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  ايطعٛد١ٜ ايٓطا١ٝ٥ ايسٚا١ٜ يف ايعٓاٜٚٔ ضُٝٝا١ٝ٥

يتايـجبٝ دسٜدٟ اَٞض. د
 
Email: s.s.j.2009@hotmail.co.uk                                                                         

 :ايبشح ًَدـ
ًُا نعتب١ ْؿ١ٝ يف ايدزاضات ايطُٝٝا١ٝ٥ ايٓكد١ٜ اؿدٜج١،  ُُٜجٌِّ ايعٓٛإ دًٚزا َٗ

، اييت تهػف عٔ َعاْٞ ايعالَات ٚعًِ ٚاإلغازات بايسَٛش األٚىل َعاْٝ٘ تستبط

ًُا َٔ قُٔ  ايٓؿٛف األدب١ٝ ٚتٛقح غسقٗا، ٜٚعد ايعٓٛإ ظاْب ذيو َبشًجا َٗ

 يف ايٓطا١ٝ٥ ايسٚاٜات َٔ عدد تٓاٍٚ إىل ايدزاض١ تٗدفٚ .اٖتُاَات ايػعس١ٜ اؾدٜد٠

 خالٍ َٔ ايعػسٜٔ،ٚ اؿادٟ ايكسٕ يف ؾدزت اييت ايطعٛد١ٜ، ايعسب١ٝ املًُه١

 عٛامل٘ ٚضدل ايطسد، َفاؾٌ إىل يًٛيٛز َفتاًسا باعتبازٖا ايعٓاٜٚٔ، عتب١ عٓد ايٛقٛف

 دالالتٗا يف ٚايبشح بدزاضتٗا ٚذيو ايػدؿٝات، َالَح ٚنػف ٚاملعكد٠، ايػاَك١

 ايتػهٌٝ ايدزاض١ تتٓاٚي .األخس٣ ايٓؿ١ٝ بايعتبات ازتباطٗا َٚد٣ ٚايف١ٝٓ، ايًػ١ٜٛ

 َفسد٠ عٓاٜٚٔ نْٛٗا َٔ بدا١ٜ ٚاختالفٗا تعددٖا سٝح َٔ ايعٓاٜٚٔ رٙشل ايًػٟٛ

 ايعٓاٜٚٔ عالق١ ثِ َٚٔ ايعٓاٜٚٔ، اػاٖات بايدزاض١ عسقت نُا َسنب١، ٚعٓاٜٚٔ

 َع ايداخًٞ ايٓـ ٖٓدض١ بٓا٤ يف ايعٓاؾس ٖرٙ تكافس َٚد٣ ايطسد١ٜ، بايعٓاؾس

 فٗٛ ايدزاض١ شلرٙ املتبع املٓٗر ٚأَا. ايسٚاٜات بأغًف١ ٚازتباطٗا اـازد١ٝ، عتبات٘

 .ايطُٝٝا٥ٞ املٓٗر

 .األدب ايٓطا٥ٞ، ايسٚا١ٜ ايطعٛد١ٜ، ايطُٝٝا١ٝ٥، ايعٓٛإ، املسأ٠ :نًُات َفتاس١ٝ

Abstract: 
The title represents an important role as a textual start in modern critical 

semiotic studies. This study aims to address a number of women's novels in the 

Kingdom of Saudi Arabia, which were published in the twenty-first century, and 

by the beginning of these titles as a key to accessing the depths of the narrative, 

linguistically and artistically. This article is divided into four sections: The first 

axis: title and linguistic formation, the second axis: heading trends, the third 

axis: titles and elements of narrative formation, the fourth axis: titles and novel 

covers. The method followed for this study is the semiotic method. 

                                                           
 ِايطعٛد١ٜ ايعسب١ٝ املًُه١ ايطا٥ف، داَع١ ،اآلداب ن١ًٝ ايعسب١ٝ، ايًػ١ قط. 
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 َكد١َ: 

ًُا َٛقًٛعا ايدزاض١ تتٓاٍٚ  ٜتؿٌ اؿدٜح، األدبٞ ايٓكدٟ ايدزع َباسح َٔ َٗ

 ٜٗتِ ايرٟ ايطُٝٝا٥ٞ؛ املٓٗر ٚفل ٚذيو ايطعٛد١ٜ، املسأ٠ زٚاٜات يف ايعٓاٜٚٔ بدزاض١

 ايًػ١ٜٛ داليت٘ عٔ ايبشح خالٍ َٔ ٚذيو األدبٞ، ايٓـ يف ٚايعالَات ايسَٛش بدزاض١

 ٚعالقت٘ ايف١ٝٓ، ٚاالػاٖات األخس٣ ايٓؿ١ٝ بايعتبات ازتباط٘ َٚد٣ ٚايف١ٝٓ،

 تهٜٛٔ يف املطا١ُٖ ايطسد١ٜ ٚايتكٓٝات ايطسا٥ل ملعسف١ ٚذيو ايطسد١ٜ بايعٓاؾس

 .ايطعٛد١ٜ ايسٚا١ٝ٥ يد٣ األْجٟٛ اـطاب

 ايٓتا٥ر، أبسش تكُٓت ٚخامت١ َٚكد١َ ٚمتٗٝد َباسح بع١أز إىل ايدزاض١ قطُت

: األٍٚ: قطُني إىل قطُت٘ٚ ايًػٟٛ، ٚايتػهٌٝ ايعٓٛإ: األٍٚ املبشح يف تٓاٚيت

 ثالث١ إىل األٍٚ ٚقطُت اجملاش١ٜ، ٚايًػ١ ايعٓٛإ: ٚايجاْٞ ايًػٟٛ، ٚايذلنٝب ايعٓٛإ

 ٚقطُت. فسع١ٝ عٓاٜٚٔ شلا تٚزٚاٜا املسنب١، ٚايعٓاٜٚٔ املفسد٠، ايعٓاٜٚٔ: أقطاّ

 .اشل١ٜٛ/ٚايعٓاٜٚٔ األض١ً٦،/ايعٓاٜٚٔٚ ايف١ٝٓ، ٚايؿٛز٠ ايعٓاٜٚٔ: إىل ايجاْٞ

: اػاٖات ١ضبع إىل قطُت٘ ٚقد ٜٚٔ،ايعٓا اػاٖات: ايجاْٞ املبشح يف تٓاٚيتٚ

 .ٚايفهسٟ ٚايسَصٟ، ٚاؾٓا٥ٞ، ٚايتازخيٞ، ٚايٓفطٞ، ٚاالدتُاعٞ، ايسَٚاْطٞ،

 ايطسدٟ، ايتػهٌٝ ٚعٓاؾس ايعٓاٜٚٔ: ايدزاض١ تٓاٚيت فكد يجايحا املبشح ٚأَا

 ايعٓٛإٚ ٚايصَٔ، ايعٓٛإٚ ٚاملهإ، ايعٓٛإ: ٖٞ أقطاّ ثالث١ إىل قطُتٗا ٚاييت

 .ايسٚاٜات ٚأغًف١ ايعٓاٜٚٔ: تٓاٚيت ٚاألخرل ايسابع املبشح ٚيف .ٚايػدؿ١ٝ

 :ايٓؿ١ٝ ايعتبات

 ٜطاِٖ أٚ ايٓـ يدخٍٛ ميٗد إٔ ميهٔ َا نٌ ٖٞ: ايٓؿ١ٝ بايعتبات ٜكؿد

 املعذِ يف ايعتب١ ٚتػرل ،(املتٛاش١ٜ ايٓؿٛف) ٚتط٢ُ إيٝ٘، إغاز١ٜ أٚ يػ١ٜٛ َطا١ُٖ

 إٔ إىل ايًػ١ٜٛ ايدالي١ َٔ ٜكٛد ٖٚرا املستفع، املهإ َع٢ٓ إىل ايعسبٞ ايًػٟٛ

 تؿرل" اييت ٖٞ ايكسا٠٤ ٖٚرٙ املنت، قسا٠٤ يف َِٗ دٚز شلا ايعتبات أٚ املٛاش١ٜ ايٓؿٛف
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 بعتباتٗا، املسٚز قبٌ ايداز فٓا٤ ًْر ال أْٓا فهُا ايٓؿٛف، ٖرٙ بكسا٠٤ َػسٚط١

 .1"بعتبات٘ املسٚز قبٌ املنت عامل ايدخٍٛ ميهٓٓا ال فهريو

 ٚغهٌ يٕٛ ايػالف، ززل١ املؤيف، اضِ ايعٓٛإ،: )ايٓؿ١ٝ ايعتبات ٖرٙ َٚٔ

 أْعُتٗا خالٍ َٔ ايه١ًٝ داليتٗا تعطٞ فٗرٙ( ايترٌٜٝ املكد١َ، اإلٖدا٤، ايػالف،

 َطأي١ ع٢ً اغتػًٛا ايرٜٔ ايطُٝٝا٤ ْكاد بعض ٚسسف. ايٓـ مبنت احملٝط١ اإلغاز١ٜ

 َٚا ٚفكا٤ات٘، ايػالف زَٛش َٔ تبدأ يًعٌُ ١ايٓكدٜ ايكسا٠٤ تهٕٛ إٔ ع٢ً ايتأٌٜٚ

 ٚيٛس١ ايٓػس ٚداز املؤيف ٚاضِ ٚعٓٛإ ٚٚزقٞ ْؿٞ ٚبٝاض يٕٛ َٔ قٝط٘ ٜتكُٓ٘

 ٚاـًفٞ، األَاَٞ ايػالفني ع٢ً ٖٛ َا ٚبهٌ اـط ٚبٓط ايٓاغس ٚن١ًُ ايػالف

 ٚخباٜا أضساز يهػف ْؿ١ٝ َفاتٝح ٚتعتدل ايهتاب مبكُٕٛ َستبط١ تعد فٗرٙ

 .ايٓـ

 : ايعٓٛإ َفّٗٛ

 ـايٓ ضًط١ فٗٛ ٚمجاي١ٝ، دالي١ أُٖٗا َٚٔ ايٓـ، عتبات إسد٣ ايعٓٛإ ٜعد

 ْكط١ ميجٌ فٗٛ األدبٞ، ايعٌُ ٜتكُٓ٘ ايرٟ املنت ١َاٖٝ ُتعسف خالي٘ فُٔ ٚٚادٗت٘،

 .ٚاـطاب ايسؤ١ٜ َعاٜرل تتػهٌ طسٜك٘ فعٔ يًٓـ، ٚاملٓطك١ٝ اؿكٝك١ٝ االْطالم

 فإٕ ايٓؿٛف، تالقٞ َٔ داليتٗا تطتُد تٓاؾ١ٝ ظاٖس٠ تػهٌ ايفاؼ١ ناْت إذا"فـ

. 2"ايسٚا١ٜ ْٗا١ٜ َع إال إداب١ شلا ًْك٢ ال تطاؤالت ٜجرل ذيو، عهظ ع٢ً ايعٓٛإ،

 عٓاؾس إىل ًَعا ٚايٓاقد ايكازئ ي٘خال َٔ ًٜر ايرٟ ايس٥ٝظ املفتاح ٜعد فايعٓٛإ

 .ٚأش١َٓ ٚأَه١ٓ ٚغدؿٝات ٚسٛازات أسداخ َٔ ٖٚٓدضت٘ ايطسد

 زٚاٜاتِٗ فؿٍٛ ٜعْٕٓٛٛ ٚايسٚا٥ٝات ايسٚا٥ٝني بعض فٗٓاى آخس َطت٣ٛ ٚع٢ً

 َستبط١ ايػايب يف ػ٤ٞ داخ١ًٝ عٓاٜٚٔ مبجاب١ ايعٓاٜٚٔ ٖرٙ ٚتهٕٛ ايداخ١ًٝ،

 يف ٜهجس األَس ٖٚرا تؿاعدًٜا األسداخ َع تتٓا٢َ آٖ ٔفايعٓاٜٚ املتٓاَٞ باؿدخ

 نعٓاٜٚٔ ٚقك١ٝ، سدخ بهٌ ايكازئ ترنرل ؼاٍٚ اييت ايتكًٝد١ٜ ايطسد١ٜ األعُاٍ

                                                           
 ايداز :ايػسم إفسٜكٝا. ايكدِٜ ايعسبٞ ايٓكد َكدَات يف دزاض١: ايٓـ عتبات إىل َدخٌ. ايسشام عبد بالٍ، 1

