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 قٛض٠ املطأ٠ يف ضٚاٜات قُاؾ١ ايعًٝإ:

 ضٚا١ٜ "أْج٢ ايعٓهبٛت" أمنٛشًدا

ايكاعسٟ أمسا٤. ز
 
Email:ahhsalsaedi@gmail.com                                                                         

 :ايبشح ًَدل
إىل زضاغ١ َس٣ سهٛض قهاٜا املطأ٠ ٚمناشدٗا ٚأغايٝب تكٜٛطٖا يف ايبشح ٜٗسف 

ت ايطٚا١ٜ َٔ أِٖ ناتبا عرب زضاغ١ ٖصا اؿهٛض عٓس ناتب١ ز١ٜ،ايطٚا١ٜ ايػعٛ

٬ٍ منٛشز ضٚا٥ٞ زاٍ ٖٛ ضٚاٜتٗا "أْج٢ ، َٚٔ خايٓػ١ٜٛ ايػعٛز١ٜ ٖٚٞ "قُاؾ١ ايعًٝإ"

 . ايعٓهبٛت"

َٚٔ أِٖ  ."أْج٢ ايعٓهبٛتس ايٓػٟٛ، ٚمت تطبٝك٘ ع٢ً ضٚا١ٜ "ٚاتبع ايبشح َٓٗر ايٓك

املطأ٠ يف خطاب ايعًٝإ ايطٚا٥ٞ َٔ خ٬ٍ قهاٜاٖا  ر اييت تٛقٌ إيٝٗا: سهٛضايٓتا٥

ٚتؿهٌ ٖصا اؿهٛض عرب منٛشدني ْػٜٛني، ُٖا: املطأ٠ املػتًب١،  املدتًؿ١.

ٚاملتشس١ٜ، ٚتعسزت أغايٝب ٖصا ايتكٜٛط بني ا٭غًٛب ايتكٜٛطٟ ٚا٫غتبطاْٞ 

 ٚايتكطٜطٟ.

 ُاؾ١ ايعًٝإ.ا٭زب ايٓػٟٛ، أْج٢ ايعٓهبٛت، قٛض٠ املطأ٠، ق :نًُات َؿتاس١ٝ

Abstract: 
This article aims to study the extent of the presence of women's issues, 

their models and methods of their portraying in the Saudi novel. This is 

achieved by examining this presence in the writings of one of the most 

significant Saudi feminist novel writers: Gomashah Al-Elayyan, through 

an indicative novel model, which is her novel “Untha Al-Ankaboot”. 

This research adopts the feminist critique method, which is applied to the 

novel of “Untha Al- Ankaboot”. Among key results reached to by the 

research are: Women's presence in Al-Elayyan narrative discourse 

through her various issues. This presence is formed through two feminist 

models; oppressed women, and defiant women. There are multiple styles 

as regards this portrayal that vary between pictorial style, and 

introspective -declarative style. 

                                                           
 ايػعٛز١ٜ ايعطب١ٝ املًُه١ ،طٝب١ داَع١.  
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 َكس١َ: 

 أَ ايكهاٜا اإلْػا١ْٝ َٛنًٛع ناتب١ ٚضٚا١ٝ٥ غعٛز١ٜ تتدص "قُاؾ١ ايعًٝإ"

غُٝا قه١ٝ املطأ٠ يف ايعامل ايعطبٞ عا١َ ٚايػعٛزٟ خاق١، سٝح  يطٚاٜاتٗا، ٫ٚ

تٗا املدتًؿ١؛ مما ٜكٝس ؾها٤ تعاْٞ َٔ انطٗاز ايطدٌ هلا ٚؼهُ٘ يف ؾ٪ٕٚ سٝا

سطٜتٗا، ٜٚػًبٗا إضازتٗا، ٜٚكازض سكٗا ايطبٝعٞ يف اؿٝا٠، ٚطايبت ايهاتب١ 

ًِ ايٛاقع عًٝٗا، ٚمتتعٗا بهاؾ١ سكٛقٗا يف ايتعًِٝ از ٚايعبتشطٜطٖا َٔ ا٫نطٗ

ٚايعٌُ َٚٓاسٞ اؿٝا٠ املدتًؿ١؛ يتكبح عٓكًطا ؾاع٬ً ٜػِٗ يف ْٗه١ اجملتُع 

1ٍٛإٕ "ؼطٜط ايؿطز ٚضقٝ٘ غبٌٝ إىل ؼطٜط اجملتُع ٚتكسَ٘" ٚتطٛضٙ؛ سٝح ضت ، ٚق

ايعًٝإ ايُٓٛشز اإلْػاْٞ يف ضٚاٜاتٗا ممج٬ً يف املطأ٠ يف آَاهلا ٚآ٫َٗا، ٚأس٬َٗا 

ٚنعؿٗا، ٚإقساَٗا ٚإسذاَٗا، ٚغعٝٗا اؿجٝح ٚضا٤ َػتكبٌ ٚخٝباتٗا، ٚقٛتٗا 

 ا َٔ اؿط١ٜ ٚاإلْػا١ْٝ.أؾهٌ ٚؾها٤ أٚغع ميٓشٗا َعًٜس

 ٖسف ايبشح:

ٜٗسف ٖصا ايبشح إىل زضاغ١ قٛض٠ املطأ٠ يف ضٚاٜات قُاؾ١ ايعًٝإ َتدًصا َٔ ضٚاٜتٗا 

 أمنٛشًدا. "أْج٢ ايعٓهبٛت"

 إؾهايٝات ايبشح:

 ت ايتاي١ٝ:ٜططح ايبشح ايتػا٫٩

 ؟"أْج٢ ايعٓهبٛت"َا قهاٜا املطأ٠ اييت سهطت يف ضٚا١ٜ 

 ؟"أْج٢ ايعٓهبٛت "َا ايُٓاشز ايٓػ١ٜٛ اييت قسَت يف ضٚا١ٜ 

 ؟"أْج٢ ايعٓهبٛت"َا أغايٝب تكٜٛط املطأ٠ يف ضٚا١ٜ 

 َٓٗر ايبشح:

املٓٗر ايصٟ اختاضٙ ٖصا ايبشح ٖٛ َٓٗر ايٓكس ايٓػٟٛ، ايصٟ ٜٗتِ بسضاغ١ ايهتاب١ 

 ايٓػ١ٜٛ ٚقهاٜاٖا ٚػًٝات شيو يف اـطاب ا٭زبٞ. 

 

                                                           
1

، 1973ّ. ايكاٖط٠: َطنع نتب ايؿطم ا٭ٚغط، 1، طقٛض٠ املطأ٠ يف ايطٚا١ٜ املعاقط٠ ط٘.ٚازٟ،  

 .58:م
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 ايسضاغات ايػابك١:

ِٝإ، َٓٗا:  ٖٓاى عس٠ زضاغات مت إلاظٖا سٍٛ أزب قُاؾ١ ايعً

 "ِٝإ قُاؾ١ قكل يف اؾسٜس٠ املطأ٠  ٖٚصٙ ّ،2003 ايؿطٜـ، مسري ،"ايعً

 (.ايعؾاف ي١ًٝ يف زَٛع) ايككك١ٝ فُٛعتٗا يف قطا٠ٌ٤ ايسضاغ١

 "ٜاغني غامل ،"ايطٚا١ٝ٥ ايعًٝإ قُاؾ١ أعُاٍ يف ٚايتؿهٌٝ ط١ٜ٩اي 

 ايًػ١ قػِ يف أعست َادػتري ضغاي١ ا٭قٌ يف ٚايهتاب ّ،2011ايؿكري،

 ايط١ٜ٩ سٝح َٔ ايعًٝإ إٕ ايباسح ٜٚط٣ ّ،2009 عاّ َ٪ت١ ظاَع١ ايعطب١ٝ

 َٚٔ ١،ٚايجكاؾٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ايػٝاغ١ٝ ايكهاٜا َٔ ايعسٜس تٓاٚيت

 ٚبصيو ٚاؿبه١، ٚايؿدكٝات ٚايعَإ املهإ ٚظؿت ايتؿهٌٝ سٝح

 .ايعطب١ٝ ايطٚا١ٜ ؼت٘ تٓسضز ايصٟ ايعاّ اإلطاض اعتُست تهٕٛ

 "ِٝإ قُاؾ١ ضٚاٜات يف ايعَها١ْٝ بٓا٤  َادػتري ضغاي١ ايؿطٜسٟ، شنط٣ ،"ايعً

 يككِٝ،ا داَع١ ا٫دتُاع١ٝ، ٚايسضاغات ايعطب١ٝ ايًػ١ ن١ًٝ َٓؿٛض٠، غري

 كتًؿني ْٛعني عٔ زضاغتٗا خ٬ٍ َٔ ايباسج١ ٚتهؿـ ّ،2012 ايػعٛز١ٜ،

 ايتابع١، ٚايعَها١ْٝ ا٭ق١ًٝ، ايعَها١ْٝ يف متج٬ ايطٚا٥ٞ ايعَهإ َٔ

 .املدتًؿ١ ايػطز١ٜ ايتكٓٝات َٔ ايعسٜس ع٢ً َُٓٗا نٌ ٚاستٛت

 "ِٝإ قُاؾ١ عٓس ايطٚا١ٜ  ضغاي١ ٜجٞ،ايطٚ ضِٜ ،"ؼ١ًًٝٝ ْكس١ٜ زضاغ١ ايعً

 ّ،2014 ايػعٛز١ٜ، طٝب١، داَع١ ايعطب١ٝ، ايًػ١ قػِ يف َٓؿٛض٠ غري َادػتري

ِٝإ عٓس ايطٚا١ٜ ؾٔ ؾٝ٘ ايباسج١ ٚتٓاٚيت ٍٍ مخػ١ يف ايعً  ايط٣٩ يف ا٭ٍٚ: ؾكٛ

 ٚايعَإ، املهإ يف ٚايجايح ٚا٭سساخ، ايؿدكٝات يف ٚايجاْٞ ٚاملهاَني،

 .ٚاؿٛاض طزايػ يف ٚاـاَؼ ايًػ١، يف ٚايطابع

 "ِٝإ قُاؾ١ ضٚاٜات يف ايطدٌ قٛض٠  ٚقسّ ّ،2019 ؾٓسٟ، أبٛ عكاّ ،"ايعً

ِٝإ، ضٚاٜات يف يًطدٌ قٛض عس٠ ايباسح  ٜؿب٘ ايصٟ ايطدٌ قٛض٠: ٖٞ ايعً

 ايصٟ ايهعٝـ ايطدٌ ٚقٛض٠ ايؿدكٝات، َكري يف ٜٚتشهِ ٝطإايؿ

 ايطدٌ ٛض٠ٚق املطٜض، ايطدٌ ٚقٛض٠ ق١ٜٛ، أخط٣ ؾدكٝات عًٝ٘ تػٝطط

ِٝإ ضٚاٜات يف ْازض٠ تعس اييت اإلجيابٞ  .ايعً
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 "ايٛاضؾ١ يطٚاٜيت َٛاظ١ْ غطز١ٜ َكاضب١: ايػعٛز١ٜ ايٓػا١ٝ٥ ايطٚا١ٜ يف املؿاضق١ بٓا٤ 

