ًٜٗو نُا عًٝ

ًٖو َٔ نإ قبً٘ َٔ ايػعسا٤ شٖري ٚايٓابػ١ إمنا ٖٛ نأسدِٖ، ؾأْصٍ اهلل تعاىل 

 .25{أّ ٜكٛيٕٛ غاعس ْرتبص ب٘ زٜب املٕٓٛ}ذيو َٔ قٛهلِ 

 : يٓا ّٔٝبتايكسإٓ ايهسِٜ  ٜ ؾؿٞ ٖرٙ اٯٜات َٔ

 ٘ يٝظ يف ساد١ ي٘.عس، ٚأْ عًٝ٘ ٚضًِ ٫ ًٜٝل ب٘ قٍٛ ايػضٍٛ ص٢ً اهللايس إٔ -

                                                         
 .147. ص:ايب٬غ١ ٚايٓكدايهٛاش.  23

 .35. ص:يف ا٭دب ٚايٓكدَٓدٚز.  24

، 1986ّيبٓإ: داز املعسؾ١، . 4، زتؿطري ايكسإٓ ايععِٝبٔ نجري، أبٛ ايؿدا٤ إمساعٌٝ ايدَػكٞ. ا 25

 .243ص:
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هاْت٘ عس، ٖٚرا ملعسؾتِٗ مبايػٍ ٛص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ بك يباملػسنٕٛ ايٓ ِٗاّت -

 شس ٚايبٝإ.َٚا زأٚا ؾٝ٘ َٔ ايط -عسأٟ ايػ-بني ْٛادِٜٗ 

ُٕٚٚعٚايػَُّعَسا٤ُ َٜتَّب"أثبتت اٯ١ٜ  - ُِ ايَػا ؾايكسإٓ  ٬ٍ، ٚإ٫ٚايط ٖٚرا ضبٌٝ ايػٞ "ُٗ

ُّا ؾًِ ٜهٔ ٖرا اذتهِ، 26د٣ري ٚاهلايهسِٜ ضبٌٝ ارت كّٗا، بٌ نإ ًَُّٓ سه

ُّا َ ع٠ٛ اإلض١َّٝ٬ ٚقاَت ضدَّٖا ٚقد اييت عازضت ايد عسكّٗا بأغساض ايػعًتسه

 اضتجٓت اٯ١ٜ ايهسمي١ َٔ ايػعسا٤ املتكني ؾِٝٗ.

"نُا ٜصعِ ايبعض، ٚمل عس َٔ خ٬ٍ اٯٜات ايطابك١، ْعِ ايػ ّس٬ّ مل محؾاإلض

ا ٜكصد أٚي٦و املػسنني ايرٜٔ ٜٗامجٕٛ زضٍٛ اهلل ص٢ً عسا٤ عا١َ، ٚإمنٜٗادِ ايػ

 .27اع"ًٝ٘ ٚضًِ، ٜٚٓٗػٕٛ يف أعساض ايٓاهلل ع

عًٝ٘ ٚضًِ: "٭ٕ ميت٧ً دٛف  ١ أسادٜح أخس٣ يف ذّ ايػعس، نكٛي٘ ص٢ً اهللٚمثَّ

ِّٝشا خري ي٘ َٔ إٔ ميت٧ً غعّسا"ايس  .28دٌ ق

ع٠ٛ إىل تسن٘، ْت٘، بٌ ٚايدعس َٚهارا اذتدٜح ْس٣ ا٫ضتٓكاص َٔ ايػؾؿٞ ٖ

َّ يهٔ  يبعسا٤ املػسنني ايرٜٔ آذٚا ايٓل بػعس ايػا، ؾٗٛ َتعًٖرا اذتهِ يٝظ عا

-ذنسٖا اييت مت-ابك١ ١، ٚإ٫ ؾا٭سهاّ ايطاإلض٬َٝ ع٠ٛص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ٚايد

عس املعتدٍ، ايرٟ ٜدعٛ إىل ضٍٛ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ َٔ ايػيسَٛقـ ا دطجت

دٖا ٖٚٞ سحُّ ، ٚيف ٖرا اذتدٜح غا١ٜ أخس٣ جيطايؿط١ًٝ َٚهازّ ا٭خ٬م

ََٔ و بايكسإٓ، ٚا٭سادٜح، ٚتسى َا ٜػػًِٗ عُٓٗا، ٖٚٓاع٢ً ايتُطاملطًُني  ى 

إىل ذيو َصّٓؿ٢ إبساِٖٝ:  نُا أغازٌ إىل َعٓاٙ، ع يسم أصٌ اذتدٜح ؾتٛصتتب

 ٍ اذتدٜح ٚمل محؿغٗا: ٜسسِ اهلل أبا ٖسٜس٠ سؿغ أٚ"قٍٛ عا٥ػ١ زضٞ اهلل عٓ

ٕٛ زضٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ؾكاٍ: "٭ٕ املػسنني ناْٛا ٜٗاد آخسٙ، إٕ

 .29َٔ َٗادا٠ زضٍٛ اهلل "ميت٧ً دٛف أسدنِ قٝشا خري ي٘ َٔ إٔ ميت٧ً غعّسا

                                                         
 .34. ص:ايٓكد ا٭دبٞ يف ايعصس اإلض٬َٞ ٚ ا٭َٟٛختري.  26

 .77ص: .أدب صدز اإلض٬ّٚاضح.  27
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 .64ؿط٘، ص:املسدع  ْ 29
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ب٘ ملٔ غًب ع٢ً قًب٘ ؾكد زبط ايسضٍٛ عًٝ٘ ايص٠٬ ٚايط٬ّ حتسِٜ ايػعس ٚجتٓ

ايعصب١َّ.  غعس ٜدعٛ إىل ٙ نٌسهٕ ؾٝ٘ أذ٣ يإلض٬ّ، ٚهلرا صتدٙ ٜقٛي٘، أٚ نا

 دٌ ٜٓػد:ؾعٓدَا مسع قٍٛ ايس

ََُطس٫ َٔ زبٝع١ آ   بينطٓسني ت ٟريإْٞ اَس٩ مح  با٥ٞ ٫ٚ 

 .30ٍ ي٘: ذيو أ٭ّ يو، ٚأبعد، عٔ اهلل ٚزضٛي٘ؾكا

١ اييت دعا اإلض٬ّ إىل تسنٗا، ٚعدّ ايّتعصب يٮصٌ، ٚإٔ ؾٗرٙ ايصٛز٠ ادتاًٖٝ

ك٣ٛ، نُا أخرب بريو زب ايرب١ٜ يف ًل يٝطت بايٓطب ٚإمنا بايتا٭ؾط١ًٝ يف ارتّٕ

 ايكسإٓ. 

عس٠ ناْت ايٓ ٍ ا٭َسعس، ؾؿٞ أٚػآخس يإلض٬ّ َٔ اي طح يٓا َٛقـٖٚٓا ٜت

ٜٔ أٟ ٘ مبباد٨ ايدعس ضتٛ ا٭ؾطٌ ٚزبّٓ٘ ايػٛد، ؾبدأت ايرتب١ٝ اإلض١َٝ٬ تشتتًؿ١

١ ٖٞ أ٫ ١ أبدا ٭ٕ اذتس١ّٜ اذتكٝكٝ، ْكٝطا يًشسٜض٬َٞ"يٝظ ا٫يتصاّ يف ا٭دب اإل

 .31تعبد أسدا إ٫ اهلل"

ٜٔ مبٓعٛز ٜٛاؾل ايؿّٓس٠، ٚيف ٖرا ٜس٣ أؾ٬يٕٛ بط بني ا٭خ٬م ٚايدؾٗٓا دا٤ ايس

 عس زضاي١ ضا١َٝ، إٕ مل محكِّكٗا ؾٗٛ غعس ؾاضد، ٭ْ٘ أٖٚاّ ٫ جتد هلا ظ٫٬ّٗيًػ إٔ"

ّٛز ايٓايٓاع ّح يف عامل اذتكٝك١ ٚايػعس ٜٓبػٞ إٔ مح اع ع٢ً ؾعٌ ارتري، ٚإٔ ٜص

ُّا َٔ غأْ٘ إٔ ٜ٪خر ع٢ً ضبٌٝ ا٫سترا٤"تصّٜٛسا  ٥٬َ32. 

 اعس، ٖٛ ايرٟ دعٌ َٓ٘ ؾِّا َصّْٛا بعّٝدا عٔ ايّسذا٥ٌ، ًَتصَيًػ ٛدٝ٘ اإلض٬َٞؾايت

عسا٤ ايرٜٔ صاْٛا أغعازِٖ ع٢ً ايطا١َٝ، ؾكد عسف ايهجري َٔ ايػ با٭خ٬م

ّٞ  يبؾايٓ" ٓكا٥ص، ْٚاصسٚا ايؿط١ًٝاي ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ، قد ٚظَّـ املعٝاز ا٭خ٬ق

 .33دصٞ"١ اييت ختطع ي٬ّْٓباع ايػٚقْٝكدٙ َستبّّٓٗا ببعض ايعبازات اير يف

                                                         
 .72املسدع ْؿط٘، ص: 30

 .71. ص:ض٬َٞامل٬َح ايعا١َ يٓعس١ٜ ا٭دب اإلغًتاؽ.  31

 .61. ص:قطاٜا ايٓكد ا٭دبٞبدٟٚ.  32
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، ٖٚٓا ضع٢ داّٖدا يتٛظٝـ ا٭دب سطب َعتكدٙ ايرٟ ٜطتٓد إيٝ٘ ؾايؿهس اإلض٬َٞ

ّٗا ٚدع٠ّٛٗ ٚإزغاّدا، ٚا٭خر بٝدٙ إىل َا ٜٛاؾك٘، ؾايّدٜٔ  ْس٣ تأثري اإلض٬ّ  ؾٝ٘، تٛدٝ

ٚا٭خ٬م ُٜٓصعإ َٔ قٛع ٚاسد٠، ٜٚسَٝإ إىل غا١ٜ ٚاسد٠، ؾإٕ ٖرا ايسبط ايٛثٝل 

ٚح بايٓطب١ ٭ٕ ايدٜٔ ٖٛ ايس داخٌ بُٝٓٗا،ُٝٓٗا نسبط بني ايػدص ٚظًّ٘ يًتب

٫ ُٜكصد بٗا  ١ يف ايؿٔز١٥ "ؾايكط١ٝ ا٭خ٬قْٝؿعا٫ت إ٫ ساي١ يايًذطد، َٚا ٖرٙ ا٫

اد املباغس، بٌ يًؿٔ أدٚات٘ ايتصٜٛس١ٜ ارتاص١ يف ْكٌ اإلسطاع ايٛعغ ٚاإلزغ

١، ٚيعً٘ بطبب َٔ ٖرا نإ نتاب اإلض٬ّ ا٭خ٬قٞ ٚتعُُٝ٘ يف ايٓؿظ اإلْطاْٝ

 .34"ؿط١ٝ امل٪ثس٠ٚأضايٝب٘ اي١ٓ ٍٝٓ صٛزٙ ايؿا٭نرب ُٜعُل ٖرا اإلسطاع َٔ خ٬

س٠ اإلض١َٝ٬ َٚٛاؾكت٘ يًؿّٓ ٕ ُٜسدع يٮدب َهاْت٘ اي٥٬ك١ ب٘ؾٗٓا قد ضع٢ اإلض٬ّ أ

ٜٔ ايطُاٟٚ سٚح، ٭ْٓا ٫ ميهٔ إٔ ْتصٛز ايدايرات ٚاي ٜٔ ُٖا٭ٕ ا٭خ٬م ٚايد

ٚقد ُزٟٚ عٓ٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ا يػعس خيايؿ٘ يف تٛدٗات٘، بأخ٬ق٘ ايعاي١ٝ َٛاؾكّٗ

ِٗذاْ٘ يبعض ا٭غساض، ٚاييت ؾٝٗا َطاع باملػاعس ٚا٭عساض ٚا٭ساضٝظ، ٚملا  اضت

 .35حتًُ٘ َٔ ٖٛإ ِٚذي١َّ ؾكد قاٍ: "َٔ قاٍ يف اإلض٬ّ ٖذا٤ َكرعا ؾًطاْ٘ ٖدز"

١ ل ا٭ذّٜشًذاى ايه٬ّ ايرٟ ٜ قٛي٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ّٖٛ املؿّٗٛ َٔ ؾاير

 باملطًُني ٚباإلض٬ّ، ٜٚٓٗؼ يف أعساضِٗ ٜٚطتصػس ساهلِ.

إىل أٚي٦و  فسأقٛاي٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ: "َٓص ٗٞ ايٛازد يفٕ ايٓايكٍٛ إزتٌُ ٚ

ّٛا ٜٓايٕٛ ب٘ ا٭عساض، ٜٚرٚا ايػايرٜٔ اختعسا٤ ايػ ت١ٓ ػعًٕٛ ب٘ ْريإ ايؿعس يعّبا ٚهل

 .36"ايهربٕٛ ب٘ أَٛاهلِ بايجٓا٤ ٚؾصٓتاع، ٜٚطٚايعدا٠ٚ، ٚايبػطا٤ بني ايٓ

ْٝا ٛز يف ايد: "ذيو زدٌ َرنايكٝظغإٔ اَس٨ ٚقد قاٍ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ يف 

عسا٤ إىل ايكٝا١َ َع٘ يٛا٤ ايػؾٝٗا، جي٤ٞ ّٜٛ  يف اٯخس٠ خاٌَ ٞطٓغسٜـ ؾٝٗا، َ

 .37"دِٗٓ
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 َٚٔ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ميهٔ إٔ ْكٍٛ ؾُٝٗا:  ٕ َٔ اإلض٬ّؾٗرإ املٛقؿا

ِِٗ بايػّْعس يؿصاست٘ ٚإعذاشٙ، ؾسدَّ ايكسإٓ إٕ ايس أ٫ٚ: ضٍٛ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ اتُّ

شطٓ٘، ٚمسع٘ ٚصَّب٘، ٙ مّما قايٛا، ؾٗٛ مل ٜكٌ غعّسا قط بٌ اضتعًِٝٗ ذيو ٚبسَّأ

 ؾُٝا مسع َٓ٘. ٚصشَّح املِعٛز

ٍ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ضٛايس ٕا يًدؾاع عٔ ايدع٠ٛ: "إاضتعُاٍ ايػعس ض٬ّسثاْٝا: 

ٔ ايؿسم بني ايكسإٓ ّٓس٠، ٚٚضشت زضايت٘، ٚ تبّٝٝٔ ايكسإٓ َٔ ايطبعدَا مته

 .38"اع عٔ اإلض٬ّؾعسا٤ ع٢ً ايدايػ إذ سح ٕ ي٘ َٛقـ آخسعس ناٚايػ

ْٛا أعًِ ِٗ نايعسب، ٭ْعس يد٣ ابني ايكسإٓ ٚايػ آٖاى خًّٓ ؿِٗ َٔ ٖرا أ٫ٕٚ ٜ 

َّا ٚقد ٌ باهلِ. ؾبعدَا نإ ايػبٗرا، يهٔ ست٢ ٫ ٜػػ ع ايكٍٛ ؾٝ٘، َٓعس َرَٛ

١ دؾاّعا ْٚػّسا ع٠ٛ اإلض٬َٝنأسد أضًش١ ايد ٌػت٫ضتػ٬ي٘ يف شتايؿ١ اإلض٬ّ، اض

 يًدع٠ٛ ٚاملباد٨ اإلض١َٝ٬ ايطا١َٝ.

ًِ يإلض٬ّ إٔ عس يف ايعصساإلض٬َٞ: "َٚٔ ايعٚصّٛز ايٓاقد غٛقٞ ضٝـ سٝا٠ ايػ

يطإ،  ع٢ً نٌ دػٓػايـِٗ، ؾكـد نإ ْٜ ـعس ٚٚقايعسب عٔ ايػ ٘ نـكاٍ إْٜ

ني ضٛا٤ يف َعسن١ اإلض٬ّ َع ايٛثٓٝ ٚضاعدت ا٭سداخ ع٢ً اشدٖازٙ ٫ ع٢ً مخٛي٘،

 أذن٢ درٚت٘ ٚأغعًٗا إغعا٫، ؾإٕاإلض٬ّ  ؼ إذا قًٓا إٕٚيعًٓا ٫ ْباي أٚ يف ايؿتٛح...

 . 39"هْٛٛا ّٜٓٓكٛٙعس نجرئٜ مل ٜت عكد ا٭يط١ٓ، ٚأّْٓكت بايػسًأسداث٘ 

ٙ هسع٢ً َٔ ٜ دقد دعٌ أسد عٓاٜٚٓ٘، "باب يف ايس صتد ابٔ زغٝل ايكريٚاْٞٚ

 .40ايػعس"

ص٢ً اهلل عًٝ٘  يبايٓٚقصص ٚزٚاٜات عٔ  ٠ أسادٜحٚقد أٚزد يف ٖرا ايباب عد

عس يف سطست٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ، َٚٔ ٚعٔ خًؿا٥٘ ٚأصشاب٘، ٚقٛهلِ ايػ ٚضًِ،

عس، ٜٚكاٍ ٚا١ٜ يًػري٠ ايسذيو َا زٚاٙ عٔ أّ امل٪َٓني عا٥ػ١ زضٞ اهلل عٓٗا أْٗا نج

 ٗا ناْت تسٟٚ مجٝع غعس يبٝد بٔ زبٝع١.ْإ

                                                         
 .43:، صايٓكد ا٭دبٞ يف ايعصس اإلض٬َٞ ٚا٭َٟٛ .ختري 38

 .46ّ، ص:2003. ايكاٖس٠: داز املعازف، 24، طايعصس ادتاًٖٞضٝـ، غٛقٞ.  39
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بعد اإلض٬ّ ١، ٚعسف ايعسب عس٠ ايٛضّٓٝعس ايٜٓس٣ يف ايػ ١ؾاإلض٬ّ نتابا ٚضٓ

نجري ممٔ ٖذاِٖ سّطإ إىل ا٫ضتذاز٠ بسضٍٛ اهلل ص٢ً  ٚشٕ ايه١ًُ، "ٚاضّٓس

اهلل عًٝ٘ ٚضًِ، ؾساّزا َٔ غعسٙ، ؾًُا ٖذا اذتازخ بٔ عٛف املّٕسّْٟ ٖٚٛ َػسى 

 بكٛي٘: 

 ا ٫ جيربعٗدداد١ صَجٌ ايص  ٚأَا١ْ املّٕسّْٟ سٝح يكُٝت٘

اهلل يٛ ستُد أِدِسْٞ َٔ غعس سطَّإ، ؾٛ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ: "ٜا قاٍ اذتازخ يًٓيب

 .41ز ب٘ ايبشس ملصد٘"صَ

ا عس "أٖر قسّٜػضٍٛ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ بكٍٛ ايػسّطإ قد أذٕ ي٘ ايس َٚعًّٛ إٔ

  .َعو زٚح ايكدع"ٚ

ضٍٛ ص٢ً اهلل ايس يٓا إٔ إسٗعبني ا٫ضتشطإ ٚا٫ضتٗذإ ت عسٕ يًػاعستؾٗاتإ ايٓ

 :ِٔٝ  عًٝ٘ ٚضًِ قد ْعس إيٝ٘ َٔ شاٜٚت

عس خّّٓسا ع٢ً ايدَّع٠ٛ أثٓا٤ َعسنت٘ َع املػسنني... ٖٚٛ ٘ ٜعترب ايػأْ عس٠ ا٭ٚىل:ايٓ

١ ٚسسنتٗا، َٝع٠ٛ اإلض٬سز بايد١ٜ ايّػعس اييت قد ت٪دٟ إىل ايطَٛقـ ْابع َٔ غا

 ضٍٛ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ٚصشابت٘.عسا٤ ٖذٛا ايسبعض ايػ زغِ إٔ

٘ ع٢ً عس ٚسجـضٍٛ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ بايػِٗ َٓٗا إعذاب ايسؿٜ ايٓعس٠ ايجاْٝـ١:

عسا٤ طٔ َٔ ايػنجري٠ ؾكد نإ ٜهاؾ٧ احمل ٍ َٛاقـمساع٘، ٜٚعٗس ذيو َٔ خ٬

سطإ ع٢ً ْعِ  ارتٓطا٤، ٚسحايرٟ اضتٓػد ط٤ٞ َِٓٗ، ٖٚٛ ٜٚعؿٛ عٔ امل

 .42عسايػ

ّٗا عس تٛدٝ٘ ايػضٍٛ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ قد ٚدايس ايكٍٛ يف ٖرا ايبشح إٕ ميهٔٚ

، ٚنٌ َا ٌٗ َٔ ٜٓبٛعٗا ايجسَٟٔ حبس ايعكٝد٠، ٚايٓ صشّٝشا ؾكد "دؾع ب٘ ي٬غرتاف

، ب هلا َسؾٛض َطتٗذٔبكِٝ تتٓه اعتدَا داؾاٖا أٚ  ، ٚنٌٛ اذتلاتؿل َعٗا ؾٗ

 .43محتاز إىل تٛدٝ٘ ٚتصٜٛب"
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 .55. ص:اإلض٬ّ ٚايػعسايعاْٞ.  

 .49:. صدزٚع يف ايٓكد ا٭دبٞعس٠ٚ.  42

 .73. ص:ايٓكد ا٭دبٞ ايكدِٜ عٓد ايعسب يفَصّٓؿ٢.  43
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د٠ٛ، ب َٓ٘ ايٓس، ؾطًعّ ايػضٍٛ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ قد قٛؾاإلض٬ّ ع٢ً يطإ ايس

عٔ اإلض٬ّ،   ايعًِ ٚايتشسٜض ٚايصدادتا١ًٖٝ ٚايعصب١ٝ ايعُٝا٤، ٚايدع٠ٛ إىل

سٙ، ٚدعً٘ يسٜكّٗا يًّدؾاع عٔ ٗاٙ ٚيص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ، ؾٓك ضٍٖٛٚذا٤ ايس

ؿٛع، ؾعٓدَا اقتطت اذتادـ١ إىل عدّ ّ، ؾايه١ًُ هلا ٚقعٗا ع٢ً ايٓاإلض٬

ِسى ١، ُتع٠ٛ اإلض٬َٝبايد -١ٚايّػعسا٤ خاص-ا٫غتػاٍ بايّػعس ٖٚرا ٫غتػاٍ ايٓاع 

 يبز ايٓعٔ يف اإلض٬ّ، سراملػسنٕٛ ٚدعًٛا َٓ٘ ض٬ّسا يًّٓعس، ٚعٓدَا دا٤ ايػ

ع٢ً د يسعسا٤ ع٢ً اايػ ٚيف ْؿظ ايٛقت سحٛع، ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ َٔ ٖرا ايٓ

عس، سٝح اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ايك١ُٝ اذتكٝك١ٝ يًػ ضٍٛ ص٢ًٖ٪٤٫ ايكّٛ. "يكد أدزى ايس

يو ٜطتتبع٘ ٜٔ، ٚذؾاع عٔ ايداي١ يًداجملتُع، َٚٔ سٝح ٚض١ًٝ ؾعّسا يف نْٛ٘ َ٪ث

ذاٚش ذيو ستاٚي١ ا٭َس ٜت ؾض أٚ ايكبٍٛ، بٌ إٕسٚز٠ يٕٛ َٔ ايترٚم ايٓكدٟ بايسبايط

ػ١ اييت ٜطتددَٗا، نٝب، ٚيبٝع١ ايًٝاغ١ ٚايرتعس َٔ سٝح ايصحتدٜد َؿّٗٛ يًػ

 .44رٟ ٜطتدعٝ٘"َٚٔ سٝح املكاّ ايرٟ ٜصًح ي٘، ٚاجملاٍ اي

ص٢ً اهلل  ٕ ُٖا يف قٛي٘إ املٛقؿاؾٗٞ ْعس٠ تسب١ٜٛ تدعٛ إىل ايكِٝ ٚا٭خ٬م، ٖٚر

، َٚا مل ٜٛاؾل ٚاؾل اذتل َٓ٘ ؾٗٛ سطٔ ـ ؾُاي٪عس ن٬ّ َا ايػعًٝ٘ ٚضًِ: "إمن

 .45عس ن٬ّ، ؾُٔ ايه٬ّ خبٝح ٚيٝب"ا ايػؾ٬ خري ؾٝ٘، ٚقاٍ: "إمناذتل َٓ٘ 

َٔ  عس ٚسطٓكص ايػاإلض٬ّ قد اضت داشّ ع٢ً َٔ شعِ إٔ ٖرا ايه٬ّ ؾٝ٘ زدٚ

ايكسإٓ ٖٛ  ش١، ٭ٕإٓ، ؾٗرا شعِ ٫ أضاع ي٘ َٔ ايصيػٝاْ٘ عٔ ايكسقُٝت٘، بدع٣ٛ 

اع هلِ، ٚملهاْتِٗ بٝـٔ ػـ١ ٚايؿصاسـ١، ٚتععِٝ ايٓملعسؾتِٗ بايً-عسا٤ َٔ حتد٣ ايػ

ٛ بآ١ٜ َٔ يًب َِٓٗ إٔ ٜأتٛا مبجٌ ٖرا ايه٬ّ ٚيٛ بطٛز٠ ٚاسد٠، بٌ ٚي -أقٛاَِٗ

عس، ؾكاٍ تسنٝبٗا، ؾاإلض٬ّ قد أْصـ ايػ ٔتٗا ٚسطآٜات٘ يف ؾصاستٗا ٚدق

ُُشطٔ أسطٓت، ٚيًُط٤ٞ أضأت، ؾُا نإ  ٌ، َٚا نإ ؾٝ٘ غسبؾٝ٘ خري ق يً

 ض. ؾز

                                                         
. يٛصتُإ: ايػسن١ املصس١ٜ 1، طددي١ٝ اإلؾساد ٚايرتنٝب يف ايٓكد ايعسبٞ ايكدِٜعبد املًّٓب، ستُد.  44

 .27ّ، ص:1995ايعامل١ٝ يًٓػس، 

 .27:. ص1، زايعُد٠ يف ستاضٔ ايػعس ٚآداب٘ ْٚكدٙابٔ زغٝل.  45
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عساضِٗ عٓ٘ َٔ َٗامج١ عس يف صدز اإلض٬ّ ٚإايعسب يًػ ا دا٤ت غب١ٗ "إصػازٚزمب

عس َٔ سٝح ايػ ا ٜٗادِ غعسا٤ املػسنني... مل ٜٗادِعسا٤... ايكسإٓ إمنايكسإٓ يًػ

 .46ا ٖادِ غعّسا بعٝٓ٘ نإ ٜ٪ذٟ اهلل ٚزضٛي٘"ٖٛ غعس، ٚإمن

ا ٚدعً٘ يسٜكّٗ كا، ٚأ٫ٚٙ نٌ اذتلي٘ ؾط٬ ٫ٚسعس ٚمل جيشد ؾاإلض٬ّ مل ٜعًِ ايػ

ٗسْٚٗا دْٚٗا ٜٚعط١ ِٖٚ جيعسا٤ ٜأخرٕٚ َٔ املباد٨ اإلض٬ََّٝٚٓٗذا، بٌ ْس٣ ايػ

اْت٘ يف اع، تسب١ٝ ٚأدبا، ٚقد اضتعًُ٘ اإلض٬ّ يٓػس دعٛت٘، ملا عسف َٔ َهيًٓ

ٚهلرا صتدِٖ قد اتُٗٛا  ؿٛع، بٌ دعً٘ املجٌ ا٭ع٢ً ٭دبِٗ،ايكًٛب ٚتععُٝ٘ يف ايٓ

شس ٚايبٝإ، ؾاإلض٬ّ نإ ٘ غاعس  ملا ٜسٚٙ َٔ ايطص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ بأْ ايٓيب

 غعس ؾٝ٘ غس ٘، ٚنٌغعس ؾٝ٘ خري قبً ٖرا ادتاْب، ؾهٌ بني َٔ غ٬ ٚدؿا يف

ٍٚ ١ًٖٚ ٘ ًُٜظ ٭عس ٚذَضٍٛ ايهسِٜ يف َدح ايػبرٙ ٚتسن٘ "ؾاملتتّبع ملٛاقـ ايسْ

غري إٔ ايرٟ ميعٔ ايٓعس يف  عس َٔ خ٬ي٘...عس إىل ايػ٘ أَاّ َعٝاز أخ٬قٞ ددٜد ْأْ

 دف إىل تهٜٛٔ َعٝاز ْكدٟ أخ٬قَٞٗٛاقؿ٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ٜدزى أْٗا ٫ ت

تأخريٙ، أٚ ّ غاعس أٚ ٬ي٘ بادتٛد٠ أٚ ايسدا٠٤ أٚ بتكدهِ ع٢ً ايػعس َٔ خستدد مح

ّٗا إبساش قِٝ أدب١ٝ، ٚإمن ا ناْت تٗدف أضاّضا إىل تٛدٝ٘ ايػعس ٚايػعسا٤ تٛدٝ

 .47ٜ٪ذٜٗا"١ًُٝ ٫ٚ ٥٬ِٜٚ ايؿّٓس٠ ايط١ ٝع٠ٛ اإلض٬َ٬َّٝا أخ٬قّٝا ٜتؿل َع ضٓٔ ايدإض

 :ايبشح خامت١

مبذُٛع١ َٔ ايٓتا٥ر  أتٞاملّٕتػعب ْطتّٓٝع إٔ ْٚبعد ايػٛص يف ٖرا املٛضٛع ايٛاضع 

 َٔ بٝٓٗا:

دعٌ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ َٔ ايػعس ٚض١ًٝ سب ٚض٬ح ؾتاى يًدؾاع عٔ  -

ٚضًِ  ٚيريو اضتٓذد ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ا١َٝ، طدع٠ٛ اإلض١َٝ٬ ْٚػس َباد٥ٗا اياي

ع٢ً نؿاز قسٜؼ ٚصد بايعدٜد َٔ ايػعسا٤ ع٢ً زأضِٗ سطإ بٔ ثابت يًتشسٜض 

 ضد اإلض٬ّ ٚأًٖ٘. ٛز٠ٖذُاتِٗ املطع
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 .44. ص:ايعصس اإلض٬َٞغٛقٞ.  

 .61. ص:ا٫جتاٙ ا٭خ٬قٞ يف ايٓكداذتازثٞ.  47 
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قٍٛ ايػعس يف بعض ا٭غساض ايػعس١ٜ  ٢ْٗٔ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ع -

ٜٚصزع ايطػا٥ٔ يف ايكًٛب ٚنريو  ناهلذا٤ ايرٟ ميظ با٭عساض ٜٚػتت ايصؿٛف

 ايػصٍ ايرٟ ٜٓصٍ باإلْطإ ٚأخ٬ق٘ إىل دزد١ اذتٝٛا١ْٝ.

يكد نإ ايكسإٓ ايهسِٜ ّْٗسا عرّبا ش٫٫ّٗ اضتك٢ َٓ٘ ايػعسا٤ ايعدٜد َٔ املعاْٞ  -

ٌ بٗا ايػعسا٤ قصا٥دِٖ ًو ا٫قتباضات ايسا٥ع١ اييت مجٚا٭يؿاظ َٔ خ٬ٍ ت

 .عذص ٚايطاسس يف بٝاْ٘ ٚبدٜع٘تبازٙ ايكٍٛ املٝبِٗ ايػعس١ٜ باعٚأضاي

 املصادز ٚاملسادع:

 َصس: داز َه١ يف ايٓكد ا٭دبٞ ايكدِٜ عٓد ايعسبٔ. إبساِٖٝ، َصّٓؿ٢ عبد ايسمح .

 ّ.1998يًّٓباع١، 

 يبٓإ: داز املعسؾ١، . 4، زتؿطري ايكسإٓ ايععِٝبٔ نجري، أبٛ ايؿدا٤ إمساعٌٝ ايدَػكٞ. ا

1986ّ. 

  .ٞصشش٘ ٚغسس٘: أمحد عازف ايٛضاي١ بني أبٞ متاّ ٚخصٛص٘ادتسداْٞ، ايكاض ،

 ٖـ.1331 ايصٜٔ.  يبٓإ: َّٓبع١ ايعسؾإ،

  .ٞا٫جتاٙ ا٭خ٬قٞ يف ايٓكد ايعسبٞ ست٢ ايكسٕ ايطابع اذتازثٞ، ستُد بٔ َسٜط

 .1989ّ. ايطعٛد١ٜ: َّٓبٛعات ْادٟ َه١ ايجكايف ا٭دبٞ، اهلذسٟ

  .ٞ2003. ايكاٖس٠: داز املعازف، 24، طايعصس ادتاًٖٞضٝـ، غٛق.ّ 

  .ٟٚ1984. ايسٜاض: داز املسٜذ يًٓػس، ا ايٓكد ا٭دبٞقطاٜيبا١ْ، بد.ّ 

  ،"66، زقِ:ضًط١ً عامل املعسؾ١ايعاْٞ، ضاَٞ َهٞ. "اإلض٬ّ ٚايػعس. 

  .يٛصتُا1ٕ، طكد ايعسبٞ ايكدِٜددي١ٝ اإلؾساد ٚايرتنٝب يف ايٓعبد املًّٓب، ستُد . :

 ّ.1995 ،ايػسن١ املصس١ٜ ايعامل١ٝ يًٓػس

  .ادتصا٥س: داز ايػسب يًٓػس ايٓكد ا٭دبٞ يف ايعصس اإلض٬َٞ ٚا٭َٟٛعبد زبٞ، ختري ،

 ّ.2004 ،ٚايتٛشٜع

  .1996. َصس: داز املعسؾ١، 1، طامل٬َح ايعا١َ يٓعس١ٜ ا٭دب اإلض٬َٞعبٛد، غًتاؽ.ّ 

  .ادتصا٥س: دٜٛإ ايٓكد ا٭دبٞ ايكدِٜ، أغهاي٘ ٚصٛزٙ َٚٓاٖذ٘ دزٚع يفعس٠ٚ، عُس .

 ّ.2010املّٓبٛعات ادتاَع١ٝ، 
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 ،ٞستُد ايبذاٟٚ.  ٞ، تح: عًمجٗس٠ أغعاز ايعسب يف ادتا١ًٖٝ ٚاإلض٬ّأبٛ شٜد.  ايكسغ

 ّ.1981َصس: داز ايٓٗط١ َصس يًّٓباع١ ٚايٓػس، 

 تح: ستُد ستٞ ايدٜٔ عبد آداب٘ ْٚكدٙايعُد٠ يف ستاضٔ ايػعس ٚ. ايكريٚاْٞ، ابٔ زغٝل ،

 ّ.  1981ادتٌٝ،  ضٛزٜا: داز. 1ز، 5اذتُٝد، ط

  .ِٜيبٓإ: 1، طايب٬غ١ ٚايٓكد، املصًّٓح ٚايٓػأ٠ ٚايتذدٜدايهٛاش، ستُد نس .

 ّ.2006ْتػاز ايعسبٞ، َ٪ضط١ ا٫

 1993ّداز املٓتدب ايعسبٞ، يبٓإ: . 1، طيف ْعس١ٜ ا٭دبغهسٟ عصٜص.  اضٞ،امل. 

  .د.ت. ،ٗط١ َصس يًّٓباع١ ٚايٓػس ٚايتٛشٜع. َصس: ْيف ا٭دب ٚايٓكدَٓدٚز، ستُد 

  .1990. يبٓإ: داز ايعًّٛ ايعسب١ٝ، ايٓكد ا٭خ٬قٞ أصٛي٘ ٚتّٓبٝكات٘صت٣ٛ، صابس.ّ 

  .يبٓإ: امل٪ضط١ ادتاَع١ٝ يًدزاضات ٚايٓػس 1، طأدب صدز اإلض٬ّٚاضح، ايصُد .

 ّ.1994ٚايتٛشٜع، 



... قصص األطفال يف دولة اإلمارات العربية املتحدة  اجليل اجلديد 96                      

 

Al Jeel Al Jadeed    /الدراسات اللغوية واألدبية والثقافية                           0202ديسنرب   -ليويو                       4ج/ – 7ع 

 

 قكل ا٭طفاٍ يف زٚي١ اإلَاضات ايعطب١ٝ املتشس٠

 املهاَني ٚايط٣٩

اهلامشٞ خًٌٝ بسٜع١. ز 
 
Email: balhashemi@sharjah.ac.ae                                                                         

 ًَدل ايبشح:
َّا نبرّيا، ٜٚعٗط شيو تٛيٞ قٝاز٠ زٚي١ اإلَاضات ايعطب ١ٝ املتشس٠ أزب ا٭طفاٍ اٖتُا

دًًّا َٔ خ٬ٍ فُٛع١ نبري٠ َٔ املبازضات ٚايفعايٝات اييت تٓعُٗا امل٪غػات 

ايتع١ًُٝٝ ٚايجكاف١ٝ يف ايسٚي١. ٜٚػع٢ ٖصا ايبشح إىل عطض قٛضٜٔ أغاغٝني. 

ّ ٚايفٔ أٚهلُا: تكسِٜ قٛض٠ ؾا١ًَ عٔ أزب ايطفٌ يف زٚي١ اإلَاضات بؿهٌ عا

ايكككٞ بؿهٌ خام، َٔ خ٬ٍ إيكا٤ ايه٤ٛ ع٢ً أبطظ املبازضات ٚايفعايٝات اييت 

ّٛض أزب ا٭طفاٍ يف زٚي١ اإلَاضات ٚاظزٖاضٙ، ٚتٗسف إىل إنػاب٘  غاُٖت يف تط

املها١ْ اؾسٜط٠ ب٘. أَا احملٛض اٯخط فٗٛ: ايهؿف عٔ أِٖ املهاَني اييت حيطم 

ضات ع٢ً تكسميٗا يًطفٌ اإلَاضاتٞ، ٚشيو َٔ نّتاب قكل ا٭طفاٍ يف زٚي١ اإلَا

خ٬ٍ عطض فُٛع١ َٔ ايُٓاشز ايككك١ٝ اييت أبسعٗا نّتاب َٔ زٚي١ اإلَاضات، 

 َٛظًفا يف شيو املٓٗر ايٛقفٞ ايتشًًٝٞ.

 .هُٕٛاملبازضات، املككل، ايطفاٍ، اإلَاضات، ا٭ :نًُات َفتاس١ٝ

Abstract: 
The leadership in the United Arab Emirates attaches great attention to 

children’s literature, and it is evident through a wide range of initiatives 

and events organized by the educational and cultural institutions in the 

country. This research aims to present two main axes. The first axis is to 

provide a comprehensive picture of children’s literature in the UAE, and 

the second axis is to reveal the most important contents that children’s 

story writers in the UAE are keen to present to the Emirati child, through 

a set of story models written by the writers of the UAE. In this research, 

the description analytical approach would be adopted.  

                                                         
 ايؿاضق١، داَع١ ١،ٚا٫دتُاعٝ ١اإلْػاْٝ ٚايعًّٛ اٯزاب ١نًٝ ٚآزابٗا، ١ايعطبٝ ايًػ١ ِقػ، َػاعس أغتاش 

 .املتشس٠ ايعطب١ٝ اإلَاضات
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 َكس١َ: 

يكس ْؿأ أزب ا٭طفاٍ يف زٚي١ اإلَاضات ايعطب١ٝ املتشس٠ يف أسهإ أزب ايهباض، 

 ْ٘ يف شيو ؾإٔ أزب ا٭طفاٍ يف زٍٚ ايعامل، ٚمل ٜػتكٌ عٓ٘ بؿهٌ تاّ إ٫ بعسؾأ

١ٝ ٚايفهط١ٜ ٚا٭زب١ٝ اؿطن١ ايجكافايتعًِٝ، ٚمنٛ ض ّ ٚاْتؿا1641قٝاّ ا٫ؼاز عاّ 

أَا قبٌ شيو فكس نإ ا٭زب املٛد٘ يًطفٌ حيه٢ ؾفا١ٖ، تتٓاقً٘  يف ايسٚي١.

 ا٭دٝاٍ د٬ًٝ بعس دٌٝ. 

اييت تطززٖا ا٭َٗات ٭طفاهلٔ قبٌ ايّٓٛ. ا٭زب َتُج٬ً يف ا٭ؾعاض  إ ٖصاٚقس ن

ايككل ايؿعب١ٝ اييت ناْت تػ٢ُ بـ"اـطٚف١"؛ إش ؼهٞ باإلناف١ إىل بعض 

ا٭ّ ٭طفاهلا قبٌ ايّٓٛ أخباض ايػٛاقني َٚػاَطات ايبشاض٠، بػطض ايتػ١ًٝ اؾس٠ أٚ 

ا٭غاغٞ َٓٗا ايرتب١ٝ ٚايتػ١ًٝ يف  ٚظضع ايكِٝ ٚا٭خ٬م يف ْفٛغِٗ؛ ٚقس نإ ايػطض

 ايٛقت شات٘. 

"أَا ا٭زب املهتٛب فريدع ايبعض بساٜات٘ إىل قا٫ٚت نتاب١ ايكك١ يف أٚاخط 

ايػتٝٓات ٚيف بسا١ٜ ايػبعٝٓات َٔ ايكطٕ ايعؿطٜٔ ع٢ً ٜس دٌٝ كهطّ عاف َا قبٌ 

يس٣ أبٓا٤  ايٛعٞ ايجكايف١ اؿسٜج١. ٚقس غاعس ع٢ً شيو منٛ ايٓفط ٚسٝا٠ املسْٝ

ثكاف١ٝ شات ْؿاطات  اييت ؾهًت ؾاّْا ايسٚي١، ٚإْؿا٤ ايهجري َٔ ا٭ْس١ٜ ايطٜان١ٝ

أزب١ٝ، باإلناف١ إىل ا٫ٖتُاّ بإْؿا٤ املهتبات ايعا١َ، ٚقسٚض ف٬ت َتدكك١ يف 

ا٭طفاٍ، ٚؽكٝل قفشات تكسِٜ ا٭زب يٮطفاٍ، ٚاٖتُاّ ايكشف اي١َٝٛٝ بأزب 

 .1عًِٝ ٚاإلقباٍ عًٝ٘ َٔ قبٌ أبٓا٤ ايسٚي١"ايتهلصا ا٭َط، ٚاْتؿاض 

 اضات )ايٛاقع ٚايط٣٩ املػتكب١ًٝ(:قكل ا٭طفاٍ يف زٚي١ اإلَ

ا ٚاغّعا يف فاٍ ايهتاب١ زٚي١ اإلَاضات ْؿاًطيكس ؾٗست ايػاس١ ا٭زب١ٝ يف 

ٚاؾسٜس٠ يف ٖصا اجملاٍ. عسٜس َٔ ا٭ق٬ّ اؾاز٠ ايككك١ٝ يًطفٌ، فكس بطظت اي

ٚمما فتح باب ايتٓافؼ بني ايهّتاب ٚدٛز ايعسٜس َٔ املؿاضٜع ٚٚضف ايهتاب١ 

                                                         
ّ، 1661. زبٞ: زاض ايكًِ، 1، طأزب ا٭طفاٍ ٚبٓا٤ ايؿدك١ٝ: َٓعٛض تطبٟٛ إغ٬َٞايؿٝذ، قُس.  1

 . )بتكطف(.  14م:
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ٖا كاف١ٝ يف ايسٚي١؛ ٚاييت تػِٗ بسٚضاإلبساع١ّٝ ٚاملػابكات اييت تططسٗا امل٪غػات ايج

 َٚٔ تًو املػابكات: ٝعِٗ ع٢ً ايهتاب١ يًطفٌ، يف تؿذ

 ـ َػابك١ ايكك١ ايككري٠ اييت تٓعُٗا ٚظاض٠ ايجكاف١ ٚت١ُٝٓ املعطف١.

ا٭طفاٍ ٚايٓاؾ١٦ اييت ٜٓعُٗا اجملًؼ ا٭ع٢ً يؿ٪ٕٚ ا٭غط٠ ـ َػابك١ َطانع 

 بايؿاضق١.

 فطع نتاب ايطفٌ(.ـ دا٥ع٠ ايؿٝذ ظاٜس يًهتاب )

 بٓت قُس بٔ ضاؾس إلبساعات ايطفٛي١. ـ دا٥ع٠ ايؿٝد١ يطٝف١ 

 ـ دا٥ع٠ اتكا٫ت يهتاب ايطفٌ.

 ـ دا٥ع٠ ايكك١ ايككري٠ اييت ٜٓعُٗا َطنع محسإ بٔ قُس إلسٝا٤ ايرتاخ.

 ـ دا٥ع٠ ايؿٝذ ضاؾس بٔ محٝس يًجكاف١ ٚايعًّٛ )فطع أزب ا٭طفاٍ(.

 ـ دا٥ع٠ ايؿاضق١ إلبساعات املطأ٠ اـًٝذ١ٝ )فطع أزب ا٭طفاٍ(.

ُّا يف تؿذٝع ايهّتاب، فٗٞ تهُٔ ن ُا تًعب اجمل٬ت املٛد١ٗ يًطفٌ زّٚضا َٗ

ٚقٍٛ إْتادِٗ ايكككٞ إىل مجٗٛضِٖ ع٢ً أٚغع ْطام. ٖٚٛ َا تٛفط يًهتاب يف 

زٚي١ اإلَاضات َٔ خ٬ٍ عسز َٔ اجمل٬ت، َٚٓٗا ف١ً َادس اييت تعّس َٔ اجمل٬ت 

 ٚاملتع١ يًطفٌ ظاْب ايفا٥س٠ ٚايتعًِٝ.ايعطب١ّٝ ايطا٥س٠، اييت تع٢ٓ بتكسِٜ ايتػ١ًٝ 

ٚع٢ً قعٝس ايٓؿط ٚايطباع١ ظٗطت زٚض ْؿط ق١ًّٝ َتدكك١ يف طباع١ نتب 

ا٭طفاٍ ْٚؿطٖا، َٚا ميّٝعٖا اعتٓا٤ أقشابٗا بإقساضاتِٗ َٔ ْاس١ٝ املهاَني 

؛ ؾصب ايطفٌ ٚإَتاع٘ ٚإفازت٘ َٔ ْاس١ٝ، ١ يًطفٌ، ٚباإلخطاز ايفين املتُٝعاملكّسَ

ذٝع ايهّتاب ٚسّجِٗ ع٢ً ايهتاب١ يًطفٌ َٔ ْاس١ٝ أخط٣. َٓٗا: زاض نًُات، ٚتؿ

 ًو. ٚزاض أؾذاض، ٚزاض مسا، ٚزاض ايف ٚزاض اهلسٖس،

ٚػسض اإلؾاض٠ ٖٓا إىل اٖتُاّ ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ يف ايسٚي١ باإلْتاز ا٭زبٞ 

يكككٞ ايعطبٞ يٮطفاٍ، إش اعتٓت ٚسسات تأيٝف ايهتب املسضغ١ّٝ بسَر اإلْتاز ا

ٚاحملًّٞ يف نتب َٚٓاٖر ايًػ١ ايعطب١ٝ. فٗٞ تسضى زٚض ايككل ايتعًُٝٞ ٚايتٛدٝٗٞ، 

ٚقسضتٗا ع٢ً تكسِٜ احملت٣ٛ ايعًُٞ ٚا٭خ٬قٞ ٚايرتبٟٛ بؿهٌ َبّػط ٚممتع يف 
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اٯٕ شات٘، خاق١ ٚإٔ ايطفٌ فبٍٛ ع٢ً سّب ايككل ٚاؿهاٜات، ٜتعًّل بعٛاملٗا 

 خ٬ٍ ؾدكٝاتٗا ٜٚتأثط بأفعاهلا ٚأقٛاهلا.غطّٜعا، ٜٚط٣ ْفػ٘ َٔ 

٫ ٜٓفكٌ اإلبساع عٔ ايٓكس ٚايسضاغ١ ٚايتشًٌٝ، يصا أٚيت امل٪غػات ايجكاف١ٝ بايسٚي١ 

أزب ايطفٌ ا٫ٖتُاّ شات٘ ايصٟ َٓشت٘ يٮْٛاع ا٭زب١ّٝ ا٭خط٣، نايطٚا١ٜ ٚايؿعط 

ٚاملًتكٝات اييت يف اإلَاضات ْكٝب َٔ ايٓسٚات ايكك١ ايككري٠. فهإ ٭زب ايطفٌ ٚ

ٜؿاضى فٝٗا املدتكٕٛ يسضاغ١ ْٚكس َا ٜكّسّ يًطفٌ، ٚايػري دّٓبا إىل دٓب َع 

اإلقساضات اؾسٜس٠. ٚيف ٖصا ايػٝام ٫ تفٛتٓا اإلؾاض٠ إىل فعاي١ٝ ثكاف١ٝ َتُّٝع٠، 

تعكس غًّٓٛا يف إَاض٠ ايؿاضق١، ٖٚٞ َٗطدإ ايؿاضق١ ايكطا٥ٞ يًطفٌ. ٖٚٛ َٗطدإ 

ف٘ ٚفعايٝات٘ بٗسف دصب ا٭طفاٍ إىل عامل ايككل ٚا٭زب غٟٓٛ تٓعِ بطا

ٚايكطا٠٤. ٜهِ املٗطدإ َعطّنا يهتاب ايطفٌ، ٚعطّٚنا َػطس١ٝ َؿٛق١، ٚدًػات 

قطا١ٝ٥ ًٜتكٞ فٝٗا نّتاب ايككل با٭طفاٍ، فٝكط٩ٕٚ هلِ قككِٗ ٜٚعكسٕٚ ايٛضف 

ككني ٚايباسجني املتدايف١ٝٓ ٚاؿٛاض١ٜ سٛهلا. ٫ٚ ٜػفٌ ايكا٥ُٕٛ ع٢ً املٗطدإ زٚض 

هافٕٛ يف دًػات ْكاؾ١ٝ ْٚسٚات ع١ًُٝ ملٓاقؿ١ قهاٜا أزب تػيف أزب ايطفٌ، فٝ

 ايطفٌ ٚثكافت٘.  

عٌُ اإلبساع١ٝ ٚايرباَر نُا مل تػفٌ امل٪غػات ايجكاف١ّٝ يف اإلَاضات عكس ٚضف اي

يف فاٍ نتاب١  -ٚايهباضَٔ ايكػاض -١ يٮخص بٝس ايهّتاب املبتس٥ني ايتسضٜبٝ

كل ا٭طفاٍ، ٚتعطٜفِٗ بأغؼ ايهتاب١ ايككك١ٝ يًطفٌ. َٚٔ تًو ايرباَر ٚضؾ١ ق

أزب ا٭طفاٍ يف بطْاَر زبٞ ايّسٚيٞ يًهتاب١، ٚقس ْتذت عٓ٘ ايعسٜس َٔ اإلقساضات 

ايككك١ٝ اييت أثبتت دٛزتٗا ايف١ٝٓ ايعاي١ٝ، إش فاظ بعهٗا ظٛا٥ع أزب١ّٝ، نُا ُقّطض 

 طب١ٝ يف ايسٚي١.بعهٗا نُٔ زضٚؽ َٓاٖر ايًػ١ ايع

ٜٚعٛز ٖصا ا٫ٖتُاّ ايصٟ أٚيت٘ زٚي١ اإلَاضات بأزب ا٭طفاٍ إىل إمياْٗا ايعُٝل بأ١ُٖٝ 

ايككل يف تطغٝذ ايكِٝ ٚاملباز٨ ا٭ق١ًٝ يف ْفؼ ايطفٌ، ٚزٚضٖا ايهبري يف بٓا٤ 

ٍّ ع٢ً شيو َٔ اٖتُاّ قاز٠ ايسٚي١ أْفػِٗ باـطاب املٛد٘ يًطفٌ ؾدكٝت٘.  ٫ٚ أز

ّٛ ايؿٝذ َٔ خ٬ٍ  إغٗاَِٗ املتُّٝع يف نتابت٘ ٚإبساع٘. فكس نتب قاسب ايػُ

قُس بٔ ضاؾس آٍ َهتّٛ ْا٥ب ض٥ٝؼ ايسٚي١ ض٥ٝؼ فًؼ ايٛظضا٤ سانِ زبٞ عسّزا 
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َٔ قكل ا٭طفاٍ، ؼهٞ هلِ تاضٜذ ٚطِٓٗ، ٚتطبطِٗ مبانِٝٗ ٚتطاثِٗ، 

أغٝػ٘. َٔ تًو ٚتعّطفِٗ قّك١ ا٫ؼاز ٚايكاز٠ ايصٜٔ أغُٗٛا يف بٓا٤ ايٛطٔ ٚت

 "، ٚفُٛع١ "عاملٞ ايكػري5112ّايككل: قك١ "ايكا٥سإ ايبط٬ٕ" ايكازض٠ عاّ 

 . 5151ّايكازض٠ عاّ  ايككك١ّٝ

 َهاَني قكل ا٭طفاٍ يف زٚي١ اإلَاضات ايعطب١ٝ املتشس٠:

إٕ قك١ ايطفٌ متٓش٘ ايؿعٛض باملتع١ ٚايبٗذ١، ٚتُٓٞ يسٜ٘ ايكسض٠ ع٢ً اإلبساع 

. أٚ نًُٝٗا َّعا اض ٚتجطٟ خٝاي٘، نُا تتهُٔ ا٭غطاض ا٭خ٬ق١ٝ أٚ ايًػ١ٜٛٚا٫بته

ٚيصيو ناْت هلا أُٖٝتٗا َٔ ايٓٛاسٞ ايجكاف١ٝ، ٚا٫دتُاع١ٝ، ٚايعك١ًٝ، ٚايرتب١ٜٛ، 

ٚاؾُاي١ٝ، ٚايتاضخي١ٝ، ٚايٛدسا١ْٝ، ٚاملعطف١ٝ، ٚايًػ١ٜٛ. ٜٚعٗط شيو دًًّا َٔ خ٬ٍ 

ٚاييت تٗسف إىل تعًِٝ ايطفٌ ٚتطبٝت٘ ٚإنػاب٘ ايػًٛى  املهاَني اييت تٓطٟٛ عًٝٗا،

اؿػٔ ٚإبعازٙ عٔ ايػًٛى ايػ٧ٝ. ٚنٌ شيو جيب إٔ ٜهٕٛ بأغًٛب ؾا٥ل ممتع 

 ٚداشب يًطفٌ، بعٝس عٔ ايٛعغ ٚايتًكني املباؾط.  

فاملهُٕٛ ايكككٞ ٖٛ ا٭غاؽ ايصٟ ٜكّٛ عًٝ٘ ايبٓا٤ ايفين يًكك١، ٖٚٛ ايصٟ 

غطن٘. ٚإشا نإ ايؿهٌ ايفين ٖٛ ايٛعا٤، فإٕ ٜهؿف عٔ ٖسف ايهاتب ٚ

املهُٕٛ ٖٛ ايؿ٤ٞ ايصٟ حيتٜٛ٘ ٖصا ايٛعا٤. "فأسساخ ايكك١ متهٞ ٚتتفاعٌ، 

ٚايؿدكٝات تتشطى ٚتتهًِ ٚنأِْٗ مياضغٕٛ سٝا٠ سكٝك١ٝ، يهٔ اؿسخ ٫ 

ٌّ سطن١ ا، ٚايؿدكٝات ٫ تتكّطف اضػا٫ً أٚ اعتباًطآٜطًل عؿٛا٥ّٝ . فٛضا٤ ن

ايكك١ ٖسف أٚ تعبري عٔ َع٢ٓ، عٔ فهط٠، عٔ َٛنٛع، ٚايتٛاظٕ  ٚغه١ٓ يف

 . 2ايفين بني ايؿهٌ ٚاملٛنٛع ٖٛ املعازي١ ايسقٝك١ اؿّػاغ١ يهاتب ايكك١"

 عًٞ اؿسٜسٟ: ٜكٍٛ ايٓاقس ز.ٚعٔ أ١ُٖٝ َهاَني قكل ا٭طفاٍ ٚزٚضٖا ايرتبٟٛ 

"٫ تهٕٛ غا١ٜ أزب ا٭طفاٍ ٖٞ إشنا٤ اـٝاٍ عٓس ايكػاض فكط، ٚيهٓٗا تتعساٙ 

ٚايتكايٝس ا٫دتُاع١ٝ، ٚايعٛاطف ٚايٓعِ ايػٝاغ١ٝ، إىل تعٜٚسِٖ باملعًَٛات ايع١ًُٝ، 
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، املٓعِػ١ عٓسِٖ ٚإَسازِٖ بعاز٠ ايتفهري ايس١ٜٝٓ ٚايٛط١ٝٓ، ٚإىل تٛغٝع قاَٛؽ ايً

 .3ٚٚقًِٗ بطنب ايجكاف١ ٚاؿهاض٠ َٔ سٛهلِ"

ِّ نّتاب ايكك١ يف اإلَاضات باملهُٕٛ ايصٟ ٜكسَْٛ٘ يًطفٌ،  َٚٔ ٖصا املٓطًل اٖت

خ٬م ٚايبٓا٤ املعطيف خاق١ ٚإٔ َطس١ً ايطفٛي١ ٖٞ املطس١ً املٓاغب١ يػطؽ ايكِٝ ٚا٭

 ٚايرتبٟٛ. 

ٚفُٝا ًٜٞ غًٓكٞ ايه٤ٛ ع٢ً أبطظ املهاَني اييت اعت٢ٓ بٗا نّتاب قك١ ايطفٌ يف 

زٚي١ اإلَاضات، ٚقاَٛا بكٝاغتٗا قٝاغ١ ف١ّٝٓ تتٓاغب َع عامل ا٭طفاٍ َٚػتٛاِٖ 

 ايفهطٟ ٚاإلزضانٞ ٚايًػٟٛ.

 املهُٕٛ ايٛطين ٚايتاضخيٞ:

 ايفٕٓٛ ا٭زب١ٝ إىل ْفؼ ايطفٌ، ٚأنجطٖا داشب١ٝ ٚإَتاّعا ناْت ايكك١ َٔ أسب امل

يف غًٛن٘ ايكُٝٞ ٚا٭خ٬قٞ، فإْ٘ َٔ املِٗ إٔ  اتأثرّي ٚاغتجاض٠ً ملؿاعطٙ، ٚأؾسٖا

ٜػتجُطٖا ايهّتاب يف بح ايطٚح ايٛط١ٝٓ ٚا٫ْتُا٤، ٚسب ايٛطٔ ٚا٫عتعاظ ب٘ ٚايسفاع 

 عٓ٘، ٚتععٜع ا٫ضتباط ب٘ َٓص ْع١َٛ ا٭ظفاض.

س اْتب٘ ايهّتاب يف اإلَاضات إىل ٖصا ا٭َط، فاْعهؼ شيو ع٢ً َهاَني ٚق

ضبط ايطفٌ قككِٗ اييت ٜكسَْٛٗا يٮطفاٍ، يتععٜع ا٫ْتُا٤ يٮضض ٚايٛطٔ، ٚ

بكازت٘ َٚ٪غػٞ زٚيت٘، ٜٚتػ٢ٓ بأفطاس٘ ٜٚعتع بإلاظات٘. بتاضخي٘ َٚانٝ٘، يٝفدط 

ت بعض ايككل َٔ ٖصا فكس اؽصَٚٔ أبطظ تًو املهاَني ا٫ستفا٤ بايّٝٛ ايٛطين، 

ٖٜٛت٘ ايٛط١ٝٓ، ٚٚغ١ًٝ يًتعبري عٔ ٌ ٚتععٜع يتك١ٜٛ اْتُا٤ ايطفاملٛنٛع ٖسًفا أغاغّٝا 

 سب ايٛطٔ ٚاإلخ٬م ي٘ ٚيكازت٘.

-أ٫ ٖٚٛ ا٫ؼاز-َٔ ايككل اييت تػتصنط اؿسخ ا٭ِٖ يف تاضٜذ زٚي١ اإلَاضات 

ٚا٫عتعاظ، ٜٚصّنطِٖ ظٗٛز يٝبعح يف ْفٛؽ ا٭طفاٍ ع٢ً ايفدط نُٔ أسساثٗا 

ايكاز٠ امل٪غػني، قك١ بعٓٛإ "بابا ظاٜس" يًهاتب١ اإلَاضات١ٝ قاؿ١ غابـ. تطٟٚ 

ايؿٝذ ظاٜس بٔ غًطإ آٍ ْٗٝإ، فتبسأ بػطز  -بإشٕ اهلل-ايكك١ غري٠ املػفٛض ي٘ 
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َبػط عٔ طفٛي١ ايؿٝذ ظاٜس ْٚؿأت٘، ٚايب١٦ٝ اييت تطب٢ فٝٗا، ٖٚٛاٜات٘ اييت نإ 

ُّا إىل ؼكٝل مياض غٗا، ٚاْعهاؽ شيو نً٘ ع٢ً ؾدكٝت٘ اييت ناْت تطُح زا٥

 ا٭فهٌ يؿعب٘:

"يف طفٛيت٘ بسأ ايؿٝذ ظاٜس حيفغ ايكطإٓ ايهطِٜ، ٚنإ حيب ا٫غتُاع إىل غري٠ 

نُا نإ حيب إٔ جيًؼ َع ايهباض يف فايػِٗ  ـق٢ًّ اهلل عًٝ٘ ٚغًِّـايطغٍٛ 

بأْ٘ ايطفٌ ايصٟ ٜفهط  اِٗ، ٚأقبح َعطًٚفنٞ ٜف انٞ ٜتعًِ، ٚنإ ٜػأٍ نجرّي

 . 4نُا ٜفّهط ايهباض"

ايػع٫ٕ، فتعًِّ اؿه١ُ ١ٜ بني ايكشطا٤ ٚاـٝاّ ٚايككٛض ٚ"ْٚؿأ يف ب١٦ٝ بسٚ

 . 5ٚايكرب ٚايؿذاع١.. ٖصا َا ٜتعًُ٘ ايٓاؽ يف ايكشطا٤"

 اٚعاز٫ً ٚشنًّ اايطدٌ جيب إٔ ٜهٕٛ ؾذاّع "تعًِّ ايؿٝذ ظاٜس َٔ ٚايسٙ إٔ

ّٕ ايصٟ ٜطٜس إٔ ٜهٕٛ قا٥ّساٚنطمّي  . 6يؿعب٘ جيب إٔ تهٕٛ ٖصٙ قفات٘" ا، ٚفِٗ أ

 . 7ٜكٝس بايككٛض" اَاّٖط ا"يكس نإ قّٝاّز

ٝذ ظاٜس ايصٟ نإ ٜطاٚزٙ ايكك١ بعس شيو إىل ايهؿف عٔ سًِ ايؿيتكٌ أسساخ 

ٚؼًٜٛٗا إىل  اإلَاضات ايػبع ٚتأغٝؼ زٚي١ ق١ٜٛ،، ٖٚٛ ؼكٝل ا٫ؼاز بني باغتُطاض

 د١ٓ خهطا٤:  

ٍّٛ ايكشطا٤ بطَاهلا ايكفطا٤ إىل ٚاس١ خهطا٤، فٝٗا ا٭عؿاب  "نإ حيًِ بإٔ حي

 نجري٠ َٔ ايجُاض".ٚا٭ؾذاض ٚايّٓدٌٝ ٚايٛضٚز، ٚأْٛاع 

ُّ إلَاض٠ أبٛظيب، فّهط: ملاشا ٫ تّتشس اإلَاضات؟ ملاشا  ا"عٓسَا أقبح ايؿٝذ ظاٜس سان

مٔ َتفّطقٕٛ؟ عطض ايفهط٠ ع٢ً سّهاّ اإلَاضات.. ٚضّسبٛا بٗا ُٚأعًٔ عٔ قٝاّ 

 اؼاز اإلَاضات...

ُّ ٍّٛ اؿًِ إىل سكٝك١" امٔ زا٥  .           8غٓتصّنط بابا ظاٜس ايصٟ س
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، ٜتٓاغب اَبػًط اتاضخيّٝ اَٚٔ أمجٌ قكل ا٭طفاٍ اييت غطزت قك١ ا٫ؼاز غطّز

َع املػت٣ٛ اإلزضانٞ يًطفٌ يف َطاسً٘ املبهط٠، قك١ "ايكا٥سإ ايبط٬ٕ" يكاسب 

 اييت ٜكٍٛ يف بساٜتٗا: –سفع٘ اهلل  –ايػُٛ ايؿٝذ قُس بٔ ضاؾس 

١ًٝ، ٚيهٓٗا قك١ سكٝك١ٝ، ٚيٝػت خٝاي١ٝ، إْٗا "غأسهٞ يهِ ايّٝٛ قك١ مج

 .9قك١ زٚي١ اإلَاضات"

تبسأ أسساخ ايكك١ بايتعطٜف بايكا٥سٜٔ: ايؿٝذ ظاٜس ٚايؿٝذ ضاؾس ضمحُٗا اهلل، 

سبُٗا ايٓاؽ، فشًُا بتأغٝؼ زٚي١ ٜعٝـ فٝٗا ايٓاؽ فأ اايًصٜٔ أسبا ايٓاؽ نجرّي

بػعاز٠، ًٜٚعب أطفاهلا يف سسا٥كٗا اـهطا٤. يتبسأ بعس شيو اـطٛات اؿكٝك١ٝ، 

 فٝذتُعإ ٜٚتفكإ ع٢ً ؼكٝل اؿًِ ايصٟ طاٍ اْتعاضٙ:

؛ ٭ٕ ا٫ؼاز ا"قاٍ ايؿٝذ ظاٜس يًؿٝذ ضاؾس: يهٞ مكل اؿًِ ٫بس إٔ ْتشس مجّٝع

 .10فطم نعف. قاٍ ايؿٝذ ضاؾس يًؿٝذ ظاٜس: ْعِ، ا٫ؼاز ق٠ٛ"ق٠ٛ ٚايت

يٝتشكل ا٫ؼاز بعس فرت٠ ٚدٝع٠، سُٝٓا ادتُع ايكاز٠ امل٪غػٕٛ يف ظٌ فطس١ عاض١َ 

عُت أضدا٤ ايب٬ز: "ادتُع ايٓاؽ ٚمجٝع ايكاز٠ ايػبع١ ا٭بطاٍ بعس شيو يف بٝت 

٭ِْٗ أقبشٛا أقٜٛا٤ َتشسٜٔ، ٚأخربٚا  استفًٛا مجّٝعنبري امس٘ "زاض ا٫ؼاز"، ٚا

 .11مجٝع ايٓاؽ بأِْٗ غٝبٕٓٛ زٚي١ اإلَاضات"

 املهُٕٛ ايسٜين:

تعس قكل ا٭طفاٍ َٔ أفهٌ ا٭غايٝب يف تهٜٛٔ ايعكٝس٠ ايس١ّٜٝٓ ٚغطغٗا يف 

اب ايصٜٔ ٜعاؾٕٛ ْفٛؽ ا٭طفاٍ، ٚأنجطٖا فاع١ًٝ يف ٖصٙ املطس١ً. ٚتكع ع٢ً ايهّت

املهاَني ايس١ٜٝٓ يف قكل ا٭طفاٍ َػ٪ٚي١ٝ نبري٠ "ؼتاز إىل زق١ ايفًٝػٛف 

٬َٚسعت٘، ٚإىل خٝاٍ ايفٓإ ٚإسػاؽ، ست٢ ٫ ٜٓفط ايطفٌ َٔ ايسٜٔ، ٚيهٞ 
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ٜتكبً٘ عٔ سب، ٜٚط٣ فٝ٘ َكسّضا يػعاز٠ ضٚس١ّٝ حيؼ بٗا، ٚيٝؼ تكًّٝسا َفطّٚنا 

  .12عًٝ٘ َٔ ا٭غط٠ ٚاجملتُع"

 غٝاقٗا ايكككٞ خ٬ٍَٔ َٚٔ ايككل اييت ضنعت ع٢ً املهُٕٛ ايسٜين 

ٚأسساثٗا، فُٛع١ قكك١ٝ يًهاتب عًٞ اؿُازٟ. تهِ اجملُٛع١ عسّزا َٔ 

إىل ث٬خ فُٛعات، ٚتهِ ؼت عٓٛإ  -سػب عُط ا٭طفاٍ-ايككل َكػ١ُ 

ِٝ ايكطا٠٤". فاجملُٛع١ إىل داْب ٖسف تعًِٝ ايكطا٠٤، تطّٚ بطْاَر تعً :"ايكاض٨ املاٖط

إىل ؼكٝل أٖساف أخط٣، َجٌ: تعًِٝ ا٭طفاٍ أغاغٝات ايسٜٔ اإلغ٬َٞ، ٚا٭خ٬م 

 ايهطمي١ ٚايكِٝ ايرتب١ٜٛ، ٚايعازات ٚايتكايٝس ا٫دتُاع١ٝ ا٭ق١ًٝ.

ُٝٞ قك١ )ق٬تٞ سٝاتٞ(، اييت اغتدسَت ا٭غًٛب ايتعً َٚٔ قكل اجملُٛع١

 املبػط يتعًِٝ ايك٠٬. ٜكٍٛ )ضاٟٚ( بطٌ ايكك١:

"املػًِ ٜكًٞ مخؼ قًٛات يف املػذس... أغتٝكغ يف ايكباح... أتٛنأ قبٌ ايك٠٬... 

ق٠٬ ايفذط ضنعتإ... ق٠٬ ايعٗط أضبع ضنعات... ق٠٬ ايعكط أضبع ضنعات... 

 . 13 ٚأؾهطٙ"ق٠٬ املػطب ث٬خ ضنعات... ق٠٬ ايعؿا٤ أضبع ضنعات... أزعٛ اهلل

ٚيفطٜهيت ايكّٛ ٚاؿر سهٛض أّٜها يف إسس٣ قكل اجملُٛع١، عٓٛاْٗا: )يف ّٜٛ 

 ايعٝس( ٜكٍٛ )ضاٟٚ(: 

"أْا أقّٛ ؾٗط ضَهإ، فٝفطح ٚايسٟ، ٜٚطن٢ اهلل عين... ٜصٖب املػًِ إىل اؿر 

 14هلل، ٜتكبٌ اهلل َٓ٘، ٜٚفطس٘ بايعٝس..." طاع١
.   

 ٚيف قك١ )أٌٖ ايجكاف١( ٜكٍٛ )عًٞ(: 

)ثِ ٜكٍٛ( ْػافط إىل َه١  "ٖٛاٜيت ايػفط ٚايػٝاس١، ايػفط ٖٛا١ٜ َفٝس٠...

  .15املهط١َ، ٭زا٤ ايعُط٠..."

 يف قك١ )اهلس١ٜ( فٝكٍٛ )ضاٟٚ(:أَا 
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 . 16"عاز أبٞ َٔ اؿر. فطسٓا بٛقٍٛ أبٞ، ٚقًٓا: محسًا هلل ع٢ً ايػ١َ٬"

ٚنُا ٖٛ ٬َسغ فإٕ أبطاٍ ايككل ِٖ َٔ ا٭طفاٍ، ٚيف عُط َتكاضب َٔ عُط 

ٜٚتكبًٗا  املتًكٞ ايصٟ نتبت ي٘ ايككل، ٖٚصا جيعٌ ايطفٌ ٜٓسَر َع املهاَني

 بؿهٌ إجيابٞ، َػتُتّعا مبا ٜكطأ، َػتذّٝبا ٭ٖسافٗا، َٚتأثّطا بايكِٝ املبجٛث١ فٝٗا.

 املهُٕٛ ايرتاثٞ:

املٛضٚخ ايؿعيب أٚ ايفًٛنًٛض ٖٛ اؾػط ايصٟ ٜطبط بني املانٞ ٚاؿانط يف مجٝع 

ت٘. أْتذ٘ اجملتُعات. فٗٛ إبساع ايب١٦ٝ ايجكاف١ٝ احمل١ًٝ، ْٚتٝذ١ تفاعٌ اإلْػإ َع ب٦ٝ

َبسعٕٛ فٗٛيٕٛ دّػسٚا أفطاح ايٓاؽ ٚأسعاِْٗ، ٚتطمجٛا أس٬َِٗ ٚكاٚفِٗ، 

ّٛضٚا َعاٖط ايعٌُ ٚسًكات ايػُط، ٚضٚٚا سهاٜات ايؿعب يف أٚقات ايطخا٤  ٚق

ٚأظ١َٓ اؾسب ٚايكشط. فٛقًت إيٝٓا بعس عؿطات بٌ ضمبا ٦َات ايػٓني يف قٓٛف 

 ٚأيٛإ كتًف١.

ايرتاخ اضاتٞ يف ايبساٜات َٔ "ايب١٦ٝ احمل١ًٝ، فذعٌ ْكٌ ٚقس اْطًل ايهاتب اإلَ

ّٚ ٍ غف١ٓٝ تكٌ ايطفٌ إىل ؾٛاط٧ املػتكبٌ، ٚنٌ شيو يتعطٜف٘ ٚأفاز املانٞ أ

بعازات٘ ٚتكايٝسٙ، َٚس دػط ايكطاب١ َا بني سانطٙ َٚانٝ٘ اجملٝس، يٝٓؿأ بني 

 .17أعؿاف ٚطٓ٘، ٜٚػتكٞ ثكافت٘ ٚأزب٘ َٔ ثكاف١ أدسازٙ ٚأغ٬ف٘"

إٕ ايرتاخ جيػس أضق٢ ساي١ َٔ ايؿعٛض باهل١ٜٛ ايٛط١ٝٓ ٚايتُاغو بني أفطاز اجملتُع، 

 اثكافّٝ اٖٚٛ سًك١ ايٛقٌ اييت تطبط بني املانٞ ٚاؿانط ٚاملػتكبٌ، ٜٚؿهٌ َعّٝٓ

يف ايرتنٝب١ ايجكاف١ٝ ٚايٛعٞ ا٭خ٬قٞ ٚايػًٛنٞ ٚاؿهاضٟ يف اجملتُع.  اإبساعّٝٚ

َٚٔ ٖٓا ناْت أ١ُٖٝ ْكٌ ٬ََح ايرتاخ ايؿعيب يًطفٌ، َٔ خ٬ٍ ايككل املٛد١ٗ 

ّٝ اإيٝ٘، ٚتٛظٝفٗا تٛظًٝف  ٜتٓاغب َع ايسٚض املطػ٢ َٓٗا. اتطبّٜٛ ااْتكا٥

"ٚملا نإ ايطفٌ سًك١ ٚقٌ بني املانٞ ٖٝجِ اـٛاد٘:  ٚيف ٖصا اإلطاض ٜكٍٛ ز.

ٚاؿانط ٚاملػتكبٌ؛ ٚملا نإ ايرتاخ ٜطغذ اهل١ٜٛ يًطفٌ، ٜٚفػح اجملاٍ ي٘ يًتعطف 

                                                         
 . 1م: .اهلس١ٜعًٞ.  اؿُازٟ، 16

ّ، 5114. ايؿاضق١: زا٥ط٠ ايجكاف١ ٚاإلع٬ّ، 1، طأزب ايطفٌ يف اإلَاضاتٚأخطٜات.  ي٢ًٝ ،ايبًٛؾٞ 17

 . 161م:
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إىل إبساع أدسازٙ يتعُٝل ثكافت٘ ٚفهطٙ، ٚايعٌُ َٔ أدٌ اؿانط ٚاملػتكبٌ؛ فإٕ 

َطاَٝ٘ ايرتاخ أنجط َٔ نطٚضٟ يف اإلبساع إلسساخ ايٛعٞ ايتاضخيٞ ٚايرتاثٞ، ٚدعٌ 

ّٚزٙ بػ٬ح ٫ اييت تػتٓس إيٝٗا َٔ أدٌ آفام َٚتطًبات دسٜس٠ ت٥٬ِ  طُٛس٘ ٚتعّسٙ ٚتع

 .   18فٌ، ٜٚفٝسٙ يف أزا٤ ٚادب٘ ػاٙ شات٘ ٚإْػاْٝت٘ ٚٚطٓ٘ ٚأَت٘"ٜ

ٛظٝف املهُٕٛ ايرتاثٞ يف ايككل ع٢ً قٛضتني. ا٭ٚىل: إعاز٠ قٝاغ١ ٚقس دا٤ ت

ايكك١ ايؿعب١ٝ احمل١ًٝ يتٓاغب ا٭طفاٍ، ٚا٭خط٣: تٛظٝف ايطَٛظ املػتكا٠ َٔ 

املٛضٚخ ايؿعيب، بٗسف ضبط طفٌ ايّٝٛ برتاخ ٚطٓ٘ ٚتاضخي٘ ٚتععٜع اهل١ٜٛ ايٛط١ٝٓ 

ٚايفٕٓٛ ات ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫ستفا٫ت، ايعاز َٚٔ تًو ايطَٛظ:َٔ خ٬ٍ ا٭زب املكسّ ي٘. 

ٚا٭غاْٞ ايؿعب١ّٝ، ٚا٭ن٬ت ايؿعب١ّٝ، ٚايطّب ايؿعيب، ٚامل٬بؼ ٚايطٜانات ٚاملٗٔ 

 ٚاؿطف ايرتاث١ّٝ.

تٞ يف فاٍ ايتاضٜذ اتًو ايبك١ُ ايٛانش١ يًباسح اإلَاضَٚٔ مناشز ايكٛض٠ ا٭ٚىل، 

َٔ اؿهاٜات ايؿعب١ٝ يتهٕٛ  ايععٜع املػًِّ، إش أعاز قٝاغ١ عسز عبس ٚايرتاخ ز.

ايعٓع٠ َٚٓاغب١ يٮطفاٍ، َٓٗا: زداد١ َٝجا١ْ، ٚغا١ٜ ٚاؿٓٝـ، ٚأَري ايبشاض، 

 ايػاسط٠، ٚبسحي١. 

ٖٚٓاى دٗٛز ممّٝع٠ أخط٣ اٖتُت أّٜها ظُع اؿهاٜات ايؿعب١ٝ ٚتكسميٗا بأغًٛب 

خ ا٠ َٔ ايرتاسهاٜات َػتٛسَٓاغب يًطفٌ. أُٖٗا نتاب: "خطٜطٜف١ فريٜف١: 

عٔ َعٗس ايؿاضق١ يًرتاخ، بإؾطاف اجملًؼ  5116ّعاّ اإلَاضاتٞ"، ايكازض 

اإلَاضاتٞ يهتب ايٝافعني َٚعٗس دٛت٘ ا٭ملاْٞ مبٓطك١ اـًٝر نُٔ أعُاٍ 

قك١  ٠ٚإقساضات َؿطٚع: "نتب قٓعت يف اإلَاضات". ٜهِ ايهتاب مخؼ عؿط

ناتبات  ٞ، ٖٚٛ عٌُ مجاعٞ اؾرتنت فٝ٘ عؿطؾعب١ٝ َٔ ايرتاخ اإلَاضات

إَاضاتٝات يف إعاز٠ قٝاغ١ ايككل ع٢ً املػت٣ٛ املهُْٛٞ ٚايفين؛ يتتٓاغب َع 

ايهتاب: "بسحي١  املػت٣ٛ اإلزضانٞ يًطفٌ ٚخٝاي٘ ٚيػت٘. َٚٔ ايعٓاٜٚٔ ايٛاضز٠ يف

ايب١َٛ"، ٚ"اْتٝف٘ ٚايّهفسع"، بسحيٛٙ"، ٚ"خٓفط ظْفط"، ٚ"ايبٝساض ٚاؿ١ّٝ"، ٚ"ايطدٌ 

                                                         
-44ّ، م:5111. ايؿاضق١: زا٥ط٠ ايجكاف١ ٚاإلع٬ّ، 1، طَؿه٬ت ايهتاب١ يٮطفاٍاـٛاد١، ٖٝجِ.  18
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ّٛام غامل"، ٚ"ْت َّإ"، ٚ"غ١َ٬ ٚبٓاتٗا"، ٚ"ايػ ٝفإ"، ٚ"أّ اهلّبإ"، ٚ"سبٝب ايط

 .19"غٝت١ ٚنًبتٗا"

َٚٔ ايُٓاشز ع٢ً ايكٛض٠ ا٭خط٣ يتٛظٝف املهُٕٛ ايرتاثٞ، ٚاييت سطقت ع٢ً 

قك١ "عذِ اؿب أٚ أععِ" يًهاتب١ اإلَاضات١ٝ سهٛض املعاٖط ايرتاث١ٝ ايؿعب١ٝ، 

)ًٖٝني( ايفتا٠ ا٭ن٬ت ايؿعب١ٝ، فـاهلل، اييت تصنط فٝٗا أْٛاّعا َٔ  بؿط٣ عبس

َٔ ا٭طبام  اا٭َطٜه١ٝ تعٚض قسٜكتٗا اإلَاضات١ٝ )عفطا٤( يف بٝتٗا، فتعس هلا أقٓاًف

سٟ ايعٟ ايرتاثٞ ايعامل١ٝ. يهٔ )ًٖٝني( تفادأ يف تًو ايعٜاض٠ باَطأ٠ َػ١ٓ تطت

ٗا دس٠ )عفطا٤(. اإلَاضاتٞ؛ فتطًب َٔ قسٜكتٗا إٔ ػًؼ َعٗا بعس إٔ عطفت أْ

َٔ ا٭ن٬ت ايؿعب١ٝ، َجٌ: ايّػاقٛ، اـبٝك١،  ا)ًٖٝني( أقٓاًففتكسّ اؾس٠ يــ

اؿ٣ًٛ ايعُا١ْٝ، ٚايك٠ٛٗ ايعطب١ٝ. ٖٚصٙ ا٭طبام ناْت َٛنٛع١ ع٢ً )ايػّطٚز(، 

مبا ضأت فٗٞ "ؼب ايتعطف ع٢ً تطاخ  ا. فتعذب )ًٖٝني( نجرّي20(َٚػطا٠ بايــ )اجملّب١

 . 21ايبًسإ ٚعازاتِٗ ٚتاضخيِٗ..."