 .02:ف ّ،0222 ايبٝكا٤،

ُّإ .ايطسد١ٜ اتٝايطُٝٝا٥. زغٝد َايو، 2  . 52:ف ّ،0223 ٚايتٛشٜع، يًٓػس فدالٟٚ داز :ع
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ًَا ايعهظ ٖٚٓاى(. ٚي١ًٝ ي١ًٝ أيف) قؿـ  ايسٚا٥ٝني بعض عٓد لدٙ َا ٖٚٛ ،متا

 َسق١ُ، أبٛاب أٚ أقطاّ ع٢ً جيعًْٛٗا فِٗ زٚاٜاتِٗ، فؿٍٛ ٜعْٕٓٛٛ ال ٚايسٚا٥ٝات

 .ايسٚا١ٜ عٓدٙ تٓتٗٞ َعني سد إىل تؿٌ ست٢ األزقاّ تتٛاىل

 غٛيص، ٚزٚبست دٝٓٝت، ٚدرلاز إٜهٛ، َدلتٛأ: أَجاٍ َٔ ايٓكاد اٖتُاّ ٚضاِٖ

 تٓاٚشلِ يف ايطُٝٝا٤ َٛقٛعات أِٖ َٔ باعتبازٙ إيٝ٘ ْعسٚا فكد بايعٓٛإ ٚآخسٜٔ

ًُا أؾبح ست٢ ايٓكدٟ،  َا بهٌ ايعٓٛإ ٜدزع عًِ ،"١ْايعٓٛ عًِ" عًٝ٘ ٜطًل عً

 عٔ األْجٟٛ ايعٓٛإ ٜٚهػف. ٚمجاي١ٝ يػ١ٜٛ ٚدالالت ْٚعاّ إغازات َٔ ب٘ حيٝط

 يتتفٛم سهاٜاتٗا ٚتٓطر اؿها١ٜ، عدل تعٝؼ ضسدٟ، نا٥ٔ فايسٚا١ٝ٥ ٖٜٛتٗا،

 ؼاٍٚ 3"ذنٛز١ٜ َطتعُس٠" ايػراَٞ ايٓاقد ذنس نُا ايًػ١ ٕٚنأ ايسدٌ، يػ١ ع٢ً

 .ايسدٌ َٔ إزثٗا تطتعٝد إٔ ايسٚا١ٝ٥

 :ايًػٟٛ ٚايتػهٌٝ ايعٓٛإ: األٍٚ املبشح

 ايكطِٚ ايًػٟٛ، ٚايذلنٝب ايعٓٛإ: األٍٚ ايكطِ قطُني، إىل ٜٓكطِ ايفؿٌ ٖٚرا

 .اجملاش١ٜ ٚايًػ١ ايعٓٛإ: ايجاْٞ

 :ايًػٟٛ ٚايذلنٝب يعٓٛإا: أٚال

 :ٞاآلت ايٓشٛ ع٢ً ٖٞٚ قاٚز، ثالث١ املبشح ٖرا ٜتٓاٍٚ

 .فسع١ٝ عٓاٜٚٔ شلا زٚاٜاتٚ املسنب١، ايعٓاٜٚٔٚ املفسد٠، ايعٓاٜٚٔ

 :املفسد٠ ايعٓاٜٚٔ
ّٕٛ ايرٟ املفسد، ايعٓٛإ ٖٚٛ  ٚاألٚؾاف ناألزلا٤ ن١ًُ، أٚ سسف َٔ ٜته

 "دا١ًٖٝ" زٚا١ٜ :اؿؿس ال املجاٍ ضبٌٝ ع٢ً د٠املفس ايسٚاٜات عٓاٜٚٔ َٚٔ ٚغرلٖا،

 ٚزٚا١ٜ ،6سفين يصٜٓب "َالَح" ٚزٚا١ٜ ،5عامل يسدا٤ "سب٢" ٚزٚا١ٜ ،4اؾٗين ٢ًًٝي

                                                           
 .6663ّ ايعسبٞ، ايجكايف املسنص: ايبٝكا٤ ايداز .ٚايًػ١ املسأ٠. اهلل عبد ،ايػراَٞ 3

 . 0224ّ اآلداب، داز :برلٚت .دا١ًٖٝ. ي٢ًٝ اؾٗين، 4

 .0222ّ ايعسبٞ، ايجكايف املسنص :ايبٝكا٤ ايداز .سب٢. زدا٤ عامل، 5

 .0223ّ ايطاقٞ، داز :يٓدٕ .َالَح. شٜٓب سفين، 6
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 يؿبا "اآلخسٕٚ" زٚا١ٜٚ اؿسبٞ، ألٌَ "فعاًل" ٚزٚا١ٜ ،7اـُٝظ أل١َُٝ "ايبشسٜات"

 . ٚغرلٖا 8اـُٝظ أل١َُٝ "ايٛازف١" ٚزٚا١ٜ ضامل، يصٖسا٤ "دا١ْ" ٚزٚا١ٜ اؿسش،

 :املسنب١ ايعٓاٜٚٔ
 يؿسيفٚا ايؿٛتٞ ايذلنٝب ميجٌ أنجس، أٚ نًُتني َٔ املسنب ايعٓٛإ ب٘ ٜكؿد

 ال ٍاملجا ضبٌٝ ع٢ًٚ مج١ً، غب٘ أٚ فع١ًٝ أٚ زل١ٝا مج١ً بريو َه١ْٛ ٚايٓشٟٛ،

 يٓٛز٠ "ايصَٔ خد ع٢ً دَع١" ٚزٚا١ٜ عامل، يسدا٤ "اؿُاّ طٛم" ١ٜزٚا :اؿؿس

 يسدا٤ "ايسٜاض بٓات" ٚزٚا١ٜ ،10ايػاَدٟ يٓٛز٠ "ايبٛؾ١ً ٚد١ٗ" ٚزٚا١ٜ ،9ػامناي

 .ٚغرلٖا ايبػس، يبدز١ٜ "ٚايعطهس ٖٓد" ٚزٚا١ٜ ايؿاْع،

 :فسع١ٝ عٓاٜٚٔ شلا زٚاٜات

ٌُّ عٓٛإ أٟ ؛فسعٞ عٓٛإ شلا ايٓطا١ٝ٥ ايسٚاٜات بعض ٖٚٓاى  ،ايس٥ٝظ يًعٓٛإ َه

 ادسشل" ايعالّ أزٚاح" زٚا١ٜ :املجاٍ ضبٌٝ ع٢ً ذيو َٔٚ ي٘، اغازًس عاد٠ ٜٚهٕٛ

 غالف ع٢ً َهتًٛبا دا٤( اؿكٝك١ تتبعجس ٓدَاع: )فسعٞ عٓٛإ شلا اييت ،11املادد

 ،ايسٚا١ٜ أدصا٤ َٔ األٍٚ يًذص٤ عٓٛإ ٖٛ ايفسعٞ ايعٓٛإ ٖٚرا كتًف، غط ايسٚا١ٜ

 كتًف ضدلدساأل طفٌ: )ايفسعٞ ٚعٓٛاْٗا ،12سذاشٟ شلٓا٤ "كتًف" زٚا١ٜ اأًٜكٚ

 ٢ًع َٓٗا ٚايعػسٜٔ، اؿادٟ ايكسٕ قبٌ ؾدزت زٚاٜات ٖٚٓاى(. أقٌ يٝظ ٔيه

 افسعًٝ اعٓٛاًْ تكُٓت عامل يسدا٤ "زقٝب ٜا َطس٣" زٚا١ٜ: اؿؿس ال املجاٍ ضبٌٝ

 (.ايٓاز١ٜ ايعابد بٓت دٛاٖس َطس٣ ضرل٠)بـ اجملُٛع١ غالف ع٢ً نتب

 

                                                           
 .0223ّ املد٣، داز :دَػل .ايبشسٜات. أ١َُٝ اـُٝظ، 7

 .0225ّ د٣،امل داز :دَػل .ايٛازف١. أ١َُٝ اـُٝظ، 8

 .0222ّ :ايسٜاض  .ايصَٔ خد ع٢ً دَع١. محد ْٛز٠ ايػامن، 9

ُّإ .ايبٛؾ١ً ٚد١ٗ. ْٛز٠ ايػاَدٟ، 10  .0220ّ يًدزاضات، ايعسب١ٝ املؤضط١ :ع

 .0262ّ املعازف، َٓتد٣ :برلٚت .ايعالّ أزٚاح. ٖادس املادد، 11

 .0260ّ ٚايٓػس، يًطباع١ دداٍٚ :برلٚت .كتًف. ٖٓا٤ سذاشٟ، 12



 اجليل اجلديد 114                      سيميائية العناوين يف الرواية النسائية السعودية

 

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

ًٝا  :اجملاش١ٜ ٚايًػ١ ايعٓٛإ: ثاْ

 : ١ٝٓايف ٚايؿٛز٠ ايعٓٛإ

 اييتٚ ايًػٟٛ، ايتهجٝف ع٢ً املبين اجملاش ع٢ً تكّٛ ف١ٝٓ بؿٛز املتؿف ايعٓٛإ ٖٚٛ

 ٚايهٓا١ٜ ٚايسَص ٚاجملاش ٚاالضتعاز٠ نايتػبٝ٘ ايف١ٝٓ ايؿٛز٠ َهْٛات تتكُٔ

 .ٚاإلحيا٤

 ٚزٚا١ٜ ،13ايػامن يٓٛز٠ "ايصَٔ خد ع٢ً دَع١" زٚا١ٜ :ايعٓاٜٚٔ ٖرٙ ع٢ً األَج١ً َٚٔ

 ٚزٚا١ٜ املطًٍٛ، يعافس٠ "خٛيف َٚات" ٚزٚا١ٜ نتٛع١، ؿٓإ "ايؿُت ٜٓطل عٓدَا"

