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 :ايبشح ًَدل
ٜٗسف ٖصا ايبشح املٓسضز نُٔ ايبشٛخ ايٛقف١ٝ ايتش١ًًٝٝ إىل تٛنٝح َفّٗٛ ايكٛض٠ 

املػطب١ٝ فاؼ١  ايػطز١ٜ َٚسي٫ٛتٗا، ٚمتٗٝس َٛدع عٔ ايػرل٠ ايصات١ٝ يًطٚا١ٝ٥

َطؾٝس، ٚؼًٌٝ أؾهاٍ ايكٛض ايػطز١ٜ يًطدٌ يف ضٚاٜاتٗا ٖٚٞ: )ؿعات ٫ غرل، 

ٚقس مت  .اْعتام ايطغب١(ٚايتٛأّ، ٚكايب املتع١، ٚاملًُٗات، ٚاؿل يف ايطسٌٝ، ٚ

ؾطأتٗا  ايًبشح ٚاختٝاض ضٚاٜاتٗا ع١ٓٝ ممج١ً؛ ْعّط ااختٝاض ٖصٙ ايطٚا١ٝ٥ َٛنّٛع

ا ايطٚا١ٝ٥ ٚتػًٝطٗا ايه٤ٛ ع٢ً املػهٛت عٓ٘ يف اجملتُع املػطبٞ ايػطز١ٜ ٚسبهاتٗ

خاق١ ٚاجملتُعات ايعطب١ٝ عا١َ. ٚتتذ٢ً أ١ُٖٝ ٖصا ايبشح يف زضاغ١ ايكٛض٠ 

ٚغٝتِ ايهؿف عٔ تًو ايكٛض َٔ خ٬ٍ طدٌ َٚسي٫ٛتٗا يف ضٚاٜات املطأ٠. ايػطز١ٜ يً

ّٝ اٚعًُّٝ ازضاغ١ َٓٗذ١ٝ ع١ًُٝ ٚقف١ٝ ٚؼًًٝٗا َٓٗذّٝ ّٝ اٚفٓ َٔ خ٬ٍ اٱداب١  اٚأزب

 عٔ ايتػا٫٩ت اييت ططسٗا ايبشح ٚاـطٚز بايٓتا٥ر.

 .فاؼ١ َطؾٝس، املطأ٠ايطٚا١ٜ، ايػطز١ٜ، ايكٛض٠، ايطدٌ،  :نًُات َفتاس١ٝ

Abstract: 
This research, which falls within the descriptive analytical research, aims 

to clarify the concept of the narrative image and its implications 

linguistically and contextually. It also aims to analysis of the forms of 

narrative images of men in her six novels (Lahadat la ghayr, Al-haq fi al-

rahil, Al-mulhimat, Makhalib al-Muta’a, Al-Tawam, and In’itaq al-

Raghba. Such images will be revealed through a scientific, descriptive 

and analytical examination represented by answering the questions. The 

importance of this research lies in examining the narrative image of the 

man and its implications in women’s novels (Fatiha Murshid as a model), 

revealing and analyzing such images systematically, scientifically, 

artistically and literally. 

                                                         
 ايُٝٔ ٛخ،ايبش َطنع.  
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 َكس١َ: 

ٜعس ايٓل ايػطزٟ ايطٚا٥ٞ َطنّعا جملُٛع١ َٔ احملاٚض ايبٓا١ٝ٥ ٚايس٫ي١ٝ ٚاؾُاي١ٝ 

 تعسز٠ ايٛظٝف١ ايػطز١ٜٚظا٥ف ايػطز بأْٛاعٗا امل نُا أّزت .ض١ٜ ٚغرلٖاٚايتكٛ

 ٚايتٛاق١ًٝ ٚايتٓب١ٝٗٝ ٚاٱب٬غ١ٝ ٚايتفػرل١ٜ ٚايتأ١ًٜٝٚ ٚايؿعط١ٜ ايتٛثٝك١ٝ

يف إثطا٤ ب١ٝٓ ايٓل ٚتععٜع ز٫يت٘  غتباق١ٝ يف ايٓل زّٚضا فاع٬ًٚا٫ ناض١ٜٚا٫غتص

نُا تعٌُ ايكٛض٠  .1ًٛب فين ٚإبساعٞاؾُاي١ٝ ٚايب٬غ١ٝ، ٚتكٛض ايٛاقع بأغ

ا٫ػاٖات املتٓٛع١ ٚايعٛامل ايػطز١ٜ املكشٛب١ باؾُايٝات اٱبساع١ٝ ع٢ً نؿف 

املتعسز٠ ٚتفػرل ايٓل ٚإزضاى َاٖٝت٘ ٚتأثرلٙ، فايكٛض٠ ايػطز١ٜ تػاعس ايكاض٨ ع٢ً 

ايتفهرل ٚايتدٌٝ ٚاغتشهاض املؿٗس ٚؼٌٜٛ ايػطٛض املهتٛب١ إىل َؿاٖس َط١ٝ٥ 

غُٝا ايطٚا١ٜ ايٓػ١ٜٛ اؿسٜج١ اييت اتػُت ظطأتٗا ايػطز١ٜ ٚأغًٛبٗا ٫ ٚقػٛغ١ 

فطز، ٖٚٞ تعهؼ قٛض٠ نٌ َٔ ايطدٌ ٚاملطأ٠ َٔ خ٬ٍ ايٛاقع ٚتٓاقهات املت

اؿٝا٠ اي١َٝٛٝ، ٚتهؿف سكٝك١ ايصنٛض١ٜ يف اجملتُعات ايعطب١ٝ بأغًٛب خطابٞ 

ْػٟٛ َتشطض َٔ غًط١ ايصنط، ٖٚٞ تػطز ٚاقع املطأ٠ غٛا٤ يف املانٞ أٚ اؿانط 

ٚتٓاقهات ٔ ز٫٫ت ٚسا٫ت أٚ اغتؿطاف املػتكبٌ، مبا ؼًُ٘ تًو ايكٛض ايػطز١ٜ َ

اؿعٕ ٚايفطح، ايػعاز٠ ٚايتعاغ١، اؿب ٚايهطا١ٖٝ، ايٛفا٤ ٚثُٝات )ا٭مل ٚا٭ٌَ، 

(. فايهجرل َٔ ايٓكاز ٚايباسجني  تططقٛا إىل زضاغ١ قٛض٠ املطأ٠ يف اٱبساع ٚاـص٫ٕ...

يسضاغ١ قٛض٠ َا قاَٛا بعٌُ زضاغات ٚأعاخ َعانػ١  اايػطزٟ ايطٚا٥ٞ، ْٚازّض

ِّ ايطٚاٜات ايٓػا١ٝ٥ اييت ايطدٌ يف اٱبساع ايػطزٟ ايٓػا٥ٞ املعاقط ، ٚبايٓعط إىل ن

َٔ ايطٚاٜات اييت نتبتٗا  ٚست٢ اٯٕ غٓذس عسّزاُنتبت َٓص َٓتكف ايكطٕ املانٞ 

با١ٜٓ، ضٚا٥ٝات عطبٝات ٜٓتُني إىل أدٝاٍ ٚفتُعات ٚأٚغاط كتًف١ َٚتعسز٠ َٚت

متٝعت نٌ ٚاسس٠ َٓٗٔ بططٜكتٗا اـاق١ يف ْػر عاملٗا ايطٚا٥ٞ، ٚيف تكٜٛط 

ؾدك١ٝ ايطدٌ اييت ناْت يف ا٭غًب اْعهاغا ٭سساخ ٚاقع١ٝ َٔ اجملتُع، تٓاقـ 

 .ظٛاٖط َٚؿه٬ت أغط١ٜ ٚفتُع١ٝ ٚأَطاض ْفػ١ٝ، َٚا عاْت َٓ٘ املطأ٠ َٚا تعاْٝ٘

                                                         
: املػطب١ٝ املًُه١ (.ايسنتٛضاٙ أططٚس١) ،اؿسٜح ايعطبٞ ايؿعط يف ايػطز١ٜ ايب١ٝٓ. بًكٝؼ ايهبػٞ، 1

 .7:م ّ،0202 فاؽ، غاٜؼ، اٱْػا١ْٝ ٚايعًّٛ اٯزاب ن١ًٝ اهلل، عبس بٔ قُس غٝسٟ داَع١
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١ٜٛ ايعطب١ٝ تًو املفاضقات ٚغرلٖا نطزات فعٌ يًػٝطط٠ ٚقس غططت ايطٚا١ٜ ايٓػ

ايصنٛض١ٜ يف ايػطٚز ايعطب١ٝ اييت قٛضت املطأ٠ يف منط ٚاسس ٚعس٠ قٛض غًب١ٝ 

متجًت يف قٛض٠ املطأ٠ ايها٥ٔ ايهعٝف ا٫تهايٞ ايعادع، ٚقٛض٠ املطأ٠ ايها٥ٔ 

ب١ اييت ٫ متًو قطاضٖا ايها٥ع املػًٛب اٱضاز٠، أٚ قٛض٠ املطأ٠ اـا١ٓ٥ املذلزز٠ املذلق

أٚ تًو اييت تكتات ظػسٖا ٚغرلٖا َٔ ايكٛض ايػًب١ٝ، فذا٤ت ايطٚا١ٜ ايٓػا١ٝ٥ ثٛض٠ 

نس نٌ َا غبل يتذعٌ َٔ املطأ٠ بط١ً ض٥ٝػ١ يف أسساثٗا، قٛضتٗا بؿدك١ٝ ق١ٜٛ 

قابط٠ قازض٠ ع٢ً ايتشٌُ ٚػاٚظ نٌ َا ٜعذلنٗا َٔ َعٛقات ٚقعٛبات، متتًو 

 سٝاتٗا ٚاحملٝطني بٗا، شات دطا٠٤ َٚٛقف ٚانح، بُٝٓا دعًت َٔ ايكسض٠ ع٢ً تػٝرل

ايطدٌ  ؾدك١ٝ ثا١ْٜٛ غرل غ١ٜٛ شات عًٌ ْفػ١ٝ )غاز١ٜ ٚغٝهٛبات١ٝ( ػتُع فٝٗا 

نٌ املػا٨ٚ، نُا ٜعٗط إٔ ايطٚا١ٜ ايٓػ١ٜٛ قس َٓشت ايبطٛي١ يف أغًب إقساضاتٗا 

ّٝا.   يًُطأ٠ يف املكاّ ا٭ٍٚ ٚيًطدٌ ثاْ

ايطٚا١ٜ ايٓػ١ٜٛ يف غطزٖا ع٢ً ايع٬ق١ اؾسي١ٝ بني ايطدٌ ٚاملطأ٠ عدل عت نُا ضّن

نُا  ،عس٠ ثُٝات َٓٗا اؿب ٚايعٚاز ٚايع٬قات ايعاطف١ٝ غٛا٤ ايؿطع١ٝ أٚ غرلٖا

قٛضت ايطدٌ يف عس٠ قٛض سٍٛ ٖصٙ ايع٬قات غٛا٤ أنإ سبٝب ٚيف ٚظٚز قب، 

...، نُا قٛضت عس٠ أٚ خا٥ٔ ٚناضٙ، َٚسافع أٚ َعتسٟ، ٚقافغ أٚ َػتكب

اطفٞ أٚ ايػًٛنٞ. ٚتعس ايطٚا١ٝ٥ أؾهاٍ يًؿصٚش ايصنٛضٟ غٛا٤ اؾٓػٞ أٚ ايع

إسس٣ ايطٚا٥ٝات ايعطبٝات ايًٛاتٞ اقتشُت أق٬َٗٔ سكٕٛ  "فاؼ١ َطؾٝس"

املػهٛت عٓ٘ َٔ )ايتابٖٛات ٚاملٛاْع( اييت ناْت تصنط َٛاضب١ ٫ قطاس١ َٓٗا: 

ايع٬قات املؿب١ٖٛ،  ،ايكتٌ ايطسِٝ، اـٝا١ْ ايعٚد١ٝ املج١ًٝ اؾٓػ١ٝ، ظْا احملاضّ،

سٝح تعٌُ تُع١ٝ اييت تجرل سفٝع١ اٯخط، ٚغرلٖا َٔ املٛانٝع شات اؿػاغ١ٝ اجمل

ايكٛض٠ يف ضٚاٜات َطؾٝس ع٢ً عهؼ ض١ٜ٩ ايٓل ٚػطبت٘ ٚتساخ٬ت٘ ايٓفػ١ٝ 

 ٚايعاطف١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚتؿه٬ٝت٘ اٱْػا١ْٝ...إخل.