 املهُٕٛ ا٭خ٬قٞ ٚايرتبٟٛ:

تعّس ايككل بٛاب١ زخٍٛ ايطفٌ إىل عٛامل ٜكعب ايٛيٛز إيٝٗا َٔ غريٖا، خاق١ تًو 

ا٭َٛض املتعًك١ با٭خ٬م ٚاملجٌ ٚايكِٝ ٚايعازات ٚايتكايٝس، نُا ميهٔ إٔ تػتدسّ 

ٝس٠ تكسّ  فايكك١ اؾ ايككل يف ع٬ز ايطفٌ َٔ املداٚف ٚإجياز ايتٛاظٕ ايٓفػٞ ي٘.

افأ٠ ٚاملجٛب١، ٚؼّصض َٔ يًطفٌ ايُٓاشز ايكاؿ١ يٝكتسٟ بٗا، ٚتععظ داْب امله

ات اـاط١٦ ٚعٛاقبٗا ايهاض٠ عًٝ٘. ٖٚٞ يف شيو نً٘ جيب أ٫ ؼٌُ ا٭ٚاَط ايػًٛن

ٌّ ا٭طفاٍ َٔ ا٫غتُاع إيٝٗا عاز٠، فايسضؽ  ٚايٓٛاٖٞ ٚايتٛدٝٗات املباؾط٠ اييت مي

ؾط٠، ٚايك١ُٝ تػطؽ بؿهٌ تًكا٥ٞ ٚغٌٗ، ٖٚصا ٜٝػط ع١ًُٝ ٜأتٞ بططٜك١ غري َبا

 اغتٝعابُٗا ٚمتجًُٗا.

                                                         
 بسحي١ بسحيٛٙ، خٓفط ظْفط، ْتٝفإ، أّ اهلبإ: ؾدكٝات َٔ ايرتاخ ايؿعيب اإلَاضاتٞ. 19

 اجملّب١، ايّػّطٚز: َٔ أزٚات املا٥س٠ ايرتاث١ٝ، َكٓٛع١ َٔ غعف ايٓدٌٝ.   20

ّ، 5111. أبٛ ظيب: ٚظاض٠ ايجكاف١ ٚايؿباب ٚت١ُٝٓ اجملتُع، 1، طعذِ اؿب أٚ أععِعبس اهلل، بؿط٣.  21

  .11:م



... قصص األطفال يف دولة اإلمارات العربية املتحدة  اجليل اجلديد 108                      

 

Al Jeel Al Jadeed    /الدراسات اللغوية واألدبية والثقافية                           0202ديسنرب   -ليويو                       4ج/ – 7ع 

ٌّ ايككل اييت نتبٗا ايهتاب اإلَاضاتٕٝٛ مل تٌُٗ  ػسض ٖٓا اإلؾاض٠ إىل إٔ د

ِّ عٔ ٚعِٝٗ بأٖساف أزب ا٭طفاٍ  اؾاْب ايرتبٟٛ ٚا٭خ٬قٞ يًكك١، ٖٚصا ٜٓ

ٚزٚضٖا ايرتبٟٛ يف غطؽ ايكِٝ بؿهٌ عاّ، ٚإزضانِٗ بأ١ُٖٝ ايككل ايطفٛي١ٝ 

ٚا٭خ٬م بؿهٌ خام. ٚقس دا٤ت ٖصٙ ايكِٝ ٚا٭خ٬قٝات، َجٌ: طاع١ ايٛايسٜٔ، 

ٚاسرتاّ نباض ايػٔ، ٚاؿح ع٢ً ايكسم ٚا٭َا١ْ، ٚغريٖا، َبجٛث١ يف ثٓاٜا 

 ايككل ع٢ً اخت٬ف أْٛاعٗا َٚهاَٝٓٗا ٚغاٜاتٗا.

ّٛض ايهايف  تب١ يطٝف١ ايٓذاض ايكسم َكسّضا قك١ )ٚعازت إىل ٖٝفا٤ ايػعاز٠( تك

ريٖا يػعاز٠ "ٖٝفا٤" بط١ً ايكك١، ٚغبّبا يتدًكٗا َٔ ايكًل ٚاـٛف ايٓاتر عٔ تكك

"ٖٝفا٤" تٓػ٢ شات ّٜٛ نتاب١ ايكك١ اييت نًفتِٗ بٗا يف أزا٤ ٚادبٗا املسضغٞ. فـ

، ؽؿ٢ َع١ًُ ايًػ١ ايعطب١ٝ. ٚ٭ْٗا طايب١ َتفٛق١ يف َاز٠ ايًػ١ ايعطب١ٝ ٚؼب َعًُتٗا

 َٔ إخباضٖا با٭َط ست٢ ٫ تبسٚ يف ْعطٖا ١ًَُٗ َٚككط٠.

"أخربٜٗا أْو مل تهتيب ايكك١ ٭ٕ أَو يف  تكرتح قسٜكتٗا "ٖٓس" هلا س٬ً، فتكٍٛ:

 . 22املػتؿف٢، ٚنٓت تعتٓني بأخٝو ايكػري"

ٌّ "ٖٓس" يف ايبسا١ٜ، إ٫ إٔ قعٛب١ املٛقف ٚخٛفٗا َٔ ايعكاب ٜسفعٗا  تطفض "ٖٝفا٤" س

إىل ايًذ٤ٛ إيٝ٘ يتٓكص ْفػٗا َٔ املٛقف احملطز ايصٟ ٚدست ْفػٗا فٝ٘ عٓسَا غأيتٗا 

املع١ًُ عٔ ايٛادب. غري أْٗا ٚغ٬ف َا أخربتٗا "ٖٓس" مل تؿعط بايطاس١، بٌ ؾعطت 

 قاَت ب٘. ٚعازت إىل ايبٝت ١ََُٛٗ:بايهٝل ٚاؿعٕ ملا 

 .23"ناْت ايسَٛع تٓشسض غاخ١ٓ ع٢ً ٚدٓتٝٗا طٛاٍ ايًٌٝ ست٢ غًبٗا ايّٓٛ فٓاَت"

مل تػتطع ا٫ْتعاض ط٬ًٜٛ يصا اْتعطت َعًُتٗا يف قباح ايّٝٛ ايتايٞ عٓس غطف١ 

 املعًُات يتدربٖا باؿكٝك١. قايت هلا َعًُتٗا:

ععٜعتٞ؟ ٌٖ سسخ يو َهطٚٙ؟ ضفعت ٖٝفا٤ ضأغٗا ْٚعطت إىل َعًُتٗا،  "َا بو ٜا

 .24ٚقايت: ْعِ، يكس د٦ت إيٝو ٭قٍٛ ايكسم ٚأخربى باؿكٝك١"

                                                         
 . 1ّ، م:5116. زبٞ: ايعامل ايعطبٞ يًٓؿط، 1، طٚعازت إىل ٖٝفا٤ ايػعاز٠ايٓذاض، يطٝف١.  22

 . 15املكسض ْفػ٘، م: 23

 . 12املكسض ْفػ٘، م: 24
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سٝٓٗا ؾعطت )ٖٝفا٤( بطاس١ ايهُري، فكس عازت إيٝٗا غعازتٗا سُٝٓا اعرتفت 

 غط٦ٗا.

رتنع ع٢ً ق١ُٝ ايتعإٚ بني أَا قك١ )تعإٚ ا٭قسقا٤( يػ٢ًُ ايهتيب ف

بأِْٗ "أقسقا٤  َٔ )غامل( ٚ)طاضم( ٚ)سػٔ(، ا٭قسقا٤، إش تكف ايكك١ ن٬

 . 25ا باغتُطاض"ٜٚتعإْٚٛ يف نٌ ؾ٤ٞ، ًٜٚعبٕٛ ٜٚتٓعٖٕٛ َّع حيبٕٛ بعهِٗ بعّها

، "ٚعٓسَا ٚقًٛا، اختاضٚا َهاّْا ٚيف أسس ا٭ٜاّ شٖب ا٭قسقا٤ يف ضس١ً إىل ايػاب١

يًتدِٝٝ، ٚقػُٛا ا٭عُاٍ ٚاملٗاّ فُٝا بِٝٓٗ. فػامل ٚطاضم قاَا بٓكب  َٓاغّبا

٬ث١ يف اـٝاّ ٚتطتٝب ا٭غطاض، ٚتٛىل سػٔ مجع اؿطب ٚإؾعاٍ ايٓاض، ٚتعإٚ ايج

 .26ؼهري ايطعاّ"

ٚبعس ا٫ْتٗا٤ َٔ ايتشهريات ٜصٖب ا٭قسقا٤ يًتذٍٛ يف ايػاب١ ٚاغتهؿافٗا؛ فٝكع 

)غامل( يف سفط٠ ٫ٚ ٜػتطٝع اـطٚز َٓٗا. ٜبصٍ نٌ َٔ )طاضم( ٚ)سػٔ( دٗسُٖا 

 ملػاعس٠ قسٜكُٗا، ٜٚتعاْٚإ يف شيو:

 باؿبٌ ٚضفع٘ ق٬ًًٝ، بُٝٓا غشب٘ سػٔ بهٌ "ْعٍ طاضم إىل اؿفط٠ ٚضبط غامل

 قٛت٘. خطز ايكسٜكإ َٔ اؿفط٠ غاملني. 

 ملػاعستهُا يٞ ٚتعاْٚهُا ع٢ً إْكاشٟ.  ايهُا نجرّي اقاٍ غامل: ؾهّط

 .   27قاٍ سػٔ: أِٖ ٚأس٢ً تعإٚ، ٖٛ تعإٚ ا٭قسقا٤"

 :املهُٕٛ اإلْػاْٞ

جيب إٔ حيطم ايهّتاب ع٢ً َعاؾتٗا يف قكل ا٭طفاٍ  َٔ أبطظ املهاَني اييت

ٖٞ ايفها٥ٌ اإلْػا١ّْٝ، ٚايكِٝ ايفطز١ّٜ اييت تع٢ٓ بتكسٜط ايصات، ٚايكِٝ اؾُاع١ٝ 

اييت تع٢ٓ بتكسٜط اٯخطٜٔ ٚتكّبٌ اخت٬فاتِٗ ٚاسرتاّ ثكافاتِٗ، يف ظَٔ أقبح فٝ٘ 

ضف بؿهٌ أغطع ٚأنرب، ايعامل قط١ٜ قػري٠، ػتُع فٝ٘ ا٭دٓاؽ ٚا٭عطام ٚتتعا

                                                         
. اإلَاضات: ٚظاض٠ ايجكاف١ 1، طفُٛع١ َٔ ٚسٞ ايطفٛي١، قك١: تعإٚ ا٭قسقا٤ايهتيب، غ٢ًُ.  25
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بػبب تٛافط ٚغا٥ٌ ايتٛاقٌ املدتًف١ اييت تكّطب ايبعٝس يًطفٌ، ٚتفتح آفاق٘ ع٢ً 

 ،ثكافات َتعسز٠ ٚظطٚف َتٓٛع١ ٜعٝؿٗا ا٭طفاٍ َٔ سٛي٘ يف نٌ َهإ يف ايعامل

ع٢ً عهؼ َا نإ عًٝ٘ طفٌ ا٭َؼ، ايصٟ ناْت عٛامل٘ أنجط ؼسّٜسا ٚأقٌ 

ّّٛعا. َٚٔ َجٌ تًو اي كِٝ: ايرتاسِ، ٚايتػاَح، َٚطاعا٠ ؾعٛض اٯخطٜٔ، ٚاسرتاّ تٓ

 ثكاف١ اٯخط، ٚتكّبٌ ا٫خت٬ف بكٛضٙ ناف١. 

يف قك١ "أْا كتًف" ؼطم ايهاتب١ اإلَاضات١ٝ ْاز١ٜ ايّٓذاض ع٢ً غطؽ ق١ُٝ تكسٜط 

ايصات، ٚتكّبٌ ا٫خت٬ف عٔ اٯخطٜٔ ٚايتأقًِ َع٘، ست٢ ٚإٕ نإ اخت٬ًفا ْاًػا عٔ 

دػس١ٜ ٚيست َع ايؿدل. فبطٌ ايكك١ طا٥ط ف٬َٓذٛ "فٓتري"، ٜعٝـ َع أًٖ٘  إعاق١

ٚأقسقا٥٘ يف ب٬ز بعٝس٠ يف أقك٢ ايؿُاٍ. ٜؿب٘ إخٛت٘ يف نٌ ؾ٤ٞ، إ٫ إٔ "إسس٣ 

 .28غاقٝ٘ ط١ًٜٛ، ٚا٭خط٣ قكري٠"

ػا٩ٍ عٔ إعاقت٘ اؾػس١ٜ، ٜٚؿعط باإلخطاز َٓٗا، فٝكاضٕ ْفػ٘ ٖٚٛ زا٥ِ ايت

 بأقسقا٥٘:

 "ملاشا أْا كتًف؟

ّٞ ط١ًٜٛ ٚا٭خط٣ قكري٠؟  ملاشا إسس٣ غاق

 .29أقسقا٥ٞ غٝكاِْٗ ط١ًٜٛ َٚتػا١ٜٚ يف ايطٍٛ، إ٫ أْا"

إٔ ٜػتجُطٙ يٝهٕٛ غري أْ٘ يف ْٗا١ٜ ايكك١ ٜعٞ إٔ ا٫خت٬ف يٝؼ عّٝبا، إش بإَهاْ٘ 

كتًًفا بططٜك١ فطٜس٠، ٚشيو سُٝٓا ٜهتؿف َٖٛبت٘ اؾسٜس٠ يف تعًِ ْٛع دسٜس َٔ 

ايطقل، ٫ ٜعطف٘ أقسقا٩ٙ، فٝهٕٛ ٖٛ َٔ ٜتٛىل تعًُِٝٗ تًو ايطقك١ ايرتاث١ٝ 

 اؾ١ًُٝ سُٝٓا ٜػافطٕٚ مجّٝعا إىل زبٞ.

ّٝا َتُّّٝعا ٚكتًًفا يف  قك١ أخط٣ عٓٛاْٗا ؽتاض ايهاتب١ ْفػٗا َٛنّٛعا إْػاْ

"أقٛات ايعامل". فايكك١ تط٣ٚ ع٢ً يػإ طف١ً َٔ شٟٚ ا٫ستٝادات اـاق١، تعاْٞ 

َٔ ايكُِ َٓص ٫ٚزتٗا، فتػع٢ َٔ خ٬ٍ أسساثٗا اي١َٝٛٝ إٔ تهتؿف ا٭قٛات 

بططٜكتٗا اـاق١. ٖٞ زا١ُ٥ ايتػا٩ٍ عٔ طبٝع١ ا٭قٛات احملٝط١ بٗا، فتػتعني 
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ًُٛا "يػ١ اإلؾاض٠" يٝتشازثٛا َعٗا، ٜٚٓكًٛا إيٝٗا أساغٝػِٗ بأفطاز أغطتٗا ايصٜٔ تع

 َٚؿاعطِٖ اؾ١ًُٝ، ٜٚػاعسْٚٗا يف انتؿاف ا٭قٛات َٔ سٛهلا، تكٍٛ:

"ناْت أخيت ايهبري٠ تتأًَين بُٝٓا أضغِ عكفّٛضا ٜرتاقل ع٢ً غكٔ ؾذط٠، 

 أؾاضت: َا أمجً٘!

 ثِ غأيتٗا: ُتط٣.. نٝف ٜبسٚ قٛت ايعكافري؟!

 .30اطٔ نّفٞ بسغسغات خفٝف١، فابتػُُت ٚقطُت أؽٌّٝ قٛت ايعكافري"زاعَبِت ب

 "يف ططٜل عٛزتٓا ؾاٖسْا ضد٬ً ٜععف ْاّٜا ؼت ؾذط٠.

ّٞ؟  غأيت أخيت: ٌٖ قٛت٘ ؾذ

 .31ٓس قسَٞ ايعاظف"أخربتين أْ٘ مجٌٝ نأٚضام ايؿذط ٖٚٞ تتػاقط ع

 "ٚعٓس اقرتابٓا َٔ ايبٝت ؾاٖسُت أبٞ ٜكًِّ أؾذاض اؿسٜك١.

 أخربْٞ بًػ١ اإلؾاض٠ اييت تعًُّٗا نٌ أفطاز ايعا١ً٥ َٔ أدًٞ: أْا أسبِو

 .32ضنهُت مٛٙ، ٚاستهٓت٘، ٖٚتفت: ٚأْا أّٜها أسبو"

 يتعًُٝٞ:املهُٕٛ ايعًُٞ ٚا

َٔ املُهٔ زَر ا٭زب باملعطف١ ايع١ًُٝ، َٔ خ٬ٍ تهُني ايككل املهُٕٛ ايعًُٞ 

ٚا٭فهاض ايكشٝش١ اييت تطبط ايطفٌ بايعكط اؿانط ٚايتطٛضات ايع١ًُٝ 

ٚاملدرتعات اؿسٜج١. فٗصا ايٓٛع َٔ ايككل ٜتذ٘ إىل اغتدساّ ايطَٛظ يعطض 

َجٌ عطض ايعٛاٖط ايطبٝع١ٝ، ٚاؿكا٥ل  ،املعًَٛات ٚاملعاضف ايع١ًُٝ ببػاط١ ٜٚػط

اؾػطاف١ٝ، ٚممٝعات ايٓباتات ٚخكا٥ل اؿٝٛاْات، بػطض دصب اْتباٙ ا٭طفاٍ 

ٚإثاضتِٗ ٚتجكٝفِٗ ٚإنػابِٗ املعاضف املدتًف١ بططٜك١ ؾا٥ك١ َٚػ١ًٝ. ٚقس "ظٗطت 

اؿاد١ إىل ٖصا ايًٕٛ َٔ ايككل يف ظَٔ تكاضعت فٝ٘ ايعكٍٛ، يتكٌ إىل َا يف 

يٝشككٛا ايت٩٬ّ بني َا  ١َٔ سكا٥ل. ٚاػ٘ امل٪يفٕٛ إىل ايككل ايعًُٝ ايهٕٛ
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ٜكسَٕٛ ٚاػاٖات ايعكط، ٚيُٝٗسٚا غبٌٝ ايعًِ أَاّ ايٓاؾ٦ني ست٢ ٜتابعٛا يف 

 .33املػتكبٌ َػري٠ ايهؿف ٚا٫خرتاع، ٚحيككٛا يإلْػإ غعازت٘"

َٔ ايككل املُتع١ اييت تسَر املع١ًَٛ ايع١ًُٝ بأسساثٗا بؿهٌ بػٝط ٚممتع، قك١ 

"املا٤ ٜبشح عٔ يٕٛ" يًكاق١ اإلَاضات١ٝ بسض١ٜ ايؿاَػٞ. تطٟٚ ايكك١ أسساخ ضس١ً 

ؾا٥ك١ تكّٛ بٗا قططات املطط اييت ؼاٍٚ إٔ تعطف ايًٕٛ اؿكٝكٞ يًُا٤، يتكسّ 

ًّا َٔ املعًَٛات املتعًك١ با٭يٛإ يف ايطبٝع١ ٚنٝف١ٝ انتػاب يًطفٌ خ٬هل ا ن

بعض َعاٖط ايطبٝع١ ٭يٛاْٗا، نأٚضام ا٭ؾذاض، ٚاؾباٍ، ٚايكدٛض، ٚاؿُِ 

ايربنا١ْٝ، ٚايػُا٤. نُا ؼطم ايهاتب١ ع٢ً تكسِٜ َعًَٛات سٍٛ زٚض٠ املٝاٙ يف 

ِ ايطفٌ ايًػٟٛ بعسز َٔ ايطبٝع١. َػتجُط٠ َهُٕٛ ايكك١ ايعًُٞ يف إثطا٤ َعذ

املكطًشات ايع١ًُٝ، َجٌ: "ايٝدهٛض أٚ ايهًٛضٚفٌٝ"، ٚ"ثاْٞ أنػٝس ايهطبٕٛ"، 

 ٚ"ع١ًُٝ ايتُجٌٝ ايه٥ٛٞ"، ٚ"ايطاق١ ايه١ٝ٥ٛ ايؿُػ١ٝ"، ٚ"املعازٕ".

١ّٝ اٚقس أن أنافت أمسا٤ سا٫ت املا٤  سٝحقكتٗا، إىل فت ايهاتب١ ملػ١ قً

طح َعاْٞ تًو ا٭مسا٤ يف ًَشل َعذُٞ يف ْٗا١ٜ بايًٗذ١ اإلَاضات١ّٝ، ٚقاَت بؿ

 ايكك١، َٓٗا: "ْفاف١"، "غٝح"، "زمي١"، "ْس٣".

 ٖٚٓا اقتباؽ قكري َٔ ايكك١، ٜٛنح َا شنطْاٙ بؿأْٗا:

 "شات ّٜٛ غأيت "ْفاف١" قسٜكٗا "َطط" عٔ يٕٛ املا٤، فكاٍ:

 إٕ املا٤ يٝؼ ي٘ يٕٛ.

ٕ يف املسضغ١، ٚيهٔ مل أزضؽ يّْٛا فكايت "ْفاف١" باغتػطاب: تعًُت أمسا٤ ا٭يٛا

 امس٘ يٝؼ ي٘ يٕٛ!

ٍٍ: مل أقكس إٔ ٖصا اغِ ايًٕٛ، إمنا قكست إٔ ٫ يٕٛ ي٘،  نشو "َطط" بكٛت عا

 ؾّفاف تػتطٝعني ايط١ٜ٩ َٔ خ٬ي٘.

 ٌٖ نٌ قططات املا٤ ؾفاف١؟

 ٚملاشا ٫ خيتاض املا٤ يّْٛا؟
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 َٚا ٖٛ ايًٕٛ ايصٟ قس خيتاضٙ املا٤؟

 .34ٔ "َطط" إٔ ُٜػٗب أنجط"طًبت "ْفاف١" َ

أَا ايهاتب١ اإلَاضات١ٝ عا٥ؿ١ عبس اهلل فتكسّ َٔ خ٬ٍ قكتٗا "بٓت املطط" َهُّْٛا 

١ّٝ َػتٛس٢ َٔ ايرتاخ اإلَاضاتٞ. فبط١ً ايكك١ طف١ً  امسٗا َاضات١ٝ إعًُّٝا بكبػ١ قً

أمستٗا َعًُّتٗا "بٓت املطط". أخربت َري٠ "َري٠" ؼّب ٖطٍٛ املطط نجرّيا، ٚيصا 

ٚايسٖا با٭َط بعس عٛزتٗا َٔ َسضغتٗا فطس١ َٓتؿ١ٝ، فهؿف هلا ٚايسٖا سكٝك١ 

شيو ا٫غِ يف ايرتاخ اإلَاضاتٞ. ٚبني هلا بأْ٘ اغِ نإ ٜطًك٘ أٌٖ اإلَاضات قسمّيا 

ٖطٍٛ املطط ايٛمسٞ يف َٓطك١ اـًٝر )املطط ايصٟ ع٢ً سؿط٠ قػري٠ تعٗط بعس 

 ٜٗطٌ يف ؾٗطٟ غبتُرب ٚأنتٛبط(.

-يف عط١ً ْٗا١ٜ ا٭غبٛع ٚيف بٝت اؾّس٠ ايساف٧ أثٓا٤ ايعٜاض٠ ايعا١ًٝ٥ تػأٍ "َري٠" 

 اؿفٝس٠ دّستٗا:

 "دّستٞ، ٌٖ تعطفني بٓت املطط؟

 أدابت اؾّس٠ عػط٠: بٓت املطط؟

 ّٖعت َري٠ ضأغٗا َٛافك١.

اؾّس٠: عٓسَا نٓت قػري٠، نّٓا ْطاٖا بهجط٠، أَا ايّٝٛ فٗٞ ْازض٠ ايٛدٛز، ٫ 

 ْهاز ْطاٖا يف املسٕ.

 َري٠: ملاشا ٜا دّستٞ؟

اؾس٠: ناْت ايبٝٛت ُتب٢ٓ َٔ ايطني ٚايًدي، ٖٚصٙ اؿؿط٠ تبٝض ٚتفّطر يف ٖصٙ 

ُتب٢ٓ َٔ ايطٛب ايب١٦ٝ نًُّا اضتفعت ْػب١ ايططٛب١ يف ٖصٙ ايبٝٛت، أَا ايّٝٛ فايبٝٛت 

 .35ٚاإلمسٓت، ٖٚصٙ ب١٦ٝ ٫ تٓاغب بٓت املطط"

أثاضت ٖصٙ املعًَٛات ا٭ٚي١ٝ ايفهٍٛ ايعًُٞ يس٣ َري٠، فتُٓت ض١ٜ٩ ٖصٙ اؿؿط٠ 

اف١ٝ عا١ًٝ٥ إىل ايرب١ٜ زعا ٚايتعطف إيٝٗا بؿهٌ أنرب، يصا اْطًكت ضس١ً اغتهؿ

إيٝٗا اؾس يًبشح عٔ بٓت املطط، ضس١ً فطح بٗا أطفاٍ ايعا١ً٥ َٚري٠ خاق١. سهط 

                                                         
 . 4-3ّ، م:5113زاض اهلسٖس يًٓؿط، . زبٞ: 1ط، املا٤ ٜبشح عٔ يٕٛ .بسض١ٜايؿاَػٞ،  34

 . 13 -12:ّ، م5114قٓسٌٜ يًطباع١ ٚايٓؿط، . زبٞ: 1ط، بٓت املطط .عا٥ؿ١عبس اهلل،  35
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ايعًُا٤ ايكػاض بعس أغبٛع َبهّطا إىل بٝت اؾس٠ يٝٓطًكٛا َع دسِٖ إىل ايرب١ٜ. 

ٖٚٓاى تعّطف ا٭طفاٍ ع٢ً َٛاطٔ "بٓت املطط" َٚػهٓٗا، ٚعطفٛا بأْٗا ؽتب٧ يف 

ٚأْٗا سؿط٠ غري ناض٠ تػاعس ع٢ً ؽكٝب ايرتب١ ٚؼفٝع ع١ًُٝ ايتشًٌ،  ايطَاٍ،

ٚؼفغ تٛاظٕ ايٓعاّ ايب٦ٝٞ بأنًُ٘. ٚباغتدساّ عّس٠ ايبشح امله١ْٛ َٔ: ايعسغ١ 

املهرب٠ ٚايفطؾا٠ ٚاملٓدٌ، اغتطاعت َري٠ ٚإخٛتٗا ايتعطف ع٢ً أقٓاف كتًف١ َٔ 

". يكس ناْت ايطس١ً ممتع١ َٚفٝس٠، اؿؿطات املٛدٛز٠ يف ايرب١ٜ َٚٓٗا "بٓت املطط

 فكس أخربت "َري٠" ظ٬َٝتٗا َٚعًُاتٗا ايهجري َٔ املعًَٛات عٔ "بٓت املطط" اؿكٝك١ٝ.

 خامت١ ايبشح:

يكس سعٞ أزب ا٭طفاٍ يف ا٭عٛاّ ا٭خري٠ يف زٚي١ اإلَاضات باٖتُاّ نبري ًَٚشٛظ، 

اف١ ايطفٌ ٚتعًُٝ٘ بأ١ُٖٝ ٖٚٛ اٖتُاّ ْابع َٔ إزضاى َ٪غػات ايسٚي١ اييت تع٢ٓ بجك

َّا، ٚقكل ا٭طفاٍ ع٢ً ٚد٘ اـكٛم، ٚزٚضٖا ايبّٓا٤ يف تٛدٝ٘  أزب ا٭طفاٍ عُٛ

بٓا٠ املػتكبٌ ٚعُاز اجملتُعات ٚايسٍٚ. ٚقس اْعهؼ ٖصا ا٫ٖتُاّ ع٢ً إبساع 

ايهّتاب ٚإْتاداتِٗ ايككك١ٝ املتُٝع٠، اييت اغتطاعت إٔ تكّسّ يٮطفاٍ َهاَني 

تٓطًل َٔ عٛاملِٗ ايكػري٠، تًيب ضغباتِٗ، ٚؼانِٝٗ، ٚتطٟٚ هلِ،  ١َُٗ َٚتٓٛع١،

ٚتطٟٚ عِٓٗ. َٚٔ أبطظ تًو املهاَني: املهُٕٛ ايٛطين ٚايتاضخيٞ، ٚاملهُٕٛ 

ايسٜين، ٚاملهُٕٛ ا٭خ٬قٞ ٚايرتبٟٛ، ٚاملهُٕٛ اإلْػاْٞ. ِٖٚ يف ايتعبري عٔ شيو 

ايبػٝط١، ٚايكٛض املبتهط٠، نً٘ مل ٜػفًٛا ا٭غايٝب اؾ١ًُٝ، ٚايًػ١ ايٛانش١ 

 ٚاـٝاٍ املتٓاغب َع املهاَني ايطفٛي١ٝ. 

 املكازض ٚاملطادع:

 ٞايؿاضق١: زا٥ط٠ ايجكاف١ ٚاإلع٬ّ، 1، طاإلَاضات أزب ايطفٌ يفٚأخطٜات.  ي٢ًٝ ،ايبًٛؾ .

5114ّ. 

  .ًٞ1655. َكط: َهتب١ ا٭لًٛ املكط١ٜ، 1، طيف أزب ا٭طفاٍاؿسٜسٟ، ع .ّ 

 ،اإلغهٓسض١ٜ: املهتب اؾاَعٞ اؿسٜح، . ا٭زب ايكككٞ يًطفٌقُس.  س٠ٚ٬

5114ّ. 

  .ًٞ5113. زبٞ: َطنع ايكاض٨ ايعطبٞ، 1. طق٬تٞ سٝاتٞاؿُازٟ، ع  .ّ 
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  .ِايؿاضق١: زا٥ط٠ ايجكاف١ ٚاإلع٬ّ، 1، طَؿه٬ت ايهتاب١ يٮطفاٍاـٛاد١، ٖٝج .

5111.ّ  

  .5113. زبٞ: زاض اهلسٖس يًٓؿط، 1، طٕاملا٤ ٜبشح عٔ يٛايؿاَػٞ، بسض١ٜ .ّ 

  .زبٞ: زاض 1، طأزب ا٭طفاٍ ٚبٓا٤ ايؿدك١ٝ: َٓعٛض تطبٟٛ إغ٬َٞايؿٝذ، قُس .

 .1661ّايكًِ، 

  .أبٛ ظيب: ٚظاض٠ ايجكاف١ ٚايؿباب ٚت١ُٝٓ 1، طعذِ اؿب أٚ أععِعبس اهلل، بؿط٣ .

 .5111ّ، 1اجملتُع، ط

  .5114ّ. زبٞ: قٓسٌٜ يًطباع١ ٚايٓؿط، 1ط، بٓت املططعبس اهلل، عا٥ؿ١. 

  .5111ّ. ايؿاضق١: زاض نًُات، 1، طبابا ظاٜسغابـ، قاؿ١.   

  .اإلَاضات: 1، طفُٛع١ َٔ ٚسٞ ايطفٛي١، قك١: تعإٚ ا٭قسقا٤ايهتيب، غ٢ًُ .

 ّ. 5115ٚظاض٠ ايجكاف١ ٚايؿباب ٚت١ُٝٓ اجملتُع، 

  .بريٚت: َ٪غػ١ ايطغاي١، 4ط ،غ٬ّأزب ا٭طفاٍ يف ن٤ٛ اإلايه٬ْٝٞ، لٝب .

1661ّ. 

  .ّٛزبٞ: إنػبًٛضض يًٓؿط ٚايتٛظٜع، 1، طايكا٥سإ ايبط٬ٕقُس بٔ ضاؾس آٍ َهت .

5112ّ. 

  .5116ايعامل ايعطبٞ يًٓؿط، . زبٞ: 1، طٚعازت إىل ٖٝفا٤ ايػعاز٠ايٓذاض، يطٝف١.ّ 

  .5115ّٚايتٛظٜع، . زبٞ: اهلسٖس يًٓؿط 1، طأقٛات ايعاملايٓذاض، ْاز١ٜ. 

  .5114ّيٓؿط، ا. زبٞ: قٓسٌٜ يًطباع١ 1ٚ، طأْا كتًفايٓذاض، ْاز١ٜ. 
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 قسا٠٤ يف أدب ايّٓؿٌ يف ايُٝٔ

إبساِٖٝ قُد أبٛ طايب. د 
 
Email: abotalib70@yahoo.com                                                                          

 ًَدـ ايبشح:
دب ايّٓؿٌ يف ايُٝٔ، ٚتتبَّع أْٛاع٘ َٔ ايػّْعس ايكسا٠٤ ايبداٜات األٚىل أل تسؾد ٖرٙ

 75املٛدَّ٘ يألطؿاٍ، ٚايكؿ١، ٚاملطسس١ٝ، ٚتكـ ع٢ً عسض اجملالت اييت بًػت 

ّْ ْٛع َٔ تًو األْٛاع األدب١ٝ، ٚزؾدت َطري٠  ف١ًً. ٚبَّٝٓت أِٖ األعُاٍ يف ن

َّ ّأ ايهتاب١ يًّٓؿٌ، ٚأبسش أعالَٗا َٔ األدبا٤ ايُٝٓٝني، ٚقد تٛؾًَّت إىل ٍٚ دٜٛإ أ

ّ، 0222عاّ قد تأخَّس يف ايعٗٛز ست٢  َّٓبٛع َٛدَّ٘ يألطؿاٍ بػسٚط٘ املكؿٛد٠

َّ عدًدا َٔ ايػُّعسا٤ ايُٝٓٝني أْاغٝد ايّٓؿٛي١ يف دصأ ٚذيو بؿدٚز دٜٛإ ٜٔ، ٚأ

َّا يإلعالّ )إذاع١ً ًٗا يألطؿاٍ، ٚيهٓ٘ إ ٚتًؿصًْٜٛا( أٚ  -ايهباز قد نتبٛا غعًسا َٛد

ؿـ املٛد١ٗ يًّٓؿٌ ناْت أنجس سكًٛزا ايك ٚإٔ ،يًُٓاٖر ايدزاض١ٝ يًؿشـ، أٚ

ٚإْتاًدا، ٚإٔ عدًدا َٔ اجملالت ناْت قد ؾدزت يف َساسٌ ش١َٝٓ َتباعد٠؛ يهَّٗا 

 يف ؾدٚزٖا. مل تطتُس

 .ايُٝٔ ،املطسح ،فالت األطؿاٍ، ايكؿـ ،ايػعس أدب ايّٓؿٌ، :نًُات َؿتاس١ٝ

Abstract: 

This article observes the first beginnings of children’s literature in 

Yemen, tracing its types of poetry, story, and drama for children, as well 

as the issuance of 17 magazines. It showed the most important works in 

each of these literary genres, and the well-known Yemeni writers. 

Furthermore, it has several findings such as that the first poetry book for 

children matching the criteria was late until 2000 when the book 

“Childhood Songs” was published in two parts. In addition to that, a 

number of the great Yemeni poets have written poems for children. 

However, these poems were mainly for the media such as radio, television 

or newspapers or for the educational books. Several magazines were 

published in different periods of time; but they did not continue to be 

published due to different reasons. 
                                                         

  ايعسب١ٝ املًُه١ خايد، املًو داَع١ اإلْطا١ْٝ، ايعًّٛ ن١ًٝ ٚآدابٗا، ايعسب١ٝ ١ايًػ قطِيف أضتاذ 

 .ايُٝٔ ؾٓعا٤، ٚداَع١ ايطعٛد١ٜ،
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 َكد١َ: 

أدب ايّٓؿٌ َٔ اآلداب املعاؾس٠ اييت ظٗست يف ايٛطٔ ايعسبٞ يف ٚقت َتأخس بايكٝاع 

ٝ ُٝةة١ً  ايعاملٝةة١، إىل اآلداب   ٚعًةة٢ أُٖٝتةة٘ َٚهاْتةة٘ يف تٓػةة١٦ األدٝةةاٍ تٓػةة١ً٦ تسبٜٛةة١ً ٚق 

َّ ٖرا األدب َّ زدًسةا َة    ٚمجاي١ًٝ إال أ ٚ   املٛدَّ٘ يًّٓؿٌ ظة - ٔ ايةصَٔ َةٔ ضةكآل اآلداب، أ

ٌُ َٔ ايهتَّاب املتُٝةصٜٔ ٚعًة٢ اضةتشٝا٤ يف     -ع٢ً أسطٔ ساٍ مما ال ُٜٓٗض ب٘ إال ايكًٝ

 بدا١ٜ أَسٙ، ٚبدا١ٜ ػازبِٗ.

ٚايُٝٔ يف ٖرٙ ايتذسبة١ يٝطةت أٓةأ٣ عةٔ ايتذةازب ايعسبٝة١ يف بةداٜاتٗا ٚيف نتاباتٗةا         

ٔ اضةةتُساز١ٜ بعةةض ايهّٕتَّةةاب، َةة -اغايًبةة-األٚىل، ٚنةةريو يف اإلَهاْةةات ايةةيت ت شةةدُّ 

بعةةض اجملةةالت عةةٔ ايؿةةدٚز ٚاالضةةتُساز يف ايعّٓةةا٤ يؿةةعٛب١ ٖةةرا ايٓةةٛع األدبةةٞ   ٚتكةةـ

ؾةاد   ٚسطاضٝت٘ َٔ ْاس١ٝ، َٚٔ ْاس١ٝ أخس٣ يعدّ ٚدةٛد ايةداعِ املَّضَّطةٞ ايساةٞ ا    

َّ ٖرا ايٓٛع يٝظ فسد نتاب١ "ؾٓاع١ أدب ايّٓؿٌ"أٚ يػٝاب َا ًُّْٓل عًٝ٘ بة عةابس٠  ؛ أل

ٍُ يف االستؿةاالت ايساٝة١ أٚ    يتػ١ّٝٓ ؾساؽ ََّضَّطٞ أٚ ؾسدٟ، ٚيٝظ َٛق١ً ٚبٗسد١ً ٜكا

ُٝة١ ٚايدٚيٝة١ َتة٢ َةا ُزؾةع       َٓعُات اجملتُع املدْٞ أٚ ٚقت املػازنات ايعسبٝة١ ٚاإلقًٝ 

)أدب ايّٓؿةةةٌ(، ٚيهَّةةة٘ ؾةةةٓاع١  سكٝكٝةةة١  ؼتةةةاز إىل َهْٛةةةات تًةةةو ايؿةةةٓاع١   غةةةعاُز

َّْاتٗا ٚأدٚاتٗا   َٚبدعٝٗا ٚدعُٗا املايٞ ٚاملعٟٓٛ ايهبرئٜ.َٚك

ٖرٙ ايٛزقة١ تسؾةد ػسبة١ أدب ايّٓؿةٌ يف ايةُٝٔ، يف إهةاش ضةسٜع، يًٛقةٛف عًة٢ أٖةِ           

 َالَض ٖرا األدب، ٚأْٛاع٘ ايهّٕرب٣، ٚقّٓات٘ ايٛاقش١، ٚأِٖ أعالَ٘.

 َٚٔ أض١ً٦ ٖرٙ ايٛزق١ ايبشج١ٝ َا ٜأتٞ:

 يّٓؿٌ يف ايُٝٔ َٔ غعس ٚقؿ١ َٚطسح؟َا األْٛاع األدب١ٝ اييت قّٕدَّْت يف أدب ا
 َا أِٖ اجملالت ايؿادز٠ هلرٙ ايػسو١ ايعُس١ٜ، َٚا َؿريٖا؟

ك١ عٔ األدب ايُٝين املٛدَّة٘ يًّٓؿةٌ؛ يتطةًٝآل    ٖرٙ ايكسا٠٤ إىل تكدِٜ ؾهس٠ َٛثٚتطع٢ 

 .ايك٤ٛ ع٢ً أِٖ َالق٘ ٚأْٛاع٘. ٚضٝهٕٛ ذيو يف ايٓكاط اآلت١ٝ
 ايُٝٔ: بدا١ٜ أدب األطؿاٍ يف

ال بةةد َةةٔ رةة١ ضةةسٜع١ يسؾةةد ايبةةداٜات، سٝةةُح ٜةةس٣ بعةةض ايبةةاسجني ٚاملٗةةتُني بةةأدب     

ايّٓؿٌ يف ايُٝٔ إٔ بدا١ٜ ظٗٛزٙ األٚىل قد ازتبّٓت بعٗٛز املطةسح املدزضةٞ يف ايةُٝٔ،    
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١َّ تّٓٛزٙ ٚاضتُسازٜت٘  - ٚذيو "يف َٓتؿـ ايجالثٝٓٝات َٔ ايكسٕ ايعػسٜٔ، ثِ ٚؾٌ ق
 عةةةةدٕ، خةةةةالٍ ايؿةةةةل٠ بةةةةني َٓتؿةةةةـ األزبعٝٓٝةةةةات َٚٓتؿةةةةـ    يف -يف املسسًةةةة١ األٚىل

ٔ  ٚيهةةٔ َةةٔ ٜعةةد ٛؾةةؿ٘ َطةةسًسا يًّٓؿةةٌ،  ايطةةتٝٓٝات، ٜٚتعاَةةٌ َعةة٘ ب   إىل َةةا قّٕةةدّّْ َةة

 ايطةةٓٛات ؾطةةٝذدٖا يف ايػايةةب أعُةةااًلأعُةةاٍ َطةةسس١ٝ يف "املطةةسح املدزضةةٞ" يف تًةةو 

ُاَاتة٘، ٚال  نالضٝه١ٝ ٚتازى١ٝ بعٝد٠ يف يػتٗةا َٚٛاقةٝعٗا عةٔ إدزاى ايّٓؿةٌ ٚاٖت    

ٍ     ٜسبّٓٗا ب٘ ض٣ٛ  عًة٢ ذيةو: "غةص٠ٚ ايريَةٛى"، "ؾةتض       قٝاَة٘ بةأدٚاز ايتُجٝةٌ ؾٝٗةا، َجةا

ايكادضةة١ٝ"، "َؿةةسع نًٝةةٛبلا"، "سةةالم بػةةداد"، "طةةازم بةةٔ شٜةةاد"، "ؾةةكس قةةسٜؼ" أٚ  

 .1ؾها١ٖٝ ضاذد١ َجٌ "قؿـ دشا" ٚغريٖا

َّ املطةةسح املدزضةةٞ ىتًةةـ اختالًؾةةا نةةبرًيا عةةٔ األدب املٛدَّةة٘ يًّٓؿةةٌ، ؾًةة٘      ٚال غةةوأ أ

غسٚط٘ ٚغاٜات٘، ٚيهةٔ ايسؾةد بايبداٜة١ ٚزبّٓٗةا باملطةسح املدزضةٞ ؾٝة٘ ايهةجري َةٔ          

ٛز يالخةتالف اؿاؾةٌ بةني    ايػهٛى، ٚال ٜعُٝب أدب ايّٓؿٌ ايٓاقر تةأخُّسٙ عةٔ ايعٗة   

ايػاٜتني: غا١ٜ املطسح املدزضٞ يف تكدِٜ قت٣ٛ ٜةستبآل بةايتعًِٝ ٚايلبٝة١ ٚعًةِ ايةٓؿظ      

ًٗةا َكؿةةًٛدا ٜهتبة٘ أدٜةب  َتدؿّْةةـ          ٚغريٖةا، ٚغاٜة١ َطةسح ايّٓؿةةٌ بٛؾةؿ٘ أدًبةا َٛدَّ

َٖٛةةٛب قةةادز، ٚيةةٝظ فةةسَّد اختٝةةاز ٜكةةّٛ بةة٘ َةةدزّْع  ملةةاد٠ دةةاٖص٠ ٜكةةدَّْٗا يّٓةةالب            

 زع.املدا

عةةس ٚإذا نةةإ يًُطةةسح املدزضةةٞ ٖةةرٙ املػةةازن١ يف بةةداٜات أدب ايّٓؿةةٌ َةةٔ ٚدٗةة١ ْ   

٘ ٚسكةةٛزٙ يف ٖةةرٙ   أَّضطةةات٘ املدتًؿةة١ َػةةازنت   -أًٜكةةا -ايبةةاسجني، ؾةةإلٕ يإلعةةالّ   

ُٕ أنجس  ق ًَا يف تكدِٜ غ٤ٍٞ ايبداٜات يف أدب ايّٓؿٌ ايُٝين، ٚزأا تهٛ ؿد١ًٜ ٚاٖتُا

ٍ   ٟذ ٍل يألطؿةةاٍ، ٚغاؾَّةة١ٍ َةةٔ خةةال َّٕ إذاعةة١ عةةدٕ، ٚإذاعةة١    بةةا اإلذاعةة١؛ سٝةةُح لةةد أ

ؾٓعا٤ ناْتا قد خؿَّؿتا بساَر يألطؿاٍ، ٚاضتُست تًو ايرباَر يطٓٛات ط١ًٜٛ َةٔ  

خةةةالٍ دٗةةةٛد زٚاد يف ٖةةةاتني اإلذاعةةةتني ايعةةةسٜكتني؛ سٝةةةح ناْةةةت "إذاعةةة١ عةةةدٕ" يف      

ٝةا  مخطٝٓٝات ايكسٕ املاقٞ ؼتكٔ تًو ايبداٜات، َةٔ خةالٍ ايربْةاَر األضةبٛعٞ "دْ    

                                                         

ّ، 1002 ،ف١ً ايّٓؿٛي١ ٚايت١ُٝٓ ،اشات"عبد اـايل، عبد ايسمحٔ. "أدب األطؿاٍ يف ايُٝٔ ايٛاقع ٚاإلل 1

 .102-101ف:، 2ع
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األطؿاٍ" ايرٟ نإ ٜعدُّٙ ٜٚكدَّْ٘ "اإلعالَٞ املسَٛم األضتاذ عًٟٛ ايطَّكاف، ٚاغةتٗس  

 .2بني األطؿاٍ آْراى باضِ "بابا عًٟٛ"

ّ َٔ خالٍ بسْةاَر  7741عاّ بدا١ٜ االٖتُاّ بأدب ايّٓؿٌ إىل ذاع١ ؾٓعا٤" تعٛد ٚيف "إ

"زٚق١ األطؿاٍ" ايرٟ نإ ٜعدُّٙ ٜٚكدَّْ٘ اإلعالَٞ ايكدٜس عبةد ايةسمحٔ َّٓٗةس ايةرٟ     

َُبهةةًسا بةةرباَر      عةةسف ٖةةٛ أًٜكةةا باضةةِ "بابةةا عبةةد ايةةسمحٔ َّٓٗةةس" ٚقةةد ازتةةبآل ااةة٘ 

عةٔ   ٔ أغاْٞ األطؿةاٍ، ٚتًشٝٓٗةا ؾكةالً   سات َاألطؿاٍ يف اإلذاع١، ؾكاّ بهتاب١ ايعػ

نتابت٘ يعػسات ايكؿـ، ضٛا٤ تًةو ايةيت قّٕةدَّْت خةالٍ بسْافة٘ األضةبٛعٞ "زٚقة١        

األطؿةةاٍ" أٚ َةةٔ خةةالٍ بسْةةاَر ٜةةَٛٞ أعةةدَّٙ السكةةا باضةةِ "أسًةة٢ سهاٜةة١" إىل داْةةب        

 .3نتابت٘ يعدٍد َٔ ايتُجًٝٝات ٚاملطًطالت اإلذاع١ٝ
 :ايػعس املٛدَّ٘ يألطؿاٍ

يف بسافٗةا يف ؾةل٠    -أًٜكةا -ازتبآل ظٗٛز ايػعس يف ايةُٝٔ أةا ناْةت تكدَّْة٘ اإلذاعة١      

ٜٔ ٚؾني ايةر اـُطٝٓٝات َٔ ايكسٕ املاقٞ َٔ خالٍ نتابةات عةدٍد َةٔ ايػةعسا٤ املعةس     

ِٗ يتكدميٗا يألطؿاٍ، َِٚٓٗ يف عةدٕ: "أمحةد   ْؿٛؾ بعض ازتناْٛا ٜهتبٕٛ أٚ ؽ

غسٜـ ايسؾاعٞ ايرٟ قدَّّ ايعدٜد َٔ ايٓؿٛف ايػةعس١ٜ يإلذاعة١ َجةٌ: "طاعة١ األّ" أٚ     

ّْٓةةٞ"، ٚ"دزٖةةاْيت  ٚايػةةاعس  ،يّٓٝؿةة١" 4"تؿاسةة١"، ٚ"ايهتهٛتةة١ ايعهسٚتةة١" أٚ "يَّيةة٠َّ ُٚب

 .5فُٛع١ َٔ أغاْٞ األطؿاٍ إلذاع١ عدٕ" -ٖٛ اآلخس-ٞ دعؿس أَإ ايرٟ قدَّّ يّٓؿ

ٞ نُةةا قةةاّ ايػةةاعس     أًٜكةةا بإلعةةداد ثالثةة١ أدةةصا٤ َةةٔ ارؿٛظةةات       دعؿةةس أَةةإ    يّٓؿةة

 -سطةب قٛية٘ يف َكدَة١ اؾةص٤ ايجايةح     -االبتدا١ٝ٥ "ارؿٛظات ايػعس١ٜ" اييت اضتكاٖا 

                                                         

ايساؾد، نتاب ايػازق١:  .225ع، 2ط ،دٚز قؿـ األطؿاٍ يف ت١ُٝٓ ايّٓؿٌعبد اـايل، عبد ايسمحٔ.  2

 .234ّ، ف:1025 دا٥س٠ ايجكاؾ١ ٚاإلعالّ،

ع ٚشْهٛغساف َّٓاب . ؾٓعا2:٤، طذاع١ ؾٓعا٤ ايبدا١ٜ ٚايٓٗٛضإ .ايػسديب، عبد ايهسِٜ ضعٝد 3

 .223ّ، ف:2880ايؿباسٞ، 

ٖ ا١ْ: ٖٞ األزدٛس١ أٚ " 4 املسدٝش١"، ٖٚهرا ااٗا يف عدٕ، ًُّٜٚٓل عًٝٗا يف ؾٓعا٤ َٚا سٛهلا َط٢ُ ايدُّْز

."ّٕ١ ٖ  "املّْٔدز 

 .234ف: .دٚز قؿـ األطؿاٍ يف ت١ُٝٓ ايّٓؿٌعبد اـايل، عبد ايسمحٔ.  5
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َٔ َؿادز كتًؿة١، ٚؾعةٌ بٗةا َةا ٜٓاضةبٗا َةٔ تبةدٌٜ أٚ سةرف أٚ إقةاؾ١ ستة٢ تال٥ةِ            

فاٍ ثكاؾ١ األطؿاٍ... ٖٚرٙ  َطت٣ٛ ايط١ٓ ايسابع١ االبتدا١ٝ٥، ٖٚٞ ايبداٜات األٚىل يف

 . 6املسس١ً ميهٔ ٚؾؿٗا أسس١ً اإلزٖاؾات املَّضّْط ١ ألدب األطؿاٍ يف ايُٝٔ

: "غةةعس يف ايةةُٝٔ، ٖٚةةٛ ٜسؾةةد تًةةو ايبةةداٜات عةةٔ غةةعس األطؿةةاٍ ٜكةةٍٛ بٝةةإ ايؿَّةةؿدٟ 

َةةةإ، األطؿةةةاٍ مل ٜهةةةٔ ْاقةةةًذا يٝعٗةةةس، ٚارةةةاٚالت ايةةةيت نتبٗةةةا يّٓؿةةةٞ دعؿةةةس أ 

ٚعٓةدَا   كةا٤ ملةا ؾٝٗةا َةٔ َباغةس٠ ٚزنانة١...      ٚإدزٜةظ سٓبًة١ مل تهةٔ قةادز٠ً عًة٢ ايب     

تكًِّةةب نتةةب  ايًػةة١ ايعسبٝةة١ يًُسسًةة١ االبتدا٥ٝةة١ ايؿةةادز٠ َٓةةر عكةةدٜٔ، ؾًةةٔ ػةةد ضةة٣ٛ  

قؿةةةا٥د يػةةةعسا٤ ميٓةةةٝني َهتٛبةةة١ يًهبةةةاز.. عٓةةةدٖا ضةةةتكسأ أاةةةا٤: قُةةةد قُةةةٛد  

  ٖ ِٝ اؿكةساْٞ، ٚقُةد ضةعٝد دةساد٠، ٚيّٓؿةٞ      ايصبريٟ، ٚعبد اهلل ايربدْٚةٞ، ٚإبةسا

يف دعؿةةس أَةةإ، ٚؾةةاد اؿاَةةد، ٚعبةةد ايعصٜةةص املكةةاد، ٚقُةةد ايػَّةةسيف، ٚغريٖةةِ   

 .7يألطؿاٍ غعًسا سكٝكِّا باضتُساز" بتن ايُٝٔ ست٢ اآلٕ يٝظ ٖٓاى غاعس

ػسب١ ايػاعس ايةُٝين   -َا ٖٚٛ سهِ ؾا٥ب إىل سد- َٔ ٖرا اؿهِ ايعاّ ٜٚطتجين

ايهبري عًٞ أمحد بةانجري، ثةِ ميكةٞ ايؿةؿدٟ يف اؿةدٜح عةٔ ػسبة١ بةانجري يف         

اٚيةة١ تطةةتشل ايتعًٝةةل عًٝٗةةا يف غةةعس    أدب ايّٓؿةةٌ ؾٝكةةٍٛ: "ٚيف زأٜةةٞ إًذا يةةٝظ َةةٔ ق   

اعس املعسٚف عًٞ أمحةد بةانجري َةع أْٗةا ال ؼةٟٛ      طؿاٍ ايُٝين ض٣ٛ َا قاّ ب٘ ايػاأل

 .8عًٝٗا يف نتاب َدزضٞ ضٛزٟ" ستج٥د، ثالًثا يف دٜٛاْ٘، ٚزابع١ً عإال أزبع قؿا

ٖا قاٚيةة١ً َبهةةس٠ً، ٚيهٓةة٘ ٜٚسؾةةد ايؿةةؿدٟ تًةةو ايكؿةةا٥د األزبةةع يبةةانجري، ٜٚعةةدُّ

"ٖةةرٙ اإلزٖاؾةةات ايػةةعس١ٜ     كةةًذا، ؾٝكةةٍٛ:  بايكؿةةٝد٠ ايسابعةة١ ألَّْٗةةا أنجةةس ْ    ٜػةةٝد  

ٌُ إىل سدغهأًت ايبرٚز األٚىل أْ٘ نتب  ْػعسْاقر، سٝح   اييت دعًت بانجري ٜؿ

األْاغٝد اؾًُٝة١ ايةيت سؿعٓاٖةا    ا يف "ْػٝد األّ" ايرٟ نإ َٔ ٝد٠ يألطؿاٍ سًكقؿ

 ًزا: ػاؾ

                                                         

 .234املسدع ْؿط٘، ف: 6

ٓػةةٛزات ٚشاز٠ َ. دَػةةل: 2ط ،غةةعس األطؿةةاٍ يف ايةةٛطٔ ايعسبةةٞ؛ دزاضةة١ تازىٝةة١ ْكدٜةة١   ايؿةةؿدٟ، بٝةةإ. 7

 .217-212:ّ، ف1007ايجكاؾ١، اهل١٦ٝ ايعا١َ ايطٛز١ٜ يًهتاب، 

 .213:املسدع ْؿط٘، ف8 
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َّْٞ      أبٗةةةةةةةُر أعٝادٟعٝةةة                            ُدى  ٜا أ

َٝ  ٕ ّْٞ       َةة ا نا  9"الديةةةٛالى  ٜا أ

تًةةو ٖةةٞ ايبةةداٜاُت املبهةةس٠ نُةةا ٜساٖةةا ايٓكةةاُد ايعةةسب ٚاملتةةابعٕٛ، ٚنُةةا ظٗةةست يف  

ٍد دٜةةٛإ َّٓبةةٛع يألطؿةةاٍ،    اإلعةةالّ َةةٔ خةةالٍ اإلذاعةة١، ٚيهةةٔ سةةني ْبشةةُح       عةةٔ أٚ

ٕل ميين يألطؿةاٍ، ؾة   ٍ  دٜٛا َّ ُٔ ست٢ لد أ إلذا َٚٛدَّ٘ بكؿد إيِٝٗ زأا ضٝتأخس بٓا ايصَ

ّ بكؿةة١ "غةةساب يف سدٜكةة١ اؿُةةاّ" 7751عةةاّ إىل ناْةةت بداٜةة١ ظٗةةٛز ايكؿةة١ تسدةةع 

إ غعس َتدؿـ يألطؿاٍ ٜعةٛد إىل  ، ؾإلٕ بدا١ٜ ؾدٚز أٍٚ د10ٜٛيعبد اجملٝد ايكاقٞ

َّْٛة١ ؼتةٟٛ      0(،)7ّ بؿةدٚز "أْاغةٝد ايّٓؿٛية١")   0222عاّ  ( عًة٢ غةهٌ فطَّةُات ًَ

ت عةةةٔ غةةةسن١ َهةةة١ يًربفٝةةةةات،    قؿةةةٝد٠ َؿةةةشٛب١ بايسضةةةّٛ، ؾةةةةدز    72عًةةة٢  

. ٖٚةةٞ يف أؾةةًٗا كتةةاز٠ َةةٔ ثالثةةني قؿةةٝد٠ ناْةةت قةةد قّٕةةدَّْت يف إذاعةة١     11بايكةةاٖس٠

ّ َةةٔ 7775ؾةةٓعا٤ قةةُٔ بسْةةاَر َطةةابكات زَكةةإ يألطؿةةاٍ )عةةامل املعسؾةة١( عةةاّ       

 تأيٝـ ناتب ٖرٙ ايطّٓٛز، َٚٔ إخساز طاٖس اؿساشٟ، ٚأدا٤ لةّٛ املطةسح ايةٛطين   

بؿةةٓعا٤، ٚاُْتدبةةْت ٖةةرٙ ايكؿةةا٥د، ٚأعٝةةد ؾةةٝاغ١ بعكةةٗا يتكةةدَّّ يف غةةهٌ دٜةةٛإ         

غعسٟ َؿشًٛبا بايسضّٛ، ثِ تبعٗا عدد  َٔ ايكؿا٥د ست٢ غهأًت دٜٛاًْا نةبرًيا،    

ّ يف دٚزتٗةةا 0222تكدميةة٘ بعٓةةٛإ )أغازٜةةد ٚأْاغةةٝد( ؾةةا٥ص٠ ايطةةعٝد ايجكاؾٝةة١ عةةاّ       

 ٚ قؿةةٝد٠  43ؾةةدز بعةةدٖا يف دٜةةٛإ نةةبري )ٜكةةِ  ايجآَةة١، ٚؾةةاش باؾةةا٥ص٠ َٓاؾةةؿ١ً، 

ّ يف ايكاٖس٠ عٔ َٓتةد٣  0223ؾؿش١ َؿشٛب١ بايسضّٛ( عاّ 751يف  12ٚأبسٜت ٚاسد

                                                         
 .217املسدع ْؿط٘، ف: 9

أدب  -ايسٚاٜةة١-( "ايكؿةة١ ايكؿةةري٠ 9001 -9191ببًٝٛدساؾٝةةا ايطةةسد يف ايةةُٝٔ )  أبةةٛ طايةةب، إبةةساِٖٝ.  10

 .141:ّ، ف1020إؾدازات ٚشاز٠ ايجكاؾ١ ٚايطٝاس١، . ؾٓعا٤: 2ط ،ايّٓؿٌ"

 .143:املسدع ْؿط٘، ف 11

، ٖٚةٞ: )َةةع  ٌ بةةاب َٓٗةا دٜٛاًْةا ؾةةػرًيا َطةتكالً   دةا٤ت ايكؿةا٥د َٛشَّعةة١ عًة٢ أبةٛاب ميهةةٔ إٔ ٜػةهٌِّ نة       12

قؿةةا٥د، ٚأٚبسٜةةت "ايعًةةِ ٚايػةةباب"(، ايّٓٝةةٛز      6قؿةةٝد٠، عةةامل املدزضةة١ )   26األْبٝةةا٤ "قؿةة١ يف أْػةةٛد٠"   

(، عًةة٢ 8(، أسٝةةا٤ ٚأغةةٝا٤ مبٗةةا ) 2(، إىل أطؿةةاٍ ؾًطةةّٓني )8(، ٜعًُٓةةا دٜٓٓةةا )6) ٚاؿٝٛاْةةات أؾةةدقا ْا

 (.2(، ؾٛاشٜس )20دٓاح طا٥س إىل عدد َٔ ايبًدإ ايعسب١ٝ )
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ثةِ طبعتة٘    املجكـ ايعسبٞ، ََّٚضط١ إبداع يًجكاؾة١ ٚاآلداب ٚايعًةّٛ، يف طبعتة٘ األٚىل،   

. ٚبٗةرا وكةل   0227ّ13ََّضط١ ايطعٝد بعةدٖا بةأعٛاّ قةُٔ إؾةدازات اؾةا٥ص٠ عةاّ       

 ا ايدٜٛإ زٜاد٠ً يف غعس األطؿاٍ يف ايُٝٔ.ٖر

ٕل ْؿأةرتٗا ٚأْتذتٗةا غةسن١ َهة١          ٖرا ؾكاًل َُّا إّٔخر  َٓ٘ بعد ذيةو َةٔ أْاغةٝد ٚأغةا ع

املؿس١ٜ، ُٚعسقت يف عدد نبري َةٔ ايكٓةٛات ايؿكةا١ٝ٥، َٓٗةا: )قٓةا٠ ايٓذةاح، ٚقٓةا٠        

ًَُشٓةة١ً اطةةِ، ٚقٓةةا٠ ايطةةعٝد٠ ايُٝٓٝةة١، ٚغريٖةةا َةةٔ ايكٓةةٛات(، قبةةٌ إٔ ٜةةتِ تةة     داٚهلا 

 .14َٚػٓا٠ً ع٢ً قٓٛات ايٝٛتٝٛب

ّ قّٕةةدَّْت فُٛعةة١  غةةعس١ٜ  ؾةةا٥ص٠ ايطَّةةعٝد ؼتةةٟٛ عًةة٢ ضةةري٠ ايسضةةٍٛ   0222عةةاّ ٚيف 

َٓع١َٛ غعًسا، ٜرنسٖا "أدٜب قاضِ" يف تكُٝٝ٘ يإلبةداعات املكدَة١ يًذةا٥ص٠ ؾٝكةٍٛ:     

ِ  -ٛإ )ايكا٥ةةد اربةةٛب( َةةٔ سٝةةا٠ ايسضةةٍٛ األععةةِ     "ٜتدةةر دٜةة   -ؾةة٢ً اهلل عًٝةة٘ ٚضةةً

، 15َدزضةة١ يًُطةةًِ ايؿةةػري يف ايلبٝةة١"   ٚدٗةةادٙ يف ْػةةس ايةةدع٠ٛ إىل ايةةدٜٔ اؾدٜةةد...  

ِّْ ايتذسبة١ بػةهٌ      ٜٚكّٛ أدٜب قاضِ بعسض عدد َٔ قؿا٥د ايدٜٛإ ٚأضةايٝبٗا، ٜٚكة

ضع١، ؾٝكٍٛ: "بكٞ يٓا ٖٓا إٔ ْكسّْز بإٔ ٖرا ايػعس ال ٜتذةاٚش  عاّ، ٚبأسهاّ ْكد١ٜ ٚا

سةةةدٚد ايداليةةة١ اإلغةةةاز١ٜ يًػةةة١ ايػةةةعس يف املعذةةةِ اإلضةةةالَٞ املُتةةةد إىل ؾةةةل٠ ايػةةةعس      

ستةةة٢ داخةةٌ ٖةةةرا اإلطةةاز َةةةٔ خةةالٍ ز ٜتةةة٘    -اؾةةاًٖٞ؛ ٚسٝةةح إٕ ايػةةةاعس ال وةةاٍٚ    

طةس قٛيٓةا إْة٘ غةعس     إٔ ٜػشٔ ايكؿٝد٠ أةديٛالت غةعٛز١ٜ ددٜةد٠، ٖٚةرا ٜؿ     -ايػعس١ٜ

تعًُٝٞ أنجس َٓ٘ غٓا٥ِّا؛ ألْ٘ َٔ د١ٗ ٜٓعِ سٛادخ ايتازٜذ باعتُادٙ ضسد اؿها١ٜ، 

ٜٔ يف ايػةةعس: ٚألْةة٘ َةةٔ دٗةة١ أخةةس٣ غةةعس َةةٛشٕٚ َكؿأةة٢ غةةري أْةة٘ ٜؿتكةةد أٖةةِ عٓؿةةس      

 .16"ايعاطؿ١، ٚاـٝاٍ..

                                                         
   :ميهٔ االطالع ع٢ً دٜٛإ "أغازٜد ٚأْاغٝد" ع٢ً ايسابآل اآلتٞ 13

 n_Literature.phphttp://www.iabotaleb.com/Childre 

 ابل.٢ً بعكٗا ًَش١ًٓ ع٢ً ايسابآل ايطميهٔ االطالع ع 14

 .217املسدع ْؿط٘، ف: 15

ٔ  " قاضةةِ، أدٜةةب. 16 ٜٛيٝةةٛ ، داَعةة١ عةةدٕ، اؾةةٌفًةة١ ايتٛ"، دزاضةة١ ؼًًٝٝةة١ سةةٍٛ ٚاقةةع أدب األطؿةةاٍ يف ايةةُٝ

 .104:ف ،27ع ّ،1006
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     ٚ ضةةابل -ٛ "أغازٜةةد ٚأْاغةةٝد"  ٍ ٖةةعًةة٢ أْةة٘ ٜسؾةةد عًُةةني آخةةسٜٔ تكةةدََّا يًذةةا٥ص٠: األ

َّ دٜةةٛإ "أغازٜةةد ٚأْاغةةٝد" ايةةرٟ ٜػةةهٌِّ سايةة١ً     -ايةةرنس ٚايةةرٟ ٜؿةةؿ٘ بكٛيةة٘: "غةةري أ

 ؾةٝؼ قبَّبة١   أؾكٌ، واٍٚ يف نجري َٔ أطٝاؾ٘ االْتكاٍ إىل قٛاّ َاد٠ عؿةس١ٜ، ٚيف 

يٝطت ٚقا٥ع تجري عاطؿة١ اؿةصٕ ٚاألضة٢، أٚ تؿذةس     - ت١إىل ايّٓؿٌ، إمنا ٖٞ مجاي١ٝ َّْ

طاقةات ايؿةةسح.. أٚ ٜتشةةسى بداخًةةٗا َٛقةةٛع ٜةةجري أساضةةٝظ ايّٓؿةةٌ، ٚوةةسى َػةةاعسٙ   

ؾةٛب اجملٗةةٍٛ غةةري املطةتكس ايجابةةت ٚاملدةةصٕٚ )َدزضةيت، قًةةِ، نتةةاب، أضةةستٞ، أٚ    

ُٓآل ايتكًٝدٟ، ٚست٢ ٜٗدف ألٕ ٜهتطةب ايّٓؿةٌ عةادات    ؾدٜكٞ اؿٝٛإ...( ٚع٢ً اي

    َ عٗةةس املعًَٛةة١ ايعاَةة١ عةةٔ   محٝةةد٠ أٚ تٓعُٝٗةةا يف اؿٝةةا٠، ؾكةةد اعتُةةد ايٓةةاظِ عًةة٢ 

ّْل َؿَٗٛٓا يًشٝا٠" -األغٝا٤  .17َعٗسٖا ايعادٟ، ال ايؿًطؿٞ ايتأًَٞ أا ٜع

أٟ تأٌَ ؾًطؿٞ ٜسٜدٙ يٓـٍّ ٜكدَّّ ٚيطٓا بؿدد ايسد ع٢ً ٖرا ايسأٟ يًهاتب، ٚيهٔ 

 يًّٓؿٌ؟

ٚأَا ايعٌُ ايجايح ؾٗٛ ؾُٝا ٜبدٚ هُع بني ايكؿـ ٚاألغةاْٞ، ٖٚةٛ نتةاب )قؿةـ     

ٚأغةةاْٞ يألطؿةةاٍ( ٜكةةٍٛ عٓةة٘: "يٝطةةت ٖةةرٙ ايكؿةةـ َبٓٝةة١ ٚؾةةل َّٓٓةةل ؾةةين سةةدٜح.      

اييت دا٤ت ؼُةٌ َكةُٕٛ   ٚنإ ايهتاب قد اغتٌُ يف ايكطِ ايجاْٞ ع٢ً "األغاْٞ" 

 .18"ًو ايكؿـ ْؿط٘ت خآل

ٚخالؾ١ َا نسُز ب٘ َٔ ٖرا ايعسض إٔ ايهاتب ٜكٝ ِ دٜٛاْني غعسٜني ت كدََّا يًذا٥ص٠ 

ٌل ثايةةٍح هُةةع بةةني     -ٚؾُٝةةا ٜبةةد -أعكةةا٤ ؾٓةة١ ايتشهةةِٝ    بٛؾةةؿ٘ أسةةد  ٜٚعةةسُض يعُةة

٘ هَّٓة ايكؿـ ٚاألغاْٞ، ٖٚٛ ٜطتعسض تًو األعُاٍ املكد١َ )دزاضاٍت ٚإبةداعاٍت(، ي 

ِ  أغؿًٗا بعد ظٗٛز ايٓتٝذ١ ٚاإلعالٕ  -يألضـ-مل ٜرنس  أاا٤ املتكدَني، ٚال أدزٟ ي 

غةإٔ  -عٔ اؾةا٥ص٠ بٛقةت طٜٛةٌ؟ ٚنأَّْة٘ انتؿة٢ بتكةدِٜ ايتكسٜةس ايُػؿةٌ عةٔ األاةا٤           

ٍْ َٓ٘ غة٦ًٝا عٓةد ايٓػةس يف اجملًة١ بعةد عةاَني        -اؿٝاد١ٜ يف ايتشهِٝ يًذٛا٥ص ٚمل ٜعدّْ

ّ. ْٚكٍٛ ذيو ألْٓا ْسٜد إٔ ْكازٕ بني دٜٛإ )ايكا٥ةد اربةٛب(،   0225 أٚ ثالث١ أٟ عاّ

ّ 0222ٚدٜٛإ )أغازٜد أسباب ايٓٛز( يدٖام ٚاؾٌ ايكةبٝاْٞ ايؿَّةادز يف ؾةٓعا٤ عةاّ     

                                                         
 .100:املسدع ْؿط٘، ف 17

 .104:املسدع ْؿط٘، ف 18
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٢َُّ )ايطًطة١ً ايتعًُٝٝة١ يف أدب         عٔ ٚشاز٠ ايجكاؾ١ ٚايطةٝاس١ يف ثالثة١ أدةصا٤ ؼُةٌ َطة

املٛيةد ٚايٓػةأ٠    -7غةعًسا يف ثالثة١ أبةٛاب:     ١ًايّٓؿٌ( "وتٟٛ ع٢ً ضةري٠ ايسضةٍٛ َٓعَٛة   

 .19يف ظالٍ ايطٝٛف" -1يف ظالٍ ايٓب٠ٛ،  -0، -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-يًسضٍٛ 

ّْٔ أَّْ٘ ايعُةٌ ذاتة٘ ملةا وًُة٘ َةٔ تػةاب٘ يف املٛقةٛعات، ٚارتة٣ٛ، ٚايةٓعِ           ٚأغًب ايع

 ٙ أدٜب قاضِ يف عسق٘ ايطابل.ايرٟ ذنس

ّ ال لةد  0227عةاّ  ساؾٝا ايةيت زؾةدت أدب ايّٓؿةٌ ستة٢     ٚؾُٝا ْعًِ ٚعطب ايببًٝٛد

 .20دٜٛاًْا غعسًٜا غري َا ُذن س

  ٚبعد ٖرٙ ايؿل٠ ٜعٗس دٜٛاْإ غعسٜإ آخسإ َٛدَّٗةإ يًّٓؿةٌ أةا ٜعةصّْش دٗةد ايػةاعس      

ٚسكٛزٙ يف ٖرا املٝةدإ يف غةعس األطؿةاٍ يف ايةُٝٔ َةٔ خةالٍ دٜةٛإ "أْةا          -أبٛ طايب-

 032ايعةةةةدد ادز عةةةةٔ نتةةةةاب ايعسبةةةةٞ ايؿةةةةػري، يف ايهٜٛةةةةت،  أسةةةةب عًُةةةةٞ" ايؿةةةة 

ّ، ٚدٜٛإ آخس َتصآًَا ؾدز عٔ دا٥س٠ ايجكاؾ١ ٚاإلعالّ بايػَّةازق١، بعٓةٛإ   0271ٜٛيٝٛ

 ّ.  0271"ٖٝا ْػين ٜا ؾػاز" عاّ 

يف ف١ً ايساؾد  َّٓٛاًل خري األضتاذ بٝإ ايؿَّؿدٟ َكااًلٚقد نتب  عٔ ٖرا ايدٜٛإ األ

غةعس   غي١، ٚمما قاي٘: "َٔ سبٓه١ٗ ايّٓؿٛ ٛإ "ٖٝا ْػين ٜا ؾػاز" غعساإلَازات١ٝ بعٓ

 .21األطؿاٍ يف ايُٝٔ إٔ دخٌ َعلن٘ أضاتر٠ ذٚٚ نؿا٤ات تسب١ٜٛ ٚثكاؾ١ٝ الَع١"

                                                         
19

 .146:ف .ببًٝٛدساؾٝا ايطسد يف ايُٝٔأبٛ طايب، إبساِٖٝ:  

َّ "ايػاعس إدزٜظ سٓب١ً قد ؾدز ي٘ دٜٛإ غعسٟ  20 يألَا١ْ ايع١ًُٝ ْٛزد َا ذنست٘ األضتاذ٠ لٝب١ سداد َٔ أ

ين يألطؿاٍ بعٓٛإ )أغازٜد ٚأٖا شٜر( ٚتٛزد َٓٗا ٖرٙ ايكؿٝد٠: "أضكين نأع اؿٝا٠ َٔ زسٝل األَٗات/ ْإ

ضس ايٓٛا٠ ؾُٝع ايها٥ٓات/ قد ؾٓعت األَال ٚأْا أ٣ٖٛ ايعال/إٔ أز٣ املطتكبال ٚاقًشا َهتُال..." ٚيطٓا 

َّ مجٝع ق َّ ٖرا ايٓـ َباغس. ٚنرا ترنس ؿا٥د ايدٜٛإ َٛد١َّٗ يًّٓؿٌ، ؾكاًلَتأندٜٔ َٔ أ بإٔ  عٔ أ

"ٖٓاى غاعًسا آخس نتب عدًدا َٔ ايكؿا٥د ٚاألغاْٞ ٚايكؿـ ايػعس١ٜ يألطؿاٍ، ٚي٘ نتاب قؿٛظ 

طٖهرا. ؾُاذا ٜعين قؿٛظ؟ص باضِ )أغاْٞ األطؿاٍ( ٖرا ايػاعس اا٘ عبدٙ عًٞ ايبعٝؿٞ". زادع َكاٍ 

ضت٣ٛٗ أطؿاٍ ايُٝٔ" ، َطسح ايد٢َ ا1 – 1"أدب األطؿاٍ يف ايُٝٔ قبٌ ٚبعد ايجٛز٠ اي١ُٝٓٝ  بعٓٛإ:

 .20/1020ّ/ 17ذ أنتٛبس، بتازٜ 23يألضتاذ٠ أسالّ ؾاد عباع ْػس ظسٜد٠ 

، 111عّ، 1025 ، ؾرباٜةةسفًةة١ ايساؾةةد  ،"ٖٝةةا ْػّْةةٞ ٜةةا ؾةةػاز.. غةةعس بٓهٗةة١ ايّٓؿٛيةة١"     ايؿةةؿدٟ، بٝةةإ.  21

 .222:ف



 اجليل اجلديد 125                                                           قراءة يف أدب الطفل يف اليمن

 

Al Jeel Al Jadeed    /الدراسات اللغوية واألدبية والثقافية                           0202 ديسمرب  -يوليو                       4ج/ – 7ع 

َتابع١ ايؿَّؿدٟ يًػعس املكدَّّ يًّٓؿٌ يف ايُٝٔ؛ سُٝح ٜكةٍٛ: "اطًعةُت   ٚايالؾت يف املكاٍ 

ع٢ً َا نتبت٘ ايدنتٛز٠ ابتطةاّ املتٛنةٌ، ٖٚةٞ املتدؿّْؿة١ بايًػٜٛةات. ٚقةد ْػةست        

بعك ةة٘ يف فًةة١ "ايعسبةةٞ ايؿةةػري" ٚإذا بٗةةا غةةاعس٠  زقٝكةة١  ٚغةةؿاؾ١ّٕ ايعةةٛاملد، َٚتٝٓةة١ّٕ          

 .22ايؿٝاغ١، يهٓٗا ق١ًًٝ ايعّٓا٤..."