 اجملاش١ٜ يػت٘ يف ٜػب٘ األخرل ايعٓٛإ ٖٚرا شاٖس، يعا٥ػ١ "ايدَٛع عرلات َٔ بط١ُ"

 .خاغكذٞ يطُرل٠ "ايدَٛع ٚادٟ" زٚا١ٜ عٓٛإ َٔ

 ضٛزٜاي١ٝ ف١ٝٓ يٛس١ أٚ بؿس١ٜ بؿٛز٠ أغب٘ "ايصَٔ خد ع٢ً دَع١" زٚا١ٜ عٓٛإ فُجال

 ندد خًدا ميتًو ايصَٔ نٕٛ َٔ ايعٓٛإ، شلرا اختٝازٖا خالٍ َٔ ايسٚا١ٝ٥ ززلتٗا

 ٖٚرٙ. ايؿٛز٠ شلرٙ ايػعسٟ ايتدٌٝٝ خالٍ َٔ ايصَٔ، أْط١ٓ ؼكس سٝح اإلْطإ،

 ١ٚاؿكٝك ايٛاقع َٓطل خازز أخس٣ عٓاٜٚٔ َٔ دعًت( األغٝا٤ أْط١ٓ) األْط١ٓ

 باب َٔ نً٘ ٖٚرا ٚعرلات، أٚد١ٜ ٚيًدَٛع ٜٓطل، ٚايؿُت ميٛت، ناـٛف

 يػ١ٜٛ غٝاالت املؿشٛب١ ٚعٛاطفٗا األْج١ٜٛ يًُػاعس ايف١ٝٓ ايؿٛز٠ باب َٚٔ اجملاش،

 .ضسد١ٜ

 :األض١ً٦/ايعٓٛإ

 ؾٝػٗا يف ؽتًف -ْدزتٗا ع٢ً- أض١ً٦ مبجاب١ ايسٚا١ٝ٥ ايعٓاٜٚٔ بعض ٚػ٤ٞ

 سٛاز١ٜ، عٓاٜٚٔ مبجاب١ جيعًٗا ايرٟ األَس يًشٛاز، أبٛاًبا تفتح ١أض٦ً االضتفٗا١َٝ،

 طسف َٔ جي٤ٞ ايسٚا١ٜ، أسداخ داخٌ نعػكٗا ٚاسد، طسف َٔ اسٛاًز ناْت

 .  ٚاسد

 ٚزٚا١ٜ ،14ايبشساْٞ صٜٓبي" أسبو؟ إٔ يٞ تطُح ٌٖ" زٚا١ٜ :املجاٍ ضبٌٝ ع٢ً ذيو َٔٚ

 .16ايسمحٔ عبد ٓد٣ي" تػٝب؟ ملاذا" ٚزٚا١ٜ ،15سفين صٜٓبي" سدٜجٞ؟ أتاى ٌٖ"

                                                           
  .ايصَٔ خد ٢ًع دَع١. ْٛز٠ ايػامن، 13

 .0262ّ ٚاإلبداع، يًجكاف١ ايدٚضسٟ َؤضط١ :املٓا١َ .؟أسبو إٔ يٞ تطُح ٌٖ. شٜٓب ايبشساْٞ، 14
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 إىل ٘املّٛد ايطؤاٍ خالٍ َٔ ايسٚا١ٜ مبكُٕٛ َستبط١ دا٤ت األض١ً٦،/ايعٓاٜٚٔ فٗرٙ

 ايػدؿ١ٝ ٔع ؾادز٠ دا٤ت األض١ً٦ ٖرٙ إٔ السغامل ٚيعٌ. ايسٚا١ٜ داخٌ ايػدؿ١ٝ

 يف ايطعٛد١ٜ املسأ٠ خطاب اتفام ع٢ً ٜدٍ ٖٚرا ايسدٌ، إىل ٚدٗتٗا اييت األْج١ٜٛ

 األْج١ٜٛ ايبط١ً عح ٖٚٛ املنت، إىل إايعٓٛ َٔ اَتد ٚايرٟ ايسدٌ، َع سٛازٖا

 إدابات يتؿبح ايسٚا١ٜ، غدؿ١ٝ ايسدٌ َٔ َؿرل١ٜ ٚسًٍٛ إدابات عٔ ايدا٥ِ ٚطًبٗا

 .ٚايػٝاب ٚاؿٓني اؿب سٍٛ َٓتعس٠

 :اشُل١ٜٛ ٚتػهٌٝ ايعٓٛإ

ًُا دًٚزا اشُل١ٜٛ متجٌ  أٟ إىل: فُجال ايسٚا١ٝ٥؛ األعُاٍ ٚاْتُا٤ َسدع١ٝ نػف يف َٗ

 َٔ ٜتذصأ ال دص٤ ٚاشل١ٜٛ. تدٚز؟ َهإ أٟ ٚيف تتشدخ؟، ٚطٔ أٟ ٚعٔ ُٞ؟،تٓت دٚي١

 غرل ٚأ َباغس٠ بطسٜك١ فٝٗا ٚتؿف٘ أعُاشلا، يف تتٓاٚي٘ إٔ ؼاٍٚ اييت ايسٚا١ٝ٥ ثكاف١

 ٚاشل١ٜٛ ايٛط١ٝٓ، ٚاشل١ٜٛ ايد١ٜٝٓ، اشل١ٜٛ فٗٓاى ،ٚاسًدا ًْٛعا يٝطت ٚاشل١ٜٛ. َباغس٠

 . ايًػ١ ١ٜٖٛ ٖٚٓاى ،"ٚايتكايٝد اتايعاد"بـ املتُج١ً ايجكاف١ٝ

 اييت اـؿٛؾ١ٝ يف متجٝال إال املها١ْٝ اشل١ٜٛ بتٛقٝح ايطعٛد١ٜ ايسٚا١ٝ٥ إضٗاّ ٚيٝظ

 بعض إيٝ٘ أغاز َا ٖٚٛ ٚاالدتُاع١ٝ، ايجكاف١ٝ بأبعادٖا املها١ْٝ ايب١٦ٝ بٗا تتُٝص

 ؾاحل قُد. دٚ ،17ايباشعٞ ضعد. د: أَجاٍ َٔ ايعسب١ٝ اؾصٜس٠ أدب إىل ايباسجني

 . ٚآخسٜٔ 19دٜب قُد ايطٝد. ٚد ،18ايػٓطٞ

 :ايٛط١ٝٓ اشل١ٜٛ
 إيٝ٘ تٓتُٞ ايرٟ ايٛاقعٞ املهإ إىل ؾسحي١ إغاز٠ تكُٓت اييت ايعٓاٜٚٔ بٗا كؿدت

 أٚ ،"ايطعٛد١ٜ ايعسب١ٝ املًُه١" يدٚيتٗا ناضِ ايػدؿٝات إيٝ٘ تٓتُٞ أٚ ايسٚا١ٝ٥

                                                                                                                                               
ُّإ .سدٜجٞ؟ أتاى ٌٖ. شٜٓب سفين، 15  .0260ّ يًدزاضات، ايعسب١ٝ املؤضط١ :ع

 .0260ّ األدبٞ، األسطا٤ ْادٟ: ايطعٛد١ٜ .تػٝب؟ ملاذا. ْد٣ ايسمحٔ، عبد 16

 ايعبٝهإ، َهتب١ :ايسٜاض .املعاؾس٠ ايعسب١ٝ اؾصٜس٠ أدب يف دزاضات ايؿشسا٤، ثكاف١. ضعد شعٞ،ايبا 17

6666ّ. 

 .6662ّ ظاشإ، األدبٞ ايٓادٟ :داشإ .ايطعٛدٟ ايعسبٞ األدب يف ايسٚا١ٜ فٔ. ؾاحل قُد ايػٓطٞ، 18

 املهتب١ :ايكاٖس٠ .0ط ،ٚايتطٛز ايٓػأ٠ بني ايطعٛد١ٜ ايعسب١ٝ املًُه١ يف يسٚا١ٜا فٔ. ايطٝد قُد دٜب، 19

 .6662ّ يًذلاخ، األشٖس١ٜ
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 زٚا١ٜ: اؿؿس ال ٍاملجا ضبٌٝ ع٢ً ايطعٛد١ٜ، املدٕ أٚ ايكس٣ أٚ املٓاطل أزلا٤ ذنس

 َٔ بٓات" ٚزٚا١ٜ ،21ايؿاْع يسدا٤ "ايسٜاض بٓات" ٚزٚا١ٜ ،20ايعًٟٝٛ يطاز٠ "ضعٛدٜات"

 .ٚغرلٖا 22إبساِٖٝ يفاٜص٠ "ايسٜاض

 نإ عال١َٝاإل ٚايكذ١ ايػٗس٠ ضبب إٔ ٚايؿشفٝني ايباسجني بعض ذنس ٚيكد

 تٓاٚيت ٚأْٗا ٚايسٜاض، بٓات: َفسدتٞ برنس املستبط ٚاؾراب املجرل ايعٓٛإ ضبب٘

 .23ايطعٛدٟ اجملتُع يف عٓ٘ طهٛتامل
 :األْج١ٜٛ اشُل١ٜٛ

 أْج٢، شٚد١، أخت، فتا٠، أّ، اَسأ٠،: َجٌ باألْج٢ تتعًل َٚفسدات عبازات تتكُٔ

 اَسأ٠ أيف" ٚزٚا١ٜ ايعًٝإ، يكُاغ١ "ايعٓهبٛت أْج٢" زٚا١ٜ: َجٌ ...خلإ  ضٝد٠، بٓات،

 بٓات" ٚزٚا١ٜ ايػُسٟ، يبدز١ٜ" اَسأ٠ اؾٌٝتف" ٚزٚا١ٜ ضعد، يسساب" ٟدطد يف

" َفدد١ اَسأ٠" ٚزٚا١ٜ ،24ايعٛاد فٗد يفاط١ُ "أْجاٙ" ٚزٚا١ٜ ايؿاْع، يسدا٤ "ايسٜاض

 . ايطًُٝإ ملٓرل٠ "دا٤ت أَٞ" ٚزٚا١ٜ املكشٞ، ألَرل٠

 ٢ًع ذيو َٔ أْج١ٜٛ، غدؿٝات بأزلا٤ املستبط ١ٜاألْجٛ اشل١ٜٛ َٔ ايجاْٞ ايٓٛع ٖٚٓاى

 ٚزٚا١ٜ عامل، يسدا٤ "خامت" ٚزٚا١ٜ ،عامل يسدا٤" سب٢" زٚا١ٜ: اؿؿس ال املجاٍ ضبٌٝ

 ايؿكس، يسِٜ" شاٜا" ٚزٚا١ٜ املػازٟ، ملٓرل٠" آ١ٜ" ٚزٚا١ٜ اـُٝظ، ١َُٝأل" ضذ٢ شٜاز٠"