ِٝإ يكُاؾ١ قصض٠ ٚعٕٝٛ اـُٝؼ ٭١َُٝ  ّ،2020 قُـس، إمساعٌٝ ،"ايعً

 ٚتكٜٛت٘، ايػطز سهاّإل املؿاضق١ بٓا٤ ع٢ً ايطٚاٜتني اتها٤ إىل ايباسح ٚخًل

 َٚؿاضق١ ايتهاز، َؿاضق١: ايطٚاٜتني ن٬ يف ظٗطت اييت املؿاضقات أْٛاع َٚٔ

 .ايؿذا٠٤ َٚؿاضق١ ايػدط١ٜ، َٚؿاضق١ اإلْهاض،

ٚخيتًـ ٖصا ايبشح عٔ ايسضاغات ايػابك١ يف اؾتػاي٘ نُٔ ع١ُٓٝ قسز٠ُ، ٖٚٞ 

َٓٗر ؼًٌٝ اـطاب  َٔ خ٬ٍ تطبٝل-تعتكس ايباسج١ ٚ ."أْج٢ ايعٓهبٛت"ضٚا١ٜ 

ق٬سٝتٗا يتكسِٜ قهاٜا املطأ٠ ٚمناشدٗا اإلْػا١ْٝ املدتًؿ١؛ مما ٜػِٗ  -ايٓػٟٛ عًٝٗا

ِٝإ.  يف تكسِٜ قٛض٠ يًُطأ٠ يف ضٚاٜات قُاؾ١ ايعً

ِٝإ:  ايهاتب١ قُاؾ١ ايعً

ِٝإ، ضٚا١ٝ٥ ٚناتب١ غعٛز١ٜ َعاقط٠ "سكًت ع٢ً  قُاؾ١ عبس ايطمحٔ قاحل ايعً

 2ايهُٝٝا٤ َٔ داَع١ املًو غعٛز، ٚتٓكًت بني عسز َٔ ايٛظا٥ـ" بهايٛضٜٛؽ يف

اؼاز ازات ٚاؾُعٝات، َٓٗا "يف عسُز َٔ ا٫ؼ ١، ٖٚٞ عهٛايتع١ًُٝٝ ٚاإلزاضٜ

يف  عهٛايهتاب ايعطب يف غٛضٜا، ٚاؾُع١ٝ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ يًجكاؾ١ ٚايؿٕٓٛ... ٚ

 .3عسُز َٔ املٓتسٜات ايككك١ٝ يف ايعامل ايعطبٞ"

ٚد١ ايعّ(، ٚ"1991" )يف سٝاتٞ خطأ، َٓٗا: "قكك١ٝ ت هلا عس٠ فُٛعاتقسض

هلا عس٠ ضٚاٜات،  تنُا قسض ّ(.1996) "عؾافيف ي١ًٝ اي زَٛعّ(، ٚ"1992) "ايعصضا٤

ؼت  بها٤"ّ(، 2000ٚ) "أْج٢ ايعٓهبٛتّ(، ٚ"1997) "ُا٤ٕٝٛ ع٢ً ايػعا: "َٓٗ

بسٌٜ ، ٚ"4ّ(2009) "عٕٝٛ قصض٠"(، 2000ّٚ) "بٝت َٔ ظداز"ّ(، 2000ٚ) "املطط

 ّ(.0202)" ايٛطٔ

                                                           
: زاض٠ املًو ايطٜاض .2ز، 1، ط١زب ٚا٭زبا٤ يف املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛزٜقاَٛؽ ا٭عبس ايععٜع، زاض٠. املًو  2

 .1183:ص ّ،2013ايععٜع،  عبس

    .1183املطدع ْؿػ٘، م: 3

 .1183-1184:م .١زب ٚا٭زبا٤ يف املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛزٜقاَٛؽ ا٭زاض٠.  4
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عٕٝٛ ع٢ً ّ عٔ ضٚاٜتٗا "1997ٚسكًت ع٢ً عس٠ دٛا٥ع، َٓٗا: دا٥ع٠ أبٗا عاّ 

ّ عٔ ضٚاٜتٗا "أْج٢ 2000، ٚدا٥ع٠ املبسعات ايعطبٝات يف ايؿاضق١ عاّ يػُا٤"ا

ّ، ٚزضع ايتُٝع 2006، ٚدا٥ع٠ ايطٜاض يًُبسعني يف ايجكاؾ١ ٚا٭زب عاّ ايعٓهبٛت"

ّ؛ يتُٝعٖا يف ايكك١ 2002يؿطق١ٝ بايػعٛز١ٜ عاّ َٔ ايٓازٟ ا٭زبٞ يف املٓطك١ ا

ٚايطٚا١ٜ، ٚؾٗاز٠ تهطِٜ َٔ اجملًؼ ايٛطين يًجكاؾ١ ٚايؿٕٓٛ ٚايرتاخ يف قطط عاّ 

2002ّ5. 

 :"أْج٢ ايعٓهبٛتضٚا١ٜ "

ِٝإ بعس ضٚاٜتٗا ا٭ٚىل "ع١ٕٛٝ ايعايطٚا١ٜ ايجا١ْٝ يًهاتب١ قُاؾؾاظت   ،"ُا٤ع٢ً ايػ ً

 .طمجت إىل ايًػ١ اإللًٝع١ّٜ، ُٚت2000ظا٥ع٠ املبسعات ايعطبٝات يف ايؿاضق١ عاّ 

ايطٜاض تعاْٞ َٔ انطٗاز ا٭ب ٭ؾطازٖا،  تسٚض ايطٚا١ٜ سٍٛ عا١ً٥ غعٛز١ٜ يف

نإ َٔ ْتا٥ذٗا نطا١ٖٝ َهُط٠ ٚ ٚؼهُ٘ ؾِٝٗ ٚؾل ثكاؾ١ شنٛض١ٜ َػتبس٠،

إ ايعًِ ٚاملعاْا٠، ٚاْؿطاط مشٌ ػاٖ٘، ٚؼٍٛ ايبٝت إىل دشِٝ طاؾح بؿت٢ أيٛ

ايصٟ ميجٌ منٛشز ا٭ب ايؿطقٞ  "أبٛ قاحل"ايعا١ً٥ ٚتؿتتٗا، ٚتتأيـ ٖصٙ ايعا١ً٥ َٔ 

ايصٟ ؼهُ٘ ايعازات ٚايتكايٝس اجملتُع١ٝ اييت ٫ ترتى ٭ؾطاز عا٥ًت٘ أٟ َػاس١ َٔ 

١َ، ٚ"أّ ٢ ايكٛااؿط١ٜ، إناؾ١ً إىل َا ٜتُٝع ب٘ َٔ قػ٠ٛ ْاػ١ عٔ ؾِٗ خاط٧ ملعٓ

تعاْٞ قػ٠ٛ ظٚدٗا ٚتعٓٝؿ٘ هلا، ْٚتر عٔ شيو  يف ايػٔ ٖٚٞ اَطأ٠ نبري٠ قاحل"

إقابتٗا مبطض اْؿكاّ ايؿدك١ٝ، ٚتطززٖا بني ايبٝت َٚػتؿؿ٢ ايكش١ ايٓؿػ١ٝ، 

َع زٚض ٖاَؿٞ ٫ ٜهاز ٜصنط يف بٝتٗا ٚسٝا٠ أبٓا٥ٗا ٚبٓاتٗا، ٚغا٤ت سايتٗا 

أخط٣،  ٚاز َٔ اَطأ٠إٔ عًُت بععّ ظٚدٗا ايعايٓؿػ١ٝ ٚزخًت املػتؿؿ٢ ٚتٛؾٝت بعس 

ٚأعًٔ عٔ ضغبت٘ ٭بٝ٘، يهٓ٘ ضؾض  اضا٫بٔ ا٭نرب ايصٟ أسب اب١ٓ اؾ ٚ"قاحل"

ا٫ب١ٓ ايهرب٣  ٚز َٔ اب١ٓ عُ٘ خ٬ٍ عس٠ أٜاّ، ٚ"بسض١ِٜ"إِٜاٙ أْ٘ غٝتع اطًب٘ كرًب

ً٘ ضغِ ٖٚٛ ؾاب غهري قاؽ ُتذرب َٔ ٚايسٖا ع٢ً ؼُ "أمحسَٔ "اييت تتعٚز 

اييت سطَٗا ٚايسٖا ايسضاغ١ ٚأبعسٖا عٔ ايبٝت  ز"غعات٘ يف نطبٗا ٚإٜصا٥ٗا، ٚ"َبايػ

بتعٚجيٗا بطدٌ أنرب َٓٗا،  َٔ َؿه٬تٗا املػتُط٠ َع ظٚدت٘ اؾسٜس٠ اؽًًك
                                                           

 .1183املطدع ْؿػ٘، م: 5
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اييت أقٝبت مبطض ٚايستٗا ٚتٛؾٝت يف َػتؿؿ٢ ايكش١ ايٓؿػ١ٝ َٓتشط٠ بعس  ٚ"ْس٣"

ؾكس ٖطبا َٔ بطـ أبُٝٗا  س"قُٚأَا "خايس" ٚ"ا٤، إٔ تٓاٚيت ن١ُٝ نبري٠ َٔ ايسٚ

ا٫ب١ٓ ايكػط٣ ٚبط١ً ايطٚا١ٜ، اييت  اـاضز، ٚ"أس٬ّ"ا يف ٚزضغا ٚع٬ُ ٚتعٚد

ؼًُت قػ٠ٛ ٚايسٖا، ٚناؾشت َٔ أدٌ إنُاٍ زضاغتٗا، ٚعًُت بايتسضٜؼ يف 

ٚايسٖا ضؾض  -ٖٚٛ ؾاب ايكط١ٜ ٚؾاعطٖا املجكـ- ا "غعس"قط١ٜ ْا١ٝ٥، ٚسني تكِسّ هل

ايػٔ، ٜكػٛ عًٝٗا ٜٚهطبٗا نطبا َربسا بعكاٙ اييت ٜتٓكٌ  نبريٚظٚدٗا َٔ تادط 

بٗا يف ايبٝت، ٚيف قاٚيتٗا ايسؾاع عٔ ْؿػٗا تٓتكِ َٓ٘ بهطب٘ ع٢ً ضأغ٘ بعهاظت٘ 

 اييت ٜتٛنأ عًٝٗا ؾُٝٛت يف اؿاٍ.