ثِ ٜكٝـ يف سدٜج٘ عٔ ايدٜٛإ "ٚايالؾت ٚاملؿسح َا ٜكدَّْ٘ ايػاعس ايدنتٛز إبساِٖٝ 

أبٛ طايب؛ سٝح تؿسَّد بايٓتاز ايهجٝـ ٚاملتٛاؾٌ.. ٚاملَُّص، ٚيف ذيو نّٔطب  اضتجٓا٥ٞ 

يًُٝٔ، ٚإقاؾ١ سكٝك١ٝ يػعس األطؿاٍ ايعسبٞ نًة٘، ٖٚةرا ايػةاعس ايةرٟ مل أتػةسف      

ٛعة١ غةعس١ٜ   ُ٘، ٚقع ْتاد٘ يف ٜدٟ َٓر عػس ضٓٛات تكسًٜبا، سٝةح قةسأُت ية٘ ف   بًكا٥

ٜٔ باضِ ٚاسد ٖٛ "أْاغٝد ايّٓؿٛي١" طباع١ َه١ يًتطٜٛل يف َٝدإ ايةدقٞ يف  َٔ دصأ

١ . ثِ ؾدزت ي٘ فُٛع١ غعس١ٜ مج١ًٝ ٖٞ "أْا أسةبُّ عًُةٞ" ٖدٜة   23ايكاٖس٠، بال تازٜذ

إٔ ناْةت فُٛعة١ "ٖٝةا    ّ، ٚممأةا شاد ؾسسةٞ   0271ف١ً "ايعسبٞ ايؿػري" عدد ٜٛيٝٛ 

" يًػاعس ْؿط٘ َٔ مج١ً نّٕتٍب أٖداْٞ إٜاٖا َػهًٛزا األدٜب ايؿةدٜل  ْػين ٜا ؾػاز

ايةةدنتٛز عُةةس عبةةد ايعصٜةةص خةةالٍ َػةةازنيت يف املٗسدةةإ ايكسا٥ةةٞ يًّٓؿةةٌ يف دٚزتةة٘   

 إٔ اجملُٛعةةة١ ؾةةةادز٠ عةةةٔ دا٥ةةةس٠ ايجكاؾةةة١     ايطادضةةة١ يف ايػةةةازق١ ايعةةةاَس٠. ٚأؾةةةسسين   

ٚاإلعالّ، بعّٓا٥ٗا املِٗ يألطؿاٍ، َّٓبٛعة١ بػةهٌ ؾةين زا٥ةع زًاةا ٚغالًؾةا ٚسسًؾةا،        

َُّت غال  700ؾّٔ٘ ايؿٓا١ّْٕ عًٝا٤ ايطةٜٛدٟ يف  سُٝح زا ٘ ايؿٓإ زاغد ايهبازٜيت، ٚؾ

 .24َا عدا ايػالف، ٚبكّٓع خاف" ؾؿش١

ٌ  َةةٛدص٠  عةةٔ ايػةة   ٖةةرٙ إقةةا٠٤   ٖٓةةاى ايهةةجري َةةٔ    عس املٛدةة٘ يًّٓؿةةٌ يف ايةةُٝٔ، ٜٚعةة

اؾٗٛد ٚاألعُاٍ اييت قدََّتٗا اإلذاعة١ ٚايتًؿصٜةٕٛ َةٔ خةالٍ بةساَر األطؿةاٍ، ٚأعُةاٍ        

ايػعسا٤ ايهباز ايةرٜٔ نتبةٛا يًّٓؿةٌ، َٚةِٓٗ: ايػةاعس عبةاع ايةدًُٜٞ ايةرٟ قّٕةدَّْت          

 ٛ ٚايػةةاعُس إدزٜةةظ سٓبًةة١ )ٚقةةد   ،ات طًٜٛةة١قؿةةا٥دٙ َػٓةةا٠ً يف اإلذاعةة١ ٚايتًؿصٜةةٕٛ يطةةٓ

                                                         
 .222:دع ْؿط٘، فاملس 22

23
 ّ.1000ضبكت اإلغاز٠ إىل أْ٘ طبع عاّ  

 .222املسدع ْؿط٘، ف: 24
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 ٚ  ،25ّ(7722ٍ أْػٛد٠ يألطؿاٍ بعٓٛإ ْػٝد ايعسٚبة١، ٜعةٛد تازىٗةا إىل عةاّ     نتب أ

ٚبابا عبد ايسمحٔ َّٓٗس ايرٟ نتب ايعػسات َٔ أغاْٞ األطؿاٍ ٚؿأٓٗا، ٚأغةٗسٖا:  

ٚايػَّةاعس عبةد ايةسمحٔ املعًُةٞ ايةرٟ نتةب        ،26ٚأز٣ٚ بٓت اؾُٗٛزٜة١(  )بابا ٜا َاَا،

عةةدًدا َةةٔ ايكؿةةا٥د ُْػةةست يف فًةة١ أضةةا١َ، َٓٗةةا )ايسَةةإ ٚايعٓةةب، ْػةةٝد أضةةا١َ،      

ٚغةةةاعس ايةةةُٝٔ ايهةةةبري عبةةةد اهلل ايربدْٚةةةٞ يةةة٘ عةةةدد  َةةةٔ   ،27ذنةةةس٣ زبٝةةةع ٚغريٖةةةا(

 ،ٗةةا: قؿةةٝد٠ بعٓةةٛإ "عةةامل ايّٓؿٛيةة١" ُْػةةست يف فًةة١ ايّٓؿٛيةة١   ايكؿةةا٥د يألطؿةةاٍ َٓ

ٚايػةةاعس عبةةد اهلل محةةسإ نتةةب غةةعًسا يألطؿةةاٍ يف بعةةض   ،7771ّ، أبسٜةةٌ 0ايعةةدد

ٚايػةةاعس عبةد املػةةين عبةةد ايةسمحٔ ايكسغةةٞ ايةرٟ ْػةةس َععةةِ     ،أعةداد فًةة١ اهلّٕدٖةد  

ٖةِ ايهةجري. ٚعًة٢ ايةسغِ َةٔ      ٚغري ،28قؿا٥دٙ يف أغًةب أعةداد فًة١ املجكةـ ايؿةػري     

يًُطةةت٣ٛ "إٔ ايهتابةة١ يًّٓؿةةٌ يف ايةةُٝٔ مل تةةسم  تةةس٣ بعةةض ايدزاضةةات اؾاَعٝةة١  ذيةةو

َةةٔ األعُةةاٍ ايػةةعس١ٜ املٛدٗةة١ يألطؿةةاٍ ٜةةتال٤ّ َةةع املسسًةة١   املًّٓةٛب ؾكًأُةةا لةةد عُةةالً 

 .29"هلا يف نٌ عٓاؾس ايبٓا٤ ايػعسٟايعُس١ٜ اييت ٜٛدَّ٘ 

أقـ إىل َا ضبل َٔ دٗٛد َا تكدَّْة٘ ايٝةّٛ ايؿكةا٥ٝات ايُٝٓٝة١، ٚايٛضةا٥آل اؿدٜجة١       

أطؿةةاٍ ميٓٝةةٕٛ، يف غةةعس األطؿةةاٍ َةةٔ خةةالٍ أعُةةاٍ يػةةعسا٤ َّٚٓةةسبني، ٜػةةازى ؾٝٗةةا  

قةسا٠٤  إىل ؿإ األؾة١ًٝ، ٚزأةا وتةاز ذيةو     ٜطتجُسٕٚ ؾٝٗا ايلاخ ايػٓا٥ٞ ايُٝين ٚاأل

   ٍ ايةيت ٖةٞ    خاؾ١، ٚدزاض١ َطتؿٝك١ يف َتابع١ تًو األعُاٍ ايػٓا٥ٝة١ املٛدَّٗة١ يألطؿةا

٣ ايرٟ ميٝةٌ إيٝة٘ األطؿةاٍ، ّٜٚٓسبةٕٛ     ٢ املَّد٘ ايػعس املػ١ٓ، ٚيهٓقُٔ غعس ايّٓؿٛي

 عهِ ؾّٓستِٗ املٝاي١ يًٓػِ ٚايًشٔ ٚاألدا٤ ايػٓا٥ٞ اـؿٝـ. يطُاع٘
                                                         

 .158:ف .ببًٝٛدساؾٝا ايطسد يف ايُٝٔأبٛ طايب، إبساِٖٝ.  25

26
 .271:فْؿط٘، املسدع  

 املسدع ْؿط٘. 27

 املسدع ْؿط٘. 28

29
زضةاي١  )، ا٤ ايػةعسٟ يًكؿةا٥د املهتٛبة١ يألطؿةاٍ يف ايػةعس ايعسبةٞ اؿةدٜح       َعاٜري ايبٓ ايٜٓٛس٠، سٓإ. 

 .21:ّ، ف1007ن١ًٝ اآلداب، داَع١ ؾٓعا٤، : ؾٓعا٤ .(َادطتري
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 ايكؿـ املٛد١َّٗ يألطؿاٍ:

 ٚ َّٕ أ ٍ عُةٌ قؿؿةٞ َّٓبةٛع ٖةٛ "غةساب  يف سدٜكة١       ٜتؿُل أغًُب ايباسجني ايُٝٓٝني ع٢ً أ

، ٚىتًؿةٕٛ يف تؿةٓٝؿٗا ايتذٓٝطةٞ َةس٠ً     7751ّ30اؿُاّ" يعبةد اجملٝةد ايكاقةٞ عةاّ     

أط٢ُ قؿ١، ٚإذا ناْت ايكؿة١ قةد ضةبكت َةٔ      -ٖٚٛ األؾض-أط٢ُ زٚا١ٜ ٚأخس٣ 

َِّ تٛاؾةٌ ٖةرا        خالٍ ايرباَر اإلذاع١ٝ، ؾإلٕ ايكؿ١ املّٓبٛع١ تسدةع إىل ٖةرا ايتةازٜذ، ثة

ّ ألٍٚ ١7753 يف عةدٕ عةاّ   ايٓػاط ايكؿؿٞ بتٓعِٝ اجملًةظ األعًة٢ يسعاٜة١ ايّٓؿٛية    

َطابك١ يف فاٍ قؿ١ ايّٓؿٌ ايُٝين يًُدازع االبتدا١ٝ٥، ٚإؾداز ايكؿةـ ايٓادشة١   

السًكةةا يف نّٕتٝبةةات عةةٔ "داز ايٛضةةا٥ٌ ايتعًُٝٝةة١"، ٚتًةةو ايكؿةةـ ٖةةٞ: "فُةةع ايٓشةةٌ   

ٚايصْةةابري املطةةتػ١ً"، ٚ"نةةسّٚ ايعٓةةب ٚايػةةذس٠ ارسقةة١"، ٚ"غةةساب ٜةةدَّعٞ األيٖٛٝةة١"    

اجملٝةد ايكاقةٞ، ٚقؿة١ يًكةاف سطةني ضةامل باؾةدٜل، ٚقؿة١ يًكاؾةة١         يًكةاف عبةد   

 .31غؿٝك١ شٚقسٟ

ثةِ غةٗدت ايؿةةل٠ َةٔ أٚاخةس ايطةةبعٝٓٝات ستة٢ أٚاخةس ايجُاْٝٓٝةةات ْػةاًطا ًَشًٛظةةا يف        

ات ْعأُتٗةا "ايًذٓة١ ايٛطٓٝة١ يًعةاّ ايةٛطين      ْػس عدد َٔ ايكؿـ بعكٗا ؾةا٥ص أطةابك  

يًّٓؿةةٌ"، يف عةةدٕ أذةةاٍ نتابةة١ ايكؿَّةة١، ٚسؿةةٌ ؾٝٗةةا عبةةد اجملٝةةد ايكاقةةٞ عًةة٢        

 ٚ  .32ٍ بكؿ١ "ايػاب ايهطٍٛ"، ٚنإ املسنص ايجاْٞ يصٖس٠ زمح١ اهللاملسنص األ

 ٚ ٍ زٚا١ٜ بعٓةٛإ "ؾةساع يف   ٚتٛاىل بعد ذيو إؾداز ايكؿـ املٛد١َّٗ يًّٓؿٌ، ٚناْت أ

  33، عةةٔ اؼةةاد ايهتَّةةاب ايعةةسبؾةةدزت يف دَػةةل(، ؿش١ؾةة760دصٜةةس٠ ايةةرٖب" )يف 

 ّ.7760عاّ 

                                                         
 .105:ف ٛاقع ٚاإللاشات"،"أدب األطؿاٍ يف ايُٝٔ اي .عبد ايسمحٔاـايل، عبد  30

ُ٘ 105ف: املسدع ْؿط٘، 31  .236:ف ."دٚز قؿـ األطؿاٍ يف ت١ُٝٓ ايّٓؿٌ"، ٚزادع نتاب 

 .105:فاملسدع ْؿط٘،  32

ٜكةةٍٛ املَّيةةـ يف سةةٛاز َعةة٘ بةةإٔ "ايهتةةاب مل ٜؿةةٌ إىل بةةالدٙ ْتٝذةة١ يعةةدّ اتؿةةام دٗةة١ االضةةترياد َةةع اؼةةاد       33

ب األطؿاٍ يف ايةُٝٔ" سةاٚزٙ   ايهتَّاب ايعسب يف دَػل، أٚ ٖرا َا قٌٝ" زادع: "سٛاز عبد اجملٝد ايكاقٞ ٚأد

ّ، 2873، نإْٛ األٍٚ، 253ععبد اهلل أبٛ ٖٝـ، ف١ً املٛقـ األدبٞ، اؼاد ايهتاب ايعسب، دَػل، 

 .210:ف
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 76باع١ عدد َٔ ايكؿـ بًػت سةٛايٞ  ٚقد تبَّت داز اهلُداْٞ بعدٕ يف ايجُاْٝٓٝات ط

ّ، ٚقؿةة١ 7762زضةةاي١ ٚقةةاح" ّ، ٚقؿةة١ "7761 قؿةة١ َؿةةٛز٠، َٓٗةةا: قؿةة١ "يعةةبيت" 

 ،ّ، ٚمجٝعٗةةا يٓذٝبةة١ سةةداد  7764، ٚقؿةة١ "سهاٜةة١ ٚزقةة١"   7763ّ "ضةةازم ايعطةةٌ" 

ٝكةٞ، طبعتٗةا ٚشاز٠ اإلعةالّ بؿةٓعا٤، عةاّ      تازى١ٝ يألطؿاٍ نتبٗا ؾةربٟ اؿ  ٚقؿ١

ّ، ٚقؿة١  7762ّ، ٚقؿ١ "ايعؿؿٛز املٗادس" يعًةٞ باذٜةب، عةدٕ داز اهلُةداْٞ     7761

ّ، ٚقؿةة١ 7764ا" ألدٜةةب قاضةةِ، بةةريٚت، داز َٓةةاز بةةسع،   "ايعذةةٛش ايةةرٟ قةةاٍ ٚداًعةة  

، ٚؾةدز يف  7765ّ34"ازدعٞ ازدعٞ ٜا ض٢ًُ" يًهاتب ْؿط٘، بةريٚت، داز اؾًٝةٌ،   

يًّٓؿٌ َٛشًعا ع٢ً ثالخ ضالضٌ:  عُاًل 77ّ سٛايٞ 7763ّ 7761ٚؾٓعا٤ بني عاَٞ 

 .35ط١ً ايتازى١ٝ، ٚايطًط١ً ايكؿؿ١ٝ، ٚايطًط١ً املطسس١ٝايطً

ضةة٣ٛ  -عطةةب املتةةابعني-ّ 0222ٚيف تطةةعٝٓٝات ايكةةسٕ املاقةةٞ مل ُٜٓػةةس ستةة٢ أبسٜةةٌ  

  ٍ ري" يًكاؾةة١ اعتةةداٍ دٜسٜةة١، ٚفُٛعةة١    ٖةةٞ: "ايعةةاشف ايؿةةػ   36أزبعةة١ نتةةب يألطؿةةا

١ ايػةةسٜـ، قؿؿة١ٝ َلمجة١ بعٓةةٛإ "َةٔ سهاٜةةات ايػُّةعٛب" تسمجة١ ٚإعةةداد: ؾاطُة      

ٔ ايًػة١ ايبًػازٜة١ بعٓةٛإ "ْؿةٝش١ محةاز" يًهاتةب عبةد        َة ٚفُٛع١ قؿؿة١ٝ َلمجة١   

ًٛا أُّٜٗةةا ايبشةةس" يعبةةد     ايةةسمحٔ أمحةةد عبةةدٙ، ٚفُٛعةة١ قؿؿةة١ٝ يألطؿةةاٍ بعٓةةٛإ "عؿةة

 اـايل. ايسمحٔ عبد

كاف إىل ٖرٙ األزبع قؿ١ "داز ايط١ًّٓٓ" زٚا١ٜ تازى١ٝ يألطؿاٍ، تسٟٚ قؿ١ ايطٝد٠ ت

ّ، ٚقؿ١ "اـٝةاط ايػةذاع"   7776ؾؿش١(، طبعت عاّ  52بٓت أمحد ايؿًٝشٞ )يف 

 .7777ّ37ألبٞ ايكؿب ايػَّالٍ، طبعت يف َّٓبع١ ايطشس، دد٠، عاّ 

َّا َع بدا١ٜ األيؿ١ٝ ايجايج١ ؾكد غٗدت نتاب١ّٕ ايكؿة١ يألطؿةاٍ يف ايةُٝٔ ايعدٜةد َةٔ       ٚأ

َّت بٗا ٚشاز٠ ايجكاؾ١ ٚايطٝاس١، ٚتؿادف ْػسٖا َع إؾدازات ؾٓعا٤  اإلؾدازات اٖت

ّ، ٚبعكٗا َٔ إؾدازات َسنص ُعب ادٟ يًدزاضةات  0222عاؾ١ُ يًجكاؾ١ ايعسب١ٝ عاّ 

                                                         
 .143 -141:ف .ُٝٔببًٝٛدساؾٝا ايطسد يف ايأبٛ طايب، إبساِٖٝ:  34

 .106:"، فأدب األطؿاٍ يف ايُٝٔ ايٛاقع ٚاإللاشات" ، عبد ايسمحٔ.عبد اـايل 35

 .105:، فْؿط٘املسدع  36

 .143:ف .ُٔببًٝٛدساؾٝا ايطسد يف ايٝ أبٛ طايب، إبساِٖٝ. 37
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ٕٚ َع اؼةاد األدبةا٤ ٚايهتةاب ايُٝٓةٝني، ٚايةبعض اآلخةس َةٔ إؾةدازات         ٚايٓػس بايتعا

              ٌّّ اهل٦ٝة١ ايُٝٓٝة١ ايعاَة١ يًهتةاب، َٚةٔ أبةسش أعُةاٍ ٖةرٙ ايؿةل٠ ايصَٓٝة١ َةا نتبة٘ نة

َٔ38 : 

أدٜب قاضِ: ٚقؿؿ٘ ٖٞ: )غذس٠ ايطٓآل األشزم ٚايعؿاؾري املك١٦ٝ، ايكُةس بعةدٟ    -

يؿةةابٕٛ، ٚقػةة١ هلةةا تةةازٜذ طٜٛةةٌ، ٚايتًٝبةةاثٞ...(، ٚمجٝعٗةةا ؾةةدزت  بعةةدٟ، ٚؾكاعةة١ ا

َسنص عبادٟ ٚاالؼةاد، ٚنةإ أغًبٗةا قةد ؾةدز َةٔ قبةٌ يف        عٔ ّ 0222أًٜكا عاّ 

 طبعات َتؿسق١.

ًٛا أٜٗةةا ايبشةةس     - ٚقؿةة١  -طبعةة١ ثاْٝةة١-عبةةد ايةةسمحٔ عبةةد اـةةايل: ٚقؿؿةة٘ ٖةةٞ: )عؿةة

ٚعٝةد اربة١، ٚعٓةدَا سًُةت      َالبظ ايعٝد، ٚسها١ٜ َد١ٜٓ، ٖٚدٜة١ ٖبة١، ٜٚةااني   

َةةسِٜ بايعٝةةد، ٖٚةةٌ اضةةتؿاد سذةةس َةةٔ ايةةدزع، ٚايؿةةالح اؿهةةِٝ...(، ٖٚةةٞ َٓػةةٛز٠    

 ّ عٔ َسنص عبادٟ ٚاؼاد ايهتَّاب.0222مجٝعٗا يف نتٝب ٚاسد عاّ 

َةةٓري طةةةالٍ: ٚقؿؿةةة٘ ٖةةٞ: )ايساعةةةٞ ايػةةةذاع، رةةٔ اؿسٜةةة١، دٜٓاؾةةةٛز ؾةةةٓعا٤،     -

 اهل١٦ٝ ايعا١َ يًهتاب، ؾٓعا٤. ّ َٔ إؾدازات0222املًٝازدٜس...( عاّ 

ٚؾا٤ عجُإ غامن: ٚقؿؿٗا ٖٞ: )ؾداق١ اؿٝٛإ، عؿاؾريٟ، ايسمح١، اؾةا٥ص٠،   -

ايسدٌ ايرٟ خسز َٔ سهاٜات ددتٞ...( َٔ إؾدازات ٚشاز٠ ايجكاؾة١ ٚايطةٝاس١، عةاّ    

0222  .ّ 

َٚٓٗا َا ؾةدز عةٔ ٚشاز٠ ايجكاؾة١ ألنجةس َةٔ ناتةٍب َجةٌ: ثةالخ قؿةـ يألطؿةاٍ يف           

ايبًّٓةة١  -0غةةذس٠ ايسغٝةةـ يػةةؿا٤ َٓؿةةس )قؿةة١ َؿةةٛز٠(،   -7ٚاسةةد، ٖٚةةٞ:  نتةةاب

ٕ أمحةةد قاضةةِ.  نةةسِٜ ٚسهاٜتةة٘ َةةع اؾةةساثِٝ إلميةةا    -1نةةانٞ يًٓٗةة١ عبةةد اهلل،   

 " جملٝب ٖٜٛدٟ ٚتػسٜد ٖٜٛدٟ.ٚقؿ١ "زٜا ٚضس ايكُس

ؾٓعا٤، اجملًظ  ("0(، )١7 )َٚٓٗا قؿـ جملُٛع١ ََّيؿني بعٓٛإ "يف سكٝبيت سهاٜ

 ّ.0222ًّٓؿٛي١، األع٢ً ي

                                                         
 .148-144:، فْؿط٘املسدع  38
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َٚٓٗا َا  َّ تعدًٜ٘ يٝٓاضب األطؿاٍ َؿةًٛزا بسضةّٛ عةٔ اجملُٛعة١ ايكؿؿة١ٝ املعسٚؾة١       

)سهاٜات ٚأضاطري مي١ٝٓ( يًهاتب عًٞ قُد عبدٙ، ٚقةد ؾةدز َٓٗةا     َجٌ فُٛع١

ًَّزا: )سها١ٜ اؾسدٛف، ٚسها١ٜ ٚزٜك١ اؿ َّا٤، ٚسها١ٜ ايدّْْدس ٠(، األٚىل: َٔ  َؿ

ّ، ٚاألخسٜإ: َٔ إؾدازات اهل١٦ٝ ايعاَة١ يًهتةاب   0222ايجكاؾ١ عاّ  إؾدازات ٚشاز٠

 ّ.0224عاّ 

ٖٚٓةةاى َةةا ُْػةةس باضةةِ "قجًٝٝةةات قؿةةري٠ يألطؿةةاٍ" يًكةةاف ايهةةبري "عبةةد اهلل ضةةامل     

 ّ.0222باٚشٜس"، بعٓٛإ "سؿ١ً يف ق٤ٛ ايكُس" ْػست عاّ 

عإ؛ َٚةةةٔ ايػةةةةباب َةةةٔ غةةةةازى يف ايهتابةةة١ يألطؿةةةةاٍ َجةةةٌ فُٛعةةةة١ "أزض ايػةةةةذ    

ٚسهاٜةةات أخةةس٣" يسَةةص قُةةد املٛغةةهٞ، َةةٔ إؾةةدازات ٚشاز٠ ايجكاؾةة١ ٚايطةةٝاس١،  

 .0222ّ39عاّ 

ٍُ أْؿُطِٗ بايهتاب١ ايكؿؿ١ٝ، ٜٚتِ ْػس أعُاهلِ َٔ خةالٍ   ٚألٍٚ َس٠ ٜػازىّٕ األطؿا

ايةيت طبعةت يًّٓؿةٌ     40ََّضطات تع٢ٓ بايّٓؿٛي١، َجةٌ ََّضطة١ إعةاز يًّٓؿٛية١ ٚاإلبةداع     

أَةةني أمحةةد ؾةةاد ايؿَّةةعدٟ: سهاٜةة١ ايٛيةةد ايةةرٟ أخاؾتةة٘ قؿَّةةت٘، )ضًطةة١ً َبةةدعٕٛ  

ُدةةدد، منةةاذز َةةٔ نتابةةات األطؿةةاٍ ٚايةةٓؼ٤، طبةةع يف ٚنايةة١ ضةةبأ ايُٝٓٝةة١ يألْبةةا٤،    

قؿ١. نُا طبعت املَّضط١ ذاتٗةا،   71ؿؿ١ٝ ؼتٟٛ ع٢ً ّ(، ٖٚٞ فُٛع١ ق0224

ٚيف ايةةداز ْؿطةةٗا يًّٓؿًةة١ ضةة٢ًُ عبةةد ايػةةين ْةةادٞ، فُٛعةة١ بعٓةةٛإ "يف َهةةإ َةةا"     

ايبٛابةةة١  -املةةةازد ٚايؿةةةدٜكات األزبةةةع - ًةةة٢ ايكؿةةةـ اآلتٝةةة١: )َعاْةةةا٠ ز٥ٝطةةة١  ؼتةةةٟٛ ع

 يف ايطَّاس١(. -يف ايكس١ٜ -قؿ١ ؾريٚش -١ً ايكُسيٝ -ايػاَك١

فُٛعة١ بعٓةٛإ    -ظٗٛد غدؿة١ٝ ٚبتػةذٝع َةٔ ٚايةدٖا    -ؿ١ً "أضٌٝ ؾَّاد" ٚظٗست يًّٓ

ُّ املػةةه١ً ٚقؿةةـ أخةةس٣، دٕٚ ْاغةةس،     72ّ، ٚؼتةةٟٛ عًةة٢ ) 0225)ايعٓةةـ ال وةة

ٚ  -ؾُٝةةا ْعًةةِ-ًةة١ "زٜٗةةاّ قاضةةِ" ٖٚةةٛ  ؾةةؿش١( تؿةةاسبٗا زضةةّٛ يًّٓؿ  56قؿةةـ يف   ٍأ

 دؿ١ٝ، ٚدٗد ذاتٞ.ثٓا٥ٞ ايتأيٝـ ٚايسضِ يّٓؿًتني ميٓٝتني، أبادز٠ غ عٌُ

                                                         
 .145-143:، فْؿط٘املسدع  39

ؾرباٜةةس   16يًّٓؿٛيةة١ ٚاإلبةةداع: ََّضطةة١ ثكاؾٝةة١ غةةري سهَٛٝةة١، ٚغةةري زعٝةة١ تأضطةةت يف          ََّضطةة١ إعةةاز  40

1001ّ. 
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ّ ْػةةس فُٛعةة١ قؿؿةة١ٝ 0226عةةاّ  41نُةا تبَّٓةةت ََّضطةة١ غةةٛذب يًّٓؿٛيةة١ ٚايتُٓٝةة١ 

ايكؿةـ اآلتٝة١: )َةٔ سكةٞ      بعٓٛإ )يًشٝا٠ ٚدٛٙ أخةس٣( آلال٤ غايةب اإلزٜةاْٞ تكةُٓت    

ٕ   - يكتًتةة٘زدةةاًليةةٛ نةةإ ايؿكةةس    -إٔ يٓةةصزع  -اإلعاقةة١ يٝطةةت عًٝبةةا   -ْةةدا٤ طؿةةٌ ايًُٝةةٛ

 ايبط١ُ يف ٚدِٖٛٗ(.

ٚ  ٙٚأعٝد يف ٖر ٍ َٔ األيؿ١ٝ ايجايج١ طباع١ فُٛعة١ يًكةاف ايسا٥ةد    ايؿل٠ َٔ ايعكد األ

عبةد اجملٝةد ايكاقةٞ بعٓةٛإ )ايٓشًة١ ذات ايّٓةةٛم األمحةس( عةٔ اهل٦ٝة١ ايعاَة١ يًهتةةاب          

ؾؿةةةٍٛ.  1ايٓشًةةة١ ذات ايّٓةةةٛم األمحةةةس؛ َطةةةسس١ٝ يف   ّ، ٚؼتةةةٟٛ عًةةة٢ ) 0224عةةةاّ 

ٚايطةةٛز األضةةٛد "فُٛعةة١ قؿؿةة١ٝ يألطؿةةاٍ" ٚؾٝٗةةا: ْةةدّ ايػةةسؾا٤، ايطةةٛز األضةةٛد،    

ايػاب ايهطٍٛ، ايػذس٠ املػةسٚز٠، ايػةذس٠ ارسقة١ ٚنةسّ ايعٓةب، غةساب ٜةدَّعٞ        

زم األي١ٖٝٛ، اؿكٝك١ اييت عسؾٗا طازم، ايتعػٝؼ ع٢ً ايٓد١ً ايهرب٣، ايهًةب املةا  

 ٜعٛد إىل أَ٘(.

نُا ظٗست َػازنات يعدد َةٔ ايكاؾّْةني تبٓتٗةا ََّضطةات سهَٛٝة١ أخةس٣ بةدأت        

 تٗتِ بأدب ايّٓؿٌ َٓٗا:

١ يألطؿةةاٍ بعٓةةٛإ )بٝةةت ايطةةشاب(:  فُٛعةة١ يًهاتبةة١ ايُٝٓٝةة١ أؾةةساح ايؿةةدٜل َٛدَّٗةة  

 ٍ َةةٔ إؾةةدازات اإلداز٠ ايعاَةة١ يًٓػةةاط ايجكةةايف ٚاالدتُةةاعٞ     قؿةةـ قؿةةري٠ يألطؿةةا

يف َّٓةابع ؾةٔ ايتؿةُِٝ، ؼتةةٟٛ    ّ، ٚطبعةت  0227ايػةباب ٚايسٜاقة١، ؾرباٜةس    از٠ بةٛش 

بٝةةت  -ثةةٛب ايعٝةةد  -دةةدتٞ -ايبَٛةة١ -عكَّةة١ نًةةب  - ـ ٖةةٞ: إزاد٠ اؿٝةةا٠قؿةة 4عًةة٢ 

ؾةةؿش١(، َةةع ؾةةٛز٠ يهةةٌ قؿةة١ َةةٔ زضةةّٛ ايؿٓةةإ َةةاشٕ غةةذاع         72ايطةةشاب( يف )

ٛزنٞ تسمجة١  ملهطةِٝ غة   ٔ األدب ايعاملٞ ٖٞ قؿة١ ايؿةباح  َ لمج١َ ٚقؿ١ ،ايدٜٔ

ٕ    ؾاط١ُ أمحد ايػسٜـ، ض ، َةٔ اؿهاٜةات ايػةعب١ٝ    1، زقةِ  ًط١ً نةإ ٜةا َةا نةا

 ،0227َّٔ األدب ايعاملٞ، ؾٓعا٤، ٚشاز٠ ايجكاؾ١، ؾٓدٚم ايلاخ ٚايت١ُٝٓ ايجكاؾ١ٝ، 

ٚفُٛعةة١ )ٚطةةين األمجةةٌ( ٚ)ْؿةةا٥ض ذٖبٝةة١( رؿةةٛظ عبةةد اهلل سةةصاّ طّٕبعةةت خةةازز        

بٛعةةات، ٚتٛشٜةةع َٓػةةأ٠ املعةةازف باإلضةةهٓدز١ٜ،  ايةةُٝٔ، طباعةة١ ايسعةةد يًهتةةب ٚاملّٓ 

                                                         
  ّ.1003ضبتُرب  4ََّضط١ غٛذب يًّٓؿٛي١ ٚايت١ُٝٓ ََّضط١ ت١ُٜٛٓ أ١ًٖٝ غري سه١َٝٛ تأضطت يف  41
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ٚزضّٛ: سهُت ؾالح ايدٜٔ، ؼتٟٛ اجملُٛع١ عًة٢ ايكؿةـ اآلتٝة١: )ْعاؾة١ ٚطٓٓةا      

 37أٚبسٜةت ؾًةٝهٔ ٖهةرا ايجبةات(، يف )     -ْؿةا٥ض ذٖبٝة١   -ٝد دص٤ َةٔ ٖٓةدآَا  ايطع

ؾةةؿش١( َةةع ايؿةةٛز املًْٛةة١، ٚقةةد طّٕبعةةت يف سذُةةني: نةةبري، ٚؾةةػري. ٜٚبةةدٚ عًٝٗةةا        

 ايتٛعٟٛ املباغس، ٚػُُع بني ايكؿـ ٚايػعس. ايّٓابع

ٌُ َؿسًقا يف ايؿشاؾ١ َٔ قؿـ ٚقؿا٥د غعس١ٜ َٛدَّٗة١   أقـ إىل ذيو َا ُْػ س َٔ قب

ّ يهةٌ  0227 -7776ّيألطؿاٍ، ْػستٗا ؾشٝؿ١ )اؾُٗٛزٜة١ ايجكاؾٝة١(، بةني عةاَٞ     

َٔ: سطٔ َٛض٢، ٚعبد ايسشام ايسبٝعٞ )غةاعس عساقةٞ(، ٚقُةد عًةٞ أمحةد عًةٞ،       

ت ايؿةةشٝؿ١ يف ٚقاضةةٔ اؿةةٛاتٞ، ٚأدٜةةب قاضةةِ )َطةةسس١ٝ غةةعس١ٜ عسا٥طةة١ٝ(، ٚبةةدأ 

-7ست قؿًؿةا يألطؿةاٍ أْؿطةِٗ يف ضةٔ     ْػ "أؾٛات إبداع١ٝ ؾػري٠"تبّْٓٞ َا أات٘ بة
 .١42ضٓٛات، إقاؾ١ إىل بعض ايكؿـ امللمج 72

ل ٜتكض يٓا إٔ بداٜات ايكسٕ اؿادٟ ٚايعػسٜٔ قةد غةٗد ايهةجري َةٔ     َٔ خالٍ َا ضب

اإلْتاز ايكؿؿٞ ايرٟ تبٓت٘ املَّضطات املدتًؿ١، ٚظٗست األعُاٍ املتٓٛع١ ضةٛا٤ َٓٗةا   

يًُةةَّيؿني ايهبةةاز أٚ يألطؿةةاٍ أْؿطةةِٗ بسعاٜةة١ َةةٔ املَّضطةةات اؿهَٛٝةة١ ٚاألًٖٝةة١،    

       ٍ زضةةّٛ ايؿٓةةاْني ايتػةةهًٝٝني    نُةةا بةةدأت ايعٓاٜةة١ بةةاألدب املٛدَّةة٘ يًّٓؿةةٌ َةةٔ خةةال

١َّْٛ ضٛا٤ داخٌ ايُٝٔ أٚ خازد٘. ٚيهٔ نةٌ   املتُٝصٜٔ، ٚنريو ايّٓباع١ ايساق١ٝ ٚاملً

ّ بةةدخٍٛ ايةةُٝٔ يف سايةة١ غةةري َطةةبٛق١ َةةٔ   0277عةةاّ ابتةةدا٤ً َةةٔ   ذيةةو تٛقةةـ تكسًٜبةةا 

االقّٓسابات ٚاألسداخ اييت أعاقت عذًة١ ايتُٓٝة١ خةالٍ عكةد َةٔ ايصَةإ، َٚةا تةصاٍ         

ٕ، َٚةةٔ ايهتَّةةاب َةةٔ ٜؿةةـ اؿةةاٍ اآلٕ بةةإٔ "ايّٓؿةةٌ يف ايةةُٝٔ ٜعةةاْٞ ممأةةا        ستةة٢ اآل

طؿةٌ يف ْطةد١    022ميهٔ إٔ ًّْٓل عًٝة٘ فاعة١ ثكاؾٝة١، سٝةح ٜػةلى أنجةس َةٔ        

 .43ٚاسد٠ َٔ أٟ إؾداز خاف بِٗ"

                                                         
 .152-148:ف .ببًٝٛدساؾٝا ايطسد يف ايُٝٔ أبٛ طايب، إبساِٖٝ. 42

43
اؿذةة١   ذٚ، ايسٜةةاض،  فًةة١ ايعسبٝةة١  ،"أدب ايّٓؿةةٌ يف ايةةُٝٔ بةةني اؿكةةٛز ٚايػٝةةاب"     عُةةس، بةةالٍ قاٜةةد.   

 .220:ف، 356ع ٖة،2325
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 املطسح املٛدَّ٘ يألطؿاٍ:

اقلٕ ظٗٛز املطسح يف ايُٝٔ باملطسح املدزضٞ يػاٜات تسب١ٜٛ، ٚيف قاٚالت بط١ّٓٝ ال 

تسق٢ ملطت٣ٛ املطسح ارلف املٛدَّ٘ يًّٓؿٌ نتاب١ً ٚأدا٤ً. ٚنرا "َطسح ايعسا٥ظ 

َّ ؾكد ظٗس املطسح املدزضٞ يف ايبداٜ ،ٚايكسقٛش ١ يف عدٕ َٓر َٓتؿـ َٚٔ ث 

ايجالثٝٓٝات، ثِ تّٓٛز ٚاشدٖس يف األزبعٝٓٝات ٚاـُطٝٓٝات. ٚأٍٚ ظٗٛز ي٘ يف َد١ٜٓ 

ايؿٓإ املطسسٞ مشطإ املًكب  ّ أطسح األزادٛش عًٞ ٜد7720عدٕ عاّ 

 . 44بـ("ٓ)س

ٓات، ٚنإ ٜطتددّ ٚقد ُعسف )سٓبـ( ٖرا "يف أٚاخس ايجالثٝٓات ٚأٚا٥ٌ األزبعٝ

ايػازع أٚ يف ٚضا٥ٌ َطسس١ٝ بدا١ٝ٥، ٚميازضٗا بّٓسٜك١ ازػاي١ٝ أَاّ عا١َ ايٓاع يف 

ٍَّ بٗا املٛايد ٚاملٓاضبات  )ايصٜازات(، ٚنإ )سٓبـ( وٌُ أدٚات٘ ع٢ً ظٗسٙ ٜٚتذ

٢َّ )ؾٓدٚم  يف أَانٔ ايتذُع يف ايػٛازع ٚاألضٛام، ٚناْت ٖرٙ األدٚات أا ٜط

 .45غ٦ًٝا َؿػًسا ملطسح خٝاٍ ايعٌ"ايدْٝا( أٚ 

  ٚ ٍ َطسس١ٝ ميهٔ زؾدٖا َهتٛب١ً َٚٛد١ًٗ بكؿد ٖٞ َطسس١ٝ "ايٓش١ً ذات ٚيعٌ أ

"طّٕبعت َع عػس قؿـ طؿ١ًٝ يف نتاب  ايّٓٛم األمحس" يعبد اجملٝد ايكاقٞ اييت

، 46ّ، ٖٚٞ ؽًٛ َٔ ايؿٛز َا عدا ايػالف"7761ٚاسد ؾادز عٔ داز ايؿازابٞ عاّ 

ّ، أخسدٗا ايكٝطٞ، ٚؿٓٗا أمحد 7756ٖٚرٙ املطسس١ٝ ناْت قد قدَّْت يف عاّ 

. 47د ْادٞ، ٚناْت عطب اآلزا٤ َٔ أْكر أعُاٍ َطسح ايّٓؿٌ ًْؿا ٚأدا٤ً"قُ

                                                         
ضتعُاز؛ َطسح ايّٓؿٌ يف ايُٝٔ: أِٖ أغهاٍ املكا١َٚ ايجكاؾ١ٝ يف عؿس اال" .زادع: املرابٞ، ٖاٌٜ عًٞ 44

، تازٜذ atitheatre.ae.www -دزاض١ عج١ٝ" َٛقع اهل١٦ٝ ايعسب١ٝ يًُطسح -ػسب١ َطسح ايّٓؿٌ يف ايُٝٔ

 ّ.1010ْٛؾُرب  12ّ، تازٜذ االطالع: 1010أنتٛبس  5ايٓػس: 

ٔ   عةةٛيكٞ، ضةةعٝد.  45 ًَةةا َةةٔ املطةةسح يف ايةةُٝ دا٥ةةس٠ ايتةةأيٝـ ٚايٓػةةس بةةٛشاز٠ ايجكاؾةة١     . عةةدٕ:2، طضةةبعٕٛ عا

 .28:ّ، ف2872ٚايطٝاس١، 

 .210:، فف١ً املٛقـ األدبٞ ،"عبد اجملٝد ايكاقٞ ٚأدب األطؿاٍ يف ايُٝٔ" .سٛاز 46

َطسح ايّٓؿٌ يف ايُٝٔ: أِٖ أغهاٍ املكا١َٚ ايجكاؾٝة١ يف عؿةس االضةتعُاز؛ ػسبة١ َطةسح      "املرابٞ، ٖاٌٜ.  47

 دزاض١ عج١ٝ. -ايّٓؿٌ يف ايُٝٔ
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بعدٕ عاّ ٚتًتٗا َطسس١ٝ "ايجعًب املهأاز" ألدٜب قاضِ، ؾدزت عٔ داز اهلُداْٞ 

7762ّ48. 

ٚتتٛاىل اؾٗٛد؛ سٝح غازى عدد  َٔ ايهتَّاب ايُٝٓٝني أطسسٝات َٓٗا: َطسس١ٝ 

ّ، ٚأزبع َطسسٝات يعبد 7757"ْص١ٖ ايعٝد" رُد عبد ايكادز بآَّسف، عاّ 

ايػٍٛ، َٚأزب ٚايطدٚد"، ايهايف قُد ضعٝد ٖٞ: "ايٛزد٠، ٚايعؿؿٛز٠، ٚ

َّا يف ؾٓعا٤ ؾكد  َٚطسس١ٝ "ايػساز٠" ألمحد ايعًٛاْٞ، ٚغريٖا، ٖرا يف عدٕ، ٚأ

 ًدا َٔ املطسسٝات، َٓٗا: َطسس١ٝ ايؿٓدٚم"قدََّت ؾسق١ّٕ املطسح ايٛطين بؿٓعا٤ عد

َٔ إعداد اري٠ عبدٙ عًٞ، ٚإخساز ايدنتٛز عبد اهلل ايهُِٝ، ٚأيأـ أغ١ٝٓ 

يهسِٜ املتٛنٌ، ؾُٝا أيأـ بك١ٝ األغاْٞ األضتاذ عُس سطني ايباز، املكد١َ عبد ا

ٚؿأٓٗا سطني ؾكٝ٘، ٚدطد أدٚازٖا إىل داْب املُجًني ايهباز: عبد ايهسِٜ 

 –قُد عًٞ قاضِ –عبد ايهسِٜ األمشٛزٟ –و٢ٝ إبساِٖٝ –عًٞ دٝاؽ– املتٛنٌ

ض٢ًُ قُد  –يعُسٟٖصاع ايتعصٟ، َٚٔ املُجًني األطؿاٍ: ٚؾا٤ ا –ضشس األؾبشٞ

 –ل٣ٛ اؾربٟ –ناًَٝٝا عبد اؾًٌٝ –ؾؿا٤ ايعُسٟ–ْػٛإ ايعُسٟ –عًٞ قاضِ

 .49إغسام عًٞ" –ْٛاٍ قُد عًٞ قاضِ –ٜااني عبد اؾًٌٝ

ٚتطتُس قاٚالُت املطسح ايُٝين ع٢ً ؾلات َتكِّّٓع١، ٚتعٗس َٛاٖب ددٜد٠ يف 

ؿ١ٝ ايجايج١. ٜٚعٗس َطسح ايهتاب١ ٚايتٓؿٝر ملطسح ايّٓؿٌ، بعد ايٛسد٠ اي١ُٝٓٝ َٚع األي

٢ َ ِل ايدُّ ّ، 0227عاّ َٔ َٓع١ُ "داٜا" ايؿسْط١ٝ يف  يف ايُٝٔ بػهً٘ اؾدٜد بدع

َ ٢ بعٓٛإ "أغ١ٝٓ املا٤"َطسس بإلْتاز أٍٚ ْـ  . 50ٞ يًدُّ

ْٝٛٝطٝـ ايدٚي١ٝ يف األعٛاّ نُا تبَّت ََّضط١ "إعاز" بايػسان١ َع َٓع١ُ اي

ٍّْ" غازنت 0226-0227 َ ٢ املتذ ّ َػسٚع إْتاز أزبع َطسسٝات "قُٔ َطسح ايدُّ

 ايُٝين.بٗا يف عدد َٔ قاؾعات ايُٝٔ، ٖٚٞ ػسب١ ددٜد٠ ٚزا٥د٠ يف املطسح 

                                                         
 .142:ف .ببًٝٛدساؾٝا ايطسد يف ايُٝٔ ، إبساِٖٝ.أبٛ طايب 48

َطسح ايّٓؿٌ يف ايُٝٔ: أٖةِ أغةهاٍ املكاَٚة١ ايجكاؾٝة١ يف عؿةس االضةتعُاز؛ ػسبة١ َطةسح         . "املرابٞ، ٖاٌٜ 49

 ج١ٝ".دزاض١ ع -ايّٓؿٌ يف ايُٝٔ

 .ْؿط٘ املسدع 50
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ٚميجٌ ايؿٓإ ايع سا٥طٞ ايػاب "ؾداّ ايعدي١" يف دٗٛدٙ املطتُس٠، َٚػازنات٘ 

َ ٢، ٚي٘ ضري٠ ساؾ١ً يف املػازنات  ّْ ايدُّ ايدٚي١ٝ ساي١ً ْادز٠ً يف اإلخالف يؿ

 ٚايتدزٜبات يف نٌ َٔ ايُٝٔ، َٚؿس، ٚتْٛظ، ٚاإلَازات، ٚغريٖا.
  ٛ دَّٗةة١ يًّٓؿةةٌ يف ايةةُٝٔ َةةا نتبةة٘ "َةةٓري    ٚزأةةا ْعةةدُّ َةةٔ أسةةدخ ايتذةةازب املطةةسس١ٝ امل

ٍَّ ؾسقةةة١ َطةةةسس١ٝ      طةةةالٍ" يف ؾةةةلات َتعاقبةةة١، سٝةةةح ٜكةةةٍٛ عةةةٔ ػسبتةةة٘ "أضَّطةةةُت أ

َتدؿؿ١ يف َطةسح ايّٓؿةٌ ٖةٞ "ؾسقة١ أيةٛإ املطةسس١ٝ" ٚقةد غةازنين يف تأضٝطةٗا          

عدد  َٔ ايصَال٤ َٔ املُةجًني ٚاملُةجالت، ٚقةدََّٓا عةد٠ّٔ َطةسسٝات عسقةٓاٖا يف ايةُٝٔ        

٘، َٚٔ األعُةاٍ ايةيت قةدَٓاٖا َطةسس١ٝ "عهبةٛز خةازز ايكؿةس" ايةيت ناْةت          ٚخازد

 ٚ ٍ َطةةسس١ٝ ميٓٝةة١ يألطؿةةاٍ تػةةازى يف َٗسدةةإ خةةازدٞ، سٝةةح غةةازنٓا بٗةةا يف        أ

َٗسدإ قسطاز، َٚطسس١ٝ "دزع يًًُه١ ايؿػري٠" َٚطسس١ٝ "ايكآل ؾدٜل ايؿ٦ةسإ"  

ّْ َطسس١ٝ أعدٍَّ ضت إىل ضة  ٕل، ستة٢ بًػةت    ٚغريٖا. ٚنُٓت أنتب أغاْٞ يه بع أغةا

األغةةاْٞ املطةةذ١ً ٚاملًشٓةة١ رةةاْٞ عػةةس٠ أغٓٝةة١ً، نُةةا غةةازنٓا يف )َٗسدةةإ ؾةةٝـ      

ٚناْةةةت مجٝعٗةةةا َةةةٔ إخةةةساز  . 51"َٓا عسًٚقةةةا َطةةةسس١ٝ يف عةةةدٕ ٚتعةةةص ؾةةةٓعا٤( ٚقةةةدَّ

 )َبدٛت ايٜٓٛس٠(.

ََّةةا عةةٔ َطةةسح ايةةد٢َُّ ؾًةة٘ ؾٝٗةةا: "َطةةسس١ٝ َصزعةة١ األؾةةدقا٤، َٚطةةسس١ٝ ايػصايةة١         ٚأ

ايرنٝةة١ ٚايةةر٥ب ايػةةسٜس، َٚطةةسس١ٝ اؿُةةٌ ٚايةةر٥ب ايعذةةٛش، ٚنةةإ نادزٖةةا ٖةةِ:  

"ٖٝجِ عبٝ٘، ٜٚٛضـ اؿُٝٞ، ٚخًٝةٌ ايػةاَٞ، ٚأَةاْٞ ايةرَازٟ، َٚةس٣ٚ ايةرَازٟ،       

ٚغريِٖ، ٚقةد   اؿُادٟ، ٚإميإ َٓاٚع، ٚضٛادٟ ايهٝٓعٞ، ٚعبدٙ َٓؿٛز...ٚا١ٝ 

ّ مخطةة١ عةةسٚض يهةةٌ َطةةسس١ٝ، 0271ُعسقةةت ٖةةرٙ املطةةسسٝات يف ؾةةٝـ ؾةةٓعا٤ 

 .52ّ ضبع١ عسٚض"0275نُا ُعسقت يف َٗسدإ )أٖال زَكإ( يف َاٜٛ 

                                                         
 ،زادةةع سةةٛاز ؾةةاد ايبٝكةةاْٞ َةةع َةةٓري طةةالٍ بعٓةةٛإ: "األدب ايةةُٝين سةةٞ ٜٚتةةٓؿظ زغةةِ دشةةِٝ اؿةةسب"          51

 .24:ف، 20271ع، 1025ّ، ؾشٝؿ١ ايعسب

 ّ.1010 دٜطُرب 17زضاي١ َٔ املَّيـ عرب املاضٓذس بتازٜذ:  52
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 ت املٛد١ٗ يألطؿاٍ:اجملال

ظٗس عةدد  َةٔ اجملةالت املٛدَّٗة١ يًّٓؿةٌ يف ايةُٝٔ يف ٚقةٍت َبهِّةسل، ٜٚسدةع تةازٜذ أٚىل           

تًةةو اجملةةالت إىل أٚاخةةس األزبعٝٓٝةةات ٚبداٜةة١ اـُطةةٝٓٝات َةةٔ ايكةةسٕ املاقةةٞ، سٝةةح    

ناْةةت َستبّٓةة١ بةةايتعًِٝ ٚباملةةدازع، ٚاضةةتُسَّ ظٗةةٛز فةةالت ع ةةد٠َّ يف َساسةةٌ شَٓٝةة١       

تباعةةد٠ يهةةٔ أغًبٗةةا ناْةةت تتٛقةةـ بعةةد إؾةةداز أعةةداد قًًٝةة١؛ يؿةةعٛبات    َتعاقبةة١ َٚ

ايٓػةةس َةةٔ ْاسٝةة١ أٚ يعةةدّ ايةةدعِ املَّضطةةٞ، ٚٚدةةٛد املتدؿؿةةني َةةٔ ْاسٝةة١ أخةةس٣.       

ٚضةةٓعسض يتًةةو اجملةةالت َستَّبةة١ً عطةةب ظٗٛزٖةةا َةةع بٝةةإ ساالتٗةةا، َٚةةا ؾةةدز َٓٗةةا،  

 : 53ٚٚؾـ كتؿس ألغٗس تًو اجملالت ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ

أؾةةةدزٖا طًبةةة١ّٕ َدزضةةة١ اؿهَٛةةة١ ايجاْٜٛةةة١، بعةةةدٕ يف عةةةاّ   )َدزضةةةتٓا(: فًةةة١ -7

ّ، ٚنةإ  7737ستة٢   7726ّعةدًدا يف ايؿةل٠ َةٔ عةاّ      76ّ، ٚؾدز َٓٗةا  7726

 ٜػسُف عًٝٗا تسبِّٛا: األضتاُذ عًٞ األغربٟ.
ٚ  ف١ً )ايرباعِ(: -0 ّ، 7751يف عةدٕ عةاّ   ؾةةدزت  ٍ ف١ً مي١ٝٓ خاؾ١ باألطؿاٍ أ

َّٕٛ،     ٠ّٕ ايلب١ٝ ٚايتعًةِٝ بأضةًٛب تسبةٟٛ،   أؾدزتٗا ٚشاز ؾةدز   ٚغةهٌ عةادٟ غةري ًَة

 ّ.7761عاّ  أعداد ست٢ تٛقؿت 7َٓٗا 
ايؿةةةادز٠ عةةةٔ ٚشاز٠  ١ اؿةةةازعؾةةةدزت ًَش ًكةةةا جملًةةة فًةةة١ )اؿةةةازع ايؿَّةةةػري(: -1

 -يف أعةداد السكة١  -ّ، ثةِ أؾةسدت اجملًة١    7757ايداخ١ًٝ يف عدٕ، ٚذيةو يف َةازع   

 ٍ.ؾؿشتني َٛدٗتني يألطؿا
 ّ. 7762ًَشل  ؾدز عٔ ف١ً اإلزغاد، ٚشاز٠ األٚقاف، ؾٓعا٤، عاّ  )أٚالدْا(: -2
ٚقد  "،ف١ً ايرباعِثاْٞ ف١ً مي١ٝٓ خاؾ١َّ باألطؿاٍ تعٗس بعد " ف١ً )اهلدٖد(: -3

  ٚ ّ، بٛؾةةؿٗا فًةة١ غةةٗس١ٜ،   7762يف َةةازع  يف ؾةةٓعا٤،ٗةةا ٍ َٓؾةةدز ايعةةدد األ

قَّٝةةصت بايؿةةٛز املعةةرب٠ ٚاأليةةٛإ املتٓاضةةك١    ،ز٥ةةٝظ ايتشسٜةةس: عبةةد ايةةسمحٔ َّٓٗةةس  

 ؾةؿش١، ٚتٛقؿةت يف   22، ٚناْت تؿدز يف اؾ١ًُٝ ٚاملٛقٛعات املتٓٛع١ ايػصٜس٠

                                                         
53

ٔ  ، إبةةساِٖٝ. أبةةٛ طايةةب   "فةةالت  ، أمحةةد.: ايطةةعٝد. ٚزادةةع156-152:ف .ببًٝٛدساؾٝةةا ايطةةسد يف ايةةُٝ

ّ، 1005دٜطةُرب   16تةازٜذ ايٓػةس:     ،/ https://alwaht.wordpress.com -ايةٖٛآل  األطؿةاٍ يف ايةُٝٔ"،  

 ّ.1010دٜطُرب  24تازٜذ االطالع: 
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 أعداد. عػس٠َٓٗا  تّ ْتٝذ١ يًؿعٛبات املاي١ٝ، ؾدز7767عاّ َٓتؿـ 
عةٔ َٓعُة١    ّ يف عةدٕ، 7761ؾةدز ايعةدد )ؾةؿس( َٓٗةا يف ٜٓةاٜس       :ف١ً )ٚقاح( -4

 ُ ّ 7764يف َةةاٜٛ بػةةهٌ مجٝةٌ ٚغةةا٥ل إال أَّْٗةا تٛقؿةةت    ظٗةست ٓٝةة١، ٚايّٓال٥ةع ايٝ

ِ ( ٚ)ْػٛإ) ًتاّ ُدفت ف7764ٚيف ْٛؾُرب  .عدًدا 02بعد إٔ ؾدز َٓٗا  ( ايةرباع

ضةةةتُست ستةةة٢ عةةةاّ  بإلغةةةساف ٚشاز٠ ايجكاؾةةة١ ٚاإلعةةةالّ، ٚقةةةد ا  ٚقةةةاحؼةةةت اضةةةِ 

جكاؾةةة١ عةةةدًدا. ٚبعةةةد ايٛسةةةد٠ ايُٝٓٝةةة١ أؾةةةدزت ٚشاز٠ اي   03ّ، ٚؾةةةدز َٓٗةةةا  7772

ًُا َٓٗا يف َازع   ّ.7777ٚايطٝاس١ عدًدا ٜتٝ
 ّ،7761أؾدزٖا َدٜس عاّ داز اهلُداْٞ يًّٓباع١ ٚايٓػس يف عاّ  :ف١ً )ْػٛإ( -5

 ّ.7764عاّ  ، ٚتٛقؿت02ٚاْتعُت يف ؾدٚزٖا غٗسِّا ست٢ ايعدد 
ٍٚ ؾةدز ايعةدد األ   أؾدزتٗا مجع١ّٕٝ اإلؾالح االدتُاع١ٝ اـري١ٜ، ف١ً )أضا١َ(: -6

ؾةةؿش١  22ٚأؾةةبشت يف ّ، 7777ٜٛيٝةةٛ  07ٖةةة املٛاؾةةل 7270قةةسّ  02َٓٗةةا يف 

ثة١ أغةٗس   َٔ ايكّٓع ايهبري، باأليٛإ، ظًأت َطتُس٠ً، تؿةدز نةٌ غةٗسٜٔ إىل ثال   

 .ّ تكسًٜبا0277ست٢ عاّ 
ٖهةرا نةإ   -ضة١ٓ   74-70ف١ً خاؾ١ باألطؿاٍ ٚايٓؼ٤ َةٔ ضةٔ    ف١ً )ٜ ص ٕ(: -7

ؾةؿش١ َةٔ ايكّٓةع     10ٝةد عًة٢ اإلزٜةاْٞ، ؾةدزت يف     ز٥ٝظ ايتشسٜس: مح -غعازٖا

املتٛضآل، بعض ؾؿشاتٗا بةاأليٛإ ٚبسضةِ ايٝةد، ؾةدز ايعةدد ايتذةسٜيب َٓٗةا دٕٚ        

 .ّ، ٚضسعإ َا تٛقؿت7770تازٜذ، ٚيعًٗا ؾدزت عاّ  ؼدٜد
ّ، ٚمل 7770فًةة١ ؾةةدزت عةةٔ داز األٜتةةاّ بؿةةٓعا٤، عةةاّ      )ايةةُٝين ايطَّةةعٝد(:  -72

 تطتُس.
ّ، ز٥ٝطة١ ايتشسٜةس: لٝبة١ قُةٛد     7771ٜٓةاٜس   7تأضَّطةت يف   ايّٓؿٛية١(: )ف١ً  -77

  ٚ َّٔ، عٔ ٚشاز٠ ايجكاؾ١، ؾدز َٓٗا عةددإ، األ ٍ سداد، َٚدٜس ايتشسٜس: عدْإ ُد

 يف ٜٓاٜس، ٚايجاْٞ يف أبسٌٜ، ٚمل تطتُس.

ؾةؿش١،   74، يف ًَشًكا عٔ ؾشٝؿ١ "آدّ ٚسةٛا٤"  تؿدز ناْت ضاّ ايؿَّػري(:) -70

 ّ.7777إغساف: ْب١ًٝ سطٔ ايهبط ٞ، ؾٓعا٤،  غٗس١ٜ،
ِْ" )عُسٚ(: -71 ِْ ب  ايػٗس١ٜ ايطَّاخس٠، ٚقد  ًَشل خاف باألطؿاٍ ؾدز عٔ ف١ً "ؾ 
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ّ، 0222 ؾرباٜةةس 73َةةٔ اجملًةة١ ايؿةةادز٠ يف    53ؾةةدز املًشةةل )ؾةةؿس( َةةع ايعةةدد    

 ٚيهَّٗا تٛقؿت بعد إٔ ؾدز َٓٗا ثالث١ّٕ أعداد ؾكآل.
ّ، ٚناْت بدٕٚ أيةٛإ  7771ايعدد األٍٚ َٓٗا يف ْٗا١ٜ عاّ  ؾدز )ف١ً ْادز(: -72

َِّ عةةاٚدت ايؿُّةةدٚز بجالثةة١ أعةةداٍد َتٛايٝةة١ يف َةةاٜٛ           ٚعًةة٢ ٚزم دساٜةةد، ٚتٛقؿةةت ثةة

ًَا.0222  ّ، ثِ تٛقؿت قا

 74ٔ ؾةةشٝؿ١ ايجكاؾَّٝةة١، بت ع ةةص  يف ْؿةةـ غةةٗس١ٜ، ؾةةدزت عةة ػري(:)املجكةةـ ايؿةة -73

ّ. ثةِ ؾةازت تؿةدُز    70/5/0227بتةازٜذ   722ؾةؿش١ َؿةٛز٠، ابتةدا٤ً َةٔ ايعةدد      

ؾةةؿش١   14يف  -ْؿةةـ غةةٗس١ٜ -عةةٔ ؾةةشٝؿ١ اؾُٗٛزٜةة١ بٛؾةةؿٗا فًةة١ً َطةةتك١ًً      

َّْٛةةة١، ثةةةِ ؾةةةازت تؿةةةدز أضةةةبٛعِّا يف   ؾةةةؿش١ ًَْٛةةة١، َتعةةةدد٠ املٛقةةةٛعات   30ًَ

 .، ٚاضتُست طٜٛاًلٚايكؿـ
ايتشسٜةس:  ؾدزت عةٔ داز املةسأ٠ يًؿةشاؾ١ ٚايٓػةس، ؾةٓعا٤، ز٥ٝطة١        :)اؾٖٛس٠( -74

 22ّ، ؼتةةٟٛ عًةة٢  0227أَةة١ ايًّٓٝةةـ اهلًُٝةة١، ؾةةدز ايعةةدد األٍٚ يف أغطةةّٓظ    

 ؾؿش١ باأليٛإ، يهَّٓٗا ضسعإ َا تٛقأؿت. 00ؾؿش١؛ َٓٗا 
فًةة١ ؾؿةة١ًٝ ؾةةدزت عةةٔ ََّضطةة١ غةةٛذب يًّٓؿٛيةة١        فًةة١ )أطؿةةاٍ غ ةةٛذ ب(:   -75

 ّ.0227ٚايت١ُٝٓ، ؾدز َٓٗا عددإ ست٢ عاّ 

 خاق١ ايبشح:

 ٠٤ إىل عدد َٔ ايٓتا٥ر َٔ أُٖٗا:تٛؾًت ايكسا

-  ٚ َّٕ أ ٍ دٜةٛإ َّٓبةٛع َٛدَّةة٘ يألطؿةاٍ بػةةسٚط٘ املكؿةٛد٠ قةد تةةأخس يف ايعٗةٛز ستةة٢       أ

ٞ   (0(، )7ايّٓؿٛية١ ) ّ بؿدٚز "أْاغٝد 0222عاّ  َّ عةدًدا َةٔ     إلبةساِٖٝ أبة طايةب"، ٚأ

ََّةةا     ًٗةةا يألطؿةةاٍ، ٚيهَّٓةة٘ إ يإلعةةالّ ايػُّةةعسا٤ ايُٝٓةةٝني ايهبةةاز قةةد نتبةةٛا غةةعًسا َٛد

 ٚتًؿصٜٕٛ( أٚ يًؿشـ، أٚ يًُٓاٖر ايدزاض١ٝ، ٚناْت َؿسق١ً ٖٓا ٖٚٓاى. -)إذاع١
َّ ايكؿةةـ املٛدٗةة١ يًّٓؿةةٌ ناْةةت أنجةةس سكةةًٛزا ٚإْتاًدةةا ٚتًٓٛعةةا، ٚقةةد ضةةبكت        - أ

 ايػعس يف َّٓبٛعاتٗا.
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َّ ظٗةةٛز املطةةسح ازتةةبآل بةةايتعًِٝ ٚباملطةةسح املدزضةةٞ ايبطةةٝآل يف ْؿٛؾةة٘ ايلبٜٛةة١       - أ

ٟ      املباغةةس٠ -ٚأدا٥ةة٘ يف َساسًةة٘ األٚىل، ٚتةةأخس املطةةسح املٛدةة٘ يًّٓؿةةٌ )املطةةسح ايبػةةس

 َٚطسح ايد٢َُّ( َٔ خالٍ ايٓؿٛف املهتٛب١ ٚاملٛد١ٗ إىل ٚقت قسٜب.
َّ اجملالت  - َّا ناْت تؿدزٙ  ؾكاًل- ف١ًً 75قد تعدَّدت ٚٚؾًت إىل أنجس َٔ أ ع

ٓػس أٚ يك١ً املتدؿّْؿني يف ٚيهَّٓٗا ناْت تتٛقأـ يف األغًب يؿعٛبات اي -املدازع

( يٛدٛد دٗات زا١ٝ داع١ُ املجكأـ ايؿػري(، ٚ)أضا١َأدب ايّٓؿٌ، إال فًتني ُٖا: )

 هلُا، ٚيهٔ بطبب اإلقسابات ٚاؿسب تٛقؿت مجٝعٗا.

 املؿادز ٚاملسادع:

 .ِٖٝ( ايكؿ١ ايكؿري9001٠ -9191بًٝٛدساؾٝا ايطسد يف ايُٝٔ )ب أبٛ طايب، إبسا- 

 ّ.0272إؾدازات ٚشاز٠ ايجكاؾ١،  . ؾٓعا7:٤، طدب ايّٓؿٌأ -ايسٚا١ٜ

 .َّٓابع  . ؾٓعا7:٤ط ،إذاع١ ؾٓعا٤ ايبدا١ٜ ٚايٓٗٛض ايػسديب، عبد ايهسِٜ ضعٝد

 ّ.7772ٚشْهٛغساف ايؿباسٞ، 

  .ٕدَػل: 7ط ،غعس األطؿاٍ يف ايٛطٔ ايعسبٞ؛ دزاض١ تازى١ٝ ْكد١ٜايؿَّؿدٟ، بٝا .

 ّ.١٦0226 ايعا١َ ايطٛز١ٜ يًهتاب، َٓػٛزات ٚشاز٠ ايجكاؾ١، اهلٝ
 .ٔايػازق١ .774، ع7ط، دٚز قؿـ األطؿاٍ يف ت١ُٝٓ ايّٓؿٌ عبد اـايل، عبد ايسمح :

 ّ.0274 ،نتاب ايساؾد، دا٥س٠ ايجكاؾ١ ٚاإلعالّ
  .ًَا َٔ املطسح يف ايُٝٔ،عٛيكٞ، ضعٝد . عدٕ: دا٥س٠ ايتأيٝـ ٚايٓػس 7ط ضبعٕٛ عا

 ّ.7761 بٛشاز٠ ايجكاؾ١ ٚايطٝاس١،

 :ٚايؿشـ ايدٚزٜات

 .ف١ً املٛقـسٛاز "عبد اجملٝد ايكاقٞ ٚأدب األطؿاٍ يف ايُٝٔ"  أبٛ ٖٝـ، عبد اهلل 

 .742ع ،7762ّاؼاد ايهتاب ايعسب، دَػل،  ،األدبٞ

  .سٛاز َع َٓري طالٍ بعٓٛإ "األدب ايُٝين سٞ ٜٚتٓؿظ زغِ دشِٝ ايبٝكاْٞ، ؾاد

 .72160 ع ،0274ّ، ؾشٝؿ١ ايعسباؿسب" 
 .ٕ0274 ؾرباٜس، ف١ً ايساؾد"ٖٝا ْػّْٞ ٜا ؾػاز.. غعس بٓه١ٗ ايّٓؿٛي١"  ايؿؿدٟ، بٝا ،ّ

 .000ع
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 .ٔف١ً ايّٓؿٛي١ "أدب األطؿاٍ يف ايُٝٔ ايٛاقع ٚاإللاشات"  عبد اـايل، عبد ايسمح

 .7ّ، ع0227 ، ايكاٖس٠،ٚايت١ُٝٓ
 ايسٜاض، ف١ً ايعسب١ٝ ،ٚايػٝاب" عُس، بالٍ قاٜد. "أدب ايّٓؿٌ يف ايُٝٔ بني اؿكٛز ،

 .245ٖة، ع7214اؿذ١  ذٚ
 .داَع١ ف١ً ايتٛاؾٌدزاض١ ؼ١ًًٝٝ سٍٛ ٚاقع أدب األطؿاٍ يف ايُٝٔ" " قاضِ، أدٜب ،

 .76ّ، ع0225 عدٕ، ٜٛيٝٛ
 زضا٥ٌ داَع١ٝ:

  .َٕعاٜري ايبٓا٤ ايػعسٟ يًكؿا٥د املهتٛب١ يألطؿاٍ يف ايػعس ايعسبٞ ايٜٓٛس٠، سٓا

 ّ.0226داَع١ ؾٓعا٤، ، ن١ًٝ اآلداب، زضاي١ َادطتري )كّٓٛط١(. ؾٓعا٤: ٜحاؿد
 املٛاقع اإليهل١ْٝٚ:

 "َُٔٝٛقع ايٖٛآل.، ايطعٝد، أمحد. "فالت األطؿاٍ يف اي 
https://alwaht.wordpress.com / 

  املرابٞ، ٖاٌٜ عًٞ. "َطسح ايّٓؿٌ يف ايُٝٔ: أِٖ أغهاٍ املكا١َٚ ايجكاؾ١ٝ يف عؿس

 .َٛقع اهل١٦ٝ ايعسب١ٝ يًُطسحدزاض١ عج١ٝ"،  -االضتعُاز؛ ػسب١ َطسح ايّٓؿٌ يف ايُٝٔ

atitheatre.ae.www 



 اجليل اجلديد 141                                  أدب الطفل الفلسطيين: واقع وحتديات

 

Al Jeel Al Jadeed    /الدراسات اللغوية واألدبية والثقافية                           0202 ديسمرب  -ليويو                       4ج/ – 7ع 

 

 أدب ايطؿٌ ايؿًظطٝين: ٚاقع ٚذبذٜات

محذ َشِٜ. أ 
 
Email: mariamhamad2@yahoo.com                                                                         

 ًَخص ايبشح:
ي٘ أثش ؾيّن ٜتشان٢ بأؾهاس ٚأخ١ًٝ ٚ ؿٌ أسذ أِٖ ايؿٕٓٛ األدب١ٝ،ب ايطٜعترب أد

ْؿتا  ل٢ً دباسب ، مما ٜتٝح يًطؿٌ االٚأساطٝع ُٜٚٓكٌ يعامل ايطؿٌ بًػ١ بظٝط١

َٚعًَٛات دذٜذ٠، ٜٚظالذٙ ل٢ً ؾِٗ رات٘، ٜٚصكٌ ػخصٝت٘. ٜهٕٛ ايطؿٌ مبشس١ً 

 ألدب ايزٟ ٜال٥ِ ْؿظّٝت٘ ٚب٦ٝت٘ ٚثكاؾت٘ االدتُال١ٝ،ا ىلإ ايطؿٛي١ املبهش٠ حباد١

 ٜٚشتكٞ بطُٛسات٘ ٚأسالَ٘. ٚإرا َا ذبذثٓا لٔ خصا٥ص ايطؿٌ ايؿًظطٝين

ؿاٍ، ْعشا ملا ٜتعشض ي٘ َٔ َؼاٖذ لٓـ طٛاٍ ايٓؿظ١ٝ، ؾٗٛ يٝع نػريٙ َٔ األط

ٝاط١ٝ احملٝط١ ب٘. هلزا ٜعٝؽ خبٛف دا٥ِ ْتٝذ١ يًعشٚف ايظايٛقت، ؾٗٛ طؿٌ 

يشؤ١ٜ، ٚجيٝب لٔ ألدب ايزٟ ٜعطٝ٘ َا حيتاز َٔ ٚضٛ  يف ااإىل  ايظبب، ٖٛ حباد١

 .ظ١ًٝ ٚايبٗذ١ربات تهظب٘ املتع١ ٚاملعشؾ١ ٚايتض٘ يتذاسب ٚخعشتظاؤالت٘، ٜٚ

 .ايكص١ ايعالد١ٝ ايعالز ايشٚا٥ٞ،ايطؿٌ ايؿًظطٝين، ، األدب :ُات َؿتاس١ٝنً

Abstract: 
Children’s literature is one of the most important literary arts for 

children. It consists of artistic effects that depict ideas, imaginations and 

feelings and transfer them to the children's world in a simple language, 

which allows him to be open up to new experiences and information, 

helps him understand himself, and grooms his personality. The child at 

this stage is in need of literature that suits his psyche, environment, and 

social culture, and elevates his aspirations and dreams. The 

psychological characteristics of the Palestinian child are not like other 

children, due to the scenes of violence he is subjected to all the time. He is 

a child who lives in constant fear as a result of the political circumstances 

surrounding him. He is in need of literature that gives him what he needs 

in terms of clarity of vision, answers his questions, and reveals his 

experiences. He also demands suitable literature that gives him pleasure, 

knowledge, entertainment and joy.  
 

                                                         
ؾًظطني ،سٚض١ َٚذٜش٠ أنادمي١ٝ، َٚشػذ٠ األطؿاٍ، قصص ناتب١. 
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 َكذ١َ:

تشذٜات يف أدب ايطؿٌ احملًٞ ل٢ً ايٛاقع ٚايش تربص أ١ُٖٝ ٖزا ايبشح يف إيكا٤ ايٓع

١ ٚايجكاؾ١ٝ، ٜٚشالٞ ٤ٛ ل٢ً َا ٜٓاطب ب٦ٝت٘ االدتُالٝايؿًظطٝين، ٚتظًٝط ايط

ٚإتاس١ ايؿشص١ يًُٗتُني بأدب ايطؿٌ يًٓعش بعُل يف  ،ؿظ١ٝ اشباص١ ب٘ازبٛاْب ايٓ

بهاؾ١ أْٛال٘ يالستكا٤ بايطؿٌ يف دٌٝ ايطؿٛي١ استٝادات ايطؿٌ، ٚاطتخذاّ األدب 

ّ ٚايطؿٛي١ املبهش٠ بؼهٌ خاص، ٚتكذِٜ َا ٖٛ َٓاطب ملٝٛي٘ بؼهٌ لا

ٚاستٝادات٘، ٚاطتػالٍ ٖزا األدب يهؼؿ٘ ل٢ً دباسب سٝات١ٝ دذٜذ٠ تُٓٞ خٝاي٘ 

  ٚسظ٘ ايؿين.

ٜعتُذ ٖزا ايبشح ل٢ً اإلطاس ايٓعشٟ ايزٟ ٜعتُذ ل٢ً َشادع١ ايٓعشٜات ٚاألدبٝات 

كذّ ؿٌ ايؿًظطٝين َٔ سٝح َا ُٜايظابك١، ٜٚٗذف إىل تظًٝط ايط٤ٛ ل٢ً أدب ايط

نُا طٝبشح يف ايتشذٜات ٚايصعٛبات اييت تعٝل  ،إيٝ٘، َٚا ٖٛ حباد١ إيٝ٘ بايؿعٌ

 تكذّ األدب احملًٞ ايؿًظطٝين.

دذٜذ٠  اؿتح ي٘ آؾاًقػين ايطؿٌ ٚتجشٜ٘ ٚتعضص قذسات٘ ٚتأدب ايطؿٌ خرب٠ يػ١ٜٛ ُتإٕ 

طبتًؿ١ يألطؿاٍ ؾٝعٝؼْٛ٘ ل٢ً ػهٌ ؾين ٜكذَ٘ األدٜب بأػهاٍ يًُعشؾ١. ٜأتٞ 

 قًٛبِٗ، إىلدذٜذ٠، ٜٚذخٌ ايبٗذ١ ٜٚتؿالًٕٛ َع٘، ؾُٝٓشِٗ االْؿتا  ل٢ً دباسب 

. 1ٜٚذلِ إسظاطِٗ ايؿين ٜٚكٟٛ خٝاهلِ ٜٚطًل ايعٓإ يكذساتِٗ ٚطاقاتِٗ اإلبذال١ٝ

ٚايٓاػ١٦ حبٝح ٜشالٞ املشاسٌ ايعُش١ٜ ٚايًػ١ٜٛ  املٛد٘ يألطؿاٍاإلْتاز ايؿهشٟ ٖٛ 

ٚايٓؿظ١ٝ يًطؿٌ ٜٚتطُٔ املٛاد املطبٛل١ َٔ قصص ٚنتب ٚصبالت ٚنزيو املٛاد 

 .2غري املطبٛل١ ناألؾالّ ٚايتظذٝالت

ٜعترب أدب ايطؿٌ أسذ أِٖ ايؿٕٓٛ األدب١ٝ اييت تٗذف إىل ايبٓا٤ املتٛاصٕ يؼخص١ٝ 

ايطؿٌ ٜٚظاِٖ يف بٓا٤ ػخص١ٝ َٔ ازبٛاْب ايرتب١ٜٛ ٚاألخالق١ٝ. أدب ايطؿٌ 

 ١ْٚل٢ً ايشغِ َٔ أْ٘ أت٢ يف َشس١ً َتأخش٠ َكاس ،بأػهاي٘ املختًؿ١ ٖٛ ؾٔ َظتكٌ

                                                         
 .341ّ، ص:9002 ؾًظطني: َهتب١ ايبري٠ ايعا١َ، قصص األطؿاٍ بني احمل١ًٝ ٚايعامل١ٝ.ايؼخؼري، طشٜٔ.  1

 .20ّ، ص:9000س ايؼشٚم يًٓؼش ٚايتٛصٜع، دا لُإ:أدب االطؿاٍ دساط١ ٚتطبٝل. أبٛ َعاٍ، لبذ ايؿتا .  2
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باآلداب األخش٣، إال أْ٘ ٜؼهٌ أ١ُٖٝ بايػ١ يف ايتٓؼ١٦ االدتُال١ٝ ٜٚظِٗ يف بٓا٤ 

 .3ٖا يذ٣ ايطؿٌات املشغٛب بتعضٜضاألؾهاس ٚاملعتكذ

مبا  ايطؿٌ َٔ خالٍ االٖتُاّٚاملؤطظات يف دلِ ٚتطٜٛش  تظاِٖ األطش٠ ٚاملذسط١ 

ؼذع حيتاد٘ َٔ أدب مبختًـ أػهاي٘، ٚتٓكٌ ٖزا األدب يألطؿاٍ ٚايٓاػ١٦ ُٚت

األطؿاٍ ل٢ً اختٝاس املٛاد اييت ٜشغبٕٛ يف قشا٤تٗا، َع َشالا٠ َٝٛهلِ ٚقذساتِٗ ل٢ً 

ايؿِٗ ٚاالطتٝعاب. ٜتطًب ريو إٔ ٜهٕٛ األػخاص ايزٜٔ ٜٓكًٕٛ األدب يًطؿٌ ل٢ً 

. ؾاالختٝاس املٓاطب ملٝٛي٘، ٚايشغب١ 4ؿظ١ٝ ٚايعاطؿ١ٝ٘ اي١ّٓٓ بكذسات٘ ايكشا١ٝ٥ َٚٝٛيبِّ

ٚت١ُٝٓ قذسات٘ ؤثش يف ْؿظٝت٘ ٜؼعشٙ بايشضا ٜٚيف املاد٠ األدب١ٝ اييت تهٕٛ بني ٜذٜ٘ 

 ايكشا١ٝ٥.

ظٗش تاسٜخ أدب األطؿاٍ يف ايتاسٜخ ٚنإ لباس٠ لٔ قصص لٔ اسبٝا٠ ٚايطبٝع١، ثِ 

ذال١ ؾُٝا بعذ قصص لٔ ايّؼ تتطٛس يٝتشذخ ؾٝ٘ األب َع أطؿاي٘، ثِ ْؼأ

ا يًْٛلٓذ صب٤ٞ اإلطالّ أخزت ايكصص ٚنإ ٜتٓاقًٗا األبٓا٤ لٔ اآلبا٤. ٚايؿشٚط١ٝ 

يهشِٜ. ظٗش أدب األطؿاٍ َِ اييت ٚسدت يف ايكشإٓ اهض ل٢ً قصص األدذًٜذا ٜشت

ظ١ًٝ ابع لؼش ٚنإ ٜٗذف إىل ايّتاسبذٜح يف أٚسٚبا ٚريو يف ايكشٕ ايّظيف ايعصش 

 .5ؿٌشؾٝ٘ ٚت١ُٝٓ خٝاٍ ايطٚايّت

ًُهاْت األطاطري ضبًٛسؾ  ايعشبٞأَا يف ايعامل ا ٜشتهض لًٝ٘ أدب األطؿاٍ، ا َٗ

ٕ . ٚقذ الترب ايكشٕ ايعؼشٚاتكِٝ ٚغشغ ايظًٛنايش٣ٚ ػؿٜٛا يتعضٜض ٚناْت ُت

ؼش اشباص١ ايٓ الْتؼاس املطابع ٚدٚس ايعصش ايزٖيب ألدب األطؿاٍ يف ايعامل

 .6طؿاٍباأل

                                                         
 .341ص: قصص األطؿاٍ بني احمل١ًٝ ٚايعامل١ٝ.ايؼخؼري، طشٜٔ.  3

4
 Hendrick, Joanne. The Whole Child: Development Education for the Early Years. 

New York: Macmillan Publishing company, 1993, p:186. 
5

 .21ص: .أدب االطؿاٍ ٚأطايٝب تشبٝتِٗ ٚتعًُِٝٗ ٚتجكٝؿِٗأبٛ َعاٍ، لبذ ايؿتا .  