 .ٚغرلٖا ضامل يصٖسا٤ "دا١ْ" ٚزٚا١ٜ

 َا ٖٓاى يهٔ األْج١ٜٛ، اشل١ٜٛ أٚ املها١ْٝ ي١ًٜٛٗ ايؿسٜح ٓٛإبايع ٜتعًل َا ٖرا

 : َجٌ يًُهإ ايسَص١ٜ داليتٗا خالٍ َٔ اشل١ٜٛ قؿدت زٚا١ٝ٥ عٓاٜٚٔ ذيو، إىل ٜكاف

 دد٠ _______ "ايٝباب ايفسدٚع" زٚا١ٜ

                                                           
 .0223ّ فسادٜظ، داز :ايبشسٜٔ .ضعٛدٜات. ضاز٠ ايعًٟٝٛ، 20

 .0222ّ اقٞ،ايط داز :يٓدٕ .ايسٜاض بٓات. زدا٤ ايؿاْع، 21

 .0223ّ: ايسٜاض .ايسٜاض َٔ بٓات. فاٜص٠ إبساِٖٝ، 22

 ْاؾس اهلل عبد يـ ٚايػٗس٠ اإلثاز٠ أضباب.. ايسٜاض بٓات: َجٌ املكاالت َٔ ايعدٜد إىل ايسدٛع ميهٔ 23

 احملًٞ اؾدٍ َٔ« ايسٜاض بٓات»: ٚاْعس ،62424ع ،0223ّ فدلاٜس 0 اـُٝظ ايسٜاض، دسٜد٠ ايداٚٚد،

 .62521ع ّ،0225 ٜٛيٝٛ 04 ،سـداأل األٚضط، ايػسم سٜد٠د دٜاب، دمؾا قُد يـ ايعاملٞ االستفا٤ إىل

 .0262ّ ايفازابٞ، داز :برلٚت .أْجاٙ. فاط١ُ ايعٛاد، 24
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  دد٠ __________ "ٚغرل غرل" ٚزٚا١ٜ

 يألسداخ كا٤ًف دعً٘ يف يًُهإ ايك١ُٝٓ اشل١ٜٛ بطٛي١ تهػف٘ َا ٖٚٛ

 .ايعٓٛإ يف ٚدٛدٖا تًػٞ إٔ دٕٚ ايداخٌ َٔ تٓهػف فاشل١ٜٛ ٚايػدؿٝات،

 :ايعٓاٜٚٔ اػاٖات: ايجاْٞ املبشح

 ع٢ً ٚتُٗٝٔ ايسٚا١ٜ، أسداخ سٛشلا تدٚز اييت املٛقٛعات فُٛع١ بٗا كؿدت

 ٚعٓاؾسٖا ايػدؿٝات خالٍ َٔ عٓٗا ايتعبرل ايسٚا١ٝ٥ تسٜد اييت ايس٥ٝط١ فهستٗا

 .سد١ٜايط

 ٚايسَصٟ ٚاؾٓا٥ٞ ٚايتازخيٞ ٚايٓفطٞ ٚاالدتُاعٞ ايسَٚاْطٞ: االػاٖات ٖرٙ َٚٔ

 :ٞاآلت ايٓشٛ ع٢ً ٖٚٞ ايفهسٟ،ٚ

 :ايسَٚاْطٞ االػاٙ
ًَ االػاٖات أنجس ٖٚٛ  األَس ٖٚرا ايطعٛد١ٜ، يف ايٓطا١ٝ٥ ايسٚا١ٝ٥ يًعٓاٜٚٔ ااضتددا

 َٔ ٚاملػاعس يألسداخ ْكًٗا يف عاطف١ أنجس فٗٞ ايهاتب١؛ املسأ٠ بطبٝع١ ٜستبط

: أَجاٍ ايٓكاد َٔ تٓاٚي٘ َٔ بعض إىل ٚايسدٛع اجملاٍ، ٖرا يف ايتٛضع ميهٔ ايسدٌ،

 ؼت بها٤" زٚا١ٜ: املجاٍ ضبٌٝ ع٢ً ذيو َٔٚ .26َعتؿِ ٚقُد 25ؿُداْٞ محٝد

" األعػ٢ غازع غساَٝات"ٚ سفين، يصٜٓب "أبهٞ أعد مل"ٚ إ،ايعًٝ يكُاغ١ "املطس

 تٓتٗٞ دٜطُدل يف" ٚزٚا١ٜ فٗد، يدا١ْٝ "اؿب ع٢ً ؾػرلات" ٚزٚا١ٜ ايبػس، يبدز١ٜ

 أٌَ" زٚا١ٜ ٖٚٓاى ،"فًتػفسٟ" زٚاٜتٗا ٚنريو ايٓػُٞ اهلل عبد ثرلأل" األسالّ ٌن

 . 27ايعٛاد فٗد فاط١ُي "بٝأع

 ع٢ً تكّٛ زَٚاْط١ٝ أبعاًدا عٓاٜٚٓٗا تكُٓت نجرل٠ ٜاتزٚا املاقٞ ايكسٕ زٚاٜات َٚٔ

 ٚايفكد األٌَ مبالَح ممصٚد١ سبٚ عػل َٔ األْج١ٜٛ ايػدؿ١ٝ َٚػاعس ايعاطف١

 زٚاٜات أغًب: املجاٍ ضبٌٝ ع٢ً ذيو َٔٚ. ٚايدَٛع ٚايرنسٜات ٚايفسام ٚايبها٤

 ،"عٝٓٝو بسٜل"ٚ ،"داَع١ ذنسٜات"ٚ ،"آَايٞ ٚدعت" زٚا١ٜ: َٓٗا خاغكذٞ رل٠زل

                                                           
 .6662ّ يًهتاب، ايعامل١ٝ ايداز :ايبٝكا٤ ايداز .اؿٛاز إىل املْٛٛيٛز َٔ املسأ٠ نتاب١. محٝد ؿُداْٞ، 25

 .0221ّ ايجكاف١، داز :ايبٝكا٤ ايداز .سدٚايط املسأ٠. قُد َعتؿِ، 26

 .0266ّ يًٓػس، فسادٜظ داز :املٓا١َ .بٝأع أٌَ. فاط١ُ ايعٛاد، 27
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 يف ٥ٝاتايسٚا يًهاتبات ايسٜاد٠ دٌٝ متجٌ اييت 28"ايٛزد َأمت"ٚ ،"ايدَٛع ٚادٟ"ٚ

 .  29عٓدل يؿف١ٝ "أسببتو ّٜٛ افتكدتو" زٚا١ٜ ٖٚٓاى.  ايطعٛد١ٜ

 االػاٙ ذات ايعٓاٜٚٔ شلرٙ زؾدٖا ميهٔ اييت ايف١ٝٓ اـؿا٥ـ أبسش َٔ ٚيعٌ

 :ايسَٚاْطٞ

 .األْج١ٜٛ ايرات بسٚش ( أ)
 ٚتؿٜٛس ايػه٣ٛ َالَح ٚإظٗاز ٚايدَٛع ٚايبها٤ اؿصٕ اتملفسد تكُٓٗا ( ب)

 .ٚايعصي١ ايٛسد٠ ساالت
 .ايػعس١ٜ ٚايًػ١ اـٛاطس فٔ َٔ ٗايػت تكذلب( ز)

 .ايسدٌ إىل خطابٗا يف َٛد١ٗ( د)

 .ايداخ١ًٝ أسداثٗا خالٍ َٔ االدتُاعٞ باالػاٙ ازتباطٗا َٔ ؽٌ مل( ٖـ)

 :االدتُاعٞ االػاٙ
 ٚايطالم ايصٚاز: بـ َجال ادتُاع١ٝ مبٛقٛعات تتعًل بعٓاٜٚٔ ٜع٢ٓ ايرٟ االػاٙ ٖٚٛ

 ٚبعض. ٚغرلٙ األبٓا٤ ٚتسب١ٝ ايصٚدات ٚتعدد ٚاإلدٗاض ٚايٛالد٠ ٚاؿٌُ ٚايعٓٛض١

 ٚاألضس٠ اجملتُع َٔ َٚعاْاتٗا ايػدؿ١ٝ بكذس َؿاب١ دا٤ت ايسٚاٜات ٖرٙ عٓاٜٚٔ

 ايػاَدٟ، يٓٛز٠" ايبٛؾ١ً ٚد١ٗ: "١زٚاٜ َجٌ فٝ٘، عاغت اييت ٚا١ٜايس بط١ً ؾٛزت٘ اييت

 يكُاغ١" قرز٠ عٕٝٛ"ٚ اؿسش، يؿبا" اآلخسٕٚ"ٚ اؾٗين، ي٢ًٝ" ايٝباب ايفسدٚع"ٚ

 . ٚغرلٖا ايػاَدٟ يط٣ًٛ" ايكا٥ع١ اؿكٝك١"ٚ ايعًٝإ،

 َٚتٓا١َٝ أسداثٗا يف َٚذلابط١ نجرل٠ ادتُاع١ٝ قكاٜا ايسٚاٜات ٖرٙ بعض تٓاٚيتف

 ع٢ً دالي١ أعطت يهٓٗا ايطسدٟ، يعًُٗا از٥ًٝط اعٓٛاًْ تكع٘ إٔ دٕٚ ؾساعاتٗا يف

 أضس يف ٚٚقٛعٗا يًدٝا١ْ ايػدؿ١ٝ ٚانتػاف اؿكٝك١ قٝاع خالٍ َٔ ذيو

 فهس٠ تدٚز فُجاًل. عًٝٗا ايتػًب يف اـاضس٠ ٚقاٚالتٗا األضس١ٜ ٚايٓصاعات املػانٌ

 بس قك١ٝ يف تتُجٌ ادتُاع١ٝ أش١َ سٍٛ ايػاَدٟ ط٣ًٛي "ايكا٥ع١ اؿكٝك١" زٚا١ٜ

 يف ٜبك٢ ايرٟ "عدْإ" املطٔ ايسدٌ ألسداخ تؿٜٛسٖا الٍخ َٔ ٚعكٛقُٗا ايٛايدٜٔ

                                                           
 . د١ٜاملٝال ايطبعٝٓٝات ٚبدا١ٜ ايطتٝٓٝات يف زٚاٜاتٗا ؾدزت 28

 . 6662ّ عاّ يف ؾدزت 29
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 ٖٚرٙ ١،ايسٚاٜ بطٌ ع٢ً ٓٗاٍٜ ايرٟ ٚاآلَاٍ ايرنسٜات ؾساع سٝح املطٓني، داز