ييت تكّٛ َأخٛش٠ َٔ أْج٢ ايعٓهبٛت اؿكٝك١ٝ ا "أْج٢ ايعٓهبٛت"ٚتػ١ُٝ ايطٚا١ٜ بـ

بايتدًل َٔ ظٚدٗا بعس ع١ًُٝ ايتعاٚز، ؾايبط١ً ٖٓا تتدًل َٔ ظٚدٗا بكتً٘؛ ٭ْٗا 

ا أباٖا ايصٟ عاْت َٓ٘ تط٣ أْ٘ َكسض ؾكا٥ٗا يف اؿٝا٠، ٚؼاٍٚ إٔ تكتٌ ؾٝ٘ أًٜه

١ ايٓؿػ١ٝ ثِ با٥ؼ إىل َػتؿؿ٢ ايكشيف َكريٖا ايتط٣ أْ٘ ايػبب ا٭َطٜٔ، ٖٚٞ 

 . اإىل ايػذٔ أخرًي

 :"ا٭زب ايٓػٟٛ"بـ طٜـايتع

بأْ٘ "ا٭زب ايصٟ ٜ٪نس ٚدٛز إبساع ْػا٥ٞ ٚآخط شنٛضٟ  ب ايٓػٟٛ"ا٭زٜعطف "

يهٌ َُٓٗا ٖٜٛت٘ ٬َٚق٘ اـاق١ ٚع٬قت٘ ظصٚض ثكاؾ١ املبسع َٚٛضٚث٘ ا٫دتُاعٞ 

ٚايجكايف، ٚقس ٜتػع َؿّٗٛ ا٭زب ايٓػٟٛ يٝؿٌُ ا٭زب ايصٟ تهتب٘ ايٓػا٤، ٚا٭زب 

يصنٛض عٔ املطأ٠ َٔ أدٌ إٔ تتًكاٙ املطأ٠، ٚنٌ أزب... ٜٗتِ بايتعبري ايصٟ ٜهتب٘ ا

، ٚمتهٓت 6"عٔ ػاضب املطأ٠ اي١َٝٛٝ ٚاؾػس١ٜ، َٚطايبٗا ايصات١ٝ، ؾٗٛ أزب ْػٟٛ

َٔ خ٬ٍ ٖصا ا٭زب إٔ "تبين ٚد١ٗ ْعط خاق١ بٗا ػاٙ قهاٜا اجملتُع احملٝط١ املطأ٠ 

بٗا، ٚاغتطاعت إٔ تؿكٌ نتاباتٗا عٔ أغًٛب ايطدٌ ٚيػت٘ َٔ خ٬ٍ ؽًٝٗا عٔ 

، ٚٚدست ايهاتب١ 7تكًٝس اـطاب ايصنٛضٟ ٚاـهٛع يػًط١ ايطدٌ ايجكاؾ١ٝ"

                                                           
عُإ: زاض املػري٠  .1طؿهٝو، ايٓكس ا٭زبٞ اؿسٜح َٔ احملانا٠ إىل ايتخًٌٝ، إبطاِٖٝ.  6

 .134-135ّ، م:2007يًٓؿط،

 .71ّ، م:2008تب اؿسٜح، إضبس: عامل ايه .1ط ،كاؾ١ ٚاإلبساع١ يف ايجايٓػَٜٛٓاقط٠، سػني.  7
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هلا؛ ملا تتُِتع ب٘ َٔ ؾها٤  اغُٝا ايكك١ ٚايطٚا١ٜ َتٓؿًػ ايٓػ١ٜٛ يف ايؿٕٓٛ ايػطز١ٜ ٫ٚ

تًر يف زاخًٗا َٔ قهاٜا ؾػٝح ميٓشٗا َػاس١ َؿتٛس١ ع٢ً اإلبساع يتعرب عُا خي

 .َٚؿه٬ت

 ":ايكػِ ا٭ٍٚ: قهاٜا املطأ٠ يف ضٚا١ٜ "أْج٢ ايعٓهبٛت

ِٝإ كتًـ ايكهاٜا اييت تعهؼ  "أْج٢ ايعٓهبٛتّ ضٚا١ٜ "تكس يًهاتب١ قُاؾ١ ايعً

ا٫دتُاع١ٝ َٔ ٚاقع املطأ٠ يف اجملتُع ايػعٛزٟ، َٚا تؿطن٘ عًٝٗا ايعازات ٚايتكايٝس 

ل مبكريٖا، عٝح ميهٔ ٖا يف ا٭َٛض اييت تتعًٜػًبٗا سطٜتٗا ٚاؽاش قطاض انطٗاز

ُِٓت يف تهاعٝؿٗا َكاضبٕ ٖصٙ ايطٚا١ٜ تبأايكٍٛ   يكهاٜا املطأ٠ َٚؿه٬تٗا ١١ ٚاقعٝه

 َٚا ٜٓتر عٔ ٖصٙ املؿه٬ت َٔ تبعاُت تٍٗسز نٝإ ا٭غط٠ ٚاجملتُع بأغطٙ.

إىل ايعازات ٚايتكايٝس، اييت تطٍغذ ٫نطٗاز  ٚتعٛز َععِ قهاٜا املطأ٠ َٚؿه٬تٗا

م أٚ ايػطب أٚ اإلغ٬ّ أٚ املطأ٠ ٚاغت٬ب نٝاْٗا، ٖٚصا ا٫نطٗاز "٫ ٜطدع إىل ايؿط

 .8إىل ايٓعِ ايطبك١ٝ ا٭ب١ٜٛ يف اجملتُع ايبؿطٟ نً٘" اا٭زٜإ، ٚيهٓ٘ ٜطدع أغاًغ

كاحل املطأ٠ ٜٚؿري املكطًح ا٭بٟٛ إىل "ع٬قات ايك٠ٛ اييت ؽهع يف إطاضٖا َ

َٔ تكػِٝ ايعٌُ ع٢ً أغاؽ  ابس٤ً ا َتعسز٠ًملكاحل ايطدٌ، ٚتتدص ٖصٙ ايع٬قات قًٛض

اؾٓؼ، ٚايتٓعِٝ ا٫دتُاعٞ يع١ًُٝ اإللاب، إىل املعاٜري ايساخ١ًٝ يٮْٛث١ اييت 

تعٝـ بٗا، ٚتػتٓس ايػًط١ ا٭ب١ٜٛ إىل املع٢ٓ ا٫دتُاعٞ ايصٟ مت إنؿا٩ٙ ع٢ً ايؿطٚم 

ِٝإ يف ضٚاٜتٗا ٖٞ اسرتاّ  .9ٝٛيٛد١ِٝ"اؾٓػ١ٝ ايب ٚايكه١ٝ ا٭غاغ١ٝ اييت تًح عًٝٗا ايعً

املكاّ ا٭ٍٚ، يف قاٚي١ ي٘ سطٜت٘ ٚنطاَت٘ يف  انٝإ املطأ٠ ٚإضازتٗا باعتباضٖا إْػاًْ

يًتدًل َٔ املؿّٗٛ ايتكًٝسٟ يٮْٛث١ ايصٟ ٜكٝس ؾها٤ املطأ٠ ٚحيكطٙ يف ايعٚاز 

عًِٝ ٚاإللاب ٚا٭١ََٛ؛ سٝح أنست نطٚض٠ َػاٚاتٗا بايطدٌ َٚٓشٗا سكٗا يف ايت

َٚٔ أِٖ ايكهاٜا اييت سهطت يف ايطٚا١ٜ: ايعٓـ اؾػسٟ  ٚايعٌُ ٚايعٝـ ايهطِٜ.

سز ايعٚدات، ٚؼًُٝٗا َػ٪ٚي١ٝ ايتشطف اؾٓػٞ بٗا، ٚاملطأ٠ ٚايٓؿػٞ، ٚتع

                                                           
 .7ّ، م:1994. ايكاٖط٠: زاض َٚطابع املػتكبٌ، 1طايٛد٘ ايعاضٟ يًُطأ٠ ايعطب١ٝ، ايػعساٟٚ، ْٛاٍ.  8

9
. ايكاٖط٠: اجملًؼ 1أمحس ؾاَٞ، ط ، تط:ايٓػ١ٜٛ َٚا بعس ايٓػ١ٜٛ زضاغات َٚعذِ ْكسٟداَبٌ، غاض٠.  

 .22ّ، م:٢2002 يًجكاؾ١،ا٭عً
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املطًك١، ٚا٭ض١ًَ، ٚايعاْؼ، ٚايعا١ًَ، ٚاإلدباض ع٢ً ايعٚاز، ٚنٌ قه١ٝ َٔ ٖصٙ 

ايكهاٜا ٫ تعطض بكٛض٠ َػتك١ً عٝح تؿهٌ قه١ٝ ايطٚا١ٜ ا٭غاغ١ٝ بٌ تتكٌ 

 ببعهٗا يتؿهٌ ض١ٜ٩ ن١ًٝ مشٛي١ٝ تٓتكط يًُطأ٠ ٚقهاٜاٖا.