6
 .22املشدع ْؿظ٘، ص:  
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 أدب ايطؿٌ ايؿًظطٝين:

ٌ ايعشبٞ ؿٌ ايؿًظطٝين ٖٞ راتٗا مسات أدب ايطؿ٢ً ايشغِ َٔ إٔ مسات أدب ايّطل

األخش٣ بظبب اسبشٚب ٤ٞ َكاس١ْ بايذٍٚ ايعشب١ٝ بعض ايّؼتأخش لاّ، إال أْ٘ بؼهٌ 

ٚاألٚضاع االقتصاد١ٜ ٚاالدتُال١ٝ اييت أثشت ل٢ً ناؾ١ ْٛاسٞ اسبٝا٠ مبا يف ريو 

ٚميهٔ  .7ٚال سطٛس ػخص١ٝ ٚاضش١ ٗش ؾٝ٘ يٕٛتٓا٤ بتعًُِٝٗ. ؾًِ ٜعاألطؿاٍ ٚاالل

غِ خاص ٚاضح ٚممٝض يألدب ايؿًظطٝين سال ٜٛدذ يٕٛ أدبٞ ايكٍٛ إْ٘ يػا١ٜ اآلٕ 

٘ ٚاالٖتُاّ بأدب ايطؿٌ ٚايهتاب١ هلِ. بعض ايهتاب ايزٜٔ أطُٗٛا يف بٓا٥ ظٗٛس

ثِ دا٤ت َشس١ً دذٜذ٠، سٝح نإ األدب يف ايبذا١ٜ ٜذخٌ ضُٔ املؤيؿات املذسط١ٝ 

ايؿًظطٝين بجالخ  ؿٌأدب ايط ٚقذ َشَّ ،يًطؿٌ بؼهٌ خاص ايُهتاب يًهتاب١تٛد٘ 

 .8َشاسٌ

 ٚىل:املشس١ً األ

متتذ ٖزٙ املشس١ً َٔ َٓتصـ طتٝٓات ايكشٕ املاضٞ، ٚمتتاص ٖزٙ ايؿرت٠ بك١ً َا مت  

بإْتاز  ساألدٜبني ضبُٛد لباطٞ ٚمجاٍ قعٛاٚقذ طاِٖ نٌ َٔ  تأيٝؿ٘ يألطؿاٍ.

اللِٗ ل٢ً َذ٣ اٖتُاّ اجملتُع الطِّ ، ٚقذ نإمخظ١ لؼش نتابا يألطؿاٍ

ًَ تًك٢ األطؿاٍٚايٝٗٛدٟ بأدب ايطؿٌ،  طاِٖ ٚ. َٔ قبٌ األدبا٤ انبرًي الٓا١ٜ ٚاٖتُا

نٌ َٔ ضبُٛد لباطٞ ٚمجاٍ قعٛاس بتكذِٜ األدب بايعٛد٠ إىل ايرتاخ ايعشبٞ 

ا، لا٠ يًٛاقع املعٝؽ إال بصٛس٠ ضبذد٠ دًذٚاإلطالَٞ ايكذِٜ، ٚمل ٜهٔ ٖٓاى َشا

ٚغًبت ايظ١ُ ايٛلع١ٝ ٚايتع١ًُٝٝ ل٢ً سظاب ازبٛاْب ايؿ١ٝٓ األدب١ٝ اييت دبزب 

 .9ِٗايكشا٤ ايصػاس ٚتؼٛقِّ

                                                         
7
 .22املشدع ْؿظ٘، ص:  

8
 -صشٝؿ١ االذباد"، ايٛاقع ٚايتشذٜات -طؿاٍ احملًَٞشاسٌ تطٛس أدب األ" د. ضبُٛد.، أبٛ ؾّٓ٘ 

https://alittihad44.com/mulhaq/ :ْٛؾُرب  99، تاسٜخ االطالع: 9090ّطبتُرب  92، تاسٜخ ايٓؼش

9090.ّ 

9
 املشدع ْؿظ٘. 
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 املشس١ً ايجا١ْٝ: 

خاص١  ٚاَتذت ست٢ ايجُاْٝٓات، 3291ّسشب  تبعتٖزٙ املشس١ً ٖٞ املشس١ً اييت 

ت ايهتب تتذؾل إىل ايكاسئ املؿتٛس١ َع األسدٕ، سٝح أخزط١ ازبظٛس بعذ اتباع طٝا

ؾُٝا بعذ بذأت تشؾع أصٛات تذلٛ يهتاب١ األدب احملًٞ ايزٟ ٜشالٞ  ايصػري.

ايٛاسد٠ َٔ  ، ٚأصبح َعًَٛا يألدبا٤ بإٔ ايهتبؿٌ ايؿًظطٝين اشباص١استٝادات ايّط

بذأ بعض قطاٜاٙ َُٖٚٛ٘. سالَ٘ ٚال تشالٞ ؿٌ ٚأتشالٞ استٝادات ايطاشباسز ال 

، َِٚٓٗ ايهاتب لبذ ايًطٝـ سٝح لاجل تٝادات ايطؿٌاسإىل ايهتاب االيتؿات 

شٚف املعٝؼ١ٝ، ٚساٍٚ متشٜش بكصص٘ َٛضٛلات َظتُذ٠ َٔ اسبٝا٠ ايٛاقع١ٝ ٚايّع

 .10قِٝ ٚط١ٝٓ تال٥ِ استٝادات ايطؿٌ

 املشس١ً ايجايج١: 

ض ٖزٙ ايؿرت٠ ٖٛ َٚا ميّٝ ،يتظعٝٓات ٚست٢ ايٛقت اسباضشبذأت ٖزٙ املشس١ً َع بذا١ٜ ا

ٚبذأ صذٚس  ،دب يًطؿٌ احملًٞ ٚاملرتدِاألصذٚس ايهجري َٔ ايهتب اييت تتطُٔ 

ؿٌ، َجٌ صب١ً اسبٝا٠ يألطؿاٍ ٚصب١ً أؾهاس، ٖزا بعض اجملالت اشباص١ بايّط

 باإلضاؾ١ إىل ربصٝص داْب َٔ صبالت ايهباس يألطؿاٍ ايصػاس.

ٗزا ايتكذّ ٚاالصدٖاس ايٛلٞ بأ١ُٖٝ أدب ايطؿٌ يف ايرتب١ٝ ٚايتٓؼ١٦ ٚنزيو طاِٖ ب 

ظع ٚتظًٝت٘ ٚتشؾٝٗ٘. نُا اّت ت٘ؿٌ، ٚتطٜٛش ػخصٝاإلطٗاّ يف تعضٜض قذسات ايّط

ٚقذ أطِٗ االٖتُاّ ايٛاطع بأدب  ،اا ٚأنادميًٝؿاٍ مجاٖريًٜاالٖتُاّ بأدب األط

٢ً ؾام دذٜذ٠ ٚاالْؿتا  لؾتح آيف  ت٣ٛ ايذٍٚ ايعشب١ٝ ٚايعاملاألطؿاٍ لا١َ ل٢ً َظ

 .11دب ايزٟ ٜكذّ ي٘استٝادات ايطؿٌ مبا يف ريو األ

ؿٛي١ ٚدٛد ايظًط١ ايٛط١ٝٓ ايؿًظط١ٝٓٝ ؾُٝا بعذ، إىل االٖتُاّ بايط ٣أّدٚقذ 

ٖتُاّ شل١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ ٚاالدتُال١ٝ َٚٔ ضُٓٗا االُاّ حبكٛم ايّطؿٌ ايؼٚاالٖت

تالى املعشؾ١ ١ ٚايجكاؾ١ٝ ٚايؿ١ٝٓ ٚايتأنٝذ ل٢ً سل ايطؿٌ يف اَبايرباَر ايرتؾٝٗٝ

باملعًَٛات ٚاملعاسف َٔ خالٍ اجملالت يتهٜٛٔ  طا٥ٌ اإلبذاع ٚاالستكا٤، ٚتضٜٚذٙٚٚ

                                                         
10

 املشدع ْؿظ٘. 

11
 املشدع ْؿظ٘. 
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ادباٖات ٚقِٝ ط١ًُٝ َٔ خالٍ ايهتب ٚاجملالت اييت تكذّ املٛاد ايك١ُّٝ ٚايؿال١ً 

 . 12ملذسنات ايطؿٌ َٚٝٛي٘ اييت دبزب ايطؿٌ بصٝاغتٗا ٚسطَٛاتٗا املٓاطب١

ؿٌ َٔ االْتُا٤ ٚبًٛس٠ اهل١ّٜٛ يذ٣ ايطبح سٚ   يفٚقذ أطِٗ ايهّتاب يف اآل١ْٚ األخري٠ 

ٚاقع٘ ايزٟ ٜعٝؼ٘، َع َشالا٠ ايًػ١ اييت َٔ خالهلا ٜكذّ ايكص١ اييت تال٥ِ الٍ خ

ٖزا األدب. ؾايًػ١ تربص ايٛد٘ اسبكٝكٞ بأيؿاظٗا ايذقٝك١ املٛس١ٝ ٚاملعرب٠ لٔ 

١ُ ٚتؼري إىل َؿاِٖٝ َعرب٠ ا قٝاستٝادات األؾشاد ؾتصبح ايًػ١ ٚاملؿشدات سَٛص

 .13َٚؤثش٠

إىل دبا٤ احملًٝني ؿرت٠ ٖٛ ادباٙ األؾُٝا ميٝض أدب ايطؿٌ يف ٖزٙ ايَٚٔ املالَح ازبٝذ٠ 

ؿٌ. نُا ٚقذ ْكٌ األدب بؼهٌ ٜتال٤ّ َع ايٛاقع احملًٞ ٚايب١٦ٝ اييت ٜعٝؽ بٗا ايط

ؾهتب ايؼعش يألطؿاٍ ايؼالش ؾاضٌ  عشاألخش٣ نايؼ يٛإ األدبأإىل صاد االيتؿات 

ملٝع نٓال١ٓ ٚغريِٖ. ْٚب١ٗٝ ساػذ دباسٜٔ، ٚمجاٍ قعٛاس، ٚسٓا أبٛ سٓا، ٚلًٞ، 

٠ َٔ ايٛلغ ٚاطتخذاّ ايًػ١ املبظط١ املظتُّذٚقذ اتظِ األدب يف ٖزٙ ايؿرت٠ بايتششس 

ٚإضؿا٤ املتع١ ل٢ً  َٔ ايكاَٛغ املؼرتى بني ايؿصش٢ ٚايعا١َٝ ٚإدخاٍ سٚ  اسبٛاس

 . 14ايٓص

مبا ٜظتٟٗٛ ايطؿٌ ٚاٖتُاّ نّتاب ايكص١  يهٔ ل٢ً ايشغِ َٔ ايضٜاد٠ يف اإلْتاز

َا صاٍ ، ٚٚؾش٠ ايهتب املتعًك١ بايطؿٌ ٚأدب٘، ٜٚال٥ِ استٝادات٘ َٚذاسن٘ ٚطُٛسات٘

دساط١ ػا١ًَ ٚٚال١ٝ ألدب ايطؿٌ احملًٞ ايؿًظطٝين، حبٝح إىل ٖٓاى ساد١ َاط١ 

ايطؿٌ ايؿًظطٝين ل٢ً ٚد٘  ٜؼعش بٗاتشنض ل٢ً مجٝع ازبٛاْب ٚاالستٝادات اييت 

، ريو إٔ ايطؿٌ ايؿًظطٝين ي٘ استٝادات ْؿظ١ٝ ٚادتُال١ٝ خاص١ متجًت اشبصٛص

 .15يعابِٗيف سطَٛات األطؿاٍ ٚنتاباتِٗ ٚأ

                                                         
صب١ً داَع١ تشبإ، َادذ. "دٚس صبالت األطؿاٍ يف تذلِٝ سل اْتؿاع ايطؿٌ ايؿًظطٝين َٚؼاسنت٘".  12

 .1-9ّ، ص:9033.ايٓذا  يألحباخ

13
صب١ً داَع١ ايٓذا  يف األدب ايؿًظطٝين اسبذٜح"، بذٟٚ، َشصٚم. "اهل١ٜٛ ٚاالْتُا٤ يف قصص األطؿاٍ  

 .2-4ّ، ص:9034. يألحباخ

14
 ."ايٛاقع ٚايتشذٜات-َشاسٌ تطٛس أدب االطؿاٍ احملًٞ"ضبُٛد. د. ، أبٛ ؾٓ٘ 

15
 .341ص: .قصص األطؿاٍ بني احمل١ًٝ ٚايعامل١ٝ ايؼخؼري، طشٜٔ. 
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 خصا٥ص ايطؿٌ ايؿًظطٝين ايٓؿظ١ٝ:

مبع٢ٓ أْ٘ ٜعاْٞ َٔ ضٝاع ٚنبت  ؿٌ ايؿًظطٝين ٖٛ نايبايؼ ايؿًظطٝين،ايط

ؿظ١ٝ اييت ٜعاْٞ َٓٗا اجملتُع َٓز شذٜات االدتُال١ٝ ٚاالقتصاد١ٜ ٚايّٜٓٚٛاد٘ ايّت

ش٣ ايؿٛض٢ يف نٌ َهإ ٜٚتأثش باْعذاّ األَٔ ٚاألَإ ْٚكص يف طٓٛات. ؾٗٛ ٜ

 . 16اسبكٛم اييت ٜٓبػٞ إٔ حيصٌ لًٝٗا

ايعشٚف خيتًـ ايطؿٌ ايؿًظطٝين َٔ سٝح استٝادات٘ ايٓؿظ١ٝ ٚاالدتُال١ٝ بظبب 

، ُاٜعٝؼٗ ٔزًٜملهإ ٚايضَإ ايإىل اؾٝٗا، يزا قذ ْشاٙ ٜؿكذ اْتُا٤ٙ اييت ٜعٝؽ 

ت٘ ؾهٌ َا ميش ب٘ اجملتُع ايؿًظطٝين بؼهٌ لاّ ٜؤثش بؼهٌ نبري ل٢ً ْؿظّٝ

 .17ٚبايتايٞ استٝادات٘ خاص١ ؾُٝا ٜتعًل باألدب ايزٟ طٓكذَ٘ ي٘

يف ايعٓـ أثشت ل٢ً طًٛن٘  مماسطات غا١ٜ َٚٛسطت ضذَٙططشب َٚططٗذ ٖٛ 

٠ٛ ٚايذَاس ٜعٝؽ ٚطبًٝت٘ َضدمح١ بصٛس ايعٓـ ٚايكظ. ؿظٞ ٚاالدتُالٞٚتطٛسٙ ايّٓ

ؿظٞ املتٛاصٌ يف نٌ َشاسٌ سٝات٘ باإلضاؾ١ إىل لذّ اطتكشاس األطش٠ ايّٓ

ٚاالقتصادٟ ٚتأثري ريو ل٢ً األطؿاٍ يف اجملتُع ايؿًظطٝين بؼهٌ لاّ. ؾايظؤاٍ 

 . 18ٖٛ األدب ايزٟ ٜال٥ِ ْؿظ١ٝ ٖزا ايطؿٌ ٚاستٝادات٘؟ ايزٟ ٜطش  ْؿظ٘ َا

ؿظ١ٝ ايعاطؿ١ٝ جيذس اإلػاس٠ إىل إٔ اجملتُع ٜٛاد٘ ذبذٜات لذٜذ٠ َٚٓٗا املؼانٌ ايّٓ

اييت ٜعاْٞ َٓٗا األطؿاٍ بظبب األٚضاع ايظٝاط١ٝ، ؾاألطؿاٍ ايزٜٔ ٜتعشضٕٛ 

، ٖزا ١ٝ19 أنجش َٔ غريِٖألٚضاع طٝاط١ٝ صعب١ تهٕٛ يذِٜٗ َؼانٌ لاطؿ

طٝاطات ايهٌٝ مبهٝايني َٔ داْب االستالٍ، ٚق١ً املٛاسد ْٚكص  باإلضاؾ١ إىل

ٌ يٝع ؾٗزا ايطؿ. 20ٍ ٚتًب١ٝ استٝاداتِٗطؿاملٝضاْٝات اييت تظِٗ يف تطٜٛش األبا

                                                         
16

ّ، 9002ؾًظطني: َهتب١ بًذ١ٜ ايبري٠ ايعا١َ،  َارا جيب إٔ ٜكشأ ايطؿٌ ايؿًظطٝين.ايعالٕ، َٛط٢.  

 .312ص:

17
 املشدع ْؿظ٘. 

18
 املشدع ْؿظ٘. 

19
 Smyth, M.  "The impact of political conflict on children in Northern Ireland." Journal 

of Social Issues, 2004,  60, p:453. 
 ،https://info.wafa.ps/ar-َشنض املعًَٛات ايٛطين ايؿًظطٝين ."ايٓهـب١ تطٗري لشقٞ ٚإسالٍ طهاْٞ" 20

 ّ. 9090أنتٛبش  92ّ، تاسٜخ االطالع: 9090ٜٓاٜش  4تاسٜخ ايٓؼش: 
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ضشابات اييت ٖزٙ اإللٓا١ٜ تظالذٙ ل٢ً دباٚص نٌ إىل  نػريٙ َٔ األطؿاٍ، ٚحيتاز

 .21بٗا، ؾُارا جيب إٔ ٜكشأ ايطؿٌ ايؿًظطٝين؟ٝؼٗا ٚميش ٜع

 َارا جيب إٔ ٜكشأ ايطؿٌ ايؿًظطٝين؟

الٞ اشبصا٥ص نجري َٔ األدب ايزٟ ٜكذّ يًطؿٌ يف ايعامل ايعشبٞ بؼهٌ لاّ ال ٜش

ٜٓكٌ  األدب املرتدِ ٚاحملًٞ. املرتدِ ؿٌ، ٖٚٛ ٜتٓٛع َا بنيؿظ١ٝ اييت ميش بٗا ايّطايّٓ

ايجكاؾ١ ايػشب١ٝ َٔ خالٍ ايٓصٛص ٚايشطَٛات، ٚاييت ٖٞ بعٝذ٠ نٌ ايبعذ لٔ 

ؿظ١ٝ ٚاالدتُال١ٝ ؾٝذعٌ ايطؿٌ ٜعٝؽ يف ساي١ َٔ ايتٓاقض ؿٌ ايّٓاستٝادات ايّط

٢ ػهٌ  ساي١ َٔ اسبري٠ ٚلذّ ايشضا، ٚاحملًٞ ٜهٕٛ لًايصاسخ ايزٟ ٜذخً٘ يف

 .22ٚال ذبتٟٛ ل٢ً خط١ َٚٓٗذ١ٝ لٌُ ٚاضش١ايٓؼش  ادتٗادات خاص١ يًهاتب ٚدٚس

إٔ ٤ٌَ سؾٛف املهتبات بهُٝات نبري٠ َٔ ايكصص ٚاملؤيؿات بقذ ٜعتكذ ايبعض 

بط بايطؿٛي١ قذ ٜتٝح ي٘ اشبٝاسات ايهجري٠ يًتصؿح ٚايتعًِ ٚاالطتُتاع، ٚأْ٘ اييت تشت

نًُا اَتألت املهتب١ أٚ ايبٝت بايهتب ٜهٕٛ اجملاٍ أَاّ ايطؿٌ أٚطع يالختٝاس 

ؿٌ يف سري٠ ٚبًب١ً ٜٚؼتت٘ ٜٚذخً٘ يف تٓاقطات ٚيهٔ ٖزا االلتكاد قذ ٜذخٌ ايّط

ا ٚايزٟ ٜؼاٖذٙ ايطؿٌ َٔ خالٍ أًٜط ل٢ً األدب املش٥ٞاألَش لذ٠. ٜٚٓطبل ٖزا 

 .23ا بشاَر ايشطّٛ املتششن١ايؼاػات خصًٛص

ؿٌ ايؿًظطٝين ي٘ ٚاقع ْؿظٞ ٚادتُالٞ صعب، ٚقذ ميش بؼعٛس ايطٝل ٚلذّ ؾايط

ٛسٙ، خاص١ إرا َا قذّ ايشاس١ يف َشاسٌ سٝات٘ ايعُش١ٜ مما قذ ٜؤثش ل٢ً ْؿظٝت٘ ٚتط

ؾٝذخٌ حباي١ َٔ  ٜعشض ساالت ايشؾا١ٖٝ ٚايعٝؽ ايشغذ ايزٟ ٜٓكص٘،ي٘ األدب ايزٟ 

 .ايتٓاقض ٚئ ٜؤدٟ األدب املكذّ ي٘ ايٓتا٥ر اإلجياب١ٝ املشد٠ٛ

ايتهٓٛيٛدٝا أتاست ي٘ االطالع ل٢ً ايهجري َٔ املعًَٛات َٚٓٗا األدب  إٔنُا 

حيح ل٢ً ايكِٝ َٚٓ٘ اطتٗالنٞ ٜٚتعاسض َع  َٓ٘ َا ٖٛ َال٥ِش٥ٞ ٚاملظُٛع. امل

َٔ صبح ٜٛاد٘ ٜٚش٣ ٜٚظُع ٜٚؼاٖذ ايهجري شب١ٝ ٚغري َال٥ِ. ٖٚٛ بزيو أايجكاؾ١ ايع

                                                         
21

 .312ص: .َارا جيب إٔ ٜكشأ ايطؿٌ ايؿًظطٝينايعالٕ، َٛط٢.  

22
 .341ص: .قصص األطؿاٍ بني احمل١ًٝ ٚايعامل١ٝ ايؼخؼري، طشٜٔ. 

23
 .312ص: .َارا جيب إٔ ٜكشأ ايطؿٌ ايؿًظطٝينايعالٕ، َٛط٢.  
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َٝٛٞ اييت قذ تؼتت٘ ٚتتٓاقض َع خالٍ ايؼبه١ ايعٓهبٛت١ٝ ٚٚطا٥ٌ االتصاٍ اي

 .24ٚاقع٘ ايزٟ ٜعٝؼ٘

 َٔ املِٗ إٔ ْكذّ ي٘ يف ٖزٙ املشس١ً اسبظاط١ َٔ سٝات٘ األدب ايزٟ ٜعٝٓ٘ ل٢ً ؾِٗ

ا ٖٚٛ ًَُٗا ٜعترب تكذٜش ايزات أًَشٚتكذٜش رات٘ ٚميٓش٘ ايجك١ ٚايؼعٛس بايشضا.  ْ٘ؿظٝت

ٜعين َعشؾ١ ايؿشد يٓكاط ايك٠ٛ ٚايطعـ يذٜ٘، ٚأال ٜبايؼ يف تكذٜش خصا٥ص٘ ٚأال 

ٜكًٌ َٓٗا، نُا أْ٘ ٜظِٗ يف تهٜٛٔ َعشيف َٓعِ َٚٛسذ َٚتعًِ يًُذسنات 

تعشًٜؿا يزات، ٜٚبًٛس ايطؿٌ ٜٚعشؾ٘ ايؼعٛس١ٜ ٚايتصٛسات ٚايتعُُٝات اشباص١ با

١ُ يف ايؼخص١ٝ اييت هلا أثش نبري ٗأسذ األبعاد امل ٖزا باإلضاؾ١ إىل أْ٘ يزات٘. ْؿظًٝا

ُٜٚٓٛ َٔ سص١ًٝ خربات ايؿشد االدتُال١ٝ  ٚتكذٜش ايزات ٜتطٛس ٜٚتعضص يف ايظًٛى،

 . 25ٚايزات١ٝ اييت ميش بٗا ايؿشد

. 26بعٛاٌَ ايتٓؼ١٦ االدتُال١ٝ املختًؿ١، ناألطش٠ ٚاملذسط١ ٚاألدب َؿّٗٛ ايزات ٜتأثش

، ٚتهٕٛ د، ألْ٘ ٜٓعهع ل٢ً سٝات٘ ٚطًٛن٘اغ يف سٝا٠ ايؿشٖٚٛ ٜعترب سذش األط

يف سني َؿّٗٛ ذخالت ٖزٙ املؿاِٖٝ ٖٞ األؾهاس اييت حيًُٗا ايؿشد لٔ ْؿظ٘. َُٚ

يؿشد ايؼ٤ٞ ايٛسٝذ ايزٟ جيعٌ يًؿشد طبٝعت٘ اشباص١ إال إٔ طشٜك١ إدساى اايزات ٖٛ 

نُا إٔ  ذٜذ طًٛن٘.يتٓعِٝ ػخصٝت٘، ٚذب عايش٥ٝيزات٘ ٚاآلخشٜٔ متجٌ احملٛس 

يتكذٜش ايزات أ١ُٖٝ بايػ١ يف َظتكبٌ سٝا٠ ايؿشد، ملا تعهظ٘ َٔ تصٛس ٚسؤ١ٜ يًؿشد 

 . 27لٔ اسرتاَ٘ يزات٘، ٚالتباسٙ، ٚتكبً٘ هلا

كاط َؿّٗٛ ايزات ٖٛ لباس٠ لٔ ايصٛس٠ اييت ٜهْٛٗا ايؿشد لٔ ػخصٝت٘ مبعشؾت٘ يٓ 

ات٘ َٚذسنات٘ ٚتصٛسات٘ اشباص١ بزات٘، ؾٝهٕٛ قٛتٗا ٚضعؿٗا ٚريو يشطِ طًٛن
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صب١ً َٛط٢، َادذ٠. "َؿّٗٛ ايزات االدتُالٞ ٚلالقت٘ بايتهٝـ ايٓؿظٞ ٚاالدتُالٞ يذ٣ ايهؿٝـ"،  

 .423-402ص:، 99زّ، 9030، داَع١ دَؼل

25
 .31. ص:يطؿًٞ يف ؾًظطنيقِٝ ايعٛمل١ يف األدب اَٛط٢، لُاد.  

26
Berns, Roberta. Child, family, community socialization and support. USA:  

Hardcourt Brace Jovanovich College Publisers, 1993, p:3. 
27

 Dollinger, S.J, K. K Urban and T. A. James. "Creativity and openness: further    

validation of two creative product measures", Creativity research journal, 16, 2004, 

p:35-47. 
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ظالذٙ ل٢ً ؾِٗ رات٘. ألدب ايزٟ ٜظاْذٙ ٜٚإىل اايطؿٌ يف َجٌ ٖزٙ األٚضاع حباد١ 

ٚيٝع األدب ايزٟ ٜعهع ايصٛس٠ املجاي١ٝ يًشٝا٠ حبٝح ٜهٕٛ ٖٓاى ؾذ٠ٛ بني ايٛاقع 

يزا ٚدب ٖٓا إٔ ٜشالٞ ايهاتب احملًٞ  ٟ ٜعٝؼ٘ ٚبني َا ٜكذّ ي٘ َٔ أدب.ايز

ايؿًظطٝين بعض األَٛس اييت ذبكل بعض األٖذاف اييت تظالذ ايطؿٌ يف بٓا٤ صٛس٠ 

ألٕ تكذٜشٙ يزات٘ ٜظالذٙ ل٢ً سؤ١ٜ ايعامل َٔ  اٚإٔ ٜعتض بُٗا أًٜطظٝت٘ ٚقَٛتٝ٘ لٔ ْؿ

 .28سٛي٘ بطشٜك١ أؾطٌ ست٢ ٚإٕ ناْت ايعشٚف احملٝط١ ب٘ صعب١

ٚأسالَ٘  ايطؿٌ فالع ل٢ً طباٚيالّط بايػ١أ١ُٖٝ  نُا إٔ يًكص١ ايعالد١ٝ

ٜٚشتهض األدب يف ٖزٙ اسباي١ ل٢ً سنٝضتني أطاطٝتني ُٖٚا ايٓص  .ٚطُٛسات٘

 .األدبٞ، ٚنزيو اسبٛاس َا بني ايطؿٌ ٚايبايؼ ايزٟ ٜٓكٌ ي٘ ٖزا ايًٕٛ َٔ األدب

دبٞ تظاِٖ يف ؾِٗ ايطؿٌ يًٓص األؿعايٝات اييت ٜهٕٛ ايتؿالٌ َٔ خالٍ بٓا٤ اي

  .29هلذف املٓؼٛددب ٚايؿٕٓٛ يًٛصٍٛ إىل اٚميهٔ دَر أػهاٍ طبتًؿ١ َٔ األ

يطؿٌ ٚايزٟ استٝادات ايكذ ساٍٚ بعض ايهتاب احملًٝني إٜصاٍ األدب ايزٟ ٜال٥ِ 

ػشغ يف ْؿظ٘ سب ايٛطٔ ، ٜٚتشبٝت٘ ل٢ً ايكِٝ ٚسب اشبريٜظِٗ يف بٓا٤ ػخصٝت٘ ٚ

ٚجيٝب ل٢ً ايتظاؤالت ايهجري٠ اييت ٜؿهش بٗا ايطؿٌ ايؿًظطٝين بظبب  ،ٚايعطا٤

ملظت٣ٛ املٓؼٛد ألٕ ريو ٜصٌ إىل ا ايعشٚف اييت ٜعٝؼٗا َٔ قٗش ٚدَاس إال أْ٘ مل

 . 30ٝذ٠ املذ٣ ٜتؼاسى ؾٝٗا ازبُٝعٜعتُذ ل٢ً خطط بع

 ؿًظطٝين ل٢ً ايتذاسب ازبذٜذ٠:دٚس األدب يف اْؿتا   ايطؿٌ اي

ٍ بؼهٌ خاص ١َُٗ دذا، ؾٗٞ اطؿٜعترب األدب بؼهٌ لاّ ٚايكص١ املٛد١ٗ يأل

تظالذ يف اْؿتاسِٗ ل٢ً دباسب دذٜذ٠ تظِٗ يف بٓا٤ خٝاهلِ ٚرٚقِٗ ايؿين ٚاسبظٞ، 

 اٚتؿتح هلِ آؾاقا نجري٠ َٔ خالٍ األؾهاس ٚاملؼالش ٚايؿٕٓٛ اييت حيتٟٛ لًٝٗ

                                                         
28

: داس ايؿهش يًطبال١ ٚايٓؼش. بريٚت ايذساَا ٚاملظش  يف تعًِٝ ايطؿٌ.. لبذ اسبُٝذ سٓإد. ٞ، ايعٓاْ 
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ف االْؿتا  ل٢ً ايتذاسب ٚاسذا َٔ ضُٔ ايعٛاٌَ اشبُظ١ احملذد٠ شِّ. ٚقذ ُل31األدب

تح ٖٚزا لهع ايتؿهري ؿٌ ل٢ً ايتؿهري بعكٌ َٓؿيًؼخص١ٝ؛ ٖٚٛ ٜعين قذس٠ ايّط

املػًل، ٚبعُل ل٢ً لهع ايتؿهري ايظطشٞ، ٚتؿهري ٜتذاٚص اسبذٚد بطشٜك١ 

ايؿشد. ٚمما ال ػو ؾٝ٘ إٔ لامل األدب  رتق١ يًشٛادض اييت قذ تعٝل تؿهريٚال١ٝ ٚطب

دذٜذ٠ َٔ خالٍ ايه١ًُ ٘ ٜتٝح يًطؿٌ االْؿتا  ل٢ً أؾهاس بهاؾ١ أيٛاْ٘ ٚأػهاي

، ؾٝظالذٙ ل٢ً االطالع ل٢ً أؾهاس َٚؼالش دذٜذ٠ تظِٗ ٚايشطَٛات َٚا إىل ريو

 .32يف تطٛسٙ ٚصكٌ ػخصٝت٘

ٚبطشٜك١ َطالؿ١ ل بعُايتؿهري  إٕ االْؿتا  عبٛ دباسب دذٜذ٠ ٜتٝح يًطؿٌ 

يالستُاالت ٚايٓتا٥ر، ٖٚزا ٜتطًب ايؼعٛس باسبش١ٜ باالختٝاس ٚايتؿهري دٕٚ قٝٛد. 

ٌ َتؿتح، ٚايتخًص َٔ نُا إٔ االْؿتا  ٜطالـ َٔ  قذس٠ ايؿشد ل٢ً ايتؿهري بعك

ساي١ ازبُٛد يف ايتؿهري ٚايظعٞ عبٛ ايتذاسب ازبذٜذ٠ اييت دبًب املعشؾ١. ؾٗٛ ال 

 .33ٜعتُذ ل٢ً اشبربات ايظابك١ ٚإمنا ٜشْٛ إىل َا ٖٛ دذٜذ
تعٗش يف ػخص١ٝ مس١ َشتبط١ باإلبذاع  نُا إٔ االْؿتا  ل٢ً ايتذاسب ازبذٜذ٠ ٜعترب

األؾشاد ٚألُاهلِ ضُٔ احملٝط االدتُالٞ ايزٟ ٜعٝؼٕٛ ؾٝ٘، ٚاألؾشاد ايزٜٔ 

ٜتُٝضٕٚ بٗزٙ ايظ١ُ ِٖ أؾشاد يذِٜٗ ؾطٍٛ ٍَٚٝٛ ؾ١ٝٓ ِٖٚ قادسٕٚ ل٢ً ايتؿهري 

٢ً ذبكٝل إظباصات َبذل١ ٚممٝض٠ يف ايؼعش بطشٜك١ ؾشٜذ٠ ٚممٝض٠ مما ٜظالذِٖ ل

ٕ مس١ . ميهٔ ايكٍٛ إايشطِ ٚايٓشت ٚاأللُاٍ املظشس١ٝٚايطالق١ يف ايهتاب١ ٚ

 ٚغرياالْؿتا  عبٛ دباسب دذٜذ٠ ٖٞ ايظ١ُ اييت تطع ايؿٛاسم بني األػخاص ايؿٓاْني 

 عنياؾَتششسٕٚ ٚغري ضب ١ إىل إٔ األػخاص املٓؿتشني ِٖ أؾشادايؿٓاْني، باإلضاؾ

ا ٖٛ َأيٛف ملعشؾ١ ُإمنا خيشدٕٛ ل َٔ لادات ٚقِٝ ل٢ً َا ميًٝ٘ لًِٝٗ اجملتُع

ثكاؾات ٚسطاسات   ل٢ًهلِ ٖزا ايؼعٛس بإٔ ٜهْٛٛا َٓؿتشنيٜتٝح  ٚتعًِ األؾطٌ.
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اسبظاط١ٝ ٚ ٚاإلبذاع ٚاشبٝاٍ ايػري َٚتظُني بايؿطٍٛ ايؿهشٟ ٚايزنا٤ احملظٛغ

 . 34ايتكًٝذٟ ايجشا٤ ايعاطؿٞ ٚاشبٝايٞ ٚغريٚ ٕيًؿٓٛ

بذاع ؾايؼخص املٓؿتح ٖٛ ريو بايكذس٠ ل٢ً اإل اإٕ يالْؿتا  عبٛ دباسب دذٜذ٠ استباًط

ٚ املعشؾ١ٝ أٓاس١ٝ االدتُال١ٝ أٚ اي ايؼخص املبذع، طٛا٤ نإ ريو االْؿتا  َٔ

اييت  ظِٗ ؾشص١ أنرب يًتعًِ َٔ ايتذاسبايظًٛن١ٝ. ؾاألؾشاد املٓؿتشٕٛ ٜتٝشٕٛ ألْؿ

ِٗ ٜٚظِٗ ٖزا ٝيإا بايٓظب١ ا إجيابًٝخيٛضْٛٗا َع ايػري ٖٚزٙ ايتذاسب تؼهٌ ذبذًٜ

 . اطؿِٗ ٚدباسبِٗ ايعا١َ َع اسبٝا٠االْؿتا  يف تعضٜض أؾهاسِٖ ٚلٛ

َشس١ً ٚيف  املشاسٌ ايعُش١ٜ املختًؿ١ يف االْؿتا  عبٛ دباسب دذٜذ٠ ّٗٛخيتًـ َؿ

َٚذ٣ لُل ايتذاسب يؿطٍٛ ٚيف َشس١ً ايبًٛؽ ٜؼري إىل ٜؼري إىل ايزنا٤ ٚا ايطؿٛي١

تأثريٖا ل٢ً سٝا٠ األؾشاد. ٜهٕٛ االْؿتا  عبٛ دباسب دذٜذ٠ يف أل٢ً َظتٜٛات٘ يف 

 .35إٔ ٜبذأ باالطتكشاس ؾُٝا بعذ دٌٝ املشاٖك١ ٚست٢ دٌٝ ايعؼشٜٔ ل٢ً

اشبٝاٍ ٜٚتُٝضٕٚ بايؿطٍٛ، باالْؿتا  ل٢ً اشبربات ازبذٜذ٠  األؾشاد ايزٜٔ ٜتظُٕٛإٕ 

ايكٟٛ ١ُ باشبٝاٍ عسٝا٠ َؿ ٕ يذِٜٗاسبذغ املشتؿع دباٙ األَٛس، ٜٚهٛٚايٛاطع، 

ب١٦ٝ تٓاطب طُٛساتِٗ، ٛؾش ا بتًُا يذِٜٗ طُٛسات ٚأسالّ ٜٚطُشٕٛ دا٥ٚأًٜط

حبٝح  مس١ ازبُاي١ٝيذِٜٗ ، نُا باسبٝا٠ٚخٝاهلِ، ٚتظالذِٖ ل٢ً االطتُتاع 

 هلا،ٜهٕٛ ايؼخص ضببا يًؿٔ ٚاألدب ٚيذٜ٘ ٍَٝٛ بتزٚم ايؿٕٓٛ بهاؾ١ أػها

عاي١ٝ ٚاملؼالش ل٢ً ٚصـ اسباالت االْؿا ٜهٕٛ ايؿشد قادًس١ املؼالش حبٝح مسٚ

لًٝ٘ لالَات ٖزٙ االْؿعاالت يف َٚٔ املُهٔ إٔ تعٗش  بؼهٌ ٜؿٛم اآلخشٜٔ،

ا بظ١ُ االْؿعاٍ حبٝح تهٕٛ يذ٣ . ٜتظُٕٛ أًٜط36َعاٖشٙ اشباسد١ٝ نتعابري ايٛد٘

ا ًُا٥ايؼخص سغب١ يف دبذٜذ األْؼط١ تبعذٙ لٔ ايشٚتني ايَٝٛٞ يزا ؾٗٛ ٜظع٢ د

َتٓٛل١ ذبكل ي٘ ايؼعٛس يضٜاس٠ أَانٔ دذٜذ٠ ٚطبتًؿ١، ٚاشبٛض بتذاسب دذٜذ٠ ٚ
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 بؼهٌ مس١ األؾهاس حبٝح ٜهٕٛ ايؼخص يذٜ٘ املكذس٠ ل٢ً ايتؿهريٚ باالْؿعاٍ،

ا ل٢ً ايتذذد بأؾهاسٙ ٚيذٜ٘ ؾط١ٓ لك١ًٝ األؾهاس ٚقادًس َٓؿتح بعٝذ لٔ ايتضَت يف

 .37ق١ٜٛ لٓذ ايتؿهري باألَٛس

 األدب احملًٞ ايؿًظطٝين: ٗاايتشذٜات اييت تٛادٗ

ا ايؿًظطٝين بهاؾ١ َهْٛات٘ االدتُال١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ ٜٛاد٘ اجملتُع ايعشبٞ ٚأًٜط

ؾايعٛاٌَ  لًٝ٘ ٚل٢ً َظتٛاٙ ايجكايف ٚايتعًُٝٞ،، تؤثش ٚايؿهش١ٜ ذبذٜات نجري٠

ٚتؤثش  لٛاٌَ تعٝل تطٛس ازباْب ايجكايف اٚاالقتصاد١ٜ ٚاالدتُال١ٝ نًٗايظٝاط١ٝ 

كذّ يألطؿاٍ. ٖزا باإلضاؾ١ إىل إٔ ايعٌُ ٚاإلظباص ٚتطٛس ل٢ً َظت٣ٛ األدب ايزٟ ُٜ

ٔ هِّمياألدب َٔ نتب ٚصبالت ٚبشاَر تًؿض١ْٜٝٛ َٚظش  حباد١ إىل دلِ اقتصادٟ 

ريو  ؼش ايؿًظط١ٝٓٝ َٔ تكذِٜ األؾطٌ يًّطؿٌ ايؿًظطٝين، ٜٚهٕٛٚدٚس ايٓايهاتب 

ايعٌُ يزٟٚ اشبرب٠ ٚاالختصاص، ٚبٓا٤  لٔ طشٜل سصذ املٝضاْٝات ٚإقا١َ ٚسػات

خط١ ػا١ًَ ٚٚاضش١ يبشح ناؾ١ ازبٛاْب اييت تظالذ يف تعضٜض ٚتطٜٛش األدب 

ا يًعشٚف اييت ٜعٝؼٗا ٚاالستٝادات اشباص١ ايزٟ طٝكذّ يًطؿٌ ايؿًظطٝين ْعًش

 .38ب٘

ٚصكٌ  دب ايزٟ ٜظالذٙ ل٢ً ت١ُٝٓ ٖٜٛت٘ألايطؿٌ ايؿًظطٝين حباد١ إىل ا

ٚقذ ٜهٕٛ  ػخصٝت٘، ٚجيٝب لٔ تظاؤالت٘ ٚطباٚؾ٘، ُٜٚٓٞ سظ٘ اشبٝايٞ ٚايؿين.

دٚس ؾعاٍ ملظالذ٠ األطؿاٍ ايزٜٔ َشٚا بطا٥ك١ ْتٝذ١ يًعشٚف  يًكص١ ايعالد١ٝ

تُال١ٝ، ٖٚزا ايًٕٛ َٔ األدب حباد١ إىل نادس ًَِ بهاؾ١ ازبٛاْب ايظٝاط١ٝ ٚاالد

 .39ايٓؿظ١ٝ ٚاملشاسٌ ايتطٛس١ٜ ايعُش١ٜ ٚنزيو ايًػ١ٜٛ يتٓاطب دٌٝ ايطؿٛي١

يٓؿظ١ٝ، اٚ ٚايرتب١ٜٛ أبعادٙ ايؿ١ٝٓ دب بهاؾ١ا ٜٓبػٞ تطٜٛش مجٝع دٛاْب ٖزا األنُ

ْٚاس١ٝ اإلخشاز املتُج١ً يف ايطبال١ ٚايشطَٛات، ٚتؼذٝع ايشطاَني بؼهٌ ٜال٤ّ 
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َٔ أدٌ  َٚاد١ًٜ ا أنادمي١ًٝاملشاسٌ ايعُش١ٜ املختًؿ١ يًطؿٌ. ٖٚزا ايعٌُ ٜتطًب دًٗٛد

 .  40تٓٗض بايطؿٌ ٚاستٝادات٘ طريٚس٠ لٌُايتكذّ ٚبٓا٤ 

ألدب ايزٟ ٜتخز سٚاؾذ لالد١ٝ، ٚميهٔ إٔ ٜٓكٌ يًطؿٌ إىل انُا إٔ ايطؿٌ حباد١ 

لٔ طشٜل ايكص١ ٚاملظش  ٚمتجٌٝ األدٚاس ٚايؼخصٝات بطشٜك١ تؿال١ًٝ بني ايٓص 

إلاد٠ سٚا١ٜ ايكص١ بايطشٜك١ اييت تال٥ُ٘ ٖٚزا بيطؿٌ إٔ ٜكّٛ اٚايطؿٌ حبٝح ميهٔ 

ُا ٜٚتٝح يًطؿٌ ايتعبري ل ٞ ايزٟ ٜظتخذّ األدب يصاحل ايطؿٌَا ٜعشف بايعالز ايشٚا٥

 .41ٜذٚس بباي٘ ٚخاطشٙ

باألصٌ ل٢ً اطتخذاّ األدب ٚايًػ١، ٚيهٔ يف بعض األسٝإ  ٜعتُذ ايعالز ايشٚا٥ٞ

ا ل٢ً بعض ايؿ٦ات، خاص١ صػاس ايظٔ ٖٚزا جيعٌ قذ ٜهٕٛ اطتخذاّ ايًػ١ صعًب

ايعالز شٚا٥ٞ يف ر ايعالز ائَ ايعالز ايشٚا٥ٞ ل١ًُٝ صعب١ ٚيهٔ َٔ املُهٔ دَ

ٚاطتخذاّ ايشطِ ٚغريٙ َٔ اجملاالت ايؿ١ٝٓ املختًؿ١ يٝهٕٛ  شد ايكص١بايؿٕٓٛ ٚط

 .42ايتٛاصٌ بني ايطؿٌ ٚايبايؼ ايٛطٝط أطٌٗ

 ٚطا٥ط أدب ايطؿٌ:

ٖٓاى ٚطا٥ط نجري٠ ٜتعًِ ايطؿٌ األدب َٔ خالهلا ٚأُٖٗا ٖٛ ايبايؼ املًكٞ هلزا 

ا ٕ ٚاملكشبٕٛ َٔ األٌٖ دًٚسٌ ايطؿٛي١ املبهش٠، ؾًٝعب ايٛايذااألدب خاص١ يف دٝ

. ؾاألّ تٗضز يطؿًٗا باألْاػٝذ ٚلٓذَا ٜهرب بعض ايؼ٤ٞ 43يف ٖزا ازباْب ؾعااًل

تكص لًٝ٘ أَ٘ ايكصص ٚاسبهاٜات ؾرتطخ َجٌ ٖزٙ األْاػٝذ ٚايكصص يف رٖٓ٘. 

ذس يزا دب ،ًطؿٌٜٚأتٞ دٚس ايشٚض١ ٚاملع١ًُ ؾُٝا بعذ يٓكٌ األدب بهاؾ١ أْٛال٘ ي

٘ َٔ ايطشٚسٟ تجكٝـ املعًُات ٚاملعًُني ٚت٦ٝٗتِٗ يًعٌُ َع األطؿاٍ اإلػاس٠ إىل أْ
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نٛططا٤ يٓكٌ املعشؾ١ َٚظالذ٠ ايطؿٌ ل٢ً اختٝاس َا ٜال٥ُ٘ ٚإبعاد األدب 

 .44االطتٗالنٞ ايظًيب لٓ٘

ا ٚايهتاب ٜكذّ يًطؿٌ ل٢ً ١٦ٖٝ ْص يػٟٛ ا أًٜطِ دًذَٗنٛطٝط  ٜأتٞ ايهتاب

يف  ٢ ايؿِٗ، ؾايشطَٛات لٓصش َِٗ دًذاَكرتٕ بايشطَٛات اييت طتظالذ ايطؿٌ لً

 .45لامل ايطؿٛي١ ٚهلا دٚس ؾعاٍ يف تطٜٛش خٝاٍ ايطؿٌ ٚإسظاط٘ ٚاتظاع ثكاؾت٘

طؿٌ. نٌ ٖزٙ إىل املظش  ٚايتًؿاص ٚاإلرال١ اييت ُتع٢ٓ بتكذِٜ األدب يً ٖزا باإلضاؾ١

تهذطت نٌ ازبٗٛد َٔ ناؾ١  االستكا٤ بايطؿٌ ٚاألدب إرااألَٛس صبتُع١ تظِٗ يف 

  .46بٝذ يتكذّ األؾطٌ ٚاملٓاطب اني بأدب ايطؿٌ يًتعإٚ ًٜذٝاملعٓ
ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ايرتب١ٜٛ، ني يف َٔ أِٖ األػخاص املؼاسن اٜعترب املعًِ ٚاسًذ

ؾباإلضاؾ١ إىل إٔ لًُ٘ ٜؼتٌُ ل٢ً تعًِٝ ايعًّٛ املختًؿ١ ٚاآلداب، أصبح ايّٝٛ 

ٓٛاسٞ اي يفدٛاْب أخش٣ يطالب٘ بطشٜك١ ٜهٕٛ ؾٝٗا َؤثشا  يفَؼاسنا يف ايتأثري 

. بايظابل نإ ميش ٖزا األَش بطشٜك١ لؼٛا١ٝ٥ 47ىل ريوَٚا إ ايٓؿظ١ٝ ٚاالدتُال١ٝ

دٚسات متهٓ٘ َٔ دلِ ّٛ أصبح املعًِ َطايبا يًُؼاسن١ يف ٚدٕٚ ربطٝط ٚيهٔ ايٝ

الب٘ ل٢ً ايصعٝذ ايٓؿظٞ ٚاالدتُالٞ ٚايظًٛنٞ. أَا ؾُٝا ٜتعًل باطتخذاّ األدب ط

يف ٖزا  ادًٝذ اػشًٜه إٔ ٜهٕٛ املعًِنٛطٝط لالدٞ يألطؿاٍ ٚايٓاػ١٦، ؾُٝهٔ 

ازباْب لٔ طشٜل َؼاسن١ األطؿاٍ بايتعبري لٔ ايٓصٛص األدب١ٝ بطشٜك١ ٜعربٕٚ ؾٝ٘ 

تصني يف ٖزا اجملاٍ يًعٌُ يف اسبكٌ لٔ أْؿظِٗ، أٚ لٔ طشٜل إلذاد َعًُني طب

ًُايتعًُٝٞ،  ِٗ استٝادات طالب٘ َٚؤٖاًل ا ل٢ً ؾا قادًسؾاملعًِ ٖٓا جيب إٔ ٜهٕٛ دال

 .48دَر ناؾ١ صباالت ايؿٕٓٛ األخش٣ ل٢ً اٚقاسًدٖزا اجملاٍ يًعٌُ يف 

                                                         

 
 .43:، ص9003ّساّ اهلل: ٚصاس٠ ايجكاؾ١ ايؿًظط١ٝٓٝ، دساطات يف أدب األطؿاٍ. اسبظٝين، خًٌٝ. 44

45
 .11 :ص. سطَٛات يف أدب األطؿاٍ. أيبّٛ، ٜٓض 

46
 .31:ص .ايذساَا ٚاملظش  يف تعًِٝ ايطؿٌسٓإ. ٞ، ايعٓاْ 

47
 Berns, Roberta. Child, family, community socialization and support. USA: 

Hardcourt Brace Jovanovich College Publisers, 1993, p:25. 
48

 Linder, T. and M. Hanson. Transdisciplinary ply-based assessment. USA: 

Paul H bookers publishing, 1990. P:1-3. 
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 خامت١ ايبشح ٚايتٛصٝات:

 ّٛانبيٝ أدب َٔ ي٘ ٜكذّ َٚا ٌايطؿ ألدب ٚايرتب١ٜٛ ايٓؿظ١ٝ باألبعاد االٖتُا 

 .ٚايٓؿظ١ٝ االدتُال١ٝ ٚاستٝادات٘ قذسات٘

 ايزٟ يًُظت٣ٛ ب٘ ٚاالستكا٤ األطؿاٍ ألدب ؿيناي املظت٣ٛ مجايٝات ل٢ً ايتأنٝذ 

 .ايطؿٌ يذ٣ ٚاملعشيف ٚازبُايٞ ايؿين اسبع ٜجري

 ّايهاتب ٚإٔ خاص١ األؾطٌ، يتكذِٜ نياحملًٝ ايٓؼش ٚدٚس بايهتاب االٖتُا 

 ٚبايتايٞ ايطؿٌ، ٜعٝؼٗا اييت ايصعب١ ايعشٚف بٓؿع ٜعٝؽ ايؿًظطٝين احملًٞ

 .ٚايتكين املادٟ ايذلِ خالٍ َٔ يًطؿٌ ٥ِاملال األدب يتكذِٜ َظاْذت٘ جيب

  ّ٠املظاْذٚ ايذلِ خالٍ َٔ املذاسغ ٚنزيو ايعا١َ املهتبات بتطٜٛش االٖتُا 

 ٚضبت٣ٛ أبعاد َٓاقؼ١ إىل تٗذف زبإ طشٜل لٔ ٚاملال١ُ٥، ازبٝذ٠ املٛاد الختٝاس

 قِٝ ل٢ً ذبتٟٛ اييت ايهتب ٚاطتبعاد األطؿاٍ أٜذٟ بني ٜهٕٛ ايزٟ األدب

 .ٚاطتٗالن١ٝ ًب١ٝط

  ايز١ٖٝٓ قذساتِٗ تال٥ِ ٚاييت ٗاؾٝ ٜشغبٕٛ اييت املٛاد اختٝاس ل٢ً األطؿاٍ تؼذٝع 

 ال َا يف إقشاَ٘ ألٕ صذٜك٘؛ ايهتاب ٜصبح ست٢ ٚايظٝهٛيٛد١ٝ، ٚاالْؿعاي١ٝ

 .ٚاألدب ايهتاب لٔ ايعضٚف ي٘ ٜظبب قذ ٜال٥ُ٘ ٚال حيب٘

 ٚاألسذاخ األدٚاس تكُص خالٍ َٔ ٚدذاْ٘ لٔ ايتعبري ل٢ً ايطؿٌ تؼذٝع 

 بني سٛاس ٜذٚس إٔ أًٜطا املُهٔ َٚٔ بايكص١، تذٚس اييت ٚاملؼالش ٚايؼخصٝات

 .ٚلالد١ٝ صعب١ قطاٜا ايكص١ تٓاٚيت َا إرا خاص١ ٚايطؿٌ ايبايؼ املشبٞ

 أدا٥ٗا تطٜٛش حملاٚي١ ايطؿٌ بأدب تع٢ٓ اييت املؤطظات تطِ لٌُ ٚسػات لكذ 

 .يًطؿٌ ٜكذّ ايزٟ باألدب ا٤يالستك ٚاألدبٞ ايؿين

 ّنبري٠ َظؤٚي١ٝ لاتك٘ ل٢ً تكع سٝح يًكص١ نُخشز بايشطاّ االٖتُا 

 ايه١ًُ َٔ اتأثرًي أنجش بٌ ايطؿٌ، خٝاٍ يف ساضش٠ ًُادا٥ تهٕٛ ؾايشطَٛات

 ٚإٔ ايطؿٌ تطٛس مبشاسٌ ٚاملعشؾ١ ايجكاؾ١ يذِٜٗ سطاَني اختٝاس جيب يزا أسٝاًْا،

 .ايطؿٌ يذ٣ ٚاشبٝايٞ ازبُايٞ اسبع ٚتُٓٞ ١ٝٚبٗ ػٝك١ سطَٛات٘ تهٕٛ
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 ٚاهلادف ازبٝذ ٚاْتكا٤ ايٓؿظ١ٝ ايطؿٌ استٝادات َع يٝتال٤ّ املرتدِ األدب َشاقب١ 

 .ٚسطاس١ٜ ٚإْظا١ْٝ أخالق١ٝ َؿاِٖٝ ل٢ً حيتٟٛ ايزٟ املال٥ِ ٚاختٝاس ،َٓ٘

 املصادس ٚاملشادع:

 ٛٚايتٛصٜع، يًٓؼش ايؼشٚم داس:  َصش. ٚتطبٝل دساط١ االطؿاٍ أدب .ايؿتا  لبذ َعاٍ، أب 

9000ّ. 

 ٛداس :َصش. ٚتجكٝؿِٗ ٚتعًُِٝٗ تشبٝتِٗ ٚأطايٝب طؿاٍاأل أدب .ايؿتا  لبذ َعاٍ، أب 

 . 9002ّ ٚايتٛصٜع، يًٓؼش ايؼشٚم

 ،ّٛ9002ّ ايعا١َ، ايبري٠ َهتب١: ؾًظطني. األطؿاٍ أدب يف سطَٛات . ٜٓض أيب. 

 ،ٟايعا١َ، ايبري٠ َهتب١: نيؾًظط .ايعالد١ٝ ايكص١ اختٝاس ٚأطع َبادئ. ٖضاس سذاص 

9002ّ. 

 ،9003ّ ايؿًظط١ٝٓٝ، ايجكاؾ١ ٚصاس٠: ؾًظطني. األطؿاٍ أدب يف ساطاتد. خًٌٝ اسبظٝين. 

  .ٜٔؾًظطني: َهتب١ ايبري٠ ايعا١َ،  قصص األطؿاٍ بني احمل١ًٝ ٚايعامل١ٝ.ايؼخؼري، طش

9002.ّ 

 ،ٕايبري٠ بًذ١ٜ َهتب١: ؾًظطني .ايؿًظطٝين ايطؿٌ ٜكشأ إٔ جيب َارا. َٛط٢ ايعال 

 .9002ّ ايعا١َ،

 ايؿهش داس: بريٚت .ايطؿٌ تعًِٝ يف ٚاملظش  ايذساَا. اسبُٝذ لبذ سٓإ. د ٞ،يعٓاْا 

 .3221ّ. ٚايٓؼش يًطبال١

 ،ايعا١َ، ايبري٠ َهتب١ :ؾًظطني .ؾًظطني يف ايطؿًٞ األدب يف ايعٛمل١ قِٝ. لُاد َٛط٢ 

9002ّ. 

 :الت ٚايصشـاجمل

 ٛصشٝؿ١ ،"ٚايتشذٜات ايٛاقع-احملًٞ األطؿاٍ أدب تطٛس َشاسٌ. "ضبُٛد. د ؾّٓ٘، أب 

 ./ https://alittihad44.com/mulhaq-االذباد

 ،ٟٚصب١ً ،"اسبذٜح ايؿًظطٝين األدب يف األطؿاٍ قصص يف ٚاالْتُا٤ اهل١ٜٛ. "َشصٚم بذ 

 .95ز ّ،9034 ،يألحباخ ايٓذا  داَع١

 ،َٕٚؼاسنت٘ ايؿًظطٝين ايطؿٌ اْتؿاع سل تذلِٝ يف األطؿاٍ صبالت دٚس. "َادذ تشبا"، 

 .92ز ّ،9033 ،يألحباخ ايٓذا  داَع١ صب١ً

  ،يذ٣ ٚاالدتُالٞ ايٓؿظٞ بايتهٝـ ٚلالقت٘ االدتُالٞ ايزات َؿّٗٛ. "َادذ٠ َٛط٢ 

 .99ز ّ،2010 دَؼل، ١داَع صب١ً  ،"ايهؿٝـ
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 "ايؿًظطٝين ايٛطين املعًَٛات َشنض". طهاْٞ ٚإسالٍ لشقٞ تطٗري ايٓهـب١-

https://info.wafa.ps/ar . 
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 ن٬ْٝٞيف قصص ناٌَ  ١ٜاهلٓداْعهاضات ايجكاف١ 

ناظُٞ ٖد٣. أ 
 
Email: hudaqazmi@gmail.com                                                                         

 ًَدص ايبشح:
تٓٛعٗا يف ايرتاخ ايجكايف ايٓادِ عٔ اشدٖاز ا٭دٜإ بأثازت اهلٓد اٖتُاّ ايباسجني 

١ٝ ع٢ً ايط٬ّ ٚاٱخا٤ ع٢ً َس ايعصٛز، ٚاييت خًكت ثكاف١ّ فسٜد٠ّ َبٓ ٗاايعدٜد٠ فٝ

ا٭ضاطري اهلٓد١ٜ ايكدمي١ ٚايكصص  . فكد يفتتٚايسعا١ٜ ٚايتعاٜؼ ايطًُٞ ٚايتعاطف

ْٚعّسا يتٓٛعٗا يف ايجكاف١  .اهلٓد١ٜ ايتازى١ٝ أْعاز ا٭دبا٤ ٚايػعسا٤ إىل ا٫ٖتُاّ بٗا

ٓد يف اٖتُاّ ا٭دبا٤ ٚايسسايني ٚامل٪زخني ايعسب بٛصف اهل ٬ْسغٚايتكايٝد ٚا٭دٜإ 

أعُاهلِ ا٭دب١ٝ َٓر ايكدّ، نُا ْس٣ عٓا١ٜ ا٭دبا٤ ايعسب بإبساش ايكصص اهلٓد١ٜ 

 ٚيف ايعصس اؿدٜح .يٮطفاٍ أّٜطا َجٌ ن١ًًٝ ٚد١َٓ، ٚقص١ ايطٓدباد ايبشسٟ

فُٛع١ نا١ًَ َٔ خ٬ٍ  ن٬ْٝٞ تصّٜٛسا زا٥ّعا هلرٙ ايب٬د اؾ١ًُٝناٌَ عسض 

ٖرٙ  اهلٓد ايكدمي١ ايػٗري٠، َٚٔػاَسات ٠ َٔ قصص َطتُديًكصص اهلٓد١ٜ امل

ايكصص: ايػٝذ اهلٓدٟ، ٚايكصس اهلٓدٟ، ٚايٛشٜس ايطذني، ٚخامت ايرنس٣، 

 ،  ٚا٭َري٠ ايكاض١ٝ.اطنيايػٝ املٛت، ٚصساع ا٭خٜٛٔ، ٚيف غاب١ ٚغبه١

 .اهلٓدن٬ْٝٞ، ناٌَ أدب ايطفٌ، ايجكاف١، ايدٜاْات،  :نًُات َفتاس١ٝ

Abstract: 
India has been the center of attraction for other civilizations due to its 

multicultural heritage. Among those civilizations, Arab civilization has 

also derived a big part of knowledge and sciences from India. Many Arab 

writers, historians and travelers have depicted India as a source of 

knowledge, science and traditional beauty. Kamil Keilany is one of those 

Arab writers who depicted India and described its socio-cultural, 

traditional and natural beauty in their writings. This article aims to 

analyze the different aspects of those facts about India's culture and 

traditions, which Kamil keilany has portrayed in his stories for children, 

through a collection of Indian stories derived from the famous adventure 

stories of ancient India 

                                                         
 اهلٓد ،آباد سٝدز ا٭زد١ٜ، ايٛط١ٝٓ آشاد ٫َْٛا داَع١ ،باسج١. 
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 َكد١َ: 

غين عٔ ايتعسٜف، فكد خطا خطٛات ٚاضش١ املعامل  1إٕ ا٭دٜب ناٌَ ن٬ْٝٞ

ٖٓاى أٟ فٝ٘ ٚاٯثاز يف فاٍ أدب ا٭طفاٍ، إذ نتب يٮطفاٍ يف ٚقت مل ٜهٔ 

يف فاٍ  اٖتُاّ بٗرا اجملاٍ، يرا ْاٍ َها١ْ ممٝص٠ َٚٓفسد٠ بفطٌ خدَات٘ اؾ١ًًٝ

 . 2دب ا٭طفاٍ٭، ٚ٭دٌ ذيو ُيكِّب بايسا٥د ايعسبٞ أدب ايطفٌ ٚثكافت٘

ن٬ْٝٞ سٝات٘ يتجكٝف َطتكبٌ ا٭١َ ايعسب١ٝ، فكط٢ أنجس َٔ ثًح عُسٙ  نسع

 ايعاداتٱزضا٤  ١ّٝٓ ٚع١ًُّٝ َرتمج١ّ َٚكتبط١ّ يٮطفاٍ ايعسبا دٜٜهتب قصّص

اؿُٝد٠، ٚاـصاٍ ايٓب١ًٝ، ٚايكِٝ ايجكاف١ٝ، ٚايتٓعِٝ ايفهسٟ يف ْفٛضِٗ، 

 ٜٚدِٖ باملعًَٛات ايعا١َ.تصٚ

ٜكٍٛ ناٌَ ن٬ْٝٞ عٔ نتب٘ اييت نتبٗا يٮطفاٍ: "أَطٝت يف تأيٝف أدصا٥ٗا 

عٓد٠ أعٛاّ، ٚدعًت َٓٗا عٓد٠ فُٛعات ٜكسأٖا ايطفٌ ع٢ً َساسٌ َسض١َٛ، نٌ 

 .3َسس١ً تٓاضب ضًّا َع١ًَٛ؛ زفّعا يًشسز، ٚمتػّٝا َع ض١ٓ ايتطٛز َٔ دزز ع٢ً دزز"

ٚٓ سّكل ٍ َٔ خاطب ا٭طفاٍ عرب اٱذاع١ املصس١ٜ، ٚقاّ ن٬ْٝٞ زٜادت٘ بهْٛ٘ أ

ٍٚٓ َهتب١ خاص١ يٮطفاٍ  بعدَا أدزى أ١ُٖٝ نتاب١ ايكصص يرتب١ٝ بتأضٝظ أ

غد٠ يٮطفاٍ ضُٔ ضًط٬ت٘ ايكصص١ٝ اييت تجّكف اس، ٚبٗا مجع ايهتاب١ اي4ا٭طفاٍ

ظُٝع  اؾٌٝ ايٓاغ٧ َع ايعٓا١ٜ ايفا٥ك١ بايرتب١ٝ ايصشٝش١ ايػا١ًَ، ٚاييت ؼٝط

ٖرٙ املهتب١ ضًط١ً قصص ٖٓد١ٜ، ٚقصصا املساسٌ ايعُس١ٜ هلِ، ٚقد سٛت 

                                                         
ّ، ٖٚٛ ناتب ٚأدٜب َصسٟ ٚزا٥د أدب 7898ّ ٚتٛيف عاّ 7981ن٬ْٝٞ يف ايكاٖس٠ عاّ ٚيد ناٌَ  1

 ايطفٌ يف ايعامل ايعسبٞ.

  .70ّ، ص:6002داز ايسقٞ،  يبٓإ: ايعسبٞ.ناٌَ ن٬ْٝٞ زا٥دّا ٭دب ايطفٌ ايبهسٟ، طازم.  2

 .631ّ، ص:6071. ايكاٖس٠: داز عامل ايجكاف١، 7، طفٔ ايتدزٜظ بايكص١ٖس عًٞ. عًٞ، عبد ايعا 3

ناٌَ ايه٬ْٝٞ يف تطٜٛس ا٭دب ايكصصٞ يٮطفاٍ )دزاض١ أدب١ٝ ايف٬سٞ، قُد مسٝع أخرت. "َطا١ُٖ  4

 .1، ص:39، ز7ّ، ع6078، ايعسبٞ اهلٓدٟف١ً اجملُع ايعًُٞ ْٚكد١ٜ("، 
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ضًط١ً ٚ فها١ٖٝ، ٚقصص أيف ي١ًٝ ٚي١ًٝ، ٚقصص غهطبري، ٚأضاطري ايعامل،

، ٚضًط١ً عذا٥ب ايكصص، ٚضًط١ً -ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِّ-َٔ سٝا٠ ايسضٍٛ 

، ٚسٍٛ ٖرٙ املهتب١ ٜكٍٛ قُد عباع قُد 5دػساف١ٝ، ٚضًط١ً متج١ًٝٝ ٚغريٖا

ٚقاد٠ ايسأٟ يف  قصص أمجع ع٢ً تأٜٝدٖا ٚشزا٤ املعازف، ٚشعُا٤ ايتعًُِّ،"عسابٞ: 

ٍٚٓ َهتب١ عسب١ٝ ُعٓٔٝت  ايػسم، ٚنباز املطتػسقني ٚأع٬ّ ايرتب١ٝ يف ايػسب، ٖٚٞ أ

بتٓػ١٦ ايطفٌ ع٢ً أسدخ أضظ ايرتب١ٝ ايصشٝش١، تٛايت طبعاتٗا ايعسب١ٝ، فتجكَّف 

ٌُ َٓٗا بٝت عسبٞ، ُٚتسٔدُت إىل أنجس  بٗا اؾٌٝ اؾٝد يف ب٬د ايعسٚب١، ٚمل ى

، ٚبعض ايًػات ايػسب١ٝ، ٖٚٞ َدزض١ سٖس٠، إذا عسفٗا ايتًُٝر ضع٢ ايًػات ايػسق١ٝ

إيٝٗا ب٬ تسغٝب ٫ٚ تسٖٝب، ٚناْت أنرب أ١َٝٓ يٰبا٤، ٖٚٞ ايّٝٛ أغ٢ٗ غرا٤ 

   .6ثكايف يٮبٓا٤"

ايعٓاصس ايعذا٥ب١ٝ ٚاؾٛاْب ايطسد١ٜ ٚواٍٚ ٖرا ايبشح ٖٓا إيكا٤ ايط٤ٛ ع٢ً 

ايكصص١ٝ اهلٓد١ٜ؛ ٱعطا٤  ايط٬ضٌعتُد عًٝٗا ن٬ْٝٞ داخٌ املها١ْٝ اييت ا

ػري حمل١ عٔ ا٭َانٔ ٚايػدصٝات اهلٓد١ٜ، ٚبٝإ املعاٖس اؾُاي١ٝ صايكاز٨ اي

 ٚايجكاف١ٝ ٚاؿطاز١ٜ يًٗٓد.

 ايكصص اهلٓد١ٜ:
٢ً ا٫ضتفاد٠ َٔ املصادز ن٬ْٝٞ يف نتاب١ ايكصص يٮطفاٍ عناٌَ  مل ٜكتصس

ضتفادت٘ َٔ َصادز عصسٙ، فكصص٘ يٮطفاٍ َطتُد٠ َٔ ، بٌ ضع٢ ٫ايعسب١ٝ

املصادز ايعسب١ٝ ٚغري ايعسب١ٝ، َجٌ ايكصص ايعامل١ٝ، ٚغهطبري، ٚزس٬ت دًفس، 

 ٚقصص أضاطري ايعامل، ٚايكصص اهلٓد١ٜ ٚغريٖا.

                                                         
 ،www.midad.com-. "ناٌَ ن٬ْٝٞ ٚأعُاي٘ ايكصص١ٝ"، َٛقع َدادعسابٞ، قُد عباع قُد 5

  ّ.6060ْٛفُرب  71ّ، تازٜذ ا٫ط٬ع: 6079ٜٛيٝٛ  60تازٜذ ايٓػس: 

 املسدع ْفط٘.  6
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فٝٗا َا ير ٚطاب َٔ ايجكاف١ اهلٓد١ٜ، ٚأخر َٔ  فذُعأَا فُٛعت٘ يًكصص اهلٓد١ٜ 

ػعب١ٝ ايػا٥ع١ ٚامل٬سِ اهلٓد١ٜ اييت هلا ص١ً َباغس٠ عطاز٠ اؿهاٜات اهلٓد١ٜ اي

ايكدمي١ ٚثكافتٗا َجٌ سها١ٜ املٗااهلٓد ا ا، ٚسها١ٜ زاَاٜا7بٗازت ، ٚسها١ٜ 8ْ

 . 9غانْٛت٬ ٚدغٝٓتا
، 10ضط١ ٚاملتأخس٠املتٛ - أطفاٍ املسسًتني ايجايج١ ٚايسابع١ ٖرٙ اجملُٛع١ َٛد١ٗ إىلٚ 

ٓا ٜعًِ إٔ َسس١ً ايطفٛي١ ٖٞ املسس١ً اييت ٜهتطب فٝٗا ا٭طفاٍ قدزتِٗ َ ٚنٌ

ع٢ً ايتدٌٝ، َٚٗازات نجري٠ يف ايكسا٠٤ ٚايهتاب١ َع َكدزتِٗ ع٢ً ايرتنٝص 

 فُٝا سٛهلِ َٔ ايب١٦ٝ ٚايطبٝع١ َٚطتشدثات عصسِٖ، ٚميهِٓٗ يف ٖاتني ٚايتفهري

املسسًتني إٔ ٜفسقٛا بني اؿل ٚايباطٌ، نُا تصداد َٝٛهلِ مٛ قصص املػاَسات، 

؛ يرا وتاز ا٭طفاٍ يف ٖاتني املسسًتني إىل 11ٚايكصص ايعامل١ٝ، ٚايكصص اـٝاي١ٝ

قصص ايػصٚات ٚاملػاَسات ٚاؿسٚب ٚايػذاع١ ٚايهسا١َ ٚاؿل ٚايباطٌ، ٚقصص 

 ا٭بطاٍ اـٝايٝني ٚايكصص اييت تتشدخ عٔ ايعامل ايبعٝد عٔ أْعازِٖ. 

ن٬ْٝٞ أظٗس ناٌَ يد٣ ا٭طفاٍ املٗازات ايًػ١ٜٛ ٚايفهس١ٜ  ْٚعّسا ٭١ُٖٝ ت١ُٝٓ

ز ع ٖرٙ اجملُٛع١ َع َساعا٠ ايتدزأسداّثا ددٜد٠ّ ٚغسٜب١ّ يف ب٦ٝات كتًف١، سٝح مج

ايفهسٟ ٚايرٖين ٚايعُسٟ يٮطفاٍ؛ َبتد٥ا َٔ ا٭ضٌٗ إىل ا٭صعب ٚا٭عُل، 

ٍٛٓ اؿٝا٠ سد اـٝايٞ يف أدٛا٤ ايطشس ٚاؾإ، ٚنريو فط٬ عٔ اتطاع ايط ؼ

نُا قاٍ د. و٢ٝ خاطس: ٔ صٛزتٗا ا٭ص١ًٝ إىل صٛزٖا املطشٛز٠، ٚعٓاصسٖا َ

                                                         
ني بايطٓطهسٜت١ٝ يف اهلٓد ايكدمي١. ٖٚٞ دص٤ َٔ ايتازٜذ ازتا ٖٞ َٔ إسد٣ املًشُتني ايهبريتاملٗابٗ 7

 اهلٓدٚضٞ. ٖٚٞ أطٍٛ قصٝد٠ ًَش١ُٝ يف ايعامل.

زاَاٜاْا ٖٞ ًَش١ُ ٖٓد١ٜ غعس١ٜ بايطٓطهسٜت١ٝ اييت تٓطب إىل ايػاعس فاملٝهٞ، ٖٚٞ تعترب َٔ ايرتاخ  8

 ايجكايف اهلٓدٟ.

 ٖٞ قص١ َٛدٛد٠ يف ًَش١ُ املٗابٗازتا اهلٓدٚض١ٝ. 9

ّ، 6077. َصس: ن١ًٝ اٯداب، داَع١ بٓٗا، قص١ ايطفٌ ناٌَ ن٬ْٝٞ منٛذّداخاطس، د. و٢ٝ.  10

 .709ص:

ًٓػس ٚايتٛشٜع، . ايكاٖس٠: ايعسبٞ ي7، طقصص ا٭طفاٍ أصٛهلا ايف١ٝٓ... زٚادٖاعبد اهلل، د. قُد سطٔ.  11

 .67-60ّ، ص: 7800
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"ٜبدٚ إٔ ايه٬ْٝٞ نإ َدزنا هلرا؛ سٝح زتب فُٛعات قصص١ٝ َتدزّدا إىل 

ا٭صعب ٚا٭عُل، ٚإىل َساسٌ ايطفٛي١ املتأخس٠؛ مبا ٜعهظ تأخس املسس١ً اييت 

 . 12تٓاضبٗا ايكصص اهلٓد١ٜ"

د أدب ا٭طفاٍ بٗرا ايتدزز كاطّبا ايكاز٨ ايصػري بكٛي٘: "نٝف ٫ اعرتف زا٥

فٝو، بعد إٔ زأٜتو تتدزز يف  ضسّٚزا َٓو ٚإعذاّبا بو، ٚأ٬َّ ْفطٞ ٧ًتأغتبط ٚمت

قسا٤تو يف َهتب١ ا٭طفاٍ غط٢ ضسٜع١ َٔ قصص زٜاض ا٭طفاٍ، إىل ايكصص 

، إىل قصص دشا، ثِ ٚي١ًٝ، إىل ايكصص اهلٓد١ٜ ايفها١ٖٝ، إىل قصص أيف ي١ًٝ

 .13إىل قصص غهطبري"
 ايعسض ايكصصٞ:

ؼهٞ ايكص١ عٔ ًَو امس٘ بٗػُا، نإ يف نٗٛيت٘ غري قادز ساع ا٭خٜٛٔ: ص

ع٢ً اضتُساز إداز٠ غ٪ٕٚ سهِ ايب٬د، ٚنإ ي٘ ٚيدإ أسدُٖا ٚافت٘ امل١ٝٓ يف 

زٜعإ غباب٘، ٚاٯخس ضسٜس ٫ ٜك٣ٛ ع٢ً اؿهِ، ٚنإ هلرٜٔ ايٛيدٜٔ ْفس نجري 

يٝهْٛٛا قادزٜٔ ع٢ً إداز٠ غ٪ٕٚ  َٔ ا٭٫ٚد، ٚنإ املًو ٜسٜد إٔ ٜ٪يف بني أسفادٙ

 ايب٬د َتشدٜٔ ٚأقٜٛا٤ يف قازب١ ا٭عدا٤ بعد َٛت٘.

ن٬ْٝٞ يف ْطر ٖرٙ ايكص١ َٔ املًش١ُ اهلٓدٚض١ٝ ايػٗري٠ ناٌَ اضتفاد 

ٗابٗازتا، ٖٚٞ ًَش١ُ تدٚز أسداثٗا سٍٛ ايصساع ايكدِٜ بني اٱخ٠ٛ، ٚنإ ٖرا امل

ٖرٙ ايعدا٠ٚ بِٝٓٗ إىل إٔ ٚقعت اؿسب يف ايصساع ٖٛ صساع اـري ضد ايػس، ٚدست 

 . 14أ٫ٚد بٗػُا آٍ نٛزٚ ٚآٍ باْدٚا

إىل ملٗابٗازتا"، ٖادف١ ٠ َٔ قص١ املًش١ُ ايهرب٣ "اٖٚرٙ ايكص١ ايط١ًٜٛ َطتُد

إزضا٤ ايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ يٮطفاٍ ايصػاز؛ ٭ْٗا مم٠٤ًٛ بايتعايِٝ ٚػازب ا٭َِ، ٫ٚ بٓد 

                                                         
 .708املسدع ْفط٘، ص: 12

عٔ بٓت بػاز٠، سط١ٓٝ.  ، ْك07٬ّّ، ص:7819داز املعازف، . َصس: 76، طايعاصف١ناٌَ.  ن٬ْٝٞ، 13

ن٬ْٝٞ. َايٝصٜا: قطِ ا٭دب ايعسبٞ، داَع١ املد١ٜٓ ٭دب ايطفٌ مناذز َٔ قصص ناٌَ  املعامل ايعكد١ٜ

 .10ّ، ص:6073ايعامل١ٝ، 

 14 The Mahabharata, Book 1: AdiParva: Swayamvara Parva: Section CLXL, 

trans by Pratap Chandra Roy. Calcutta: Oriental Publishing co. 
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يٮطفاٍ ايصػاز َٔ إٔ ٜدزنٛا ٖرٙ ايجكاف١ ٚأثسٖا ع٢ً ا٭َِ، فكص١ "صساع 

دزّٚضا يٮطفاٍ، َٚٔ ٖرٙ ايدزٚع: اؿسص ايدا٥ِ ع٢ً يف طٝاتٗا ا٭خٜٛٔ" ؼٌُ 

عٝؼ اؿٝا٠ ٭ٖداف ْب١ًٝ، ٚا٫بتعاد عٔ ايًٗٛ َجٌ املكاَس٠ ٚاملسا١ٖٓ، ي ادايطعٞ اؾ

    ٚا٫ْػػاٍ بتشصٌٝ ايعًّٛ ٚايفٕٓٛ.