 عاّ ايطامل، أمحد ضاز٠: زضّٛٚ بًٛسات َؿاسب١ 30 "َالا" إىل ؼًٜٛٗا مت ايسٚا١ٜ

0206ّ. 
 :ايٓفطٞ االػاٙ

 ايٓفطٞ، ٚاالقطساب ايفؿاّ، نأَساض ْفط١ٝ قكاٜا تٓاقؼ اييت ايسٚاٜات ٖٚٞ

ّٛسد،  خالٍ َٔ يريو ق١ُٝٓ أٚ َع١ًٓ إغاز٠ ٖٓاى ٜٚهٕٛ. ٚغرلٙ ٚاالنت٦اب ٚايت

 عبد يفاط١ُ "ايفك١ ساف١" زٚا١ٜ: ساؿؿ ال ٍاملجا ٌٝضب ع٢ً ذيو َٔٚ. ايعٓٛإ

 َٚات"ٚ ،اؾٗين ٢ًًٝي "ايٝباب ايفسدٚع"ٚ اؿسبٞ، ألٌَ" فعال" ٚزٚا١ٜ اؿُٝد،

ّٛسد َسض تٓاٚيت اييت سذاشٟ شلٓا٤ "كتًف" ٚزٚا١ٜ املطًٍٛ، يعافس٠" خٛيف  .ايت

 فهس٠ ع٢ً ايسٚا١ٜ تكّٛ سٝح عبداؿُٝد، يفاط١ُ "ايفك١ ساف١" زٚا١ٜ نريوٚ 

 ٖٛ ايرٟ باالْفؿاّ إؾابتٗا يف ٜتُجٌ ْفطٞ ملسض ايبط١ً بتعسض تتعًل ز٥ٝط١

 اؿاف١ ع٢ً تعٝؼ فايػدؿ١ٝ. ايكطب بجٓا٥ٞ ٜط٢ُ َا أٚ ايفؿاَٞ اشل١ٜٛ اقطساب

 َعاٜػتٗا تتُجٌ كتًفتني سٝاتني ٖٞ اييت أختٗا ٚذات ذاتٗا :سدٚدٜتني َٓطكتني بني

 . أختٗا ٚغدؿ١ٝ غدؿٝتٗا بني
 :ٞايتازخي االػاٙ

 ايسٚا١ٝ٥ تكّٛ َػٗٛز٠ تازخي١ٝ غدؿ١ٝ أٚ اَعسًٚف تازخيًٝا سدًثا تكُٜٔ ايرٟ ٖٚٛ

 بهٌ ايػدؿ١ٝ فٝٗا ٚتعٝؼ تتشسى ددٜد٠ بسٚح عٓٗا ايهتاب١ إعاد٠ أٚ بتٛظٝفٗا

 ايهٝالْٞ ٚلٝب شٜدإ، دسدٞ: زٚاٜات عٓاٜٚٔ َجٌ ايكدمي١، ايصَا١ْٝ أبعادٖا

 ٚايكؿ١ ايسٚا١ٜ يف ايتازخيٞ االػاٙ زٚاد َٔ 31ٚغرلِٖ سدٜد أبٛ فسٜد ٚقُد

 . ايعسب١ٝ

 ٜطسح ايرٟ األَس يطعٛد١ٜ،ا يف ايٓطا١ٝ٥ ايسٚاٜات يف سكًٛزا األقٌ ايعٓاٜٚٔ َٔ ٖٚٛ

ًُا تطاؤاًل  أٚ أَانٔ أٚ أزلا٤ عٓاٜٚٓٗا تكُٓت ١ْطا٥ٝ زٚاٜات ٚدٛد ق١ً سٍٛ َٗ

 .ايسدٌ/ايسٚا٥ٞ باٖتُاّ كازْٗاْ سُٝٓا ٚغاؾ١ ،تازخي١ًٝ اأسداًث

                                                           
 .َؿٛز٠ قؿـ أٟ ؛(Manga َالا) إىل ؼًٜٛٗا ٜتِ ضعٛد١ٜ زٚا١ٜ أٍٚ أْٗا ٜرنس 30

 .125:ف ّ،6663 ٚايتٛشٜع، يًٓػس األْديظ داز سا٥ٌ، .اؿدٜح ايعسبٞ األدب. ؾاحل قُد طٞ،ايػٓ 31
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 ايطعٛد١ٜ؟ ايٓطا١ٝ٥ ايسٚاٜات يف تازخي١ٝ عٓاٜٚٔ ٚدٛد عدّ يف ايطبب َا

 ع٢ً بعكٗٔ اطالع ق١ً: ٍاملجا ضبٌٝ ع٢ً بٝٓٗا َٔ عد٠، أضباب إىل ٜعٛد ذيو يعٌ

 ٚعٞ ٚدٛد عدّ إىل ٜسدع ايجاْٞ ٚايطبب ايكدمي١، ايٓجس١ٜ ؾْ٘ٚؿٛ ايعسبٞ ايذلاخ

 ٚقكاٜاٙ ايتازٜذ إٔ أغًبٗٔ تٛقع ايجايح ٚايطبب ايعسبٞ، بايتازٜذ بعكٗٔ يد٣ نبرل

 إعادت٘ َٔ طا٥ٌ فال ايسداٍ َٔ ايسٚا١ٜ نّتاب إيٝٗا ضبكٗٔ قد ٚغدؿٝات٘

 .ٚتهسازٙ
 تٛب٘" زٚا١ٜ: املجاٍ ضبٌٝ ٢ًع يتازخيٞا االػاٙ ذات ايسٚاٜات تًو عٓاٜٚٔ َٚٔ 

 ٚزٚا١ٜ ،"اؿسٜس طسٜل" ٚزٚا١ٜ ايفٝؿٌ، ٗامل" ايعالٍ ٚأَرل٠ ضف١ٓٝ" ٚزٚا١ٜ ،"ٚضًٝٞ

 ٚزٚا١ٜ اـُٝظ، أل١َُٝ" ايعكٝل َدٕ يف ايػساْٝل َطس٣" ٚزٚا١ٜ عامل، سدا٤ي" خامت"

 َٔ بس٤ٟ غرل عٓٛإ ،"اؿُاّ طٛم" زٚا١ٜ ٚعٓٛإ. 32عامل يسدا٤ "اؿُاّ طٛم"

 ،33سصّ البٔ "اؿُا١َ طٛم" يهتاب ايذلاثٞ ايعسبٞ بايعٓٛإ ٚتٓاؾ٘ ازتباط٘

 َه١" يف أسداثٗا ٚتدٚز ايؿٛيف ايعػل َكاَني اٍٚتتٓ ايسٚا١ٜ إٔ ٚغاؾ١

 ."املهس١َ

 :اؾٓا٥ٞ االػاٙ
 تشسٟايٚ طازد٠املٚ كتٌاي َٔ ٥ِاؾسا سٍٛ أسداثٗا تدٚز بعٓاٜٚٔ املتؿٌ االػاٙ ٖٚٛ

 ايكتٌ أسداخ ع٢ً تكّٛ ألْٗا ايبٛيٝط١ٝ، ايسٚاٜات تط٢ُ اؾٓا١ٝ٥ ٚايسٚاٜات. اٚغرلٖ

 َٔٚ. خلإ ٚايتشكٝل ٚايتشسٟ آثازِٖ عٔ بشحٚاي جملسَنيا َطازد٠ ثِ َٚٔ ٚاؾسمي١،

 ٚزٚا١ٜ ،34َدْٞ طازم طاز٠ي" اـف١ٝ اؾسا٥ِ" زٚا١ٜ: اؿؿس ال ٍاملجا ضبٌٝ ٢عً ذيو

 .35عُسٚ آٍ فاط١ُي "ؾشاف١ٝ اغتٝاٍ"

 َذلمج١ نجرل٠  أدٓب١ٝ عٓاٜٚٔ َٔ ٜكذلب "اـف١ٝ اؾسا٥ِ" َدْٞ ضاز٠ زٚا١ٜ فعٓٛإ

 ٖٝتػهٛى، أليفسٜد" اـف١ٝ اؾسا٥ِ" زٚا١ٜ: ٍاملجا ضبٌٝ ٚع٢ً ،يعسب١ٝا ايًػ١ إىل

                                                           
 .0262ّ ايعسبٞ، ايجكايف املسنص .ايبٝكا٤ ايداز ،اؿُاّ طٛم. زدا٤ عامل، 32

 .6642ّ املعازف، داز :ايكاٖس٠. َهٞ أمحد ايطاٖس ؼكٝل ،ٚاألالف األيف١ يف اؿُا١َ طٛم. سصّ ابٔ 33

 .0262ّ يًعًّٛ، ايعسب١ٝ ايداز :برلٚت .اـف١ٝ اؾسا٥ِ. طازم ضاز٠ َدْٞ، 34

 .0262ّ ٚايٓػس، يًجكاف١ ط٣ٛ داز :برلٚت .ؾشف١ٝ اغتٝاٍ. فاط١ُ عُسٚ، آٍ 35
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" ؾشاف١ٝ اغتٝاٍ" زٚا١ٜ يف ٚاملالسغ. يدضتٜٛفطهٞ" ٚايعكاب اؾسمي١" ٚزٚا١ٜ

 ع٢ً تؤند فٗٞ عٌُ،اي ٚاػاٙ فهس٠ ع٢ً ايسٚا١ٝ٥ تأنٝد عُسٚ، آٍ فاط١ُيـ

 ."بٛيٝط١ٝ زٚا١ٜ" بعباز٠ غالف٘
 :ايسَصٟ االػاٙ

 ٜٛسٞ يهٓ٘ ايعٓٛإ، خالٍ َٔ َباغس٠ زٚاٜات٘ أسداخ إىل ٜػرل ال ايرٟ االػاٙ ٖٚٛ

 غاٜات َٚعسف١ ايداخ١ًٝ ايعٌُ أسداخ بتتبع إال بطٗٛي١ ٜٓهػف فال ،زًَصا ذيو إىل

 .ايػاَدٟ يٓٛز٠ "ايبٛؾ١ً ٚد١ٗ" زٚا١ٜ عٓٛإ َجٌ ايػاَك١، ٚعٛامل٘ ايػدؿٝات

 :ايفهسٟ االػاٙ
 ايد١ٜٝٓ املعتكداتٚ باألفهاز املستبط األٜدٜٛيٛدٞ، االػاٙ عًٝ٘ ْطًل إٔ ٚميهٔ

" املٓهس ْطا٤"ٚ ،36اشلريٍٛ آلال٤ "املأدٛز االْتشاز" ١ٜزٚا عٓٛإ َجٌ ،ًَعا ٚايطٝاض١ٝ

 . املًو عبد يٛزد٠ "اآلٚب١"ٚ املكسٕ، يطُس

 :ايطسدٟ ايتػهٌٝ ٚعٓاؾس ايعٓاٜٚٔ: ايجايح املبشح

 :ٚاملهإ ايعٓٛإ

 ايفكا٤ ميجٌ فٗٛ َها١ْٝ، عتب١ ايعٓٛإ نٕٛ َٔ تبدأ باملهإ ايعٓٛإ عالق١ إٕ

 إىل تػرل عٓاٜٚٔ فٗٓاى. ايطسدٟ ايٓـ َٚتًكٞ ايكازئ خالي٘ َٔ ًٜر ايرٟ ايبؿسٟ

 ايسٚا١ٜ بٓا٤ يف املهإ ببطٛي١ َستبط١ دا٤ت خٝاي١ٝ، ٚأخس٣ ٚاقع١ٝ َٚدٕ أَه١ٓ

 .ايس٥ٝظ

. ايؿاْع يسدا٤ "ايسٜاض بٓات" زٚا١ٜ يف ايٛاقعٞ املهإ: اؿؿس ال ٍاملجا ضبٌٝ ٚع٢ً

: َجٌ ايسَصٟ ٚاملهإ. 37عامل يسدا٤ "ايطرل َٛقد" زٚا١ٜ: َجٌ اـٝايٞ املهإ ٖٓاىٚ

 شبيً ايكًب َؿازٜع ٜفتح ايسَص١ٜ داليت٘ ي٘ باب فٗٛ ،38ايعًٞ يعبرل "ايطازف ايباب"