 ١ ايعٓـ اؾػسٟ ٚايٓؿػٞ:قهٝ

ا ْابع َٔ تكٛض خاط٧ يًصنٛض٠ ٚا٭ْٛث١ ا ْٚؿػًٝقه١ٝ نطب املطأ٠ ٚتعٓٝؿٗا دػسًٜ

ًُ ْ٘ ناٌَ ايعك١ًٝ ٚا٭١ًٖٝ أب اَٚؿّٗٛ ايكٛا١َ املرتتب عًٝ٘، ؾايصنط ٜكٓـ زا٥

يف َػت٣ٛ عكًٞ أقٌ َٔ  اْٗا ْاقك١ عكٌ ٚزٜٔ، ٚٚنعٗا ادتُاعًٝبأٚتكٓـ املطأ٠ 

ايرتب١ٝ ٚايتٛدٝ٘ ٚيٛ بططٜل ايعكاب، ٖٚصا ايتٛد٘ ًٜكٞ إىل ْٗا ؼتاز أ ايطدٌ ٜعين

بتبعات٘ ع٢ً قش١ املطأ٠ اؾػس١ٜ ٚايٓؿػ١ٝ ٚقش١ أطؿاهلا، ٚميتس يٝطاٍ اجملتُع 

ِٝإ عا١َ ٚيف ٚتعس ٖصٙ ايكه١ٝ ا٭نجط سهًٛض ا.ٜٚٗسز نٝاْ٘ أًٜه ا يف ضٚاٜات ايعً

ايتػًط ايصنٛضٟ يف أٚنح أؾهاي٘،  ٖصٙ ايطٚا١ٜ خاق١، ؾٗٞ زيٌٝ قاضر ع٢ً

ؾدك١ٝ "أّ قاحل" ٚتٓاٚيت ايهاتب١ ٖصٙ ايكه١ٝ َٔ خ٬ٍ عس٠ ؾدكٝات، َٓٗا: 

اييت قطضت اـطٚز َٔ ايبٝت  "أّ قاحلتكٍٛ عٔ " ".أس٬ّ"ٚ "ْس٣"ٚ ٚبٓاتٗا "بسض١ٜ"

يهطاَتٗا بعس ظٚاز ظٚدٗا عًٝٗا: "اقرتب َٔ أَٞ، ٚبس٫ً َٔ إٔ ٜٗس٨ َٔ  ااْتكاًض

ـُ، ٚاظزاز قطاخٗا ٖٚٝذاْٗا"ضٚ ؾإٕ "ظٚدٗا غهري  "بسض١ٜا "أَٚ، 10عٗا قؿعٗا بعٓ

 . 11عطبٝس زأب ع٢ً نطبٗا طٛاٍ سٝاتٗا َع٘ ست٢ محًت ٚأدٗهت"

 قه١ٝ تعسز ايعٚدات:

ٕ َٔ سك٘ ايتعسز يف بأط١٦ املطتبط١ مبؿّٗٛ ايكٛا١َ اعتكاز ايطدٌ َٔ املؿاِٖٝ اـا

ٕ اإلغ٬ّ سني أباح ايتعسز قٝسٙ بؿطٚط، ٖٚٞ: َع أايعٚدات ب٬ قٝس أٚ ؾطط، 

ايعسٍ ٚايكسض٠ املاز١ٜ ٚاؾػس١ٜ، ٚايطدٌ ٜػٛؽ يٓؿػ٘ ٖصٙ املُاضغ١ يٛدٛز عٝب أٚ 

 ايػٔ َؿاضق١ قاضخ١ ملا َطض يف ظٚدت٘، يهٔ يف اختٝاضٙ ظٚد١ ثا١ْٝ قػري٠ يف

اييت اْكًبت  "أّ قاحل" ٜسعٝ٘، ٚتكاضب ايهاتب١ ٖصٙ ايكه١ٝ َٔ خ٬ٍ ؾدك١ٝ

ع٢ً عكب بعس ظٚاز ظٚدٗا عًٝٗا "دا٤تٗا ايهطب١ ايكاق١ُ َٔ سٝح ٫  اسٝاتٗا ضأًغ

                                                           
10

 .16ّ، م:2002. يبٓإ: ؾطن١ ضؾاز بطؽ، 1، طأْج٢ ايعٓهبٛتايعًٝإ، قُاؾ١.  

11
 .21م: املكسض ْؿػ٘، 
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ًَ . 12"اتسضٟ ٫ٚ ْسضٟ، ؾكس تعٚز أبٞ، تعٚز بؿتا٠ قػري٠ ٫ تتذاٚظ غٓٗا ايعؿطٜٔ عا

؛ ٚيصيو ْعٍ اـرب إٕ تعسز ايعٚدات َسَط يٓؿػ١ٝ املطأ٠، َٚٗسز يهٝاْٗا ٚٚدٛزٖا

ْعٍٚ ايكاعك١، ٫ٚ ٜتٛضع ايعٚز عٔ تكٝٝس أؾعاٍ ايعٚد١  ع٢ً ضأؽ "أّ قاحل"

ٚتكطؾاتٗا ست٢ بعس ظٚاد٘ عًٝٗا، ؾشني تِٗ مبػازض٠ ايبٝت تؿادأ بكٛي٘ "أعٝسٟ 

 إىل طدٞ َٔ بٝتو إ٫حل، ٚنْٛٞ ٖاز١٥ ٚطٝب١ ؾًٔ ؽاؿكٝب١ إىل َهاْٗا ٜا أّ قا

 .13ايكرب"

 قه١ٝ ايتشطف اؾٓػٞ با٭طؿاٍ:

عا١َ ٚايطؿ١ً خاق١  َٔ ايكهاٜا ايؿا٥ع١ يف اجملتُعات احملاؾع١ تعطض املطأ٠

شطف اؾٓػٞ بٗا، ٖٚصا ايتكطف ٜعهؼ ٜكني ايطدٌ ايتاّ بٓذات٘ َٔ ايعكاب، يًت

٫ْتؿاض َا ٜعسٙ ؾهٝش١، ٖٚصا  اع احملاؾغ خيؿ٢ اإلب٬ؽ عٔ اؾاْٞ ؼػًبؾاجملتُ

ٜععظ ٖصا ايػًٛى ايػًيب يف اجملتُع َا مل تٛدس قٛاْني ضازع١ ؼس َٔ اضتهاب٘، 

َٔ قبٌ أسس  "أس٬ّ" ٚتعطنت ايهاتب١ هلصٙ ايكه١ٝ َٔ خ٬ٍ قاٚي١ اغتكاب

ٕ ضز٠ ايؿعٌ ناْت غري َتٛقع١ أ إ٫ ،ٕ ايعٓا١ٜ اإلهل١ٝ سايت زٕٚ شيوٚضغِ أاؾريإ، 

"ؾٛد٦ت بكؿعت٘ املس١ٜٚ ع٢ً قسغٞ، تًتٗا قؿع١ أخط٣ ثِ قؿعات ٚقؿعات، ٖٚٛ 

ٜسَسّ بهًُات َتكطع١: يكس اْٗاضت ا٭خ٬م، غ٤ٛ تطب١ٝ، ايبٓت نربت ٚامطؾت، 

ٌٍُ ابٓت٘ َػ٪ٚي14يٝؼ يف بٝيت َٔ تهٕٛ غاقط١ ا٭خ٬م" ١ٝ ايتشطف ، ؾا٭ب حي

 اؾٓػٞ بٗا، ٖٚصا َٔ ا٫غتبساز ٚا٫نطٗاز ؿل املطأ٠ عا١َ ٚايطؿ١ً خاق١.

 قه١ٝ املطأ٠ املطَّك١:

حيكٌ ايط٬م ْتٝذ١ عسّ ايتٛاؾل بني ايعٚدني مما ٜسؾعُٗا إىل ا٫ْؿكاٍ، َٚٔ 

ا٭َٛض اييت تػتسعٞ ايط٬م يف ايعطف ا٫دتُاعٞ: نطا١ٖٝ املطأ٠ ايطدٌ يػ٤ٛ 

ٕ ايط٬م ٜعس س٬ً يف َٚع أهلا،  ا، أٚ غهريا، أٚ َعًٓؿ٬ًٜٝهٕٛ غ أخ٬ق٘ نإٔ

ٕ ايٓعط٠ ايصنٛض١ٜ تعس ايط٬م ٚق١ُ عاض، ٚاملطأ٠ املطًك١ أَجٌ ٖصٙ اؿا٫ت إ٫ 
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 .11:م، ٘املكسض ْؿػ 
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 .16:، ماملكسض ْؿػ٘ 
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 .22م: املكسض ْؿػ٘، 
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ْٗا خايؿت ايكاعس٠ ايػا٥س٠ )َٔ ايبٝت إىل ايكرب(، ؾايط٬م ٭اَطأ٠ غ١٦ٝ ايػُع١؛ 

ف، ٚسهطت ٖصٙ ايكه١ٝ يف ايطٚا١ٜ خط١٦ٝ ٫ جيٛظ اضتهابٗا َُٗا ناْت ايعطٚ

اييت عازت إىل بٝت أًٖٗا بعس عاّ ناٌَ َٔ ايعٚاز قهت٘  "بسض١ِٜ"َٔ خ٬ٍ ؾدك١ٝ 

ٍٕ ٚشٍ ٚاْهػاض، ٖٚٞ تطًب ا٫ْؿكاٍ عٔ ظٚدٗا، ؾذا٤ ايطز  ٍّ ٚأسعا يف ُٖٛ

سامسا َٔ أبٝٗا: "يٝؼ عٓسْا َطًكاٌت يف ايعا١ً٥ ٚئ ٜهٕٛ، غتعٝؿني َع ظٚدو 

إىل  اتٞ أظٚدٗٔ ٫ ٜعسٕ أبًسٛبات ثِ متٛتني َع٘، ؾبٓاتٞ اي٬َع٘ نٌ ايكعٚتتشًُني 

 .15بٝيت، ٖٝا .. ٖٝا اْٗهٞ يتعٛزٟ إىل ظٚدو"

 قه١ٝ املطأ٠ ا٭ض١ًَ:

ؿكٗا يف ايعٚاز ٚاؿٝا٠ َٔ دسُٜس،  اقاطًع اضؾًه -اييت َات ظٚدٗا-تٛاد٘ ا٭ض١ًَ 

ع٢ً ا٭بٓا٤، ٖٚصٙ ايٓعط٠ ايصنٛض١ٜ تط٣  اٚز ؾكط سؿاًظٚإٕ تعٚدت ؾُٔ أقاضب ايع

ٌِ يف زا٥ط٠ اإلُٖاٍ ٚايٓػٝإ، ٚإٔ تهطؽ سٝاتٗا َٔ أدٌ أبٓا٥ٗا ؾكط، ٚإٕ  إٔ تع

خايؿت شيو ؾإْٗا تتِٗ باـٝا١ْ ٚعسّ ايٛؾا٤ يًعٚز املتٛؾ٢، ٚا٭ض١ًَ إْػإ يف املكاّ 

اض َػتكبًٗا، ٚظٗطت قه١ٝ ا٭ٍٚ ٚجيب عسّ سطَاْٗا سكٗا يف اؿٝا٠، أٚ اختٝ

، ؾبعس ٚؾا٠ ظٚدٗا "أقسض أبٞ قطاضٙ "بسض١ٜ"ا٭ض١ًَ يف ايطٚا١ٜ َٔ خ٬ٍ ؾدك١ٝ 

ايجاْٞ زٕٚ إٔ جيس َٔ ٜعاضن٘، إٔ تبك٢ يف بٝتٗا َع أطؿاهلا زٕٚ ظٚاز طٛاٍ سٝاتٗا، 

 .16أخط٣ يف عطف أبٞ ٚقٛاْٝٓ٘ اؾا٥ط٠" ؾا٭ض١ًَ ٫ تتعٚز َط٠ً

 قه١ٝ ايعٓٛغ١:

ايعٓٛغ١ ن١ًُ تطًل ع٢ً َٔ ػاٚظ غٔ ايعٚاز، ٚا٭غباب اييت تكـ خًـ ٖصٙ 

املؿه١ً ادتُاع١ٝ، َجٌ: غ٤٬ املٗٛض، ٚاضتؿاع تهايٝـ ايعٚاز، ٚضؾض تعٜٚر ايؿتا٠ 

َٔ خاضز قبًٝتٗا، أٚ ؾدك١ٝ، َجٌ: ضغبتٗا يف إنُاٍ زضاغتٗا ٚتعًُٝٗا، أٚ طُع 

سؾع اـٛف َٔ ايعٓٛغ١ ايؿتا٠ إىل ا٫ضتباط بأٟ ضدٌ ست٢ ٚايسٖا يف ضاتبٗا، ٚقس ٜ

بٝٓٗا ٚبٝٓ٘، ٚتعطنت ايهاتب١ هلصٙ ايكه١ٝ َٔ خ٬ٍ  مل ٜٛدس أٟ تهاؾ٪ٚيٛ 

، ؾهٌ ، يهٓٗا تت٢ُٓ ايعٚاز بؿس٠ ٚبأٟؾٗٞ "غري َتعٚد١ "قباح" ؾدك١ٝ املع١ًُ
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د١ َٔ َا قايت ناسه١ً: يٛ خطبين ساضؽ املسضؽ يتعٚدت٘، ٖٚٞ َتدط اٚنجرًي

اؾاَع١ َٓص مخؼ غٓٛاُت، ٚمل تتعني يف ٖصٙ اهلذط٠ غ٣ٛ َٓص عاَني ؾكط، 

ٚتٓتعط ْكًٗا إىل املس١ٜٓ بسٕٚ أٟ دس٣ٚ، ؾًٝؼ هلا ٚاغط١ ٫ٚ ظٚز ٜطغب يف ٚدٛزٖا 

 .17ا"ا ٚتهطاًضإىل دٛاضٙ نُا قايت َطاًض

 قه١ٝ املطأ٠ ايعا١ًَ:

قٝاَ٘ بتأَني َتطًباتٗا ايؿدك١ٝ ٚاستٝاداتٗا املاز١ٜ، تٓبع ساد١ املطأ٠ يًعٌُ َٔ 

ٚدعًٗا تكـ ع٢ً قسّ املػاٚا٠ َع ايطدٌ َتػًب١ ع٢ً ؾهط٠ ايتُٝٝع بٝٓٗا ٚبٝٓ٘، 

ٚاؿٝا٠ املعاقط٠ تتطًب املطأ٠ ايعا١ًَ؛ يتعسز َتطًبات اؿٝا٠ ٚعسّ قسض٠ ايطدٌ ٚسسٙ 

ز ن٬ً َٔ ايطدٌ ٚاملطأ٠ يٝػُٗا ٕ اجملتُع حيتاأايٛؾا٤ عادات ا٭غط٠ املاز١ٜ، نُا 

يف ْٗهت٘ ٚتكسَ٘، ٚتٓطًل بعض ايعازات ٚايتكايٝس َٔ ْعط٠ُ شنٛض١ُٜ تط٣ ايبٝت 

املهإ ا٭ٍٚ ٚا٭ْػب يًُطأ٠، غاؾ١ًً عٔ أُٖٝت٘ يف تكسٜط شاتٗا، ٚزعُٗا يف أٚقات 

ًِٝ ا٭ظَات َجٌ ٚؾا٠ ظٚدٗا، َٚا ٜرتتب عًٝ٘ َٔ سادتٗا إىل اإلْؿام ع٢ً ايبٝت ٚتع

اييت تكـ  ؾدك١ٝ "أس٬ّ"ٚتٓاٚيت ايهاتب١ ٖصٙ ايكه١ٝ َٔ خ٬ٍ  .ا٭بٓا٤

"َٜٛٞ اؿكٝكٞ يف َسضغيت اؾسٜس٠،  :َؿاعطٖا بعس سكٛهلا ع٢ً ايٛظٝؿ١ ؾتكٍٛ

ايّٝٛ ايصٟ غأَاضؽ ؾٝ٘ َٗاَٞ ايٛظٝؿ١ٝ، ٚغأيتكٞ ؾٝ٘ بطايباتٞ ايك٬ًٝت، 

َٔ ػاضب يف اؿٝا٠، َٔ ٚأعًُٗٔ ٚأعطٝٗٔ َٔ نٌ ْؿػٞ، َٔ نٌ َا اختعْت٘ 

ٕ ايّسْٝا بسأت أسٍبٞ يًعٌُ، َٔ سٍبٞ يًسْٝا بأغطٖا، نٓت َطس١ً َتؿا١ًً٥، أؾعط ب

املع١ًُ ، َٚٔ خ٬ٍ ؾدك١ٝ 18تبتػِ يٞ ضغِ تهؿريٖا يف ٚدٗٞ ا٭عٛاّ ايػابك١"

دٗا بػبب ايٛظٝؿ١ ؾٗٞ "َتعٚد١ٌ ٚأّ يطؿًني، ٚضغِ خ٬ؾاتٗا املػتُط٠ َع ظٚ "ؾٛظ١ِٜ"

، ؾايعٌُ جيعٌ املطأ٠ أنجط ثك١ً بٓؿػٗا، ٜٚػاِٖ يف 19إ٫ أْٗا َػتكط٠ عا٥ًًٝا"

 ا٫غتكطاض ا٭غطٟ.
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 قه١ٝ اإلدباض ع٢ً ايعٚاز:

اإلدباض ع٢ً ايعٚاز ٜعين َٓع ايؿتا٠ سكٗا يف اختٝاض ايعٚز املٓاغب هلا، ٚإعطا٤ ا٭ب 

جيٗا إَا بطدٌ قطٜب هلا َٔ ايعا١ً٥ ْؿػٗا، أٚ آخط َٔ خاضدٗا ٖصا اؿل يٝكّٛ بتعٚ

، ٚتبًؼ اع٢ً إغعازٖا، َٚكري ٖصا ايعٚاز ايؿؿٌ غايًب اقازًض اَكتسًض اٜهٕٛ غًٓٝ

ايعازات ا٫دتُاع١ٝ غطٛتٗا سني ػرب ايؿتا٠ ع٢ً ايعٚاز املبهط، أٚ ايعٚاز غري 

ٍٟ نبرًي ، ٚتتٓاٍٚ ايهاتب١ ٖصٙ ايكه١ٝ بني ايعٚدني ااملتهاؾ٧ ؾٝهٕٛ ايؿاضم ايعُط

ٍّ اييت مل تعًِ عٔ ظٚادٗا غ٣ٛ قب ٠ ؾدكٝات، َجٌ "بسض١ٜ"َٔ خ٬ٍ عس ٌ بهع١ أٜا

اييت ٜعٚدٗا  "أس٬ّ"، ٚااييت قٌٝ هلا: غتتعٚدني غًس َٔ َٛعسٙ احملسز، ٚ"غعاز"

ـُػ١  ٫َطأتني، ٚأب ٚايسٖا َٔ أبٞ عًٞ "ايؿٝذ ايػبعٝيٍن تادط قطع ايػٝاض، ظٚز

، إْ٘ َكري غعاز ٜعٛز إيٞ َط٠ً أخط٣، ن٬ إْ٘ أغٛأ َٔ َكري اٚبًٓت اؿط ٚيًسع

 .20غعاز"

 ايكػِ ايجاْٞ: ايُٓاشز ايٓػ١ٜٛ يف ضٚا١ٜ "أْج٢ ايعٓهبٛت":

مناشز َتؿاٚت١ يًُطأ٠ ػُع كتًـ اـكا٥ل  يف ضٚا١ٜ "أْج٢ ايعٓهبٛت"ػًت 

ٚتؿاٚتٗا ١ ٚايٓؿػ١ٝ، ٚبايطغِ َٔ تعسز ٖصٙ ايُٓاشز ايػًٛن١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚاملعطؾٝ

ْ٘ ميهٔ ايرتنٝع ع٢ً منطني أغاغٝني، ُٖٚا: منٛشز املطأ٠ املػتًب١، ٚمنٛشز غري أ

 املطأ٠ املتشس١ٜ، ٚؾُٝا ًٜٞ تؿكٌٝ هلصٜٔ ايُٓٛشدني.

