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انذساما انتاسيخيت وتعضيض انتزوق انبالغي نهىاطقيه بغيشها
"األوذنسياث أومىرخا"

انمستخهص:
ال شك أى للٌض ْكٍٍ جألنحي جلًٕ ٗٓلد جأللرحخ ّٗأٍْ جلقلْخ ،ؽحلوح ضْجفٍش ف٘هَ
جلعْجهل جلوإوٗس ئلٔ يلكّ .كػٍ٘ج هح ْعٔ جلورىعْى ئلٔ ًُج جلطأغٍ٘ ،لوح ٗكىغهَ لهىِٗن ههي
لًز ًّشْز علٔ غٍجٌ هح قحلَ جلشحعٍ جألكرٍ جلوطٌرهٖ"" ّٗٓهٍِ جلهلهر ؾٍجُهح ّٗهطظهن".
لكههيّ ،ذوِههٌْ جلكههحهٍ٘ج ّجلطٓههؿ٘ل أّ هههح ٗعههٍم ذحلههىٌجهح ّجلٓههٌ٘وح جَوجو ضههأغٍ٘ جلظههٌْز
لطْػهه٘ف جلههٌضَّ ،جو هعههَ جلطنحعههل هههي جلوطلقههٖ جلههًٕ ٗشههحُى جلههٌض ّكأًههَ ّل٘ههى لكوطههَ،
فطٌنعههل ذههَ ًنٓههَّٗ ،طعههححن هعههَ ئقٓحْههَّ .جلوقظههْو ذحلظههٌْز ٌُههح جلظههٌْز جلٌحؽقههس،
ّل٘ٓص جلظحهطس ،فحلظهٌْز جلٌحؽقهس جْهطتحعص أى ضرعهع ق٘هحز أنهٍٓ فهٖ جلهٌض جألوذهٖ،
شعٍج أّ ًػٍج ،ق٘ي ضعحو كطحذطَ علهٔ ٗهى ٌْ٘حٌْهص هرهىع هػهل جلهىكطٌْ ّل٘هى ْه٘  ،ق٘هع
جْههطتحع ذقلوههَ هههر كههحهٍ٘ج جلوهههٍؼ جلٍجقههل قههحضن علههٖ ٌ-قوههَ ه -أى ٗوِههٍ ّؾِههح هههي
ّؾٍْ جلػقحفس جلعٍذ٘س فٖ هٌحقٖ عهىز ،فكحًهص هٓلٓهالش" ّطهقٍ قهٍٗبٌّ ،ذ٘هر قٍؽرهس،
ّهلههْا جلتْجت ه " ّغ٘ههٍ يلههك هههي جلٍّجتههر جلىٌجه٘ههس جلطحٌٗه٘ههس جلطههٖ جْههطتحعص ذٍّعههس
جإلنهٍجؼ هههر قههْز ْهرك فههٖ جلٓههٌ٘حٌْٗ أى ضؿهًخ أًوههحٌ جلوالٗهه٘ي ههي جلوطههحذع٘يّ ،ضٓههكد
جلرٓحؽ هي ضكص قىم جلهىٌجهح جالؾطوحع٘هس ّغٍُ٘هح هوهح ٗشهحُىٍ جلٌهحِ علهٔ شحشهس جلطلنهحَ.
ّضطؼف ئشكحل٘س جلركع فٖ ضْػ٘ف هىٓ قىٌز جلوإْٓهحش جلطعل٘و٘هس علهٔ ضْح٘ه جلهىٌجهح
جلطحٌٗه٘س فٖ ضعل٘ن جلرالغس جلعٍذ٘س.