 د١ٗ َٚٔ. يًُػاعس سادًصا اًْعاَ َػًًكا باًبا ٚيٝظ ٚتكايٝدٖا، عاداتٗا شلا فتُعات يف

 داخٌ ضسدٟ نبطٌ املهإ عٓؿس ايطعٛدٜات ايسٚا٥ٝات بعض تٓاٚيت ،أخس٣

                                                           
 .0221ّ ايطاقٞ، داز :يٓدٕ .املأدٛز االْتشاز. آال٤ اشلريٍٛ، 36

 .0220ّ ايعسبٞ، ايجكايف املسنص :ايبٝكا٤ ايداز .ايطرل َٛقد. زدا٤ عامل، 37

 .0260ّ ط٣ٛ، داز :برلٚت .ايطازف ايباب. عبرل ايعًٞ، 38
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 ايفسدٚع" زٚا١ٜ: َجٌ ايطسدٟ، يعًُٗا عٓٛاًْا ػعً٘ إٔ دٕٚ ايسٚا١ٜ اٜاٚثٓ أسداخ

 . دد٠ يًُهإ ايسٚا١ٜ ٖرٙ يف ي١فايبطٛ اؾٗين، ٢ًًٝي "املفكٛد

 :ٚايصَإ ايعٓٛإ

 تػرل أٚ تؿسحًيا بايصَٔ، تتؿٌ َفسدات عد٠ أٚ َفسد٠ املتكُٔ ايعٓٛإ ب٘ ٜكؿد

 ايصَٔ َفسد٠ ترنس أٚ خل،إ عاّ أٚ غٗس أٚ أضبٛع أٚ ّٜٛ أٚ ضاع١ ذنس َجٌ إيٝ٘،

 : اؿؿس ال املجاٍ ضبٌٝ ع٢ً ايصَٔ عٓاٜٚٔ َٚٔ ْفط٘،

 نٌ تٓتٗٞ دٜطُدل يف" زٚا١ٜ: َجٌ ٚايطٓني ٚايػٗٛز بٝعٚاألضا األٜاّ َفسد٠ ( أ)

 .39ايٓػُٞ اهلل عبد ثرلأل" األسالّ

 . ايػامن يٓٛز٠ "ايصَٔ خد ع٢ً دَع١" زٚا١ٜ: َجٌ األش١َٓ، أٚ ايصَٔ ٠َفسد ( ب)

 غًدا" زٚا١ٜ :املاقٞ ايكسٕ زٚاٜات َٔ بايصَٔ َستبط١ دا٤ت اييت ايعٓاٜٚٔ َٚٔ

 يؿف١ٝ" أسببتو ّٜٛ افتكدتو" ٚزٚا١ٜ ّ،6644 عاّ ايسغٝد شلد٣" اـُٝظ ضٝهٕٛ

 .6662ّ عاّ عٓدل

 :ٚايػدؿ١ٝ ايعٓٛإ

 َٔ يتذعٌ ايسٚا١ٝ٥ ؽتازٙ ايسٚا١ٜ، يػدؿ١ٝ ازًلا ٜتكُٔ ايرٟ ايعٓٛإ ٖٚٛ 

 َٔ ايٓٛع ٖرا ٜٚط٢ُ باؿدخ، ٚاْتٗا٤ ايعٓٛإ َٔ بد٤ًا ديًطس َسنًصا غدؿٝتٗا

 .  ايػدؿ١ٝ بسٚاٜات عاد٠ ايسٚاٜات

 "سب٢" زٚا١ٜ: املجاٍ ضبٌٝ ع٢ً غدؿٝات، بأزلا٤ َع١ْٛٓ دا٤ت اييت ايسٚاٜات َٚٔ

 ايبػس يبدز١ٜ" ايعطهسٚ ٖٓد" ٚزٚا١ٜ عامل، يسدا٤" خامت" ٚزٚا١ٜ عامل، يسدا٤

 .ٚغرلٖا

 ٚأفعاٍ سسن١ ع٢ً تسنص اييت ايعٓاٜٚٔ ٖٚٞ يًػدؿ١ٝ؛ سسن١ ٗافٝ عٓاٜٚٔ ٖٚٓاى

 ٚزٚا١ٜ اـُٝظ، أل١َُٝ" ضذ٢ شٜاز٠" زٚا١ٜ: اؿؿس ال ٍاملجا ضبٌٝ ٢عً. ايػدؿٝات

 سسن١ يفهس٠ َعانط١ زٚاٜات عٓاٜٚٔ ٖٚٓاى. ايطًُٝإ ملٓرل٠ "دا٤ت أَٞ"

 فعٌ يعٓٛإا َٔ تعًٔ فٗٞ سفين، يصٜٓب "أبهٞ أعد مل: "زٚا١ٜ جٌَ ايػدؿ١ٝ

 .ٚعدَٝت٘ ايبها٤ فعٌ تٛقفٚ ايٓفٞ،
                                                           

 .0266ّ ايفازابٞ، داز :برلٚت .األسالّ نٌ تٓتٗٞ دٜطُدل يف. أثرل ايٓػُٞ، 39
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 :ايسٚاٜات ٚأغًف١ ايعٓاٜٚٔ: ايسابع املبشح

 اؿّٝص ٖرا ايػالف، َع إال تهٕٛ ال ايهتب َٔ ْٛع ألٟ ايكازئ َؿافش١ إٕ

 أًٜكا َع٘ ٚتبدأ ايتػّهٌ، يف ؿس١ٜايب ايسؤ٣ تبدأ خالي٘ َٔ ايرٟ اإلغٗازٟ

ّٛ األٚىل ايكسا١ٝ٥ االستُاالت  ؾٛز تعد يرا. ايداخًٞ ايٓـ ملكُٕٛ املبد١ٝ٥ زاتيًتؿ

ًٝ اَفتاًس ايسٚاٜات أغًف١  َٔ شلا ضُٝٝا١ٝ٥ عتب١ بؿفتٗا ٚذيو ايطسدٟ، يًدطاب اتأًٜٚ

 بني ػُع فٗٞ ذيو، َٔ ايسٚا٥ٞ يًطسد َا عسف١ٝٚامل ٚاؾُاي١ٝ ايفًطف١ٝ ايسؤ٣

 ع٢ً تٓفتح ؿس١ٜب ْؿٛف مبجاب١ جيعًٗا ايرٟ األَس فين، ٚآخس أدبٞ دٓظ: دٓطني

 اـطاب تػهٌٝ يف األغًف١ ؾٛز ٚتػذلى ٚايتأٌٜٚ، ايكسا٠٤ َٔ غاضع١ آفام

(Discourse) حيتٟٛ َا ٖٛ اـطاب" ألٕ ٟ،ايطسد املكُٕٛ تكدِٜ يف تتشهِ اييت 

 َتشسن١ أٚ ١ثابت ؾٛز َهتٛب١، يػ١ أٚ غفاٖٞ: يإلظٗاز ٚضٝط "َاد٠" ع٢ً

 بعض عٓد األضاع َٔ ايطسد مبفّٗٛ َستبط١ ٚايؿٛز٠. 40..."ٚغهٌ.. خلإ ٚإميا٤ات

 إىل ذيو ٚؼٌٜٛ ايًػ١، بٛاضط١ ٚايؿٛز٠ ايؿٛت بح" نْٛ٘ خالٍ َٔ ٚذيو ايٓكاد

 .41"سٝص١ٜ ٚيٛس١ ش١َٝٓ، َكطٛع١ إىل ضسدٟ، إلاش

 اييت ؾُاي١ٝا ايسؤ١ٜ تًو ايؿٛز٠، يٓـ اؾُايٝات تتػهٌ ايػالف خالٍ فُٔ

 بؿس١ٜ ْؿٛف ذيو َع ٖٚٞ. ايػالف َُؿُِ ؾاغٗا أٚ ايًٛس١/ايؿٛز٠ فٓإ ؾاغٗا

 األٜكْٛات عٔ سكٝكتٗا تٓفؿٌ ال بؿس١ٜ قسا٠٤ إىل باملتًكٞ تفكٞ إٔ ٗاغأْ َٔ

 اؾٓظ ٚبٓٛع ايٓػس ٚداز املؤيف ٚاضِ ايعٓٛإ بطبٝع١ ٚاملتعًك١ املؿاسب١ األخس٣

 بؿسٟ فكا٤ ي٘ َا ٚبهٌ اـط، ٚبٓط ٚايػهٌ ٚاؿذِ بايًٕٛ ثِ َٚٔ األدبٞ

 .ايػالف َطاس١ ٚزَصٜت٘ داليت٘ تؿٝؼ

 تبدأ ال َجاًل ايسٚا١ٜ ألٕ ايػالف، ؾٛز٠ عَ تهٕٛ ايبدا١ٜ إٔ د٠ايعا دست ٚنُا

 ايسٚا١ٜ، غالف َٔ ٚأسداثٗا َالقٗا تبدأ َا بكدز األٍٚ، ايفؿٌ َٔ ٚيػتٗا أسداثٗا

 ايعٛامل ٖٚرٙ. ايداخ١ًٝ ايطسد عٛامل إىل يًٛيٛز ايس٥ٝط١ ايعتب١ ٖٛ فايػالف

                                                           
 .30:ف ّ،0222 يًجكاف١، األع٢ً اجملًظ :ايكاٖس٠ .خصْداز عابد :تس ،ايطسدٟ املؿطًح. يددرلا بسْظ، 40

 ٚايفٕٓٛ يًجكاف١ ايٛطين اجملًظ :ايهٜٛت .ايطسد تكٓٝات يف عح: ايسٚا١ٜ ْعس١ٜ يف. املًو دعب َستاض، 41

 .023:ف ّ،6665 ٚاآلداب،
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 ٚنريو 42"إٜهٛ أَدلتٛ" ايٓاقد إيٝ٘ ذٖب عُا ٜٚالٚتأ زؤ١ٜ ؽتًف ال ايطُٝٝا١ٝ٥

 تػهٌ َٔ املكؿٛد٠ ٚغرل املكؿٛد٠ ايػاٜات خالشلا َٔ ْفِٗ اييت ،43"غٛيص زٚبست"