ْعّطا " َطؾٝسٚايػطزٟ ايصٟ لسٙ طاغّٝا يف ضٚاٜات " ظز ايؿعطٟع٠ٚ٬ ع٢ً ايتُا

ّٝا "متايهْٛٗا ؾاعط٠  ؾٝا َع َا ؿل با٭دٓاؽ ا٭زب١ٝ َٔ قبٌ إٔ تهٕٛ ضٚا١ٝ٥ ٚثاْ

تطٛض ٚمتاظز بؿت٢ ايجكافات غٛا٤ ايعطب١ٝ أٚ ايػطب١ٝ، فًِ تعس ْعط١ٜ ايتُٝٝع بني 
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غات ا٭زب١ٝ املعاقط٠، ٚمل تعس تؿهٌ ا٭ْٛاع ا٭زب١ٝ ؼتٌ َهإ ايكساض٠ يف ايسضا

أ١ُٖٝ يف نتابات َععِ ايهتاب، ٚغسا َبسأ تساخٌ ٚمتاظز ايٓٛع ا٭زبٞ ٖٛ احملٛض 

ايصٟ تسٚض سٛي٘ ا٭عُاٍ ا٭زب١ٝ، ٚظٗطت اػاٖات ت٪َٔ بإٔ ايٓل نت١ً أزب١ٝ 

ٚاسس٠، تتذاٚض فٝٗا َػتٜٛات اـطاب، ٚتتفاعٌ فٝٗا تكٓٝات ايتعبرل ٚأغايٝب٘ 

تعسز٠، ٚزَر َا ٖٛ ؾعطٟ مبا ٖٛ ْجطٟ، ٚقس يعب ايػطز بآيٝات٘ يف ٖصا ا٫ػاٙ امل

زّٚضا نبرّلا، إش اعتُس ايٓل تكٓٝات تعسز اـطاب، ٚتعسز ايهُا٥ط، ٚؼسٜس 

عٓاقط املهإ ٚايعَإ ٚاؿسخ، ٚتساخٌ املٓٛيٛز ٚاؿٛاض مبػتٜٛٝ٘ ايساخًٞ 

ا ٚأفعاشلا ٚأزلا٥ٗا، ٚايٛقف ٚاـاضدٞ، ٚايبٓا٤ ايسضاَٞ، ٚايؿدكٝات بكفاتٗ

   .2بتؿدٝك٘ يٮؾٝا٤، ٚ تأثرلٙ يف املتًكٞ"

اييت دػست يف ضٚاٜاتٗا ؾدكٝات َتعسز٠  ٖٚصا َا لسٙ يف أعُاٍ ايطٚا١ٝ٥ "َطؾٝس"

َٓٗا ؾدكٝات غرل اعتٝاز١ٜ ٚأخط٣ غرل غ١ٜٛ عًُت ع٢ً تعطٜتٗا ٚنؿف خباٜاٖا 

َا تٓطٟٛ عًٝ٘ َٔ عًٌ َطن١ٝ ْٚفػ١ٝ ُتأثط ع٢ً ا٭فطاز ٚاجملتُع يف غطز َفتٛح ٚ

َٚباح ٫ ٜبايٞ بكٝٛز أٚ ضزٚز فعٌ أٚ اعتباض ٭ٟ َاْع.  نُا تعس َٔ أبطظ ا٭قٛات 

ايٓػا١ٝ٥ ايطٚا١ٝ٥ ايعطب١ٝ اييت ػصب ايكطا٤ بأغًٛبٗا اٱبساعٞ ٚايفين ٚيػتٗا 

ا١ٝ٥ قسَت ٚتكسّ يف نٌ أعُاشلا ا٭زب١ٝ يٛسات ايؿعط١ٜ، فٗٞ ناتب١ َتفطز٠ ٚضٚ

غطز١ٜ ف١ٝٓ غ١ٝٓ بايس٫٫ت ٚاٱحيا٤ات، َطاع١ٝ يف نتاباتٗا اؾٛاْب ايف١ٝٓ اييت 

ػصب اٖتُاّ ايكاض٨ ٚتجرل ؾػف٘ يًُتابع١، نُا تجرل ايعسٜس َٔ ايتػا٫٩ت ٚتسع 

 نٌ قاض٨ ٜبشح يف عكً٘ عٔ إدابات َتفطز٠ أٚ خاق١ ب٘.

 :ٚاقط٬ّسا يػ١ً َٚسي٫ٛتٗا ايػطز١ٜ ايكٛض٠ َّٛفٗ

 :يػ١ً ايكٛض٠ َفّٗٛ

يف ايسضاغات ا٭زب١ٝ ٚايٓكس١ٜ ٚايب٬غ١ٝ غٛا٤ ايكسمي١  ١ًَُٗ ؼتٌ ايكٛض٠ َها١ًْ

َٓٗا أٚ اؿسٜج١ ٚاملعاقط٠ اييت اٖتُت بتشسٜس َاٖٝتٗا ٚٚظٝفتٗا يف ايعٌُ ا٭زبٞ. 

٠ يػ١ َٔ ايفعٌ )قٛض( ٚتعين ١٦ٖٝ ايفعٌ أٚ اؾتكت ايكٛض فكس يػّٜٛا ايكٛض٠ ٚيتعطٜف

                                                         
 .02:م .ايػطز١ٜ ايب١ٝٓ. بًكٝؼ ايهبػٞ،  2
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ايَِّصٟ قاٍ )تعاىل( يف قهِ ايتٓعٌٜ: " ا٭َط، ٚايكٛض٠ ٖٞ ايؿهٌ ٚاؾُع قٛض،

َّاَى َفَعَسَيَو ) ََا َؾا٤َ َضنََّبَو7َخًََكَو َفَػ ِّ ُقَٛض٠ٍ  نُا  .(8-7ا٫ْفطاض:) "(8) ( ِفٞ َأ

ؿهٌ ٚايتُجاٍ اجملػِ ٚمجٝع تعين ايكٛض٠ سكٝك١ ايؿ٤ٞ ٦ٖٝٚت٘ ٚقفت٘ ٖٚٞ اي

َّض مجٝع  ُِّض ايصٟ ق املدًٛقات اييت خًكٗا اهلل املكٛض ٚأبسع تكٜٛطٖا "ٚاهلل ٖٛ امُلَك

املٛدٛزات ٚضتبٗا فأعط٢ نٌ ؾ٤ٞ َٓٗا قٛض٠ ١٦ٖٝٚ َفطز٠ ٜتُٝع بٗا ع٢ً اخت٬فٗا 

 .4"ٚتكٛضت ايؿ٤ٞ: تُٖٛت قٛضت٘ فتكٛض يٞ، ٚايتكاٜٚط ٖٞ ايتُاثٌٝ" .3ٚنجطتٗا"

 :ااقط٬ّس ايكٛض٠ َفّٗٛ

ُٕٛ شات يفغ تعطف ايكٛض٠ اقط٬ّسا بأْٗا: أزا٠ ف١ٝٓ ٫غتٝعاب أبعاز ايؿهٌ ٚامله

َٚع٢ٓ تؿتٌُ ع٢ً فُٛع١ َٔ ايع٬قات ايًػ١ٜٛ ٚايبٝا١ْٝ، تتهٕٛ َٔ إطاض ٚقت٣ٛ 

ْٚتاز فين ٚأزبٞ شات إؾباع ٚدساْٞ ٚاْفعايٞ ٚقسض٠ ف١ٝٓ ٚز٫ي١ٝ تعٌُ ع٢ً تؿهٌٝ 

. ٚايكٛض٠ ايػطز١ٜ 5لهقٛض٠ ف١ٝٓ ٚإبساع١ٝ يس٣ املتًكٞ تػاعس ع٢ً إٜكاٍ ايفهط٠ 

ٖٞ قٛض٠ يػ١ٜٛ ؽ١ًٝٝ ٚإبساع١ٝ ٚإْػا١ْٝ ٜؿهًٗا ايػطز ٜٚتفاعٌ َعٗا؛ يتؿهٌٝ 

اؿبه١ ايػطز١ٜ عدل عس٠ قٛض غطز١ٜ َٓٗا: )قٛض٠ املٛنٛع، ٚقٛض٠ ايًػ١، ٚقٛض٠ 

٠ ايؿدك١ٝ، ٚقٛض٠ ايطاٟٚ، ٚقٛض٠ اٱٜكاع، ٚقٛض٠ ا٫َتساز، ايفها٤، ٚقٛض

ٚقٛض٠ ايتٛتط( ٚغرلٖا َٔ ايكٛض. ٚايكٛض٠ ايػطز١ٜ ٚغ١ًٝ يًتؿدٝل ٚايتعبرل ايفين 

اؿب ؿٝا٠ ٚاملٛت، )ا ٚاؾُايٞ عٔ قهاٜا إْػا١ْٝ َٓٗا ع٢ً غبٌٝ املجاٍ:

يًتؿهٌٝ ٚايتكٜٛط  ايػًِ ٚاؿطب...(، ٖٚٞ ططٜك١ٚايهطا١ٖٝ، ايػعاز٠ ٚايؿكا٤، 

ٚايٛقف َازتٗا ايب٬غ١ ٚايًػ١، ض٩ٜتٗا إْػا١ْٝ، ٚغاٜتٗا ايٛظٝف١ ايف١ٝٓ ٚاؾُاي١ٝ، 

مبطاعا٠ فُٛع١ َٔ ايػٝاقات اييت ؼٝط بايكٛض٠ َٔ ايساخٌ ٚاـاضز، َجٌ: 

)ايػٝام ايًػٟٛ، ٚايػٝام ايب٬غٞ، ٚايػٝام ايصٖين، ٚايػٝام ايٓكٞ، ٚايػٝام 

ض٠ إدطا٤ يػٟٛ ٚٚغ١ًٝ ف١ٝٓ ٚغا١ٜ، تِٓ عٔ ايهفاح ايفين اؾٓػٞ...(، ٚايكٛ

                                                         
 .474:م ّ،0591 قازض، زاض: برلٚت .4ز ،ايعطب يػإ. ايفهٌ أبٛ َٓعٛض، ابٔ 3
 .707:م ّ،0552 ي٬ًُٜني، ايعًِ زاض: برلٚت .0ز ،4ط ،ايًػ١ يف ايكشاح. محاز بٔ إزلاعٌٝ اؾٛاٖطٟ، 4
 ع٬ّ،ٚاٱ ايجكاف١ ٚظاض٠ ايطؾٝس، زاض: ايعطام .0ط ،ايكطآْٞ جٌامل يف ايف١ٝٓ ايكٛض٠. قُس ايكػرل، 5

 (.بتكطف)41:م ،0590ّ
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. ٚايكٛض٠ زٜٓا١َٝ بطبعٗا، 6يًهاتب يف بٓا٤ عامل٘ ايطٚا٥ٞ ٚفل ؾطٚط اختٝاض١ٜ