انكهماث انمفتاحيت :جلىٌجهح -جلظٌْز -جلٌٓ٘حٌْٗ -جلرالغس -جلٌض
Abstract:
There is no doubt that the text has its captivating charm that
robs the hearts and captivates the hearts, as long as the factors
leading to that are present. The creators often sought this
influence, because of the pleasure and ecstasy that it brings them,
as the greatest poet al-Mutanabbi said: “The creation stays awake
and quarrels.” However, with the advent of the camera and
recording or what is known as drama and cinema, the effect of the
image to clarify the text increased, and with it the interaction of the
recipient who watches the text as if it was the result of his moment,
increased with it, and his feeling increased with it .What is meant
by the image here is the speaking image, not the silent one. The
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speaking image was able to inspire another life in the literary text,
poetry or prose, when it was rewritten by a creative scriptwriter
such as Dr. Walid Seif, who was able with his pen with the camera
of the late director Hatem Ali - may God have mercy on him - to
A facet of Arab culture appears in several aspects, such as the
series “The Saqr of Quraish, The Cordoba Spring, and the Kings of
the Sects” and other historical masterpieces that were able to direct
with the splendor of casting in the script to attract the attention of
millions of followers, and pull the rug out from under the feet of
the drama social media and other things people see on TV. The
problem of the research becomes clear in clarifying the extent to
which educational institutions are able to employ historical drama
in teaching Arabic rhetoric.
key words: Drama - image - script - rhetoric - text
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انمقذمت
ضُوجو جلعالقس ّغْقح ذ٘ي جألؽٍجم جلػالغس" جلىٌجهح ّجلٌٓ٘وح ّجألوخ ق٘ي ضرىّ جلكحؾهس
هلكس ئلٔ ضؿحَّ جلعالقس هي جلطأغٍ٘ ئلٔ جلطعل٘ن ،ق٘ع ضظرف جلهىٌجهح ّجلٓهٌ٘وح ْهر٘ال هِوهح
هي ْرل ضلقٖ جألوخ ّضعلن جللغس للٍجغر٘ي ّنحطس هي ٍٗغد فٖ يلهك ههي جلٌهحؽق٘ي ذغ٘هٍ
جلعٍذ٘س فٖ جلرالو جألٌّذ٘س ّجألْْ٘ٗس.
ئًٌههح ذكحؾههس ئلههٔ ضنع٘ههل عالقههس جلههٌض ّجلظههٌْز فههال ًؿعلِههح هقظههٌْز علههٔ جلطههأغٍ٘
جللكوههٖ فقههؾ ،ذههل ًٍٗههى أى ضظههرف جلههىٌجهح ّجلٓههٌ٘وح ّْهه٘لس ضعل٘و٘ههس فههٖ جلوؿههح جللغههْٕ
ّجألوذٖ ّجلػقحفٖ ،لٌطؿحَّ طالذس جلوحوز جلوىٌّْس ّؾوْوُح فٖ ًوٍ جلتالخ ههي نهال
ئشٍجا جلتالخ للق٘حم ذىٌُّن جلطعل٘وٖ ذْطنِن ئقىٓ قلقحش جلعول٘س جلطعل٘و٘س.
ّكل ًُج ٗأضٖ فٖ ْ٘حق ضتهٍْٗ جلطهىٌّّٗ ،ئقهىجظ أغهٍ فعفهح فهٖ عول٘هس جلطلقهٖ لهىٓ
جلوطعلن ،هي نال ئونح جْطٍجض٘ؿ٘حش ضىٌٗٓ٘س ّضعل٘و٘س ؾىٗهىزّ ،ههي غه فن قظهْ جلِهىم
جلوٌشْو ُّْ جلطعل٘نّ .كوح ٗقْ ْحم عوحٌ"" ّهي أؾل ضتٍْٗ ضهىٌّٗ قْجعهى جللغهس ال ذهى
هي ضٌْٗر ؽٍجتر جلطىٌّٗ ّجلطٍكُ٘ علٔ جلوهطعلن جلهًٕ ٌٗرغهٖ أى ٗأنهً وٌّجي ٌت٘ٓهح ي فِ٘هح
ل٘كههْى فههحعالي هطنههحعالي ال ْههلر٘ح ي هطلق٘هحيّ ،جألهههٍ ٌُههح هٌههْؽ ذحلوههىٌِ جلههًٕ ٌٗرغههٖ عل٘ههَ أى
ٔ
ٗطظٍم ذوح ضقطؼَ٘ جلعول٘س جلطعل٘و٘س"
لقى جْطتحعص جلىٌجهح جلطحٌٗه٘س جلٌْٓٗس ّهح ٗوحغلِح فٖ ًُج جلوؿح فٖ قهْز جلعهٍع
أى ضقههىم ًوْيؾههح للػقحفههس جلعٍذ٘ههس فههٖ جلعظههٍ جألهههْٕ ّفههٖ فطههٍز قكههن جلوٓههلو٘ي ل ًههىلّ
جنطظٍش فَ٘ كػٍ٘ج هي جلْقصّ ،قققص فَ٘ كػٍ٘ج هي جلنحتىز.