 منٛشز املطأ٠ املػتًب١:

نع١ يٮعطاف اجملتُع١ِٝ املطأ٠ املػتًب١ ٖٞ املطأ٠ املػتػ١ًُ يإلضاز٠ ايصنٛض١ٜ، اـا

منٛشز املطأ٠ املػتًب١ يف يف مجٝع ا٭َٛض املتعًك١ عٝاتٗا ٚتكطٜط َكريٖا، ٜٚتذ٢ً 

١ٝ اجملرب٠ ع٢ً تٓؿٝص : ا٭ّ املطٜه١ ايعادع٠، ٚايعٚد١ ايػًبيف "أْج٢ ايعٓهبٛتضٚا١ٜ "

ٖا يف زٕٚ تطزز، ٚا٫ب١ٓ اييت تطنذ يطغب١ ٚايس -ٚيٛ ع٢ً سػاب شاتٗا-ٚز َطايب ايع

تعٚجيٗا مبٔ ٜطٜس، ٚاملطأ٠ املػتًب١ ؾاقس٠ يًػًطتني ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ؛ مما 

 ٜهططٖا إىل اـهٛع ٚا٫غتػ٬ّ ٚايكبٍٛ باملكري املؿطٚض.
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اييت  "أّ قاحل"عس٠ ؾدكٝات، َٓٗا:  ٚمتجٌ ٖصا ايُٓٛشز يف ضٚا١ٜ "أْج٢ ايعٓهبٛت"

خهٛعٗا ٚاغت٬بٗا إىل اإلقاب١ مبطض ت٪زٟ زٚض ا٭ّ املطٜه١ ايعادع٠ اييت أٚقًٗا 

اْؿكاّ ايؿدك١ٝ ٚزخٍٛ َػتؿؿ٢ ايكش١ ايٓؿػ١ٝ ثِ املٛت، ؾٗٞ عادع٠ عٔ تكسِٜ 

، ٚتتُجٌ ضزٚز اأٚ اعرتاًن ا، ٫ٚ تبسٟ ضؾًهاأز٢ْ زٍٚض ٭بٓا٥ٗا ٚبٓاتٗا، ٫ متًو قطاًض

": إ٫ باهلل ٫ سٍٛ ٫ٚ ق٠ٛايسعا٤ ٚايؿه٣ٛ بـ"أؾعاهلا ػاٙ غًط١ ايعٚز املتذرب يف 

ًَ ، أٚ ايػا٥ب١ يف املػتؿؿ٢ ا، أٚ ايكابع١ يف َكعسٖا أسٝاًْا"تًو ايطاقس٠ يف ؾطاؾٗا زٚ

ط١ًًٜٛ مل أنٔ أعتربٖا غ٣ٛ دع٤ َٔ أدعا٤ ايبٝت، نكطع١ أٚ زٜهٛض  اؾًٗٛض

ْعٝـ ب٘ أٚ بسْٚ٘، بٛدٛزٙ أٚ عسَ٘، ٖهصا نإ إسػاغٞ بٗا ب٬ تعٜٝـ أٚ 

اييت تكٍٛ عٓٗا "إْٗا َػًٛب١ اإلضاز٠، َؿًٛي١  ٚ"بسض١ٜ"، 21"بٗتإ، ٫ َبا٠٫ ػاٙ أَٞ

ايتؿهري، إْٗا عادع٠ عٔ اختٝاض َػتكبًٗا ٚإخهاع أبٞ إلضازتٗا، إْٗا عاؾت 

ًَ ، أض١ًَ ٚسٝس٠ نػري٠ تطبٞ أ٫ٚزٖا زٕٚ سًِ غري أس٬ّ اٚغتُٛت نُا أضاز هلا متا

ايػرت، أٚ ض١ٜ٩ غري ض١ٜ٩ أ٫ٚزٖا ِٖٚ ٜهربٕٚ ٫ٚ ايٝكع١، أٚ آَاٍ غري أٌَ ايكش١ ٚ

 .22ؾ٤ٞ آخط"

 منٛشز املطأ٠ املتشس١ٜ:

 املطأ٠ املتشس١ٜ ٖٞ اييت خطدت َٔ ساي١ ا٫غتػ٬ّ ٚاـهٛع إىل ساي١ ايٛعٞ عكٗا

ٚايعٝـ ايهطِٜ ايصٟ جيعًٗا تتُتع بهاؾ١ سكٛقٗا، ؾٗٞ  يف اؿٝا٠ ٚتكطٜط املكري

ا َٔ ايعكبات اييت تكٍطض ايتػًب عًٝٗا، ٚتٓذح  غبًٝٗا نجرًي س٣ ظطٚؾٗا ٚتٛاد٘ يفتتش

بشح عٔ اؿط١ٜ ٚاإلضاز٠ إْٗا تٚيف شيو ضاؾه١ زٚض ايهش١ِٝ املػتػ١ًُ يكسضٖا، 

  يًشٝا٠.ايهطٚضٜتني

يك١ٜٛ، اييت يف: ا٫ب١ٓ ا "أْج٢ ايعٓهبٛتمنٛشز املطأ٠ املتشس١ٜ يف ضٚا١ٜ "ٜٚتذ٢ً 

خام ميٝعٖا يف نٌ َا حيٝط بٗا َٔ َٛاقـ ٚظطٚف،  اؽاش َٛقـ ؼطم ع٢ً

ات يكاحل اٯخطٜٔ، ٚاملطأ٠ املتشس١ٜ تتُتع بػًطات َتعسز٠ ؾٗٞ تطؾض إيػا٤ ايص

اقتكاز١ٜ ٚادتُاع١ٝ؛ متٓشٗا ا٫غتك٬ي١ٝ ٚايؿعٛض با٭َإ ٚضؾض اـهٛع 

                                                           
 .11م:، املكسض ْؿػ٘ 21
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تٗا ايؿدك١ٝ، ٝاضاٚا٫غتػ٬ّ ٚايكبٍٛ باملكري املؿطٚض، ٚايتطًع إىل ا٭ؾهٌ يف خ

ع٢ً ٖاَـ اؿٝا٠، ٚتتػا٤ٍ ايهاتب١ يف ايطٚا١ٜ عٔ  ٚعسّ ايكبٍٛ با٭قٌ يكاحل سٝا٠

اؿط١ٜ "ٌٖ اؿط١ٜ ٖٞ ايػعاز٠، ا٫ْط٬م، ايتشطض َٔ نٌ ؾ٤ٞ ٚأٟ ؾ٤ٞ، أّ ٖٞ 

ؿهري، أّ تطاٖا ايجٛض٠ ع٢ً ايتكايٝس ايطأٟ، سط١ٜ ايه١ًُ، ٚسط١ٜ ايت سط١ٜ

ضٚا١ٜ "أْج٢ ، ٚمتجٌ ٖصا ايُٓٛشز يف 23ٛاضث١ َٓص آ٫ف ايػٓني"ٚا٭سهاّ ايباي١ٝ املت

اييت تػًبت ع٢ً  "أس٬ّب١ٓ ايكػط٣ ٚبط١ً ايطٚا١ٜ "يف ؾدك١ٝ ا٫ ايعٓهبٛت"

ظطٚؾٗا ايكاغ١ٝ ٚاغتطاعت إٔ تبين ؾدك١ٝ َػتك١ً تتػِ بايك٠ٛ ٚايعٓاز ٚايتشسٟ، 

 َٚٔ َعاٖط شيو:

ا١َ ٚدػسٖا ا٭ْجٟٛ غاق١، ٖٚصا ٜسٍ ع٢ً تكاؿٗا َع٘ تكسٜطٖا يصاتٗا بع -

"ساْت َين ايتؿات١ مٛ املطآ٠  :يتشكٝل ايتٛاظٕ ايعكًٞ ٚاؾػُٞ املطًٛب، تكٍٛ

ايهبري٠ يف سذطتٞ، تػا٤يت ٌٖ عٝٓاٟ َٔ ايعٕٝٛ امل١ًُٗ؟ ٚمل ٫؟ ٭ٍٚ َط٠ أض٣ 

يػٛاز، ٚضَٛؾا ط١ًٜٛ مجايٞ يف عٕٝٛ شاَتٞ، ْعِ إْين أًَو عٝٓني ضا٥عتني سايهيت ا

 ...أَٞ مج١ًٝغعٜط٠، ٚدػسا ضا٥عا ؾاتٓا، ٚؾعطا أغٛزا َػرتغ٬، يكس ناْت 

 .24ٚأٚضثتٓا اؾُاٍ"

ٗا َعاضى خاغط٠ تكاؿٗا َع بٓات دٓػٗا، ٫ٚ غُٝا ظٚد١ ا٭ب اييت مل ؽض َع -

سٝاز١ٜ َعٗا  ق١إىل نػبٗا يف قؿٗا ٚتهٜٛٔ ع٬ سّ، بٌ غعتتعٛز عًٝٗا بايٓ

أغاغٗا ا٫سرتاّ، تكٍٛ: "عًَُّتين ا٭ٜاّ إٔ أعاٌَ ظٚد١ أبٞ عٝاز تاّ، ٫ سب  أٚ 

نطا١ٖٝ أٚ قساق١ أٚ سكس، ؼاؾٝت نٌ َا َٔ ؾأْ٘ خسف ايكٛايب ٚؼطِٝ 

ِٛؾام"  .25اؿسٚز ٚػاٚظ ا٭غٛاض، ؾعؿٓا جيًًٓا ا٫سرتاّ املتبازٍ ٚايجك١ ٚاي

ئ أزع أبٞ ٜتشهِ " :ا ٚنٝاْٗا، ٚإيػا٤ ٚدٛزٖا، تكٍٛضؾهٗا اغت٬ب ٖٜٛتٗ -

مبكريٟ، ئ أضنذ يًطٛؾإ ٚأسين ضأغٞ يًعاقؿ١ ٚأتعٚز ايطدٌ ايعذٛظ ثِ أسٝا 
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 .9م:، املكسض ْؿػ٘ 
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ئ أتطن٘ ٜسؾٓين ٚأْا ع٢ً قٝس اؿٝا٠، بٌ غأتؿبح ٚأساٍٚ  ع٢ً اهلاَـ ٚأَٛت...

 .26ٚأقاّٚ، ٚأزاؾع عٔ سطٜيت، عٔ ٚدٛزٟ"

َُٗا يصاتٗا عٓس ؾعٛضٖا باغتشاي١ اؿٝا٠ َع ظٚدٗا ايصٟ نإ َػتًُط - يف  ااْتكا

"ٚخطز املاضز اؿبٝؼ  :تعصٜبٗا ٚضنًٗا ٚنطب ضأغٗا باؾساض يتػطم يف زَا٥ٗا، تكٍٛ

ظزاز دْٓٛ٘ ٖٚٛ ٜط٣ يف زاخًٞ يٝعًٔ عٔ اْتٗا٤ ؾرت٠ قُت٘، زؾعت٘ بهًتا ٜسٟ، ا

ؾأَعٔ يف نطَبٞ، ٚمل أؾعط إ٫ ٜٚساٟ متتسإ إىل عكاٙ ايػًٝع١  ٞ،متطزٟ ٚدػاضت

املًكا٠ ع٢ً ا٭ضض، ٚأٖٟٛ بٗا بهٌ قٛاٟ ع٢ً ضأغ٘ ايؿاضغ١ ؾأسطُٗا بهطب١ 

 .27يًشٝا٠ نصيو" ايًٛعٞ، ٚؾاقًس اٚاسس٠، يٝتٗا٣ٚ إىل دٛاضٟ ؾاقًس

 :"أْج٢ ايعٓهبٛت": أغايٝب تكٜٛط املطأ٠ يف ضٚا١ٜ ايكػِ ايجايح

تٓٛعت أغايٝب تؿدٝل املطأ٠ يف ٖصٙ ايطٚا١ٜ بني ا٭غًٛب ايتكٜٛطٟ ٚا٫غتبطاْٞ 

 ٚايتكطٜطٟ. 