زٜٓا١َٝ ايٓل ايطٚا٥ٞ، نُا أْٗا تٛتط ٚاَتساز ٚتفاعٌ بني  َٚػا١ُٖ يف نُإ

كتًف أمناط ايكٛض ايهجٝف١ ٚاملباؾط٠ ٚاؾع١ٝ٥ ٚايه١ًٝ. ٚايكٛض٠ ايػطز١ٜ 

خانع١ ملٓطل ٜتشهِ بسق١ يف َعاٖط تطابط املهْٛات تتؿهٌ يف ْػل ٜكبح ٖٛ 

 .7نْٛٗا ٚٚدٛزٖا

 :8ا٭زب١ٝ ٚأعُاشلا َطؾٝس فاؼ١ ايطٚا١ٝ٥

، مبس١ٜٓ بٔ 4998َّاضؽ  41فاؼ١ َطؾٝس ؾاعط٠ ٚضٚا١ٝ٥ َػطب١ٝ َٔ َٛايٝس 

زبًّٛ ٚع٢ً  4989ّع٢ً ايسنتٛضاٙ يف ايطب عاّ  ٚساق١ًاملػطب، يف  غًُٝإ

. أؾطفت ع٢ً إعساز ٚتكسِٜ بطْاَر ٜٗتِ 4991ّتدكل يف طب ا٭طفاٍ عاّ اي

نُا أؾطفت ع٢ً فكط٠ )ؿع١  .بايذلب١ٝ ايكش١ٝ يف ايكٓا٠ ايجا١ْٝ املػطب١ٝ يعس٠ غٓٛات

ؾعط( يف ايدلْاَر ايجكايف )زٜٛإ( بايكٓا٠ ْفػٗا. ٖٚٞ عه٠ٛ يف اؼاز نتاب 

ؾاضنت يف عس٠ فعايٝات  .0141ّّ ق١ً ع٢ً دا٥ع٠ املػطب يًؿعط عاساٚاملػطب، 

 ٚاٱلًٝع١ٜطمجت ْكٛقٗا إىل عس٠ يػات َٓٗا: ايفطْػ١ٝ ُٚت ،ثكاف١ٝ ق١ًٝ ٚعامل١ٝ

تهتب ايؿعط ٚايطٚا١ٜ إْٗا  ٚايك١ٝٓٝ ٚا٭ضز١ٜ. ٚايذلن١ٝ ٚاٱٜطاي١ٝ ٚاٱغبا١ْٝ

"ٚضم ٚ ،"إميا٤ات" َٓٗا: شلا عس٠ زٚاٜٚٔ. أّٜها ٚشلا َ٪يفات يف طب ا٭طفاٍ ،ٚايكك١

"، املًُٗاتٚ"، "كايب املتع١"، ٚ"ؿعات ٫ غرل"َٓٗا: ٚشلا ضٚاٜات عسٜس٠  .عاؾل"

  ".اْعتام ايطغب١"، ٚ"ايتٛأّٚ" "اؿل يف ايطسٌٝٚ"

 

                                                         
 ٚايتٛظٜع، يًٓؿط سلؼ: َكط .0ط ،ددلا إبطاِٖٝ ؾدلا( ايػف١ٓٝ) ضٚا١ٜ يف اٱْػإ قٛض٠ .ايبؿرل ايبكايٞ،  6

 .024:م ّ،0200
 .01:م ّ،0554 اٱزضٜػٞ، َهتب١: املػطب .0ط ،اٱغبا١ْٝ ايطٚا١ٜ يف املػطب قٛض٠. قُس أْكاض،  7

 
8 https://www.fatihamorchid.com 
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 :َطؾٝس فاؼ١ ضٚاٜات يف َٚسي٫ٛتٗا يًطدٌ ايػطز١ٜ ايكٛض٠ أؾهاٍ

 :9"غرل ٫ ؿعات" ضٚا١ٜ يف ايطدٌ قٛض٠

أٚىل ضٚاٜاتٗا ايكازض٠ عٔ املطنع  " يًهاتب١ فاؼ١ َطؾٝسؿعات ٫ غرل" تعس ضٚا١ٜ

، ٖٚٞ ضٚا١ٜ ضَٚاْػ١ٝ ْػذت سبهتٗا َٔ ٚقا٥ع اؿٝا٠ 0117ّايجكايف ايعطبٞ عاّ 

ٝب١ ايٓفػ١ٝ اييت ؼاٍٚ اغتعاز٠ اؿٝا٠ ٚأسساثٗا ٖٚٞ تػطز قك١ بطًتٗا )أزلا٤( ايطب

بٗا عب يًطاغبني يف إْٗا٤ سٝاتِٗ، يف ْفؼ ايٛقت تػتعٝس سٝاتٗا ٚأْٛثتٗا ٚؼٝٞ قً

ٖٞ ؿعات إْعاف ايطٚح ٚايفهط ٚتطَِٝ  "ؿعات ٫ غرلٜعٝسٖا يًشٝا٠ َٔ دسٜس. "

ا اؾػس، ؿعات بكا٤ ع٢ً قٝس اؿب ضغِ قكطٖا، ؿعات ػًٞ ايصات ٚاؾتبانٗ

َع شات اٯخط ٚايتُاٖٞ َع٘ زٕٚ غابل إْصاض، اؿب ٚسسٙ َٔ قٓع تًو املًش١ُ. ٚقس 

ْاقؿت ايطٚا١ٜ قٛض٠ ايطدٌ )فطٜس( ايؿاعط ايفًٝػٛف احملب قاْع ايكطاضات ايصٟ 

غرل ؾدك١ٝ ايطبٝب١ )أزلا٤( ايؿدك١ٝ ايطَٚاْػ١ٝ اؿامل١ عب داضف، املٛيع١ 

٠ َتٛاظ١ْ بني ضغب١ ايطٚح ٚاستٝاز اؾػس، ايجا٥ط٠ بايكطا٠٤ ٚايهتاب١، ايتٛاق١ إىل سٝا

ع٢ً ايكٝٛز اييت ناْت تهبًٗا، عٓسَا تعطفت ع٢ً ٚسٝس تبعت ْسا٤ ضٚسٗا ٚاتبعت 

مج١ً َٔ ايتػٝرلات يف سٝاتٗا، فاْفكًت عٔ ظٚدٗا طبٝب ايكًب اؾطاح ايصٟ 

سٖا، ناْت ع٬قتٗا ب٘ َتٛتط٠، نُا قاَت بإدطا٤ ع١ًُٝ ػٌُٝ إثط اغت٦كاٍ ْٗ

فكس ناْت أَٓٝتٗا يػٓٛات إٔ تهٕٛ فدٛض٠ بجسٜٝٗا ٖٚٞ تطنع طفًٗا ايصٟ ئ تطاٙ 

بػبب ع١ًُٝ اٱدٗاض اييت أضغُٗا عًٝٗا ظٚدٗا ايطبٝب. ٚقس دا٤ت ٖصٙ ايتػٝرلات 

اؿازل١ ْتٝذ١ ايكطب ايطٚسٞ ٚايعاطفٞ بٝٓٗا ٚبني ايؿاعط )ٚسٝس( ٚعدل آي١ٝ ايطب 

املطٜض غرل٠ سٝات٘ ٚأِٖ احملطات ٚاملٓعطفات ايٓفػٞ اييت َٔ خ٬شلا حيهٞ 

ايهدل٣ اييت أٚقًت٘ إىل ساي١ ا٫نت٦اب، َٚٔ ثِ ايٛقٍٛ إىل ساي١ ا٫ْتشاض، ٚإثط 

تًو اؾًػات اييت خطدت عٔ غٝام ايع٬ق١ بني ايطبٝب١ َٚطٜهٗا، ٚؼٛيت إىل 

يت٘، ع٬ق١ عاطف١ٝ َتبازي١ املؿاعط بُٝٓٗا. َٚٔ ٖٓا اغذلدع )ٚسٝس( شانط٠ طفٛ

ٚأِٖ ا٭سساخ ايفاق١ً يف سٝات٘ اييت نإ َٓٗا ايهطا١ٖٝ ايؿسٜس٠ يٛايسٙ، 

                                                         
 .0227ّ ايعطبٞ، ايجكايف املطنع: ايبٝها٤ ايساض .0ط ،غرل ٫ ؿعات ضٚا١ٜ. فاؼ١ َطؾٝس،  9
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بعس عس٠ دًػات غبب ٖصٙ ايهطا١ٖٝ اييت تطدع إىل  (أزلا٤)يتهتؿف ايطبٝب١ 

سازث١ غرل َ٪مل١ أغفطت عٔ َٛت ٚايس٠ )ٚسٝس(، فعس ٚسٝس ٚايسٙ املػ٪ٍٚ عٔ ٚفاتٗا 

ايػٝاض٠ بػطع١ د١ْٝٛٓ ٖٚٛ يف ساي١ غهط. ثٓا٤ قٝاز٠ أ يف ٖصٙ اؿازث١ بػبب تٗٛضٙ

غُٝا بعس ظٚاد٘ َٔ أخط٣ بعس إٔ ٫ فكس عاف )ٚسٝس( َع أبٝ٘ غٓٛات سايهات 

ت ٚايست٘ ٚغٝست٘ ا٭ٚىل ٚقاسب١ ايتهشٝات ايهدل٣، ٚعس تٛاط٪ ٚايسٙ َع ٝتٛف

ظٚدت٘ اؾسٜس٠ خٝا١ْ ندل٣ ٭َ٘، مل ٜتكبًٗا ٚقس غببت ي٘ أثّطا غا٥ّطا َٔ ا٭سعإ 

ايصنطٜات ايػ١٦ٝ، يصيو قطض بعس سكٛي٘ ع٢ً ؾٗاز٠ ايبهايٛضٜا ايطسٌٝ يٝهٌُ ٚ

 زضاغت٘ يف َس١ٜٓ أخط٣ بعّٝسا عٔ أبٝ٘ ٚظٚدت٘.

ايتشل )ٚسٝس( بكػِ ايفًػف١ ٚعاف ع٬ق١ َتٛتط٠ َتباعس٠ َٚتٓافط٠ َع ٚايسٙ، 

ٚخ٬ٍ ٖصٙ ايفذل٠ أزَٔ ايهشٍٛ ٚناْت سٝات٘ َتعجط٠ َتٛتط٠ َٚتسٖٛض٠، ست٢ 

تك٢ بعٚدت٘ )غٛظإ( اييت غاعست٘ ع٢ً ايتدًل َٔ ساي١ اٱزَإ ٚإنُاٍ زضاغت٘ اي

ٚسٝس ظٚدٗا تٛاقٌ ٚقس أغفطت قا٫ٚتٗا تًو عٔ  ،ٚساٚيت إق٬ح ع٬قت٘ بٛايسٙ

ٚبعس فذل٠ َٔ تكاحل ٚسٝس َع ٚايسٙ َع ٚايسٙ بعس٠ يكا٤ات ْازض٠ ٚبهع ضغا٥ٌ ق١ًًٝ، 

خ غرل، ٖصا املكرل امل٪مل نإ ٜتُٓاٙ ي٘ ٜٚسعٛ ٚتٛاقً٘ َع٘ بًػ٘ خدل ٚفات٘ إثط ساز

اهلل إٔ ٜهٕٛ َكرل ٚايسٙ املٛت عازخ غرل نُا َاتت أَ٘ عازخ غرل نإ ٚايسٙ 

ٖٛ املتػبب ب٘ ْتٝذ١ قٝازت٘ يًػٝاض٠ ٖٚٛ يف ساي١ غهط،  يهٓ٘ عٓسَا بًػ٘ سازخ 

، َعتكّسا ٚفا٠ ٚايسٙ بتًو ايططٜك١ أقٝب عاي١ ْفػ١ٝ ْٚسّ ٚسػط٠ ٚانت٦اب َعَٔ

نٌ تًو ا٭سساخ املذلان١ُ تٛقف خ٬شلا عٔ نٌ ؾ٤ٞ ٚ، بإٔ زعٛات٘ ٖٞ ايػبب

ٚيف ؿعات ايٝأؽ ا٭خرل غاعست٘ ايطبٝب١  ست٢ ايهتاب١ َٚٔ ثِ قطض ا٫ْتشاض.

)أزلا٤( يًدطٚز َٔ سايت٘ ايٓفػ١ٝ ٚاغتطاعت إٔ ؽطد٘ َٔ غٛزاٜٚت٘ اؿايه١ 

ؼ عدل ايهتاب١ فأبسع ز َٔ دسٜس ٚتٓفٚعامل٘ ايه٦ٝب ايصٟ نإ ٜعٝـ فٝ٘، فعا

يعٛز٠ إىل اؿٝا٠، اييت تكاؿت َع ، غاعس طبٝبت٘ يف أَ د١ٗ أخط٣ٚ ٚأداز ٚتأيل.