ّأحي أى جلىٌجهح جلطٍك٘س ضٓعٔ ئلٔ ُهًج جلِهىم ًنٓهَ قه٘ي ضٌهطؽ هٓلٓهالش ضحٌٗه٘هس
عي جلىّلس جلعػوحً٘سّ ،قى ًؿكص هإنٍج ّذشكل هلكهْح فهٖ ُهًج قه٘ي عٍػهص جلوٓلٓهل
جلطحٌٗهٖ جلشٍِ٘" ق٘حهس أٌؽغٍ " ق٘ع ضنحعهل هعهَ كػ٘هٍّىّ ،قهىج ذهحلكػٍ٘ٗي ئلهٔ ضطرهر
جلونٍوجش جلطٍك٘س ،ذل ئى جألهٍ ضعىٓ ئلٔ أى كػٍ٘ج ههي جلوطهحذع٘ي كهحًْج ٗنؼهلْى هشهحُىز
جلوٓلٓل وّى ضٍؾوس عٍذ٘س ئهعحًح فٖ جلطنحعل ّضأك٘ىج للطأغٍ٘.
ّلٓص ٌُح ذظىو جلطٌوٍ٘ جلٌقىٕ لونِْم جلٌٓ٘وح ّجألوخ ّئًوح أًٌْ ئلٔ ئٗؿحو هٓهحقس
هشطٍكس ذ٘ي جلنٌ٘٘ي ال ضقطظهٍ ُهًٍ جلوٓهحقس علهٔ ٌطهى ضهأغٍ٘ كهل فهي فهٖ جٙنهٍّ ،لكهي
ضكق٘ر غحٗس ضعل٘و٘س هي ضكْٗل جلٌض ئلٔ طٌْز لهىهس جلػقحفهس جلعٍذ٘هس لغهس ّأوذهحّ ،يلهك
ذطكْٗل جلٍط٘ى جلؼهن جلًٕ ضوطلكَ جلػقحفس جلعٍذ٘س ئلٔ أعوح وٌجه٘س ٌّْ٘وحت٘س ضٓهطِىم
جلؿوٌِْ جلوطلقٖ لِح ّضعرٍ ذَ هي جلطأغٍ٘ ئلٔ جلطعل٘ن.
"ّٗعى ضْح٘ جلىٌجهح فٖ ضعلن جللغحش ّضعل٘وِح وجنل جلنظْ جلىٌجْ٘س ّنحطس فهٖ
ٔ  -عوحٌْ ،حم ،جضؿحُحش قىٗػس فٖ ضىٌّٗ جللغس ،جلعٍذ٘س .ذٍّ٘ش" هإْٓس
جلٍْحلسٕٕٓٓ.صٕٔ.
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ضعل٘ن جلرالغس وٌّ هِن فٖ ضكق٘ر ذعغ جلٌطحؾحش جلطعل٘و٘هس ،هػهل ئوٌجا هعهحًٖ جلونهٍوجش
ّجلطٍج ك٘د جللغْٗس .كوح أًِح ضِٓن فٖ جكطٓحخ جللغس هي نال أًشتس ضْجطل٘س ّفهر ْه٘حق
ّجقعٖ ّقق٘قّٖ .علَ٘ فاى جلطقىم جللغْٕ ٗكهْى ًط٘ؿهس جلطنحعهلّ ،ال ٗهطن ضٌو٘هس لغهس جلوهطعلن
هي نال جلطكلن هعَ فقؾّ .أّػف جلعىٗى هي جلطٍذْٗ٘ي أُو٘س ًُج جلني ذْطنَ أوجز ضعلوّ٘هس
ضعل٘و٘س أغرطص ًؿحقي ح فٖ جلعول٘س جلطعل ّو٘س جلطعل٘و٘س هي نال ضُّٗى جلتلرس ذهرهٍجش ضعل٘و٘هس
هطعىوز"ّٕ .ذطعرٍ٘ آنٍ ّأوق ،فاى جلطعل٘ن عي ؽٍٗر جلىٌجهح ٌٗوٖ يجتقهس جلتحلهدّٗ ،ؿوهف
ذه٘حلَّٗ ،عور ّعَ٘.