 ٘ألْ ٚاسد، إٓ يف ٚاجملاش١ٜ اؿكٝك١ٝ ايدالي١ نريو ْٚفِٗ نهٌ، ايطسدٟ ايٓـ

 إٔ ؼاٍٚ ٚايرٟ املتد١ًٝ، ٚايًػ١ اير١ٖٝٓ ايسؤ٣ تتػهٌ املسضّٛ ايبؿسٟ ايػهٌ يف

 ايتُٝٝص سٛاع املتًكٞ يد٣ يتتهٕٛ ،ًَعا س١ٜايبؿ ٚاألغهاٍ ايًػ١ٜٛ اتايعباز تجرلٙ

 ٚيف ٚايجكايف ٚايٓفطٞ االدتُاعٞ بايٛاقع عالقاتٗا يف يًؿٛز٠ املدتًف١ األْٛاع بني

 .ٚاإلحيا٥ٞ ٚاألضطٛزٟ بايسَصٟ املستبط١ األخس٣ عالقاتٗا

 طسسٗا خالٍ َٔ ايٓط١ٜٛ ايسٚا١ٜ يف "ايؿٛز٠" ايبؿسٟ ايػالف أ١ُٖٝ ٚتبدٚ

 خاف ْطٟٛ/أْجٟٛ غالف ٖٓاى ٌٖ: املجاٍ بٌٝض ع٢ً بٝٓٗا، َٔ يتاي يًتطاؤالت،

 إٔ ع٢ً َجاًل ايسٚا٥ٝات سسؾت ٌٖٚ األْج١ٜٛ؟ باشل١ٜٛ ايطعٛد١ٜ ايٓطا١ٝ٥ ايسٚاٜات ٜطِ

 إعداد ٖٓاى ٌٖٚ ايٓط١ٜٛ؟ ٚبككٝتٗٔ األْجٟٛ غطابٗٔ َع١ًٝٓ ايػالف ؾٛز٠ تهٕٛ

َُتكٔ َطبل  األَس إٔ أّ ايسٚا١ٝ٥ نتبت٘ َا ٌُيته تػه١ًٝٝ فٓا١ْ َٔ َعّٝٔ يػالف ٚ

 ايٓػس؟ دٚز ٚاختٝازات يتؿُُٝات َذلٚى

 نٞ كتاز٠ أَج١ً عدل ذيو َٔ اغ٦ًٝ ْطسح إٔ ْطتطٝع ٚغرلٖا ايتطاؤالت ٖرٙ ٚعدل

 عًٝٗا تكّٛ اييت ايهدل٣ ايك١ُٝ ألٕ ٚايسؤ٣، األض١ً٦ تًو عٔ بعٝد َٔ ٚيٛ يٓا ػٝب

 اـطاب زضِ يف اًَع ٚايبؿس١ٜ ايطسد١ٜ ٗٔطسٜكت خالٍ َٔ ػ٤ٞ ايٓط١ٜٛ ايهتابات

 طّٝات٘ يف حيٌُ ا،أْجًٜٛ ٖدًفا َجال ايػالف ٜهٕٛ إٔ أٟ ٚايكُين، املعًٔ دٚزٙ ٚمتجٌ

 ايرنٛز١ٜ يًطًط١ ٚؾسٜح ٚاقح تػٝٝب َع اؾطد ٚثكاف١ ٚاؾسأ٠ اؿس١ٜ َالَح

 شلا ١ؾً ال عابس٠ يؿٛز٠ عابس٠ زَص١ٜ إغاز٠ فسد ايػالف ٜهٕٛ ٚأال امل١ُٓٝٗ،

 املتعًك١ ايٓط١ٜٛ ٚايكك١ٝ باـطاب عالق١ أ١ٜ شلا ٚيٝطت ايطسدٟ، املكُٕٛ/باحملت٣ٛ

 .ايهاتب١ ب١ٜٛٗ

                                                           
 ايعسبٞ ايجكايف املسنص :برلٚت .بٓهساد ضعٝد :تس ،ٚتازخي٘ املفّٗٛ ؼًٌٝ ايعال١َ. َدلتٛأ إٜهٛ، 42

 .0224ّ يًذلمج١، ن١ًُ َػسٚع َع باالغذلاى

 .6661ّ ات،يًدزاض ايعسب١ٝ املؤضط١ :برلٚت .ايػامنٞ ضعٝد :تس ،ٚايتأٌٜٚ ايطُٝٝا٤. زٚبست ،غٛيص 43
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 ع٢ً املسضّٛ ايػهٌ عدل ايبؿسٟ غهً٘ يف عامل يسدا٤ "خامت" زٚا١ٜ غالف ٜدلٖٔ

 ايًباع ٚدٛد خالٍ َٔ أْجٟٛ دطد ١٦ٖٝ ززل٘ خالٍ َٔ ٚذيو األْجٟٛ اـطاب

 خالٍ َٔ تعٗس ايسٚا١ٜ بط١ً" خامت" األْج١ٜٛ فايػدؿ١ٝ. سكٝك١ اؾطد ٚغٝاب

 اؾطد عكٝك١ أغب٘ إْٗاٚ ايٛقٛح، عدّ يػ١ عًٝٗا تُٗٝٔ غبش١ٝ زؤ١ٜ عدل ايػالف

 ايكُاؽ َٔ ايٓٛع ٖرا ٜدٍ ،أخس٣ د١ٗ َٚٔ .ايسٚا١ٜ أسداخ داخٌ يًػدؿ١ٝ زصدٚامل

 ناْت إذ ايعسبٞ، بايذلاخ اَستبًط دا٤ أْجٟٛ يباع َٔ ايػالف ززل١ تعٗسٙ ايرٟ

 ايعؿس ٖرا إٔ يًدٖػ١ ٚاملجرل ايعجُاْٞ، ايعٗد إبإ اؿذاش َٓطك١ يف ًٜبطٓ٘ ايٓط٠ٛ

 .ايسٚا١ٜ أسداث٘ ؼهٞٚ ؼٝو ايرٟ ايطسدٟ ايصَٔ ٖٛ ايعجُاْٞ

 تهٕٛ َا أغب٘ ٚعذٝب١ غسٜب١ نا٥ٓات ػ٤ٞ ْفطٗا، يًسٚا١ٝ٥ أخس٣ أغًف١ ٚيف

 يف لدٙ إٔ ٔميه َا ٖٚٛ ٚاؿٝٛاْٞ، اآلدَٞ بني َا ػُع ممطٛخ١ بها٥ٓات

 أخرت عٗامجٝ اييت ،"ُسّب٢"ٚ "زقٝب ٜا َطس٣"ٚ" ٚسداْ٘ ضٝدٟ" زٚاٜات أغًف١ زضّٛ

ًٗ ابؿسًٜ خًطا  ايسٚا١ٝ٥ ٚتعإٚ اؼاد إٕ. ايبؿسٟ ٚاملكُٕٛ ايفهس٠ سٝح َٔ اَػاب

 ع٢ً انجرًل ضاعد -أغًفتٗا َععِ زضِ يف- عامل غاد١ٜ ايفٓا١ْ أختٗا َع عامل زدا٤

 .ٚايطسد ايسضِ بني ايعالق١ ٚتكافس بُٝٓٗا األْجٟٛ اـطاب تػّهٌ
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 يبدز١ٜ "ٚايعطهس ٖٓد" يسٚا١ٜ األٚىل ايطبع١ عٔ كتًف يػالف ايجايج١ ايطبع١ ٚيف

 ؾ١ً ال مبًبظ ايسأع غعس ساضس٠ يفتا٠ ززل١ عٔ عباز٠ ايػالف ؾٛز٠ ػ٤ٞ ايبػس،

 أدٛا٤ ع٢ً بدزدات٘ األمحس ايًٕٛ ٜٚطػ٢ ايسٚا١ٜ، داخٌ ايػدؿ١ٝ ٚفتُع بجكاف١ ي٘

 طبعت٘ يف ايػالف ٜعازض ايػالف ٖٚرا ٚاإلغٛا٤، اإلغسا٤ ؾٛز٠ يٝعطٞ ايػالف

 . ايعبا٠٤ البطات قذبات يٓطا٤ ؾٛز فٝ٘ بسشت ايرٟ ٚىل،األ
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 ؾٛز٠ ُتعٗس سفين، يصٜٓب "أبهٞ أعد مل" يسٚا١ٜ ٚايجايج١ ايجا١ْٝ طبعتنياي ٚيف

 ٚدٗٗا، ع٢ً ٜدٜٗا ٚاقع١ بعٝد، َٔ تبدٚ ن٦ٝب١، بطسٜك١ دايط١ اَسأ٠ ايػالف

 تهٔ مل األخرلتني ايطبعتني يف ظٗست اييت ايؿٛز٠ ٖٚرٙ. املُٗٝٔ يًعالّ َطتط١ًُ

 ززل١ املتدزز ايبٓفطذٞ بًْٛٗا أظٗست اييت األٚىل، ايطبع١ يف ًَشٛظ اٖتُاّ ذات

 ايسٚا١ٝ٥ اٖتُاّ ٚجي٤ٞ. يًدَٛع اَاًْع دا٤ دا٥سٟ ضٝاز سٛي٘ َٔ ايعني يؿٛز٠ فكط

 خرل٠األ زٚاٜتٗا يف اأًٜك ٚاقًشا تٗازٚاٜا أغًف١ يف األْجٟٛ باـطاب سفين شٜٓب

 نإ ٚاقع١ٝ الَسأ٠ ايػالف ؾٛز٠ دا٤ت إذ ،0266ّ44 يف ايؿادز٠ "ؿبو ٚضاد٠"

 بايهآب١ ٚاإلسطاع ايطٛدا١ٜٚ َٔ نٓٛع يًدط أؾفس يٕٛ َع اًَُٗٝٓ األضٛد ايًٕٛ

 .اي٢ُٓٝ نتفٗا ع٢ً ابازًش اٚسًل "زٚا١ٜ" دٓظ ن١ًُ دا٤ت نُا املؿرل، تػتتٚ

 
ٌَ األغًف١ بعض ؾٛز أؾاب ايرٟ ٚاالختالف ايتكازب ٖٚرا ُِ  بني َا تػتتٗا ع٢ً ٚع

 ع٢ً ٚبكا٥ٗا سفاظٗا دّع يف ٜتكح ٚايرٟ- أخس٣ ٚثايج١ ثا١ْٝ ٚطبع١ أٚىل طبع١

 اٜات،ايسٚ تًو َععِ يف لدٙ َا ٖٚٛ. اـطاب اقطساب ع٢ً ضاعَد -ٚاسد غالف

 ٖٛ ايػالف ؾٛز٠ تػٝرل ألٕ ايٓؿ١ٝ، ؿكٝكت٘ ابؿسًٜ تػتًٝتا ميجٌ االختالف ٖٚرا

 ٚفًطفت٘ يتًكٞا ألفل آخس ٚاختالف ايسٚا١ٜ، ْـ ملكُٕٛ داخًٞ بتػٝرل أغب٘

 .اؾُاي١ٝ

                                                           
 .0266ّ ايطاقٞ، داز :يٓدٕ .ؿبو ٚضاد٠. شٜٓب سفين، 44
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 :ايبشح خامت١