شاتٗا ٚنٌ قٝطٗا ٚفاض قًُٗا عدل اؿب ٚاٱبساع ٚا٭ٌَ، ٚعًُت ع٢ً قطا٠٤ 

ْٚكس زٚاٜٚٓ٘ ايؿعط١ٜ، ٖٞ أعازت ضٚس٘ إىل أبطادٗا، ٖٚٛ أعاز أْٛثتٗا ٚسبٗا 

ٚسٍٛ ٖصٙ ايع٬ق١ تٛضز اتٗا، ن٬ُٖا أعاز اٯخط يٰخط. ػٗا ٚإبساعٗا إىل َساضيٓف
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ايهاتب١ ق٫ٛ ع٢ً يػإ ايطبٝب١ أزلا٤ تكٍٛ فٝ٘: "يف ايططٜل إىل بٝيت أسػػُت 

ّٞ: نٝف أعازتين سكل ع٬د٘ إىل ْفػٞ؟ أُتطاْٞ  بطٖب١ تٓتابين ٚأغ١ً٦ تًح عً

. ٚيف َكطع آخط تكٍٛ: "٫ ؾ٤ٞ ٜعٝس اؿٝا٠ ؾػس َٝت، َجٌ 10"ُأسًً٘ أّ أْ٘ حيًًين؟

قعك١ اؿب"، ٖٚصٙ ايكعك١ ايك١ٜٛ ٖٞ اييت سٛيت طاقتٗا ايساخ١ًٝ َٔ ايهعف إىل 

. ايك٠ٛ، َٔ اـطؽ إىل اؾٗط مبهٕٓٛ ايصات، َٔ املٛاقف املذلزز٠ إىل اؿػِ فٝٗا"

ٚا١ٜ ع٢ً يػإ فطٜس ٜكٍٛ فٝ٘: "أشنط نٝف بكبه١ يف املكابٌ ْل َكتطف َٔ ايطٚ

َٔ سسٜس ؼهُت يف َكرلٟ ٚغرلت فط٣ سٝاتٞ. ضعت َعطن١ املطض ٚبعسٖا 

. ٚتتٛاىل أسساخ 11َعطن١ ايط٬م ٚي٫ٛ اقتشاّ ايػططإ سٝاتٞ ملا عست إىل اؿٝا٠

بات اييت تذلقسُٖا إ٫ أُْٗا ايطٚا١ٜ فٝشب ايبط٬ٕ بعهُٗا ٚضغِ املعاضن١ ٚايكعٛ

ٜكُُإ ع٢ً ايعٚاز ٜٚتِ شلُا شيو، ٚبعس فذل٠ ٚدٝع٠ َٔ ظٚادُٗا ٜكاب )ٚسٝس( 

مبطض خبٝح، ٜٚكبح سبٝؼ ايفطاف ٚاٯ٫ت ٚا٭ز١ٜٚ، يهٓٗا سطقِت ع٢ً 

ا٫ٖتُاّ ب٘ ٚتهفًت مبطاعات٘ مبفطزٖا زٕٚ ا٫غتعا١ْ بأسس ضغِ إقطاض طبٝب٘ ع٢ً 

ُطنات، يهٓٗا ضفهت إٔ ٜتكاغِ أسس َعٗا ؿعاتٗا ا٭خرل٠ ا٫غتعا١ْ بإسس٣ امل

َع٘ ٜٚععر خًٛتُٗا، فكس أقبشت سٝاتٗا َع٘ فطز )ؿعات ٫ غرل( قطضت إٔ 

تعٝؿٗا بعؿل ٚسب ٚنأْٗا آخط ؿعات تعٝؿٗا، ٚقس سطقت ايهاتب١ ع٢ً تكسِٜ 

أغا١ٜٚ ٖصٙ ايكٛض٠ املجاي١ٝ يف غٝام ػطب١ سب ضَٚاْػ١ٝ يهٓٗا اْتٗت بٓٗا١ٜ َ

نجرل٠ أثٓا٤ َطض ظٚدٗا َٚا  شلا بط١ً ايطٚا١ٜ )أزلا٤( َعاْاتسع١ٜٓ تهبست خ٬

ضافكٗا َٔ إضٖام ْفػٞ ٚدػسٟ ٖٚٞ تطاعٝ٘ ٚتعتين ب٘ يف ؿعات٘ ا٭خرل٠، ٚغرلٖا 

غُٝا بعس إٔ قسَت ٫ اييت َطت بٗا  ت اييت ضافكتٗا نايعٛا٥ل املاز١َٜٔ ايتبعا

ًتٗا ٚٚادٗتٗا بك٠ٛ ١ٜٛٓ اييت ضافكتٗا يهٓٗا استُاغتكايتٗا، ٚبعض ايعٛا٥ل املع

إ٫ّ إٔ ايػططإ اـبٝح املتػًٌ ايػازض إىل ض١٥ ظٚدٗا )ٚسٝس(  ٚػًس، ٚععمي١ ٚقدل

مل ميًٗ٘ ط٬ٜٛ، ست٢ ساْت ؿع١ ايفطام ا٭خرل٠ ٖٚٛ يف أسهاْٗا ٚقس قاَت 

 ، ب٘إٔ تعتينبٛادبٗا نْٛٗا ظٚد١ كًك١ ٚقب١ ٚممطن١ زضغت ايطب َٔ أدٌ 

                                                         
 .040:م .غرل ٫ ؿعات.  فاؼ١ َطؾٝس، 0

 .044:م ْفػ٘، املكسض  11
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بعس ٚفات٘ أخصت ع٢ً عاتكٗا إضخ ايهتاب١ يتدًسٙ ٚؽًس  َٚٔ أدٌ ٖصٙ ايًشعات

 سبُٗا ٖٚٓا ْٗا١ٜ ايطٚا١ٜ.

 :  12"املتع١ كايب" ضٚا١ٜ يف ايطدٌ قٛض٠

ؾٝس ايكازض٠ عٔ املطنع ايجكايف ايعطبٞ َٔ يفاؼ١ َط "كايب املتع١تعس ضٚا١ٜ "

ايطٚاٜات اٯغط٠ بتفاقًٝٗا نُٔ غطز غًؼ ٜطفع ايػتاض عٔ قهاٜا ٚاقع١ٝ تفتو 

باجملتُع سٝح تٓاقـ َؿه١ً ايبطاي١ َٚا ؽًفٗا َٔ َػببات سٝح ٜتشٍٛ ايطداٍ 

ّٔ  -ايعبْٛات املجايٝات يًعاطًني عٔ ايعٌُ- إىل ٖٝانٌ دػس١ٜ يف ٜس ايٓػا٤ ايجطٜات ٖ

يػٔ َطًكات بٌ َتعٚدات بأظٚاز ٜؿذلٕٚ قُتٗٔ ٚخهٛعٗٔ ٚاغتُطاضٜتٗٔ يف 

ٖٚٔ  -اييت ت٪ثط بسٚضٖا ع٢ً بك١ٝ املعاٖط- ا٭غط ايعٚدٞ ٭دٌ املعاٖط ا٫دتُاع١ٝ

ٜػتعًُٔ ْكٛزِٖ يتشكٝل ضغباتٗٔ، بُٝٓا ايعاطًٕٛ ٜبٝعٕٛ أْفػِٗ شلٔ بػبب ايفكط 

ٚاقع فتُع تفتو ب٘ ايبطاي١ ٚايفكط ٫ٚ ق١ُٝ  ٖصٙ ايطٚا١ٜٚتعهؼ ٚاؿاد١ يًُاٍ، 

دٝٛب ايؿباب املتعًِ ٚايعاطٌ عٔ يًؿٗازات ٚاـدلات أَاّ ابتػا١َ اَطأ٠ مج١ًٝ متٮ 

ايعٌُ يف ايٛقت ْفػ٘ باملاٍ ٚاشلساٜا، ايؿباب ايعاطٌ عٔ ايعٌُ ٚاملػًٛب ع٢ً أَطٙ يف 

١ ٚظطا٠٤ أزب١ٝ صٙ ايطٚاٜيف ٖ. اْتٗانات اؿٝا٠ ٚنأْ٘ غًع١ تباع ٚتؿذل٣ ٚتػتًٗو

، ٚقٛضت ٚاقع ايؿباب ا٭يِٝ، ٚقس عط٣ قًُٗا ٖصٙ ض٠ ايطداٍ"زعاتٓاٚيت ايهاتب١ "

ايعاٖط٠ املػهٛت عٓٗا بدلاع١ ٚإبساع، نُا غًط ايه٤ٛ ع٢ً ٚاقع َ٪غف ٜعاْٞ 

ٜهُٔ شلِ قٛت  َٓ٘ أقشاب ايؿٗازات ايصٜٔ ٜعإْٛ َٔ ايبطاي١ ٫ٚ جيسٕٚ ع٬ُ

نطاَتِٗ ٚإْػاْٝتِٗ نُا ٖٛ ساٍ ايؿبإ ا٭ضبع١ يف ايطٚا١ٜ  َِٜٛٗ ٚحيفغ شلِ

)ععٜع ٚأَني َٚكطف٢ ٚضابعِٗ ضؾٝس( ايصٟ نإ ٚنع٘ كتًًفا سٝح تطى اؾاَع١ 

عٓسَا أؿك٘ ٚايسٙ بأسس املعاٖس، ٚبعس ؽطد٘ سكٌ ع٢ً عٌُ َٚٔ ثِ قاٖط 

ايٛاغع. نُا  ض٥ٝػ٘ املباؾط، ٖٚٛ ضدٌ أعُاٍ َعطٚف، فسخٌ فتُع ايجطا٤ َٔ باب٘

عاف طفٛي١ قاغ١ٝ إثط اْفكاٍ  ٛ )ععٜع( ايصٟتكٛض ايطٚا١ٜ ساٍ أسس أبطاشلا ٖٚ

تكػطٙ غّٓا، ٚيف )غٞ ع٬ٍ( ؾاب١  يف ايتاغع١ َٔ عُطٙ، فتعٚز ٚايسٙٚايسٜ٘ ٖٚٛ 

ٚايسٙ َٔ ايبٝت بعس إٔ نبط٘ ٜتًكل ع٢ً ظٚدت٘ يف اؿُاّ،  ظٌ ا٭سساخ ططزٙ
                                                         

 .0225ّ ايعطبٞ، ايجكايف املطنع: ايبٝها٤ ايساض .0ط املتع١، كايب. فاؼ١ َطؾٝس،  12
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٫َتشإ  ايصٟ أشاق٘ نأؽ املٗا١ْ ٚايصٍ، ٚبعس ادتٝاظٙفاْتكٌ يًعٝـ َع أَ٘ ٚظٚدٗا 

ملاْٝا ٚبعس إٔ فؿٌ يف ا٫غتكطاض فٝٗا بعس إٔ انتؿفت ايبانايٛضٜا، غافط إىل أ

خطٝبت٘ ؼطؾ٘ بأختٗا، عاز خاٟٚ ايٛفاض يُٝتٗٔ بعسٖا ا٫ػاض ظػسٙ ٚبٝع٘ 

شلصا ايعٌُ ٚنأْ٘ يًٓػا٤ ايجطٜات َٔ ايطبك١ املد١ًُٝ، ٖٚٓا ٜكف سايت٘ يف اَتٗاْ٘ 

. ٚقس 13"أضتاح ّٜٛ ا٭سس ٭ْ٘ ايّٝٛ ايصٟ خيككٓ٘ يًعٚز ٚا٭غط٠"زٚاّ َٜٛٞ بكٛي٘: 

ناْت ْٗاٜت٘ َ٪غف١ سٝح اْت٢ٗ ب٘ املطاف إىل ايػذٔ بػبب قتً٘ ظبْٛت٘ )ي٢ًٝ( اييت 

عباض٠ ع٢ً يػاْ٘ ٜكٍٛ فٝٗا: ْفطت َٓ٘ بُٝٓا ٚقع ٖٛ يف سبٗا ٚقس أٚضزت ايهاتب١ 

. )ي٢ًٝ( ْفػٗا تعطنت يف 14"يػت أسس فػاتٝٓٗا تًبػ٘ َٜٛا ٚتػتػين عٓ٘ يف ايػس"

طفٛيتٗا ي٬غتكاب َٔ قبٌ ظٚز أَٗا، فشهِ عًٝٗا بتعٚجيٗا َٔ ضدٌ ٜهدلٖا 

طٚا١ٜ بج٬ثني غ١ٓ، فتهْٛت يسٜٗا عكس٠ ضافكتٗا طٛاٍ سٝاتٗا ٚيف َكتطف َٔ اي

٫ أَٚٔ باؿب، ٚسسٖا املتع١ ؼطنين، َتع١ أؾذلٜٗا، َتع١ َع "تفكح عٓٗا بكٛشلا: 