أوال انصىسة ،أثشها وأهميتها
ضوػل جلظٌْز وٌّج هِوح هًٌ جلقهىٗنّ ،ال نهالم فهٖ أى ضكْٗهل جلهٌض جلوكطهْخ ئلهٔ
ًهض هطكههٍا هههي أُههن جلْْهحتل جلنٌ٘ههس جلوههإغٍز فههٖ جلنؼهحمجش جلهتحذ٘ههس جلوطعههىوزّ .قههىٗوح
قحّلص جلرالغس جلعٍذ٘س يلك قٌ٘وح جعطوىش علهٔ ههح ٗعهٍم ذحلظهٌْز جلنٌ٘هس جلطهٖ لِهح أغهٍ
فٖ ّطْ جلوعٌٔ ،فقٍأًح فٖ جلٌقى جلقىٗن عي جلظٌْز جلر٘حً٘س جلطٖ ُٖ ؾُم هي جلظهٌْز
جلنٌ٘ههس جلطههٖ عٍفِههح جلٌقههى جلكههىٗع ،فههأحٍِش جلرالغههس جلقىٗوههس وٌّ جلطشههرَّ٘ ،جالْههطعحٌز
ّجلكٌحٗس ّأغٍُح فٖ ٌْن طٌْز هطكٍكهس أّ ضشه٘ظه٘س ّههح لهًلك ههي وٌّ كر٘هٍ فهٖ فِهن
جلوعٌٔ.
"فحلظههٌْز جإلعاله٘ههس ذُعههى أٗقههًْٖ للْجقههر جلههًٕ ٗٓههطك٘ل وجنههل جلشحشههس ئلههٔ ذههإٌز
هكْْٓس لِح قْز ؾحيذ٘هس ألقحْهّ٘ جلوشهحُى ههي نهال ّػهعَ أههحم فه٘غ ههي هؼهحه٘ي
هعحى هطىجنلس فٖ
هْؾِس ّهٌؼْٗس ضكص هحُ٘س جلظٌْز ل٘رقٔ جلوشحُى ئَجم كن ُحتل هي
ٍ
جلْقص يجضَ ئًِح هطحُس ضوحٌِ ضأغٍ٘جضِح جلورحشهٍز ّغ٘هٍ جلورحشهٍز ،جلرع٘هىز ّجلقٍٗرهس جلىجلهس
علٔ أهٍ هح ًّق٘ؼَ جلطْل٘ جلوٌُّ ّجلكقحتر جلْجقع٘س أّ جلطُجم جلك٘حو ..لقى ذحضهص ْهتْز
جلظههٌْز ئعالهّ٘يههح ضكوههل جلشههٖم ًّق٘ؼههَ فٌٓههر جلِ٘وٌههس ٗٓههطرتي فههٖ وجنلههَ ًٓههر آنههٍ
للٍفغ"ٖ.
ّلعل جالُطوحم ذحلظٌْز (ذوعٌحُح جلعحم) ٗطوػل فٖ أًِح ضعتٖ جلوعٌهٔ جلوقظهْو وفعهس
ّجقىز ،علٔ عكّ جلٌض جلوكطْخ جلهًٕ ٗكطهحؼ ههي جلوهحؽهد ضنك٘ك٘هس ّئوٌجا جلعالقهحش
جلقحتوس ذ٘ي ألنححَ.