 زٚاٜاتٗا، عٓاٜٚٔ اختٝاز ع٢ً د١ٜايطعٛ ايسٚا١ٝ٥ سسف: ايدزاض١ ٖرٙ ْتا٥ر أبسش َٚٔ

 ايعٓاٜٚٔ اغتًُتٚ األْج١ٜٛ، باشل١ٜٛ ايطعٛد١ٜ ايٓطا١ٝ٥ ايسٚاٜات عٓاٜٚٔ أغًب ازتبطت

 ع٢ً يطعٛدٜاتا ايسٚا٥ٝات تسنٝص ظٗسٚ .سديًط ايف١ٝٓ االػاٖات َٔ ايعدٜد ع٢ً

 ايعٓٛإ َٔ ايبط١ً ايػدؿ١ٝ دٚز بسشٚ ٚاالدتُاعٞ، ايسَٚاْطٞ: االػاٙ ذات ايعٓاٜٚٔ

 بعض أغًف١ ظٗست نُا .املفسد٠ ايعٓاٜٚٔ ع٢ً املسنب١ ٜٔايعٓاٚ غًبتٚ املنت، إىل

 ٚغرلٖا ايٓتا٥ر ٖٚرٙ. األْج١ٜٛ ٖٜٚٛتٗا ايداخًٞ مبكُْٛٗا َتؿ١ً ايٓطا١ٝ٥ ايسٚاٜات

 إٔ اضتطاعت ايطعٛدٜات ايسٚا٥ٝات بني اَػذلًن اأْجًٜٛ اخطاًب ١مث إٔ يتؤند

 .ايعٓاٜٚٔ عتب١ ٚتدلشٙ تهػف٘

 املؿادز ٚاملسادع:

 ،ِٖٝ0223ّ: ايسٜاض. ايسٜاض َٔ بٓات. فاٜص٠ إبسا . 
 ٔداز :ايكاٖس٠ .َهٞ أمحد ايطاٖس: تح ،ٚاألالف األيف١ يف اؿُا١َ طٛم. سصّ اب 

 .6642ّ املعازف،
 ٍ0262ّ ٚايٓػس، يًجكاف١ ط٣ٛ داز: برلٚت. ؾشف١ٝ اغتٝاٍ. فاط١ُ سٚ،عُ آ. 
 ،ٛاملسنص :أبٛظيب .بٓهساد ضعٝد :تس ،ٚتازخي٘ املفّٗٛ ؼًٌٝ ايعال١َ. َدلتٛأ إٜه 

 .0224ّ يًذلمج١، ن١ًُ َػسٚع َع باالغذلاى ايعسبٞ ايجكايف

  ،ٞايسٜاض .املعاؾس٠ ١ٝايعسب اؾصٜس٠ أدب يف دزاضات: ايؿشسا٤ ثكاف١. ضعد ايباشع: 

 .6666ّ ايعبٝهإ، َهتب١
 ،ْٞٚاإلبداع، يًجكاف١ ايدٚضسٟ َؤضط١: املٓا١َ. أسبو؟ إٔ يٞ تطُح ٌٖ. شٜٓب ايبشسا 

0262ّ. 
 ،يًجكاف١، األع٢ً اجملًظ :ايكاٖس٠ .خصْداز عابد: تس ،ايطسدٟ املؿطًح. درلايد بسْظ 

0222ّ . 
 ،0262ّ ايطاقٞ، داز: يٓدٕ .األعػ٢ غازع غساَٝات. بدز١ٜ ايبػس. 
 ،0223ّ اآلداب، داز: برلٚت. ٚايعطهس ٖٓد. بدز١ٜ ايبػس. 
  ،ٍايكدِٜ ايعسبٞ ايٓكد َكدَات يف دزاض١: ايٓـ عتبات إىل َدخٌ. ايسشام عبد بال. 

 .0222ّ ايػسم، إفسٜكٝا  :ايبٝكا٤ ايداز
 ،0222ّ اؿٛاز، داز :ايالذق١ٝ .ٚتطبٝكاتٗا َفاُٖٝٗا: ايطُٝٝا٥ٝات. ضعٝد بٓهساد. 
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 ،ٟبرلٚت .6ط ،ايطسد ٚتػهٌٝ املسأ٠ خطاب: ايطعٛد١ٜ ايٓطا١ٝ٥ ايسٚا١ٜ. ضاَٞ دسٜد: 

 .0224ّايعسبٞ، االْتػاز َؤضط١
 ،6666ّ اؾٌُ، داز: أملاْٝا .ايٝباب ايفسدٚع. ي٢ًٝ اؾٗين. 
 ،0224ّ اآلداب، داز: برلٚت. دا١ًٖٝ. ي٢ًٝ اؾٗين . 
 ،ٟ0260ّ ٚايٓػس، يًطباع١ دداٍٚ: برلٚت. تًفك. ٖٓا٤ سذاش. 
 ،0222ّ ايطاقٞ، داز: يٓدٕ. أبهٞ أعد مل. شٜٓب سفين. 
 ،0223ّ ايطاقٞ، داز: يٓدٕ .َالَح. شٜٓب سفين. 
 ،ُّإ. سدٜجٞ؟ أتاى ٌٖ. شٜٓب سفين  .0260ّ يًدزاضات، ايعسب١ٝ املؤضط١: ع
 ،0266ّ ايطاقٞ، داز :يٓدٕ .ؿبو ٚضاد٠. شٜٓب سفين. 
 ،ٞايجكاف١، داز :ايبٝكا٤ ايداز .ايتأٌٜٚ ٚبٓا٤ ايعتبات يف ايعالَات ١ٜٖٛ. غعٝب سًٝف 

0221ّ . 
 ،0223ّ املد٣، داز: دَػل. ايبشسٜات. أ١َُٝ اـُٝظ. 
 ،0225ّ املد٣، داز: دَػل .ايٛازف١. أ١َُٝ اـُٝظ. 
 ،0264ّ ايطاقٞ، داز: يٓدٕ. ايعكٝل َدٕ يف ايػساْٝل َطس٣. أ١َُٝ اـُٝظ . 
 ،0ط ،ٚايتطٛز ايٓػأ٠ بني ايطعٛد١ٜ ايعسب١ٝ املًُه١ يف ايسٚا١ٜ فٔ. ايطٝد قُد دٜب. 

 .6662ّ يًذلاخ، األشٖس١ٜ املهتب١ :ايكاٖس٠
 ،0206ّ ٚايتٛشٜع، يًٓػس ايعٓكا٤ داز: ايكاٖس٠. دا١ْ. شٖسا٤ ضامل . 
 ،0263ّ يًٓػس، بٞايعس األدب داز: دبٞ. دطدٟ يف اَسأ٠ أيف. زساب ضعد. 
 ،ٕ0262ّ زٚا١ٜ، داز: ايسٜاض. دا٤ت أَٞ. ْاؾس َٓرل٠ ايطًُٝا . 
  ،ٞٚايتٛشٜع، يًٓػس األْديظ داز :سا٥ٌ .اؿدٜح ايعسبٞ األدب. ؾاحل قُد ايػٓط 

6663ّ. 
 ،ٞاألدبٞ ايٓادٟ :داشإ .ايطعٛدٟ ايعسبٞ األدب يف ايسٚا١ٜ فٔ. ؾاحل قُد ايػٓط 

 .6662ّ ظاشإ،
 ايعسب١ٝ املؤضط١ :برلٚت .ايػامنٞ ضعٝد :تس ،ٚايتأٌٜٚ ايطُٝٝا٤. زٚبست ،غٛيص 

 .6661ّ يًدزاضات،

 ،0222ّ ايطاقٞ، داز: يٓدٕ. ايسٜاض بٓات. زدا٤ ايؿاْع. 
 ،0222ّ ايعسبٞ، ايجكايف املسنص: ايبٝكا٤ ايداز. سب٢. زدا٤ عامل. 
 ،0226ّ ايعسبٞ، يفايجكا املسنص: ايبٝكا٤ ايداز. خامت. زدا٤ عامل. 
 ،0262ّ ايعسبٞ، ايجكايف املسنص: ايبٝكا٤ ايداز. اؿُاّ طٛم. زدا٤ عامل. 
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 0260ّ األدبٞ، األسطا٤ ْادٟ: ايطعٛد١ٜ. تػٝب؟ ملاذا. ْد٣ ايسمحٔ، عبد. 
  ،ًٞ0260ّ ط٣ٛ، داز: برلٚت. ايطازف ايباب. عبرل ايع. 
 ،ٕ0222ّ ايهفاح، داز: ايدَاّ. 1ط ،ايعٓهبٛت أْج٢. قُاغ١ ايعًٝا. 
 ،ٕ0221ّ ايهفاح، داز: ايدَاّ. املطس ؼت بها٤. قُاغ١ ايعًٝا . 
 ،ًٟٛٝ0223ّ فسادٜظ، داز: ايبشسٜٔ. ضعٛدٜات. ضاز٠ ايع. 
 ،0262ّ ايفازابٞ، داز: برلٚت. أْجاٙ. فاط١ُ ايعٛاد. 
 ،ُّٟإ. ايبٛؾ١ً ٚد١ٗ. ْٛز٠ ايػاَد  .0220ّ يًدزاضات، ايعسب١ٝ املؤضط١: ع
 ،0222ّ: ايسٜاض.  ايصَٔ خد ع٢ً دَع١. محد ْٛز٠ ايػامن. 
 ،َٞ6663ّ ايعسبٞ، ايجكايف املسنص :ايبٝكا٤ ايداز. ٚايًػ١ املسأ٠. اهلل عبد ايػرا . 
 ،ْٞايعامل١ٝ ايداز :ايبٝكا٤ ايداز .اؿٛاز إىل املْٛٛيٛز َٔ املسأ٠ نتاب١. محٝد ؿُدا 

 .6662ّ يًهتاب،
 ،0262ّ املعازف، َٓتد٣: برلٚت. ايعالّ أزٚاح. ادسٖ املادد. 
 ،ُّإ .ايطسد١ٜ ايطُٝٝا٥ٝات. زغٝد َايو  .0223ّ ٚايتٛشٜع، يًٓػس فدالٟٚ داز :ع
 ،ْٞ0262ّ يًعًّٛ، ايعسب١ٝ ايداز: برلٚت. اـف١ٝ اؾسا٥ِ. طازم ضاز٠ َد. 
 ،ايٛطين اجملًظ :يهٜٛتا .ايطسد تكٓٝات يف عح: ايسٚا١ٜ ْعس١ٜ يف. املًو عبد َستاض 

 .6665ّ ٚاآلداب، ٚايفٕٓٛ يًجكاف١
 ،ِ0221ّ ايجكاف١، داز :ايبٝكا٤ ايداز. ٚايطسد املسأ٠. قُد َعتؿ . 
 ،ُٞ0266ّ ايفازابٞ، داز: برلٚت. األسالّ نٌ تٓتٗٞ دٜطُدل يف. أثرل ايٓػ. 
 ،ٍٛ0221ّ ايطاقٞ، داز: يٓدٕ. املأدٛز االْتشاز. آال٤ اشلري. 