ضداٍ ٜكػطْٚين غّٓا، ٫ أؼٌُ اؾٓؼ َع َٔ ِٖ أندل َين، أض٣ فِٝٗ ؾبح ظٚز 

أقشاب ". ٖهصا ٖٛ ساٍ ا٭ثطٜا٤ ايصٟ ت٪نسٙ ايهاتب١ َٔ خ٬ٍ قٛشلا: 15"أَٞ

 .  16"ٜهٝع َِٓٗ ايؿباب حياٚيٕٛ ؾطا٤ ؾباب اٯخطٜٔاملاٍ عٓسَا 

-نُا تكٛض يٓا ايطٚا١ٜ ؾدك١ٝ )أَني( ايصٟ ٜكتات ع٢ً َا ػٛز ب٘ عًٝ٘ أخت٘ 

اييت تؿتػٌ يف قايٕٛ يًش٬ق١، نٌ قباح  -املع١ًٝ ايٛسٝس٠ يٮغط٠ َٓص ٚفا٠ ٚايسٙ

ؽطد٘ ٜبشح عٔ عٌُ ٜٓاغب  تسؽ ي٘ يف دٝب٘ مثٔ زخإ ٚفٓذإ ق٠ٛٗ، َٓص

بإٔ ٫ َػتكبٌ بسٕٚ تاضٜذ، َٚكرل "ؽكك٘ يف ايتاضٜذ ٚاؾػطافٝا ايصٟ ضأ٣: 

. ٖهصا ظٌ ساي٘ إىل إٔ ايتك٢ بكسٜل زضاغت٘ )ععٜع( 17"ايؿعٛب ؼسزٙ اؾػطافٝا

غٓا،  إْٗا تهدلى"ايصٟ أقٓع٘ بإٔ ٜبٝع ْفػ٘ ٖٛ اٯخط يعب١ْٛ ٚقفٗا ي٘ بكٛي٘: 

                                                         
 .01:م. املتع١ كايب. فاؼ١ َطؾٝس، 13

 .55:م ْفػ٘، املكسض 14

 .97:م ْفػ٘، املكسض 15

 .05:م ْفػ٘، املكسض 16

 .5:م ْفػ٘، املكسض 17
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. ٚقس ناْت ػطب١ 18"مج١ًٝ، ثط١ٜ، ٚتعٝػ١. َٛاقفات ػعٌ َٓٗا ظب١ْٛ َجاي١ٝ

)أَني( َع )بػ١ُ( املطأ٠ ايجط١ٜ كتًف١ فٗٞ مل تهٔ يف ساد١ غ٣ٛ ملٔ ٜؿاضنٗا 

تٗا )ي٢ًٝ( ع٢ً سعْٗا ع٢ً ٚيسٖا ايفكٝس، ٜكػٞ إيٝٗا ٜٚٛاغٝٗا، ٚبعس َكتٌ قسٜك

شلذط٠ إىل نٓسا، بعس إٔ نُٓت )٭َني( ٚظٝف١ يف َعٗس ططت إىل اٜس )ععٜع( ان

يًتهٜٛٔ. يتتذ٢ً يٓا قٛض٠ َٛاظ١ٜ يًبطاي١ ٖٚٞ ايٛغاط١ ٚاحملػٛب١ٝ ٚايع٬قات 

ٍ ع٢ً عٌُ، ٖٚصٙ ايكٛض٠ ػػسٖا اـاق١ ٚنٝاع فطم ايؿباب يف اؿكٛ

ح ؾدك١ٝ )َكطف٢( اؿاقٌ ع٢ً ايسنتٛضاٙ يف ايفًػف١، ايصٟ أْٗه٘ ايبش

اَتٗٔ عس٠ أعُاٍ فٚأقاب٘ ايٝأؽ ٚاٱسباط يف اؿكٍٛ ع٢ً عٌُ ٜٓاغب ؽكك٘، 

َٓٗا غا٥ًكا يػٝاض٠ أدط٠، ٚتعٚز َٔ أخت قسٜك٘ )أَني(. ٖٚٓا تهؿف ايطٚا١ٜ ع٢ً 

يػإ ؾدٛقٗا َا ٜعٝؿ٘ اجملتُع َٔ َؿه٬ت ٚتٓاقهات َٔ خ٬ٍ غٝام اؿسٜح 

ملاشا عٓسَا ٜتعًل "ايتٓاقض بكٛي٘: بني ايكسٜكني )ععٜع ٚأَني( ايصٟ اغتٓهط ٖصا 

ا٭َط بطدٌ َػٔ ٜسخٌ يف ع٬ق١ َع فتا٠ يف غٔ سفٝست٘ ٜعتدل ا٭َط عازّٜا، ٚعٓسَا 

ٜتعًل ا٭َط باَطأ٠ تعاؾط ضد٬ أقػط َٓٗا غٓا تكبح املػأي١ غرل َكبٛي١ بٌ ٫ٚ 

١ ايتكاعس ٚقٛض٠ ايطدٌ املتكاعس اييت ٚضزت . نُا ْاقؿت ايطٚا١ٜ قه19ٝأخ٬ق١ٝ؟"

كف قطٕ ع٢ً يػإ )إزضٜؼ( ٖٚٛ حيهٞ قك١ قسٜك٘ )أمحس( ايصٟ ظٌ ٜٓتعط ْ

ايصٟ نإ ؾػٛفا ب٘ ٜٚعسُٙ قطاب اؿب  "تاز قٌيٝشكل سًُ٘ يف ايػفط إىل "

ٚاحملبني، فعٓسَا ٚدس ْفػ٘ ٚسّٝسا يف ظٌ اْؿػاٍ ظٚدت٘ بايتٓكٌ يف بٝٛت أبٓا٥ُٗا 

فعكس  "تاز قٌيػفط يًٗٓس ٚظٜاض٠ سًُ٘ املٓتعط "ب١ٝ استٝادات أسفازٖا، قطض اٚتً

ا َع ظٚدت٘ ٚأبٓا٥٘ يٝددلِٖ بععَ٘ ع٢ً ايػفط ٚؼكٝل سًُ٘، َٚا ٖٞ إ٫ فذل٠ ادتُاّع

ٚدٝع٠ ست٢ دطزٚٙ َٔ نٌ ممتًهات٘ ٚسذطٚا عًٝ٘، ٚعٓس عًُ٘ با٭َط اْٗاضت قٛاٙ 

ٜتأمل ع٢ً ساي٘ َٔ دطا٤ َا سكٌ ي٘ َٔ ٚغكط نش١ٝ قس١َ عٓٝف١ ظٌ خ٬شلا 

ٚإٕ تكاعسٚا "أبٓا٥٘، َتشػّطا ٖٚٛ ٜكاضٕ ساي٘ ٜٚت٢ُٓ إٔ ٜؿب٘ ساٍ املتكاعسٜٔ بكٛي٘: 

                                                         
 .04:م ْفػ٘، املكسض 18

 .42:م .املتع١ كايب. فاؼ١ َطؾٝس،  19
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. 20"عٔ ايعٌُ فِٗ ٫ ٜتكاعسٕٚ عٔ اؿٝا٠، بٌ ٜتٗافتٕٛ ع٢ً ايػفط ٚانتؿاف ايعامل

طام ايطٚا١ٜ ٖٓاى تٓاقض ٓاقهات خاضز ْدج١ ٖاَس٠. َٚٔ ايت بعسٖا بأٜاّ ق١ًًٝ ٚدس

خط سٍٛ ٖصٙ ايطٚا١ٜ اييت تعطنت ٫ْتكازات ٔ قبٌ ايٓكاز ٚا٭زبا٤ ٚايطأٟ اٯخط َآ

بػبب َتٓٗا ٚايكهاٜا اييت نجرل٠، ٚمت َٓع عطنٗا ٚتساٚشلا يف بعض ايسٍٚ، 

، ٚقس عًكت ناتبتٗا يف أسس سٛاضاتٗا ع٢ً ٖصا املٓع ٚشاى ا٫ْتكاز تططقت إيٝٗا

بكٛشلا: "نِ َٔ ناتب عطبٞ ٜهتب عٔ زعاض٠ ايٓػا٤، ٜٚتفٓٔ يف ْكٌ ٚقا٥عٗا سس 

ايكطف، فًُاشا ٜهٝل بعض أقشاب ايكطاض شضّعا بهتابيت عٔ زعاض٠ ايطداٍ، إش 

 .21"قاَت قٝاَتِٗ ٚمل تكعس

 :22"املًُٗات"قٛض٠ ايطدٌ يف ضٚا١ٜ 

)تابٖٛات( يف ع٬ق١ ايطدٌ  ٚا١ٝ٥ فاؼ١ َطؾٝس يف ضٚاٜتٗا "املًُٗات"نؿفت ايط

ظاست ايػتاض عٔ ظٛاٖط ٝح أب١ٝ َٚعطف١ ؽكك١ٝ طب١ٝ ْٚفػ١ٝ، سباملطأ٠ ظطأ٠ أز

نطتٗا بني غطٛض ضٚاٜتٗا ات شَػهٛت عٓٗا ٚغًطت ايه٤ٛ ع٢ً غًٛنادتُاع١ٝ 

سٝح ْاقؿت ايطٚا١ٜ قٛض٠ ٚاسس٠ يًطدٌ، شيو ايطدٌ ايصٟ ٫ ٜهع  "املًُٗاتايجايج١ "

قٛض٠ ايطدٌ املُت٧ً اعتباّضا يػٔ أٚ تعًِٝ أٚ فتُع أٚ َها١ْ أزب١ٝ ٚثكاف١ٝ، 

يػاَض، ايتا٥٘ بايٓػا٤، املكاب بايع٬قات ايؿا٥ه١ املٗٛٚؽ ايؿٗٛاْٞ، املتكًّب، ا

ٍٛ يف تفهرلٙ. َٚٔ ايكعب َعطف١ َا ٜسٚض يف ضأغ٘ َٚا جي ٜطٜس، ايصٟ ٫ ٜعطف َاشا

يف مماضغ١ ايع٬قات احملط١َ يف قٛض٠ بطٌ  " اشلٛؽاملًُٗاتضٚا١ٜ " نُا عاؾت

( ايصٟ ي٘ ع٬قات َتعسز٠ َع ْػا٤ َٔ إزضٜؼامل٪يف )اؾاَعٞ ٚتاش ايطٚا١ٜ ا٭غ

١، اـاز١َ، ايهش١ٝ كتًف ايؿطا٥ح )املػ١ٝٓ، ايطاقك١، ا٭زٜب١، ايؿاعط٠، ايطغاَ

...(، ١، ايك١ٝٓٝ، ا٭ملا١ْٝ، اـًٝذ١ٝخل(، َٚع كتًف اؾٓػٝات )املػطبٝٚايعاٖط٠...إ

ع ع٢ً اٱبساع، ظٗط يس٣ بطٌ ايطٚا١ٜ ٖٚصا ايفعٌ ايؿاش ٖٚٛ مماضغ١ اؾٓؼ نُشف

                                                         
 .045:م ْفػ٘، املكسض  20
 تاضٜذ ،https://alittihad.info-ا٫ؼاز ،اجملٗط ؼت( ايطداٍ زعاض٠) اؾٝػٛيٛ. بٛغًٗاّ عُُٝط، 21

 .0200ّ فدلاٜط 09: ايعٜاض٠ تاضٜذ ،0200ّ َاضؽ 05 :ايٓؿط
 . 0200ّ ايعطبٞ، ايجكايف املطنع: ايبٝها٤ ايساض .0ط ،املًُٗات. فاؼ١ َطؾٝس،  22
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بؿهٌ َػاٜط عُا ٖٛ َتعاضف عًٝ٘ إٔ فعٌ اؾٓؼ ٖٛ فعٌ َتعب، ٜٓاٍ َٔ دٗس 