ّلقى أوٌا ٌفحعس جلتِتحّٕ وٌّ جلوٍٓـ ّجلىٌجهح قٌ٘وح يُد ئلٔ فًٍٓحّ ،طهٌ
جلوٍٓـ أًهَ هىٌْهس للطٍذ٘هس ّجلنكهٍ ّجلػقحفهس فقهح "" فوهي هؿهحلّ جلوالُهٖ عٌهىُن هكهح
ضٓؤ" جلط٘حضٍ" ُّٖ ٗلعد فِ٘ح ضقل٘ى ْحتٍ هح ّقرّ ،فٖ جلكق٘قس أى ُهًٍ جأللعهحخ ُهٖ ؾهى
فٖ طٌْز ُُ  ،فاى جإلًٓحى ٗأنً هٌِح عرٍيج عؿ٘رس ّيلك ألًَ ٍٗٓ فِ٘ح ْحتٍ جألعوهح
ٕ  -ئذٍجُ٘نٌ ،ؾدّ ،آنٍّى ،جلرالغس لغٍ٘ جلٌحؽق٘ي ذحلعٍذ٘س ،وٌجْس ه٘ىجً٘س ،هترْعحش هٍكُ
جلركْظ ّجلىٌجْحش ،ؾحهعس جلٓلتحى عرى جلكل٘ن هعون شحٍ ،ص.ٙ6
َٖ -ك٘س ئذٍجُ٘ن جلكؿٖ ،جلظٌْز ئعاله٘ح ،هقح هٌشٌْ ذوْقر طك٘نس جلؿٍُٗز جلٓعْوٗس.
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جلظههحلكس ّجلٓهه٘ثسّ ،هههىـ جألّلههّٔ ،يم جلػحً٘ههس ،قطههٔ ئى جلنًٍٓههحّٗس ٗقْلههْى:ئًِههح ضههإوخ
أنهههالق جإلًٓهههحى ّضِهههًذِح ،فِهههٖ ّئى كحًهههص هشهههطولس علهههٔ جلوؼهههككحش ،فكهههن فِ٘هههح ههههي
جلورك٘حشّ ،هي جلوكطهْخ علهٔ جلٓهطحٌز جلطهٖ ضٍنهٔ ذعهى فهٍج جللعهد ذحللغهس جلالؽٌ٘٘هس ههح
هعٌحٍ ذحللغس جلعٍذ٘س" قى ضظلف جلعْجتى ذحللعد"ٗ ّجلوقظْو ذحللعهد فهٖ قهْ جلتِتهحّٕ"
جلطوػ٘ل أّ جألوجم جلوٍٓقٖ".
ّلعل هْؽي جلشحُى هي كالم جلتِتحّٕ ُْ ّطنَ لػقحفهس ُهإالم جلووػله٘ي ّضأغٍُ٘هح
فٖ جلو شحُى لىٌؾس جلعؿد فِن ّئى كحًْج فٖ أوجم أوّجٌُهن ٗشهرِْى "جلعهْجلن" فهٖ هظهٍ
ئال ئًِههن -فههٖ ٌإٔ جلتِتههحّٕ ٗطو٘ههُّى عههٌِن" "ّجلالعرههْى ّجلالعرههحش ذوىٌٗههس ذههحٌّٗ
أٌذههحخ فؼههل عوهه٘نّ ،فظههحقسٌّ ،ذوههح كههحى لِههإالم جلٌههحِ كػ٘ههٍ هههي جلطهه ل٘ جألوذ٘ههس
ّجألشعحٌّ ،لْ ْوعص هح ٗكنوَ جلالعد هي جألشعحٌ ّهح ٗرىَٗ هي جلطٌْٗحش فهٖ جللعهد،
٘
ّهح ٗؿحّخ ذَ هي جلطٌك٘ص ّجلطرك٘ص لطعؿرص غحٗس جلعؿد"
ّضكوي قْز جلظٌْز فٖ ئٗظح جلٍْحلس جإلعاله٘س ف٘وح ٗلٖ"
ٔ -جلرظٍ أُن ّأكػٍ قْجِ جإلًٓحى جْطهىجهح ي فٖ جكطٓحخ جلوعلْهحش.
ٕ -قْز جلظٌْز ضٌتلر هي هنِْم جلطظىٗر ّجلطكهًٗد ،ألى جلٍؤٗهس جلرظهٍٗس ُهٖ أْهحِ
جلطظىٗرّ ،لًلك ٗقح "لّ٘ ٌج ٍم كوي ْوعح".ٙ
ٖ -ضهحؽههد جلظههٌْز كههل جلرشههٍ ،جلوههطعلن ّجألهههٖ ،جلظههغٍ٘ ّجلكر٘ههٍّ ،ضكٓههٍ قههحؾُ
جللغحش ،لًلك فِٖ جألّْر جًطشحٌجي.