ن٬ْٝٞ يف ٖرٙ ايكص١ إىل ؼفٝص ا٭طفاٍ ع٢ً ٜٗدف ناٌَ  يف غاب١ ايػٝاطني:

، ٠15 َٔ املًش١ُ ايػٗري٠ اهلٓدٚض١ٝ "زاَاٜاْا"ٖٚرٙ ايكص١ َطتُداـري ضد ايػس، 

يد٣ اهلٓدٚع ِٖٚ ٜعبدْٚ٘  ١ٝعاي ي٘ َها١ْ) ٚتدٚز أسداثٗا سٍٛ ا٭َري ايصاحل زاَا

املًهٞ ملد٠ اييت ْفت زاَا َٔ ايكصس  ٘( ٚشٚد١ أبٝ٘ ايػسٜس٠ نٝهٞتبطبب نساَ

إىل ايػابات احملٝط١  -يٝهٕٛ املًو ٭سد ٚيدٜٗا بد٫ّ َٓ٘-أزبع١ عػس عاَا 

ٝتا شٚد١ زاَا ٚبٗا دست ، اختطف ًَو ايػٝاطني زاْٚا ض16بايػٝاطني ٚاؾٓات

 . 17 ايػسٜس زاْٚااطنياؿسب بني زاَا ٚزاْٚا، ٖٚصّ ا٭َري ايصاحل زاَا  ًَو ايػٝ

خامت  . قص18١تكّٛ سبه١ ٖرٙ ايكص١ ع٢ً أضطٛز٠ َٔ املٗابٗازتاخامت ايرنس٣: 

ؼهٞ عٔ فتا٠ ٖٓد١ٜ امسٗا غانْٛت٬ تبٓاٖا زدٌ شاٖد ٚزعاٖا ٚزباٖا  ايرنس٣

أسطٔ تسب١ٝ يف ايػاب١، َٚٔ داْب آخس ٖٓاى ًَو ْبٌٝ ٖٚٛ قبٛب يد٣ ايٓاع امس٘ 

 اٗفٛقع ْعسٙ ع٢ً غانْٛت٬، فػػف بػاب١ ، ٚيف ّٜٛ نإ املًو ٜطٛف يف ايدغٝٓتا

ٚٓدٗا يف ْفظ ايٛقت، ٚأٖداٖا خامّتا َطشّٛزسّبا  ثِ زدع  اؿطٔ خًكٗا ٚخًكتٗا فتص

ْ٘ ضٝأتٞ يف ٚقت قسٜب، ٚيهٔ بطبب يع١ٓ ْاضو نبري ظٗست إىل بًدٙ قا٬٥ هلا إ

ٚبٝٓٗا،  عًٝٗا آثاز تًو ايًع١ٓ ست٢ ضاع اـامت َٓٗا، ْٚطٞ ا٭َري نٌ َا سدخ بٝٓ٘

 19.ٖٚهرا َط٢ شَٔ طٌٜٛ ثِ ت٬قٝا يف ايطُا٤ ا٭ع٢ً

                                                         
15 Sivaraman, Krishna. Hindu Spirituality, Vedas through Vedanta. Delhi: 

Motilal Banarsidass Publishers, 1995, pg: 106. 
16 A, and Valmika. The Ramayana: Ayudhyakandama: Section 19, Edited by 

Manmatha Nath Dutt. Calcutta: Deva Press, 1891, pg: 241. 
 ّ.6078َ٪ضط١ ٖٓداٟٚ يًتعًِٝ ٚايجكاف١،  .يف غاب١ ايػٝاطني ن٬ْٝٞ، ناٌَ. 17

18 The Mahabharata, Book 1: AdiParva: SambhavaParva: Section LXIX. 
 ّ.6076. َ٪ضط١ ٖٓداٟٚ يًتعًِٝ ٚايجكاف١، خامت ايرنس٣ن٬ْٝٞ، ناٌَ.  19
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ؼهٞ قص١ "ايػٝذ اهلٓدٟ" عٔ غٝذ نسِٜ يف ب٬د اهلٓد، نإ  ايػٝذ اهلٓدٟ:

َطذّْٛا  ضفسٙ منّسا عطػإ دد أثٓا٤فٛ 20يصٜازتٗا ميػٞ يف طسٜك٘ إىل َد١ٜٓ بٓازع

يف قفص، فًُا زآٙ ايُٓس املطذٕٛ تٛٓضٌ إيٝ٘ إٔ ٜٓكرٙ ٚوسزٙ َٔ ايكفص، فأسطٔ 

رٙ ٚناد ايُٓس إٔ إٔ أْككفص ٚيهٔ ايُٓس خادع ايػٝذ بعد ٘ ايػٝذ ٚأْكرٙ َٔ ايٝيإ

 .21ٜأنً٘ ست٢ ىًص٘ ابٔ آ٣ٚ

١ اييت تب٢ٓ عًٝٗا ٖرٙ اؿها١ٜ ٖٞ إٔ ايعدٍ أضاع ايس٥ٝط ايٓكط١ايٛشٜس ايطذني: 

اؾا٥س ٚٚشٜسٙ ايعادٍ، إذ زفض ايٛشٜس ايكص١ عٔ ايطًطإ ٖرٙ ، ٚؼهٞ املًو

إطاع١ ايطًطإ يف تٓفٝر سهُ٘ ايباطٌ ع٢ً ايب٬د، ٚبطبب زفط٘ غطب املًو 

قبض عًٝ٘ يف بسز اهل٬ى، ٚيهٔ غط١ ٚ ،بايطذٔ َد٣ اؿٝا٠عًٝ٘  سهِست٢ 

َدبس٠ ٚمبطاعد٠ شٚدت٘ لا ايٛشٜس يف ؽًٝص ْفط٘ َٔ تعرٜب املًو، ٖٚسب َع 

يف ؼسٜس  املًو ٕ فهسا إُاي١ًًٝ ْدّ املًو ع٢ً َا فعٌ بٛشٜسٙ، فشٚدت٘؛ ٚيف ْفظ 

 ايٛشٜس ست٢ َات، ٚبعد َٛت٘ صاز ايٛشٜس ًَها يًب٬د؛ ٭ْ٘ قبٛب يد٣ ايٓاع

 . 22عطٔ خًك٘ 

اهلٓد ٚقصسٖا ٚأَسا٥ٗا ٚتكايٝدٖا اييت ٚتٓطب ٖرٙ ايكص١ أّٜطا إىل ايكصس اهلٓدٟ: 

ٜتطح َٔ قسا٠٤ ٖرٙ  .ناْت تٛدد يف اهلٓد يف ايصَٔ ايكدِٜ ٚاؿٝا٠ املًه١ٝ فٝٗا

ُّا نإ ٜفّهس إٔ ٜبين قصّسا  ايكص١ إٔ املًو شادت طُٛسات٘ غ٦ّٝا بعد غ٤ٞ، ٚدا٥

هلا  إٔ ايطُٛسات يٝظايكص١ دزع يًٓؼ٤  ٚيف .َجٌٝ يف ايعامل ي٘ ٫ ٜٛددغاّكا 

 "٫ ميٮ دٛف ابٔ آدّ إ٫ ايرتاب".ْٗا١ٜ 

ض١ٓ َٔ شٚاد٘، ٚعٓدَا نربت  79قص١ ًَو زشم بطف١ً بعد  ؼهٞ غبه١ املٛت:

ايطف١ً أعطاٖا املًو اؿس١ٜ يف اختٝاز ايصٚز املٓاضب فاختازت أَرّيا نإ عًٝ٘ 

َري٠ سهِ املٛت، ٚعًٝ٘ يع١ٓ َٔ ايكدز أْ٘ ضُٝٛت بعد ض١ٓ َٔ شٚاد٘، فصُُت ا٭

                                                         
تعسف  دٚع ٖٚٞ. ٖٞ َد١ٜٓ َكدض١ يد٣ اهلٓباهلٓد ابسادٜؼأتس ١ٜ٫ٚايػاْر يف  ٢ ضفاف ْٗسَد١ٜٓ تكع عً 20

    باضِ "ايعاص١ُ ايد١ٜٝٓ يًٗٓد" ٚ"َد١ٜٓ املعابد".

 ّ.6071. َ٪ضط١ ٖٓداٟٚ يًتعًِٝ ٚايجكاف١، ايػٝذ اهلٓدٟن٬ْٝٞ، ناٌَ.  21

 ّ.6077. َ٪ضط١ ٖٓداٟٚ يًتعًِٝ ٚايجكاف١، ايٛشٜس ايطذنين٬ْٝٞ، ناٌَ.  22
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ع٢ً أضاع املًش١ُ َب١ٝٓ أ٫ ترتى شٚد٘ ست٢ تٓكرٙ َٔ غبه١ املٛت، ٖرٙ ايكص١ 

 ٚا٭ضاطري اهلٓد١ٜ، نُا ٖٓاى أسداخ خٝاي١ٝ ٫ ميهٔ ايٛصٍٛ إيٝٗا يف اؿكٝك١،
 .23زمبا ٜسٜد ايهاتب بٗرٙ ايكص١ ايهػف عٔ املعتكدات ايد١ٜٝٓ يًٗٓٛد

اغتٗس  ،تدٚز أسداخ ٖرٙ ايكص١ سٍٛ أَري ٖٓدٟ امس٘ "نٛضا"ا٭َري٠ ايكاض١ٝ: 

بساعت٘ يف فٕٓٛ اؿسب، ٚبإتكاْ٘ املٛضٝك٢ ٚاؿسف ٚبفعً٘ اـري يٰخسٜٔ، 

ُّ، ٚيهٔ بطبب دَا١َ ايٛد٘ ٚايصٓاعات ٫ تٛافل عًٝ٘ أ١ٜ  ٘أْ ٜػعس عصٕا نإ دا٥

ّٝا يفتا٠ يف غا١ٜ اؾُاٍ يٝبعد عٔ  أزاد املًو إٔ ٜصٓع متجا٫ّيرا ، نصٚز هلا فتا٠ ذٖب

ضٝتصٚز َٔ  ٘أْبذٖٔ أبٝ٘ فهس٠ تصٚه٘ ايرٟ نإ واٍٚ إٔ ٜصٚد٘؛ فتعٗد ٭بٝ٘ 

أَري٠ فا٥ك١ يف اؾُاٍ إٔ ًٜتكٞ ب ، ثِ قدزت ي٘ ا٭قداز٘ ٖرا ايتُجاٍ مجا٫ّفتا٠ تػب

ٚٓدٗا تػب٘ ذيو ايتُجاٍ،ٚايهُاٍ  ، ٚيف بدا١ٜ ا٭َس ناْت ا٭َري٠ تٓفس َٔ فتص

بعد دٗد طٌٜٛ يٮَري تكع ا٭َري٠ يف سب٘ ، ٚيهٔ املٓعسح ٝقب نْٛ٘ ا٭َري بطبب

 .24بطبب غذاعت٘ ٚنساَت٘ ٚسطٔ أخ٬ق٘

 :قطُنيباعتباز املٛضٛع إىل ٖرٙ اجملُٛع١  تكطِٝميهٔ 

- :ٍٓٚ ت َٔ َصادز اهلٓد اهلٓدٚض١ٝ ٖٚٛ َػتٌُ ع٢ً ايكصص اييت اضتُد ايكطِ ا٭

زاَاٜاْا"، َٚٔ ٖرٙ ايكصص: "َجٌ: املًش١ُ اهلٓدٚض١ٝ ايػٗري٠ "املٗابٗازتا" ًَٚش١ُ 

 ، ٚخامت ايرنس٣. اطنيٚيف غاب١ ايػٝ، صساع ا٭خٜٛٔ

بايطبط َٔ ًَش١ُ "املٗابٗازتا"، ٚقص١ "يف غاب١  ص١ "صساع ا٭خٜٛٔ"ق تٚقد اضتُد

ايػٝاطني" َٔ املًش١ُ اهلٓدٚض١ٝ ايػٗري٠ "زاَاٜاْا"، ٚقص١ "خامت ايرنس٣" َٔ 

بٓص قص١ "يف غاب١  ٖٓا ْأتٞٛدٛد٠ يف ًَش١ُ "املٗابٗازتا"، ٚأضطٛز٠ ٖٓد١ٜ َ

 " ْٚص ًَش١ُ زاَاٜاْا:اطنيايػٝ

“Then that wicked kaikeyi spoke these highly cruel words unto Rama, 

simple and truthful. “Formerly in a great war between the gods and 

Asuras, thy father, being wounded with shafts was tended by me for 

which he conferred upon me two boon. Of these two boons I have asked 

                                                         
 ّ.6071تعًِٝ ٚايجكاف١، . َ٪ضط١ ٖٓداٟٚ يًغبه١ املٛتن٬ْٝٞ، ناٌَ.  23

 ّ.6076. َ٪ضط١ ٖٓداٟٚ يًتعًِٝ ٚايجكاف١، ا٭َري٠ ايكاض١ٝن٬ْٝٞ، ناٌَ.  24
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of the king the installation of Bharata, and the departure of Raghava into 

Dandaka forest”25. 
سني  -َٓر شَٔ طٌٜٛ- أْت أْين أْكرت سٝاتو َٔ ايتًف "ٚصاست قا١ً٥: "أذانْس

٘: "نٝف فابتطِ  هلا املًو، ٚأضسع هٝبٗا بكٛي  اسو يف املٛقع١ اؿسب١ٝ؟"داُٜٚت دس

٫ بًطُو ايعذٝب يهٓت َٔ اهلايهني؟ ٚيطُت أْط٢ أْط٢ يو ٖرا ايصٓٝع، ٚيٛ

 أْين ٚعدتو س٦ٓٝر بإدابتو إىل أَٓٝتني تطًبُٝٓٗا يف أٟ ٚقت تػا٥ني.

ٛٓز ٚيدٟ ٖاتني ايسغبتني، أٜ -إذٕ- آَشين"فصاست "نٝهٞ" َٓتصس٠:  ٗا املًو: ت

 .26""بٗازات" ٖرا ايّٝٛ، ٚأصدز أَسى بٓفٞ "زاَا" إىل غاب١ "ْٚداى"
، ٚنريو مل ايصَين ايتطًطٌ يف ٖرٙ اجملُٛع١ ايكصص١ٝ ن٬ْٝٞأبك٢ ناٌَ 

ٍ بايػدصٝات اهلٓد١ٜ نُا ٖٞ ص نٞ ٜعٓسف ا٭طفاس أمسا٤ ا٭بطاٍ هلرٙ ايكصٜػٝٓ

ست٢ مل ٜػري  ،: زاَا، ضٝتا، نسٜػٓا، أزدٓا، ٚغانْٛت٬َج٬ّ ٠ َٔ امل٬سَِطتُد

 اضِ ايػٝطإ "زاْٚا" يف قص١ "يف غاب١ ايػٝاطني" يٝعسف ا٭طفاٍ بأبطاٍ اهلٓدٚع. 

، ٖٚرٙ ب٦ٝتٗا١ٝ أّيفٗا َتأثسا َٔ ثكاف١ اهلٓد ٚقصص خٝايٖٛ  ايكطِ ايجاْٞ: -

َٔ عامل ايعفازٜت ٚاؾإ إىل عامل ايطٝٛز املطشٛز٠ اييت ٫ ايكصص تٓكٌ ا٭طفاٍ 

تـأتٞ إ٫ بأفعاٍ خٝاي١ٝ ٚاييت ٖٞ بعٝد٠ عٔ ايٛاقع ٚك١ًٝ ا٭طفاٍ ايصػاز، ٚقد 

ملجٌ ٖرٙ ايكصص، سٝح  ا مج٬ّٜٝعٓد عٓصّس ايرٟ متٝصت بايطسد ايٛصفٞ ٚاـٝايٞ

٭سداخ، ٚا٭ْٗاز، ٚايكصٛز ٚايػابات، ٚايطٝٛز، ٚاؿٝٛاْات ن٬ْٝٞ َٛاقع ا ٚصف

 ايعذٝب١ اهلٓد١ٜ يف ٖرٙ ايكصص ٚصّفا بًّٝػا.

ٓد١ٜ فٗٞ ممتع١ َٚجاي١ٝ بايٓطب١ إىل أَا ايػدصٝات يف ٖرٙ ايكصص اهل ايػدصٝات:

هلِ أَج١ً ايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ ٚايرتب١ٜٛ، ففٞ قص١ "يف غاب١  ٭طفاٍ، فٗٞ تكدِّّا

" وب ا٭طفاٍ غدص١ٝ "زاَا"، ٚيف ايكص١ "ا٭َري٠ ايكاض١ٝ" ٜعذبٕٛ ايػٝاطني

َٔ بػدص١ٝ ا٭َري "نٛضا"؛ ٚذيو بطبب أخ٬ق٘ ايهسمي١ ايعاي١ٝ، ٚخصاي٘ ايٓب١ًٝ 

                                                         
25 A, and Valmika. The Ramayana: Ayudhyakandama: Section 19. pg: 241. 
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هٞ" ، ٚنريو ٜهسٙ ا٭طفاٍ غدصٝات "زاْٚا" ٚ"ن27ٝاٱٜجاز ٚايطاع١ ٚايصداق١

يف قص١ "يف غاب١ ايػٝاطني" بطبب سًٝتُٗا املانس٠ ايكاض١ٝ، ٫ٚ وبٕٛ "ايطًطإ 

اؾا٥س" يف قص١ "ايٛشٜس ايطذني" بطبب ظًُ٘ ٚدٛزٙ، ٚغدص١ٝ "ًَو بٓازع" يف 

 قص١ "ايكصس اهلٓدٟ" بطبب طُع٘.

 :ن٬ْٝٞ قصصاهلٓد يف  صٛز٠

ب ع١ ٚايفِٗ ايرٟ ٜٛفسٙ ا٭دٜٛفس ا٭دب اـاص با٭طفاٍ ْفظ املتايب١٦ٝ ايطبٝع١ٝ: 

ٚا٫ضتفاد٠  كسا٠٤ أٚ مساع أ١ٜ قص١املٛد٘ يًهباز، فا٭طفاٍ ٜسغبٕٛ يف ا٫ضتُتاع ب

، ٚناٌَ ن٬ْٝٞ ٜعًِ دّٝدا نٝف ٜٛفس ؾٌٝ ايػباب َتع١ َٚعًَٛات عا١َ َٓٗا

عٔ ايعامل ٚاٱدزاى ايهْٛٞ، إْ٘ ٜعسف دّٝدا إٔ ٚصف ايب١٦ٝ ايطبٝع١ٝ دراب َٚاتع 

اٍ؛ ٭ٕ ا٭َس ايرٟ ٜفهس فٝ٘ ا٭طفاٍ َععِ أٚقاتِٗ ٖٛ ايب١٦ٝ، ف٬ ٜرتى زا٥د يٮطف

أدب ا٭طفاٍ ٚصف ايب١٦ٝ ايطبٝع١ٝ اهلٓد١ٜ يف ٖرٙ ايكصص، سٝح نتب ٱغباع 

ٓاظس ايطبٝع١ٝ اهلٓد١ٜ مبا فٝٗا املسادات ا٭طفاٍ ايٛددا١ْٝ ٚايعك١ًٝ ٚايفهس١ٜ عٔ 

رػاايٚا٭ْٗاز َجٌ  ايػابات ٚا٭غذاز از َجٌ ، ٚايطٝٛز َجٌ ايٓطٛز، ٚا٭ش28ْٖ

ايرنس٣"  يف قص١ "خامتٚصف ايب١٦ٝ ايطبٝع١ٝ  ٛتظ، نُا دا٤ايٝامسني ٚايً

أدٖػ٘ َا زآٙ سٛهلا َٔ مجاٍ ٚادع، ْٚطِٝ عًٌٝ، ٜعطس اؾٛ مبا وًُ٘ َٔ ايسا٥ش١ "

 .29"ايرن١ٝ، املٓبعج١ َٔ أشٖاز ايٝامسني
سٝٛاْات اهلٓد، فكد  يػٝذ اهلٓدٟ" املعًَٛات ايهاف١ٝ يٮطفاٍ عٔمحًت قص١ "ا

إٔ اهلٓد ؼتٟٛ نجرّيا َٔ  -مما مسعت٘ أٚ قسأت٘- "يعًو عسفت :خاطبِٗ قا٬ّ٥

 ٫ اا٭ًٖٝني، ٚاملدٕ، ٚايكس٣، ٚاؾباٍ، ٚا٭ْٗاز، ٚايػابات، نُا ؼتٟٛ عدّد

                                                         
 .770ص: .قص١ ايطفٌ ناٌَ ن٬ْٝٞ منٛذّداخاطس، د. وٞ.  27

28
١٦ًَٝ ٚاسد َٔ أنرب أْٗاز اهلٓد، ايرٟ ٜٓبع َٔ دباٍ اهل٬ُٜا ايػسب١ٝ يف ١ٜ٫ٚ أٚتسانٓد ٜٚٓتٗٞ بديتا  

ٜٔ ٜعبدٕٚ إهلا ميجً٘ اٱي٘ اير اهلٓدٚع يف خًٝر ايبٓػاٍ. ٖرا ايٓٗس َكدع دّدا يد٣بايػابات قسب َصب٘ 

 .ْرايػا

 .9ّ، ص:6076. َ٪ضط١ ٖٓداٟٚ يًتعًِٝ ٚايجكاف١، خامت ايرنس٣ن٬ْٝٞ، ناٌَ.  29
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ٚايتُاضٝح ٚبٓات آ٣ٚ، وص٢ )٫ ٜعسف َكدازٙ( َٔ ا٭فٝاٍ ٚايُٓٛز ٚايكسٚد 

 .30ٚطٛا٥ف َٔ ايهسندٕ ٚايجعابني، مّما تػٗدٙ يف سدٜك١ اؿٝٛإ"
ٚنريو قاٍ يف ٚصف بكع١ َٔ غاب١ اهلٓد ٖٚٛ ٚإد غٗري َٚكدع يد٣ اهلٓدٚع 

املط٢ُ بـ"بٓػفاتٞ: "ناْت ايػذريات املصدٖس٠ تػطٞ أزض٘، ٚا٭غذاز تهتٓف٘ 

ْٗا ايعاي١ٝ، ٚقد اْتعُ٘ ػسد٠ ٫ تهف عٔ ايػٓا٤ ع٢ً أغصاٝط ب٘(، ٚايطٝٛز امل)ؼ

شدز َٔ أع٢ً ايٛادٟ؛ فٝطُعٕٛ ـسٜس َا٥٘ صّٛتا عرب اؾسع، َعذب ْٗرْي ٜت

 .31ايسْني"

ٚامل٬سع١ ٜٚدعِ قدز٠ ايتفهري  ٜٚكٟٛ ٖرا ايٛصف اؾٌُٝ يًطبٝع١ خٝاٍ ا٭طفاٍ

 عٓدِٖ. 

ن٬ْٝٞ نجرّيا َٔ املٓاطل اهلٓد١ٜ يف قصص٘ ذنس ناٌَ  ٚصف َٓاطل اهلٓد:

مبا  -َٔ بني تًو ايبًدإ- َجٌ: َد١ٜٓ بٓازع املكدض١: "قد اغتٗست َد١ٜٓ بٓازع

ؼٜٛ٘ َٔ املعابد ٚاهلٝانٌ )أَانٔ ايعباد٠ ٚا٭ب١ٝٓ ايد١ٜٝٓ( اييت تعد بامل٦ات، ٖٚرٙ 

طا٥ف١ عع١ُٝ َٔ ضهإ اهلٓد، ٜطًل عًِٝٗ اضِ "اهلٓدٚع"، املد١ٜٓ تكدضٗا 

ُٕٓٛ يف ْٗس ايهٓر ، ٚذنس يف قص١ "صساع 32"املػٗٛز فٝٗا ٜكصدٕٚ إيٝٗا، ٜٚطتش

اطني" أت٢ أّٜطا، ٚيف قص١ "يف غاب١ ايػٝ 34ٚ"بٓػاٍ" 33ا٭خٜٛٔ" َد١ٜٓ "ٖطتٓابٛز"

 . 35بٛصف َد١ٜٓ "أٜٛدٜا"

                                                         
 .9ص:ايػٝذ اهلٓدٟ.  .ن٬ْٝٞ، ناٌَ 30

 .71ص:يف غاب١ ايػٝاطني. ن٬ْٝٞ، ناٌَ.  31

 .9ص:ايػٝذ اهلٓدٟ. ن٬ْٝٞ، ناٌَ.  32

33
 ١ تازى١ٝ َٚكدض١ يد٣ اهلٓدٚع.، ٖٚٞ َدٜٓاهلٓد١ٜ ١ٜ٫ٚ أتسابسادٜؼْر يف اع٢ً ضفاف ْٗس ايػد١ٜٓ املتكع  

34
١ُ خًٝر ايبٓػاٍ، ٚقد أصبشت ٖرٙ املٓطك١ ٚاسد٠ َٔ أنجس ١ دػساف١ٝ تكع يف غسم اهلٓد عٓد قٖٞ َٓطك 

  َٓر ايكدّ. املُٝص٠ٚايًػ١ٜٛ ايعسق١ٝ صا٥ص تعاّظا بايطهإ. ٚناْت ٖٞ ذات اـاي٫ٜٛات اهلٓد١ٜ ان

35
تكع ٖرٙ املد١ٜٓ ايكدمي١ يف َٓطك١ فٝض آباد ب١ٜ٫ٛ أتسابسادٜؼ، ٖٚٞ َٔ املدٕ ايتازى١ٝ ٚاملكدض١ اهلٓد١ٜ.  

، فكد اعُتربت أٜٛدٜا ٚاسد٠ َٔ أِٖ ضبع١ َٛاقع اؿر ت اهلٓدٚض١ٝ بأْٗا َطكط زأع زاَاْٚعّسا يًُعتكدا

 )ضابتابٛزٟ( يًٗٓدٚع.
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د٘ يٮطفاٍ، فٗٛ ٜ٪دٟ دّٚزا إٕ املهإ ٖٛ َٔ أِٖ عٓاصس ا٭دب املٛ ف ايكصٛز:ٚص

يف درب ايكاز٨ ايصػري، نُا أْ٘ َتصٌ بايب١٦ٝ ايطبٝع١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ َٚعرب  فعا٫ّ

ٚتأثّسا اشداد تأثسٙ ع٢ً  ١ ْعسٙ، ٚنًُا اشداد املهإ مجا٫ّعٔ ؽٌٝ ايكاص ٚٚدٗ

 غدص١ٝ ايكاز٨. 

ُّا َع َصاز ٚطبا٥ع غدصٝات٘ ٚإٔ ٫ٚ بد يًكاص خ" ٬ٍ بٓا٥٘ يًُهإ إٔ هعً٘ َٓطذ

٫ ٜتطُٔ أ١ٜ َفازق١، ٚذيو ٭ٕ َٔ اي٬شّ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى تأثري َتبادٍ بني 

ايػدص١ٝ ٚاملهإ ايرٟ تعٝؼ فٝ٘ أٚ ايب١٦ٝ اييت ؼٝط بٗا، عٝح ٜصبح بإَهإ 

ييت تعٝػٗا ب١ٝٓ املهإ )ايكصصٞ( إٔ تهػف يٓا عٔ اؿاي١ ايػعٛز١ٜ ا

  .36ايػدص١ٝ"

ن٬ْٝٞ إٔ ساٍٚ ٓد١ٜ؛ ٚقد تعهظ فُٛع١ ايكصص اهلٓد١ٜ اؿٝا٠ املًه١ٝ اهل 

ؿٝا٠ املًٛى ٚايط٬طني اهلٓٛد؛ يرا ذنس ايكصٛز ايػاك١  زا٥ّعاٜسضِ تصّٜٛسا 

يٝتعسف ا٭طفاٍ ، ٚٚصف َعابدٖا املٛاضعايعاي١ٝ َٚٓاظسٖا ايبٗٝذ١ يف نجري َٔ 

: ، ٚصف ايكصس قا٬ّ٥ٚع٢ً ضبٌٝ املجاٍ يف قص١ "صساع ا٭خٜٛٔ" املعابد اهلٓد١ٜ. ع٢ً

ا اْتكٌ إىل زد١ٖ ايكصس زأ٣ يف ٚضطٗا بسن١ َا٤، فشطبٗا بًّٛزا، فٛقع فٝٗا، "فًُ

شدادٞ ٫ ٜعرتض ايعني يػفٛف٘، ٫ٚ وذب َا  ٚاغتد ازتبان٘ سني اعرتض٘ باب

، ٚزق١ ا٤ َعدْ٘آ١ٜ يف صف -ْٛافرٙ ٚأبٛاب٘-ٚزا٤ٙ يصفا٥٘، ٚنإ شداز ايكصس 

 .37"َطتػف٘ )املٛضع ايرٟ تٓعس فٝ٘ فرت٣ َا ٚزا٤ٙ(

، ٜصٜد ُا سطسٚا إيٝ٘ أَسِٖ بتػٝٝد َعبد ععِٝٚٚصف َعبَد اهلٓدٚضٝني: "فً

َٔ ايداخٌ - ازتفاع٘ ع٢ً ث٬خ ن٬ت ط٬ٜٛت، ٚإٔ ٜتفٓٓٛا يف ْكػ٘ بايرٖب

ٚإٔ هًبٛا ي٘ َٔ ايسخاّ ا٭بٝض ايٓاصع أغ٬ٙ، ٜٚصٜٓٛا ضكٛف٘ ٚبسٚد٘  -ٚاـازز

                                                         
عٔ  ْك٬ّ، )30ّ، ص:7880بريٚت: املسنص ايجكايف ايعسبٞ، . ب١ٝٓ ايػهٌ ايسٚا٥ٞ. عساٟٚ، سطٔ 36

، دَػل: اهل١٦ٝ ايعا١َ ايطٛز١ٜ يًهتاب. مجايٝات املهإ يف قصص ضعٝد سٛزا١ْٝ. قبٛب١ قُدٟ

 (.601ّ، ص:6077

37
 .19ص: .صساع ا٭خٜٛٔن٬ْٝٞ.  
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بأْفظ ايسٚا٥ع ايف١ٝٓ؛ ست٢ ٜصبح أمجٌ َعبد يف ايعامل  -اييت ٫ ؼص٢- ٚأقبٝت٘

 .38نً٘، ٫ يف اهلٓد ٚسدٖا"

قسز ايهاتب إٔ ٜرٖب إىل تكدِٜ امل٬سِ اهلٓد١ٜ يٮطفاٍ ايعسب،  ايعكا٥د ايد١ٜٝٓ:

ايرنس٣"، ٝاطني" ٚنرا "خامت اضِ "صساع ا٭خٜٛٔ ٚ"يف غاب١ ايػٚأطًل عًٝٗا 

فٝشهٞ ايكاص قص١ تٓاضب إميإ أطفاٍ ايعسب، ست٢ ٜتُهٓٛا َٔ فِٗ ٫ٖٛت 

 "ايػٝذ اهلٓدٟ"اجملتُع اهلٓدٟ، نُا قدّ إىل ايطفٌ ايعسبٞ دٜاْات اهلٓد يف قص١ 

 ٖهرا: 

"ٚيف اهلٓد يػات كتًف١، ٚدٜاْات غٓت٢، ٚب٬د ٚاضع١ ساف١ً باملطادد ٚاملتاسف 

مبا ؼٜٛ٘ َٔ املعابد  -َٔ بني تًو ايبًدإ- "بٓازع"ت َد١ٜٓ ٚقد اغتٗس .ٚبدا٥ع اٯثاز

)أَانٔ ايعباد٠ ٚا٭ب١ٝٓ ايد١ٜٝٓ( اييت تعد بامل٦ات، ٖٚرٙ املد١ٜٓ تكدضٗا  ٚاهلٝانٌ

طا٥ف١ عع١ُٝ َٔ ضهإ اهلٓد ٜطًل عًِٝٗ اضِ اهلٓدٚع، ٜكصدٕٚ إيٝٗا، 

ُٕٓٛ يف ْٗس ايهٓر املػٗٛز فٝٗا، ِٖٚ وذٕٛ )ٜكصدٕٚ َٔ  ( إيٝٗا نٌ عاّٜٚطتش

ٛٓز٠، ٚمجع َٔ  أما٤ اهلٓد، نُا ور املطًُٕٛ إىل َه١ املهس١َ ٚاملد١ٜٓ املٓ

يس١ٜ٩ َا ؼٜٛ٘ َٔ بدا٥ع اٯثاز، ٚعذا٥ب  "بٓازع"املطًُني ٜرٖبٕٛ إىل َد١ٜٓ 

 . 39ايدْٝا"

د١ٜٝٓ يٝعسف ا٭طفاٍ ايعسب ايعتكدات املأّند ايهاتب َٔ خ٬ٍ ٖرٙ ايكصص ع٢ً 

ا٭دٜإ املٛدٛد٠ يف ايعامل، ٚعطب َا ذنس إٔ اهلٓٛد أنجسِٖ ٖٓدٚضٕٝٛ ٚأِْٗ 

وتفًٕٛ با٭عٝاد ايعدٜد٠، ِٖٚ أّٜطا وذٕٛ إىل َدٕ قس١َ، ٚإٔ ا٭عُاٍ 

 ايصاؿ١ هلا أ١ُٖٝ ْٚتٝذتٗا سط١ٓ.  

ى َع اخت٬ف أدٜاْٗا ٚيػاتٗا تػتٌُ ثكاف١ اهلٓد ع٢ً اجملتُع املػرت ايكِٝ ا٫دتُاع١ٝ:

ٚثكافتٗا، ٚتسنِّص ع٢ً سطٔ املعا١ًَ َع اٯخسٜٔ ٚا٭ضس٠ املتأص١ً ٚاملطاٚا٠ ٚا٭خ٠ٛ 

ٚاملٛد٠ ٚايتطاَح، ٚقد زّنص ناٌَ ن٬ْٝٞ ع٢ً ٖرٙ ايصفات ا٫دتُاع١ٝ سٝح 

                                                         
38

 .9ص: .غبه١ املٛتن٬ْٝٞ.  

 .9ص: .ايػٝذ اهلٓدٟ .ن٬ْٝٞ، ناٌَ 39
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أغاز يف قص١ "يف غاب١ ايػٝاطني" إىل إطاع١ زاَا يصٚد١ أبٝ٘ اييت أضأت ي٘ ٚأطًكت 

اصطشبت شٚد٘ يف ايػاب١ ع٢ً ايسغِ َٔ  ايًع١ٓ، ٚإطاع١ ضٝتا يصٚدٗا اييتعًٝ٘ 

نُا ساٍٚ غسع ايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ يف ْفٛع  .نْٛٗا بس١٦ٜ َٔ يع١ٓ شٚد١ أبٞ زاَا

ا٭طفاٍ بٛصف سس١َ ا٭ضتاذ ٚإطاعت٘ يف قص١ دزْٚا داخٌ قص١ "صساع ا٭خٜٛٔ"، 

ن٬ْٝٞ يف ٖرٙ اجملُٛع١ اييت ٚصفٗا  دَٟٚٔ أِٖ ايكِٝ ا٫دتُاع١ٝ يف اجملتُع اهلٓ

 ٖٞ ايصداق١ ٚايعدٍ ٚايهسّ ٚايػذاع١ ٚاؿب ـًل اهلل ٚايتٓفس َٔ ايعًِ.
اهلٓد بًد َتعدد ايجكافات ٚاؿطازات ٚا٭دٜإ  ٚاملٗسداْات: ا٫ستفا٫ت ٚصف

رٙ ٚا٭يٛإ، ٜتِ فٝ٘ ا٫ستفاٍ با٭عٝاد ٚاملٗسداْات اييت هلا ص١ً بدٜاْات كتًف١، ٖٚ

 ػعٌ ثكافتٓا فسٜد٠، ٫ ٜرتى ن٬ْٝٞ تكدِٜ َعًَٛات ٖٞ ا٭عٝاد ٚاملٗسداْات اييت

املٗسداْات اهلٓد١ٜ ضُٔ قصص٘ اهلٓد١ٜ، إذ ًع ا٭طفاٍ ع٢ً ٮطفاٍ يّٝطغصٜس٠ ي

أٜٛدٜا عٓد قدّٚ زاَا، ٚاستفاٍ َٚٗسدإ بٓػاٍ، َٚٗسدإ  َٗسدإ بٓازع،تٓاٍٚ 

ايب١٦ٝ اؿُاض١ٝ تصّٜٛسا سكٝكّٝا مبعسفت٘ ٚؽًٝ٘  ايصٚاز، يف ٖرٙ اجملُٛع١. ٜٚصٛز

َع اضتعدادات ضهاْٗا يًُػازن١ يف ٖرٙ املٗسداْات، سٝح ذنس يف قص١ "صساع 

ا ا٭خٜٛٔ": "ٚضسعإ َا ذاع بني ايٓاع إٔ َد١ٜٓ "بٓازع" املكدض١ ضتػٗد َٗسداّْ

إىل ٖرا بهٌ َباٖر اؿٝا٠، ٚنإ َدبسٚ امل٪اَس٠ ٜتفٕٓٓٛ يف ايتػٜٛل  ساف٬ّ

املٗسدإ، فًِ ٜطل "أزدْٛا" صرّبا ع٢ً ايتدًف عٔ َػاٖد٠ ا٫ستفاٍ ايععِٝ، 

ٚبريو أتاح ٫بٔ عُ٘ فسص١ ا٫ْتكاّ، ٖٚٝأ ي٘ ايٛض١ًٝ اييت أعدٖا ٱلاش َ٪اَست٘، 

 "بٓازع"فأضسع "دزٜدٖاْا" إىل ددٙ ٜبًػ٘ زغب١ "أزدْٛا" يف َػازنتِٗ يف زسًتِٗ إىل 

 .40ايهبري"يٝػٗد َعِٗ َٗسداْٗا 

١ َٚٔ أِٖ صفاتٗا ن٬ْٝٞ صٛز٠ مج١ًٝ ٚق١ٜٛ يًُسأ٠ اهلٓدٜقٓدّ  ٚصف املسأ٠ اهلٓد١ٜ:

 :ايكصص١ٝ ٖرٙ اجملُٛع١ اييت ذنسٖا يف
                                                         

40
 .33ص:صساع ا٭خٜٛٔ. ن٬ْٝٞ، ناٌَ.  
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  ـًُل َتش١ًٝن٬ْٝٞ فااملسأ٠ عٓد باٯداب، سٝح قاٍ يف  ٥ك١ يف سطٔ اـًل ٚا

ٌِ ٚصف "غانْٛت٬" يف "قص ١ خامت ايرنس٣": "ٚإذا بصٛت يطٝف، ٜٓادٜ٘: "تفط

فتًّفت املًُو إىل َصدز ايصٛت، فسأ٣ فتا٠ّ  "ع٢ً ايُّسسب ٚايٓطع١! -ٜا ضٝٓدٟ-

ُٗٗا )ْػس ْٛزٙ( يف تًو ايػاب١،  تداْٝ٘ )تكرتب َٓ٘(، يف أدب زا٥ع، ٚقد أغٖع ٚد

ٓتا" مبا متٝٓصت بسغِ سكاز٠ ًَِبطٗا، املصٓٛع َٔ قػس ايػذس. ٚأعذب املًو "دغٝ

ـًُُل" ـًَل ٚا  .41ب٘ تًو ايفتا٠ َٔ مجاٍ ا
  يف اْتكا٤ ايصٚز هلا؛ نُا  قرتّاملسأ٠ اهلٓد١ٜ يدٜٗا سل اختٝاز ايصٚز هلا، ٚزأٜٗا

. ٚيف قص١ 42زدْٛا شّٚدا هلاادٟ أٚبُزٜعٗس يف قص١ "صساع ا٭خٜٛٔ" اختازت ُد

 .زفكرّيا يًصٚا "بٓت ايطُا٤" زد٬ّ"غبه١ املٛت" اْتدبت ا٭َري٠ 
  إىل ذيو يف قص١ "يف ن٬ْٝٞ أغاز ٚيصٚدٗا،  ٚٚف١ٝ ٚكًص١املسأ٠ اهلٓد١ٜ َطٝع١

ٚقد ػ٢ً سصْٗا - غاب١ ايػٝاطني" عٔ ضٝتا: "ٚمث١ اْدفعت إيُٝٗا ا٭َري٠ "ضٝتا"

ست٢ قازبت شٚدٗا "زاَا"، ثِ تٛٓضًت إيٝ٘ ضازع١ إٔ  -طٛداٜٚٔايعُٝل يف عٝٓٝٗا اي

ٜأذٕ هلا يف ايطفس َع٘ إىل تًو ايػاب١؛ يتػسن٘ يف ضٓسا٥٘، نُا غسنت٘ يف 

 .43ضٓسا٥٘"

 خامت١ ايبشح:

ٖدفت إىل ٤ ع٢ً عٓاصس تسب١ٜٛ يٮطفاٍ، ٚن٬ْٝٞ ا٭ضٛاطت نتابات ناٌَ ضًّ

يتشٌُ ِٖ بايصفات اؿُٝد٠ ٚا٭فهاز ايعُٝك١، ٚت٦ٝٗتِٗ تكا٤ بأخ٬قِٗ ٚتصٜٚدا٫ز

ن٬ْٝٞ قد ساٍٚ زا٥د أدب ا٭طفاٍ ناٌَ ٚ .يػد، ٚتسبٝتِٗ تسب١ٝ غا١ًََط٪ٚيٝات ا

نٌ داْب َٔ دٛاْب ايعكا٥د ايد١ٜٝٓ ٚايجكاف١ٝ املتٓٛع١ ٚايب١٦ٝ ٚايػدصٝات تٓاٍٚ 

ايصٛز٠ اٱهاب١ٝ يًٗٓد يٮطفاٍ َٔ خ٬ٍ ايُٓاذز ٓد١ٜ، ٚاملٓاطل اهلٓد١ٜ، ٚقٓدّ اهل

                                                         
 .9. ص:خامت ايرنس٣ن٬ْٝٞ، ناٌَ.  41

 .13ص:٭خٜٛٔ. صساع ان٬ْٝٞ، ناٌَ.  42

 .76ص:يف غاب١ ايػٝاطني. ن٬ْٝٞ.  43
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٫  ٫ٚ غو إٔ ٖرٙ ايدزاض١ املتٛاضع١ .١اٱبداع١ٝ ايٓجس١ٜ َٔ فُٛعت٘ يًكصص اهلٓدٜ

قد  إ٫ أْٗاٖرٙ ايكصص، يف ميهٓٗا إٔ ؼٝط بهٌ اؾٛاْب ٚاـصا٥ص ايف١ٝٓ 

 تهٕٛ ْافع١ يًباسجني يف فاٍ أدب ا٭طفاٍ ٚايكسا٤.

 سادع:املصادز ٚامل
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 قٛض٠ اهلٓس يف تاضٜذ ايٝعكٛبٞ
دطاض أْٝؼ ايسٜٔ سػاّ ٜػط٣. ز 

 
Email: sora_jarrar@yahoo.com                                                                         

 ًَدل ايبشح:
ا َٔ أْفؼ ايهتب ايعطب١ٝ املبٍهط٠ يف سكٌ " ٚاسّسضمبا نإ نتاب "تاضٜذ ايٝعكٛبٞ

يف  ـ952ٖ تاضٜذ ايبؿط١ٜ  َٓص بس٤ اـًٝك١  ست٢ غ١ٓ ٜتٛٓطم ايهتاب إىل .ايتاضٜذ

ٚقس تٓاٍٚ ايٝعكٛبٞ ؾعٛب ايعامل ٚأضر هلا  َٚٔ ٖؤال٤ األ١َ  عٗس بين ايعباؽ.

اهلٓس١ٜ  فتهًٍِ ع٢ً ًَٛنٗا  ٚغاغتٗا  ٚمتٍهِٓٗ َٔ عًِ ايػٝاغ١  ٚعٓسز 

اهلٓس   نُا تٛٓطم إىل َعاضف أٌٖ .ًَٛنِٗ َٔ ايطداٍ ٚايٓػا٤ ٚشنط إلاظاتِٗ

ٚإملاَِٗ بايٓذّٛ ٚايفًو ٚاألبطاز  ٚبعًِ اؿػاب ٚإنافاتِٗ فٝ٘ نايكفط  ٚضَٛظ 

األضقاّ أٚ اؿطٚف ايساٍي١ عًٝٗا  ٚاملتٛايٝات اؿػاب١ٝ  ٚإغٗاَِٗ يف املعطف١ 

اإلْػا١ْٝ  ٚٚقف دػطاف١ٝ بالزِٖ  ٚسطٚبِٗ َع األَِ األخط٣ ايعع١ُٝ يف األعكط 

ِٗ فكا٥ٌ ايها٥ٓات  ٚاألدٓاؽ  ٚاألْٛاع  َٚٛقف ايكسمي١. نُا تٓاٍٚ تكػُٝ

بعض فالغفتِٗ َٔ ايٛبٝع١ ٚاـًل ٚاألزٜإ  َٚٛقف اإلْػإ َٔ اؿٝٛاْات  ٚٚنع 

دا٤ ٖصا ايهتاب  ايؿٛطْر  ٚططا٥ف َٓذعات املًٛى  ٚتآيٝفِٗ  َٚا أٍيَف هلِ.

الٖتُاّ   َع اغتدٓكل ٖصٙ املكاي١خالٍ ٚضق١ ع١ًُٝ  ٚيصيو دسّٜطا بايسضاغ١ َٔ 

 يًهتاب املسضٚؽ. يكٛض٠  َع إزضاى ايػٝام ايتاضخيٞبسضاغات ا

 .ايؿعٛب  قٛض٠ اهلٓستاضٜذ ايٝعكٛبٞ  األزٜإ   :نًُات َفتاس١ٝ

Abstract: 
The book “Tarikh al- Yaqoubi” is considered one of the most important 

history books of Arab’s literary treasure. The book deals with the history 

of mankind, different nations and civilizations from the beginning of the 

world until the year 259 AH during the reign of the Abbasid era. Among 

those nations, he also mentioned India in this book. As he described its 

social, economic and geographical status, its ancient history, civilization 

and wars with other countries. He depicted India, its people, their vast 

knowledge in astronomy, mathematics and philosophy, their mastery in 

                                                         
 املتشس٠ ايعطب١ٝ اإلَاضات زبٞ  يف َطٜه١ٝاأل اؾاَع١  املػاعس اإلعالّ أغتاش. 
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leadership and various games like chess and horse riding, and their 

contribution to different sciences like concept of Zero in arithmetic etc. 

He also described the traditions, culture and lifestyle of Indians in this 

book. 

The purpose of this article is to find out those facts which Al- Yaqoubi has 

pointed out about Indian civilization including its religious climate, 

culture, traditions and different theological perspectives in this book. 

 (:ايطدٌ ٚاملٓذع) ايٝعكٛبٞ

بٔ دعفط بٔ ٖٚب بٔ ٚانح ايٝعكٛبٞ  أبٛ ايعباؽ أمحس بٔ إغشام )أبٞ ٜعكٛب(

ٟٓ   ٚنإ ٜكاٍ ي٘ َٛىل بين ايعٓباؽ  َٚٛىل ضدػطايٓف  نجري األغفا َؤٓضر  األخباض

بين ٖاؾِ  ألٕ دٓسٙ نإ َٔ َٛايٞ اـًٝف١ املٓكٛض. ٖٚٛ ناتب َٚؤضر ٚدػطايف 

َؤضخٞ أٚاخط ايكطٕ ايتاغع املٝالزٟ   ايعٓباؽ  ٖٚٛ أسس بينَػًِ  عاف يف ظَٔ 

؛ 1"ضٜذ ايٝعكٛبٞتآٜتُٞ يٛبك١ ايهتاب  ٚقس قاَت ؾٗطت٘ ع٢ً أثطٜٔ َٔ آثاضٙ ُٖا: "

ٚفٝ٘ ؼسخ عٔ تاضٜذ ايؿعٛب َا قبٌ اإلغالّ ٚتاضٜذ اإلغالّ ست٢ غ١ٓ 

"  ٚ"أخباض األَِ ايػايف١"  ٚضغاي١ "َؿان١ً ايٓاؽ إٚ"نتاب ايبًسّ  872/ـ259ٖ

ٚقه٢ بعض  بػسازيعَاِْٗ"  ٚؼسخ فٝ٘ عٔ نربٜات املسٕ يف بالز اإلغالّ. ٚيس يف 

  ٚاملػطب  ٚفًػٛني  اهلٓسثِ ٖادط إىل إٜطإ  ٚ خطاغإٚ أض١َٝٓٝسٝات٘ يف 

  ٚجيعٌ ـ292ٖ  ٚضٓبُا ـ278ٖ  غ١ٓ 2  ٚتٛيف يف َكط  ٚضٓبُا يف بػسازَٚكط

ٟٓ ٚفات  .3ـ284ٖ٘ غ١ٓ ٜاقٛت اؿُٛ

ٞٓ غًؼ ؾا٥ل يف عطض امل ايٝعكٛبٜٞٛقف أغًٛب ٚ عًَٛات ميٌٝ بأْ٘ أغًٛب ٚقف

  ٚقس قػَِٓ املٓٛك١ اييت غٛاٖا أضبع١ أقػاّ سػب تكػِٝ املٓٛكٞ إىل ايتشًٌٝ ايعكًٞ

                                                         
 ّ.1883 . يٝسٕ: َٛبع بطٌٜ 1ز  ٝعكٛبٞتاضٜذ اي  أمحس بٔ أبٞ ٜعكٛب. ايٝعكٛبٞ 1

 .1983ّ  م:1972. ايكاٖط٠: زاض ايؿعب  2ط  املٛغٛع١ ايعطب١ٝ املٝٓػط٠غطباٍ  قُس ؾفٝل.  2

. ايٓذف: املهتب١ 1قُس قازم عط ايعًّٛ  ز تل: ضٜذ ايٝعكٛبٞ تا  ابٔ ٚانح األخباضٟ. ايٝعكٛبٞ 3

. بريٚت: زاض 4  ط1زاألعالّ  ايسٜٔ.  : ايعضنًٞ  خريز. ٜٚٓعط -م بّ  1964اؿٝسض١ٜٓ َٚٛبعتٗا  

. بريٚت: زاض ايعًِ يًُالٜني  املٛضز َعذِ أعالّ. ٜٚٓعط: ايبعًبهٞ  َٓري. 95ّ  م:1979ايعًِ يًُالٜني  

 .506-505ّ  م:1992
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 ) ٚايؿُاٍ ( ًَٛع غٌٗٝاؾٗات األق١ًٝ  ايؿطم ٚايػطب ٚايكب١ً )اؾٓٛب( أٚ 
يف تكػُٝ٘ املٓاطل اييت ٚنعٗا ع٢ً  ا. ٜٚعٓس ايٝعكٛبٞ فسّزطغٞ بٓات ْعـن

أغاؽ ايٛالٜات  ٚباإَلناف١ إىل شيو غذٌَٓ َعًَٛات ق١ُٓٔٝ عٔ ططم املٛاقالت يف 

ٚاألسساخ  َٔ ثكات  ٚتٛٓطم إىل ٚقف ايبالز ٚايعباز . ٚنإ ال ٜٓكٌ إال4عكطٙ

 ايهرب٣ ٚاملٓذعات ٚاؿطٚب بني األَِ.
عاّ ١ يٝسٕ َٔ ايهتاب  املٓؿٛض٠ يف ٚقس اعتُس ٖصا ايبشح ع٢ً َتٕٛ طبع

ا ّ  إش ٖٞ أقطب إىل األقٌ  َٔ زٕٚ تسخٌ ايٓاؾط  فايهتاب ٜػتشٓل دّٗٛز1883

  يف ايتشكٝل  ٚيهٓين أفسُت  أّٜها  َٔ تكسِٜ طبع١ املهتب١ اؿٝسض١ٜٓ إناف١ًٓٝ

 ايصٟ نتب٘ قُس قازم عط ايعًّٛ.

 َفّٗٛ اآلخط:

ٜتشٓسز َفّٗٛ اآلخط َٔ خالٍ ؼسٜس َفّٗٛ األْا ٚسسٙ  فاألْا ٖـٞ املًٓٛـل ٚاألقـٌ     

ٖٚـٞ ايتعــبري عــٔ ايــٓفؼ  َكابــٌ ايػــري  مبـا اــسز ٖٜٛــ١ً َكابــٌ ٖٜٛــ١  ففهــط٠ األْــا    

نػـ١  املعاٖـصٙ   . ٜٚٓـبين عًـ٢  ٚايصات َعانػ١ٌ يفهـط٠ اآلخـط  ٚايعهـؼ بـايعهؼ    

اآلخطٕٚ  -  ٚاإليػا٤  ٚاؿطب  ٚايكتٌ  ٚاإلباز٠. اآلخطاـٓل  ٚاالغتجٓا٤  ٚاإلقكا٤

إشا سٓسزْا ٖٜٛـ١  ْا(  فٔ ؼسٜسِٖ إال يف ن٤ٛ َطدع ٖٛ)األِٖ فطز أٚ مجاع١ ال ميه

ٌُ ايتُــاٜع     اْــا  نــإ اآلخــط فــطزّ األ أٚ مجاعــ١ اهــِ عالقتــ٘/عالقتِٗ باألْــا عاَــ

ٕٓ ايتُـاٜع   ٚاإلدطا٤  ااهل١ٜٛ أسٝاّْ اٜع إطاضٙٚاملػاٜط٠  ٖٚٛ مت يف أسٝإ أخط٣. أَا َعا

ــا٤    ٔٓ  قكـــٛض٠ يف عٓاقـــط أُٖٗـــا: ايـــسٜٔ ٚايٛا٥فٝـــ١  ٚاالْتُـ ــ فٗـــٞ  يف أغًـــب ايعـ

ــٞ  ٚاألقـــال١ْٝ االدتُاعٝـــ١  ٚايعـــطم  ٚايٛطٓٝـــ١  ٚايٓعٚســـات        ــٞ  ٚاؿعبـ ايػٝاغـ

 .5ٚاألْٛث١ ايبؿط١ٜ  ٚايػ٢ٓ ٚايفكط  ٚايجكاف١ ٚاؾٌٗ  ٚايصنٛض٠

                                                         
 ّ. 2020ٜٓاٜط  8 تاضٜذ االطالع:ٜٚهٝبٝسٜا   4

5
Najjar, Muslih. The Image of the Other as Portrayed by IbnKhaldun in his 

"Muqaddima".Journal of Ibn Haldun Studies, Vol 3, Issue 1, Jan 2018, p.68. 
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ــا( يف    ٚملفٗــّٛ اآلخــط َػــتٜٛات  فُــٔ ٖــٛ )آخــط    ( عًــ٢ َػــت٣ٛ َعــني  قــس ٜكــبح )أْ

ٛاقفات  ٚظٚاٜا ْعط  ٚإسساثٝات تاضخيٝـ١ ٚدػطافٝـ١   يؿطٚط  َٚ اَػت٣ٛ آخط  ٚفًك

بأعٝاْٗا. ٚإٕ )آخط( األَؼ قس ٜكبح )أْا( ايّٝٛ ٚايعهؼ بـايعهؼ. َٚـا ٜـعاٍ َجـاٍ     

  سني ؼٛيت أٚضٚبا إىل َعػهط ٚاسس  بٌ ٚمجع بني اممايو أٚضٚبا املتٓاسط٠ ؾاّٖس

َّـ زٚهلا آتشاْز  ٚع١ًُ ٚاسس٠. ٚال ْٓػ٢ إٔ ايفطْػٝني ناْٛا ا َـا    اتًٕٛ بطٜٛاْٝا ٜٛ

َّ ا َا  ٚقاضٚا أقسقا٤ٖا ايٝـّٛ...  ٚقاضٚا سًفا٤ٖا  ٚنإ األملإ جيتاسٕٛ فطْػا ٜٛ

 .6إخل

       ٛ  ٍ َجًـ٘ عـٔ نتـب ايتـاضٜذ ايـيت ناْـت      ٜٚكـًح َـا قٝـٌ عـٔ بعـض نتـب األزب  يٓكـ

ا يألَِ يف تآيٝف أَِ أخط٣  ٚقاغت ٖـصٙ ايكـٛض٠ أفـل اْتعـاض  ٚقـاضت      تطغِ قّٛض

ا َــا ٖــٞ بــسٚضٖا تكــٓع "قــٛض٠" يألَــِ ٚايؿــعٛب يف أشٖــإ قطا٥ٗــا َٚتًٍكٝٗــا. ٚنــجريّ   

ــ١       اختالفــ٘تــربظ اآلخــط يف Stereotype7ناْــت ٖــصٙ ايهتــب تــٓشهِ يٓعــط٠  ٛٝٓ

١َٓ  َٚالَح قٛع١ٓٝ. ٚغٝٓتهح شيـو  يف ٖـصا ايهتـاب  َـٔ خـالٍ قـٛض٠        بأسهاّ عا

ٟٓ ايعــــاضف  ٚاؿهــــِٝ  ٚايفًٝػــــٛف  ٚقــــٛض٠ اهلٓــــس أضض ايعذا٥ــــب امل٦ًٝــــ١   اهلٓــــس

  ًٛ ا يعبــٛض ا ثكافٝ٘ــا أٚ دػــّطباملفادــآت. ٚبايتــايٞ فــإٕ نتــب ايتــاضٜذ ٖٓــا ؾــهًت ٚغــٝ

 ٗا.ايكٛض٠ ٚتؿهًٝٗا  ٚضٓبُا الختالق

ٕٓ ٖـــؤال٤ األؾـــدام ايـــصٜٔ ميٓجًـــٕٛ اؾػـــٛض ايجكافٝـــ١ عًــــ٢           ٌَ أّٜهـــا أ ٚضٓبُـــا ُٜػـــٖذ

اختالفِٗ  قس ًٜفكـٕٛ ٜٚهـصبٕٛ  ٚخيفـٕٛ دـع٤ّا َـٔ اؿكٝكٝـ١  ٚقـس ٜعٜـسٕٚ  ٚقـس          

ٜفُٕٗٛ األؾٝا٤ خٛأ  ٖصا فهال عٔ ْتا٥ر تبأٜ ايجكافـات  ٚاؿهـاضات ٚخكـا٥ل    

غتسعا٤  ٚايـيت تعـين اغـتسعا٤ ٚدٗـ١ ْعـط سـٍٛ       اجملتُعات. ٖٚٓا تربظ أ١ُٖٝ ع١ًُٝ اال

قـف١  أٚ ْعـط٠  أٚ ؾـدل  أٚ سطنــ١  أٚ اػـاٙ  أٚ مجاعـ١... إخل. ٚبـصيو تهــٕٛ       

 .8ا يف اإلقكا٤ا يف ايتكطٜب نُا ميهٔ إٔ تهٕٛ غبّبايكٛض٠ املته١ْٓٛ غبّب

                                                         
ُٓإ: ٚظاض٠ ايجكاف١ ٚايساض ايسضاغات ايجكاف١ٝ ٚزضاغات َا بعس ايهٛيْٛٝاي١ٝ.ايٓذاض  َكًح.  6 األ١ًٖٝ   ع

 .52ّ  م:2008
 .56املطدع ْفػ٘  م: 7
 .57-56املطدع ْفػ٘  م: 8
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ــا    ٌُ خٛابـ ــ ــاضٜذ ال ضٜـــب ؼُـ ــ١ ايتـ ٕٓ ايتـــأضٜذ  أٚ نتابـ أٟ قـــٛال ٜفـــ ض  Discourseإ

ٞٓ  ٚفاقـا    ُٓٔ ايػطز ايتـاضخي َتهُِّا ٚكاٜطبا  ٜٚطغب األٍٚ بايتأثري يف ايجاْٞ. ٜٚته

ــاملتهًٍِ )املــؤٓضر( ايــصٟ ال       Benvenisteيبٓفٓٝػــت  األفعــاٍ املانــ١ٝ  غــري املٛقــٛي١ ب

َـٔ  ا جيٛظ ي٘ إٔ ٜكشِ ْفػ٘ يف ايتاضٜذ  بـٌ ٜـ ى ايتـاضٜذ ٜـطٟٚ ْفػـ٘. ٚيهـٔ نـجريّ       

ايساضغــني ال ٜكبًــٕٛ بــإٔ غٝــاب نــُري املــتهًٍِ ٜهفــٞ يػٝــاب اـٛــاب. ٜٚتهــُٔ           

ٓبُا تٛابل اـٛـاب َـع   اـٛاب تػًػٌ ايهالّ  ٜٚعرب عٔ سسخ أٚ عس٠ أسساخ  ٚض

 .9  ٖٚٛ قهّٛ بٛد١ٗ ْعط املدأطبَفّٗٛ ايٓل

ــات     ــاّ بايبٓٝـ ــاّ باؿـــسخ إىل االٖتُـ ــكف االٖتُـ ٚال ضٜـــب يف إٔ املـــؤٓضر قـــس ٜتذـــاٚظ غـ

ٚزٚا٥ــط املطنــع إىل تــاضٜذ  ات  ٖٚــٛ ٜطؼــٌ َــٔ ايتــاضٜذ ايط ــٞٚاملؤغػــات ٚايــصٖٓٝ

ا   ٜٚكبح ايـٓل َؿـشّْٛ  ملعطيفٚا املُٗؿني ٚايتابٖٛات  َٚٔ ايػطزٟ إىل اإلؾهايٞ

بايطَٛظ ٚايعالَات ٚاإلؾاضات ايـيت ؼتـاز تفػـريا ٚتـأٜٚال  ٚال ميهـٔ ايتعاَـٌ َعٗـا        

 .10إال بآيٝات غُٝٝا١ٝ٥

 ٚاهلٓٛز يف ايهتاب: قٛض٠ اهلٓس

يف نتاب٘ ٖصا تاضٜذ ايبؿط َٓص آزّ عًٝ٘ ايػالّ  عرب عٓٛاْات  ٜػتعطض ايٝعكٛبٞ

متٓجٌ أعالّ األؾدام  ٚأ ا٤ األَِ  ًَٚٛنٗا املؿٗٛضٜٔ  َٚؤٍيفٝٗا ٚنتبِٗ  

 ٗٞ ٚسطٚبٗا  ٚأزٜاْٗا  سٓت٢ أغٛاقٗا ٚؾعطا٥ٗا يف بعض األسٝإ. ٚضمبا زخٌ ايٝعكٛب

اضٜذ ٚتتبع َٓذعات األَِ ٚايٓؿعٛب َٔ َسخٌ عُاض٠ األضض ٚايبٓا٤  إىل فهط٠ ايت

فٓذسٙ ٜصنط األغباب اييت تسخٌ األَِ ايتاضٜذ بٗا  فٝكٍٛ: "ٖؤال٤ املًٛى ًَٛى 

ايسْٝا  ِٖٚ ايصٜٔ ؾٝٓسٚا ايبٓٝإ  ٚاؽصٚا املسٕ  ٚعًُٛا اؿكٕٛ  ٚؾٓطفٛا 

ا املٝاٙ  ٚأثاضٚا األضنني  ايككٛض  ٚسفطٚا األْٗاض  ٚغطغٛا األؾذاض  ٚاغتٓبٛٛ

ٚاغتدطدٛا املعازٕ  ٚنطبٛا ايسْاْري  ٚقاغٛا ٚنًًٛا ايتٝذإ  ٚطبعٛا ايػٝٛف  

                                                         
ٚزاض ايٓٗاض يًٓؿط   . بريٚت: َهتب١ يبٓإ ْاؾطَٕٚعذِ َكًٛشات ْكس ايطٚا١ٜٜٓعط: ظٜتْٛٞ  يٛٝف.  9

 .89-88ّ  م:2002
ف١ً  ٛشدا".  اإلغالَٞ-ٜٓعط: بٛتؿٝـ  إبطاِٖٝ ايكازضٟ. "عالق١ ايتاضٜذ بايػُٝٝٛيٛدٝا... ايتاضٜذ ايعطبٞ 10

 .169  م:176عّ  2018  ايهٜٛت١ٝ عامل ايفهط
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ٚاؽصٚا ايػالح  ٚعًُٛا آالت اؿسٜس  ٚقٓعٛا ايٓشاؽ ٚايٓطقام  ٚاؽصٚا 

ٍٛٛا ايبًسإ  ٚقًٍُٛا األقايِٝ  ٚأغطٚا األعسا٤  ٚاغتعبسٚا  املهاٌٜٝ ٚاملٛاظٜٔ  ٚاخت

ا٤  ٚاؽصٚا ايػذٕٛ  ٚٚقفٛا األظ١َٓ  ٚٓ ٛا ايؿٗٛض  ٚتهًٍُٛا يف األفالى األغط

ٍٓ عًٝ٘ االدتُاع ٚاالف ام ٚايتجًٝح  ٚايربٚز ٚايهٛانب  ٚسػبٛا ٚقهٛا مبا ٜس

 .11ٚاي بٝع ٚاجملاغسات"

ٕٓ َصٖب ايٝعكٛبٞ ٜؿٍهٌ اـٛاب ايصٟ بٓج٘ يف زخٍٛ األَِ ايتاضٜذ  َٚٔ ايٛانح أ

ٌُ يف نتاب٘  ٚسانِ َٛنٛعات٘ َٔ أَِ  ْٚاؽ  ٚمجاعات  ٚأفطاز ٚفاقا ي٘   ايطد

فكس قٓطح بإٔ َساخٌ األَِ إىل ايتاضٜذ ٖٞ: ايعُاض٠  ٚايك٠ٛ  ٚايعضاع١  ٚايجطا٤  

ٚايكٓاع١  ٚايتذاض٠  ٚاإلزاض٠  ٚايعًّٛ  ٚاالدتُاع. ٚتًو يعُطٟ َعاضف ايسْٝا  

١َٓ يف شٖٔ  ك٠ٛ يألَِ. ٚتكًح ٖصٙ املعاٜري أغاغا تكّٛ عًٝ٘ٚأغباب اي قٛض٠ أ١ٜٓ أ

ٞٓ ايصٟ ميهٔ ايٝعكٛبٞ ٖصا ايبشح عًٝ٘  فكس إٔ ٜكّٛ   بٌ يعًٍٗا األغاؽ املٓٗذ

٠ٓٛ األَِ  َٚالَح ايػؤزز اييت تؤٌٖ األ١َ يسخٍٛ ايتاضٜذ. ٚضٓبُا  فٓكٌ فٝ٘ دٛاْب ق

ٞٓ غ١ٓ    أٟ قبٌ تأيٝف نتاب ابٔ خًسٕٚ ـ259ٖناْت ًَٓٛكا يعًِ ادتُاع غٝاغ

ٞٓ ملؤٓضر ١َٓ  ٚأظٜس. َٚٔ ايٛبٝع ٞٓ إٔ خيتاض َسخاًل غُػ١ قطٕٚ تا  ْاب٘ نايٝعكٛب

ٛٓغات ٚأغباب َكبٛي١ عكال  ٚقاب١ً ١ٓٝ ايتأضٜذ يألَِ  قا٥ِ ع٢ً َػ  َٓٗذّٝا يعًُ

 يف نتاب٘ ٖصا. يًتعُِٝ  ٚشيو َا قٓع٘ ايٝعكٛبٞ

ضٜذ ايٝعكٛبٞ ٖٛ تاضٜذ يًُٓذع ايفهطٟ ْكٍٛ إٕ تا نيٚضمبا ال لاٚظ اؿكٝك١ س

يًبؿط١ٜ ٚيإلنافات اييت أنافتٗا األَِ ٚايؿعٛب إىل ضناّ املعطف١  َٔ خالٍ 

تأيٝف ايهتب اييت أٓثطت يف اؿهاض٠ اإلْػا١ْٝ ٚيف سٝا٠ ايبؿط  سٓت٢ إٕ املًٛى ال 

ٓٞ ٟٙ ٚعًُ أدطٚا يف أممِٗ    أٚ سٓت٢ٜهٕٛ هلِ ٚاغع شنط َا مل ٜهٔ هلِ أثط فهط

ّٝا. ؼٛٓاًل  زٜٓ

فبإضداع ايٓعط يف قطا٠٤ ايٝعكٛبٞ يًتاضٜذ لس أْ٘ تاضٜذ يًفهط اإلْػاْٞ  أٚ تاضٜذ 

ا يًشٛازخ ايعع١ُٝ  ٚيًشطٚب يإلْػا١ْٝ َٔ سٝح فهطٖا  ٚيٝؼ تاضخًي

                                                         
11

 .38. م:1  زتاضٜذ ايٝعكٛبٞايٝعكٛبٞ.  
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 سني ْتصنط إٔ ايطدٌ عاف هلعا٥ِ فشػب  ٚشيو ؾإٔ َػتػطب إالٚاالْتكاضات ٚا

ايفهط١ٜ يف ايسٚي١ اإلغال١َٝ  عكط ايٓٗه١ بايعًّٛ ٚايتآيٝف  يف عكط ايجٛض٠

ٚاي مج١ يف فالت املعطف١ اإلْػا١ْٝ نًٍٗا. ٚبصيو ْٓعط إىل املؤٍيف ع٢ً أْٓ٘ َؤؾط 

ٍٓ ع٢ً ضٚح شيو ايعكط يف ايسٚي١ اإلغال١َٝ. إٕ ايفهط ايصٟ ٜكسض  ٟٓ ٜس قازم ٚسٝٛ

ٞٓ يف ع١ًُٝ ايتأضٜذ يألَِ ٖٛ َؤؾ ط قازم يتٛٛض فهط ايتأيٝف يف ايسٚي١ عٓ٘ ايٝعكٛب

ٞٓ يف تًو املطس١ً   اإلغال١َٝ يف ٖصٙ املطس١ً  َٚؤٓؾط ع٢ً فهط االدتُاع ايػٝاغ

٠ٓٛ  فكاضت تٓعط يألَِ األخط٣ َٔ خالٍ َٓعاض  ١َٓ ادتُعت هلا أغباب ايك عٓس أ

١َٓ اييت ساظٖا ايعطب ٚاملػًُٕٛ يف ٖصا ايعكط. َٛٓات األ  َك

ًٝٗا  ٚتٛٓظعت تٜٛات ايهتاب  ٚاألقاِْٝ ايفهط١ٜ اييت قاّ عٚبإْعاّ ايٓعط يف ق

شنط أبطظ األسساخ يف َتتاي١ٝ ظ١َٓٝٓ ٚتهًٍِ عٔ عًٝٗا قفشات٘؛ ٜتهح إٔ ايٝعكٛبٞ 

ٔٓ اؿغ األٚفط َٔ  ايٓاؽ ٚؾؤِْٚٗ ٚشنط اؿهاٜات ايػطٜب١ ٚايٛطٜف١ أسٝاّْا  ٚيه

ٛٓض٠ عرب تًو قفشات ايهتاب نإ يًُٓذعات ايفهط١ٜ ٚايهتب املؤٍيف ١ ٚايعًّٛ املٛ

ٌٓ شيو اؾع٤ َٔ االٖتُاّ قس  األعكط  ٚيف بالطات املًٛى  ٚيف ممايو ايسْٝا. ٚيع

 ؾػٌ ْكف ايهتاب أٚ ٜعٜس ع٢ً ايٓكف.

ّٝا ستتتبع ايٝعكٛبٞ  ٢ ٜهٕٛ ٚفّٝا يًُبشح ايصٟ ٜهتب فٝ٘  األَِ تتبّعا تاضخيّٝا ظَٓ

دػطايْف  ٚيصيو  يتاضخيٞ َا مل ٜٛانِب٘ تتٓبْعتٓبع اايتإٔ ٜفًح ٖٚٛ ايتاضٜذ  ٚال ميهٔ 

ٜكػِ ايسْٝا دٗات  ٚفاًقا يطٜاح ايسْٝا األضبع: ايؿطم  ٚايػطب   ٚدسْا ايٝعكٛبٞ

 ٚايؿُاٍ  ٚاؾٓٛب.

ٜٚؤضر ايٝعكٛبٞ يألَِ اييت ٜتٓاٚهلا باملًٛى  ٚاألْبٝا٤  َٚؿاٖري ايكاز٠  ٚاؿهُا٤  

١َٓ اهلٓس١ٜٜٓٚٓٛبل شيو ع٢ً تأضخي٘  َٔ نتاب٘ ملًٛى اهلٓس     فٓذسٙ ٜفطز فكاًليأل

َٚٔ ٖؤال٤ املًو بطُٖٔ  ٚظاضح  ٚفٛض  ٚنٝٗٔ  ٚزبؿًني  ٖٚؿطإ  ٚبًٗٝت  

ٚاملًه١ سٛغرب بٓت بًٗٝت  ٚنٛف  ٜٚصنط سهُا٤ِٖ نكفالٕ ايسا١ٖٝ  

 ٚبٝسبا.

ٞٓ بأْٓ٘ أٍٚ ًَٛى اهلٓس ايصٜٔ ادتُعت عًِٝٗ نًُتِٗ   َٓا بطُٖٔ فٝكف٘ ايٝعكٛب أ

ٍٚٓ َٔ تهًٍِ يف ايٓذّٛ  ٚعٓ٘ ٝأخص  ٖٚٛ ٢ُٓ "ايػٓسأ ٖٓس" ايهتاب ايععِٝ ايصٟ ٜػ
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ِٓ األضنٓس  ٚنتاب  َٚعٓاٖا "زٖط ايسٖٛض"  َٚٓ٘ اخُتكط األضدبٗط  ٚاجملػٛٞ  ث

بًُٛٝٛؽ  ٚؿكتٗا املدتكطات  ٚاؾٝعات  َٚا أؾبٗٗا َٔ ايهتب يف عًّٛ ايسْٝا 

ا ٌٗ عًِ َٔ ايعًّٛ مما تهًٍِ فٝ٘ ايْٝٛإْٝٓٛ ٚايفطؽ   12نًٍٗ ٚاؾتٓل َٓ٘ ن

 .13ٚغريِٖ

ٌُ ٚنَع األسطف ايتػع١ اهلٓس١ٜ اييت خيطز َٓٗا مجٝع  ٚإيٝ٘ ٚيهتاب٘ ايػٓسٖٓس فه

اؿػاب  فاألٍٚ َٓٗا ٚاسس  ٖٚٛ عؿط٠  ١٦َٚ  ٖٚٛ أيف  ٖٚٛ عؿط٠ آالف  ٖٚٛ 

أيف أيف  ٖٚٛ عؿط٠ آالف أيف  ٖٚٛ ١٦َ أيف أيف  ٚع٢ً ٖصا  َا١٥ أيف  ٖٚٛ

اؿػاب أبّسا فكاعّسا. ٚايجاْٞ ٖٛ اثٓإ  ٖٚٛ عؿطٕٚ  ٖٚٛ ٦َتإ  ٖٚٛ أيفإ  ٖٚٛ 

عؿطٕٚ أيًفا  ٖٚٛ َا٥تا أيف  ٖٚٛ أيفا أيف  ٚع٢ً ٖصا اؿػاب جيطٟ ايتػع١ 

ت٘ )أٟ َا ْعطف٘ أسطف. ٚدعٌ ايبٝت ايصٟ ٜهٕٛ فٝ٘ اؿطف ٖٛ ايصٟ ٜهػب٘ قُٝ

 .14باـا١ْ(  فإشا خال بٝت َٓٗا  ُٜذَعٌ فٝ٘ قفْط  ٜٚهٕٛ ايكفط زاض٠ قػري٠

أقايِٝ  فاألٍٚ اهلٓس  ٚايجاْٞ  أثري نتاب ايػٓسٖٓس ايهبري دعًت ايسْٝا غبع١ٚبت

  ٚاـاَؼ بالز ايطّٚ  ٚايػازؽ ٜأدٛز اؿذاظ  ٚايجايح َكط  ٚايطابع ايعطام

ٌٓ إقًِٝ َٓٗا َٔ َأٚ دٛز  ٚايػابع ايكني. ٜٚفٓكٌ ايهتاب يف شنط سسٚز ن

اؾٗات نًٍٗا  َٚػاست٘ باألضقاّ بايفطاغذ ٚاألشضع  يٝكٛز شيو إىل تكسٜط َػاسات 

ٌٓ إقًِٝ َٔ ايػبع١  زٚا٥ط ايٓذّٛ ٚاألفالى  فٝفهٞ شيو إىل قٝاؽ طٍٛ ايٓٗاض يف ن

خط بايًٝايٞ إىل خط االغتٛا٤  َع شنط بايػاعات  َٚػاف١ املػري َٔ إقًِٝ إىل آ

ٌٓ إقًِٝ  ٖٚٞ ع٢ً اي تٝب َس١ٜٓ غبأ  ثِ ٍَه١  ثِ  املس١ٜٓ اييت تتٛغط ن

 .15اإلغهٓسض١ٜ  ثِ أقفٗإ  ثِ َطٚ  ثِ بطشع١  ثِ دباٍ اي ى
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ايػٓسٖٓس  فإْٓ٘ جيعً٘ داَع عًّٛ ايسْٝا   ٚبايٓعط يف ٚقف ايٝعكٛبٞ نتاب

ا  أٚ قس تهٕٛ فٝ٘ نتاب نٌ املعاضف  ٚضٓبُا ٜكسم ايٛقف  ٜٚهٕٛ زقًٝكٚ

َبايػ١  ٚيهٔ املالسع١ األغاغ١ٓٝ عًٝ٘ ٖٞ أْٓ٘ ادتُعت فٝ٘ َعاضف شيو ايعكط َٚا 

غبك٘  ع٢ً مٛ مل ْعطف٘ يف نتاب قبًٜ٘  ست٢ يعًٍ٘ غسا زا٥ط٠ َعاضف ايسْٝا. ٚيف 

ِٓ ايٛقف ع٢ً إععاّ ايٝعنًتا اؿايتني ١َٓ اهلٓس١ٜ  كٛبٞ ٜٓ يًهتاب  ٚيًًُو  ٚيأل

اييت ٜععٚ هلا ايفهٌ يف ايعًّٛ املعطٚف١ يف أقٛاض ايسْٝا  ٚيٝؼ يف بالز اهلٓس فشػب  

١  َٔ يأل١َ اهلٓسٜ طف املٓعاض ايصٟ ب٘ ْعط ايٝعكٛبٖٞٚصا يف احملٓك١ً َؤٓؾط ب٘ ْع

ٛٓم بك١ جيعًٗا تت١  ٖٚٛ يف األغٛط ايػاًٗا يف ايعًّٛ ٚاملعاضف اإلْػاْْٝاس١ٝ فه ف

ِٓ ع٢ً غا٥ط أَِ املعُٛض٠  ألٕ ١ املؤٚغػ١  ايعًّٛ ََْذُت َٓٗا  فهاْت األَ أٖ

ٚايػٓباق١ إىل عًّٛ عًٝٗا اْبٓت عًّٛ األَِ األخط٣  ٚبٗا تٛٛٓضت املعطف١ اإلْػا١ْٓٝ 

 نًٍٗا.

إٕ ضف  فضَّعا الغتكطاض اؿهِ يف اهلٓس ٚإْتاز ايعًِ ٚاملعا بطُٖٔفإشا نإ املًو 

ٖٚٞ ممايو   اهلٓس بعسٙ  فعًٍت ظَاّْا طٜٛاًلًو انٛطب يفايهتاب ٜؿري إىل إٔ امل

ٌٓ طا٥ف١ ممًه١  سٓت٢ غعتِٗ املًٛى  ٚيهِٓٓٗ ناْٛا أٌٖ  َتفطق١ يف ايبالز  يه

سه١ُ َٚعطف١ ٚعكٍٛ جياٚظٕٚ بٗا َكساض غريِٖ َٔ األَِ  فأمجعٛا ع٢ً متًٝو 

ٌٖ غًٛاْ٘    ٚنإ ععِٝ ايؿإٔ ظاضحضدٌ ٚاسس ٖٛ  دًٌٝ ايكسض  فععِ ًَٝه٘ ٚد

بعؿطٜٔ غ١ٓ   غًُٝإ بٔ زاٚٚزسٓت٢ غعا أضَض بابٌ ٚبين إغطا٥ٌٝ  بعس َا َات 

 ايٛسٝس٠ اييت تؿري إىل َُٛع تٛغعٞ . ٖٚصٙ املالسع16١ِٗ ضسبعِ بٔ غًُٝإًَٚه

١َٓ اهلٓس١ٜٓ ػاٙ بال شيو ٜتشٍكل يف  ٛني(  ٚيهٔ)ايعطام ٚفًػ ز ايعطبتهٕٛٓ يس٣ األ

سهِ ايبابًٝني ٚسهِ ًَٛى بين إغطا٥ٌٝ. ٚيصيو فإٕ ٖصٙ املالسع١ ال تكًح َؤٓؾطا 

 ع باػاٖٗا.يف استالٍ بالز ايعطب  أٚ ايتٛغ ملُٛع األ١َ اهلٓس١ٜ
 املًو فٛضع١ٓٝ يس٣ املًو ظاضح  ٜأتٞ ايهتاب بعس شيو ع٢ً شنط ابٌ ايطغب١ ايتٛغَٚك

إٔ ايٓكط نإ سًَٝف  ٘  إالٜٗعَ٘ بفًٝت ٚناز فٛض ٙ ض بالزايصٟ غعا اإلغهٓس
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َفهّطا   ٌ املًو فٛض  ٚنإ نٝٗٔٔ بعس قت  ايصٟ ًٍَو املًو ن17ٗٝاإلغهٓسض

ٚقس قاٍ بايتِٖٛ  ٚأثطٙ يف تػٝري طبٝع١ األؾٝا٤  فايٛبٝع١ عٓسٙ تٓكطف إىل َا 

ٜٓفعٓا  ٚإٕ نإ ناّضا. ٚيصيو نإ نٝٗٔ  ْتُٖٛ٘  فُا ْتِٖٛ أْ٘ ٜٓفعٓا فإْٓ٘

ِٙ قاتٌ  فٝتِٖٛ إٔ ع٢ً قًب٘ أ محاٍ ثًر  فال ٜهٓطٙ شيو ايػِ ٜأنٌ ايبٝـ ٖٚٛ ُغ

ُِٖست  .٢18 اس قت ضطٛبت٘  ٚيهٓٓ٘ نإ َٔ أقٓح خًل اهلل شّٖٓا ٚأسفٔعِٗ ٚأشنا

زبؿًِٝ فٝصنط املًو ٜٚتابع ايهتاب شنط ٖؤال٤ املًٛى شٟٚ اإللاظات ايعع١ُٝ 

ُٚنع ي٘ نتاب ن١ًًٝ ٚز١َٓ ع٢ً ٜس اؿهِٝ  ُٜعترب بٗا    يٝهٕٛ أَجااًلبٝسباايصٟ 

فكٍٛ نتاب ن١ًًٝ ٚز١َٓ  ٛبٜٞٚتفُٗٗا شٚٚ ايعكٍٛ ٜٚتأٓزبٕٛ بٗا. ٜٚكف ايٝعك

ٌٓ باب  ٚاْعهاغ٘ ع٢ً سٝا٠  فكاًل تًٛ اآلخط  َع شنط اؿه١ُ املػتكا٠ َٔ ن

. َٚا ظاٍ نتاب ن١ًًٝ ٚز١َٓ ٚاسّسا َٔ أؾٗط 19ف ؾؤِْٚٗايٓاؽ ٚغٝاغتِٗ ٚتكطٜ

نًٍٗا  ٚقطأٙ    فكس تطدِ إىل ايًػات املعطٚف١ايهتب يف تاضٜذ ايتأيٝف يف ايعامل

ٌٓ ٚاسس َٓ٘ مبكساض عكً٘ ٚخربت٘ ٚثكافت٘  عٝح قاض  ايهباض ٚايٓكػاض  ٚاغتفاز ن

مبشسٚز١ٜ اؾُٗٛض. ٚميهٔ قطا٤ت٘ ع٢ً عٓس٠  نتاّبا عابّطا يًعكٛض  ٚال ٜتػِ

َػتٜٛات َٔ االغتكباٍ  فطٓبُا قطئ ع٢ً ظاٖط ايكٍٛ  ٚضٓبُا قطئ قطا٠٤ اغتبٛا١ْٓٝ 

١ٓٝ. ٚيهٓٓ٘ سافغ ع٢ً نْٛ٘ أسس أؾٗط ايهتب يس٣ األَِ نًٍٗا  َٚٓ٘ ٝأخصت  تأًٜٚ

 ايعرب  ٚايسضٚؽ يتالَٝص ايهتاتٝب  ٚيًػاغ١  َٚا بني ٖصا ٚشاى.