ٚق٠ٛ يهٔ املفاضق١ ٖٓا إٔ بطٌ ايطٚا١ٜ َا  ااملط٤، بُٝٓا ايفعٌ اٱبساعٞ ٜتطًب ْؿاط

إٕ ٜٓتٗٞ َٔ مماضغ١ اؿب َع ًَُٗات٘ نُا ٜػُٝٗٔ ست٢ ميػو بايكًِ ٜٚؿطع يف 

 ل شنطٙ بعض ا٫قتباغات َٔ ضٚا١ٜ "املًُٗات"هتاب١ ٜٚبسع فٝٗا. ٚسٍٛ َا غباي

شنطتٗا ايهاتب١ ع٢ً يػإ بطًٗا بكٛي٘: "قكيت َع ايهتاب١ ممعٚد١ بككيت َع 

َّ ظػسٖا ايصٟ ٚيف َٛنع آ. 23اؿب" خط ٜكٍٛ يف ع٬قت٘ َع )ٖٓا٤(: "عازت إي

َٕ َا اعتازت ٖٓا٤ ع٢ً طكؼ 24ؿب َٚتع١ اٱبساع"ميٓشين َتع١ ا . ٚقٛي٘: "َغطعا

ِٕ أدعًٗا ؼؼُّ  ايهتاب١ ايصٟ ٜهٌُ طكؼ املعاؾط٠ اؾٓػ١ٝ، اغتطعُت بًباق١ أ

بايفدط نططف فّعاٍ يف ع١ًُٝ اٱبساع، ططفا أغاغّٝا ٚنطٚضّٜا مما دعًٗا ػتٗس يف 

. أَا يف ع٬قت٘ َع طايبت٘ 25أغتُتع أنجط ٚأنتب أغعض"إلاح ايع١ًُٝ اؾٓػ١ٝ ست٢ 

)ٜازلني( فٝكٍٛ: "عٝح نًُّا اْتٗٝٓا َٔ مماضغ١ اؿب... ٚدًػُت إىل املهتب إ٫ّ 

َّ ا٭فهاُض َٔ سٝح ٫ أستػب. فُع نٌ يكا٤ بٗا أخطُّ قك١ بأنًُٗا،  ٍُ عً ٚتٓٗا

ُٕ أٍٚ َٔ ٜفاد٧ بايبٓا٤ املتُا . ٜٚكف ع٬قت٘ َع اـاز١َ )ظ١ٜٓ( 26غو ٭سساثٗا"أنٛ

ّٟ تاّ ع٢ً املهتب،  بكٛي٘: "بعس ٖصا ايعطاى اؿٝٛاْٞ ايًصٜص دًػُت َباؾط٠ً يف عط

بكٛي٘:  -ظٚد١ قسٜك٘-. ٜٚكف ؾعٛض )ثطٜا( 27ٚؾطعُت مبتع١ عاض١َ يف ايهتاب١"

" "ناْت ُتػعس نًُا نتبُت ايطٚا١ٜ غبب  . ٚقس سًًت28ؾ٦ّٝا بعس َهادعتٗا

ملطن١ٝ اييت ٜتعطض شلا ا٭ؾدام يف ندلِٖ ٚسا٫ت ايؿصٚش ااٱعاقات ايٓفػ١ٝ ٚ

ٚاشلػترلٜا َا ٖٞ إ٫ تطانُات أسساخ سكًت شلِ يف ايطفٛي١، ٚعدلت عٔ شيو عدل 

يف ؾصٚشٙ ٚؾػف٘ اشلػترلٟ  يػإ ايبطٌ ايصٟ شنط سسّثا نإ ٖٛ ايػبب ايط٥ٝؼ

بايٓػا٤ َػذلدّعا بصانطت٘ إىل َانٝ٘ ايتعٝؼ، ٚأضدع ؾبك٘ بايع٬قات اؾٓػ١ٝ َع 

                                                         
 .09:م .املًُٗات. فاؼ١ َطؾٝس، 23

 .07:م ْفػ٘، املكسض 24

 .09:م ْفػ٘، املكسض 25

 .15:م ،ْفػ٘ املكسض 26

 .97:م ،ْفػ٘ املكسض 27

 .004:م ْفػ٘، املكسض 28
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كتًف ايٓػا٤ ٚفكساْ٘ ي٬غتكطاض ايٓفػٞ ٚايعاطفٞ بػبب ع٬ق١ ٚايست٘ املج١ًٝ 

بكطٜبتٗا )زاز٠ ايػاي١ٝ( َٔ خ٬ٍ قٛي٘: "اػُٗت ٚغط ايع٬ّ إىل غطف١ ٚايستٞ 

٭دسٖا بني أسهإ زاز٠ ايػاي١ٝ يف ٚنع١ٝ تفُٛم اؿٓإ.  ،اؿٓإ أغتذسٟ بعض

ٌُ ا٭خط٣ بؿػف ٚقس ؼطضتا َٔ ٬َبػُٗا، نإ ٖصا اؿسخ  ناْت ايٛاسس٠ ُتكّب

أٍٚ ظيعاٍ يف ع٬قيت بايٓػا٤، اْكًبت طباعٞ بني ي١ًٝ ُٚنشاٖا، أقبشُت عًٓٝفا ٫ 

تُٗس يف دعًٞ قط عكاب َٔ أزلع ايه٬ّ، أْفعٌ ٭قٌ غبب، ٫ أقبٌ ْكٝش١ ٚأد

ُّ َّ قبٌ اؾُٝع نأْين أيٛ َُشّطّ عً خط بكٛي٘: ٚاعذلاف آ ،29"ْفػٞ ع٢ً ض١ٜ٩ ؾ٤ٞ 

َّ، ع٬ق١ َهططب١ ٚغرل  ِٕ قطُت عاد١ إىل ايٓػا٤ بسأ ايتُّعُم يف ع٬قيت بٗ "بعس أ

َّ ب أْين غرل عازٟ ٚنصيو َػتكط٠ متٮٖا ايتٓاقهات ايهجرل٠، َا زلعُت َٓٗ

نُٓت. نُٓت يف ع٬قيت باملطأ٠ أعٝـ اظزٚاد١ٝ نُٔ ٜعاْٞ َٔ اْفكاّ يف 

ايؿدك١ٝ. بساخًٞ ضد٬ٕ أسسُٖا عاؾل َٔ ْاض، ٚايطدٌ ايجاْٞ َطاٚغ ي٦ِٝ ٜطُُح 

ّٛض دّٛعا يًٓػا٤ ٫ٚ ؾٞ ٜعكطٙ  ٤ ُٜؿبُع ؾٗٝت٘ إ٫ّ َ٪قّتا. يهٔإىل املدازع١، ٜته

 َّ َّ نعٛز ثكاب ُأؾعٌ ايؿوُّ يف قفا٥ٗ َّ فٝػتػًٗٔ ملكًشت٘ ٜٚطَٞ بٗ ْٚكا٤ غطٜطتٗ

 .30ٚاْت٢ٗ"

نُا أضدع غبب اٱبساع يف نتابات٘ إىل تًو املُاضغات َتٛاط٦ّا َع ٖٛغ٘، َكتّٓعا 

بإٔ )أَاّ نٌ ضدٌ َبسع ْػا٤ نجرلات ٜعطٝٓ٘ أدػازٖٔ ٚعٛاطفٗٔ يٝتػ٢ٓ ي٘ 

اب١( نُا ضبط غط إبساع٘ يف ايهتاب١ بع٬قات٘ ايؿاش٠ املتٓٛع١ اٱبساع يف ايهت

ٚاملتعسز٠. نُا أٚنشت ايهاتب١ َٔ خ٬ٍ ايػٝام ايطٚا٥ٞ دٛع٘ يًٓػا٤ ٚاْػُاغ٘ 

فٝٗٔ سس ايػاز١ٜ َٚعاؾطت٘ شلٔ ست٢ خ٬ٍ فذل٠ ايسٚض٠ ايؿٗط١ٜ اييت ناْت غبّبا يف 

ح ختُت ايهاتب١ ْٗا١ٜ إقابت٘ )بػططإ ايدلٚغتات( فهإ ايػبب يف ستف٘ سٝ

تًو ٖٞ ايطٚا١ٜ مبٛت٘ يتٓٗٞ سها١ٜ ايطدٌ املٗٛٚؽ بع٬قات٘ َع ْػا٤ نجرلات، 

 .إسس٣ قٛض ايطدٌ يف أعُاٍ فاؼ١ َطؾٝس

                                                         
 .090-075:م ْفػ٘، املكسض 29
 .094-090:م ْفػ٘، املكسض 30
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 :31"اؿل يف ايطسٌٝ"قٛض٠ ايطدٌ يف ضٚا١ٜ 

ُّ ١ٝ فاؼ١ َطؾٝسايطٚا٥ ف١ٝٓ  اقاسب١ ايهتاب١ اٱبساع١ٝ اييت ؼٌُ يف طٝاتٗا قٝ

ٚمجاي١ٝ تأ١ًَٝ، َٚٛنٛعات إْػا١ْٝ ٚاقع١ٝ ٚادتُاع١ٝ شات أ١ُٖٝ نبرل٠ مجعت يف 

غطب١  ،ثٓاٜاٖا ثٓا٥ٝات َتكاب١ً َتٓاقه١ )سٝا٠ َٚٛت، سب ٚنطا١ٖٝ، أْٛث١ ٚضدٛي١

 "اؿل يف ايطسٌٖٝا يف ضٚا١ٜ "تٓاقه١ ٚدسْاٚٚطٔ، بكا٤ ٚضسٌٝ...( تًو ايجٓا٥ٝات امل

ضٚا١ٜ ْاقؿت اؿل يف املٛت أٚ )املٛت ايطسِٝ( سكٝكت٘ َٚكرلٙ نتذطب١ إْػا١ْٝ 

اختٝاض١ٜ فًػف١ٝ ٚإٕ ناْت غرل أخ٬ق١ٝ ٚقس عًكت ع٢ً شيو يف غٝام ايطٚا١ٜ  

، 32؟"بكٛشلا: "أيٝػت ا٭خ٬م َٔ قٓع اجملتُعات يهبط ايػطا٥ع ايطبٝع١ٝ ٭فطازٖا

سٝح تػطز ايطٚا١ٜ قك١ )ف٪از( )ايهاتب ايؿبح( ايصٟ قه٢ عُطٙ ناتّبا َٔ خًف 

غ٬ٕ( ايطا١ٖٝ شات ايٓهٗات خطٜٔ باملكابٌ، عٓسَا تعطف ع٢ً )أايػتاض ٜهتب يٰ

املتفطز٠ ٚايفًػف١ ٚاؾُاٍ يف يٓسٕ، ْؿأت بُٝٓٗا قك١ سب َٚٔ ثِ تعٚدا ٚعاؾا 

١ًٝ ٚإْػا١ْٝ، ست٢ أقٝبت ظٚدت٘ ٌ َُٓٗا يٰخط َؿاعط سب ْبعاؾكني حيٌُ ن

غ٬ٕ( مبطض خبٝح يٝبسأ ايكطاع ايٓفػٞ ايصٟ عا٢ْ َٓ٘ )ف٪از( ٚخهٛع٘ )أ

اٯ٫ّ  يطغبتٗا يف ؽًكٗا َٔ اؿٝا٠ عٔ ططٜل املٛت ايطسِٝ ْتٝذ١ َا تعاْٝ٘ َٔ

 ٚا٭ز١ٜٚ ايهُٝا١ٜٚ ٚا٭دٗع٠ ايطبٝب١ املٛثٛق١ ظػسٖا.  