 ا٭غًٛب ايتكٜٛطٟ:

ْ٘ "ا٭غًٛب ايصٟ ٜٓتٗر ضغِ ايؿدك١ٝ ايطٚا١ٝ٥ َٔ ٜعطف ا٭غًٛب ايتكٜٛطٟ بأ

خ٬ٍ سطنتٗا ٚؾعًٗا ٚسٛاضٖا، َٚٔ خ٬ٍ سسٜح ايؿدكٝات ا٭خط٣ عٓٗا، 

ؾٝكٛضٖا ٖٚٞ ؽٛض قطاعٗا َع شاتٗا، أٚ َع غريٖا، أٚ َع َا حيٝط بٗا َٔ ق٣ٛ 

ػُح يٝ إ ايطٚا٥ٞ ٜبك٢ قاًٜسأ، ٬ٜٚسغ يف ٖصٙ ايططٜك١ 28ادتُاع١ٝ أٚ طبٝع١ٝ"

يًؿدك١ٝ بايتعبري عٔ ْؿػٗا َٔ خ٬ٍ اؿسٜح ٚاؿٛاض بني ايؿدكٝات، ٚأِٖ 

ايصٟ ٜهؿـ عٔ  ا ا٭غًٛب: تك١ٝٓ اؿٛاض اـاضدٞايتكٓٝات املػتدس١َ يف ٖص

َػت٣ٛ ايؿدك١ٝ ايًػٟٛ ٚايجكايف ٚأؾهاضٖا َٚعتكساتٗا، باإلناؾ١ إىل سسٜح 

   ايؿدكٝات عٓٗا.
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 .160ض ْؿػ٘، م:املكس 

 .195املكسض ْؿػ٘، م: 27

٪غػ١ ايعطب١ٝ يًسضاغات . بريٚت: امل1، ط١ يف ضٚاٜات سٓا ١َٓٝضغِ ايؿدك١ٝ ايطٚا٥ٝناٌَ، مساس١.  28
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ا٭خت  "بسض١ٜؾدك١ٝ "عرب ا٭غًٛب ايتكٜٛطٟ: َٚٔ ايؿدكٝات اييت مت تكسميٗا 

ايهرب٣ ٭س٬ّ، اييت نإ يًشسخ زٌٚض نبرٌي يف منٖٛا ٚتؿاعًٗا َع شاتٗا ٚب٦ٝتٗا، 

تبسأ ػطب١ ا٭١ََٛ يف غٔ  ٚتطنع ايطٚا١ٜ ع٢ً َا تتُتع ب٘ َٔ سٓإ ٚعطـ جيعًٗا

ت َبهط ، ٚتتعٚز ٚتٓذب يف ٚق"أس٬َّبهط٠، يف غٔ اـاَػ١ عؿط٠ َع أختٗا "

ٕ ٚادبٗا إٔ تهطؽ ؾض ٚايسٖا نٌ َٔ ٜتكسّ ـطبتٗا ٭، ٚبعس ٚؾا٠ ظٚدٗا ضاأًٜه

سٝاتٗا َٔ أدًِٗ ؾكط غري عاب١٦ بٓؿػٗا، ٚتٛنح تك١ٝٓ اؿٛاض اـاضدٞ شيو عرب 

 اؿٛاض ايتايٞ ايصٟ ٜسٚض بٝٓٗا ٚبني أختٗا أس٬ّ: 

 يكس ضؾض أبٞ، ضؾض أبٞ ظٚادٞ. -"

 :بُٗؼاْكبض قًيب ٚأْا أغأهلا 

 اهلل؟ ٌٖٚ غرتندني ي٘، ٌٖ غرتؾهني ايعٚاز َٔ عبس -

اغطٚضقت عٝٓاٖا بايسَٛع ٖٚٞ ؼاٍٚ َٓعٗا بك٠ٛ دباض٠ ن٬ٝ تبسٚ نعٝؿ١ أَاَٞ، 

 ثِ قايت بكٛت َتٗسز:

- ًُ ا، ِٖٚ ضغاييت ا٭ٚىل إْين أّ ٜا أس٬ّ، ٚأ٫ٚزٟ هلِ ا٭ٚي١ٜٛ يف سٝاتٞ زا٥

 ٟ ضدٌ نإ.ٚا٭خري٠ ؾًٔ أؽ٢ً عِٓٗ َٔ أدٌ أ

 قاطعتٗا َؿؿك١ً:

- ًَ ا، ؾًٔ تتدًٞ عِٓٗ إْ٘ يٝؼ أٟ ضدٌ، إْ٘ عُِٗ ٚغريعاِٖ نأبِٝٗ ايطاسٌ متا

 .29ا ضأٜو ٜا بسض١ٜ أّ ٖٛ ضأٟ أبٞ؟"ا، أٖصا سًكَطًًك

١ سسٜح َٔ خ٬ٍ ٖصا ا٭غًٛب عرب تكٓٝ "بسض١ٜ"ٚنصيو مت تكٜٛط ؾدك١ٝ 

تكؿٗا ؾتكٍٛ: "بسض١ٜ مج١ًٝ َتأيك١ ٫ تبسٚ  "أس٬ّا٭خط٣ عٓٗا، ؾـ" ايؿدكٝات

، ضغِ دطاسٗا ٬ثني، بٌ تبسٚ أقٌ َٔ شيو بهجريعًٝٗا غٓٗا اييت تطُبٛ ع٢ً تػع ٚث

ٖٚٞ باإلناؾ١ ؾُاهلا ٚأزبٗا  ٚعصاباتٗا املتٛاي١ٝ َٚؿانٌ أ٫ٚزٖا اييت ٫ تٓتٗٞ...

 .30ؾ٤ٞ"خًٛق١ خذٛي١ تطن٢ بايكًٌٝ ٚتكٓع بأٟ 
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  .48م: .أْج٢ ايعٓهبٛت ايعًٝإ. 

   .43ْؿػ٘، م:املكسض  30
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 ا٭غًٛب ا٫غتبطاْٞ:

ا٭غًٛب ا٫غتبطاْٞ ٖٛ ا٭غًٛب ايصٟ ميهٔ ايطٚا٥ٞ َٔ "ٚيٛز ايعامل ايساخًٞ 

ٜتكاضع ؾٝٗا َٔ عٛاطـ  ، َٚا١ٝ ٚتكٜٛط َا ٜسٚض ؾٝٗا َٔ أؾهاضيًؿدك١ٝ ايطٚا٥

َٔ ثِ ؾإٕ اهلسف َٓ٘ ايتشًٌٝ ايٓؿػٞ يًؿدك١ٝ، ٜٚػتعٌُ ٖصا ٚ ،31"ٚاْؿعا٫ت

ا٭غًٛب يف ْٛعني َٔ ايطٚاٜات ُٖا: ضٚا١ٜ تٝاض ايٛعٞ، ٚايطٚا١ٜ ايص١ٖٝٓ، َٚٔ 

ايؿدكٝات اييت مت تكسميٗا عرب ٖصا ا٭غًٛب: ؾدك١ٝ أس٬ّ بط١ً ايطٚا١ٜ، 

ٞ ٚايتصنط ٚاؿًِ ، َجٌ: اؿٛاض ايساخًت ايهاتب١ يف تكسميٗا عس٠ تكٓٝاتٚاغتعًُ

 ٚايتساعٞ.

ع٢ً اَتساز ايطٚا١ٜ َٔ أٚهلا إىل  "أس٬ّٛاض ايساخًٞ نإ ٬َظَا يؿدك١ٝ "ؾاؿ

آخطٖا ٚشيو يًتعبري عُا تعاْٝ٘ َٔ نآب١ ٚسعٕ ٚخٛف ٚقًل َٔ املػتكبٌ، ٚنٝـ 

ًَ ا بعس ٚقٛعٗا يف اؿب، تكٍٛ: "ضباٙ َاشا زٖاْٞ َٚا ايصٟ غري ؼٛيت سٝاتٗا متا

 عٝين ؾبست أمجٌ، ٚايػُا٤ أؾس ظضق١ ٚايٓذّٛ أنجط ملعاْا؟ َا ٖصٙ ايؿطس١ ايسْٝا يف

ايػطٜب١ ايطاض١٥ ع٢ً عاملٞ؟ ... غابت عٔ شانطتٞ نٌ املآغٞ ايعا١ًٝ٥، ٚزَٛعٞ اييت 

شضؾتٗا ٭دًٗا، يتبك٢ قٛضت٘ ايٛسٝس٠ يف تًو ايساض ايعتٝك١ عايك١ بٛد٘ شانطتٞ تأب٢ 

 .32ايعٚاٍ"

ٚايتصنط أٚ اغتسعا٤ ايصنطٜات ايكسمي١ ٖٛ قط١ تطتازٖا ايؿدك١ٝ بػطض تؿػري 

ا اؿانط، أٚ ضبط٘ باملانٞ، أٚ اهلطٚب َٓ٘، تكٍٛ يف قاٚي١ يتؿػري خٝباتٗ

ظؾاف ؾكٝكيت بسض١ٜ،  َا ظيُت أشنط ست٢ ايّٝٛ يٌٝاملتتاي١ٝ، ٚؾكا٥ٗا املػتُط "

ٚد٘ ايتكطٜب، بكٝت تًو اي١ًًٝ قؿٛض٠ يف  ازغ١ َٔ عُطٟ ع٢ًنٓت يف ايػ

شانطتٞ ٫ تربسٗا، أسػػُت بايؿكس ٚاؿطَإ ٚايهٝاع، يعبُت يف سؿ١ً ظؾاؾٗا 

ٚنشهت ٚضقكت، ٚسُٝٓا عسْا إىل ايبٝت بسْٚٗا قطخت بًٛع١ُ متٍعم ايكًٛب، 

 .33ضنهُت يف أما٤ ايبٝت أعُح عٓٗا"

                                                           
31

  .41م: .ضغِ ايؿدك١ٝ يف ضٚاٜات سٓا ١َٓٝ ناٌَ. 