بع ايٝعكٛبٞ فٝصنط بعس عكط زبؿًِٝ ظَّٓا تٛاتط فٝ٘ املٛت ع٢ً أٌٖ اهلٓس سٓت٢ ٜٚتا

ِٔ ُِٜشٝٔٞ ي٘ ؾطا٥ع   ٖؿطإشٖب عًُاؤِٖ  ٚنعف املًو  فذا٤ عكط املًو  ََ فًٛب 

ٕٓ ايٓاؽ ايس قفالٕ تًو امل١ُٗ٘  فتكٓس٣ يزٜٔ آبا٥ ا١ٖٝ  ٚيهٔ َا أت٢ ب٘ قفالٕ أ

ٔ ايٓاَٞ  ٚايٓاَٞ َٔ ايٛبا٥ع األضبع١: ايٓاض  دع٤ْ َٔ اؿٝٛإ  ٚاؿٝٛإ دع٤ْ َ

ٛٓ فكط  َٚا ي٘ ايُٓٛ ٚاؿٓؼ  ٚاهلٛا٤  ٚاألضض  ٚاملا٤. ٚايٓاَٞ ثالث١ أقػاّ: َا ي٘ ايُٓ

ٛٓ ٚاؿٓؼ ٚاؿطن١ َّعا  ٚايٓٛع األخري ٖصا ٖٛ اؿٝٛإ  ٖٚٛ أز٢ْ  فكط  َٚا ي٘ ايُٓ
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فِٗ ايفًٝو )األبطاز(. فَػًٜبت ع٢ً ٚأسكُط َٔ إٔ ٜسٓبطٙ اـايُل  ٚإ ا ٜسٓبطِٖ ٜٚكٓط

ٞٓ  ٚشيو غطٜب  َِ مبا متًٝ٘ األفالى  ع٢ً سٓس تعبري ايٝعكٛب بالز اهلٓس زٜا١ْٝ ايتػًٝ

 .20عًِٝٗ

ٌَ ايها٥ٓات إىل أدٓاؽ  ٚأْٛاع   ٚايصٟ ُٜٗٓا مما فعً٘ قفالٕ أْٓ٘ قٓػِ يًًُو فكا٥

١ باملدًٛقات  مبا ٜؿب٘ ايٓعط١ٜ ايع١ًُٝ ايالز١ٜٝٓ  ثِ إْٓ٘ تٛٓطم إىل تكٓطف ايٛبٝع

ٛٓضٖا  ٛٓض اييت ط ٚتكٓطف ايٛبٝع١ بايها٥ٓات  ٖٚٛ َا ٜؿٍهٌ َكٓس١َ يٓعطٜٓات ايتٛ

ِٓ ضبط قفال1882ّ-1809تؿاضيع زاضٜٚٔ ) ٌَ ايٛبٝع١ باألفالى ٚاألبطاز   ٕ(. ث فِع

ٕٓ أٌٖ عكطٙ غًٍُٛا مبا متًٝ٘ األفالى ع٢ً سٝٛاتِٗ   ٚقاض شيو زَِٜٓٗ  سٓت٢ إ

 َٚعتكسِٖ  َٚآٍ َكا٥طِٖ  ٚقٓطنٗا.

ٜٚهاف إىل شيو تكٛٓضٙ ايفًهٞ ايسقٝل  إش قاٍ إٕ ايٓاؽ اتفكٛا ع٢ً إٔ َزَٚض ايعَإ 

َّا   غ١ٌٓ  َٚعٓاٖا اثٓا عؿط ؾّٗطا  أٟ ايربٚز االثٓا عؿط  ٚأٜٓاّ ايؿٗط ثالثٕٛ ٜٛ

ٌٓ بطز ثالثٕٛ زضد١  ٚاألٜاّ غبع١ ٖٞ ايهٛانب  ايػٝٓاض٠ ايػبع١ )ايؿُؼ  فًه

ٚايكُط  ٚظسٌ  ٚاملؿ ٟ  ٚاملطٜذ  ٚعٛاضز  ٚايعٖط٠( ٚغاعات ايًٌٝ ٚايٓٗاض أضبْع 

 .21ٚعؿطٕٚ

  فػا٤ٙ ٖصا ايسٜٔ املبين ع٢ً األفالى  فشٓج٘ بًٗٝتًو ٖؿطإ دا٤ املًو ٚبعس َ

َٔ عكً . َٚٔ 22إ ي٘ٚشيو َا ن ايرب١ُٖٝ٘ ايطادح َٚعطفت٘ ع٢ً إٔ ٜػ دع زٜ

٢ ٜهٕٛ ْعط١ًٜ يف اإلزاض٠ ظات اييت مٍتت بًٛب َٔ بًٗٝت ٚنع ايؿٛطْر  ستاإللا

َّ  َٚٛنعٚاؿطب عادَع  ٚادتٗاز اجملتٗس  تككرَي اي   ٚب٘ ُٜعطف فهٌ اؿاظ

َٔ اؿطب   نع ايؿٛطْر يًًُو بًٗٝت: يٝؼ ؾ٤ٞ أدٌاملكٓكط. ٚمما قاي٘ ٚا ٚتككري

ايطأٟ ٚفهٌ اؿعّ  ٚاالستٝاط  ٚايتعب١ٝ   فٝٗا فهٌ ايتسبري  ٚفهٌ٘ ٜبني ألْٓ

 .23  ٚايؿذاع١ايٓذس٠  ٚايبأؽ  ٚايك٠ٛ  ٚاؾًسٚاملهٝس٠  ٚاالس اؽ  ٚ
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٘ٔ اإلزاض١ٜ ٚأَا ايعكابٌٝ ٚايعٛاقب ُِ يف ْعطٜٔت اييت قاغٗا يًًُو  اييت ططَسٗا اؿهٝ

َُِتًف "  ٚإغٓاز املػؤٚي١ٝ  فٝٛدعٖا بكٛي٘: ٙ يف احملاغب١بًٗٝت  ٚأفهاض ايعذع 

ملًو  ٚنعف ايطأٟ دًب يًعٛب  شٖاب ا بٝح يًش٢ُ  ٚتطى اؿعَّ يًُٗر  ٚاؾٌٗ

بايتعب١ٝ زاع١ٝ االْهؿاف  ٚق١ًٍ املعطف١  ري غبب يًٗعمي١  ٚق١ًٍ ايعًِٚايتكك

ٚٓ  ٚدعًٗا ع٢ً َجاٍ اؿطب   باملهٝس٠ تٗٛض إىل اهلًه١  ٚتطى االس اؽ ْٗع٠ يًعس

 .24"فإٕ أقاب ظفط  ٚإٕ أخٛأ ًٖو

ٚبعس شيو لس اؿهِٝ ٜكٓػِ يًًُو بًٗٝت فهٌ اإلْػإ ع٢ً َا غٛاٙ َٔ 

ْاطل  امل سٞيٝؼ يف ايع"املدًٛقات  ٚعالقت٘ باهلل ٚباألفالى ٚباؿٝٛاْات  ٜكٍٛ: 

ًك٘ اـايل يإلْػإ  ٚشٍيٌ اإلْػإ  ٚايفًو ظُٝع َا فٝ٘ خ َفهط ناسو عاقٌ إال

ٌٓ َا خًل  فكػِ اإلْػإ اؿٝٛاْات إىل ثالث١ي٘ مجٝع َا يف ا أقػاّ   ألضض  ٚن

فأنٌ ثًّجا  ٚغٓدَط ثًّجا  ٜٚقَتٌ ثًّجا. فأنٌ ايٛري ٚايػُو ٚايٓعِ ٚاإلبٌ  ٚغٓدَط 

ٌَ ايٓاُؽ با ٌَ ايٚػباَع ٚاؿٝٓأت ٚاهلٛاّ ثِ تفان َِ  ايبكط ٚاؿُري ٚايسٚاب  ٚقت يعً

 .25"ٚايعكٌ  ٚايفِٗ

َٔ ايطقع١ٔ  طٜف َا أٚضز ايٝعكٛبٞ َٔ قكل سٍَٛٚٔ ط قٓاع١ ايؿٛطَْر تػُٜٛؼ تهٜٛ

ُٕ عِطن١ٝ  بػبب متٝٓع ايعسز  َٔ ايٓاس١ٝ اؿػاب١ٝ   64َٔ مثاْٞ خاْات طٛي١ٝ ٚمثا

ني  ٚضٓخني  ٚقابًٝت٘ ايٛاغع١ يًكػ١ُ  ٚمٓث١ أغباب يعسز اؿذاض٠ َٔ بٝازَم  ٚفًٝ

ِٓ ٜعًٍل ع٢ً ايؿاٙ ٚايفطظ  فٝكٍٛ: ٚايٛاسس ٜكػُٗا نًٍٗا   ٚفطغني  ٚفطظ  ٚؾاٙ. ث

 .26ٖٚٛ يٝؼ بعسز  ٚال َعسٚز  ٚال ظٚز  ٚال فطز  ألٕ أٍٚ أعساز ايفطز ايجالث١

نُا تصنط قك١ أخط٣ عٔ قفالٕ اؿهِٝ ٚاملًه١ سٛغرب بٓت بًٗٝت  أْٓٗا سني 

ع هلا اؿهِٝ ضقع١ٜ ؾٛطْر  ساٜيِت بٝٓٗا ٚبني إضاز٠ اؿطب  ٚٚقف ايؿٛطَْر َقَٓ

بكٛي٘: ٖصٙ سطب بال شٖاب أْفؼ. فأضازت َهافأت٘  ٚغأيت٘ إٔ ًٜٛب َا ٜطٜس  
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ٍُ إٔ ٝأع٢ٛ قُّشا بعسز بٝٛت ايؿٛطْر  ٝأع٢ٛ يف ايبٝت األٍٚ سٓب١  ثِ  فكاٍ: أغأ

 ايجايح  ثِ ع٢ً ٖصا اؿػاب إىل ٜهاَعف يٞ يف ايبٝت ايجاْٞ  ثِ ٜهاَعف يف

َّ ايكُُح باملاٍ  سٓت٢ فيَن  ٚٛ ِٓ ق ََطت باؿ١ٛٓ سٓت٢ ٝأْٔفَسِت قُُٛح ايبًس  ث آخطٖا. فٜأ

ُٓا نُجط شيو  قاٍ: ال ساد١ يٞ ب٘  إٕ قًٌٝ ايسْٝا  ٍُ  فً ٜهفٝين. َٚٔ ايٛطٜف املا

ٕٓ ايٝعكٛبٞ يكُح اييت ُٜٓفل يف نتاب٘ أنجط َٔ قفش١ يف سػاب عسز سبات ا أ

تٛنع يف بٝٛت ضقع١ ايؿٛطْر  ٚنإ ايطقِ ايٓٗا٥ٞ َهّْٛا مما ٜعٜس ع٢ً أضبع١ 

 .27أغٛط يف ايهتاب

اؿهِٝ  ٖٚصا املًو ٖٛ  ًو نٛف ايصٟ نإ يف ظَاْ٘ غٓسبازَٚٔ ًَٛى اهلٓس امل

ٓس إىل ٚانع نتاب "َهط ايٓػا٤". َٚٔ نتاب َهط ايٓػا٤ إىل نتاب ايػٓسٖ

عالَأت األزٚا٤ٔ ٚايعالدأت  ٚنتابٞ ؾطى  ْٚٝسإ ع٢ً ايصٟ اتٟٛ  َغِػطز نتاب

يف ايٛب أّٜها  ٚنتاب "َا اختًفت فٝ٘ اهلٓس ٚايطّٚ يف اؿاض ٚايباضز ٚق٣ٛ 

ُٗل اهل ٍٓ ع٢ً تع ٓٛز يف عًّٛ األز١ٜٚ"  ٚنتاب "أ ا٤ ايعكاقري"  نٌ تًو ايهتب تس

ُٓل اهلٓٛز يف ايٛٓب فٝؿري إىل عع١ُ  إٔ ايايٛٓب ٚاألز١ٜٚ  إال ٝعكٛبٞ ٜعٍكب ع٢ً تع

عًِ اهلٓٛز يف ايفًػف١ إىل زضد١ دعًت هلِ ايهتب ايهجري٠ اييت ٍٜٛٛ شنطٖا 

 .28ٜٚبعس عطنٗا

ٜٚعسز ايٝعكٛبٞ ًَٛى اهلٓس  ٚممايهِٗ  َِٚٓٗ زاْل  ٚضُٖٞ  ٚبًٜٗط٣  

ايٛطغٍٛ  ٚممًه١ املٛؾ٘  ٚممًه١ ٚايهُهِ  ٚممًه١ نٓباٜ٘  ٚممًه١ 

املاٜس  ٚممًه١ غطْسٜب  ٚممًه١ ٜقُاض  ٚممًه١ زٜبٌ  ٚممًه١ ايٓاضبط  

 .29ٚممًه١ ايكًُٝإ

ُٓٓٗا نتاب ايٝعكٛبٞ قك١ خًل ايهٛانب  ٜكٍٛ: "قايت  َٚٔ ايٛطا٥ف اييت ٜته

ٍٚٓ ّٜٛ َٔ اؿًُل ايهٛانب يف أٍٚ زقٝك١ َٔ اهلٓس: إٕ اهلل عع ٚدٌ خ ٌ  ٖٚٛ أ

ايسْٝا  ثِ غٝٓطٖا َٔ شيو املٛنع يف أغطع َٔ ططف١ ايعني  فذعٌ يهٌ نٛنب 
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َّا" . ٚضمبا ؾاب٘ شيو َا ٖٛ َٛدٛز يف األزٜإ ايػُا١ٜٚ سٍٛ خًل 30َٓٗا غرّيا َعًٛ

ات ايهٕٛ  ٚقك١ اـًل األٚىل  َع زَر شيو بعًِ األفالى بإؾاضت٘ إىل َساض

 ايهٛانب.

 خامت١ ايبشح:

بًٛض قٛض٠ يًٗٓس ٚيأل١َ املؤٍيف إٔ  "تاضٜذ ايٝعكٛبٞ"َٔ خالٍ زضاغ١ نتاب ٜتهح 

اهلٓس١ٜ  فكس أٓضر يًٗٓس َٔ خالٍ األعالّ  ٖٚٛ َْٓٗر َعطٚف يف نتب ايتاضٜذ  

فتتبع َؿاٖري املًٛى  ٚايكاز٠  ٚاؿهُا٤  َع إٜال٤ االٖتُاّ ايععِٝ باملٓذع ايعًُٞ 

ٕٓ ٚاي فهطٟ يف سٝا٠ األعالّ  ٚضٍنع ع٢ً ايهتب  ٚاملؤٍيفات  ٚاألفهاض  سٓت٢ إ

 ملا ٜ ى َِ اييت تٓاٚهلا  ٖٚٛ ال ٜؿري إالايهتاب يٝبسٚ تاضخيا يًُٓذع ايفهطٟ يأل

١َٓ اييت ٜتشسخ عٓٗا  ٚيف تاضٜذ ايبؿط١ٜٓ  يف تتبُع دػطايٓف ظَين.  أثّطا يف سٝا٠ األ

نٛع١ٝ يسخٍٛ األَِ ايتاضٜذ  بٌ ضمبا ال لاٚظ اؿكٝك١ ٚقس ططح ايٝعكٛبٞ َعاٜري َٛ

عٔ تطنٝعٙ ع٢ً  ؤغؼ يعًِ ادتُاُع غٝاغٞ. ٖصا فهاًلإٕ قًٓا إْٓ٘ يف نتاب٘ ٖصا ٜ

ٟٓ  ْكطٕ بٝٓٗا ٚبني ْعط١ٜٓ ايتٛٛض عٓس زاضٕٚ  ٚتًو اإلؾاضات  إؾاضإت يف اي اخ اهلٓس

العتكازات ايس١ٜٝٓ سٍٛ تكٓطف املبهط٠ يتكٓطف ايٛبٝع١ يف ايها٥ٓات  بعّٝسا عٔ ا

 ١َٓ اإلي٘ يف املدًٛقات. ٚباإلناف١ إىل شيو فكس است٣ٛ ايهتاب ططا٥ف َٔ سٝا٠ األ

 اهلٓس١ٜ  َٚٛدٛزات ايب١٦ٝ اهلٓس١ٜ  ٚايككل ايػطٜب١  ٚاملعًَٛات اييت تعذب ايكٓطا٤.

 املكازض ٚاملطادع:

  .1992يًُالٜني  بريٚت: زاض ايعًِ  َعذِ أعالّ املٛضز.ايبعًبهٞ  َٓري.ّ 

  .ٜٔ1979. بريٚت: زاض ايعًِ يًُالٜني  4  ط1ز األعالّ ايعضنًٞ  خريايس.ّ 

  .بريٚت: َهتب١ يبٓإ ْاؾطٕٚ ٚزاض ايٓٗاض َعذِ َكًٛشات ْكس ايطٚا١ٜظٜتْٛٞ  يٛٝف .

 ّ.2002يًٓؿط  

  .1972. ايكاٖط٠: زاض ايؿعب  2ط املٛغٛع١ ايعطب١ٝ املٝٓػط٠ غطباٍ  قُس ؾفٝل.ّ 

  .ُٓإ: ٚظاض٠ ايجكاف١ ايسضاغات ايجكاف١ٝ ٚزضاغات َا بعس ايهٛيْٛٝاي١ٝايٓذاض  َكًح . ع

 ّ.2008ٚايساض األ١ًٖٝ  
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 ٞ1883. يٝسٕ: َٛبع بطٌٜ  1  زتاضٜذ ايٝعكٛبٞ  أمحس بٔ أبٞ ٜعكٛب. ايٝعكٛب.ّ 

 ٞ1ّٛ  ز  تل: قُس قازم عط ايعًضٜذ ايٝعكٛبٞتا  ابٔ ٚانح األخباضٟ. ايٝعكٛب .
 ّ.1964ايٓذف: املهتب١ اؿٝسض١ٜٓ َٚٛبعتٗا  

 عطب١ٝ: زٚض١ٜ

 ٟاإلغالَٞ –ايتاضٜذ ايعطبٞ "عالق١ ايتاضٜذ بايػُٝٝٛيٛدٝا...  .بٛتؿٝـ  إبطاِٖٝ ايكازض 

 ّ.2018  176  عف١ً عامل ايفهط ايهٜٛت١ٝ ٛشدا". 
 زٚض١ٜ أدٓب١ٝ:

 Najjar, Muslih. The Image of the Other as Portrayed by IbnKhaldun in his 

"Muqaddima". Journal of Ibn Haldun Studies, Vol 3, Issue 1, Jan 2018. 
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 قطا٠٤ ْص١ٝ يف ايرتاخ ايعطبٞ فًػف١ ايتػاَح اهلٓس١ٜ: 
 اأمنٛشّد ""فًػف١ غاْسٟ

اهلل عٛا٤. ز 
 
Email: ataullahkhan.jnu@gmail.com                                                                         

 ًَدص ايبشح:
ٚضا٤  ٚايػبب ايط٥ٝؼ ،ٞ َٓص قسِٜ ايعَإُعطفت اهلٓس بايتػاَح ٚايتعاٜـ ايػًُ

عت إىل ْ٘ ْؿأت يف اهلٓس بعض ايفًػفات ٚايسٜاْات اييت زايتػاَح ٜعٛز إىل أ

 .، ٚتٛسٝس األزٜإ، ٚايٛسس٠ يف ايهجط٠، ٚاملكا١َٚ ايػ١ًُٝايتػاَح ٚايتعاٜـ ايػًُٞ

ايعٝـ ايػًُٞ، َٚٔ  ٚقس أؾاز ايعسٜس َٔ ايهٓتاب ٚاألزبا٤ بٗصٙ ايفًػف١ ٚططٜك١

ٓكسّ ١ غاملكاي ٙطاز". ٚيف ٖصبًػ١ اي هٓتاب "إخٛآْا ايعطب أٚ ايهتابال٤ ايبني ٖؤ

، ٚنٝف ايهتابات ايعطب١ٝ يهباض ايهتاب ايعطبحملات عٔ ٖصٙ ايفًػف١ يف ض٤ٛ 

م، ٚاأليٛإ، اغتٛاعت اهلٓس ايتعاٜـ ايػًُٞ َع االختالف يف ايسٜاْات، ٚاألعطا

نٝف اغتٛاعت اهلٓس إٔ تٓاٍ اغتكالهلا َٔ بطاثٔ االغتعُاض ٚ، ٚايًػات، ٚاألعطاف

 .ملكا١َٚ ايػ١ًُٝ اييت أطًكٗا ايععِٝ اهلٓسٟ ايهبري املٗامتا غاْسٟاعٔ ططٜل 
 .ايتػاَح، ايتعاٜـ ايػًُٞ، غاْسٟ ايرتاخ ايعطبٞ، :نًُات َفتاس١ٝ

Abstract: 
India is well known for its tolerance and peaceful coexistence since 

ancient times, and the main reason behind this tolerance is that some 

philosophies and religions arose in India that called for tolerance, 

peaceful coexistence, brotherhood, the unification of religions, unity in 

diversity, and peaceful resistance. 

Many writers and literary figures have praised the Indian philosophy of 

tolerance, and the peaceful way of living that grew up in the fertile land of 

India through generations and ages. 

In this article, we will try to give some glimpses of this philosophy in the 

light of Arabic writings by the prominent Arab writers and poets. 

 

                                                         
 اهلٓس ،زهلٞ ْٝٛ ْٗطٚ، الٍ دٛاٖط داَع١ ،باسح. 
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 َفّٗٛ فًػف١ ايتػاَح:

َٔ ايباسجني ؼسٜس َفّٗٛ ايتػاَح ٚأبعازٙ ايفًػف١ٝ، ٖٓا ْكسّ بعض ساٍٚ ايعسٜس 

عباض٠ عٔ تٛافط أز٢ْ سس َٔ ايتػاَح "ٖٛ إٔ األْصاضٟ  قُس دابط ٜط٣. املفاِٖٝ

املػاٚا٠ ٚايتهافؤ بني األفطاز، أٚ ايكبٍٛ فُٝا بني بعطِٗ بعّطا، َٔ أدٌ ايعٝـ 

 .1بػالّ"

ٚايتػاَح تبّعا يالضٚؽ ايفطْػٞ: فٗٛ ٜعين اسرتاّ نٌ ؾدص سط١ٜ ايؿدص اآلخط 

 . 2َٔ سٝح غًٛن٘، ٚططٜك١ تفهريٙ، ٚاآلضا٤ ايس١ٜٝٓ ٚايػٝاغ١ٝ ي٘

ٛ اعتكاز املط٤ بصش١ ضأٜ٘، َع اسرتاَ٘ يطأٟ غريٙ أٜ٘ا نإ َٔ ٖٛ، بٗسف تعاًَ٘ ٖٚ

ٌََ ب٘  .3َع ايٓاؽ مبجٌ َا ٜطٜس إٔ ُٜعا

٢ٓ غع١ ايصسض ٚايرتسٝب ٚيًتػاَح َعٓٝإ يف فُع ايًػ١ ايعطب١ٝ: ٜعين عاّ، مبع

بكبٍٛ تعبري اآلخطٜٔ عٔ ضأِٜٗ، ٚعسّ فطض صاسب ايطأٟ اآلخط ضأٜ٘ اـاص ع٢ً 

اآلخطٜٔ. ٚاملع٢ٓ اآلخط )ايتػاَح ايسٜين( ايصٟ ٜعين اسرتاّ ايعكا٥س املدتًف١ 

 .4يآلخطٜٔ، نُا يف قٛي٘ غبشاْ٘ ٚتعاىل: )يهِ زٜٓهِ ٚيٞ زٜٔ(

ٚيهٔ ايتػاَح ال ٜعين عسّ إظٗاض املعتكسات اـاص١، أٚ ايتدًٞ عٔ ايسفاع عٓٗا، 

بٌ ٜعين عسّ اغتعُاٍ أٟ ٚغ١ًٝ ١َٓٝٗ، أٚ ايعٓف، فبايتايٞ ايتػاَح ٖٛ اقرتاح ايطأٟ 

 َٚٔ أْٛاع ايتػاَح:  .5طض ايطأٟ ع٢ً أٟ ََِٓٗٔ ف اٟلع٢ً اآلخطٜٔ بس

 ايتػاَح ايسٜين:

ايتػاَح ايسٜين ٜعترب ضنٝع٠ أغاغ١ٝ يف سٝا٠ ايبؿط ع٢ً نٌٍّ َٔ املػتٜٛني ايٛطين 

اضع سسٚخ عامل بعط٘ َع بعض بفعٌ ايعٛمل١، ٚتػٚايسٚيٞ، ٚغاص١ يف تكاضب اي

                                                         
: ايهٜٛت ،َفّٗٛ ايتػاَح يف ايجكاف١ اإلغال١َٝ ٚاْعهاغات٘ ع٢ً تطب١ٝ األطفاٍ األْصاضٟ، قُس دابط. 1

 .91:ّ، ص9111-9114ايٛفٛي١ يف فتُع عطبٞ َتػري،–فٛي١ ايعطب١ٝؾُع١ٝ ايهٜٛت١ٝ يتكسّ ايٛا

 .1119:ّ، ص9191َهتب١ الضٚؽ، : باضٜؼ. 9ز قاَٛؽ الضٚؽ، ضٚؽ.ال 2

 .101:صّ، 9111يبٓإ: زاض أَٛاز يًٛباع١ ٚايٓؿط،  .9، طأضٛا٤ ع٢ً ايتعصب .ٚآخطٕٚ أزٜبل، إغش 3

فُع ايًػ١ ايعطب١ٝ،  اهل١٦ٝ ايعا١َ يؿؤٕٚ املٛابع األَري١ٜ، :كاٖط٠اي .املعذِ ايفًػفٞصًٝبا، مجٌٝ.  4

 .44:ّ، ص9111

 .11ص: ّ،9111ٚايٓؿط،  اتاملؤغػ١ ايعطب١ٝ يًسضاغ . بريٚت:1، زَٛغٛع١ ايفًػف١ ، عبس ايطمحٔ.بسٟٚ 5
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باختالف ايفِٗ اإلْػاْٞ يتفػري املعاْٞ ٚاملكاصس َٔ  ايتعصب، ٚاييت ْؿأت أٚاٟل

ايهتابات ايس١ٜٝٓ باالدتٗاز. َٚٔ املعطٚف إٔ نٌ فرت٠ هلا أسساثٗا ٚٚقا٥عٗا 

بس ع٢ً ٚإؾهاالتٗا، ٚعٓسَا تتعسز ٖصٙ األسساخ ٚايٛقا٥ع ٚاإلؾهاالت، فهإ ال 

ايفهط إجياز سًٍٛ هلا بكسض َا ٖٛ َكٓع. ٚٚغ١ًٝ ايفهط ٚايتفهري ٖٞ االدتٗاز 

ٚتؿػٌٝ ايعكٌ. َٚٔ أدٌ سسٚخ اي٥ٛاّ بني كتًف ايبؿط َٔ كتًف ايسٜاْات، فال 

ٜٚكّٛ ايتػاَح ايسٜين  .بس إٔ تتٛافط َػاس١ َٔ ايتػاَح فُٝا بني بعطِٗ بعّطا

 َٔ ،١ًَُٜ تعسز ايسٜاْات ٚايصطاع ايسٜين، َٚٔ املُهٔ إٔ بإظاي١ ايٓعاعات احملت

. نُا 6ٜػاعس اجملتُعات يف ايتػًب بايتسضٜر ع٢ً ايصٛض ايػًب١ٝ ػاٙ ايتعصب يًسٜٔ

ٖب ٚاألزٜإ األخط٣، ٚايتعصب ٜكّٛ ايتػاَح ايسٜين ضس اضٛٗاز ٚقُع املصا

 يًُصاٖب املدتًف١.

 ايتػاَح ايػٝاغٞ:

إٕ َا ُٜكَصس بايتػاَح ايػٝاغٞ ٖٛ غٝاغ١ٝ اسرتاّ ٚقبٍٛ سكٛم األؾداص اآلخطٜٔ 

فطز  ٜؿري إىل أْ٘ مل ٜهٔ ،ايػٝاغ١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ ٚايتػاَح باملفّٗٛ ايعاّ ي٘

َُٜعٓس ضطٚض٠ َٔ  يتػاَح ايػٝاغٞا. ٖٚٛ قط١ٝ غٝاغ١ٝ أّٜطاكط، بٌ فقط١ٝ أخالق١ٝ 

أدٌ تفاعٌ ٚتعاٜـ اؾُاعات، فٝكّٛ ايتػاَح ايػٝاغٞ ع٢ً أغاؽ اإلقطاض باملعازي١ 

. 7ايتُتع باؿكٛم ٚاؿطٜات ايػٝاغ١ٝٚٚاملػاٚا٠ بني مجٝع املٛاطٓني يف ايتػاٟٚ 

ٜٚتُجٌ ايتػاَح ايػٝاغٞ يف ايػُاس١ أٚ ايػُاح يًعسٜس َٔ املٛاقف ايػٝاغ١ٝ 

املدتًف١ بايتؿاضى، ٚايعٌُ ع٢ً اسرتاّ املدايف١ ايػٝاغ١ٝ، ٚيٝؼ فطز املصازق١ 

 .8عكٗا يف اؿط١ٜ فكط، بٌ َٔ تػٜٛؼ ايتػاَح ايػٝاغٞ

 

                                                         
  .99ّ، ص:1099. ايكاٖط٠: ايػعٝس يًٓؿط ٚايتٛظٜع، قًٓا ٚقايٛا يف ايتػاَح  .املٓصٛضٟ، أمحس خًفإ 6

َصط َطتط٢ َؤغػ١  :ازبػس .(املػتكبٌٚ )ايٛاقعايتشٍٛ ايسميكطاطٞ يف ايعطام  .عبس ايععِٝ درب سافغ، 7

  .11:ص ّ،1001 يًهتاب ايعطاقٞ،

 .11ّ، ص:9111بريٚت: زاض ايػاقٞ،  .9ط ايتػاَح بني ؾطم ٚغطب، ٚآخطٕٚ. تَٛاؽ ،بايسٜٚٔ 8
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 ايتػاَح ايفهطٟ ٚايجكايف:

ُّا َٔ أدٌ َٛاد١ٗ ايتعصب ٚايتؿسز  إٕ ايتػاَح ايفهطٟ ٚايجكايف، َُٜعس ؾطٟطا َٗ

ططٜك١ سٛاض األفطاز َٚس٣ تكٗبٌ  ع٢ًٜٚٓعهؼ ٖصا ايٓٛع َٔ ايتػاَح  ،ٚايهطا١ٖٝ

تػاِٖ ٚغا٥ٌ اإلعالّ يف ْؿط ق١ُٝ ايتػاَح  .ٕز يٛد١ٗ ْعط اآلخط َٚعتكسات٘نٌ فط

ٚايتػاَح ايفهطٟ ٖٛ بعس  .ايفهطٟ ٚايجكايف باإلجياب أٚ خالف٘ يف بعض األسٝإ

َٔ أبعاز ايتكسّ اؿطاضٟ، ٚايتػاَح ايجكايف بني كتًف ايجكافات ٚايؿعٛب ٜٛغع 

بساع ايفهطٟ ايصٟ ٚصٌ إيٝ٘ ايؿعب عٔ ايتٜٛٛط ٚاإل طٓبَٔ زا٥ط٠ املعطف١ ٜٚع

 .9املتػاَح

 ْؿأ٠ فًػف١ ايتػاَح يف اهلٓس:

ؾٗست اهلٓس بٛازض ايتػاَح تتذ٢ً َٓص ظٌ اؿطاض٠ ايبٛش١ٜ يف اهلٓس َع اْتؿاض 

ٓاقطات يف عامل زغتٛض عطقٞ ٜػُح بايتعاٜـ بني االختالفات، ٚاإلمجاع بني املت

. ٚاظزٖطت فًػف١ بٛشا 10سطاضٟ َا متٝعٙ ايٛسس٠ ايجكاف١ٝ ٚاؿطاض١ٜ ٚايطٚس١ٝ

 ّ(.100 م.ّ. ست٢ 100املتػاق١ يف ايعصط ايفٝسٟ ايؿُايٞ )فُٝا بني 

أغًٛب ْٚعاّ سٝا٠ َػتٓس ع٢ً ايتٛٗري ٚاحملب١ ٚايتػاَح ٚاحملب١، "فايفًػف١ ايبٛش١ٜ 

  عكٝس٠ س١ٝ ٚيٝػت زّٜٓا أٚ فًػف١، مبا يًه١ًُ َٔ َع٢ٓ خاص، بٌ هلاتعتربٖٚا ٖٞ 

٠ٖٛ يًبعس عٔ ايؿهًٝات َٚا َٔ طكٛؽ  أغًٛب خاص يف ايعباز٠، فٗٞ تعترب  ٝق

ٌٖ ايبع  .11"س عٔ اؾٖٛطٚسطنإت تبعس ٝن

ٕٖ بٛشا قس نإ سصّضا َٔ اي  تعصب،ٚقس ٜعٗط ايتػاَح يف اؿطاض٠ ايبٛش١ٜ، سٝح أ

س قاّ بسع٠ٛ أصسقا٥٘ سٝح أؾاض إىل إٔ ايتعصب َٔ أعسا٤ ايسٜٔ، ٚيصيو فٗا ٖٛ ق

                                                         
 .1ص: .قًٓا ٚقايٛا يف ايتػاَح .املٓصٛضٟ، أمحس خًفإ 9

 زاض اؾٓإ يًٛباع١ ٚايٓؿط، .  عُإ:9، زَٛغٛع١ ايفهط ايػٝاغٞ ايكسِٜ .ٚآخطٕٚ ايٛعإ، عبس ايطضا 10

 .99ص:ّ، 1001-1090

زاض األْسيؼ، بريٚت:  .4، طايفًػفات اهلٓس١ٜ )قٛاعاتٗا اهلٓسٚغ١ٝ ٚاإلغال١َٝ ٚاإلصالس١ٝ( عًٞ.ظٜعٛض،  11

 .144:، ص3895ّ
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إىل احملب١ ؾُٝع اـًل، ٚبٛشا قس نإ ٜسعٛ إىل اـري ٚايػالّ، ٚعسّ َكاب١ً 

 .12اإلغا٠٤ باإلغا٠٤، بٌ باـري ٚاؿب

ا٥ح بٛشا: ال تسع ن١ًُ ايؿط ؽطز َٔ بني ؾفتٝو، ٝنٔ ق٘با ٚنإ َٔ ضُٔ ْص

ََٔ يٝؼ ي٘ يف سب اـري بػعيًدري، ٦ًَّٝٚا باؿب، ال تػُط اؿكس، بٌ قِ ب ١ إساط١ 

فايتعٓت ٚايػطب ٚايهصب . 13تػاَح َع اآلخطٟٚفا، ٚايصسض ٚايٓٛاٜا ايٛٝب١، ٝنٔ ضؤ

ايؿطٜط٠ ٚايػٛطغ١ نًٗا تًٛخ سح ايصات ٚاستكاض اآلخط ٚايٓٛاٜا ٚايتعصب َٚ

 .14اإلْػإ

ُّٖهصا أٓغ  يف يًتػاَح يف اجملتُع اهلٓسٟ، ٚمل تعٍ آثاضٙ ضاغد١ٟ ا ضفٝع١ٟؼ بٛشا قٝ

ٚايصٟ ٜبتسأ  ، ست٢ زخًت اهلٓس يف ايعصط ايٛغٝطنٝإ اجملتُع اهلٓسٟ يفرت٠ ط١ًٜٛ

َٓص ايكطٕ اؿازٟ عؿط املٝالزٟ ٜٚٓتٗٞ يف ايكطٕ ايجأَ عؿط املٝالزٟ، ٚيف ٖصا 

شاى ايٛقت بسأت تعايِٝ بٛشا تتطا٤ٍ ٚبسأت  ايعصط زخٌ اإلغالّ يف اهلٓس، عٓس

هلٓسٟ، إش متٝعت قٛاْني َاْٛ ٓام ع٢ً ايؿعب اقٛاْني َاْٛ يف َٓٛمسطتٞ تطٝل اـ

صط١ٜ ٚايٛبك١ٝ ايصاض١َ اييت أعسَت فطص اؿٝا٠ ايهطمي١ يًٛبكات املُٗؿ١ ٓعباي

هسض اؾٛ بك١ٝ ايبؿع١ ٚبسأ ْعاَٗا ايكامت َٜٔ قاطين اهلٓس األصًٝني، ْٚؿأت ايٛ

َٔ كاطط  ًٌق١ املتػاقاملتػاَح يف اهلٓس... غري إٔ زخٍٛ املػًُني بطغاي١ اإلغالّ 

ايالتػاَح، سٝح محٌ ايسعا٠ ٚاملتصٛف١ ضغاي١ اإلغالّ املتػ١ُ بايتػاَح ٚقاَٛا 

ٖٞ بٓؿطٖا يف اهلٓس. إش متٝعت زعٛتِٗ باملٛعع١ اؿػ١ٓ ٚاؿه١ُ ٚاؾساٍ باييت 

ِٛٔعٜع١ٔ اٞيَشَػَٓ، نُا يف قٛي٘ تعاىل: "أسػٔ َُ َٚاٞي  ١َُٔ ٌِ َضبٜٔٓو ٔباٞئشٞه ١ٔ اِزُع ِإٜي٢ َغٔبٝ

َٔ َِٗتٔسٜ ُُ ُِ ٔباٞي َٛ ٜأِعًٜ ُٖ َٚ  ٔ٘ ٌَٓ َعٔ َغٔبًٝٔ َُٔ َض ُِ ٔب َٛ ٜأِعًٜ ُٖ َٕٓ َضبَٜٓو  ُٔ ِإ َٞ ٜأِسَػ ٖٔ ُِٗ ٔبايٜٓٔتٞ   "ََٚدأزٞي

 بايبعس عٔ اإلنطاٙ ٚاإلدباض عُاٟل ، نُا متٝعت ايسع٠ٛ اإلغال١َٝ(911:ايٓشٌ)
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َٔ بكٛي٘ تعاىل " ٖٝ ِٔ ٜقس ٖتَب َّاٝغٛٔت  اٜل ِإٞنَطاَٙ ٔفٞ ايٚسٜ َُٔ َٜٞهٝفِط ٔباي ٞٚ ٜف َٔ اٞيَػ َٔ ايٗطِؾُس 

َٗا َّ ٜي ُِٛثٜك٢ اٜل أْفَصا ٠َٔٚ اٞي َُِػٜو ٔباٞيُعِط ٘ٔ ٜفٜكٔس اِغَت َٔٔ ٔبايَّ ُِٜؤ َٚ ِْ ُْٔٝع َعًٔٝ ُ٘ َغ  "َٚايَّ

ٌَ َع غري املػًُني . َٚٔ ٖٓا اْتؿط اإلغالّ بطٚح ايتػاَح، ٚايتعا(111:ايبكط٠)

ٚضمح١ٟ هلِ، ٚنإ َٔ مثاض ايتػاَح ايتشٌُ، ٚايعفٛ،  ٚقٛاٟل، باؿػ٢ٓ، فعاٟل

أنرب مثاض ايتػاَح ض باألخ٠ٛ ايعامل١ٝ اإلْػا١ْٝ، ٚٚايتعاٜـ َع اآلخط، ٚايٓٗٛ

 اإلغالَٞ يف اهلٓس تتذ٢ً يف غس ططم ايتُٝٝع ايعٓصطٟ ع٢ً أغاؽ ايٛبك١ٝ املكٝت١.

 اإلؾاز٠ بايتػاَح اهلٓسٟ يف ايرتاخ ايعطبٞ:

، ػاَح اهلٓسٟ ٚايتػين بٗصٙ املٝع٠سٜس َٔ ايهتاب ٚاألزبا٤ ايعطب باإلؾاز٠ بايتٚقاّ ايع

 ْصنط ٖٓا ع٢ً غبٌٝ املجاٍ ال اؿصط بعض اْٛباعاتِٗ:

أضقاّ قٝاغ١ٝ يف نتاب غٝٓٝؼ يألضقاّ  ١ا٥ع بػبعٜكٍٛ نباض ايهتاب اإلَاضاتٞ ايف

١ ٚباألخص ايفًػف١ ايبٛش١ٜ ايكٝاغ١ٝ أمحس خًفإ املٓصٛضٟ: "إٕ َا َٝٓع ايفًػف١ اهلٓسٜ

َٓٗا؛ احملب١ ٚايتػاَح، ٚعسّ األش١ٜ، ٚايؿفك١، ٚايالعٓف، ٚاالْفتاح ايعاملٞ ايؿاٌَ، 

 .15ٚعسّ ايتعصب اإلْػاْٞ"

ب ْٚعاّ سٝا٠ أغًٛػٛض ع٢ً ايفًػف١ ايبٛش١ٜ بأْٗا "ًٜٚٛل ايٓاقس ٚاملؤضر ايجكايف عًٞ ظٜ

َػتٓس ع٢ً ايتٛٗري ٚاحملب١ ٚايتػاَح ٚاحملب١، ٖٚا ٖٞ تعترب عكٝس٠ س١ٝ ٚيٝػت زّٜٓا أٚ 

 ٠ٖٛ فًػف١، مبا يًه١ًُ َٔ َع٢ٓ خاص، بٌ هلا أغًٛب خاص يف ايعباز٠، فٗٞ تعترب ٝق

ٌٖ ايبعس عٔ اؾٖٛطيًبعس عٔ ايؿهًٝات َٚا َٔ طكٛؽ  ٚس  .16"طنإت تبعس ٝن

ست٢ إٕ ايهاتب عبس ايػالّ ايرتَاْٝين أؾاض إىل إٔ اهلٓس ناْت َتػاق١ يف بعض 

سٝح إٔ قإْٛ "َاْٛ" ٜٛصٞ مبعا١ًَ ايعبس  املعاْٞ يف عٗس َاْٛ، سني ٜصنط "...

ُّا َٔ قبٌ ايػٝس، ٚع٢ً ايػٝس إٔ َعا١ًَ سػ١ٓ، ٜٚؿري إىل إٔ اإلغا٠٤ إيِٝٗ تع ترب ظً

 .17ٜصرب عًٝ٘، ست٢ ٚإٕ نإ قس أصاب٘ َهطٚٙ َٓ٘"

                                                         
 .901:ص .قًٓا ٚقايٛا يف ايتػاَحاملٓصٛضٟ، أمحس خًفإ.  15
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اجملًؼ ايٛطين يًجكاف١ ٚاآلزاب ٚايفٕٓٛ، غًػ١ً ايهٜٛت:  .ايطم َاضٝ٘ ٚساضطٙ .ايرتَاْٝين، عبس ايػالّ 17

 .11:ّ، ص9111عامل املعطف١، 
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ف١ ًػبتذػٝس َا آَٓت ب٘ ايف إٔ اؿطاض٠ اهلٓس١ٜ قاَتٓصٛضٟ ٜٚط٣ أمحس خًفإ امل

َٔ قِٝ ايتعاٜـ ٚاحملب١ ٚايتػاَح َع ايجكافات ٚاألزٜإ ٚاملُاضغات املدتًف١،  ايبٛش١ٜ

اهلٓس اؿاي١ٝ َا ٖٞ إال عباض٠ عٔ اْعهاؽ  إٕ بايكٍٛإىل اهلٓس املعاصط٠ ٜؿري  ثِ

 .18يتًو املبازئ ٚايكِٝ ايتػاق١ٝ

١ٝ فًػف١ يف اهلٓس )قٛاعاتٗا اهلٓسٚغايسنتٛض عًٞ ظٜعٛض يف نتاب٘ ايكِٝ "ايؼسخ ٚ

ٚاإلغال١َٝ ٚاملعاصط٠ َع َكسَات عٔ ايفًػف١ ايؿطق١ٝ ٚيف ايصني(" عٔ س١ٜٛٝ 

ايفًػف١ اهلٓس١ٜ عفا٠ٚ، ٜٚط٣ إٔ يف ايفًػف١ اهلٓس١ٜ زال٥ٌ ع٢ً ععُتٗا، ٚفٝٗا بعض 

ّٝا قاز أ١َ نبري٠ ٚعرب َكَٛات ايعع ١ُ ايفهط١ٜ ٚاإلْػا١ْٝ، ٚاييت تطنت تطاّثا غٓ

ْٛٓت مبباز٥ٗا اإلطاض ايفهطٟ ٚاملعٝؿٞ ملالٜني ايبؿط، ٚضٓزت ع٢ً  قطٕٚ عس٠، ن

ملؿهالت  ٝات، ٚاجملتُع؛ ٚناْت غٛا٤ ٚسًٛاٟلأغ١ً٦ ٖؤال٤ يف َٝازٜٔ املاٚضا٥

 ٚزّيت ع٢ً ايٛادب، ٚأقاَت مناشز َصري١ٜ ٚسٝات١ٝ ١َٜٝٛ، ٚيكس عًُّت تًو ايفًػف١،

دٛز، ٚفٝٗا ْعطات يًكِٝ ٚاملجٌ، ٚعجت يف أغؼ اجملتُع، ٚايتفهري، ٚاملٓٛل، ٚايٛ

ايعكٌ، ... نُا قسَت ٖصٙ ايفًػف١ َعٛٝات فهط١ٜ غًٗت اْتفاض١ تعُري١ٜ مشٛي١ٝ

َٓٗا خًل نجري َٔ ايػطب ٚايعطب ٚايفطؽ ٚاألَِ  َٚا٥س٠ ع١ًُٝ ٚفهط١ٜ اْتفع

١َٝ، ثِ ٜصنط عٛاٜا ايسٜا١ْ اهلٓس١ٜ املػُا٠ بايبٗانيت ٜٚكٍٛ: "ٚيهٓٓا ال اإلغال

فّٗٛ اإلي٘ ايؿدص َٚفّٗٛ ْٓػ٢ هلا أْٗا أعٛت ايبٗانيت اييت تتُسز ست٢ ؼطٔ َ

تػِ ايطٚح اهلٓس١ٜ،  ٚايتػاَح ؾ١ٝتفطق١،  احملب١ يهٌ ايٓاؽ؛ بػري متٝٝع؛ ٚالاحملب١،

ٕ زضد١ َطَٛق١، َبسأ عسّ األش١ٜ، عسّ ايكتٌ فايبٛش١ٜ، َّجال تبًؼ يف ٖصا ايؿأ

ٖٓسّٜا آخط ٜٚكٍٛ: "ٖٚٓا أّٜطا  ثِ ٜصّنطْا عٛا٤ّ "،)أُٖػا(، ايالعٓف، ٚايؿفك١

، ٚيف َٝسإ ايعًِ  ضأٜٓاٖا تفتح صسضٖا...ْٚصّنط َط٠ أخط٣ بايٓعع١ ايؿُٛي١ٝ اييت

 .19"ٔ ايعٛا٤ اهلٓسٟ ضشاٟلٚإْتاز ايبطاع١ ٚايًك١ُ، مل ٜه
 
 

                                                         
 . 901:ص .يتػاَحقًٓا ٚقايٛا يف ا. أمحس خًفإ املٓصٛضٟ، 18

 .909-900ّ، ص:9111ع ايسٜٔ يًٛباع١ ٚايٓؿط، َؤغػ١ ع :بريٚت .9ط ف١ يف اهلٓس،ػًايف ًٞ.ظٜعٛض، ع 19
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 ٗامتا غاْسٟ:املفًػف١ تػاَح 
ٗامتا املَاضغٗا ايععِٝ اهلٓسٟ ٖٞ اييت َٚٔ مناشز ايتػاَح اهلٓسٟ اؿ١ٝ املعاصط٠ 

مس٘ األصًٞ "َٖٛٔ زاؽ نطّ تؿاْسضا"، ٚأَا غاْسٟ فٗٛ يكب أغطت٘ ، ا20غاْسٟ

 ّ يف9911. ٚيس غاْسٟ يف ايجاْٞ َٔ ؾٗط أنتٛبط عاّ 21اؿطف١ٝ، َٚعٓاٙ "ايعٛاض"

 .22اهلٓسَس١ٜٓ أمحس آباز، بٛال١ٜ غذطات يف 

ْؿأ غاْسٟ نإْػإ َتػاَح، َتػامل َٚتذاْؼ َع نٌ بػض ايٓعط عٔ اْتُا٥٘ 

ا ايسٜين أٚ ايٛبكٞ أٚ ايعطقٞ. ٜكٍٛ ايهاتب املصطٟ: "ٚمل ٜهٔ غاْسٟ إْػاّْ

حيب ايتفطق١  َتعصّبا ٚإٕ نإ َتُػٟها بسٜٓ٘ يهٓ٘ حيب مجٝع ايٓاؽ ٚال

َع١ًَٛ جيب إٔ تتػا٣ٚ يف سكٛقٗا َع غريٖا َٔ  إطالٟقا، ٜٚط٣ إٔ املٓبٛشٜٔ يف اهلٓس

ايٛبكات، ٖٚٛ حيب ايٝٗٛزٟ، ٚاملػٝشٞ، ٚاملػًِ، نُا حيب أٟ إْػإ ٜٓتُٞ إىل 

 .23أٟ زٜٔ آخط فكًب٘ ب٘ َتػع يًذُٝع"

تعطف غاْسٟ ع٢ً غٝاغ١ املػامل١ ألٍٚ َط٠ يف سٝات٘ خالٍ تصف١ٝ قط١ٝ نبري٠ يف 

ّ، بني 9911يف َاٜٛ عاّ   (The Union of South Africa) اأفطٜكٝاؼاز دٓٛب 

ٔ َٔ اهلٓس، بإدطا٤ اهلل ٚخصُ٘، ٚنالُٖا ناْا تادطٜٔ نبريٜ َٛنً٘ زازا عبس

تػ١ٜٛ ٚز١ٜ بُٝٓٗا. َٚٔ ٖصا ايٛطٜل تعًِّ غاْسٟ َبازئ املػامل١، ٚايتػاَح. ٜكٍٛ 

 :تب املصطٟ ٜٛغف غعس يف ٖصا ايصسزايها

ايكط١ٝ زافّعا يػاْسٟ احملاَٞ العتٓاق٘ َبسأ تػ١ٜٛ املٓاظعات بايٛغا٥ٌ "ٚناْت ٖصٙ 

ايػ١ًُٝ ٚاالبتعاز َا أَهٔ عٔ سًب١ ايصطاع أَاّ احملانِ مما نإ خيًل اؿكس، 

 .24ٜٚؿٝع ايهطا١ٖٝ بني ططيف ايٓعاع"

                                                         
 َع٢ٓ "َٗامتا" )ضٚح ععِٝ(، ٚقس يكب٘ ب٘ أسس املػًُني.  20

 .1:ص ايكاٖط٠: املطنع ايعطبٞ اؿسٜح، .ععُا٤ َٔ ايعامل غاْسٟ .ٜٛغف، ٜٛغف غعس 21

 .91:ص ٘،ْفػدع املط 22

 .91:صاملطدع ْفػ٘،  23

 .19ص:املطدع ْفػ٘،  24
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ت املؤمتط دًػايف ّ ٚؾاضى 9109ضدع غاْسٟ إىل اهلٓس َٔ دٓٛب أفطٜكٝا عاّ 

تا، ٚتعطف ع٢ً قط١ٝ اهلٓٛز، يهٔ ضدع إىل دٓٛب أفطٜكٝا ااهلٓسٟ يف نٛيه

 The Passiveيٝدٛض يف املكا١َٚ ألدٌ اهلٓٛز ٖٓا، سٝح ؾهٌ ٖٓاى 
Resistance Association ّٚسصٛهلِ ع٢ً  ل اهلٓٛزع ّ ألدٌ املػاٚا٠ 9101 عا

يف دٓٛب أفطٜكٝا بأغًٛب  ٟسكٛقِٗ املس١ْٝ. ٚقس ساضب غاْس سل االْتداب، ٚضُإ

عسّ  بؿططايعٓصط١ٜ  ٝاّ مبعاٖطات ٚايٛقٛف ضس ايٛطمإىل ايك ٚزعاَتػامل، 

اغتك٢ أغًٛب٘ ٚأخالقٝات٘ يف ايهفاح ٖصا َٔ ٜكاٍ إٕ غاْسٟ ٚ .25إىل ايعٓف ايًذ٤ٛ

بٝني ٚضيٝٛتٛيػتٟٛ ٚبصف١ عا١َ بكص١ "اؿطب ٚايػالّ"، نُا تأثط بايفالغف١ األٚ

اآلخطٜٔ ٚيف َكسَتِٗ "دٕٛ ضاغهني"، نُا ٜط٣ بعض ايٓكاز أْ٘ تأثط بأْصاض 

ني، ٚبعطِٗ قايٛا إٕ غبب غًٛى غاْسٟ َصٖب٘ ٖصا ٖٛ إعذاب٘ ٝايػالّ َٔ املػٝش

إٔ نٌ َا غبل مجعٗا غاْسٟ يف "بطغٍٛ اإلغالّ... ٚأَا يف ضؤ١ٜ ايٓاقس ٜٛغف غعس: 

ا١َٝ ٚايطقٝك١ ٚايعع١ُٝ اييت قطأٖا بٛتك١ اْصٗطت فٝٗا نٌ املبازئ ايػ

تعٛز عًٝٗا اهلٓٛز اييت . ٚأقٍٛ إٕ اهلٓس املتػامل١ ٚططٜك١ ايتعاٜـ ايػًُٞ 26"ٚاغتٛعبٗا

ايصٟ دعٌ  تػٓس" يف اهلٓس، ٖٛ ايػبب ايط٥ٝؼقبٌ إٔ غازت غٝاغ١ اإللًٝع "فٓطم ٚ

 غاْسٟ قا٥ّسا َتػاملا، ٚإْػاّْا َتػاٟقا.

٣ ّ، ٚأخص ٜتذٍٛ يف ؾت٢ املسٕ، ٚايكط9191ٜٓاٜط عاّ  1دع غاْسٟ إىل اهلٓس يف ٚض

. َٚٔ ٚخيٛض يف املػاعٞ ضس االغتعُاض ايربٜٛاْٞٚاألضٜاف يالطالع ع٢ً أسٛاهلِ، 

غاْسٟ عس٠ اغرتاتٝذٝات ٚقاز ؾت٢ اؿطنات  خالٍ دٗٛزٙ املط١ٝٓ اؽص

ايت٢ اؾتٗطت ١ ايالعٓف١ٝ ٚايٓطاالت ٚمتٝعت نٌ ايهفاسات باملكا١َٚ ايػًُٝ

 ا، َٓتصّطا.ُػا" يف اهلٓس؛ فهإ غاْسٟ ميجٌ قا٥ّسا َػامٟلٖٝبــ"األ

أؾاز ايهاتب ايعطبٞ عبس ايػالّ ايرتَاْٝين يف نتاب٘ "ايطم َاضٝ٘ ٚساضطٙ" 

ٚيكس نإ " قاٍ: سٝحفًػف١ غاْسٟ، ٚعٓبط عٔ إعذاب٘ ايؿسٜس بفًػفت٘ املتػاق١ 

از٠ يف اهلٓس اؿاي١ٝ، َُٜٚعس ٖٛ أّٜطا أسس فالغفتٗا ألْ٘ غاْسٟ ايصٟ ٖا ٖٛ أسس ايك

                                                         
25

 .67املطدع ْفػ٘، ص: 
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مل ٜهٔ قس خطَز نجرّيا ع٢ً ايفًػف١ اهلٓس١ٜ، ٖٚٛ َٔ ايسعا٠ إىل احملب١ ٚايتػاَح 

ٕ اؿب ٜعترب ٖٛ ايك٠ٛ اّ اآلخطٜٔ ٚايتعاطف َعِٗ؛ سٝح إْٚبص ايعٓف ٚاي٥ٛاّ ٚاسرت

١ اؿب، بؿطط إٔ ٚيٝؼ ايطعف أٚ ايعٓف، ٚإٔ نٌ ؾط ميهٔ قٗطٙ بٛاغٛ

 .27ٜتُػو املط٤ باؿكٝك١ نٛغ١ًٝ يًُكا١َٚ"

ٚغاْسٟ ٖٛ ايععِٝ ايصٟ أغؼ اهلٓس اؾسٜس٠، ٖٚٛ َؤغؼ أنرب زميكطاط١ٝ يف 

ست٢  كتًف١ َٔ ؾت٢ األعطام، ٚايًػات، ٚايسٜاْات، ٚاأليٛإ، اايعامل تطِ ؾعٛب

 االضٛطابات ايٛا٥ف١ٝ بني اهلٓسٚؽ ْسالع أنربتٛبٝل ايتػاَح بعس ا اغتٛاعت

ايهاتب أمحس خًفإ  ٚاملػًُني َٔ قبٌ املتٛطفني. ٚاعرتاٟفا ظٌُٝ ٖصا ايكا٥س ْكٌ

ضا٥ّعا يف نتاب٘ "قًٓا ٚقايٛا يف ايتػاَح" ملا٥ٝهٌ ألًٛ إش قاٍ: "ٚيكس  املٓصٛضٟ قٛاٟل

٘ بكٛي٘، بأْ٘ ٚط١ٝٓ يٝػت قسٚز٠، ٚيهٓٗا عٓبط غاْسٟ عٔ ٚطٓٝت٘ املتػاق١ ي

تطِ اؾُٝع، يهٓ٘ ٜطفض ايٛط١ٝٓ، اييت ؼاٍٚ بإٔ تجبت ْفػٗا ع٢ً سػاب األَِ 

 .28األخط٣"

املٗامتا غاْسٟ" َٚٔ خالٍ  -عكاز ضا٥عت٘ ايؿٗري٠ "ضٚح ععِٝ ايٚنتب عباؽ قُٛز 

اْسٟ ٠ ْص١ٝ يعًُ٘ ٖصا لس أْ٘ أعطب عٔ َس٣ إعذاب٘ ايؿسٜس بؿدص١ٝ غقطا٤

ٌٓ نتاب٘ بأبٝات مج١ًٝ َٔ األؾعاض سٝح ٚفًػفت٘ ٚأغطاض سٝات٘ ٚغٝاغ ت٘. ٚاغتٗ

 ٜكٍٛ:

 29أْا أْعاٖا، ٚيهٔ ال أصّٛ ظاٖس اهلٓس ْع٢ ايسْٝا ٚصاّ

َٔ عع١ُ "غاْسٟ" باملكاب١ً بٝٓٗا ٚبني ز يف أغًٛب٘ ايطا٥ع: "ٚيٝؼ أدسض ٜكٍٛ ايعكا

ً٘ بأيف ععِٝ َٔ األقسَني ٚاحملسثني، بغريٖا َٔ ضطٚب ايعع١ُ اإلْػا١ْٝ؛ ألْو تكا

بعس شيو َٔ ايصفات، ٖٚٛ  ف٘ يف نجري أٚ قًٌٝ أٚ ٜٓاقط٘ يف نٌ صف١ينًِٗ خيا

١ تِٜٛٛٗ يف ضسابِٗ أمجعني. ٖصٙ ُٝبعس شيو ععُا٤. ٚاإلْػا١ْٝ ايعع ِٗععِٝ، ٚنً

                                                         
 .11:ص .ايطم َاضٝ٘ ٚساضطٙ ايرتَاْٝين، عبس ايػالّ. 27

 .901:ص .قًٓا ٚقايٛا يف ايتػاَحاملٓصٛضٟ، أمحس خًفإ.  28

ّ، 1091ٖٓساٟٚ يًتعًِٝ ٚايجكاف١، َؤغػ١ ايكاٖط٠:  .ضٚح ععِٝ املٗامتا غاْسٟعكاز، عباؽ قُٛز. اي 29

 .1:ص
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 تٓعع إىل غا١ٜ غريٖا، يٝػت ٖٞ بػذٌ سٛازخ ٚال صفشات تٓعع إىل ٖصٙ ايػا١ٜ ٚال

تكِٜٛ أٜاّ، ٚيهٓٗا َطآ٠ صػري٠ ٜبسٚ فٝٗا َٓاط ايعع١ُ َٔ "َٗامتا اهلٓس"... ٖٚٛ 

 .30ايطٚح ايععِٝ"

عكاز ٚصف ضٚح َٔ خالٍ قاضط٠ ايؿاعط اهلٓسٟ طاغٛض ٚأفهاض غاْسٟ: ايٚحياٍٚ 

ٜفِٗ ٚطٓ٘ نُا ٜفُٗ٘ تادٛض ؾاعط اهلٓس، ٜٚؿعط ب٘ ع٢ً ٖصا  –ْيب اهلٓس–"ٚغاْسٟ 

ُٖػا" أٚ ايػٛاضاز أٚ االغتكالٍ، ٚبني "األايٓشٛ َٔ ايؿعٛض، فهإ ٜكاضٕ بني 

 .31ٓف باؿػ٢ٓ"ضبط ايٓفؼ، َٚكا١َٚ ايع

َٚٔ خالٍ قطا٠٤ ٖصا ايهتاب لس إٔ ايعكاز ٜصف "غاْسٟ" بكسٜؼ ايكطٕ ايعؿطٜٔ 

 .سز ثكافاتٗا ٚاختالف ًٌَ أبٓا٥ٗاإش اغتٛاع إٔ جيُع اهلٓس ع٢ً ن١ًُ ٚاسس٠ ضغِ تع

ُِػا( ٖٔ اييت زعا إيٝٗا غاْسٟ  32ٜٚط٣ أْ٘ َٔ خالٍ غٝاغ١ املكا١َٚ ايػ١ًُٝ )األ

ٚاغتُسٖا َٔ ايتعايِٝ ايس١ٜٝٓ املتػاق١ اييت ناْت باهلٓس َٛدٛز٠، اغتٛاع إٔ 

جيرب اإلَرباطٛض١ٜ اييت ال تػٝب عٓٗا ايؿُؼ إٔ ترتى َػتعُطاتٗا ايجط١ٜ ايؿاغع١ 

ضز بعض اؿٛازخ ايتاضخي١ٝ يٝبني عبكط١ٜ غاْسٟ َٚس٣ ٛباهلٓس زٕٚ عٓف. ٚايعكاز ٜ

فػ٘ ٚضٚس٘ ايػُش١، عٝح أصبح ضَّعا يًػالّ ٚايالعٓف ٚأّبا ضٚسّٝٓا يًٗٓس مسٛ ْ

 .اؿط٠

ٖٔ ٜحسَٚٔ خالٍ اؿ ػا" ايصٟ اختاضٙ غاْسٟ ٜفصٌ نالَ٘ بإَعإ ُعٔ َصٖب "األ

. ٚأؾاز ايعكاز بفًػف١ غاْسٟ يف 33...زقٝل ٜٚط٣ إٔ ططٜك١ غاْسٟ ٖٞ ططٜك١ فعاي١

"يف ايٛقت ايصٟ قاّ فٝ٘ غاْسٟ بايسع٠ٛ  بكٝت٘ يف ٖصا اجملاٍ، سٝح قاٍ:ايتػاَح ٚأغ

إىل ايػالّ ٚادتٓاب املكا١َٚ ايعٓٝف١، ناْت أٚضب١ تطٛطب بسع٠ٛ أخط٣ تٓاقطٗا 

ٚٓدٛٙ"  .34متاّ املٓاقط١، ٖٚٞ زع٠ٛ ايك٠ٛ ٚايكػ٠ٛ أٚ زٜٔ ايك٠ٛ نُا مساٙ أتباع٘ َٚط

                                                         
 . 1ْفػ٘، ص: املطدع 30

31
 .91ص:املطدع ْفػ٘،  

 .19:، صاملطدع ْفػ٘ 32

 .11-19:صاملطدع ْفػ٘،  33

 .19: صاملطدع ْفػ٘،  34
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فطٜس٠ تكسّٜطا ٚإعذاّبا ببٌٛ اهلٓس  35صطٟ ؾٛقٞ بو قصٝس٠ٚقطض ايؿاعط امل

سٝٓا بٗا ايؿاعط غاْسٟ عٓسَا َٓط مبصط يف ططٜك٘ إىل إلًرتا ٚٗامتا غاْسٟ، امل

 .36يٝؿاضى يف َؤمتط املا٥س٠ املػتسٜط٠، "ؼ١ٝ َٔ َصط إىل بٌٛ اهلٓس ايععِٝ"

ط ايؿاعط عٔ تكسٜطٙ ملها١ْ غاْسٟ ٚزٚضٙ ايطا٥ع يف ٚيف ٖصٙ ايكصٝس٠ ايطا٥ع١ عٓب

 اٙ اإلْػا١ْٝ ست٢ يكب٘ بايٓيب ٚايطغٍٛ، نُا ٜكٍٛ:ايصٚز عٔ اؿل ػ

ٌَ نْيٙب َجــــــــــــ ِٔ شيٜو ايعـٗٔس ؽ  ٓفٛؾٝٛــ َٔ  ٜأٚ

ٌِ ٍِ ٚايفعــــــــــــــ َٔ املَُٓٓتـــٜعِط امٜلٗٔسٟ  قطُٜب ايكٛ َٔ 

ُ٘ ايٗطغ ِٔ اؿِل ٚيف ايٗعٖس  ـصٚٔزـــــــٌِ يف ايؾبٝ  ع

َِ باؿــــــــــــــ  37ـٔســـــٚبايصرِب ٚبايكص  ــٚلــــــــيكس عًَّ

ُٛٚز، ٚايتػاَح، َٚكاَٚت٘ ايػ١ًُٝ  فٝكٍٛ: ،نُا تػ٢ٓ ظُاٍ فًػفت٘ يف اأٝليف١ٔ ٚاي

ُٛٓز  َزَع٢ اهلٓسَٚؽ ٚاإلغال  َّ يأٝليفــــــــــــــــــــ١ٔ ٚاي

ِٔ يف ٔغ  بٔػِشــِط َٔ ٝق٣ٛ ايٗطِٚح ِٝ ِٜٝف ٣َٛ ايٖػ  ُِٔسس

 38ٔســـَس األغضا٥ٔــــــــــ ٜكٟٛ  ُٚغًٛــــــــإ َٔ ايٓفِؼ

املرتدِ املصطٟ إمساعٌٝ َعٗط يهتاب "َٗامتا غاْسٟ غريت٘ نُا نتبٗا عٓبط 

بكًُ٘" عٔ إعذاب٘ ايؿسٜس بسٚض غاْسٟ يف بٓح اإلخا٤ ٚاملػاٚا٠، ٚايكطا٤ ع٢ً ايٓعاّ 

فٝػٟٛ بني األلاؽ املٓبٛشٜٔ ٚاهلٓسٚنٝني األطٗاض،  ايٛبكٞ اهلٓسٚغٞ املكٝت؛

ٜٚكٍٛ: "ٖٚٓا ٜػتٝكغ ضُري اهلٓس فتفتح اهلٝانٌ املكسغ١ يأللاؽ املٓبٛشٜٔ 

ٜٚتػا٣ٚ نٌ أٌٖ اهلٓس يف اؿكٛم املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ، ٚتتِ املعذع٠ ايهرب٣ ألٍٚ 

ٌ َٔ ططٜل َط٠ يف تاضٜذ ايؿطم، ال َٔ ططٜل ايؿعٛش٠، ٚال َٔ ططٜل ايػٝف، ب

                                                         
 بّٝتا. 11ٖصٙ قصٝس٠ فطٜس٠ ؼتٟٛ ع٢ً ثالخ صفشات، ٚ 35

س َطٜسٜ٘ َػرت ا غاْسٟ ْؿأت٘ ٚعًُ٘ يف دٓٛب إفطٜك١ٝ، َٔ غريت٘ نُا نتبٗا بكًُ٘ ْٚؿطٖا أسَٗامت 36

 .1ص: ّ،1091 ،زاض إسٝا٤ ايهتب ايعطب١ٝ أْسضٚظ اإللًٝعٟ، تط: إمساعٌٝ َعٗط. َصط:

  .1:صاملطدع ْفػ٘،  37

 .1املطدع ْفػ٘، ص: 38
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اإلقٓاع، ٚيعُطٟ إٕ ٖصا ألٍٚ سذط ٜبين يف اغتكالٍ ايؿطم بك٠ٛ اإلميإ، ال بك٠ٛ 

 .39اؿسٜس ٚايٓاض"

ٚباإلضاف١ إىل ٖصا ايكسض َٔ ايرتاخ ايعطبٞ لس نتّبا أخط٣ تعاجل قط١ٝ املكا١َٚ 

  .بٓا ايهالّيهٔ ْرتنٗا ي٦ال ٍٜٛٛ  ،ٗامتا غاْسٟاملايػ١ًُٝ اييت أطًكٗا 

 َعاٖط فًػف١ ايتػاَح اهلٓس١ٜ:

ٖهصا عاؾت اهلٓس أؾٛاٟطا نبري٠ يف ظٌ ايتػاَح ٚايتعاٜـ ايػًُٞ ايصٟ بٓج٘ أبٓا٤ 

صط ايفٝسٟ ايؿُايٞ، اهلٓس يف عصٛض تاضخي١ٝ َتعاقب١ َٓص عصط ايفٝسات، ٚايع

، ٚايعصط اؿسٜح، ٚقس غاِٖ يف إضغا٤ قٛاعس ايتػاَح نٌ َٔ ٚايعصط ايٛغٝط

ايعًُا٤، ٚايسعا٠، ٚايفالغف١ ٚاملًٛى بفاضم األظ١َٓ ٚايعصٛض. ٚمتدض ٖصا ايتػاَح 

 عٔ َعاٖط تربٖٔ ع٢ً مماضغت٘ يف اجملتُع اهلٓسٟ، َٔ أُٖٗا َا ًٜٞ:
عاؾت ؾعٛب نجري٠ يف اهلٓس ؼت ضا١ٜ ٚاسس٠، بٛطٜك١ غ١ًُٝ،  ايتعاٜـ ايػًُٞ:

طاف، ٚيػات، ٚزٜاْات ؾت٢ ست٢ َٚٔ أنرب زال٥ًٗا أْ٘ تٛدس يف اهلٓس أعطام، ٚأع

ح مل جيس ايالعٓف ٚاإلنطاٙ اآلٕ، ٖٚصا ٜسٍ ع٢ً طبٝع١ اهلٓٛز املتػاق١، سٝ

 يف ايكطا٤ ع٢ً ٖصا ايتٓٛع ايجكايف ٚاؿطاضٟ يًشٝا٠. غبٝاٟل

ٜطٜسٕٚ  أبٓا٤ اهلٓٛز َتػاقٕٛ عهِ طبٝعتِٗ، ال عسّ إغاض٠ اهلٓٛز ع٢ً اآلخطٜٔ:

ٚايػالّ، َٚٔ ثِ مل خيٛضٛا يف اؿطٚب نُكتشُني،  اؿطب بٌ سبب إيِٝٗ األَٔ

َٚا بسأٚا اؿطب َٔ قبًِٗ، ٚيهٔ زافعٛا عٔ ععِٖ ٚنطاَتِٗ عٓسَا ْصبت هلِ 

ٛا فٝ٘ بال٤ ب، فكاَٛا بايصٚز عٔ سٝاضِٗ، ٚأبًاؿطٚب، ٚدًبت َٔ قبٌ األداْ

 سػّٓا.

فهط٠ بٛد٘ خاص ُعطفت اهلٓس باملكا١َٚ ايػ١ًُٝ، ٚبطظت ٖصٙ اي املكا١َٚ ايػ١ًُٝ:

ٗامتا امليس٣ َكا١َٚ اهلٓٛز ضس االستالٍ ايربٜٛاْٞ ايػاؾِ، بكٝاز٠ ايععِٝ ايبٌٛ 

 َٔ ايتفصٌٝ آْٟفا. عٓٗا بكسض غاْسٟ، ٚقس غبل اؿسٜح

                                                         
 .1:، صاملطدع ْفػ٘ 39
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اهلٓس بايتػاَح َٚٔ َعاٖطٙ أْٗا ضسبت باألداْب، تتُٝع  تٛطني ٚػٓٝؼ ايالد٦ني:

ت ٚاملٛاصفات املع١ٝٓ، نُا تٓص َٚٓشت اؾٓػ١ٝ يهٌ َٔ ٜطغب ٚفٟكا يًُتًٛبا

 عًٝ٘ ايبٓٛز َٔ ايكإْٛ ايكَٛٞ.

، اهلٓس َٔ أقسّ ايبالز :خاص١ ايبًسإ ايعطب١ٝٚايعالقات ايجٓا١ٝ٥ َع ايبًسإ األخط٣ 

قاَت بتشػني ايعالقات ايجٓا١ٝ٥ ٚتععٜعٖا َٓص قسِٜ ايعَإ، خاص١ ؾٗست اهلٓس ٚ

ًٝٗا عس٠ أعاخ ٚزضاغات داَع١ٝ عالقات طٝب١ َع ايبًسإ ايعطب١ٝ، نُا تسٍ ع

 َٚكاالت قه١ُ.

اهلٓس َعطٚف١ بتعسز زٜاْاتٗا، َع أْٗا عاؾت ؼت اؿهِ  نجط٠ ايسٜاْات ٚؾٝٛعٗا:

ايبٛشٟ، ٚاملًٛى شات ايسٜاْات املدتًف١، ٚاؿهِ اإلغالَٞ ملس٠ مٛ مثا١ْٝ قطٕٚ، 

اْكػاّ ايبالز ثِ االغتعُاض، ثِ اغتٛاعت بصٝاغ١ أنرب مجٗٛض١ٜ زميكطاط١ٝ ضغِ 

ٍٓ ٖصا ع٢ً ؾ٤ٞ فإمنا ٜسٍ ع٢ً طبٝع١ اهلٓس املتػاق١.  بني اهلٓس ٚبانػتإ؛ فإٕ ز

لس يف تاضٜذ اهلٓس أْ٘ ْؿأت يف اهلٓس بعض  تٛسٝس األفهاض ٚايسٜاْات ٚتكطٜبٗا:

ايفًػفات ٚاملصاٖب ايفهط١ٜ َجٌ سطن١ ايبٗانيت، ٚزٜٔ إهلٞ، ٚعكٝس٠ تٛسٝس 

تٛسٝس األفهاض، ٚايسٜاْات فُٝا بني ايٓاؽ، َٚصاٖب  األزٜإ اييت تسعٛ إىل

عُل ايتػاَح ايعطٜل ايجابت يف نٝإ إىل ايصٛف١ٝ، ٚتصٌ دصٚض ٖصٙ األفهاض 

 اهلٓس.

 االستفاظ بكِٝ ايتػاَح يف ايسغتٛض ايٛطين:

ٚقس أؾطْا فُٝا غبل يس٣ ؼسٜس َفّٗٛ ايتػاَح إىل أْ٘ ٜعٛٞ نٌ ؾدص َػاس١ 

ٜعين ايتدًٞ  ايتعبري ست٢ ٚإٕ ناْت اآلضا٤ غري َتؿاب١ٗ، ٚالَٔ اؿط١ٜ يآلخطٜٔ يف 

كسات اـاص١ بِٗ عٔ املعتكسات أٚ األفهاض اـاص١ بِٗ بٌ ٜعين عسّ ْؿط املعت

باآلخطٜٔ ٜٚؤملِٗ. نُا أْ٘ ٜؤنس ع٢ً سط١ٜ ايٓاؽ يف اختٝاض  بأغًٛب ٜػ٤ٞ

َٔ ضُٔ اؿط١ٜ  عكٝستِٗ ايس١ٜٝٓ، َطتهّعا ع٢ً إٔ املعتكسات ايس١ٜٝٓ يس٣ ايفطز

 .40ايؿدص١ٝ ي٘

                                                         
ايساض  :يٝبٝا-ططابًؼ .َٛغٛع١ عًِ ايػٝاغ١ )َصًٛشات كتاض٠( .خؿِٝ، ز. َصٛف٢ عبس اهلل 40

 .َٚا بعسٖا 11:ّ، ص9114اؾُاٖري١ٜ، 
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ٖٚصا َا ْٓص عًٝ٘ ايكإْٛ ايٛطين اهلٓسٟ، بٓٛعٝت٘ ايعًُا١ْٝ؛ فٗٓاى عس٠ بٓٛز تؤنس 

تػاَح ٚسط١ٜ ايتعبري، ٚمماضغ١ املعتكسات، ٚتؤنس صٝا١ْ األفطاز َٔ ؾت٢ ٖصا اي

 زٕٚ متٝٝع عٓصطٟ.ام ٚاأليٛإ، ٚايًػات ٚايسٜاْات األعط

 خامت١ ايبشح: 

سٍٛ نٌ َٔ  ملٛضٛع ايبشح١ يبشج١ٝ متت تػ١ٝٛ احملاٚض ايط٥ٝػَٔ خالٍ ٖصٙ اؾٛي١ ا

ٚايػٝاغٞ، ٚايفهطٟ ٚايجكايف، ، َفّٗٛ فًػف١ ايتػاَح، ٚأْٛاع٘ َٔ ايتػاَح ايسٜين

يف ْٚؿأ٠ ٖصٙ ايفًػف١ يف اهلٓس، ٚاإلؾاز٠ بايتػاَح اهلٓسٟ يف ايرتاخ ايعطبٞ ايعطٜل 

ايتػاَح  بؿإْٔسٟ خاص١ فُٝا قايٛا عٔ فًػف١ غاٚأقٛاٍ ايهتاب ايعطب،  ض٤ٛ

 َٚٔ أِٖ ايٓتا٥ر اييت تٛصٌ إيٝٗا املكاٍ: .َٚكاَٚت٘ ايػ١ًُٝ

 يًفًػفات ايعسٜس٠ َٔ أُٖٗا "فًػف١ ايتػاَح ٚايتعاٜـ ايػًُٞ". ااهلٓس تعترب َٗبٛ -
اغع١ تعاٍ تعٝـ يف ضبٛعٗا ايٛ َٗبط األزٜإ املدتًف١ سٝح عاؾت ٚالاهلٓس تعترب  -

 .زٜاْات َٚصاٖب ؾت٢ ٚأتباعِٗ
ف ايعطب ع٢ً فًػف١ ايتػاَح اهلٓس١ٜ عٔ ططٜل املكا١َٚ ايػ١ًُٝ اييت قاّ بٗا تعٓط -

 ايهبري املٗامتا غاْسٟ. ايععِٝ اهلٓسٟ
ظايت فًػف١ ايتػاَح اهلٓس١ٜ َٛضّٛعا يًبشح قسمّيا ٚسسّٜجا ست٢ اآلٕ َٓص إٔ  َا -

 غاْسٟ. ايهبري أطًكٗا ايععِٝ

ؿطن١ غاْسٟ يف ايتػاَح زٚض نبري يف بٓح اإلخا٤ ٚاملػاٚا٠، ٚايكطا٤ ع٢ً ايٓعاّ  -

 ٜٔ ٚاهلٓسٚنٝني األطٗاض.ايٛبكٞ اهلٓسٚغٞ املكٝت؛ فٝػٟٛ بني األلاؽ املٓبٛش

 املصازض ٚاملطادع:

  .ٞتط: سػإ َٝدا٥ٌٝ إغشل. زَؿل: 9ط أغطاض اآلهل١ ٚايسٜاْات،أ. ؽ. َٝػٛيٝفػه ،

 .م4228زاض عال٤ ايسٜٔ يًٓؿط ٚايٛباع١، 

  .ٕٚيبٓإ: زاض أَٛاز يًٛباع١ ٚايٓؿط،  .9، طأضٛا٤ ع٢ً ايتعصبإغشل، أزٜب ٚآخط

9111.ّ 
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 َفّٗٛ ايتػاَح يف ايجكاف١ اإلغال١َٝ ٚاْعهاغات٘ ع٢ً تطب١ٝ دابط.  األْصاضٟ، قُس

ايٛفٛي١ يف فتُع عطبٞ  –. ايهٜٛت: اؾُع١ٝ ايهٜٛت١ٝ يتكسّ ايٛفٛي١ ايعطب١ٝ األطفاٍ

 ّ.9111-9114َتػري، ايهتاب ايػٟٓٛ ايعاؾط، 

  .ٕٚ9111 بريٚت: زاض ايػاقٞ، .9ط ايتػاَح بني ؾطم ٚغطب،بايسٜٚٔ، تَٛاؽ ٚآخط.ّ 

  .ٔبريٚت: املؤغػ١ ايعطب١ٝ يًسضاغات ٚايٓؿط، 1، زَٛغٛع١ ايفًػف١بسٟٚ، عبس ايطمح .