ايطٚا١ٜ ؾدك١ٝ )ف٪از( ايصٟ نًُا ٚدس ْفػ٘ يف َٛاد١ٗ ٚاقع َطٜط ٜكّٛ  ٚتكٛض

بس يًهتاب١ َٔ َٛت ست٢  مبُاضغ١ ايهتاب١ َعًًكا ع٢ً شيو َٔ خ٬ٍ قٛي٘: "٫

تتشطض َٔ غذٓٗا... يٝكبح املٛت سط١ٜ ٚتكبح ايهتاب١ فعٌ ؼكٝل ٖصٙ اؿط١ٜ، 

ٖٛ ٜعطف أْ٘ غُٝٛت، إش ست٢ يف ايًشع١ اييت نإ ٜٛاد٘ فٝٗا سهِ اٱعساّ، ٚ

ايهتاب١، يف ايٓل، فعٌ ضٖني سسخ املٛت، ضمبا ناْت تًعَين َٛتا فكط، ٭ْٗا 

ٚقٛي٘: "مل تعس ايهتاب١ اختٝاّضا،  ،33بس َٔ نػطٖا يتهتؿف" َجٌ اؾٛظ٠ ٫

                                                         
 .0204ّ ايعطبٞ، ايجكايف املطنع :ايبٝها٤ ايساض .0ط ،ايطسٌٝ يف اؿل. فاؼ١ َطؾٝس، 31
 .74:م ،ْفػ٘ املكسض 32
 02-5:م ْفػ٘، املكسض 33



 اجليل اجلديد 148                  ...الصورة السردية للرجل ومدلوالتها يف رواية املرأة

 

Al Jeel Al Jadeed    /الدراسات اللغوية واألدبية والثقافية                             0100 يونيو  -يرينا                       5ج/ – 01ع 

١ٜ إٔ اؿب ق١ُٝ يف ٖصٙ ايطٚاٚلس  .34أقبشت ٖٛا٤ ميٮ ايفها٤ نشهٛضٖا"

غا١َٝ تٓانٌ َٔ أدًٗا اٱْػا١ْٝ، نُا شنطٙ غٝام ايطٚا١ٜ: "٫ تُٗين تفاقٌٝ 

ا٭سساخ بكسض َا تُٗين اْفعا٫ت ايؿدك١ٝ خ٬شلا ٚٚقعٗا عًٝٗا ٚتأثطٖا بٗا.. تُٗين 

ايؿدك١ٝ ٚغط ا٭سساخ بأس٬َٗا، مبدًٝتٗا، بهٌ إفطاظات اؿٝا٠ بساخًٗا ٭ٕ يف 

. ٚػػس 35تِٗ عع١ُ ا٭سسخ بكسض َا ِٜٗ تفاعًٓا َعٗا" اؿٝا٠ ٫ايهتاب١ نُا يف 

ايطٚا١ٜ ؾدك١ٝ ايطدٌ يف قٛضتني ٚػطبتني كتًفتني يف سٝا٠ بطًٗا )ف٪از(، 

ايتذطب١ ا٭ٚىل ٖٞ تهشٝت٘ ٚظٚاد٘ َٔ )ضبٝع١( أخت قسٜك٘، عٓسَا عًِ عًُٗا َٔ 

يتأتٞ  دٗا ٚتعٗس بطعا١ٜ ابٓٗا،ٕ ضسٌ فذأ٠ فتعٚأخٝٗا ايصٟ قاّ باغتكابٗا ٚسسخ أ

ٚبني غ٬ٕ(، أػطب١ أخط٣ أؾس قعٛب١ ٖٚٞ سرلت٘ بني سب٘ ٚإخ٬ق٘ يعٚدت٘ )

تًبٝت٘ ضغبتٗا يف إْٗا٤ سٝاتٗا مبا ٜػ٢ُ )املٛت ايطسِٝ( ٚشيو بعس إٔ متهٔ َٓٗا 

 فاختاضت سكٗا يف ايطسٌٝ َٚٛاد١ٗ املٛت املطض اـبٝح ايصٟ أقاب يػاْٗا.

ثبات بطا٤ت٘ َٔ ا ايفعٌ أَاّ اجملتُع ٚايكإْٛ ٚإ، ٚبني ؼًُ٘ َػ٪ٚي١ٝ ٖصبططٜكتٗا

ت١ُٗ ايكتٌ. ٜٚعًل ايػٝام ايطٚا٥ٞ ع٢ً ٖصٙ ايتذطب١ بكٛي٘ "نٌ بسا١ٜ ٖٞ ضسِ 

يٓٗا١ٜ، َٚا ع٢ً اٱْػإ إ٫ إٔ ٜتعًِ نٝف ٜػرل مٛ ْٗاٜت٘ ٚاقًفا ممت٦ًّا بايًشع١ 

٫ ٜكبح " ،36يف َٛاد١ٗ َكا٥طْا باعتباضٖا سكٝك١" اييت ميهٓٗا إٔ تؿهٌ ُبعسا

املٛت ٖٛ املعه١ً، بكسض َا ٜكبح ايػط ايعُٝل، يف ٖصا ايعامل، ٖٛ اٱْػإ، أندل 

 .37"يػع يف اؿٝا٠ ٖٛ اٱْػإ

 : 38"ايتٛأّ"قٛض٠ ايطدٌ يف ضٚا١ٜ 

تططقت ايطٚا١ٝ٥ فاؼ١ َطؾٝس يف ضٚاٜتٗا "ايتٛأّ" ايكازض٠ عٔ املطنع ايجكايف 

قٛض٠ ايطدٌ احملب ايصٟ ٜعاْٞ َٔ أظ١َ عاطف١ٝ تتُجٌ يف اؿب َٔ إىل  يًهتاب،

                                                         
 .47:م ْفػ٘، املكسض 34
 .42:م ْفػ٘، املكسض 35
 .99:م ْفػ٘، املكسض 36
 .71:م ْفػ٘، املكسض 37
 .0201 يًهتاب، ايجكايف املطنع :ايبٝها٤ ايساض .0ط ،ايتٛأّ. فاؼ١ َطؾٝس، 38
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ٙ ططف ٚاسس عدل أسساخ ايطٚا١ٜ املتػًػ١ً يبطًٗا )َطاز( ٖٚٛ ٜتكاضع َع َؿاعط

يٝهٕٛ قطّٜبا  يعٚاز بأختٗاإىل ا املهبٛت١ ػاٙ ايفٓا١ْ )ْٛض( أخت ظٚدت٘ ايصٟ انطّط

َٓٗا، ٫ غُٝا بعس إٔ ٚقعت  ْٛض  يف سب ايطٚا٥ٞ )نُاٍ( ايصٟ نإ َطاز غبّبا يف 

تعاضفُٗا، ٚبعس فذل٠ َٔ اضتباط ْٛض بهُاٍ تٛتطت ع٬قتُٗا ٚٚقًت إىل ططٜل 

، يهٓٗا تهتؿف أْٗا ساٌَ َٓ٘ بتٛأَني، كاٍ عَٓ٘ػسٚز، فاؽصت ْٛض قطاض ا٫ْف

فتكطض ايكٝاّ بع١ًُٝ إدٗاض، ؽدل َطاز بكطاضٖا. ٚلس يف غٝام ايطٚا١ٜ اغذلداع 

ٔ ايًصٜ )َطاز( ملانٝ٘ فتصنط تٛأَ٘ )َٓرل(، نُا تصنط َعاْات٘ َٔ اْفكاٍ ٚايسٜ٘

صت ٚايست٘ أخٝ٘ قػُا ايطفًني بُٝٓٗا بعس اْفكاشلُا، يٝعٝـ َطاز َع أبٝ٘ بُٝٓا أخ

غ٣ٛ  اٖصٙ ايكك١ امل٪مل١ مل خيدل بٗا َطاز أسسٚ)َٓرل( ايصٟ تٛيف يف سازخ غرل، 

)ْٛض(. تتٛاىل ا٭سساخ سٝح خيتًل )َطاز( قك١ سكٍٛ )ْٛض( ع٢ً َٓش١ داَع١ٝ يف 

َٝاَٞ يٝبعسٖا عٔ ا٭ْعاض ست٢ تهع محًٗا، ٚعٓسَا تٓذب )ْٛض( طفًٝٗا )ٚا٥ٌ 

د١ )َطاز( خايتُٗا بطعاٜتُٗا ٚتطبٝتُٗا ٖٚٞ ٫ تعطف أُْٗا ٚداز( تتهفٌ )ْاز١ٜ( ظٚ

تٛأّ أختٗا فكس اقتٓعت به٬ّ ظٚدٗا يف ضغبت٘ بتبُٓٝٗا، تػتُط ا٭سساخ ست٢ 

تتهؿف ا٭غطاض َعا١َٓ َع َطض )ْاز١ٜ( ٚضقٛزٖا يف املػتؿف٢، ٚعٓسَا سٌ عٝس 

٫عذلاف شلا باـط١ اؿها١ٜ املًفك١ فٝهطط إىل ا ْاز١ٜ تؿف٬َٝز )داز ٚأٜاز( انت

اييت زبطٖا َع ْٛض يًتػذل ع٢ً قك١ اؿٌُ اييت مل تؿأ إٔ ٜعطف بٗا أسس، يهٔ 

ٖٛ  -قبٌ إٔ تطسٌ إثط إقابتٗا بايتٗاب ايهبس ايفرلٚغٞ اؿاز- طًب ْاز١ٜ ايٛسٝس

إٔ خيدل نُاٍ عكٝك١ ايطفًني. بعس ٚفا٠ )ْاز١ٜ( ظٗط ٚايس )َطاز( يٝددلٙ غبب 

، ٚاعذلف ي٘ غٝاْتٗا، ٚبطض عسّ ايهؿف عٔ اؿكٝك١ بكٛي٘: اْفكاي٘ عٔ ٚايست٘

قسقا٩نُا مجٝعا ٚأٚيٓا َٓرل ٚأْت، مل أؾأ إٔ ُٜعرلنِ أ"ايفهٝش١ ناْت غتعُٓا 

ض )َطاز( ع٢ً إثط ٖصا ا٫عذلاف قّطٚ. 39بأَهُا ٚنطاَيت نطدٌ مل تػُح"

ٖٝت٘ يٛايست٘. عٓسَا دا٤ )نُاٍ( َػاق١ اؾُٝع ٚمجع ايؿٌُ َع أبٝ٘ ٚعسّ نطا

َٔ فًٛضْػا يٝكسّ ايععا٤ يكسٜك٘ َطاز، أخدلٙ ا٭خرل عكٝك١ أبٓا٥٘ ٚا٥ٌ ٚداز تًب١ٝ 

يٛعسٙ ظٚدت٘ ايطاس١ً، يهٔ نُاٍ مل ٜبس أٟ اٖتُاّ أٚ اغتعساز يتشٌُ َػ٪ٚي١ٝ 
                                                         

 .014:م ْفػ٘، املكسض 39
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 كٝك١ َؿاعطٙ ٜٚعطض عًٝٗا ايعٚاز،طفًٝ٘، بٌ ْكح )َطاز( بإٔ ٜعذلف )يٓٛض( ع

اييت ختُت بتشكٝل َطاز َا ظٌ ٜٓتعطٙ َٓص غٓٛات ٖٚٛ ٓكٌ إىل ْٗا١ٜ ايطٚا١ٜ ي

 ظٚاد٘ َٔ ْٛض ٚتطبٝت٘ يطفًٝٗا.

 : 40"اْعتام ايطغب١"قٛض٠ ايطدٌ يف ضٚا١ٜ 

اييت أقسضتٗا عاّ  يًطٚا١ٝ٥ فاؼ١ َطؾٝس" ٖٞ ايطٚا١ٜ ايػازغ١ اْعتام ايطغب١"

عٔ املطنع ايجكايف يًهتاب، َٛاق١ً بٗصا اٱقساض َػاضٖا اٱبساعٞ،  0149ّ

ٚقس ططقت يف ٖصٙ ايطٚا١ٜ إىل املج١ًٝ اؾٓػ١ٝ. نُا ْاقؿت َٛنٛع انططاب اشل١ٜٛ 

ٗا َٔ ٝيإ، ٚقس تططقت غُٝا يف اٯ١ْٚ ا٭خرل٫٠  ،اؾٓػ١ٝ اييت ظٗطت بؿهٌ دًٞ

خ٬ق١ٝ ٚز١ٜٝٓ...(، نُا اع١ٝ ٚتطب١ٜٛ ٚقا١ْْٝٛ ٚأعس٠ دٛاْب: )ْفػ١ٝ ٚدطاس١ٝ ٚادتُ

تعطنت يعس٠ ف٦ات )َجًٝني َٚجًٝات ٚغشاقٝات َٚتشٛيني َٚتش٫ٛت ٚأقشاب 

ِٗ ا٫ظزٚاد١ٝ اؾٓػ١ٝ ٚايعابطٜٔ دٓػٝا(. ٚقس غطزت سهاٜاتِٗ ٚسًًت سا٫ت

ٍ ايعٓف ٚا٫غتكاب ٚا٫عتسا٤ ع٢ً أْٛاع ٚأؾهاايٓفػ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ، ٚتططقت إىل 