32
   .88:م .بٛتأْج٢ ايعٓه ايعًٝإ. 
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ُٔ ؾكستِٗ ؾٗٞ تتطًع إىل يكا٥ِٗ ٚيٛ ا٥ِ ؾٝتؿهري ايبط١ً ايس ١ٝ اؿًِ عٔتكٓتعرب ٚ

غا٥ٌ نباب١ٝ َب١ُٗ غرُي َؿ١َٛٗ، ؼتاز ايتٛنٝح ٚايتأٌٜٚ، يف املٓاّ، أٚ ضمبا ٖٞ ض

٢ ايٓداع، سًُت بأَٞ بٛدٗٗا اؿبٝب، َعامل اؿعٕ تكٍٛ "سًِ غطٜب ِٖعْٞ ست

ا أبٝض ع٢ً اْت تطتسٟ ٚؾاًسْٗا يف اؿًِ نأاملطتػ١ُ يف عٝٓٝٗا ايػٛزاٜٚٔ، غري 

ضأغٗا، ناْت تبهٞ يف اؿًِ ٚتٓتشب ٚتؿس ٜسٟ بك٠ٛ عذٝب١، ٚع٢ً يػاْٗا ن١ًُ 

ٚاسس٠ تطززٖا مبا ٜؿب٘ اهلُؼ، ٫ ترتنٝ٘... ٫ ترتنٝ٘... ٫ ترتنٝ٘، أَٞ َٔ ٖٛ؟ 

ٌّ ٚد٘ ؾكٝكيت ْس٣ ٖٚٞ ؽؿٞ ٚدٗٗا بٝسٜٗا، ْس٣ ْس٣  أَٞ أَٞ"  .34ٜٚط

يف ايهؿـ عٔ طبٝع١ ايؿدك١ٝ اييت  تٝاض ايٛعٞ ٚايتساعٞ اؿط تك١ٝٓتػِٗ ٚ

يف سري٠  ؾدك١ٝ َتشس١ٜ ػس ْؿػٗا "أس٬ّايـ َا تكٛي٘ أٚ تؿعًُ٘، ؾؿدك١ٝ "ؽ

ٕ َا أؾعً٘ ٖٛ اـطأ ْين أعطُف أَٔ أَطٖا بني َا تعتكسٙ َٚا تؿعً٘، تكٍٛ: "ضغِ أ

إْين مل أسازخ ضد٬ً يف سٝاتٞ، ٫ٚ أتكٛض تًو بعٝٓ٘ يهٓين ٫ أزضٟ ملاشا أؾعً٘، 

ايع٬قات ايكا١ُ٥ بني ايؿتٝات ٚايؿبإ، ؾإْٗا يف عطيف قط١َ ٚممٓٛع١ َٚػتش١ًٝ 

 .35"اأًٜه

 ا٭غًٛب ايتكطٜطٟ:

ٍٛ ض ايطٚا٥ٞ ؾٝ٘ ؾدكٝات٘ "َٔ اـاضز ٚحيًٌ ا٭غًٛب ايتكطٜطٟ ٖٛ ا٭غًٛب ايصٟ ٜك

، 36ا َا ُٜكسض أسهاَ٘ عًِٝٗ"ؾعِٗ ٚأؾهاضِٖ ٚإسػاغاتِٗ ٚنجرًيعٛاطؿِٗ ٚزٚا

، اتب ايؿدك١ٝ بكٝػ١ ايؿعٌ املانٞ "نإ"ٖٚٛ أغًٌٛب َباؾٌط ٜكٍسّ ؾٝ٘ ايه

مل٬َح قهّٛ عًٝٗا ٚايؿدك١ٝ اييت ُتكسّ بٗصا ا٭غًٛب ؾدك١ٝ داَس٠ باٖت١ ا

، مما جيعٌ ٖصا ا٭غًٛب أقطب إىل ا٭غًٛب ايتكطٜطٟ ايكشؿٞ، ٖٚصا اَػبًك

ا، عٝح ا عهًٜٛا٭غًٛب حيٍٛ "زٕٚ تعُل ايؿدك١ٝ َٚٔ ثِ ضبطٗا با٭سساخ ضبًط

                                                           
34

   .59م: ،املكسض ْؿػ٘ 

35
 .105:م ،املكسض ْؿػ٘ 

36
 .123:م ّ،1963ايكاٖط٠: َهتب١ ايٓٗه١ املكط١ٜ، . 1طايٓكس ا٭زبٞ، أَني، أمحس.  
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، َٚٔ أِٖ تكٓٝات 37ٜتبازٍ نٌ َُٓٗا ايتأثري َٔ خ٬ٍ ايتٛتط املػتُط املتكاعس"

ا٭غًٛب ايتكطٜطٟ تؿدٝل ايؿدك١ٝ بإغباؽ ا٭ٚقاف املٛدع٠ اييت تسٍ عًٝٗا 

 يهٓٗا تعذع عٔ دعًٗا س١ٝ ْابه١ َتؿاع١ً َع ا٭سساخ.

، ؾتكٍٛ "عازغؾدك١ٝ "َٚٔ ايؿدكٝات اييت مت تكسميٗا عرب ا٭غًٛب ايتكطٜطٟ: 

عٓٗا "غعاز املتٗٛض٠ املٓسؾع١ اييت تتشسخ ب٬ تؿهري ٚتعٌُ ب٬ عكٌ حيطنٗا اؾٕٓٛ 

ٚايطٝـ، غعاز اؾ١ًُٝ اؾط١٦ٜ شات ا٫بتػا١َ املُٝع٠ ٚايؿعط ا٭غٛز ايػذطٟ، 

غعاز اييت أخطدتٗا ٜا أبٞ َٔ َسضغتٗا، ٚزؾعت بٗا يف ظٚاز غري َتهاؾ٧ َٔ أدٌ 

... ٖٞ بط١٦ٜ ٜا أبٞ ضغِ ؾطاغتٗا، و ع٢ً نٌ ؾ٤ٞ ٚأٟ ؾ٤ٞؾ١ٗ َع ظٚدتخ٬ؾات تا

طٝب١ ضغِ دْٓٛٗا، مل تهٔ تسضٟ يػصادتٗا إْو قس زؾٓتٓا ٚقتُا ٚاضٜت أَٞ 

، ؾايهاتب١ ٖٓا قسَت ايؿدك١ٝ 38ايرتاب، ؾُتٓا َعٗا يف ْعطى يتبسأ سٝا٠ دسٜس٠"

٢ ايكؿات اؾػس١ٜ اـاضد١ٝ ؾٛقؿتٗا باؾُاٍ زؾع١ ٚاسس٠ يًكاض٨ بايرتنٝع عً

نُا ضنعت ع٢ً قؿاتٗا  يؿعط ا٭غٛز ايػذطٟ.ٚاؾطأ٠ ٚا٫بتػا١َ املُٝع٠ ٚا

ا ؾٛقؿتٗا بايتٗٛض ٚا٫ْسؾاع ٚايطٝـ ٚايربا٠٤ ٚايطٝب١ ايٓؿػ١ٝ ٚاـًك١ٝ أًٜه

 ٠ تػطح ايؿدك١ٝ ٚػُسٖا ٫ٚ تعطٞٚايػصاد١، ٖٚصٙ ايكؿات ايتكطٜط١ٜ اؾاٖع

، ٖٚصا اكاض٨ ؾطق١ يًتؿاعٌ َعٗا بٌ ؼهِ عًٝٗا با٭سهاّ املػبك١ املعس٠ غًًؿاي

 ا يف تكسِٜ ايؿدكٝات ايجا١ْٜٛ.ا٭غًٛب ٜػتعٌُ غايًب

 خامت١ ايبشح:

ِٝإ َٔ خ٬ٍ أمنٛشز  ٖٛ  تطبٝكٞتٓاٍٚ ٖصا ايبشح قٛض٠ املطأ٠ يف ضٚاٜات قُاؾ١ ايعً

 ي١ٝ:ا"، ٚخطز بايٓتا٥ر ايتأْج٢ ايعٓهبٛت" ضٚا١ٜ

؛ شيو إْٗا "أْج٢ ايعٓهبٛتا يف ضٚا١ٜ قُاؾ١ ايعًٝإ "طاغًٝ اغِذًت املطأ٠ سهًٛض -

ناتب١ ْػ١ٜٛ حيهط يسٜٗا ايٛعٞ ا٭ْجٟٛ مبا تهتب٘ َٔ ضٚاٜات تٓتكط يًُطأ٠، 

                                                           
ّ، 1980. بػساز: زاض ايطؾٝس،1ط١ اؿسٜج١ يف ب٬ز ايؿاّ، تطٛض ايطٚا١ٜ ايعطبٝ ايػعاؾني، إبطاِٖٝ. 37

 .299م:

38
 .110:م .أْج٢ ايعٓهبٛت ايعًٝإ. 
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ٚتساؾع عٔ سكٛقٗا، ٚتهتب عٔ قهاٜاٖا بٗسف ضؾع ايعًِ ايٛاقع عًٝٗا، ايٓاتر عٔ 

 اييت تؿطم بني ايطدٌ ٚاملطأ٠ يف اؿكٛم ٚايٛادبات. ايعازات ٚايتكايٝس املتٛاضث١

ِٝإ كتًـ ايكهاٜا ايٓػ١ٜٛ، َجٌ: ايعٓـ اؾػسٟ ٚايًؿعٞ، ٚتعسز  - تٓاٚيت ايعً

ايعٚدات، ٚايتشطف اؾٓػٞ با٭طؿاٍ، ٚاملطأ٠ املطًك١ ٚا٭ض١ًَ ٚايعاْؼ ٚايعا١ًَ، 

 ٚاإلدباض ع٢ً ايعٚاز.

ني، ُٖا: املطأ٠ املػتًب١، ، ممج١ً يف منطني ض٥ٝػيف ايطٚا١ٜظٗطت ايُٓاشز ايٓػ١ٜٛ  -

ا٭غًٛب ايتكٜٛطٟ،  يٝب تكٜٛط املطأ٠ يف ايطٚا١ٜ بنيتٓٛعت أغاٚ ٚاملطأ٠ املتشس١ٜ.

 ٚا٫غتبطاْٞ، ٚايتكطٜطٟ.

ٜٚٛقٞ ايبشح مبعٜس َٔ ايسضاغات اييت تتٓاٍٚ اإلْتاز ا٭زبٞ يًهاتب١ قُاؾ١  -

٢ َٔ خ٬ٍ تعط١ٜ ايعازات ٚايتكايٝس املتٛاضث١، ٚبٝإ ايعًٝإ، باعتباضٙ أزبا ٜٓتكط يٮْج

 ظٜؿٗا، ٚإعاقتٗا يُٓٛ اجملتُع ايصٟ ٜٓٗض بهٌ َٔ ايطدٌ ٚاملطأ٠.
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