ٗ -ضهطلههه جلظهههٌْز عهههي جلكلوهههس جلوٌتْقهههس أّ جلوكطْذهههس ألًِهههح ضهههٍضرؾ ذشهههٖم هلوهههِْ
ّهكٓهههِْ ّهكهههىوّ ،جلكلوهههس هٍضرتهههس ذشهههٖم ضؿٍٗهههىٕ ،غ٘هههٍ هلوهههِّْٗ ،طظههه
ذحلطعو٘ن .كوح أًِح ضهطل عي جلكلوس جلوكطْذهس فهٖ ْهِْلس جلطلقهٖ ،ألى جلقهٍجمز ضطتلهد
جلطأهل ّئشغح جلًُي ،أهح جلظٌْز فال ضكطحؼ ؾِىجي يٌُ٘ح ي كرٍ٘جي لطلقِ٘ح.
٘ -ضهطل ه جلظههٌْز عههي جلههٌض جلوكطههْخ ،جلههًٕ ٗطتلههد ضنك٘ههك جلعالقههحش جلقحتوههس ذهه٘ي

ٗ -جلتِتحّٕ ،ضهل٘ض جإلذٍُٗ فٖ ضله٘ض ذحٌُٗ ،هإْٓس ٌُىجّٕ للطعل٘ن ّجلػقحفس ،صٖٖٔ.
٘  -جلتِتحّٕ ،ضهل٘ض جإلذٍُٗ فٖ ضله٘ض ذحٌُٗ ،صٖٗٔ.
 - ٙجلشتٍ جلػحًٖ هي قْ جلشحعٍ" ٗح جذيَ جلكٍجِم أال ضى ًْْ فطرْظ ٍَ هح  . . .قى ق فىغْا فوح ٌج ٍم كوي
ْ ِوعحَ.
جًوٍٍ فٖ كطحخ "ًنكس جلٍٗكحًسٌّ ،شكس ؽالم جلكحًس ،هكوى ذي أه٘ي ذي فؼل ه ذي هكد
جلىٗي ذي هكوى جلوكٖ٘.1ٗ/ٔ .
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جلكلوحش ،ذؿِى ّضٍكُ٘ ّذؾم ،ذٌ٘وح جلظٌْز ضعتٖ جلٍْحلس وفعس ّجقىز.
ثاويا :انذساما بيه انىاقع وانخيال وقىة انتأثيش
ضكههحّ جلههىٌجهح أى ضههٍذؾ ذهه٘ي عههحلو٘ي أقههىُوح ّجقعههٖ ّجٙنههٍ ن٘ههحلٖ عههي ؽٍٗههر
جلوكحكحز جلطٖ ضٓطلُم جْطىعحم جلُهحى ّجلوكحى ّجألطْجش لططن عول٘س جلٍذؾ ذ٘ي جلعهحلو٘ي.
ّجْطٌحوج ئلٔ ضلك جلعالقس ذ٘ي جلعحلو٘ي ّػعص "ًِحو طل٘كس" ضعٍٗنهح للهىٌجهح علهٔ أًِهح""
8
ًشحؽ هعٍفّٖ ،جع ،قٍكٖ ،ؾوحعٖ ،ضوػ٘لٖ"
ّغوس جنطالم ذ٘ي جلهٌض ذِ٘ثطهَ جلوؿهٍوز جلوكًْهس ههي قرهٍ ٌّّقّ ،جلهٌض ذْطهنَ
يذًذحش طْض٘س ّهْؾحش ػْت٘س ،غوس جنطالم"" أى ٍٗضْٕ جلوعٌٔ قرٍج ّأى ٗلرّ كطحذهس
ٗكول جْوح ذعٌَ٘ ،لهّ٘ ُهْ أى ٗوِهٍ طهٌْز علهٔ شحشهس طهغٍ٘زّ ،جالنهطالم لهّ٘ ُهْ
جالنطالم ذ٘ي جلكرٍ ّجلًذًذحش جلظْض٘س ّجلوْؾحش جلؼْت٘س .ئًَ جنطالم ذه٘ي غقهحفط٘ي ذهل
1