ّٛ .املطأ٠ ٚايطدٌ ع٢ً سس غٛا٤، ٚاَتٗإ نطاَتُٗا ضت ايهاتب١ ايطقاب١ نُا ق

َتعسز٠  اايػًط١ٜٛ يٓٛع اؾٓؼ، ٚا٫ْتُا٤ إىل ْٛع ايصنٛض٠ أٚ ا٭ْٛث١. ْٚاقؿت قّٛض

يتعٗط يٓا يؿدكٝات متطزت ع٢ً ايهٛابط ايس١ٜٝٓ ٚا٭خ٬ق١ٝ ٚاجملتُع١ٝ، 

دسٜس٠ َٚتشٛي١ حيٌُ أقشابٗا أدػاّزا َٗع١َٚ َكُٛع١ َتشٛي١ ؾدكٝات 

َطفٛن١. ٚؾدكٝات أخط٣ متاضؽ ايعٓف ٚايكُع ٚاـٝا١ْ ٚايػسض ٚايبطـ، 

ا٫غتكا١َ ظاٖطّٜا ٚخباٜاِٖ ام٬ٍ بسكٝك١ ؾدكٝات ٜسعٞ أقشابٗا عٔ ٚنؿفت 

ٛض٠ ايكاض٨ أَاّ تػا٫٩ت فًػف١ٝ سٍٛ َفّٗٛ ايصن . نُا تهع ايطٚا١ٜٚامطاف

ٚا٭ْٛث١، اؾٓؼ ٚاؾٓسض. تػطز ايطٚا١ٜ قك١ ا٭ب )عع ايسٜٔ( ٚضس١ً اْعتاق٘ َٔ 

قٝٛز دػس ٫ ٜعهؼ ٖٜٛت٘ اؾٓػ١ٝ اييت حيػٗا يف أعُاق٘ ٚتػًػٌ عبٛضٙ مٛ 

ؾدكٝت٘ ا٭ْج١ٜٛ اؾسٜس٠ اييت اؽص شلا اغِ )ععٜع٠(. بعس إٔ تطى أغطت٘ ٚبًسٙ 

ِ نٓسا ست٢ سط ضساي٘ يف بًذٝها باسّجا عٔ املػطب ٚععّ ايطسٌٝ إىل يبٓإ َٚٔ ث

                                                         
 .0205ّ يًهتاب، ايجكايف املطنع: ايبٝها٤ ايساض .0ط ،ايطغب١ اْعتام .فاؼ١ َطؾٝس،  40
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١ٜٖٛ دسٜس٠ ٖٞ ؾدك١ٝ )ععٜع٠(، نٌ تًو ا٫عذلافات خيدل بٗا )عع ايسٜٔ( ابٓ٘ 

)فطٜس( عدل ضغا٥ٌ حيهٞ فٝٗا ٫بٓ٘ َطاسٌ ؼٛي٘ بس٤ّا َٔ ايطفٛي١ عٓسَا ُنبط 

ٚدت٘ ًَتبّػا ٜطتسٟ أظٜا٤ ايبٓات ٚحيانٝٗٔ يف يبػٗٔ، َطّٚضا بتهاضب َؿاعطٙ َٔ ظ

ٖٚٞ ساٌَ ب٘ إىل إٔ ؾسٙ َكا٫ يسنتٛض فطْػٞ ٜسع٢ )دٛضز برلٚ( ٚضز فٝ٘ بأْ٘ 

ّٛيٛا َٔ أْج٢ إىل شنط  ٍّٛ اؾٓػٞ َطِفًكا املكاٍ بكٛض ملؿاٖرل ؼ َُدتل يف ايتش

ع٢ً إثطٙ اؽص قطاضٙ يف تػٝرل سٝات٘ ٚبسأ ضسًت٘ عّجا عٔ ٖٜٛت٘ اؾسٜس٠. ٚٚايعهؼ. 

بأبٝ٘ ايصٟ مل ٜطسٌ ٫ّٖجا خًف أْج٢ بٌ يٝهتػب ١ٜٖٛ  يتتذ٢ً قس١َ ا٫بٔ )فطٜس(

دسٜس٠ ٜٚهٕٛ ٖٛ ا٭ْج٢، َٚا ناعف قس١َ )فطٜس( ضسٌٝ ٚايست٘ بعس انتؿافٗا 

سكٝك١ ظٚدٗا. نُا لس قٛض٠ ايطدٌ )ا٫بٔ( )فطٜس( ايصٟ عا٢ْ َٔ قطا١َ ٚايست٘ 

ا١َ ٚايستٞ ناْت سٝاتٞ داز٠ دّسا، قٝستٗا قط"َ٪نّسا ع٢ً ٖصٙ املعاْا٠ بكٛي٘: 

. ٚيف َكتطف آخط ٜكٍٛ: "أْكاع ٱضاز٠ ٚايستٞ فأفعٌ نٌ َا 41"باْهباط عػهطٟ

. نُا ناْت ع٬قت٘ بعٚدت٘ َتٛتط٠ َٔ خ٬ٍ قٛي٘: 42"تطغب فٝ٘ ع٢ً سػاب ضغبيت

. يصا قطض 43"يُتؿعٌ ْرلاْٗا املتؿع١ٝ"سني ططم ايباب ظٓٓتٗا ظٚديت دا٤ت باسج١ عين 

)فطٜس( إعاز٠ ػطب١ أبٝ٘ يف اشلذط٠ إىل نٓسا تاضًنا خًف٘ نٌ ؾ٤ٞ، باع ْكٝب٘ َٔ 

املكش١ يؿطٜه٘ ٚاْفكٌ عٔ ظٚدت٘، ٚضسٌ يٝهتؿف تفاقٌٝ أغطاض غا٥ب١ عٓ٘، 

 اغتكبًت٘ ٚنؿفت ي٘ ايسٜٔ( اييت تًو ا٭غطاض تٛافٝ٘ بٗا )فازٜا( قسٜك١ ٚايسٙ )عع

قبٌ غكٛط  نُا سهت ي٘ قكتٗا املأغا١ٜٚ يف )يٝبٝا( .داّْبا َٔ ؾدك١ٝ ٚايسٙ

ٝكت إىل نتٝب١ ْػا٤ ايعكٝس ايصٟ اغتكبٗا ّْٚهٌ سهِ )ايكصايف(، ٚنٝف غ

ايسٜٔ(  ىل نٓسا يٝػتكبًٗا )ععسٖا إىل إٔ تٓطًل ايجٛض٠ُ ٚتتُهٔ َٔ اشلطٚب إظػ

طسٌٝ ٖٛ قطاضٙ إنُاٍ سٝات٘ َع )فازٜا( ٭ْٗا ًضٙ )فطٜس( يخط بطٚزافع آيف َْٛذلٜاٍ. 

َٔ ٚد١ٗ ْعطٙ املطأ٠ املتٛاط١٦ َع أفهاضٙ َٚؿاعطٙ ٚاْفعا٫ت٘، املطأ٠ اييت ظٌ ٜبشح 

إْٗا املط٠ ا٭ٚىل اييت أؼسخ فٝٗا ْفؼ ايًػ١ "عٓٗا، َ٪نّسا ع٢ً شيو َٔ خ٬ٍ قٛي٘: 

                                                         
 .092:م .ايطغب١ اْعتام. فاؼ١ َطؾٝس،  41
 .009:م ْفػ٘، املكسض 42
 .02:م ْفػ٘، املكسض 43
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يتكٌ بٓا  ،44"١ تعتُس ايكُت أغاغايػ ،َع اَطأ٠. يػ١ تٛاط٪ ايفهط ٚا٫ْفعا٫ت

غاًعا بني  (فطٜس)ايطٚا١ٜ إىل ْٗاٜتٗا املفتٛس١ عدل َؿٗس ٜفهٞ إىل اجملٍٗٛ لس فٝ٘ 

ع٢ً َنت طا٥ط٠ "ٖٚٞ تػتكبً٘ َٔ خ٬ٍ قٛي٘:  (فازٜا)ايػشب ٚبني أفهاضٙ ٜتدٌٝ 

ٝس سكٞ يف اؿًِ، اْعتكت ايعٛز٠ إىل َْٛذلٜاٍ، ٚأْا َػذلر فٛم ايػشاب، أغتع

خئُ َا غٝشسخ عٓس  بصٖين ضغباتٞ اٯت١ٝ ع٢ً ؾهٌ غٝٓاضٜٛ ؾطٜط ضَٚاْػٞ،

. ٚيف ؿع١ ٖصا ا٫غذلخا٤ ٚايتفهرل يف املػتكبٌ، ٜهٌُ قٛي٘: "حيسخ 45"ٚقٛيٞ

 . 46"اٖتعاظ قٟٛ يًطا٥ط٠ ٚقٛت َهٝف١ ٜبعح ع٢ً ايصعط

 خامت١ ايبشح:

نجرل َٔ ايسضاغات ٚايبشٛخ سٍٛ قٛض٠ املطأ٠ يف ايػطز ايطٚا٥ٞ ايعطبٞ غٛا٤ ٖٓاى 

ايصٟ نتبت٘ املطأ٠ أّ ايطدٌ، يف سني إٔ ايبشٛخ اييت اٖتُت بسضاغ١ قٛض٠ ايطدٌ 

َكاض١ْ به١ُٝ ٚنٝف١ٝ ايطٚاٜات ع٢ً ا٭قابع  ايػطز ايطٚا٥ٞ ايٓػٟٛ، تهاز تعّسيف 

ّٝ ٠، بسا١ٜ َٓص ْؿأاييت نتبتٗا املطأ٠ ا ايػطز ايٓػٟٛ َٚطّٚضا بتطٛضٙ بٛقف٘ ّْٛعا أزب

عامل املطأ٠، خ٬ٍ فذل٠ ظ١َٝٓ َتتاي١ٝ َٚت٬سك١، ٚسسٚز َها١ْٝ ٜٓتُٞ إىل 

شيو ايٓتاز ايػطزٟ  ،فل عازات ٚتكايٝس ٚثكاف١ اجملتُعٚفتُع١ٝ كتًف١ َٚتعسز٠، ٚ

اضات كتًف١ َٚتبا١ٜٓ تتفل أغًبٗا ايطٚا٥ٞ ٚنعت َٔ خ٬ي٘ املطأ٠ قٛض٠ ايطدٌ يف إط

ٚؽتًف بعهٗا يف تكٜٛط ١٦ٖٝ ايطدٌ اييت  ،ع٢ً ٬ََح ٚزلات ٚقفات َتكاضب١

ب أٚ غبٌٝ املجاٍ: قٛض٠ ايطدٌ ا٭ب أٚ ا٫بٔ أٚ ايعٚز أٚ اؿبٝ ٢ٜعٗط عًٝٗا، َٓٗا عً

سٟ، خل، َٚسي٫ٛت تًو ايكٛض احملب، ايعاؾل، املعت...إايكسٜل أٚ ايعٌَٝ أٚ ايعابط

ايعٓٝف، املتػًط، ايٛيف، املػاْس، اـا٥ٔ، ايعابح، ايعاطٌ، ا٫تهايٞ، 

ِ، ا٫ْتٗاظٟ، ايبدٌٝ، املتٓاقض، املهبٛت، املٗٛٚؽ، ايػازٟ، ايعاٖس، ايهطٜ

اش، املدطز، امل٪يف، : ايػٝاغٞ، ايطبٝب، ا٭غتايػدٞ، َٚٔ املسي٫ٛت امل١ٝٓٗ

 خل.املٛغٝكٞ...إ

                                                         
 .055:م ْفػ٘، املكسض 44
 .000:م ْفػ٘، املكسض 45
 .004:م ْفػ٘، املكسض 46
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ت ايطدٌ ٚاقعٗا ا٭يِٝ ٚغط٠ٛ اجملتُع ٚايطدٌ نُا دػست يف تكٜٛطٖا يؿدكٝا

ع٢ً سس غٛا٤، َٚا تعاْٞ َٓ٘ يف ظٌ ١ُٖٓٝ أٚ تػًط أٚ عٓف ْفػٞ ٚدػسٟ 

ٚعاطفٞ ٚاقتكازٟ ٚادتُاعٞ أٚ اْتٗاى سكٛم ٚنبت سطٜات ٚغرلٖا، ٖٚصا 

ٚ اٱساي١ بٌ نؿف املػهٛت عٓ٘ يف ايتٓعرل أٚ ايتؿٗرل أ يٝؼ ٖسفٜ٘ط ايتكٛ

، سٝح بعهٗا ٫ تػتٓس إىل ايعازات ٚايتكايٝس ٚتتشهِ بعَاَٗافتُعات ؼهُٗا 

سهِ ؾطعٞ، بٌ ع٢ً ايعهؼ تفػس اجملتُع ٚت٪زٟ ب٘ إىل ايعسٜس َٔ املؿه٬ت 

اييت ؽًدٌ أضناْ٘ ٚتكٛض أغاغات٘؛ ٭ٕ أعُست٘ ا٭غاغ١ٝ املتُج١ً يف املطأ٠ تتعطض 

 ي٬ْتٗاى ٚايتكٜٛض.
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