9111.ّ 

  .ّايهٜٛت: اجملًؼ ايٛطين يًجكاف١ ٚاآلزاب ايطم َاضٝ٘ ٚساضطٙايرتَاْٝين، عبس ايػال .

 ّ.9111ٚايفٕٓٛ، غًػ١ً عامل املعطف١، 

  .بػساز: يف ايعطام )ايٛاقع ٚاملػتكبٌ(ايتشٍٛ ايسميكطاطٞ سافغ، عبس ايععِٝ درب .

 ّ.1001َؤغػ١ َصط َطتط٢ يًهتاب ايعطاقٞ، 

  .ططابًؼَٛغٛع١ عًِ ايػٝاغ١ )َصًٛشات كتاض٠(خؿِٝ، ز. َصٛف٢ عبس اهلل .-

 ّ.9114يٝبٝا: ايساض اؾُاٖري١ٜ، 

  ،4، طايفًػفات اهلٓس١ٜ )قٛاعاتٗا اهلٓسٚغ١ٝ ٚاإلغال١َٝ ٚاإلصالس١ٝ(عًٞ. ظٜعٛض. 

 .م3895بريٚت: زاض األْسيؼ، 

  .ًٞ9111. بريٚت: َؤغػ١ عع ايسٜٔ يًٛباع١ ٚايٓؿط، 9ط ايفًػف١ يف اهلٓس،ظٜعٛض، ع.ّ 

  .ايكاٖط٠: زاض 9، طأزٜإ اهلٓس ايهرب٣ )اهلٓسٚغ١ٝ اؾ١ٝٓٝ ايبٛش١ٜ(ؾًيب، أمحس .

 م.4222ايٓٗط١ املصط١ٜ، 

  .ٌٝ١٦ ايعا١َ يؿؤٕٚ املٛابع األَري١ٜ، فُع . ايكاٖط٠: اهلٝاملعذِ ايفًػفٞصًٝبا، مج

 ّ.9111ايًػ١ ايعطب١ٝ، 

  .ٕٚعُإ: زاض اؾٓإ 9، زَٛغٛع١ ايفهط ايػٝاغٞ ايكسِٜايٛعإ، عبس ايطضا ٚآخط  .

 .م4232-4228يًٛباع١ ٚايٓؿط، 

  .ايكاٖط٠: َؤغػ١ ٖٓساٟٚ يًتعًِٝ  ضٚح ععِٝ املٗامتا غاْسٟ.ايعكاز، عباؽ قُٛز

 ّ.1091 ٚايجكاف١،

  .9191. باضٜؼ: َهتب١ الضٚؽ، 9زقاَٛؽ الضٚؽ، الضٚؽ.ّ 

 ٕايكاٖط٠: ايػعٝس يًٓؿط ٚايتٛظٜع، قًٓا ٚقايٛا يف ايتػاَح .املٓصٛضٟ، أمحس خًفا .

1099.ّ 

 ًُ٘تط: َٗامتا غاْسٟ ْؿأت٘ ٚعًُ٘ يف دٓٛب إفطٜك١ٝ، َٔ غريت٘ نُا نتبٗا بك ،

 ّ.1091ايعطب١ٝ،  إمساعٌٝ َعٗط. َصط: زاض إسٝا٤ ايهتب

  .ايكاٖط٠: املطنع ايعطبٞ اؿسٜح، ز.ت. ععُا٤ َٔ ايعامل غاْسٟٜٛغف، ٜٛغف غعس . 
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 اْف٬ت ايصات ا٭ْج١ٜٛ ٚتؿهٌ ايٛعٞ يف اـطاب ايكككٞ

 ا"ْػا٤ عٓس خط ا٫غتٛا٤" يعٜٓب سفين أمنٛشًد
تاٚضٜطٜت فس٣ٚ. أ

 
  ٬ٍٖ أ١َٓٝ. أ

Email: fadoua.taouririt@ummto.dz                                                                         

 ًَدل ايبشح:
اجملُٛع١ ايككك١ٝ  املطأ٠ ايػعٛز١ٜ ٚأمناطٗا يف ٠قٛض متّجٌإىل املكاي١ تػع٢ ٖصٙ 

َٚٔ ثِ ايتططم إىل ساي١ تؿعٞ ٖصٙ ايصات  ،ا٫غتٛا٤" يعٜٓب سفين ْػا٤ عٓس خط"

قٛض٠ املطأ٠ ايُٓط١ٝ،  يٓتُجٌ، ا٭ْج١ٜٛ ٚاْؿطاضٖا إىل شٚات كتًف١ سس ايتعاضض

ٚماٍٚ تككٞ َا تعاٜؿ٘ ٖصٙ  .ٚاملطأ٠ املجكف١، ٚاملطأ٠ املج١ًٝ، ٚاملطأ٠ املَٛؼ/ا٭ّ

جملتُع ايػعٛزٟ ايصنٛضٟ، ٚشيو َٔ خ٬ٍ اٱْكات ايصٚات َٔ تُٗٝـ َٚعاْا٠ يف ا

ل إىل إٔ اـطاب ايٓػٟٛ ايػعٛزٟ ًيٓد ،إىل كتًف اـطابات املبجٛث١ يف املنت

اغتطاع اخرتام ايب١ٝٓ ا٫دتُاع١ٝ يًهؿف عٔ َهأَ ٖصٙ ايف١٦ ا٭نجط سػاغ١ٝ 

 يف اجملتُع.

 .١ايٓػ١ٜٛ، اهلٜٛ، املطأ٠ ايػعٛز١ٜ، ايكك١ ايككري٠، ٞايتؿع :نًُات َفتاس١ٝ

Abstract: 
This research article seeks to represent the picture of Saudi women and 

its types in the story collection “Women at the Equator” by Zaineb Hefni, 

and then to address the state of the fragmentation of this feminine self and 

its splitting into different selves, to represent the stereotypical image of 

the woman, the educated woman, the homosexual woman, and the 

courtesan woman/mother, attempting to investigate the marginalization 

and suffering experienced by these selves in the patriarchal Saudi society, 

by listening to the various discourses spread in the text, to conclude that 

the Saudi feminist discourse was able to penetrate the social structure to 

reveal the secrets of this most sensitive group in society. 
 

 
                                                         

 اؾعا٥ط ٚظٚ، تٝعٟ َعُطٟ َٛيٛزداَع١  ٚايًػات، ن١ًٝ اٯزاب. 
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 َكس١َ: 

١ٝ ايعطب١ٝ املعاقط٠، ضاغات ا٭زب١ٜٛ ايككري٠ َػاس١ً ٚاغع١ً يف ايسػيٓايكك١ اتؿػٌ 

١ يباسجني، ٚيعٌ َٔ بني ايككل ايٓػٜٛكاز ٚأَ ايٓبسضاغتٗا عسٜس  ٚقس اٖتِ

طٚظ أمسا٤ داّز٠ يف يت تعطف بسضاغ١ ػطب١ ايكك١ ايككري٠ ايػعٛز١ٜ، اياؾسٜط٠ باي

َا ٜع٢ٓ مبذاٍ ايٓكس باب املػا٤ي١، َع يت تفتح ا٭يف١ٝ ايجايج١. ٚيعًٗا ايتذطب١ اي

خاق١ ٚإٔ  ساعٞ ايعاّ،ع ايكهاٜا املػتشسث١ يف ايٛغط اٱباملعاقط ايصٟ واٍٚ تتب

ع فٌُ ا٭ْػام ا يتتبَػاًٜط ٜكتهٞ اؾتػا٫ً ١ ايككري٠ َٝسإ ؽًَٝٝٞٝسإ ايكك

 ايجكاف١ٝ املبجٛث١ فٝ٘.

 ،طاب ايكككٞ اـام باملطأ٠ايٛعٞ مبتػريات ايسضاغات ٚقاٚي١ اغتٓطام اـ إٕ

ضاغ١. املٛا١ُ٥ يًس ش١ًٌٝٝ ايتذطب١ ٚنصا اْتكا٤ غبٌ ايتٜفهٞ بٓا إىل َطاعا٠ خكٛق

١ ايككري٠ تذطب١ اضتأٜٓا زضاغ١ ايكك١ ايٓػٜٛٚبػ١ٝ اغتهٓاٙ خكا٥ل ٖصٙ اي

ْػا٤ عٓس خّط "بـ ١ املٛغ١َٛ، ٚاييت ٚدسْا يف فُٛعتٗا ايكككٝظٜٓب سفين عٓس

َع ا٫غتعا١ْ مبك٫ٛت ايٓكس ايجكايف ٚآيٝات يبشح، ٛنٛع از٠ َٛا١ُ٥ ملَا "ا٫غتٛا٤

تاض٠. يف غبٌٝ ١ْ املدؾتػاٍ ا٭َجٌ ع٢ً اغتٓطام املسٚيت ْعّسٖا غب٬ٝ ي٬ايتأٌٜٚ اي

 ١ اٯت١ٝ:شيو ْططح اٱؾهايٝ

 ؟ؿتػٌ ظٜٓب سفين يف خطابٗا ايكككٞنٝف ت -

 ١؟عٔ باقٞ ايتذاضب ايكككٝ ١ ايٓػ١ِٜٖٛ ايػُات اييت اختّكت بٗا ايككَا أ -

 ١؟ايككك٬ٝت قٛض املطأ٠ يف اجملُٛع١ َا متج -

ّٟ َس٣ ٚف - ايكاق١ يف متجٌ ٚاقع املطأ٠ ايػعٛز١ٜ َٔ خ٬ٍ فُٛعتٗا كت إىل أ

 ا٫غتٛا٤"؟ عٓس خط ١ "ْػا٤ايكككٝ

 ايٛعٞ بتؿعٞ ن١ْٛٓٝ ايصات ا٭ْج١ٜٛ:

عسز٠ ا٭ٚد٘ ٚايتٛدٗات؛ بكٛض أْج٢ َت ٜأتٞ اـطاب ايكككٞ يعٜٓب سفين ق٬ًُ

تتٛظع ع٢ً َنت ايككل ايككري٠ يًُبسع١، يتأتٞ ع٢ً ٦ٖٝات كتًف١ ؼتهِ 

يًعطٚف ٚايب١٦ٝ اييت تٓتُٞ إيٝٗا نٌ َٓٗٔ؛ ٚيعٌ ٖصا ا٫ْؿطاض آت َٔ ٚعٞ 

ايهاتب١ باْكػاَات ايصات ا٭ْج١ٜٛ ٚتؿعٝٗا ٚغط اهل١ُٓٝ ايصنٛض١ٜ ٚغًط١ اٯخط؛ 
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بايكل، إش ٚدست املطأ٠ أيٝف اقرتٕ ايتٗا، فتكٍٛ إٕ ٖصا ايتاملطأ٠ يف ايػطز ن"يتذس 

املبسع١ يف نٌ َا َٔ ؾأْ٘ إٔ ميهٓٗا َٔ مماضغ١ سكٗا يف ايه٬ّ، ٚإْؿا٤ عامل 

ًَإٔ ايهتاب١ ايكككٝ نٛض، خاق١ًقككٞ تعٗط ب٘ ع٢ً عامل ايص ح ا تػ١ُ عُٛ

يف ايهتابات  ٫غُٝا، "١1باـطٚز عٔ ايػبٌ املػطٛض٠ اييت خطتٗا اهل١ُٓٝ ايصنٛضٜ

"أقبشت ات؛ سٝح ط٠ أٜٔ تؿتػٌ ايهاتب١ بٛعٞ ايتفهو بػ١ٝ إعاز٠ بٓا٤ ايصاملعاق

ايكك١ ايككري٠ تكّٛ ع٢ً َٓطل ايجٛض٠ ٚايتُطز، ٚايهؿف ٚاـًل ٚاملػاَط٠، ٚمل 

ُتع٢ٓ بايب١٦ٝ املاز١ٜ، أٚ ايٛاقع اؿػٞ، بٌ ضنعت ع٢ً نؿف ايًشعات تعس 

ًَ ا ايؿعٛض١ٜ، ٚاملٛاقف ايٓفػ١ٝ املتٛتط٠، ٚمل تعس تٗتِ باملؿانٌ ا٫دتُاع١ٝ اٖتُا

ا، بٌ مبا قس تعهػ٘ ٖصٙ املؿانٌ َٔ أساغٝؼ شات١ٝ غاَه١، ٫ تبشح عٔ َباؾًط

ّٕ ايكك١ ايٓػ١ٜٛ ، يٝتػ٢ٓ يٓا ايكٍٛ إ2ا"سٌ َعني، ٚإٕ ناْت ت٧َٛ إيٝ٘ أسٝاًْ

 أٚدست يٓفػٗا منًطا نتابًّا خاقًّا ميٝعٖا عٔ باقٞ ايهتابات.

َٔ ٖٓا؛ ٜٓؿأ فعٌ ايتؿعٞ يف ايصٚات ٚيف ايصات ايٛاسس٠ خكًٛقا؛ ٖٚٛ ايفعٌ ايصٟ 

َٔ شات ايهاتب١ يف سس شاتٗا؛ سني لسٖا تبين خطابٗا ايكككٞ ٚفل ثٓا٥ٝات ٜبسأ 

نس١ٜ ػّػسٖا شٚات ايٓػا٤ املتُج١ً يف املنت ايكككٞ، يٓطنع ٖٓا ع٢ً ثٓا١ٝ٥ 

ُٔ ف -نأٍٚ ثٓا١ٝ٥ تفتح آفام ايتأٌٜٚ ٫غتٓباط باقٞ ايجٓا٥ٝات- ايهبت ٚايبٛح

ّٕ َا تهتبامل٪ن فاملطأ٠  سعست ؼت ْريٖا،يت ُظهبت اي٘ املطأ٠ ٜعرب عٔ فهط٠ ايس أ

ّٕ َكطًح ايهبت تع١ًٛ تعبري وٌُ أثط اهل١ُٓٝ ايصن١ املهبٛتايعطبٝ ل ب٘ ض١ٜ؛ ٭

قطض فت١ٓ ايبٛح قٍٛ  عسٜس َٔ ا٭سهاّ املعُاض١ٜ ٚايس٫٫ت املػتٗذ١ٓ. ٚيعٌاي

ٌّ أؾهاٍ ايتػطٝ ١3 ٚاهل١ُٓٝيٮْجٟٛ َٔ ن
اييت تػع٢ املطأ٠ إىل ايتدًل َٓٗا بؿت٢  

 ايػبٌ.

ا غؼ هلا يف خطابٗا، يٝؼ بػطض ايتهطٜؼ إمنتػتعري ايهاتب١ فهط٠ ايهبت ٚت٪

إش "ناْت  ك٘ فعٌ ايبٛح بايهتاب١.كصٟ وهٗا، َٔ خ٬ٍ فعٌ ايتذاٚظ ايبػ١ٝ تفهٝ

                                                         
 .04:ّ، م2016.  ا٭ضزٕ: عامل ايهتب اؿسٜح، 1، طا٭ْج١ّٜٛ يف ا٭زبإبطاِٖٝ أمحس.  ، ز.ًَشِ 1

 
 .04م:ّ،0404ٛظٜع، ٚايتؿط املجكف يًٓ اؾعا٥ط: .1ط ،١عتبات ْكٛم ْػ١ٜٛ، ز. أمحس. نش2ّٝ

 .04م: .١ يف ا٭زب٭ْجّٜٛإبطاِٖٝ أمحس.  ا ، ز.ًَشِ 3
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ٗا، ٚتكٜٛط فتُعٗا، َٚا ايكك١ ايككري٠ ٚغ١ًٝ املطأ٠ يًتعبري عٔ َهْٓٛات ْفػ

ّٛضات، تٛانب ايتكسّ اؿهاضٟ ٚطبٝع١ ايعكط، فاملطأ٠  ٜططأ عًٝ٘ َٔ تػريات ٚتط

ايكاق١ اغتطاعت إٔ تطًل قٛتٗا ٚتتشسخ عٔ َعاْاتٗا ٚأس٬َٗا َٔ خ٬ٍ 

املع٢ٓ، خطاب قطٜٔ،  إٕ ٚقف خطاب املطأ٠ باملهاز ٖٛ، بٗصا"خاق١ ٚ 4نًُات"

أعًٔ ايطدٌ ٚدٛزٙ. نإٔ املطأ٠ بٗصا اـطاب املهاز  اٜػع٢ إىل إع٬ٕ ٚدٛزٖا نُ

تٛغع زا٥ط٠ يصاتٗا َػاس١ سهٛض يف ايهتاب١ ٚاؿٝا٠. ٚخطابٗا َٔ ٖصا املٓطًل ي٘ 

قف١ ايسفاع عٔ ا٭ْا ا٭ْج١ٜٛ، مبا ٖٞ شات هلا ٖٜٛتٗا اجملتُع١ٝ ٚاٱْػا١ْٝ، ٚبايتايٞ 

ف١ املٛاد١ٗ ـطاب آخط ؾطع، ٜٚؿطع، قُعٗا، ٚسطَاْٗا، ٚتأٜٝس اَت٬ى ي٘ ق

5اٯخط ايػًطٟٛ هلا، ٚغٝططت٘ عًٝٗا"
 يف كتًف فا٫ت اؿٝا٠. 

ا٭نجط ؼكًٝكا يفعٌ ايتؿعٞ يف  ْعسٖا تُجٌ ثٓا١ًٝ٥إٔ تؼاٍٚ ظٜٓب سفين يف خطابٗا 

ؾهاي١ٝ ايجكاف١ٝ اهل١ُٓٝ ٚاـهٛع اييت ترتمجٗا اٱغبٌٝ إعاز٠ بٓا٤ ايصات؛ ثٓا١ٝ٥ 

ّٕ ايػطز "ًْٚفت ايٓبٓػل ا٭ْا ٚاٯخط ايصٟ ٜتب٢ٓ قطيّب؛ ايصنٛض٠ ٚا٭ْٛث١.  عط إىل أ

ٚق٘ ايٓٛع١ٝ اييت تفطض ْجٟٛ، فنّْ٘ ٜكسَ٘ بفطّ اؾػس ا٭ايٓػٟٛ عٓسَا ٜكس

ٗا بأْ ا ٜٛسّٞ اؾػس تكسمًيسض اٱْتاز )أٟ ا٭ْج٢(، اييت تكسا مبكًطسهٛضٖا تأث

ٔ سكٝكت٘. ت٘، فٝفكح اؾػس عا ٜٓتُٞ يٓٛعٝطز دػًساـبري٠ ب٘، ٖٚٓا ٜتٓاٍٚ ايػ

ْٝابًّا ٜفتكس ا خ عٓ٘ سسًٜجا فنْ٘ ٜتشسا شنٛضًّػٟٛ دػًسأَا عٓسَا ٜتٓاٍٚ ايػطز ايٓ

زضاى سني اؾتػًت ع٢ً اغتشهاض اٱ ع٢ً أمت١ ٚيعٌ ايكاق. 6"اض٠ ا٫ْتُا٤ ي٘سط

بطاظ اؾػس ، أٜٔ غعت إىل إايكككٞاؾػس نع١َ٬ فاضق١ ع٢ً اَتساز خطابٗا 

صٟ اغت٬ب ايصات اي ات ٚع٢ً فعٌغٛا٤ ع٢ً فعٌ اغتعاز٠ ايص ٟٛ نأٜك١ْٛ زاي١،ا٭ْج

 تعاٜؿ٘ ْتٝذ١ ا٫نطٗاز.

                                                         
 .66:م .١.  عتبات ْكٛم ْػٜٛنش١ّٝ، ز. أمحس 4

5
 .100-101ّ،م: 0411. يبٓإ:  زاض ايفاضابٞ، 1، ط١ٝايطٚا١ٜ ايعطب١ٝ، املتدٌٝ ٚبٓٝت٘ ايفٓايعٝس، ز. مي٢ٓ.  

 
 :ايكاٖط٠ (.نتٛضاٙضغاي١ َكّس١َ يٌٓٝ زضد١ ايس)، ١ا٭بعاز ايجكاف١ٝ يًػطزٜات ايٓػٜٛ، ضؾا ْاقط. ايع6ًٞ

 .04:، م0442ّ
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 ات أٚ اغرتابٗا؛ خاق١ًبفعٌ اغتعاز٠ ايص ؼٌُ ايكاق١ اؾػس ز٫٫ت َٛقٛي١ً

١ ٚمماضغ١ أؾهاٍ ايعٓف اـٝا١ْ َٚكسض املُاضغات اؾٓػٝ باعتباضٙ َكسض

"نٝف ٚاتتين اؾطأ٠ ع٢ً إظاس١ : دكٝاتإسس٣ ايؿتكٍٛ ع٢ً يػإ  ٚا٫عتسا٤.

غطاًقا ، يٓذسٖا أنجط إ"بطين ب٘ عكس ظٚاز؟ايػتاض عٔ ٖصا اؾػس، يؿدل ٫ ٜط

 يف تفاقٌٝ اؾػس سني تهطض فعٌ تفشل أدػاز ؾدكٝاتٗا ا٭ْج١ٜٛ يف املطآ٠؛

٢ عامل دػسٖا، ٚقع بكطٖا عًإىل َعػط٠  تكٍٛ: "ٚقفت املطأ٠ أَاّ املطآ٠، ْعطت 

" سًُيت 7ثسٜٝٗا، ٫سعت اْتكابُٗا، يٛت ؾفتٝٗا
ٚأخط٣ متج٬ت اؾػس  تًو 

 ١. ين عٔ ا٭ْج٢ يف فُٛعتٗا ايكككٝصٟ تعرب ب٘ ظٜٓب سفاضر ايا٭ْجٟٛ ايك

مما ٜتعّطض ي٘ اؾػس ا٭ْجٟٛ؛ ٚايصٟ َّجًت٘ يف  ١ًأنجط سػاغٝ اتتٓاٍٚ ايكاق١ داًْب

ٛض، ؾعطت باهلًع، سس٣ ؾدكٝاتٗا؛ تكٍٛ: "أطفأ ايٓإ ي٘ صٟ تعطنتا٫غتكاب اي

ت أسػ... زْا َٓٗا، ٘ ع٢ً ضأغٗانٌ َا بساخًٗا نإ ٜطدف، ٚنع نف ...قطخت

كست ايٛعٞ ا ؽٛض، فؾعطت بكٛاٖ متًهتٗا ايطٖب١ َٓ٘، بأْفاغ٘ تًفح ٚدٗٗا،

َا ٜسٚض َٔ سٛهلا، أخص هّطزٖا َٔ ٬َبػٗا، َسزٖا ع٢ً املطتب١، اغتذابت  بهٌ

َكا١َٚ... ؾعطت بهت١ً َٔ ايًشِ ػجِ ع٢ً قسضٖا، أْفاؽ غاخ١ٓ تًٗب  ب٬ي٘ 

 ٖصا َٔ يعّٚ ايعٌُ. ئ أغتطٝع فو غشطى إ٫" بكٛت أدـ ٚدٗٗا... ُٖؼ يف أشْٗا

ا ط١ًٝ دٌ َػاس١ أنٝل إش ًْفٝ٘ َػًّٝببُٝٓا لسٖا متٓح دػس ايط ،8بٗصٙ ايططٜك١"

 .َػاض خطابٗا ايكككٞ

ػس املكُٛع؛ إش تصٖب ايكاق١ إىل ٬ت اؾثٓا١ٝ٥ اهل١ُٓٝ ٚاـهٛع يف متج٫ٚ تٓشكط 

ا يف ث٬خ قكل َٔ دٌ يف خطابٗا َٔ خ٬ٍ َٓش٘ قًٛت/ايطؾطاى اٯخطإ

عتباض أٜٔ َاضغت غًطتٗا ضز ا٫ و تػتسعٝ٘ بٛعٞامل٬سغ أْٗا نصيفُٛعتٗا، ٚ

ٜعرتف ظ١ًُ ٬خ لسٙ يف ايككل ايج١ يتذربٙ ع٢ً فعٌ ا٫عرتاف؛ إش اـطابٝ

 املطأ٠. مماضغات٘ اؾا٥ط٠ نس

                                                         

 
 .00:، م0446ّامل٪غػ١ ايعطب١ٝ يًسضاغات ٚايٓؿط، . يبٓإ: 1، طْػا٤ عٓس خّط ا٫غتٛا٤سفين، ظٜٓب.  7
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ًت اـطاب َٔ خ٬ٍ َا تػع٢ اييت ؽًططم إىل اغتٓطام مج١ً ا٭ْػام ميهٔ ايت

ّٕ غبًٝٗا يف شيو نإ تًو ايس٫٫ت إيٝ٘ ايكاق١ يتعط١ٜ اجملتُع ٚظٛاٖطٙ، إش ْعترب  أ

"ز٫٫ت ايٓل متط عرب ٚعٞ َطنعٟ، ػًٝات٘ خاضز  اييت محًت بٗا خطابٗا سٝح إٕ

ايفها٤ ايبكطٟ يًٓل، يف ايفها٤ املتػع يًٛاقع، يهٔ ايٓل ٜطغب ٖٓا يف غشب 

، يف ٖصٙ ايس٫٫ت إىل زاخً٘ ٱعاز٠ إْتادٗا، يتػٝري ايفطٚض اييت أْؿأٖا "ايربازٜػِ"

ّٞ ايهًٞ"  َها١ْٝ ٖٚٛ َا ميٓشٓا إ 9غعٝ٘ يتكطٜط َكريٙ نذػس، ٜؿهٌ ايٛع

اٍ ظٜٓب سفين يف باعتباضٖا منط اؾتػ ١ًاغتهٓاٙ ثٓا١ٝ٥ أخط٣ أنجط مشٛيٝ

 ثٓا١ٝ٥ ايتفهٝو ٚإعاز٠ ايبٓا٤ تفهٝو ا٭ْػام ا٫دتُاع١/١ٝ؛ فُٛعتٗا ايكككٝ

يب١ٝٓ ا٫دتُاع١ٝ أٜٔ غٓعطض متج٬ت َا ٜػفط عٓ٘ ٖصا ايتفهٝو َٔ ظٛاٖط ا

ّٟ ْعِ َع نجريات،  !؛ َٔ خٝا١ْ؛ "خٓتٗاادتُاع١ٝ َػتٓبط١ َٔ عُل ايطأٖ ايػعٛز

٭قسقا٤ ْٚػافط يًداضز، مناضؽ نٌ أْٛاع املتع فل َع بعض أَ سني ٯخط أت

"أتسضٜٔ. ٜكٛيٕٛ يف ايسٍٚ ايػطب١ٝ تأخص  ٚتعطٜتٗا يٓػل ايط٬م؛ تكٍٛ: ،١َ10"احملط

 ّٕ املطأ٠ املطًك١ ْكف ثط٠ٚ َطًكٗا إشا أثبتت نفاسٗا َع٘ َٔ ايكفط؛ بٌ مسعت أ

يتذٝبٗا املطًك١  "،ٖٓاى َٔ تتكان٢ َبًًػا نبرًيا عٔ نٌ ّٜٛ قهت٘ َع ايعٚز

ٜطًل قاسب٘ عًٝ٘  أ٠ ناـٌٝ ايعذٛظ.املطٖصا ٖٓاى. عٓسْا يٮغف تعاٌَ "فتكٍٛ: 

؛ َع نؿف ايكاق١ يٓػل ايط٬م 11كبح غري قازض ع٢ً ايعٌُ"مبذطز إٔ ٜ ايطقام

يف اجملتُع ايػعٛزٟ، تعكس َكاض١ْ بني سكٛم املطًك١ يف اجملتُع ايعطبٞ ٚاجملتُع 

صا ايٓػل ع٢ً املطأ٠. نُا ايػطبٞ، يتعُل قٛض٠ ايتذاٚظات ٚتربظ بكٛض٠ أزم تبعات ٖ

َّا اؾػسٟ تكٍٛ فٝ٘  :تطقس ايهاتب١ ْػل ايعٓف بؿكٝ٘ اؾػسٟ ٚايٓفػٞ؛ أ

 فػٞأَا ايعٓف ايٓ .12ذاض بٝٓٓا"ت ٜسٟ يف نطبٗا، نًُّا اؾتس ايؿَا اغتعًُ "نجريا

ظٗط أبٝٗا، ُأ تتٛعسْٞ بايصٖاب إىل بٝت ١...فٝتُجٌ يف قٛهلا: "ّٖسزتٗا بػًطيت ايعٚدٝ
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ّٕ بنَهاْٗا اـطٚز، ؾطط إٔ تصٖب مبفطزٖا  زٕٚ ا٭٫ٚز، هلا عسّ املبا٠٫، ٚأ

ْتًُؼ َا يف اـطاب  ٚيٓا إٔ ،13ٗا تطاِٖ أبسا" ئ أزعميإ إْينَكػُا هلا بأغًغ اٱ

ّّ اي  يت ؽاف فكسإ أبٓا٥ٗا.َٔ عٓف ْفػٞ ع٢ً ا٭

 إ٫ ٜٔ ٚايعطف،تُع يتهؿف يٓا عٔ قه١ٝ قط١َ يف ايسيف عُل اجملتػٛم ايكاق١ 

ّٕ اجمل ؿعٛش٠ اييت َجًت هلا بايؿٝذ ايسداٍ ايصٟ دًل َٓٗا؛ ايع ايتُع مل ٜػتطتأ

َطايب٘ َٔ أغط٠ قا١ُ٥  "أخص ٜعّسز يٮّ ١؛ تكٍٛ:تككسٙ كتًف ايؿطا٥ح ا٫دتُاعٝ

: أمت٢ٓ إٔ تٓتٗٞ ١ًٝذ، قا٥ًَٔ ايٓكٛز، ٚنعتٗا أَاّ ايؿ ٚخ٬ف٘... غشبت ضظ١ًَ

قطا٠٤ ... بسأ يف أطفأ ايٓٛض عّ اهلس٤ٚ...يؿٝذ إٔ تًتهٝف: "طًب َٓٗا ا 14ا"غطًٜع

 .٬15غِ"ايط

يف  تيت ػػسػًط١ ايتكايٝس، ايم إىل نؿف ايكاق١ ييٓدتِ ٖصا ايعٓكط بايتطط

ْا ٚاثك١ فٝو، يهين َتٛدػ١ بعض أ؛ تكٍٛ: "عسٜس َٔ َٛانع اـطاب ايكككٞ

دٌ أَا ع٢ً يػإ ايط 16ٓا ْعٝـ يف فتُع قافغ ٫ ٜطسِ"أْبايّؿ٤ٞ. أْت تعطف 

ضٟ ْفػو َٔ غذٔ ا َٔ َتع اؿٝا٠. سطؾ٦ًٝ ٞق"َٔ ايٛانح أْو مل تتصٚفتكٍٛ: 

ّٕ ٖصٙ ايػًط١ 17ايعٝب ٚاؿطاّ" أنجط َا ٜطغذ اهل١ُٓٝ ايصنٛض١ٜ َٔ ، ْٚٓٛٙ إىل أ

عُا١ٜ  ا ٫ ٜهتٌُ إ٫ا ْاقًكقكا٤ املطأ٠ ٚاعتباضٖا نٝاًْنٛض٠ ٚإخ٬ٍ تكسٜؼ ايص

ّٕ ايكاق١ اَطأ٠ إ٫ أْٗا اغتطاعت إٔ تهٕٛ ايػاضز٠ بكٛت نط هلا. َٚع ايص أ

ايصنط يف قكل َٔ ٖصٙ اجملُٛع١؛ أٜٔ غعت إىل ايهؿف عٔ قٛض انطٗاز 

َا نإ مياضغ٘ ايكٛت ايطدٛيٞ ع٢ً ايصات ا٭ْج١ٜٛ َٔ قٛض  املطأ٠ َٔ خ٬ٍ

١ ا٭ٚىل، أظٗطت ًٝضدٛييت َٓص ايًست فطض "تعُ . ٜكٍٛ:اـٝا١ْ ٚا٫غتعباز ٚايكٗط.

عٗا، مل أضاع فععٗا َٔ ٚيٛز سٝا٠ دسٜس٠ عًٝٗا، مل أنع أٟ هلا نذطٟ َٔ متٓ
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ٜسٜٛيٛد١ٝ شنٛض١ٜ اغتع١ٝ٥٬ هل١ُٓٝ َطزٖا أيعٌ ٖصٙ ا .18"سػبإ ٭ْٛثتٗا ايبهط

ًٗ ١ًٓتكٍٛ يف َٛنع آخط َبٝ ٚثٝك١ ايك١ً بكِٝ ثكاف١ٝ ٚادتُاع١ٝ. د٘ اهل١ُٓٝ ا َٔ أٚٚد

نِ نٓت غب١ًٝ. مل أسػب سػاًبا يًعَٔ، ٫ٚ يػسض ايعٚز، طًكين "١: ايصنٛضٜ

 ري٠ غًبت عكً٘، ضفهت إٔ تهٕٛ ايعٚد١ ايجا١ْٝ، خريت٘ بٝين١ قػبػبب قبٝ

يٝتذػس يف املكطع ايعٓف  19طٜل نذٝف١ ْت١ٓ"ٚبٝٓٗا، ضدشت نفتٗا، أيكاْٞ يف ايط

 ضٟ ايصٟ ٜػتًب نربٜا٤ املطأ٠ ٚأْٛثتٗا.ٛايصن

واٍٚ ايػطز ٖٓا إٔ هٝب عٔ ا٭غ١ً٦ ايكػري٠ يف ظاٖطٖا، يهٔ ايهبري٠ 

ري٠ ٚايتػا٫٩ت ٚايكًل ٚايتٛتط باْفتاسٗا ع٢ً َع٢ٓ ٚدٛزْا اٱْػاْٞ، احملفٛف باؿ

قف ٚنصيو اختتُت ايكاق١ خطابٗا َٔ خ٬ٍ َا تططس٘ يف قٛهلا: "أٚ ،20ايفهطٟ

َع١ًًٓ اْتٗا٤ ػٗٝع ايعؿا٤. قُٔ َتجاق٬ت،  ،١ٜٛغٌٝ املٓاقؿ١ قسّٚ اـاز١َ اٯغٝ

خفٝف١ ٖبت، تطاٜطت أٚضام أس٬َٗٔ  أٚضام املطايب ع٢ً ايطاٚي١، ْػ١ُ تطنٔ

ٚيعًٗا  ،21بعًٝسا، خاضز أغٛاض اؿسٜك١، زاغت أقساّ املاض٠ ع٢ً ا٭َٓٝات املػتش١ًٝ"

أنجط ايعباضات اييت تفذط ايطاقات ايتأ١ًٜٝٚ يس٣ املتًكٞ ايصٟ ٜٓتٗٞ إىل مج١ً َٔ 

ب ١ُٖٓٝ ايطدٌ ٚاغتهعاف ايططف ايٓػٟٛ، ٚعٔ َس٣ ا٭غ١ً٦ ايٛدٛز١ٜ عٔ غب

َكاَٚتٗا ٚسطقٗا ع٢ً اغتعاز٠ نٝاْٗا املتهاٌَ، ٚيعًٗا أنجط ٚعًٝا سني عُست 

"قس أنٕٛ إىل تهُني إداب١ غري َباؾط٠ تكسَٗا ع٢ً يػإ ايطدٌ سني ٜكٍٛ: 

عًٝٗا إٔ تكّط ع٢ً َطايبٗا، ٓٗا ؾطٜه١ َعٞ يف اـطأ، نإ ها، يكط٦ً

ايهتاب١ ٖٞ " َع اٱؾاض٠ إىل إٔ ،22"كٛقٗا، ؼافغ ع٢ً نٝاْٗا اٯزَٞعو تتُػ

ّٕ ي٘ قس٣ قٛت ا٭ْج٢ ايصٟ ٜك٣ٛ نًُا أسػ يف املتًكٞ، ٖٚٞ اؿٝا٠ اييت ت أ

ا، ٚاغتفعاظ َؿاعطٖا؛ يتٓتؿٌ ًت إثط قًكٗػًت بعس تُٗٝؿٗا، ٚقاضبتٗا. ٚتؿه
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ٌّ ايكك١ ايٓػ١ٜٛ ايككري٠  ،23ٚا٫ْهػاض" ات َٔ ٠ٖٛ ايععي١ ٚاـٝب١ايص "أسس ٚيع

أْٛاع ايػطز اييت تٓهٟٛ ع٢ً أنجط مما تفكح عٓ٘، فايػطز فٝٗا ٜػطم يف قٛت 

ٖصٙ  .24ا٭ْا ٚايصات، َؿّه٬ َعًها َٔ تؿعٝات املداٚف ٚاهلٛادؼ ٚايعٕٓٛ"

ا٭ساغٝؼ اييت ؼاٍٚ املطأ٠ ايكاّق١ تطمجتٗا َٔ خ٬ٍ ْكٛقٗا اٱبساع١ٝ اييت تعّس 

 ؾه٬ َٔ أؾهاٍ اٱفكاح، ٚػاٚظ ايكُت.

 ات ا٭ْج١ٜٛ:اٱْكات إىل خطاب ايص

سفين؛ فُٛع١ً ٫ سكط ١ يعٜٓب لس يتُج٬ت ايصات ا٭ْج١ٜٛ يف اجملُٛع١ ايكككٝ

ٚتتفطم يتؿهٌ يٓا فُٛع١ً َٔ عٛز١ٜ قٛض٠ املطأ٠ ايػ ٢يكٛض، إش تتؿعهلا َٔ ا

 ٗات ٚمسات َتبا١ٜٓ.ايصٚات املتعاضن١ اييت أٚدست يٓفػٗا تٛد

ّٕ ٖصٙ ايكٛض املػتشسث١ يف ايبٓٝات ايػ عٔ ٚعٞ ايكاق١  ١ املدتًف١، تِٓطز٫ٜ ؾو أ

تبآٜت ع٢ً  كتًف١ ادتُاع١ٝ ١أْعُطٖا طت٪٠ ايػعٛز١ٜ اييت بٛاقع املطأ ظٜٓب سفين

ٍ قٛض٠ ١ يًُطأ٠ اـانع١ أُٚطَّٝٚٛاقفٗا؛ ٚقس ناْت ايكٛض٠ ايٓ إثطٖا قٛض املطأ٠

، ٚغطعإ َا ٜٓهؿف هٔ تبٝٓٗا َٔ خ٬ٍ ايكطا٠٤ ا٭ٚي١ٝ يًدطاب ايكككٞمي

تأتٞ َتٛاض١ًٜ ٚضا٤ ايكٛض٠ يت عٔ قٛض أخط٣ يًُطأ٠ ايػعٛز١ٜ ايايػطا٤ يٝػفط 

ٌّ ا١، ايُٓطٝ ز٠، ٫ تٗسف إىل تهطٜؼ قٛض٠ املطأ٠ ايككك١ٝ املتعسيُٓاشز ٚيع

١ إىل عسزٜ، بكسض َا تػع٢ عرب ٖصٙ ايتمتجًٗا اجملتُع ايصنٛضٟاـانع١ نُا 

 ١. متجًٗا خاضز عبا٤تٗا ايػٛزا٤ اييت تهطؽ ايُٓٛشز ايُٓطٞ يًُطأ٠ ايػعٛزٜ
فعٌ  خاق١ً مبُاضغتٗا ١،ؾفافٝأنجط  يتتذ٢ً ايصات ا٭ْج١ٜٛ يف ايفها٤ ايكككٞ

ايبٛح ٚايصٟ ناْت تك١ٝٓ املٓٛيٛز ايساخًٞ ايػبٌٝ ي٘، ٖٚٞ ايتك١ٝٓ اييت ٚسست 

سفين يٝتذػس فعٌ ايبٛح، ُط ايكككٞ يف ٖصٙ اجملُٛع١، ٚاْتكطت هلا ظٜٓب ايٓ

١ َٔ ٖصٙ اجملُٛع١ ا٭ْج١ٜٛ؛ ففٞ نٌ قك ْكات يًصاتاٱفعٌ ل بصيو ٜٚتشك

ايػعٛزٟ إىل َطنع اـطاب طأ٠ ٚتتعسعح َٔ ٖاَـ ايٛاقع تتهؿف قٛض٠ امل

 . ايكككٞ
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 :١ُطٝاملطأ٠ ايٓ -
اعتباضٙ قاضًّا سػب َا تهطغ٘ ايجكاف١ عٛزٟ إىل منط ميهٔ وتهِ اجملتُع ايػ

ٜٚػٔ قٛاْٝٓ٘؛  سسٚز اجملتُع ايػعٛزٟ صٟ ٜطغِػطا٤ ايسٜين اياياييت تؿتػٌ ؼت 

ٖصٙ ايكٛاْني،  كٝب ا٭نرب يفاق١ً فُٝا ٜتعًل عسٚز املطأ٠ اييت نإ هلا ايٓخ

َٔ بني ايتعطٜفات اييت تطتػِ  يتتؿهٌ يٓا ايكٛض٠ ايُٓط١ٝ يًُطأ٠ اـانع١؛ ٚيعٌ

ُع ا٭بٟٛ املتُج١ً إّْٗا اب١ٓ اجملت: كانٞايَعٗا قٛض٠ املطأ٠ ايُٓط١ٝ َا أٚضزت٘ إميإ 

ست٢ يٛ عاْت َٓ٘، إْ٘ ازض٠ عٓ٘، ايكاْع١ بكُٝ٘ ٚاحملافع١ ع٢ً َجً٘ ملٛضٚث٘ ٚايك

. شيو "٭ٕ املطأ٠ 25ٟ قس ٜهٕٛ َسًَطا ٫ غبٌٝ يطزٙ أٚ ايجٛض٠ عًٝ٘ايصنايكسض 

. 26عٝـ فٝ٘، ٚيٝػت متتًو إضازتٗا اؿط٠ فٝ٘"خانع١ يكٛاْني اجملتُع ايصٟ ت

ا َٔ ٖصٙ ايط١ٜ٩، تأتٞ يف ايكك١ قٛض٠ املطأ٠ اـانع١ نكك١ إطاض يهٌ ٚاْط٬ًق

م َػاَعٞ، وهطْٞ عرب َػافات ٞ ىرت"قٛت أَاجملُٛع١ ايككك١ٝ؛ تكٍٛ: 

. زيفت إىل ا ٜط٣ غاقٝو. أقبشت ؾاب١ً. ٫ تسعٞ أسًسَٔ "فاط١ُ أزخًٞ يًبٝتايع

اظيت ناْت تٓٗطْٞ "َ" غأهلا: "َاشا تعين ن١ًُ أْٛث١!عامل ا٭ْٛث١" عٓسَا نٓت أ

١ً ايكك١ أنجط مناشز تعطض ايكاق١ ع٢ً يػإ بط .27قػري٠ً. غسا تهربٜٔ ٚتفُٗني"

ا يف اجملتُع ايػعٛزٟ باغتشهاضٖا يُٓٛشز ا٭ّ اييت تعس أٍٚ سهًٛض١ املطأ٠ ايُٓطٝ

 غني يفهط٠ اـهٛع، ٚشيو َا تعُس ظٜٓب سفين إىل تبٝاْ٘؛ تٛاقٌ فتكٍٛ:املهط

ضت ٖصا ا، ٖسزتين إٕ نطا َربًس"حملتين َٜٛا أقف يف ؾطف١ املٓعٍ... نطبتين نطًب

ٖصا ٫ هب إٔ ٜطاٙ إ٫ّ  ػسىايفعٌ غتطف٧ أعٛاز ايهربٜت املؿتع١ً يف دًسٟ "د

 ٚدٗٞ، تكطر يف .ٞ؟َا َع٢ٓ ايعٚاز ٜا أَ" طني ب٘ يف املػتكبٌصٟ غرتتبايطدٌ اي

سٚ قٛض٠ اـهٛع يتب ،28ًٔ تعًُٝاتٞ ب٬ َٓاقؿ١"أْت يػت َجٌ أخٛاتو اي٬تٞ ٜتكب
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ٍ نأبػط ٪اّ بإٔ املطأ٠ ٫ متًو سل ايػا٭ َهت١ًًُ يف ٖصا ايؿاٖس أٜٔ تكط

 ميتًو ايكسض٠ ع٢ً ا٫غتفػاض ٚايفِٗ. ا عاق٬ًسكٛقٗا باعتباضٖا نا٥ًٓ

ٛشًدا آخط ّ هلا منايكاق١ عٔ عطض مناشز املطأ٠ ايُٓط١ٝ؛ إش لسٖا تكس ٫ تتٛا٢ْ

ٚيعٌ املكطع اٯتٞ ٚغًطت٘؛ ٜتُجٌ يف ايعٚد١ املكٗٛض٠، اييت تعٝـ ؼت ضمح١ ايطدٌ 

ا املتكطف فٝ٘. ٫ . أْٞ؛ ٜكٍٛ ايعٚز: "ضاتبو َٔ سكَٝ٘ا ٜتُجٌ يٓا َا غبل ايتططم إي

أضٜس إٔ ْبين َػتكبًٓا  بٝتو ٚأبٓا٥و. يت تتكانٝٗا ع٢ً سػابتٓػٞ إٔ ايٓكٛز اي

١، إٔ مساسٞ هلا با٫غتُطاض يف أعًٓت ضفهٗا، ٖسزتٗا بػًطيت ايعٚدٝ. ..ًَعا

يٝذػس ٖصا املكطع قف١  ،29عٔ َطتبٗا، ٚافكت ع٢ً َهض" اايٛظٝف١ َكابٌ تٓاظهل

 ُط١ّٝ.ا ناْت يكٝك١ً بكٛض٠ املطأ٠ ايٓاـهٛع ٚا٫غتػ٬ّ ايّتٞ يطامل

 املطأ٠ املجكف١: -

عطفت املطأ٠ ايػعٛز١ٜ اْفتاًسا ع٢ً ايعامل اـاضدٞ، فبعس إٔ ناْت َػدط٠ ـس١َ 

ًٗا إىل فها٤ ِ ايططٜل ايصٟ ؾكت ب٘ غبٝٝايبٝت ٚايعٚز ٚتطب١ٝ ا٭بٓا٤، نإ ايتعً

اٱْتاز، ٚأَػت اَطأ٠ً َجكف١ً ُٚتٛغع آفاقٗا يتؿػٌ أزٚاًضا ناْت سهًطا ع٢ً ايطدٌ، 

ٌّ ١ً ٚغريٖا. ٜطز يف ايكك١: ٖصا ا٫ْفتاح طبٝب١ً َع١ًًُ قشفٝ ٚأقبشت املطأ٠ يف ظ

يكس أقبشت بٝٓٓا  ؟"قايت ي٢ًٝ عس٠: إىل َت٢ غٓعٌ ْٓعط ٭ْفػٓا بعني ايٓكل؟

ٚغريٖا َٔ أمناط ايصٚات ايٓػ١ٜٛ املجكف١  ١ُ30 ٚايفٓا١ْ ٚا٭زب١ٝ"ايسنتٛض٠ ٚاملعً

 ٚايفعاي١ يف فتُعٗا.

ٚضزت يف اجملُٛع١ ايككك١ٝ املدتاض٠ مناشز يٓػا٤ َجكفات اْفتشٔ ع٢ً ا٭فل ايٛاغع 

يًُذتُع ايػعٛزٟ، فهاْت هلٔ أزٚاض فاع١ً يف ايٛغط ايعًُٞ، فُٔ امل٪نس إٔ ٖصا 

ايتشٍٛ قس قاسبت٘ تػريات يف شٖٓٝات ٖصٙ املطأ٠ املجكف١، سٝح أقبح تفهريٖا 

هاٚظ فهط٠ إضنا٤ اٯخط إىل غعٞ ٱثبات ايصات، َٔ خ٬ٍ ططح تٛدٗاتٗا ٚفطض 

آضا٥ٗا ع٢ً اٯخط، َع ٚعٞ َٓٗا عكٛقٗا. ٜٚتُجٌ ٖصا املٛقف يف إسس٣ قكل ظٜٓب 

ًٝو مماضغ١ اؾٕٓٛ ْفػ٘... باـطٚز عَا ظاٍ سفين؛ تكٍٛ ع٢ً يػإ اٯخط: "يهٔ 
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 !! أتسضٜٔ َا عٝب قككو غ١ أفعاٍ ٜطفهٗا املٓطل ٚايعكٌ..َٔ زا٥ط٠ ايٛاقع. مماض

أْٗا داَس٠، تٓككٗا سطاض٠ ايتفاعٌ َع ػطب١ س١ٝ، ػطٜسٖا َٔ ايكٝٛز ا٫دتُاع١ٝ 

ج٢: "آغف١ ٫ أضٜس مماضغ١ يتذٝب٘ ؾدك١ٝ املجكف١ ا٭ْ 31"ٚأغ٬ٍ ايهبت ٚاؿطَإ

 .32ٖصا اؾٕٓٛ"

تعطض يٓا ايكاق١ نصيو َا أَػ٢ عًٝ٘ ٚاقع املطأ٠ املجكف١، خاق١ً َٔ خ٬ٍ 

اغتطاعتٗا ػاٚظ ايكٝٛز يتٓفتح ع٢ً عٛامل اٱبساع اؿّط، تكٍٛ: "يهٔ ٖٓايو 

إيٝٗا َٔ ؾ٦ٔ، أ٫  ايهجري َٔ املجكفات ٜكُٔ يف بٝٛتٗٔ أَػٝات ثكاف١ٝ، ٜسعني

بًٛغ ٗا يؿدكٝات ٚاع١ٝ َٔ ْػا٤ ٜطُشٔ إىل ، باٱناف١ إىل إزضاد33ٜهفٞ ٖصا؟"

يتهٕٛ  ،"ْػا٤ عٓس خط ا٫غتٛا٤بـ"آفام أبعس مجعتٗا يف أسساخ ايكك١ املٛغ١َٛ 

ط١ًٜ بصيو "ايكك١ ايككري٠ بأق٬ّ ْػا١ٝ٥ ١ََُٛٗ بنبطاظ زٚض املطأ٠ اؿكٝكٞ، َع

ايكٛض٠ اؿػ١ٝ اـازع١ اييت عًكت بٗا تاضىًّا، فٗٞ يٝػت َػ٪ٚي١ً عٔ اـط١٦ٝ، 

٫ٚ ؾو أْٗا نصيو ٫  ،34ٚيٝػت يص٠ً أٚ غًع١ً بٌ إّْٗا ٚاٖب١ اؿٝا٠ ٚايفٔ ٚا٭زب"

 .ؽتًف عٔ قٛض٠ ايطدٌ ايفاعٌ ٚامل٪ّزٟ ملٗاَ٘ يف اجملتُع

- :١ّٝ  قٛض٠ املطأ٠ املجً

ايصٟ اخرتم  ع٢ً طابٛ ايؿصٚش اؾٓػٞسفين ب ٜٓفتح اـطاب ايكككٞ يعٜٓ

اجملتُع ايػعٛزٟ، ففٞ قك١ "٫ بس إٔ تػطز ايب٬بٌ" تؿتػٌ ايكاق١ ع٢ً متجٌٝ املطأ٠ 

ّٕ املطأ٠ املػاسك١  ايػشاق١ٝ ايػعٛز١ٜ ع٢ً خ٬ف ايتكٛض اـاط٧ يًٓاؽ ع٢ً "أ

ّٕ ضدٛيتٗا يٝػت  ا ؾا٫ًَطتس١ٜ ع٢ً ضأغٗ خؿًٓا ٚايعكس٠ َطبٛط١ يف عٓكٗا. ٜٚعتكسٕٚ أ

ّٕ عسًزا نبرًيا  غ٣ٛ عباض٠ عٔ ؾصٚش ٜعهؼ عسّ ايتٛاظٕ اهلطَْٛٞ يسٜٗا. ٚايٛاقع أ

ا نبرًيا َٔ ايٓػا٤ املػرتد٬ت َٔ ايػشاقٝات ٜتُّتعٔ بأْٛث١ ْازض٠، نُا إٔ عسًز
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يف قٛهلا  زٟ بٛفٛاض. فايػشاق١ٝ إشٕ نُا تّٛنش٘ غُٕٝٛ 35ٜطفهٔ فهط٠ ايػشام"

ايػابل ٖٛ اختٝاض ٜعرب عٔ اهل١ٜٛ اؾٓػ١ٝ، ٫ٚ ىهع يكٝٛز اؾػس، أٚ اهل١٦ٝ اييت 

ٖٛ قٛض٠ َٔ قٛض  ٜهتػبٗا اؾػس َٔ أٜك١ْٛ ايًباؽ )ايصنٛضٟ/ا٭ْجٟٛ(، بٌ

ايتشطض اؾٓسضٟ ايصٟ تسعٛ إيٝ٘ اؿطن١ ايٓػ١ٜٛ نطّز فعٌ قطٜح ع٢ً اهل١ُٓٝ 

 اؾٓػ١ٝ اييت ٜفطنٗا اٯخط.

تعاجل ايكاق١ قه١ٝ ايؿصٚش اؾٓػٞ، فتبين َكٛهلا ايكككٞ ع٢ً سكٝك١ َا ٜػًط 

ع٢ً ا٭ْج٢ َٔ مماضغات ٚإنطاٖات تكُع ضغباتٗا ٚاستٝاداتٗا اؾٓػ١ٝ، فتكطٕ 

قه١ٝ ايؿصٚش بايفطاغ اؾٓػٞ ايصٟ ٜعُل اهل٠ٛ بني ايّصات ايصنٛض١ٜ ٚايصات ا٭ْج١ٜٛ 

خاق١ً يف ايع٬ق١ ايعٚد١ٝ، ٚتؿتػٌ يف شيو بٛعٞ َهاز يًُطنع١ٜ اؾٓػ١ٝ اييت 

ٜهطغٗا اجملتُع ايؿطقٞ/ايٛعٞ اؾُعٞ ٫ْتكاضٙ يًفشٛي١ ايصنٛض١ٜ، ٚتٓتكط 

ًٝايصات ا٭ْج١ٜٛ ٭ْٛثتٗا ٚيعٌ ٖصا َا  ا ع٢ً يػإ إسس٣ ؾدكٝات ايكك١: ٜتبني دً

"نٌ ايطداٍ ٫ أَإ هلِ. اْعطٟ إيٞ. نٌ ايٓاؽ وػسْٚين ع٢ً ايرتف ايصٟ 

٬ت عٌُ س٠ قات١ً. ظٚدٞ طٛاٍ ايعاّ يف ضسأعٝؿ٘. ٫ ٜعطفٕٛ أْين أسٝا يف ٚس

نٌ ٖصا  ...!خاضد١ٝ، أعًِ أْ٘ ٜكطشب َع٘ يف نٌ ضس١ً قسٜك١ً دسٜس٠ً تطف٘ عٓ٘؟

ُٜٗين، يكس ضَٝت٘ َٓص غٓٛات خًف ظٗطٟ، ٚنْٛت يٓفػٞ فُٛع١ َٔ  ٜعسمل 

"ّٔ . ؽًل ايصات ا٭ْج١ٜٛ عامًلا محًُّٝا خاقًّا تًػٞ فٝ٘ 36ايكسٜكات أغتُتع بٛقيت َعٗ

اييت تفطض اٯخط ٚمتاضؽ ؼطضٖا َٔ ايػًط١ ايس١ٜٝٓ ٚاملعاٜري ا٭خ٬ق١ٝ ايػا٥س٠ 

ضقاب١ً أٚغع عًٝٗا َكاض١ًْ باٯخط، يتٓفًت َٔ ٖصٙ ايطقاب١ بتكٛقعٗا ع٢ً شاتٗا ٚبٓا٤ 

َطنع١ٜ خاّق١ ع٢ً ٖاَـ املطنع١ٜ ايصنٛض١ٜ اييت تُٗٝٔ ع٢ً اجملتُع، ٚيعٌ َا 

أغعفٗا ع٢ً شيو ٖٛ منط ايتٛاقٌ يف اجملتُع ايػعٛزٟ احملافغ ايصٟ ٜػًط ضقاب١ 

بني ا٭ْج٢ ٚاٯخط خاضز ا٭طط ا٭غط١ٜ، يف سني إٔ ع٬ق١  قاض١ًَ يكطع أٟ ع٬ق١

ا٭ْج٢ با٭ْج٢ أقٌ ضقاب١ً. خاق١ً يف ايفها٤ ايتعًُٝٞ، تكٍٛ ٢َٓ: "أتصنط دٝسا شيو 

فتشت ايكاع١ ٭بّسٍ ٬َبػٞ املسضغ١ٝ، تٓاٖت إىل مسعٞ تأٖٚات قازض٠ َٔ  ايّٝٛ...
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هٍٛ، ًساخٌ ٚقس متًهين ايفَسزت ضأغٞ ي ايػطف١ ايكػري٠، اجملاٚض٠ يًكاع١...

 يف ايػُٝٓا  أض ؾبٝٗ٘ إ٫يف َؿٗس دٓػٞ، مل إتدشعت عٝٓاٟ، ناْت ٖٓاى طايب

 .37املكط١ٜ يهٔ بني ضدٌ ٚاَطأ٠"

 فكستٗا يف ٖصٙ يف أْٛثتٗا اييتتٓػُؼ ٚ، ػ٠ٛع َػاس١ سط١ٜ ا٭ْج٢ يف عامل ايٓتّتػ

"٫ نطًبا َٔ نطٚب  ٛض١ٜ، فٝهٕٛ ايػشام يف ٖصٙ ايكك١ايع٬ق١ ايعٚد١ٝ ايك

يع١ًٓ َٔ ايكسض ؼٌ عًٝٗا، ٚإمنا ٖٛ  ايتػ١ًٝ يس٣ املطأ٠، نُا ٫ ٜؿهٌايتفٓٔ ٚ

٠ َٛقف تتدصٙ املطأ٠ نطز فعٌ ع٢ً أٚناعٗا يف اجملتُع، أٟ إٔ ي٘ َا ٜربضٙ يف سٝا

املطأ٠ اييت اختاضت٘ مبشض إضازتٗا، تًب١ًٝ يسٚاعٞ بعض ايعٛاٌَ ايفٝعٜٛيٛد١ٝ 

ٚايتاضى١ٝ ٚايٓفػا١ْٝ ٚايعطٚف ا٫دتُاع١ٝ. إْ٘ ٜؿهٌ بايٓػب١ يًُطأ٠ ططًٜكا َٔ بني 

ايططم ا٭خط٣ ؿٌ َؿانًٗا ا٫دتُاع١ّٝ بٛد٘ عاّ، َٚؿانٌ سٝاتٗا اؾٓػ١ّٝ 

ّٕ املطأ٠ تعٝـ بفع38بٛد٘ خام" ًٗا نػٛظات تٓشطف بٗا ملدتًف ، مماضغات ٫ ؾو أ

 ذاٚظات.ايت

ميتعز فعٌ ايبٛح يف ايكك١ بآٖات ا٫ؾتٗا٤ اييت ترتمجٗا يػ١ اؾػس ا٭ْجٟٛ يف 

سهط٠ شات٘، فٝػكط عٔ اـطاب ايكككٞ ايٓػٟٛ تا٤ اـذٌ، ٜٚتشطض َٔ اهل١ٜٛ 

ني ايّصات ٚاٯخط. ؽ ايفطٚم ايبٝٛيٛد١ٝ ٚؼّسز منط ايع٬قات باؾٓسض١ٜ اييت تهط

سفين غطابٗا َٔ ٖصٙ ايػًط١ اييت تكّٓٔ املؿاعط ٚا٭ساغٝؼ بني يتٓفًت ظٜٓب 

اؾٓػني، ٚت٬َؼ خكٛق١ٝ ايًص٠ اؾٓػ١ٝ بني َٗا ٚقاسب١ ايككط يف قٛهلا: 

ِّ نطضت احملاٚي١ باي هػط ع٢ً "نػطت قاسب١ ايككط بٝسٖا ع٢ً نف َٗا، ث

ا نٗطب دػسٖا، ٖباب غاخٔ أسس ٚضنٝٗا بأْاًَٗا ايساف١٦. ؾعطت َٗا نإٔ َاًغ

طفح ع٢ً ٚدٓتٝٗا، اضتفاع سطاض٠ اْفعاهلا. فكست ضباط١ متاغهٗا، أسّػت بايبًٌ بني 

نٌ َّٓا فطٚس١. دّطبٞ  :ظامخ١ با٫ؾتٗا٤ قا١ًً٥ ساض٠ أغطقتٗا بٓعطات ٜٗا...فدص

 . 39"داٍا َٔ عامل ايطضٚع نجرًيغتذسٜٔ أّْ٘ أ عامل ايٓػا٤

                                                         
37

 .90م: املكسض ْفػ٘، 

38
  . 104م: .ؾٓؼ اٯخطا. زٟ بٛفٛاض، غُٕٝٛ 

39
 .94. م:ْػا٤ عٓس خّط ا٫غتٛا٤سفين، ظٜٓب.   



 اجليل اجلديد 221          ...انفالت الذات األنثوية وتشكل الوعي يف اخلطاب القصصي

 

Al Jeel Al Jadeed    /الدراسات اللغوية واألدبية والثقافية                           0202 ديسمرب  -يوليو                       4ج/ – 7ع 

ؽتِ ايكاق١ ٖصا اـطاب بػ٪اٍ ٚدٛزٟ؛ تططس٘ بط١ً ايكك١ ع٢ً ْفػٗا بعس َا 

طٜل َٔ املفطٚض "ٌٖ ٖصا ايط ؛ تكٍٛ:تعطنت ي٘ َٔ نػٛطات يسخٍٛ عامل املجًٝات

ات غٝدطدين ٌ عامل املجًٖٝ! ٓؼ اٯخط؟إٔ تططق٘ املطأ٠، إشا فؿًت ع٬قتٗا َع اؾ

ٌٖٚ تػتطٝع اَطأ٠ إٔ تهٕٛ  !ؿ١ يًشب؟غذٔ أسعاْٞ ٜٚطف٧ ضغباتٞ املتعط َٔ

قطاضٖا ع٢ً ايتُّػو بايفطط٠ ػٝب عٓ٘ بن 40"!دٌ يف سٝا٠ املطأ٠ ؟عٔ ايط بس٬ًٜ

 يت ؼًُٗا ع٢ً بٓا٤ ع٬قات َع اؾٓؼ اٯخط.ايبؿط١ٜ اي

 املطأ٠ املَٛؼ/ا٭ّ: قٛض٠ -
أ٠ املَٛؼ/ا٭ّ، يف قٛض٠ املط فين يف قك١ "ٚفاست ضا٥ش١ عطقٗا"ستػتسعٞ ظٜٓب 

، ٚتفكح عٔ ك١تطنٝب ثٓا٥ٞ تتؿابو فٝ٘ خٝٛط املعاْا٠ اييت ُتفطض ع٢ً ا٭ْج٢ املطً

تٗا؛ ايؿعٛض با٫غرتاب ايصٟ ٜعرتٟ دػسٖا يف ع٬قت٘ باٯخط، سني ىرتم خكٛقٝ

ٖصٙ  ض٠ َعاْا٠ٗا َكابٌ بهع زْاْري. تكٍٛ ايكاق١ َكٜٛٚٓٗـ أْٛثتفُٝاضؽ فشٛيت٘ 

، ٚقس "أفطغ ؾٗٛت٘ ع٢ً عذٌ يف عُل أْٛثتٗا، اغتػًُت ي٘ َهط١ًٖػ١ٜٛ: ايف١٦ ايٓ

ا، ؾّس غطٚاي٘ ٭ع٢ً خكطٙ، زؽ ٚاضت ٚدٗٗا ايبانٞ بٛؾاسٗا ا٭غٛز، قاّ َػطًع

َٔ ايٓكٛز، َّست ٜسٖا يف ٜسٙ يف دٝب٘، زٕٚ إٔ ٜٓعط مٖٛا، أيك٢ إيٝٗا عف١ٓ 

يف املعفط٠ بأتطب١ ايػطف١، ٚقس فاست سطن١ َػعٛض٠، أطبكت عًٝٗا بأقابعٗا 

 . 41عطقٗا احملرتق١ ظُطات اـط١٦ٝ" ضا٥ش١ املهإ

١ ٞ َهاّز ٫غتعاز٠ ايصات ا٭ْجٜٛتؿتػٌ ظٜٓب سفين يف تكٜٛطٖا يًُطأ٠ املَٛؼ بٛع

١َ بٛعٞ سعا٤ دػس ا٭ْج٢ ايصٟ اْكٗطت فٝ٘ ايطش١ًٜ ٚا٭َٛاملػًٛب١، ٚشيو باغت

ي٦ٔ ناْت ، "ٚييت ت٬سكٗا يف ٖصا اجملتُع ايصنٛض١ٟ اوطض ا٭ْج٢ َٔ قف١ ايسْٚٝ

اؾػس خط١٦ٝ، فنٕ  ١ تط٣ٖصٙ ع١ًُٝ ٫سك١ تٓسضز يف ٚنع١ٝ ادتُاعٝ ١ ايٛعٞعًُٝ

َا ؿل ب٘  ايعف١ٜٛ، ٚإٔ ربا٠٤ ٚيفعً٘ َع٢ٓاؾػس يف ا٭قٌ ي٘ قف١ اي ٖصا َعٓاٙ إٔ

                                                         
 .99م: املكسض ْفػ٘، 40

41
 .64م: املكسض ْفػ٘، 
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ّٕ عًَُٝٔ َؿاعط اـ ١ ٚعٞ اٱْػإ ؾػسٙ ٖٛ عٛز٠ ب٘ إىل ط١٦ٝ ٖٛ مبجاب١ تؿٛٙ، ٚأ

 َٚٔ خ٬ي٘ عٛز٠ إىل ايصات ٚنْٝٓٛتٗا.  ،42ا٭قٌ"
١ٝ ايصٟ تتٝش٘ تكٓ طز ا٫غرتداع١ٞ َٔ خ٬ٍ منط ايػكٌ فعٌ ايعٛز٠ يف ايكيٝتُج

ف١ ؼطٜط اؾػس َٔ زّْٚٝت٘ ٚتعط١ٜ ػٟٛ بصيو ٚظٝايف٬ف باى، فُٝاضؽ ايػطز ايٓ

اغتعاز٠ ايصات ا٭ْج١ٜٛ ايٓك١ٝ اييت تػطبًت ٚ، ؽ خهٛع٘ يٰخطا٭ْػام اييت تهط

ٟ ٜػًبٗا شاتٗا، ٚيعٌ ٖصا َا صا َٔ عُل ٖصا اجملتُع احملافغ ايش١ًٜ نطٖإيٝٗا ايط

ٟ خطز فٝ٘ أبٞ ا، ايصًس"َاظيت أشنط شيو ايّٝٛ دٜٝكٛضٙ املكطع اٯتٞ َٔ ايكك١: 

ا ٖٚٞ متػو نٓت أحملٗا أسٝاًْ تٗا...ٞ تبهٞ عطق١ يف غطفضأٜت أَ ٚمل ٜعس...

ًَّٗا يف ؾٛم، ٚأسٝاًْ ل عًٝٗا، قُت شات ي١ًٝ َٔ َْٛٞ ا أخط٣ تبكبكٛض٠ أبٞ، تتأ

ٚقٛض٠  ضأٜتٗا تكف ٚغط غطفتٗا، اضػت ي٘ أضدا٤ بٝتٓا، ،٢ً نذٝر سازفعع١ ع

بهًُات مل  كسَٝٗا، قاضخ١ً٭ضض، ٚأَٞ تسٚؽ عًٝٗا بأبٞ ايهبري٠ ًَكا٠ ع٢ً ا

 . 43بب. ئ أغاقو. شْيب يف ضقبتو"أْت ايػ ،أفُٗٗا ٚقتٗا
٠ ا٭ّ ١ ايعابط٠ َٔ قٛضل فٝٓكت ٖصا اـطاب ملعاْا٠ ايصات ا٭ْجٜٛػع فها٤ ايكٜت

طز، تكٍٛ يف َٛنع إىل قٛض٠ ا٭ّ املَٛؼ، اييت اغتشٛشت ع٢ً فعٌ ايبٛح يف ايػ

َّٞ بست أنجط ْه بعس ط٬م أَٞ، ظٗطت أؾٝا٤ نجري٠ يف بٝتٓا...آخط "  اض٠ًأ

 ا ط١ًًٜٛٚبعس إٔ ناْت تٓٗطْٞ أْا ٚأخٞ عٔ اـطٚز، غست ترتنٓا أٚقاًت ...١ًٚسٜٝٛ

باـٛف  يف يٝاٍ نجري٠ نٓت أؾعط ...َع قسٜكٓا قُٛز ايػطح ًْعب فٝٗا ع٢ً

 ا س١ًّٝٚتٓتابين ضغب١ يف ا٫ضمتا٤ يف أسهإ أَٞ... أعٛز أزضادٞ عٓسَا أملح أؾباًس

ٌّ يتتشط ٞ ١ًٝ، ٚتتٓا٢ٖ يػُعٞ ض١ّْ نشه١ أَى يف غطفتٗا، ؽتًف ٬َقِٗ ن

 آٖات ُٖٚػات مل أفًح ٚقتٗا يف سٌبس٫ٍ َكطٓع ٚأبٛاب تكفٌ، ٚ َكبٛغ١ً

ؾفطتٗا"
44
يت أضازت ايكاق١ تعطٜتٗا ٫ ا يف املكطع قٛض٠ ا٭ّ املَٛؼ ايتتُّجٌ يٓ .

ضات ترّب٨ املطأ٠ سني تعترب اـط١٦ٝ نطّز فعٌ ض املػا٤ي١، إش لسٖا ت٪ّغؼ ملرببػط

                                                         
42

 .141. م:١ايطٚا١ٜ ايعطبٝايعٝس، مي٢ٓ.  

43
 .06-00م: . ْػا٤ عٓس خّط ا٫غتٛا٤سفين، ظٜٓب.   

44
 .04-06كسض ْفػ٘، م:ملا 
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صٟ متاضؽ عًٝ٘ ١ُٓٝ؛ نُا ؼاٍٚ يف املنت ايكككٞ ايفكٌ بني اؾػس ايع٢ً اهل

ْج٢ نْٛ٘ َات، يتشاٍٚ اغتعاز٠ دػس ا٭باعتباضٙ َٛطٔ احملطنٌ أؾهاٍ ايطقاب١ 

ُّا ًٜ خاق١ً ١ًًَهٝ "فاؾػس يٝؼ اؾٓؼ، بٌ ٖٛ اٱْػإ كل ب٘ َٔ تِٗ تتٓفكٌ ع

ْعطٟ ٜط٣ اؾػس خط١٦ٝ، ٜٚعٞ  َٛقف نفطز ٜعٞ شات٘، ٜعٞ دػسٙ يف َٛاد١ٗ

ٚشيو َا تػع٢ ظٜٓب سفين تبٝاْ٘ َٔ خ٬ٍ متج٬ت  ،45"ْفػ٘ ننْػإ َػتكٌ

 اؾػس يف خطابٗا ايكككٞ.
 خامت١ ايبشح:

١ ٛعٞ َعزٚز؛ عٝح إّْٗا تعاجل قهٝنًل يف اـتاّ إىل إٔ ظٜٓب سفين تؿتػٌ ب

املطأ٠ ايػعٛز١ٜ بهْٛٗا أْج٢ ٚناتب١ يف ايٛقت شات٘؛ ٚتؿّهٌ يٓا َٔ خ٬ٍ شيو ض٩ٜا 

 يػعٛز١ٜ.َهت١ًًُ سٍٛ ٚنع املطأ٠ ا

تكّسّ ظٜٓب سفين ْعط٠ً اغتؿطاف١ًٝ سٍٛ َآٍ ٚنع املطأ٠ ايػعٛز١ٜ اييت ؼاٍٚ بؿت٢  -

 ايططم َٛانب١ ايتطٛض يف ايعامل عا١ًَ ٚيف اجملتُع ايػعٛزٟ خاق١ً.

١ اهل١ُٓٝ ايصنٛض١ٜ َٔ خ٬ٍ ايهؿف عٔ كتًف إىل قهٝتططم ظٜٓب سفين ت -

 ايتذاٚظات اييت متؼ ا٭ْج٢ يف اجملتُع.

عّطٟ ايهاتب١ ٚاقع ايتشسٟ ايصٟ ؼاٍٚ املطأ٠ ايػعٛز١ٜ اـٛض فٝ٘ َٔ خ٬ٍ ت -

ُط١ٝ َٔ غبٌٝ املطأ٠ املجكف١، املطأ٠ املطأ٠ اييت تتذاٚظ ايكٛض٠ ايٓمتج٬ت قٛض 

١ّٝ، ٚغريٖا.  املَٛؼ، املطأ٠ املجً

ميهٔ َٔ خ٬ٍ نٌ َا غبل اعتباض اـطاب ايكككٞ ايػعٛزٟ غبٌٝ ايٓػ١ٜٛ  -

تُع ٚايهتاب١ املكا١َٚ يٰخط، خاق١ َٔ خ٬ٍ طاق١ ا٫غتٝعاب اييت يتعط١ٜ اجمل

 ١ اي٬َتٓا١ٖٝ.ٌ َٔ اؿ٫ُٛت ٚايس٫٫ت ايجكافٝؽٍٛ ايكاق١ ٭ٕ تؿشٓ٘ بهِ ٖا٥

 

                                                         
45

١ّٝ.ايعٝس، مي٢ٓ.    .141:م ايّطٚا١ٜ ايعطب
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 َٝالد

د. بًكٝع ايهبظٞ  :قص١
 

Email: balkbsy0@gmail.com 

ُِ يف  مث١ أحذاخ ال ميحٖٛا ايٓظٝإ َُٗا ػرب، ألْٗا ُتٓحُت يف دذاس ايزانش٠، ُٚتٛػ

َعصِ ايكًب. ايزنشٜات املجد١ٓ باألمل قذ تػفٛ يتأخز هلا قًٝٛي١ َٓاضٌ، يهٓٗا 

إرا اػتذت ٚطأتٗا قذ تظًب ايعكٌ ٚتظطٛ ع٢ً  تتكذ حذ ايعبح، ٚايفادع١

 ايزانش٠، فتتٓاٚب أحذاثٗا املجك١ً بايٛدع يف املد١ًٝ بش١ٖ فرب١ٖ. 

ّٗ -َٓت١ٝٗ ايصالح١ٝ-ٖا ٖٞ تكف َتحذ١ٜ أَاّ رانشتٗا  يٛد٘، تػشص ْعشاتٗا يف  اٚد

ٌ يًُٛاد١ٗ، أطًِت ع٢ً راتٗا عرب َشآ٠ ناػف١ تتأَ اأحذام ْظٝإ َظتبذ، اطتعذاّد

َالقٗا نؼشٍٜط طُٝٓا٥ٞ باٖت َٔ فشط قذَ٘، تأٖٚت يف ٚدٗٗا املًبذ بايفكِذ، 

بعصش طحب َآقٝٗا اؿض١ٜٓ، طكطت ايًحع١ َٔ إطاسٖا، نشَّت حباتٗا  اإٜزاّْ

فاْفشطت ٚتبعجشت ٖٚٞ تتأٌَ تفاصًٝٗا املٓظ١ٝ، حشثت خطاٖا املشٖك١ آالف األَٝاٍ 

                                                         
 ٚتك١ٝٓ ايتٛاصٌ عاّ ؽصص ذنتٛساٙاي ػٗاد٠ ع٢ً حاص١ً ايُٝٔ، َٛايٝذ َٔ ايهبظٞ أمحذ بًكٝع. د 

 ؽصص/ايتذسٜع ٚطشا٥ل َٓاٖر عاّ ؽصص َادظتري/اؿذٜح ايعشبٞ األدب خاص ؽصص/ايتعبري

 ّعالاإل فاالت يف طٓٛات 8 َٔ أنجش َٓز خرب٠ ٚهلا .تذسٜظٗا ٚطشا٥ل ايعشب١ٝ ايًػ١ َٓاٖر تطٜٛش/خاص

 يف ٚاطتؼاس١ٜ َذسب١ٚ بٗا، ٚايٓاطكني املتدصصني ٚغري نييًُتدصص ايعشب١ٝ ايًػ١ تذسٜعٚ ٚايصحاف١

 ٖٚٞ .ٚاألنادميٞ ٚايتعًُٝٞ ايرتبٟٛ ايتطٜٛش فاٍ يف باحج١ٚ ،ٚاجملتُعٞ ايتُٟٓٛ ٚايتطٜٛش ايزات١ٝ ايت١ُٝٓ

 ٚايهتاب األدبا٤ اؼاد: َٔ نٌ يف عط٠ٛ ٖٚٞ. ٚصحف١ٝ إعال١َٝٚ َظشح، ٚناتب١ ٚسٚا١ٝ٥ ٚقاص١ ػاعش٠

 ايعاملٞ ٚاالؼاد املػشب، ناتبات سابط١ٚ ايعشبٝات، ايشا٥ذات ػبه١ٚ ،اي١ُٝٓٝ ايكص١ ْادٟٚ ،ٝنيايُٝٓ

 َٔ ايعذٜذب فاصت .يهرت١ْٝٚاإل ٚايجكاف١ٝ األدب١ٝ املٓتذٜات َٔ فُٛع١ يف عط٠ٛ ٖٞ نُا. املػشب ؼعشا٤ي

 ايع١ًُٝ املؤمتشات َٔ ايعذٜذ يف َؼاسن١ هلاٚ .تهشِٜ ػٗاداتٚ ٚايعشب١ٝ، اي١ُٝٓٝ األدب١ٝ اؾٛا٥ض

 .ايذٚي١ٝ ٚايجكاف١ٝ األدب١ٝ ٚاملًتكٝات

ّٝ اإصذاس 51 ٚهلا  يف َٓؼٛس٠ صحف١ٝ َكاالت عذ٠ٚ ،ايشٚا١ٜٚ ٚاملظشح ٚايؼعش ايكص١ فاالت يف اأدب

 ايرتب١ٜٛ ٚاألعاخ تايذساطا َٔ فُٛع١ٚ ،ايعشب١ٝ ايصحف ٚبعض ٚاـاص١ ايشمس١ٝ اي١ُٝٓٝ ايصحف

  .املٓؼٛس٠ ٚايع١ًُٝ ٚاألنادمي١ٝ

 قصريةقصة 
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مجع ػتات أٚداعٗا عرب ػاطعات قًبٗا  ٖٚٞ َتظُش٠ أَاّ اْعهاغ خٝاهلا؛ قاٚي١

 املٓٗو َٔ طٓني قحٍط ػككِت سٚحٗا ظُأ. 

طٝف خفٞ حيّٛ يف كًٝتٗا مل تظتطع تزنشٙ، بذِت َالق٘ غاَط١، حيف٘ ضباب 

ُّ اػاًق انجٝف، يهٓٗا تزنشت حذّث بايفشح١ ٚاؿضٕ، بايظعاد٠  اٚحافاًل، َفع

َّ ّٝ اٚايتعاط١، تزنشِت ٜٛ ع٢ً ايشغِ َٔ َشٚس طٓٛات٘ نأْ٘ ، بذا هلا ااطتجٓا٥

غشطت يف ٚدٗٗا -، ٖٚٞ تصُٓع نعه١ اذ أنجش ٚضّٛحايباسح١، ٚظٗش هلا املؼٗ

ُٚتعذ فطا٥ش ٚح٣ًٛ ٚعصا٥ش َتٓٛع١، ٚتعًل ص١ٜٓ َط١٦ٝ،  -عذ بطع مشٛعفُٝا ب

 ٚتطًل بايْٛات طاع١ يف اهلٛا٤، ؼطريات مج١ ال تتزنش ملارا تعذٖا ٚال ملٔ؟

دعٗا تشا٤ت هلا أحذاخ غاَط١ بني ايزٖاب ٚاإلٜاب، ٚساٚدتٗا ع٠ٛٓ يف بٗٛ حيتطٔ ٚ 

ُّ أػعتٗا  خٝاالت ال تعٞ نٓٗٗا، حذقِت يف األفل، فبذِت هلا ايؼُع ٖٚٞ ؼض

يهٓ٘ أْزسٖا بإٔ مث١ حذخ َا ناْت  اَٚؤمًل اعاص١َ ع٢ً ايشحٌٝ، نإ املؼٗذ باّٖت

 تٓتعشٙ بعذ املػٝب. 

١ُٗ، ظَٗش هلا يف َؼٗذ غاَض طاٚي١ ٜطٛقٗا رانشتٗا ممت١٦ً بطذٝر أصٛات َب

فٗٛيٕٛ، َٛطٝك٢ صاخب١ اَتضدت بًػطِٗ، مشٛع تتُٖٛر نذُش يف حذقتٝٗا، عذٌّ 

تٓاصيٞ، ْبطات َتجاق١ً تذى ٖذ٤ٚ املهإ، َتذُٗشٕٚ َبتٗذٕٛ، طٝف َا ٜطف٧ 

مشٛع تتكذ أَاّ ْاظشٜ٘ بإغشا٤، تصفٝل نكطشات، تٗاْٞ تتذفل، صدب حافٌ، 

بام ٚنؤٚغ، أفٛاٙ تًتِٗ نعهت٘، ٚأعني ػشط١ تبتًُع فشحت٘، ضحهات، أط

 ٚطاع١ حا٥ط١ٝ ال ٜعٓٝٗا نٌ ٖزا ايصدب، تكتات دقا٥كٗا يتظذ سَكٗا.

ال ػ٤ٞ ٜزنشٖا ب٘ ٚال حت٢ بامس٘ ط٣ٛ صٛس َتذاخ١ً تٛقغ طبات رانشتٗا بني 

 ا،حني ٚآخش تتٓاٚب يف كًٝتٗا، فتظتٓضف طاقتٗا ٚتٓٗو قًبٗا، تػُُض عٝٓٝٗ

َّ املؼٗذ ٜتطح، يعٌ ايصٛس٠ تهتٌُ، تفتحُٗا باتظاع، ؼذم يف ايال ػ٤ٞ يع

ٜٓٗهٗا ايتحذٜل يف ايبٗٛ ايؼاطع بال دذ٣ٚ؛ فتػفٛ رانشتٗا َٔ فٝض اإلعٝا٤، 

َٔ فؼٌ االطتعاد٠، مل تعذ ػذٟ أ١ٜ اطتعاد٠؟! ال  اٚتػشم يف غٝبٛب١ ْعاغ ٖشّٚب

بٗا، ففكذت بعذٖا َظاس اؿٝا٠ بشَتٗا،  ػ٤ٞ تظتعٝذٙ إثش حاي١ االنت٦اب اييت أملِت
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مل تعذ تتزنش تفاصًٝٗا ٚال تتزنشُٙ، ٚال تتزنُش نٝف ٚصًِت إىل ٖزٙ اؿاي١ ٚال 

َا ايزٟ أٚد٣ بٗا إىل غٝاٖب ٖزا ايٓظٝإ؟ يكذ ناْت َفع١ُ باؿ١ٜٛٝ ٚايٓؼاط، 

 ٚناْت رانشتٗا تتكُذ نؼُع١ عٝذ املٝالد اييت اػتعًِت فأطفأتٗا. 

ملارا َؼاٖذ عٝذ املٝالد تشاٚد رانشتٗا املتعب١؟ ملارا تٓٗهٗا ٚمتاسغ ايعٓف ال تعشف 

عًٝٗا؟ نًُا حذقِت يف األفل تشا٤ت هلا صٛس غاَط١، ٚتٛايت َؼاٖذ باٖت١، عًٗا 

ؼٝٞ رانشتٗا َٔ ٚأد ايٓظٝإ، َؼٗذ عٝذ املٝالد ٜعٛد يف ايعٗٛس َٔ دذٜذ، 

ٚنؤٚغ َتٓاثش٠، فٛض٢ عاس١َ، عٕٝٛ تتٛاىل أحذاث٘، مجٛع تٓفُض َػادس٠، أطبام 

َٓٗه١، أرسع َتعب١، إعٝا٤ َتفؼٞ، أدظاد َتٗايه١، صُت غاسْم يف ايهتُإ، 

تٓٗٝذات َٔ األعُام، ٚصٛت فٍٗٛ ٜعاسى صٛتٗا، ٜعاتبٗا، ٜؼادشٖا، ػذاس َا 

ُ٘ ط٣ٛ اْطفا٤  ال تفِٗ طبب٘، ٜرتدد صذاٙ يف أرْٝٗا نطذٝر، ٚال ػ٤ٞ خيشط

ٜٝٓٗا، فكطعت حبا٥ٌ ايؼذاس، يٝتِ ايبحح عٔ بصٝص ض٤ٛ ٜبذد األْٛاس، برتت ػشا

 ظ١ًُ املهإ. 

يف تفؼٞ ايعالّ اؿايو إال َٔ أضٛا٤ باٖت١ تشا٣٤ هلا خٝاٍ َا ٜبحُح عٔ إْاس٠، 

ٚنأْ٘ ظٌ طابُح بال َالَح، نُا بذِت هلا ايظتا٥ش ٚايض١ٜٓ نأػباح َعًك١، ٚتشا٣٤ 

بصٝص ض٤ٛ َٓبعح َٔ مشعتني ض٦ًٝتني، هلا طٝف َشَٞ ع٢ً األسٜه١، َا إٕ ملح 

حت٢ أطشع حنُٖٛا غطٛات عاص١َ ٚأَطشُٖا صفشات، اْطفأت إحذاُٖا ٚظًت 

األخش٣ صاَذ٠، ؿع١ عضّ ع٢ً إطفا٤ األخش٣ دٚت صفع١ َباغت١ مل ِٜع َصذسٖا؛ 

 حبطِت نٌ قاٚيت٘، ٚتعاىل صذ٣ صشاخ صو َظاَع٘:ٚأنبًت٘ 

يو أٜٗا  اتٗٛس بعذ َؼك١ متهُٓت َٔ إػعاهلا تّبملارا أطفأتٗا.. ملارا ...؟ غيب َ-

 األمحل!

تشادع إىل ايٛسا٤، ٚضع نف٘ ع٢ً ٚدٓت٘ املًتٗب١، تظُشِت ْعشات٘ حا٥ش٠، اْض٣ٚ 

 ، تٓاٚب نٌ َٔ األمل ٚاؿري٠ ع٢ً صٗشٙ. اداّْب
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َّ َالق٘ تتطح، يهٔ قاٚالتٗا  حذقِت قذس اطتطاعتٗا عًٗا تظتبني املؼٗذ، ع

فظكطت َػؼ١ٝ عًٝٗا يٝتًكفٗا طبات سفٝل، يهٔ طٝف٘ ظٌ ٜالحكٗا با٤ت بايفؼٌ، 

 يف َٓاَٗا، يٝأتٝٗا ع٢ً ػهٌ حًِ أػب٘ باؿكٝك١.

اطتٝكعِت َزعٛس٠ صاسخ١ بُٝٓا أْٝاب َظعٛس٠ تعض رانشتٗا، تكتات اؿ٢ُ 

دظذٖا، بُٝٓا تكاّٚ ظظاس٠، اطتٓذذت بطٝف٘ ايزٟ ايتصل مبكًتٝٗا يُٝٓحٗا 

تتهبذ ٖضمي١  أٚ فإَا إٔ تٓتصشَعشن١ حامس١ ٚضاس١ٜ، ايجبات، ٖٚٞ ؽٛض 

ايٓظٝإ يألبذ، قاّٚ سأطٗا ايعٓٝذ االْضالم يف َٓحذس ايتٝ٘، تؼبجت بطٝف٘ املتذيٞ 

 اٚإٜاّب اع٢ً حاف١ِ رانشتٗا، ٚػ٢ً هلا طٝف٘ ايػاَض، ايزٟ ظٌ ٜشاٚدٖا رٖاّب

ٜرتدُد يف أرْٝٗا صذ٣ ، احا٥ّش ايظٓٛات عذاف، إْ٘ صػريٖا )َٝالد( بذا هلا َٓهظّش

 طؤاي٘ عري٠ َضقت ْٝاط قًبٗا: 

ع٢ً إطفا٥ٞ عذ٠ مشٛع، ملارا عٓذَا أطف٦ُت مشع١ ًُْت  اأمل أٌْ حفا٠ٚ ٚتصفًٝك-

 صفع١؟ 

أمل٘ يف  ٖٚٛ ٜطٟٛاتطحِت هلا ٦ٖٝت٘ د١ًٝ سٜجُا خطٛات٘ ترتادع ٚا١ٖٓ حنٛ اـًف، 

٤ عٝٓٝ٘، استذ٣ ٚدٗ٘ ظ١ًُ صذسٙ، ٜٚتدُز طبًٝ٘ حنٛ غشفت٘، ٜشافك٘ حضٕ ٜظفح ٌَ

املهإ، فتٛد٘ حنٛ عضيت٘ بهآب١، يف طشٜل َػادست٘ ايتكط إحذ٣ ايؼُٛع، أػعًٗا 

عٔ طشٜشٙ، اْض٣ٚ ع٢ً حافت٘، تؼبح بٛطادت٘،  يتظتبني قذَاٙ طشٜل ايشحٌٝ، عّجا

، استعؼت أطشاف٘ ايظف٢ً، قٛطُٗا، احتطُٓٗا نُا ابًًٗا بذَٛع اْظهبت أمًل

ع٢ً أطشاف طشٜش تتكذ  -يف َؼاسف ي١ًٝ داحن١- ا٘ ٚغفا بانّٝاحتطٔ حريت٘ ٚأمل

-قتاٙ عًٝ٘ مشع١ تذَع نتُظاح، ظًِت ؼرتم بًٍٗب ض٦ٌٝ، سٜجُا أطذيِت حذ

طتاسُٖا األخري ٖب طعريٖا ٤ٌَ دظذٙ، ابتًعت٘ نأفع٢ ٚمل  -ايػاسقتإ دَّعا ٚحري٠ً

 ؿُش٠ صفعت٘. اتبل أثّش
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 ٠ٚاملٛغٝكاض ايطغاّ

غعازت حػٔ َٓتٛ :قك١
 

*ستُس َعطاج عاملأ. تطمج١: 
 
Email: mohdmeraznadvi@gmail.com 

إش ٚقع ْعط ستُٛز  "باؽ جٓاح" تػ٢ُ بُٝٓا متؿٞ مج١ًٝ َع قسٜكاتٗا يف حسٜك١

ؾبسأ  ،جٖٛٗٔعٔ ٚاضتست عبا٠٤ غٛزا٤ ٚيهٓٗٔ نؿؿٔ  إٔ نال َٓٗا ضأ٣ا ٚعًٝٗ

ٜؿهط ستُٛز ٚقاٍ يف ْؿػ٘ َا ٖصا ايٓٛع َٔ اذتجاب ايصٟ بكٝت ؾٝ٘ ايٛجٛٙ 

 غاؾط٠؟ ؾُا ايػا١ٜ َٔ ٖصا اذتجاب؟

إش جعٌ ستُٛز ميؿٞ  َٚتالعب١ ٚبُٝٓا متؿٞ مج١ًٝ َع قسٜكاتٗٔ َبتػ١ُ َٚتؿطج١

ستُٛز ظ١ًُٝ  طمي١ تتُٗ٘ بػ٤ٛ ارتًل، ٚقس أحسمهب جخًؿٗٔ ْٚػٞ أْ٘ ٜطت

أنجط َٔ َط٠ ٚيهٔ مل  ا ٚباإلضاؾ١ إىل شيو أؾاض إيٝٗا بططف ايعنيا َٚطاًضنطاًض

ٚادتسٜط بايصنط إٔ  بسأت تتكسّ َع قسٜكاتٗا َعطض١ عٓ٘.مج١ًٝ ٚ تًتؿت إيٝ٘

ق٠ٛ  مج١ًٝ ادتُاٍ ٚيهٔ ٚجس ستُٛز يف مجاٍٞ ١ًْ ٜتخًني َعقسٜكات مجًٝ

 ىل املػٓاطٝؼ.َػٓاطٝػٝ٘ ؾاؾتنت بٗا ٚاجنصب إيٝٗا نُا ٜٓجصب اذتسٜس إ

ٗا ايػٝس٠ ألْ٘ ٜطري يف اهلٛا٤، تٚيف ايٓٗا١ٜ جتطأ ستُٛز ٚقاٍ دت١ًُٝ: إىل اذتجاب أٜ

هًؿني مبطاقب١ اذتسٜك١ ايؿطط١ امل ٚتكطر ؾأغطع إيٝٗا اثٓإ َٔ أؾطازؾبسأت تكٝح 

 خيت؟َاشا حكٌ َعو ٜا أ ،ٚقاال هلا

                                                         
 ١ٜ يسٜاْاٖا بٛال١ٜ بٓجاب يف مبسٜطّ 9191ازت حػٔ َٓتٛ َٔ أعالّ ايكك١ ايككري٠ األضز١ٜ، ٚيس عاّ غع

نتب ٦َتني ٚغبعني قك١ ٚأنجط َٔ ١٦َ َػطح١ٝ خالٍ  .9111ّالٖٛض ببانػتإ عاّ اهلٓس، ٚتٛيف يف 

قع١ٝ  غهت ٚاجسا تٓاٍٚ يف قكك٘ َٛضٛعات  ا جط٦ًٜاناتبعؿطٜٔ غ١ٓ. نإ  طٛاٍزب١ٝ َػريت٘ األ

نُا اتِٗ  ،قضاٜا أثاضت ضج١ نبري٠ حت٢ أيككت ب٘ ت١ُٗ ايهتاب١ عٔ ادتٓؼ عٓٗا اآلخطٕٚ ٚتٓاٍٚ

 ي٘ َٔ زتُٛع١ قكك١ٝ "بٓات ايكٝـ". ٖٚصٙ ايكك١ َأخٛش٠ إحػإ عبس ايكسٚؽ عٓسَا نتب ضٚاٜت٘

 غري املطبٛع١."قكل َٓتٛ ايضاي١ ٚـمجع ؾٝٗا بًٛاج َٝٓطا قكك٘ ايضاي١ ٚغري املطبٛع١ ٚمساٖا ب

*


 .اهلٓس زهلٞ، ْٝٛ ْٗطٚ، الٍ جٛاٖط جاَع١ ،باحح 

 أرديةقصة 
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ٚقايت: نإ حيطف بٓا ٖصا ايؿت٢. َٚٓص  مج١ًٝ إىل ستُٛز ٖٚٛ ٜطتعس خًٛؾا ْعطت

 زخٛيٞ ٖصٙ اذتسٜك١ ٜتبعين ًٜٚٗح ٚضا٥ٞ.

٘ عٓ ؾطاجاإلٚأيكٝاٙ يف ستبؼ ٚيهٔ مت  ا عاجاًلأغطٙ ايؿططٝإ بعس إٔ تؿكساٙ تؿكًس

دٛض يف بهؿاي١. ثِ بسأت ستانُت٘، ٚأَا قك١ ستانُت٘ ؾٗٞ ط١ًٜٛ ال زاعٞ يً

 تؿكًٝٗا، ٚخالقتٗا إٔ جطميت٘ ثبتت ؾعٛقب بإيكا٥٘ يف ايعْعا١ْ ٚإبكا٥٘ ؾٝٗا ؾٗطٜٔ.

ستُٛز  احمله١ُ يؿكطُٖا ٚضٝل املاٍ. بات مل ٜهٔ إٔ ٜتكسّ ٚايساٙ بطًب يف جًػ١

ع٢ً حاي٘ ٜٚكٍٛ يف ْؿػ٘: َا جطميت٘؟ أعجبت٘ ؾتا٠، ٚحاٍٚ احملازث١  ؾسٜس ايكًل

ملس٠ ؾٗطٜٔ. به٢  ايػجٔ املؿسز١ ٜعاْٞ َٔ أجًٗا َٔ َعٗا ؾكط، ؾٌٗ ٖصٙ جطمي

ؾٝ٘ أنجط َٔ َط٠ نُا ٜبهٞ ايطؿٌ. ٚأجرب ٖٓا ع٢ً ايطخٔ يف ايطح٢ ضغِ إٔ 

 ٖٜٛت٘ ايطغِ.

ًَا حت٢ أخربٙ مل ميض عًٝ٘ ٙ، إٔ ؾدًكا ٜطٜس يكا٤ايؿططٕٝٛ ب يف احملبؼ عؿطٕٚ ٜٛ

ٚأَا أَ٘ ؾٗٞ  ،ا٘ نجرًيعًٝ نيغاخط ٙٛاأب ٙ؛ إش نإستُٛز مبٔ ٜطٜس يكا٤تؿاجأ 

عٓسَا شٖب ب٘ ايؿططٕٝٛ إىل ٚعطجا٤ ال تػتطٝع املؿٞ، ٚيٝؼ ي٘ قطٜب غٛاُٖا. 

ٚضا٤ ادتساض اذتسٜسٟ، تعجب  ؾٛج٧ بطؤ١ٜ مج١ًٝ ٖٚٞ ناْت ٚاقؿ١ايباب اذتسٜسٟ 

ٚاعتكس بأْٗا ضمبا جا٤ت يًكا٤ ؾدل آخط، ٚيهٔ ا َٔ ٖصٙ املؿاجأ٠ ستُٛز نجرًي

 ض اذتسٜسٟ ٚقايت أتٝت يًكا٥و أْت ؾكط.زْت مج١ًٝ َٔ ادتسا

 ا تطٜسٜٔ يكا٥ٞ ؾكط؟حًك :ا ٚقاٍٚعجًب اظزاز ستُٛز حري٠ً

 أجٌ: أتٝت يتعؿٛ عين؛ ألٕ عجًيت زؾعتو إىل احملبؼ.

 ا َٔ ايبٝت: "هلل زض َٔ ْسّ بٗصٙ ايػطع١ ايعجٝب١!".تبػِ ستُٛز ٚأْؿس َكطاًع

 نأمنا قاي٘ غايب؟ :قايت مج١ًٝ

؟ ٚيكس عؿٛت عٓو. ط عٔ عٛاطـ اإلْػإ نػايبٝع إٔ ٜعّبأنٝس، ؾُٔ ٜػتط

ا طاملا بكٝت يف احملبؼ؛ ألْ٘ يٝؼ َٓعيٞ، ٖصا إٔ أخسَو ؾ٦ًٝ ٚيهٔ ال أغتطٝع

 ؾأطًب َٓو ايعؿٛ. ،َٓعٍ اذته١َٛ

اذتسٜح بُٝٓٗا عس٠  ٚقايت: أْا مبجاب١ خاز١َ يو. ٚزاضمج١ًٝ  غايت ايسَا٤ َٔ عٝين

ًٝ٘. ثِ قسَت إيٝ٘ مج١ًٝ قطع١ َٔ ايكابٕٛ ٚاذت٣ًٛ اذتب ٚايتعاٖس ع زقا٥ل حٍٛ
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ًَ ا بكؿ١ َػتُط٠ نٗس١ٜ. ٚبعس٥ص بسأت تأتٞ يعٜاضت٘ َط٠ يف نٌ مخػ١ عؿط ٜٛ

 حت٢ ضغذ اذتب ؾُٝٗا.

 ٖصٙ األٜاّ شات ّٜٛ قايت مج١ًٝ حملُٛز: يسٟ ضغب١ يف  تعًِ ؾٔ املٛغٝك٢، ؾأتعًِ يف

 .َٔ األغتاش غالّ عًٞ

ضغب١ يف ؾٔ ايطغِ، ٚيٝؼ يف ايػجٔ َؿك١ أعاْٝٗا ٚال أش٣  ٚقاٍ هلا ستُٛز: يسٟ

س ؾٝ٘ ْؿػٞ ضاح١، أْا َضطط ٖٓا ٜؤشٜين غ٣ٛ أْٞ مل أجس َا متٌٝ إيٝ٘ طبٝعيت ٚجت

ىل ايطخٔ يف ايطح٢، ٚيٝؼ ٖٓاى يٕٛ ٚال ٚضم ٚال سترب ٚال ٜطاع يهٞ أقّٛ إ

 بايطغِ.

ّ قال٥ٌ، َٔ عكابو إال أٜامج١ًٝ َٔ جسٜس، ٚقايت: مل ٜبل  ينتسؾكت ايسَٛع َٔ عٝ

 غٝتخكل نٌ َا اؾتكت إيٝ٘ إٕ ؾا٤ اهلل. ٚعٓسَا ٜتِ اإلؾطاج عٓو

ٚملا خطج ستُٛز َٔ ايػجٔ بعس ؾٗطٜٔ ضأ٣ مج١ًٝ تكـ ع٢ً ايباب يف ْؿؼ تًو 

ؾٛاؾكا ع٢ً ايعٚاج  َٔ أضباب ايؿٔ ٚايطغِ ايعبا٠٤ اييت عازت باي١ٝ ٚختطقت. نًُٗا

ٚاألَٛاٍ ٚجعال ٜعٝؿإ  تطى ٚايسا مج١ًٝ َٔ بعض األَتع١ اا ممٚمت ايعٚاج. ٚبٓٝا بًٝت

 عٝؿ١ ١٦ًَٝ بايػطٚض.

بسأ ٜصٖب ستُٛز إىل َطنع ايؿٔ ايتؿهًٝٞ يتخكٝل ضغبت٘ يف ايطغِ، ٚاؾتػًت 

ّ ٖهصا حت٢ ْؿس َا األٜا ٚمتضٞ خإ، عًِ املٛغٝك٢ َٔ األغتاش غالّ عًٞمج١ًٝ بت

ٚاحس٠ ٚآٍ األَط إىل اجملاع١، ٚيهُٓٗا بكاٜا األَتع١ بعس غ١ٓ  نإ عٓسُٖا َٔ

ٜعتكسإ يؿػؿُٗا بايؿٔ إٔ َٔ عا٢ْ َٔ اجملاع١ ٜبًؼ إىل ق١ُ ايؿٔ، ؾًصا ناْا 

 ا.َػطٚضٜٔ يف اجملاع١ أًٜض

شات ّٜٛ بؿطت مج١ًٝ ظٚجٗا بأْٗا ْايت ٚظٝؿ١ يتعًِٝ املٛغٝك٢ يف َٓعٍ أحس 

 األغٓٝا٤.

 بٓا ألْٓا َٔ أضباب ايؿٔ.قاٍ ستُٛز: ٖصا ؾ٤ٞ ال طا٥ٌ ؾٝ٘ ٚال ًٜٝل 

 ؾع٢ً َا ْعٝـ ٜا حبٝيب؟ :بػا١ٜ َٔ اذتب ٚاالحرتاّ قايت ظٚجت٘
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 :طٜك١ تتج٢ً ؾٝٗا االعتعاظ بايٓؿؼقاٍ ستُٛز ٖٚٛ ٜكِٝ اعٛجاج َعطؿ٘ ايبايٞ بط

جيب إٔ ال ٜٓؿػٌ أقخاب ايؿٕٓٛ مبجٌ ٖصٙ تٛاؾ٘ األَٛض، حنٔ حن٢ٝ ألجٌ ايؿٔ ٚال 

 حي٢ٝ ايؿٔ ألجًٓا.

ا ؾٗطًٜ مج١ًٝ بكٛي٘ ٚقايت: ٚيهٔ أْت تتعًِ ايطغِ ٜا حبٝيب، ٚتسؾع ايطغّٛؾطحت 

تُهٔ َٔ َٛاق١ً تعًِ ؾٔ ا يتيسؾع ايطغّٛ ؾٗطًٜ ي٘ ؾال بس َٔ إجياز ايعس٠

 ٚشيو باإلضاؾ١ إىل ْؿك١ ايطعاّ ٚايؿطاب. ،املٛغٝك٢

 ت٘.َٛاقًٓسَا تػاعسْٞ ايعطٚف غأؾهط يف تطنت تعًِ ايطغِ اآلٕ ٜا حبٝبيت. ٚع

 .غهتت مج١ًٝ عٓسَا مسعت َٓ٘

 :ُٗا إىل ظٚجٗا ٚقايتضٚب١ٝ ٚغًّ ٠ؿطع ت مج١ًٝ ايّٝٛ ايتايٞ إىل ايبٝت َع مخؼضجع

نطغّٛ َػبكا. ؾأضجٛى ضٚب١ٝ اغتًُتٗا  ٠عؿط ٢ ٖٚصٙ مخؼبسأت تسضٜؼ املٛغٝك

 إٔ تٛاقٌ تعًِ ؾٔ ايطغِ.

 يٞ َٔ إٔ أتٛظـ. ثاضت غريت٘ ايصنٛض١ٜ نعٚج ٚقاٍ: ال أضٜسى إٔ تتٛظؿٞ. البّس

قايت مج١ًٝ بًٗجتٗا ايطا٥ع١ املعطٚؾ١: أيػت َٓو ٚأيػت َين؟ ٜا حبٝيب. ؾًٛ تٛظؿت 

ُٗا يٛقت غري نجري ؾُاشا تط٣ ؾٝ٘ َٔ اذتطج؟ ِٖ ضجاٍ طٝبٕٛ، ٚايؿتا٠ اييت أعًّ

 شن١ٝ ٚيطٝؿ١.

ٚجا٤ بٗا  ٚعؿطٜٔ ضٚب١ًٝ ًػاا، ٚبعس أغبٛعني انتػب مخقُت ستُٛز ٚمل ٜكٌ ؾ٦ًٝ

ىل ظٚج٘ ٚقاٍ: بعت ايّٝٛ قٛض٠ ضمستٗا، ٚقس أعجب بٗا املؿرتٟ غا١ٜ اإلعجاب، إ

ضٚب١ٝ. ٚأتٛقع إٔ  ٕٚعؿطٚ مخؼ قسضٖاؾًِ ٜسؾع إال َهاؾأ٠  ا،ٚيهٓ٘ نإ ؾخًٝخ

 غٛم ايكٛض اييت أضمسٗا غرتٚج إٕ ؾا٤ اهلل.

 ْهٕٛ َٔ األغٓٝا٤.غٛف ا ابتػُت مج١ًٝ ٚقايت: إًش

ا َٔ قبٌ ايٓاؽ ٜٚؿرتْٚٗا ؾال يكٛض اييت ضمستٗا إعجاًبعٓسَا تٓاٍ ا :ٚقاٍ ستُٛز

 أزعو إٔ تٛاقًٞ تسضٜؼ ؾٔ املٛغٝك٢ .

ٌّ أَطيعٚجٗا ٖٚٞ تكًح ضبط١ عٓك٘قايت مج١ًٝ  عٓسٟ تكسضٙ  : أْا حتت أَطى، ٚن

 َكبٍٛ.
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ال  :قاٍ ستُٛز دت١ًُٝ ،ػطٚضٜٔ ألُْٗا حيبإ بعضُٗا بعضاٚنٌ َُٓٗا ناْا َ

 تأتٞ بجُاض ٜاْع١ ٚغٝتِ بٝع أضبعا؛ ألٕ جٗٛزٟ نازت إٔ تؿهطٟ َٓص اآلٕ ؾكاعس

ا، ثِ تػتطٝعني إٔ تٛاقًٞ تعًِ قٛض حت٢ ايػس أٚ بعس ايػس ؾػٓطبح َٓٗا نجرًي

 املٛغٝك٢.

ٛط ايكطٔ املٓػٛج نُا ٖٞ شات َط٠ ضجعت مج١ًٝ إىل بٝتٗا ٚقس ايتككت بطأغٗا خٝ

 .١َػٓ ؾعط اَطأ٠

تصٖبني يتعًُٞ املٛغٝك٢ أٚ تعًُني يف َكٓع طى؟ ٌٖ َاشا ؾعًت بؿعغأهلا ستُٛز 

 يًٓػٝج؟

قايت مج١ًٝ َتبػ١ُ: نٓت أْػج ايكطٔ ايكسِٜ يف ذتاؾو ادتسٜس، ؾايتككت 

بطأغٞ بعض ارتٝٛط ٚمل أؾعط بٗا ألْٓا أضباب ايؿٕٓٛ ٚؾأِْٗ ؾب٘ زتٕٓٛ ٜهاز ال 

 ٜعٞ مبا ٜؿعً٘.

ا حنٔ ْهاز ال ْعٞ ٜا : حًكأزخٌ ستُٛز قكب١ ايٓاضج١ًٝ يف ؾُ٘ ٚقاٍ ْاظطا إىل ظٚج٘

 حبٝبيت.

ثِ بسأت مج١ًٝ متؿٝط ؾعط ستُٛز بأقابعٗا ؾتؿاجأت بٛجٛز خٝٛط ايكطٔ املٓػٛج 

 .؟ؾػأيت مج١ًٝ: َٔ أٜٔ أتت إىل ضأغو ارتٝٛط ٜا حبٝيب

زخٔ ستُٛز ايٓاضج١ًٝ ٚقاٍ َٔ حٝح أتت إىل ضأغو. ٚحنٔ ْعٌُ ألجٌ ايؿٔ يف ْؿؼ 

 َكٓع ايٓػٝج.
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 فاط١ُ طالٍ غاشٟسٚائ١ٝ ايػاب١ ايحٛاز َع 

مج١ًٝ عًٟٛ حطٔأ.  :اٗتحاٚز

  

ٛزٜٛع )إذاع١ خسجي١ بهايٚ ّ،8811َٔ َٛايٝد  عس١ٜٝٓ فاط١ُ طالٍ غاشٟ زٚائ١ٝ

يًسٚائٝني ايػحاب عاّ خايد بٔ محد فاشت ظائص٠  اَة١ ايحخسٜٔ.ظ ٚتًفصٜٕٛ(

تةٌُ َة١ًُ يػ١ عسب١ٝ يف زٚض١ إْٗا  ضُٔ ايةػس األٚائٌ عٔ زٚا١ٜ "ايطسٜد". 8181ّ

ّ 8188عاّ بدأت بايهتاب١ ع٢ً ٚضائٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ "ايفٝظ بٛى" ٚاملصٕ. 

عٓدَا ّ 8182بكصص ع٢ً غهٌ حًكات ١َٜٝٛ، ٚبدأت َػٛازٖا ايهتابٞ عاّ 

ع٢ً ْػس زٚاٜتٗا "َساّ  "اذتب يٝح"ةٗا جناح غذَّٚ ذتب يٝح".ْػست زٚاٜتٗا األٚىل "ا

 ٚاييت تدٚز أحداثٗا عٔ اجملتُع ايحخسٜين. 8182ّايكًب" عاّ 

ًُٚ ا تتطسم إىل املػانٌ ٚاألَساض ايٓفط١ٝ يف نتاباتٗا ححٗا يةًِ ايٓفظ جيةًٗا دائ

 8181ّ "غك١ دازدٕ ضٝيت" عاّٚ، 8182ّمما دةًٗا تصدز زٚا١ٜ "ئ أْط٢" عاّ 

 .8188ّاييت صدزت  عاّ  "خحاٜا املاضٞ"آخس زٚاٜتٗا ناْت ٚ ٚ"خحاٜا املاضٞ".

***** 

يًسٚا١ٜ أٜٔ جتد  ايكساءاتع. فاط١ُ غاشٟ أْت زٚائ١ٝ َٔ ادتٌٝ اذتدٜح، بني 

ايهاتح١ ٚايسٚائ١ٝ فاط١ُ ْفطٗا ؟ أٚ َاذا حتب؟  ٚأميا تفضًني قساءت٘ َٔ زٚاٜات 

 يًسٚائٝني؟

ا أدد ْفطٞ يف ايسٚاٜات ذات ايطابع االدتُاعٞ ٚايدزاَا.. نُا أحب أًٜضج. 

أحب إٔ أتطًٌ إىل ْفظ اإلْطإ ايةُٝك١.. َٚٔ ٚايسٚاٜات اييت ٜهٕٛ بٗا غل ْفطٞ، 

ا. نُا أحب إٔ ايسٚائٝني املفضًني يٞ تٛفٝل اذتهِٝ ٚأحب َدزضت٘ اير١ٖٝٓ دًد

 ...ٜٗٛين نجرًياسمي١ ٚايػُٛض ٜطتأقسأ ألداثا نسٜطيت فةامل ادت

                                                         
 ناتح١ عس١ٜٝٓ. 

 حوارات



غازي حوار مع الروائية الشابة فاطنة طالل                                         اجليل اجلديد 235

 

Al Jeel Al Jadeed    /ت لقاءا                                                              0202 ديسنرب -يوليو                       4ج/ – 7ع 

 ع. حدثٝٓا عٔ بداٜتو ٚجتسبتو يف نتاب١ ايسٚا١ٜ، َٚاذا متجٌ يو ايهتاب١ ايسٚائ١ٝ؟

ْكط١ اْطالقيت ٚبداٜيت ناْت يف عامل ايتٛاصٌ االدتُاعٞ، حٝح نٓت أنتب ج. 

، ع٢ً غهٌ حًكات َٓفص١ً ٚأضةٗا يف َٛقع ايتٛاصٌ االدتُاعٞ "فٝظ بٛى" اقصًص

ٜيت ايٛزق١ٝ قحاٍ ٚايتفاعٌ َع تًو اذتًكات اي١َٝٛٝ بدأت بهتاب١ زٚاَا ٚددت اإلٚعٓد

ٌ نتاب١ ايسٚاٜات عٔ بك١ٝ األْٛاع َٔ األدب، فكايب ا أْا أفضِّطحًةاألٚىل "اذتب يٝح" ٚ

ايسٚا١ٜ جيةًين أٚ ميٓخين املطاح١ األنرب ألتٓاٍٚ أنجس َٔ قض١ٝ عٔ اجملتُع عس١ٜ 

َٔ خالٍ األحداخ ٚاذتحه١ ٚايػدصٝات املدتًف١ ٚتسانٝب حتت قايب ٚاحد، ٚذيو 

 .٠نٌ غدص١ٝ ع٢ً حد

 تو؟اع. َا ٖٞ أِٖ إصداز

ج. أِٖ إصدازاتٞ ٖٞ: "اذتب يٝح" ٚ"َساّ ايكًب" ٚ"ئ أْط٢" ٚ"غك١ دازدٕ ضٝيت"  

ٚأخريا ٚيٝطت آخسا "خحاٜا املاضٞ" اييت ْايت دائص٠ ايػازق١ إلبداعات املسأ٠ ارتًٝذ١ٝ 

ٚتدٚز ايسٚا١ٜ عٔ أزبع فتٝات جتُةٗٔ داز أٜتاّ ٚاحد٠، ٚيهٌ فتا٠ َٓٗٔ  ،م8181يةاّ 

  قص١ خمتًف١، ٚخالٍ أحداخ ايسٚا١ٜ ٜهتػفٔ ضًسا يف املاضٞ ٜسبط َصرئٖ ًَةا.

ع. اإلصداز ايفائص يف دائص٠ ايػازق١ إلبداعات املسأ٠ ارتًٝذ١ٝ يف زتاٍ ايسٚا١ٜ، ٌٖ ٖٛ 

 َٚاذا ميجٌ يو ايفٛش يف ادتائص٠؟آخس إصداز يو؟ حدثٝٓا عٓ٘؟ 

نإ غةٛز عظِٝ ٚفدس إٔ أحصٌ ع٢ً َجٌ ٖرٙ ادتائص٠ ايك١ُٝ، ٚإٔ أزفع اضِ . ج

ًٝا يف صدح عامل األدب، ٚحصٛيٞ ع٢ً َجٌ ٖرٙ ادتائص٠  ممًهيت ايػاي١ٝ ايحخسٜٔ عاي

نإ مبجاب١ ايضٛء األخضس بأْين أضري يف اجتاٙ صخٝح ٚبايطحع حيتاج َين فُٝا بةد إٔ 

 تأ٢ْ يف نتاباتٞ...أ

 ٌٖ فهست يف ايهتاب١ يًطفٌ أٚ خٛض غُازٙ؟ ع.

ا َا  نٓت بايطحع فهست يف ذيو خاص١ ٚأْين أعٌُ َة١ًُ زٜاض أطفاٍ، ٚنجرًيج. 

 َؤد١ً يدٟ. ٠ٚيهٓٗا َاشايت خطٛ ،أفهس يف ٖرٙ ارتط٠ٛ

 ع. ن١ًُ ختتُني بٗا اذتٛاز؟

غهًسا دصٜاًل، نُا  ، ٚأغهسىاٚأضةدْٞ ذيو دًد ٗرا اذتٛاز َةوأتػسف بج. 

 .جمل١ً "ادتٌٝ ادتدٜد" الضتضافتٗا يٞايػهس َٛصٍٛ 



حوار مع الكاتبة القطرية الدكتورة حصة العوضي                           اجليل اجلديد 236 

 

Al Jeel Al Jadeed    /ت لقاءا                                                              0202 ديسمرب -يوليو                       4ج/ – 7ع 

 

 

  سص١ ايعٛضٞ ايكطس١ٜ ايدنتٛز٠ ايهاتب١ سٛاز َع

ستُد ستبٛب عاملأ. : اساٚزٖ

  

ملٓاقػ١ َٛضٛع أدب ايطفٌ بػهٌ عاّ ٚٚاقع أدب ايطفٌ يف قطس بػهٌ خاص 

سصًت ع٢ً  دٚي١ قطس. املٓت١ُٝ إىلز٠ سص١ ايعٛضٞ ايهاتب١ ٚايػاعس٠ ايدنتَٛعٓا 

دزد١ ايدنتٛزاٙ يف ختصص إعالّ ٚثكاف١ ايطفٌ عٔ دزاضتٗا "املطاَني ايرتب١ٜٛ يف 

ايكاٖس٠، سٝح ب بعض قصص ايكسإٓ ايهسِٜ يألطفاٍ" َٔ داَع١ عني مشظ

 ايتدصص.ْفظ املادطتري يف  غٗاد٠سصًت َٔ ادتاَع١ ذاتٗا ع٢ً 

ٚغػًت خالٍ َطريتٗا ايع١ًُٝ ايعدٜد َٔ  ،ٚايتًفصٜٕٛ يف قطسعًُت يف اإلذاع١ 

ز٥ٝط١ قطِ بساَر األضس٠ ٚايطفٌ بتًفصٜٕٛ قطس، ٚز٥ٝط١ قطِ ايرباَر  :املٓاصب َٓٗا

 ايع١ًُٝ بايكٓا٠ ايجا١ْٝ بتًفصٜٕٛ قطس. 

إٕ َطريتٗا ساف١ً باإلبداع ٚاإلْتاز األدبٞ يف ايعدٜد َٔ اجملاالت َجٌ ايكص١ ايكصري٠ 

ُٛعات اجملفكد صدزت هلا عدٜد َٔ  يػعس ٚايدزاضات ٚنتب األطفاٍ ٚغريٖا.ٚا

يًف٦ات ايعُس١ٜ املدتًف١   املٛد١ٗ ايكصصٌ ػعس١ٜ يألطفاٍ، ٚضالضايكصص١ٝ ٚاي

زتاٍ ايدزاضات صدز هلا نتاب "املطاَني يف ٚ .، ٚزٚا١ٜ "غصالٕ" يألطفاٍألطفاٍي

 ."دزاض١ حت١ًًٝٝ() ايرتب١ٜٛ يف بعض قصص ايكسإٓ ايهسِٜ يألطفاٍ

فص١ْٜٝٛ يألطفاٍ، ٚيف تأيٝف يهجري َٔ ايرباَر اإلذاع١ٝ ٚايتًغازنت يف إعداد ا

، ٚزت١ً ُا ضاُٖت يف حتسٜس زت١ً محد ٚضشسعدد َٔ املطًطالت اإلذاع١ٝ. ن

، إىل داْب ايهتاب١ يف ايصشف ٚاجملالت ايكطس١ٜ ٚغريٖا. ٚفاشت يألطفاٍ َػاعٌ

ٚتسمجت أعُاهلا األدب١ٝ إىل يػات  .االت ايهتاب١ ٚاإلبداعيف زتبايعدٜد َٔ ادتٛا٥ص 

سصًت خالٍ َطريتٗا األدب١ٝ ع٢ً عط١ٜٛ ايعدٜد َٔ املسانص املٗت١ُ إْٗا  .شتتًف١

بجكاف١ ايطفٌ. ٚهلا َػازن١ فعاي١ يف املٗسداْات ٚاألْػط١ اإلعال١َٝ ارتاص١ 

  .ايٛط١ٝٓ ٚايدٚي١ٝبايطفٌ ٚايجكاف١، ٚايٓدٚات ٚاملؤمتسات 
                                                         

 ،دٛاٖس الٍ ْٗسٚ، ْٝٛ دهلٞ، اهلٓدداَع١ باسح. 

 حوارات
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 نٝف َٚت٢ بدأت جتسبتو يف ايهتاب١ األدب١ٝ يألطفاٍ؟ع: 
يف بدا١ٜ َسس١ً ، يهتاب١ يألطفاٍ بدأت يف ضٔ َبهس٠جتسبيت األدب١ٝ األٚىل يف از: 

ِ يف بساَر األطفاٍ يف إذاع١ ، سٝح مت اختٝازٟ يإلعداد ٚايتكدٜايدزاض١ ايجا١ْٜٛ

، مت ارتُطني أْػٛد٠ يًطفٌت َا ٜكازب ، َٚٔ ٖٓاى أعددت ايرباَر ٚنتبقطس

 رباَر األطفاٍ يفرت٠ ش١َٝٓ ط١ًٜٛ.تًشٝٓٗا ٚأداؤٖا ٚإذاعتٗا ب

ّ املس٥ٞ مبذسد ختسدٞ َٔ ٖرٙ ايتذسب١ اَتدت َٔ اإلعالّ املطُٛع إىل اإلعال

، مما أضاف يٞ ١ يرباَر األطفاٍ يف تًفصٜٕٛ قطسي، سٝح عًُت نُطؤٚادتاَع١

اب١ قصص األطفاٍ ، فبدأت نتت ٚايصٛز٠ارترب٠ اإلعال١َٝ بايصٛاملصٜد َٔ 

املطًطالت االدتُاع١ٝ ، ٚبعض إلضاف١ يًرباَر ايرتب١ٜٛ اهلادف١، بااملصٛز٠ يًتًفاش

محد ٚضشس،  ١ٝ جمل١ً األطفاٍ ايٛسٝد٠ سٝٓراى.. ثِ بدأت ايهتاب١ ايصشفٚايتع١ًُٝٝ

 .بعدٖا تٛقفتاٚ، ٚايًتإ بكٝتا يفرت٠ قصري٠ ستدد٠ َػاعٌ ثِ زت١ً

ًت ع٢ً غٗاد٠ ايدنتٛزاٙ يف أدب ايطفٛي١ يف ايكاٖس٠، فهٝف تٓظسٜٔ إىل سصع: 

 ٖرٙ ارتط٠ٛ يف ضٝام أدب األطفاٍ يف قطس؟ 

َٔ ايعًِ ٚارترب٠ يف  ا الٖتُاَٞ بٗرا ادتاْب األدبٞ فكط قسزت االضتصاد٠ْٚظًسز: 

، بٌ غػٌ بٗا ٚقيت، يٝصبح تسنٝصٟ ع٢ً أدب ايطفٌ يٝظ زتسد ٖٛا١ٜ أٖرا اجملاٍ

١ًٝ ، مبشاٚي١ تصٜٚد املهتب١ احملدٚزٟ األضاضٞ يف اجملتُع ايكطسٟ ٝهٕٛ ٖٛي

، د َساسٌ ط١ًٜٛ َٔ ايدزاض١ ٚايبشح، ٚايصادز٠ بعبكصص األطفاٍ اهلادف١

 ٙ.. فهاْت زضاييت املادطتري ٚايدنتٛزاٌ َع األدٝاٍ ادتدٜد٠ َٔ األطفاٍٚايتٛاص

ربات ايطابك١ ٚاألنادمي١ٝ يف زتاٍ ، ثِ اضتصادتٞ َٔ ارتو ايدزاض١ايٓاتر األٍٚ يتً

ٖٓاى أمسا٤ يف ٖرٙ ، يف ايٛقت ايرٟ مل تهٔ التايهتاب١ يًطفٌ يف مجٝع اجملا

  ايطاس١ ضٛاٟ.

َاذا عٔ َٛضٛعات إصدازاتو اييت تعادتٝٓٗا )يف نتابتو يألطفاٍ( قص١ً ع: 

 ٚغعًسا؟

، تٗدف إىل ١٦ٟٝ اييت ٜعٝؼ فٝٗا ايطفٌ ايكطسَٛضٛعاتٞ َعظُٗا َطتُد٠ َٔ ايبز: 

اقف ايٛاقع١ٝ اييت أزاٖا َٔ ، ٚضسد بعض املٛداب١ ع٢ً بعض أض١ً٦ ايطفٌ ايصعب١اإل
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، َٚسغد٠ إىل ْػأ٠ ايطفٌ ع٢ً ايكِٝ ٚاملبادئ سٛيٞ، يف َٛضٛعات ٖادف١، ٚتع١ًُٝٝ

 ثِ اإلضال١َٝ ٚاألعساف ٚايعادات ادت١ًُٝ ٚايد١ٜٝٓ يف اجملتُع ايكطسٟ ٚارتًٝذٞ أٚال

  سب١ٝ املدتًف١.اجملتُعات ايع

تعسٜف ببعض ، ٚايٚبايٓطب١ يًػعس، فكد بدأت فٝ٘ َبهسا، باألْاغٝد ايتع١ًُٝٝ

إلزغادٟ يف ، ثِ اجملاٍ ايتٛدٝٗٞ ٚا١، ٚايعادات ايهسميزتاالت ايرتاخ ايكطسٟ

 َعظِ زتاالت اذتٝا٠.

 نٝف تٓظسٜٔ إىل ٚاقع أدب األطفاٍ يف دٚي١ قطس؟ع: 

قالّ تعد ع٢ً ، سٝح ال تٛدد ض٣ٛ بطع١ أادًبأدب ايطفٌ يف قطس ال ٜصاٍ دز: 

ٚاألخس٣ حباد١ يإلزغاد  ،بعطٗا ٜبػس مبطتٜٛات ع١ًُٝ زاق١ٝ، أصابع ايٝد ايٛاسد٠

 .. ٌ ايع١ًُٝ ٚاألدب١ٝ، ٚخاص١ أْٗا ال تعتُد ع٢ً أضظ ايهتاب١ يًطفٚايتٛدٝ٘

ألدب ، ساش ع٢ً دا٥ص٠ ايدٚي١ ض اإلصدازات يف أدب ايطفٌ احملًٞٚال أْط٢ إٔ بع

 .ايطفٌ يف بعض املٛاضِ

 َا َد٣ أ١ُٖٝ دٚز األدب يسفع َطت٣ٛ ايطفٌ ايفهسٟ ٚاألدبٞ؟ع: 

، ات ايد١ٜٝٓ ٚاالدتُاع١ٝ ٚايع١ًُٝا يف بح ايكِٝ ٚاملعتكددٚز األدب فعاٍ دًدز: 

ٗا ايطفٌ يف َساسٌ ٚايتع١ًُٝٝ ٚايب١ٝ٦ٝ ٚغريٖا َٔ اجملاالت اييت جيب إٔ ٜتعسف إيٝ

، ٢ ٚاألْاغٝد اييت تسدد َٔ خالهلاهُا ٜٓذرب ايطفٌ إىل املٛضٝك، فعُسٙ املدتًف١

، ٚال اٜات املفٝد٠، ٚاييت ٜكسؤٖا بٓفط٘ أٚ تكسأ ي٘نريو ٖٛ ٜٗتِ بايكصص ٚاذته

ْٓط٢ إٔ َعظِ غعٛب ايعامل بدأت َٓر بد٤ ارتًٝك١ تتعاط٢ اذتهاٜات ٚايطسد 

األضًٛب  ـٚال تصاٍـ، ٚناْت تًو ايٛض١ًٝ يكصصٞ يف َعظِ ايتذُعات ٚايب٦ٝاتا

ٚضريِٖ ٚزتتُعاتِٗ ، ْٚكٌ جتازب اآلخسٜٔ غس يف ايتعًِٝ ٚايتٛدٝ٘ ٚايرتب١ٝايػري َبا

١ يٓكٌ ثكاف١ األَِ َٔ أ١َ ، ٚاييت ناْت َٔ أِٖ ايٛضا٥ٌ ايكدمئَ ب١٦ٝ ألخس٣

مسات ، مما دعٌ ايعامل غب٘ نتاب َتٓكٌ حيٌُ نٌ ألخس٣، َٚٔ زتتُع آلخس

  ٚاالدتُاعٞ إىل ايعامل أمجع.، ٚإزثٗا ايجكايفافٝتٗا، ٚتكايٝدٖااألَِ ٚتٛازخيٗا ٚدػس
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 َا ٖٞ ادتٛا٥ص ايكطس١ٜ اييت ٜتِ َٓشٗا يف زتاٍ أدب األطفاٍ؟ع: 

اطري ايػعٛب َٔ سكب١ ش١َٝٓ ٚال ْٓط٢ ٖٓا دٚز ايرتمج١ اييت ْكًت سهاٜات ٚأض ز:

، يطا٥د٠ يف ايعاملمبعظِ ايًػات ا ، يتصبح َتٛافس٠ بني أٜدٟ ايصػاز ٚايهبازألخس٣

 عسضت يف ،فالّ ضُٝٓا١ٝ٥ٚسٝح مت حتٌٜٛ ايهجري َٓٗا إىل َطًطالت تًفص١ْٜٝٛ ٚأ

ايطٓدباد ٚعال٤ ايدٜٔ ٚعًٞ بابا  زسالت نٌ َهإ ٚمبعظِ ايًػات ايعامل١ٝ، َجٌ

ات ايػعٛب ، ٚغريٙ َٔ سهاٜٚاملٓكٛي١ َٔ ايهتاب ايرتاثٞ "أيف ي١ًٝ ٚي١ًٝ"

 ٚأضاطريٖا املدتًف١.

 نٝف تٓظسٜٔ إىل دٚز ادتٛا٥ص ٚايتهسِٜ يف االزتكا٤ بأدب ايطفٌ؟ع: 
، ع ٚاذتافص إلبداع األفطٌ ٚاألسدخاملبدعٕٛ ٚايفٓإْٛ، نًُا ٚددٚا ايداف ز:

طفٌ ايعسبٞ خصٛصا، ، يتدسز يًيف َٓافط١ ثكاف١ٝ عاي١ٝ املطت٣ٛ فطٛف ٜتطابكٕٛ

، فهس ادتُاٖري قاطب١بفهس ايطفٌ ٚ ، املصٜد َٔ ايهتب ايساق١ٝٚايعاملٞ عَُٛا

 ٚاييت تجسٟ املهتبات ايعسب١ٝ ٚايعامل١ٝ حبهاٜات ٚإبداعات ق١ُٝ يف َعظِ فٕٓٛ

ٛا٥ص املكد١َ يف ٖٚٓاى ايعدٜد َٔ ادت األدب َٔ قص١ ٚغعس َٚطسح ٚزٚا١ٜ ٚغريٖا.

، ٚنٌ زتاٍ أدب ايطفٌ، يف األزدٕ ٚتْٛظ، ٚايػازق١ ٚغريٖا مما ال حيطسْٞ اآلٕ

، ثِ تػذٝع ٚحتفٝص تب١ ايعسب١ٝ مبؤيفات ايطفٌا األٍٚ إثسا٤ املهتًو ادتٛا٥ص ٖدفٗ

، ٚخاص١ إٔ تًو املٓافطات متٝص ازن١ ٚايدخٍٛ يف َعرتى املٓافطاتاملبدعني يًُػ

ٜكٌ عٔ تًو  ، ٚتطتبعد َا املٛاد ايصاذت١ يًٓػس ٚايكسا٠٤، مبعاٜري َع١ٓٝبني

ملعًَٛات ٚي١ االضتصاد٠ َٔ ا، مما ٜدفع ٖؤال٤ املبدعني حملااملٛاصفات ٚاملعاٜري

، تبك٢ َتطٛز٠ عاَا بعد آخس ددٜد٠ً ، ٖٚرا خيًل أدٝااًلٚارتربات يف ٖرا اجملاٍ

 زتاٍ أدب ايطفٌ يف نٌ َهإ.أزصد٠ ١َُٗ يف 

َا ٖٛ ٚاقع تسمج١ أعُاٍ أدب ايطفٌ َٔ ٚإىل ايًػ١ ايعسب١ٝ يف قطس، فٌٗ ٜٛدد ع: 

ْٔ ِقَبٌ اذته١َٛ أ َِ  ٚ دٚز ايٓػس ارتاص١؟ٖٓاى اٖتُاّ ًَشٛظ 
ٚاييت ، 6002ّ، أْػأت أٍٚ دا٥ص٠ عسب١ٝ ألدب األطفاٍ يف ايبالد عاّ يف قطس ز.

ت أدب األطفاٍ َع ، متٓح يفا٥ص ٚاسد يف َعظِ زتاالزصدت هلا دٛا٥ص َاي١ٝ ق١ُٝ

  ٚال تصاٍ ٖرٙ ادتا٥ص٠ َطتُس٠. .َٝداي١ٝ ذٖب١ٝ
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 ، ايعدٜد َٔ ادتٛا٥صيفٖٞ املؤضط١ ارتاص١ باذتٞ ايجكا( ٚنُا أْػأت )نتازا

.. ٖٚٞ تطتكطب ايك١ُٝ يف َعظِ اجملالت األدب١ٝ، َٚٓٗا ايسٚا١ٜ ارتاص١ بايٓاغ١٦

 ا.اد ايهس٠ األزض١ٝ ضًٜٓٛايهجري َٔ املبدعني ايعسب ع٢ً اَتد

رتمج١ ، ناْت تعتُد ع٢ً اييف ايٛطٔ ايعسبَٞٓر إٔ بدأت نتب األطفاٍ باالْتػاز 

تكٌ بني أٜدٟ ٚتًو ايكصص ٚاذتهاٜات ال تصاٍ تٓ، َٔ ايًػات األدٓب١ٝ األخس٣

ت ، أصبشبدعٕٛ ايعسب ٜٗتُٕٛ بٗرا اجملاٍ، ٚسني بدأ املايصػاز َٔ دٌٝ آلخس

.. مما أد٣ إىل تعسف تًو ايػعٛب إْتاداتِٗ ٖٞ اييت تصدز يًعامل، ٚبًػاتِٗ ايٛط١ٝٓ

 .. ايدٍٚ املصدز٠ يتًو اذتهاٜات يجكافات

 ، بٌ َا حيصٌ ع٢ًا إىل ايًػات األدٓب١ٝاٍ طبًعال ٜتِ تسمج١ نٌ قصص األطف

ع٢ً دٛا٥ص ست١ًٝ أٚ َٔ  ا األعُاٍ اذتاص١ً، ٚأًٜطاضتشطإ ٚآزا٤ ايٓكاد ٚاملٗتُني

 .. َهإ آخس

ملعظِ زتاالت األدب، يف قطس ٜٛدد ْكص نبري يف ايرتمج١ َٔ ٚإىل ايًػات األخس٣ 

اييت ميهٓٗا ايكٝاّ يبػس١ٜ ، ٚذيو ْاتر عٔ ق١ً املٛازد اٚيٝظ أدب األطفاٍ فكط

زف ٚتبادٍ ، ٜتِ ايتعآا٤ املٛاضِ ايجكاف١ٝ يف نٌ َهإا أث. ٚأسٝاًْبتًو ايرتمج١

سمج١ بعض املؤيفات إىل يػات أخس٣، ، مما ٜطاِٖ يف تاملؤيفات بني املبدعني

، ٖٚٞ أعداد ق١ًًٝ ددا َٔ زتُٛع نايفسْط١ٝ ٚاإلضبا١ْٝ، ٚايسٚض١ٝ، ٚغريٖا

 .ٚايجكايف يف ايبالد دبٞاإلْتاز األ

 أٜٔ َٛقع املسأ٠ ايكطس١ٜ يف أدب ايطفٌ ايّٝٛ؟ع: 

١ ملا ، ْطبري٠، ٚايفكري٠، تتصدز ايكا١ُ٥ ايكصملسأ٠ ايكطس١ٜ يف زتاٍ أدب ايطفٌاز: 

 ، فاألمسا٤ اييت تصدزت دا٥ص٠خيسز َٔ دٚز ايٓػس احمل١ًٝ، َٔ َطبٛعات أدب١ٝ

ٚيٝظ  ،َٔ ْصٝب ناتبتني قطسٜتنيايدٚي١ ألدب ايطفٌ يف قطس َستني، ناْتا 

عض األمسا٤ اييت ال ميهٔ ال بػاز إيٝٗا بايبٓإ يًرنٛز ايًِٗ إٖٓاى َٔ َؤيفات ٜ

 ١ إىل إْتادات املسأ٠ ٚإصدازاتٗا.، ٚإْتادٗا َكٌ بعض ايػ٤ٞ ْطبجتاًٖٗا
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 ؟سدثٝٓا عٔ إصدازاتو األخري٠ع: 

 يف تسبٟٛ حبح بٝٓٗا َٔ ،يًطفٌ املطبٛعات َٔ عددا أصدزت األخري٠، ايفرت٠ يفز: 

" غصالٕ" يًٓاغ١٦، ٚزٚاٜتإ( يألطفاٍ ٕايكسآ قصص بعض يف ايرتب١ٜٛ املطاَني)

 ٚمل  ،ادًد اسدًٜج ْػست" شٜٓب أْا"  ٚاألخس٣ ٚاملًٝامل١ٝ، ايفازض١ٝ ايًػتني إىل تسمجت

 بطباعتٗا تهفًت ٚاييت ،األطفاٍ قصص َٔ عدد ثِ ،بعد األضٛام يف طسسٗا ٜتِ

 ايكصص تًو عدا ٖرا ،"5 أْػٛدتٞ" غعس نتاب ٚنريو ،ارتاص١ يتْفك ع٢ً

 .اأًٜط ايسضِ ٚقٝد املطبع١ يف تصاٍ ال اييت
ا ٖٞ ايكطاٜا اييت ٜتِ ْػس ايعُٛد األضبٛعٞ يو يف صشٝف١ "ايسا١ٜ" ايكطس١ٜ، َع: 

 تطعني يطسسٗا؟

ٚايرٟ ٜهٕٛ ، يف اجملتُعَكاييت األضبٛع١ٝ تٗتِ بادتٛاْب االدتُاع١ٝ ٚايرتب١ٜٛ ز: 

، ٚنريو بعض املٓعطفات سٍٛ نٌ َا ي٘ عالق١ َباغس٠ فٝٗا ايطفٌ احملٛز ايس٥ٝظ

١ُٝ َٛاٖبِٗ يف ، ٚتػذٝع األطفاٍ ع٢ً تٓأدب األطفاٍ بايهتاب١ ٚايكسا٠٤ يف 

اييت تع٢ٓ بعالق١ ايطفٌ باجملتُع ٚاملدزض١ ٚغريٖا َٔ اجملاالت  ايهتاب١ ٚايتأيٝف،

 ٚاملهتب١.

ٗٛد املبرٚي١ يف صشاف١ األطفاٍ )يف قطس( ال تصاٍ ض١ًٝ٦ إذا َا ْالسظ إٔ ادتع: 

 قٛزْت بػريٖا، َا ايطبب؟

ُذالت األطفاٍ تصدز عٔ دٗات ، فٖرٙ سكٝك١ ٚاقع١، ال ميهٔ إْهازٖاز: 

ٗا ، َٓخاص١، جبٗٛد غدص١ٝ يفرت٠ ش١َٝٓ بطٝط١، ثِ تتٛقف فذأ٠ يعٛاٌَ عد٠

ٚقد  يعا١ًَ يف ٖرا اجملاٍ، ْٚكص ايتٌُٜٛ.ت ايبػس١ٜ ا، َٚٓٗا ْدز٠ ايهفا٤اايتٌُٜٛ

فت بعد أعداد ق١ًًٝ هلرٙ األضباب، َجٌ )زاغد صدزت عدد َٔ اجملالت اييت تٛق

( ٚسٝد٠ يف ٖرا املطُاز ايرٟ ال جيد ْٚٛز٠( ٚ)عٝايٓا( ٚسايٝا تكف زت١ً )داضِ

ا ٛز ٖر، ٚايهفا٤ات ايكادز٠ ع٢ً ٚيٚايتٌُٜٛ املادٟ، ٝد٠نفاٜت٘ َٔ األقالّ ادت

 املطُاز بهٌ ثك١ ٚاضتُساز، ٚعطا٤.
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ح اْصسف األبٓا٤ يف ايعصس اذتايٞ، َٔ ايهتاب ٚاجمل١ً ، سٖٝٚٓاى ٚاقع آخس

ّٗ ، اييتايٛزق١ٝ، إىل ايٛضا٥ٌ ايتهٓٛيٛد١ٝ ، يتفتح ٌ هلِ ايدخٍٛ إيٝٗا بطػط١ شزتط

 ١ ٚايع١ًُٝ يف شتتًف اجملاالت.هلِ بٛابات اآلفام ايجكافٝ

األدٓب١ٝ ناإلصتًٝص١ٜ  بتعًِٝ أبٓا٥ِٗ ايًػات اٖتُاّ أٚيٝا٤ األَٛزإلقباٍ ع٢ً نُا إٔ ا

، دٕٚ َساعا٠ يتكدِٜ ايًػ١ ّ األٍٚ يًسٚض١ ٚاملساسٌ ايتاي١ٝ، َٓر بدا١ٜ ايعاٚايفسْط١ٝ

جيعٌ َعظِ أبٓا٤ األدٝاٍ ايكاد١َ، غري ًَُني ، مما يعسب١ٝ نًػ١ أٚىل هلؤال٤ األبٓا٤ا

طبٛعات ايعسب١ٝ بهٌ أْٛاعٗا.. األبٓا٤ إىل جتاٌٖ امل، ٖٚرا َا ٜدفع بًػتِٗ ايعسب١ٝ

، زغِ احملاٚالت املتعدد٠ يتٛضٝح تًو املػه١ً يف َػه١ً نرب٣ ال ٜعٝٗا اآلبا٤

 ٚايٓدٚات ارتاص١ بايًػ١ ايعسب١ٝ ٚغريٖا. املؤمتسات

ع٢ً َٓح ٖرٙ ايفسص١ ملٓاقػ١ بعض و ٝإيٚايعسفإ ٚأخرًيا أتكدّ جبصٌٜ ايػهس 

 .يف دٚي١ قطس ٌأدب ايطفاألدب١ٝ ٚخاص١ األَٛز 
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 " دّز دامعات دهلٕ يف إثساٛ اللػ٘ العسبٔ٘سْل " اليدّٗ الْطئ٘

 غٔاخ اإلضالو الصدٓكٕ اليدّٖ. أإعداد:                  

مدٓي٘ دهلٕ مدٓي٘ اجلامعات ظاىب نْىَا العاصن٘ اهليدٓ٘، فَٔا دامع٘ دهلٕ، 

الل ىَسّ، ّدامع٘ إىدٓسا غاىدٖ الْطئ٘  ّاجلامع٘ امللٔ٘ اإلضالمٔ٘، ّدامع٘ دْاٍس

ُ اإلضالمٕ بـ"دْغاباٖ"، املفتْس٘، ّهلا عالق٘ ّطٔدٗ باللػ٘ العسبٔ٘. فعكد دلنع الفك

ً٘ هلٕ، ىدًّٗس، ىْٔ ددامع٘ ىػ ً٘ علنٔ "دّز دامعات دهلٕ يف إثساٛ اللػ٘  بعيْاٌ ّطئ

 و، قدمت فَٔا اثيتاٌ ّثالثٌْ ّزق٘ علن7272٘ٔ عاو دٓطنرب 72-62 ْٓمٕالعسبٔ٘"، 

سضسٍا عدد نبري مً األضاترٗ ّالباسجني ّاملجكفني ّ ،يف أزبع دلطات أنادمئ٘

 دهلٕ.  اإلضالمٕ بئْمً دامعات العاصن٘ اهليدٓ٘، ّأعضاٛ دلنع الفكُ 

بدأت اجللط٘ االفتتاسٔ٘ بهلن٘ تعسٓفٔ٘ قدمَا الدنتْز صفدز شبري اليدّٖ )مطؤّل 

ًٛ ا علٙ إزلاشات دلنع الفكُ اإلضالمٕ الرٖ قطه الػؤٌّ العلنٔ٘ للنذنع( ّألكٙ ضْ

و حلل املػهالت اليامج٘ عً التػٔريات االقتصادٓ٘ ّاالدتناعٔ٘ 8811 أىػئ يف عاو

 ، ّحتكٔل املْضْعات الفكَٔ٘ يف ضْٛ املكتضٔات العصسٓ٘.ّالطٔاضٔ٘

٘ يدّٖ، قدمت علٙ الػاغ٘ نلن٘ زٜٔطّعكب نلن٘ الدنتْز صفدز شبري ال

)األمني العاو جملنع الفكُ اإلضالمٕ(،  لفضٔل٘ الػٔذ خالد ضٔف اهلل السمحاىٕ

املدازع اضتعسض فَٔا ّاقع اللػ٘ العسبٔ٘ يف اهليد ّأٍنٔتَا ّىػسٍا ظاىب دّز 

٘ علٙ اختالف طسقَا ّأضالٔبَا، هْمٔاحلديب اجلامعات إىل  ديًباالدٓئ٘ األٍلٔ٘ 

هلٕ كدت يف رلتلف املؤضطات التعلٔنٔ٘ يف دُعننا اضتعسض الػٔذ ىدّات رلتلف٘ 

 إلبساش أٍنٔ٘ اللػ٘ العسبٔ٘.

ع٘ دهلٕ، ّميطل الدنتْز دلٔب أخرت أسد أضاترٗ قطه اللػ٘ العسبٔ٘ ظامثه ألكٙ 

ٍرِ اليدّٗ، نلن٘ اضتعسض فَٔا أقطاو دامعات دهلٕ اخلاص٘ باللػ٘ العسبٔ٘، 

ًٛ اللػ٘ العسبٔ٘  لدزاضٔ٘، ّدَْد أضاترتَا يف تدزٓظا علٙ مكسزاتَا اّألكٙ ضْ

                                                         


 اهليد. دهلٕ،دامع٘ ، باسح 

 يدّٗتكسٓس عً ال
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احللٔه  ّىػسٍا، ّخص بالرنس الربّفٔطْز خْزغٔد أمحد فازم، ّالربّفٔطْز عبد

 ٔياز ّأمجاهله. اليدّٖ، ّالدنتْز ذلند ميْز ى

للػ٘ العسبٔ٘ باجلامع٘ عبد املادد قاضٕ اليدّٖ زٜٔظ قطه ا األضتاذ الدنتْزّألكٙ 

دهلٕ نلن٘ سافل٘ بالتْدَٔات ّاإلزغادات للطالب ّالباسجني،  ضالمٔ٘ بئْامللٔ٘ اإل

ً أٍنٔ٘ مْضْع اليدّٗ، ّحتدخ عً أٍنٔ٘ البشح العلنٕ ّدّز اجلامعات اهليدٓ٘ ّبّٔ

 .للػ٘ العسبٔ٘يف إثساٛ ا

زٜٔظ مسنص الدزاضات  زضْاٌ السمحً األضتاذ الدنتْزخاطب  ،بَرِ املياضب٘

، ّأبسش داىبني مَنني للػ٘ دهلٕ بئْ فسٓكٔ٘ ظامع٘ دْاٍس الل ىَسّالعسبٔ٘ ّاإل

 اٍتناوالعسبٔ٘ يف اجلامعات اهليدٓ٘ أّهلنا تدزٓطَا نلػ٘ سٔ٘ عاملٔ٘، ّثاىَٔنا 

 عداد البشْخ العلنٔ٘ ّىػس املؤلفات الكٔن٘ فَٔا. األضاترٗ ّالباسجني بَا عً طسٓل إ

و األضتاذ الدنتْز ىعٔه احلطً األثسٖ زٜٔظ قطه اللػ٘ العسبٔ٘ ظامع٘ قّد ،ّبالتالٕ

داٜش٘  بطببّاعترب العاو اجلازٖ عاو األسداخ ّاليْاٜب  ،نلنتُ دهلٕ بئْ دهلٕ

ػسٖ مً ّدْد نجري مً نباز األضاترٗ ّالػدصٔات اجملتنع الب سسوإذ نْزّىا، 

ه بطبب ٍرِ اجلاٜش٘، ّخص بالرنس ميَ تعاىل الفرٗ، سٔح اىتكلْا إىل زمح٘ اهلل

الرٖ الفكُ اإلضالمٕ( )ضهستري دلنع  زمح٘ ّاضع٘ الػٔذ أمني العجناىٕ زمحُ اهلل

 يف غَس ضبتنرب األخري. إثس إصابتُ بفريّع نْزّىاتْيف 

سبٔ٘ عزٜٔظ قطه اللػ٘ الذلند أْٓب تاز الدًٓ اليدّٖ  ضتاذ الدنتْزننا ألكٙ األ

ا، ّمدٓس املسنص الجكايف العسبٕ اهليدٖ دهلٕ، ضابًك ئْب باجلامع٘ امللٔ٘ اإلضالمٔ٘

باجلامع٘ ىفطَا، نلن٘ السٜاض٘ للذلط٘ االفتتاسٔ٘، فصسح بأٌ اللػ٘ العسبٔ٘ بعدما 

ىصل الكسآٌ الهسٓه فَٔا، أصبشت لػ٘ عاملٔ٘، ّلػ٘ خالدٗ بطبب خلْدِ، ّفضل 

ّقال األضتاذ: ْو. العسبٔ٘ علٙ اللػات األخسٚ مجل فضل الكنس علٙ ضاٜس اليذاللػ٘ 

"أضَه العلناٛ اهليْد يف املْضْعات املدتلف٘ يف ٍرِ اللػ٘، ّنتبَه ما شالت 

مْدْدٗ، فدزاض٘ الهتاب "ىصٍ٘ اخلْاطس ّبَذ٘ املطامع ّاليْاظس"، ّالهتاب 

، تدل علٙ نّل ذلو دالل٘ ٕ احلطين"الجكاف٘ اإلضالمٔ٘ يف اهليد" للعالم٘ عبد احل

 ّاضش٘".
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الدنتْز ىطٔه أخرت اليدّٖ األّىل هلرِ اليدّٗ بسٜاض٘ األنادمئ٘ اىعكدت اجللط٘ 

 دهلٕ، ّأدازٍا أسد أضاترٗ قطه اللػ٘ العسبٔ٘ ّآدابَا باجلامع٘ امللٔ٘ اإلضالمٔ٘ بئْ

"دّز دامع٘  ٍّٕاالت ، ّقدمت يف اجللط٘ مثاٌ مكالدنتْز أصػس ذلنْد اليدّٖ

"اجلامع٘ امللٔ٘ اإلضالمٔ٘ ّدّزٍا يف إثساٛ اللػ٘ العسبٔ٘" ّدهلٕ يف إثساٛ اللػ٘ العسبٔ٘" 

"مطاٍن٘ مسنص الدزاضات العسبٔ٘ ّاإلفسٓكٔ٘ ظامع٘ دْاٍس الل ىَسّ يف البشْخ ّ

-بٔ٘"دّز املسنص الجكايف العسبٕ اهليدٖ يف إثساٛ الجكاف٘ العسّّالدزاضات العسبٔ٘" 

"دّز الكطه العسبٕ باجلامع٘ امللٔ٘ اإلضالمٔ٘ يف إثساٛ اللػ٘ العسبٔ٘ ّآدابَا" ّاهليدٓ٘" 

"نلٔ٘ دهلٕ نأّل مسنص الدزاضات العسبٔ٘ يف مشال اهليد ّماهلا مً خدمات" ّ

"دّز املتدسدني يف نلٔ٘ ّطٔد ضٔاٛ احلطً اليدّٖ: مْاٍب ّأفهاز" ال"األضتاذ ّ

 دزاضات العسبٔ٘ ّاإلضالمٔ٘".ال الدهلٕ يف دل-ذانس سطني

اللػ٘ الدنتْز ذلند أنسو أسد أضاترٗ قطه اىعكدت اجللط٘ الجاىٔ٘ بسٜاض٘ ّ

، ّقدمت فَٔا ضبع العسبٔ٘ ظامع٘ دهلٕ، ّأدازٍا الدنتْز ذلند قاضه عادل

"ىفاٜظ املدطْطات العسبٔ٘ يف مهتب٘ ذانسسطني باجلامع٘ امللٔ٘  ٍّٕمكاالت 

الدّزات بدّاو دصٜٕ يف دامع٘ دهلٕ ّدّزٍا يف تطْٓس اللػ٘ العسبٔ٘" "ّاإلضالمٔ٘" 

"اللػ٘ ّالجكاف٘ العسبٔ٘ يف دامع٘ دْاٍس الل ىَسّ: آفام ّدزاضات ّتْضٔع ّتطْٓس" ّ

"دزاض٘ املكاالت املكدم٘ يف ضلطل٘ احملاضسات الترنازٓ٘ للربّفٔطْز خْزغٔد فازم ّ

لفازّقٕ ّمطاٍنتُ يف اللػ٘ العسبٔ٘" ز ىجاز أمحد اْ"الربّفٔطّظامع٘ دهلٕ" 

 سف: سٔاتُ ّأعنالُ األدبٔ٘"."الربّفٔطْز ذلند ضلٔناٌ أغّ

دلٔب  األضتاذ الدنتْزالجالج٘ بسٜاض٘  ٘لطاجلّيف الْٔو الجاىٕ لليدّٗ، اىعكدت 

فسٓكٔ٘ ظامع٘ دْاٍس الل زٜٔظ مسنص الدزاضات العسبٔ٘ ّاإل السمحً اليدّٖ،

 ٍّّٕقدمت يف اجللط٘ تطع مكاالت  ،تْز صَٔب عاملالدن أدازٍاّ ،ضابًكا ىَسّ،

"املصادز العسبٔ٘ يف مهتب٘ نلٔ٘ ّ"غٔف زاٖ تػْدٍسٖ ّأعنالُ يف اللػ٘ العسبٔ٘" 

"دّز ّفاتُ الكٔن٘" مؤلٔطْز ّلٕ أخرت اليدّٖ يف ضْٛ "الربّفّدهلٕ" -سطني ذانس

جلامع٘ امللٔ٘ ذلند بً ْٓضف الطْزتٕ يف إثساٛ اللػ٘ العسبٔ٘ بهْىُ مدزضا يف ا

"دّز الفصْل العسبٔ٘ املطأٜ٘ باجلامع٘ امللٔ٘ اإلضالمٔ٘ يف إثساٛ اللػ٘ ّاإلضالمٔ٘" 
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"دّز املسنص ّفسٓكٔ٘ يف الصشاف٘ العسبٔ٘" الدزاضات العسبٔ٘ ّاإلّ"دّز مسنص العسبٔ٘" 

للػ٘ "قطه اّالجكايف العسبٕ اهليدٖ باجلامع٘ امللٔ٘ اإلضالمٔ٘ يف تسّٓر اللػ٘ العسبٔ٘" 

 ".احلل األشٍسٖ ّمطاٍنتُ يف الرتمج٘ العسبٔ٘ "األضتاذ عبدّالعسبٔ٘ ظامع٘ دهلٕ"  

شٓب األعظنٕ أسد أضاترٗ  الدنتْز أّزىواجللط٘ السابع٘ بسٜاض٘  تدكُع ،ّبالتالٕ

ٍا الدنتْز ذلند أمجل اإلضالمٔ٘، ّأدازقطه اللػ٘ العسبٔ٘ ّآدابَا باجلامع٘ امللٔ٘ 

سٔاتُ  :"الطٔد ذلند ادتباٛ اليدّٖقدمت فَٔا مثاٌ مكاالت ّميَا: ّ ،الكامسٕ

صدٓكٕ: سٔاتَا ّخدماتَا يف ال"األضتاذٗ الدنتْزٗ فسساىُ ّّخدماتُ العلنٔ٘ ّاألدبٔ٘" 

"األضتاذ فٔضاٌ اهلل ّا" "العالم٘ ذلند بً ْٓضف الطْزتٕ غاعًسّدلال اللػ٘ العسبٔ٘" 

َا يف مطاٍنتصدٓكٕ ّال"األضتاذٗ فسساىُ ّّاألدبٔ٘" الفازّقٕ: سٔاتُ ّمطريتُ العلنٔ٘ 

: مطاٍن٘ املسأٗ يف األدب العسبٕ" نتابَاإىل اف٘ العسبٔ٘ بإغازٗ خاص٘ ز الجكتطْ

"الدنتْز عبد احللٔه اليدّٖ ّإزلاشاتُ يف ّ"الربّفٔطْز ّلٕ أخرت اليدّٖ املعله املجالٕ" ّ

 .س العباضٕ: دزاض٘ حتلٔلٔ٘"نتاب سسن٘ الرتمج٘ يف العصّ"تسّٓر اللػ٘ العسبٔ٘" 

املادد قاضٕ  عبد األضتاذ الدنتْزاىعكدت اجللط٘ اخلتامٔ٘ لليدّٗ الْطئ٘ بسٜاض٘ ثه 

س الدنتْز بدأت اجللط٘ بآٖ مً الكسآٌ الهسٓه تالٍا ذلند ّضٔه. ثه عّب. اليدّٖ

 ّالدنتْز ذلفْظ السمحً ْز ذلند أمجل الكامسّٕالدنت اليدّٖ أصػس ذلنْد

ّالدنتْز ذلند قاضه عادل عً اىطباعاتَه جتاِ اليدّٗ،  ّذلند ىْغاد عامل اليْزٖ

مْا نلن٘ الػهس جملنع الفكُ اإلضالمٕ علٙ عكد اليدّات ّاجللطات العلنٔ٘ ّقّد

ّْ المٕ يف خدم٘ اإلض ٍْا خبطْات علنٔ٘ خطاٍا دلنع الفكُمبياضبات رلتلف٘، ننا ى

ّحتدثْا عً ٍرِ اليدّٗ اليت أتاست الفسص٘ لالضتفادٗ مً البشْخ  اللػ٘ العسبٔ٘،

ت ٍيدٓ٘ هلا علٙ تساده غدصٔااجلٔدٗ ّاملكاالت الكٔن٘ اليت ٓطلع احلضْز مً خال

 اللػ٘ العسبٔ٘ يف اهليد.  ْزطتَا يف تاٗ، ّمطاٍنشباز

املادد قاضٕ اليدّٖ بهلنتُ السٜاضٔ٘،  عبد األضتاذ الدنتْزتكدو  ،ّيف ىَآ٘ املطاف

 .عكدٍابأ اجملنع س عً خْاطسِ. ّاعترب اليدّٗ ىادش٘ مً مجٔع املعآري، ٍّّيّعّب
و املفيت ىادز الكامسٕ ّالدنتْز دلٔب أخرت ميطل اليدّٗ ما قّدبعدّاختتنت اليدّٗ 

 جلنٔع املػازنني فَٔا.  ّاالمتياٌ دصٓل الػهس
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