ذ٘ي ٌؤٗط٘ي للعحلن أّ علٔ جألطف ذ٘ي عحلو٘ي هطرحٌٗ٘ي"
ّضههُوجو أُو٘ههس جلههىٌجهح فههٖ عالقطِههح ذحلؿوههحٍُ٘ فههٖ جعطوحوُههح علههٔ جلطل٘نُٗههْى جلههًٕ
ٗؿور فٖ ضكٌَْٗ نظحتض جلوٍٓـ ّجلٌٓ٘وح ّٗهطُلِوهح وجنلهَ أّ كوهح ٗقهْ علهٖ عُٗهُ
ذههال "" جلطلنُٗههْى كْْهه٘لس ئعههالم ؾوحٍُ٘ٗههس ٗؿوههر ذهه٘ي نظههحتض كههل هههي جلٓههٌ٘وح كلغههس
ذظههٍٗسّ ،جإليجعههس كلغههس ْههوع٘سّ ،جلكٍكههس كلغههس هٓههٍـ ،فؼههال عههي ئهكحً٘ههس جْههط٘عحذَ
ٓٔ
لهحط٘س جلظكحفس كلغس هقٍّمز"
ّجلىٌجهح جلطحٌٗه٘س ًْع هي أًْجع جلىٌجهح جلوطعىوز ،ضطهً قْجهِهح ّهحوضِهح ههي أقهىجظ
جلطحٌٗم جلنحتطس فطككٖ جألقهىجظ جلوهإغٍز فهٖ ضهحٌٗم جألههنّ ،جللكوهحش جلنحطهلس فهٖ ضْؾ٘هَ
ضحٌٗهِح ،فِٖ ضؿٓى لٌهح جلوحػهٖ لطقهٍخ لٌهح ُهًٍ جألقهىجظ جلطهٖ لهن ًعشهِحّ ،ضٓهحعىًح فهٖ
كهْىُ ٌأٗهح ضؿهحٍ جألقهىجظًّ ،طههً هْقنهح
ّػر ضظهٌْ لطلهك جألقهىجظ ّجلْقهحترّ ،ههي غهن ًُ ا
هٓحٍٗج هعِح أّ هغحٍٗج لِحّ ،يلك هي نهال ئوٌجا جلعالقهس ذه٘ي جللغهس ّجلهىٌجهح" .يلهك أى
جلػٌْز جإلعاله٘س ُٖ جٙى ذظىو ئٌْحم عحلن هغهحٍٗ ّذحلطهحلٖ عالقهس ؾىٗهىز لنًٓهحى ذهًلك
جلعحلن ..فطُجقن جلظٌْ ّضشحذك جلقٌْجش جلطٖ ضٌقلِح ْٗلىجى جلْ٘م ٌؤٗس ذلٌْٗهس للْجقهر ضرهى
ٔٔ
ضوػالضٌح ّقٓحْ٘طٌحّ ،ضط٘ف لوه٘الضٌح جلعول فٖ فؼحمجش ؾىٗىز "
- 6ئذٍجُ٘نٌ ،ؾدً ،وٍٗس ذالغس جلؿوٌِْ ّهالهكِح عٌى عوحو عرى جللت٘  ،ذكع هٌشٌْ
ػوي ذكْظ جلوإضوٍ جلىّلٖ جألّ للقؼحٗح جلوعحطٍز ّهقحطى جلشٍٗعس ذكل٘س جلشٍٗعس ؾحهعس
جلٓلتحى عرى جلكل٘ن هعون شحٍ ،جلؿُم جلػحلع .صٖ.ٔٔ1
 - 8طل٘كسًِ ،حو جلوٍٓـ ذ٘ي جلني ّجلنكٍ_ جلِ٘ثس جلوظٍٗس جلعحهس للكطحخ_  ٔ18ٙم_ ص.ٔ1
 - 1ذٌعرى جلعحلٖ ،عرى جلٓالم ،ػى جلٍجُي ،وجٌ ضْذقح للٌشٍ ،صٖٗ.
ٓٔ  -ذال  ،علٖ عُُٗ ،جلن٘لن جلطٓؿ٘لٖ جلطلنًُْٖٗ هي جلنكٍز ئلٔ جلشحشس_ هٌشٌْجش جلِ٘ثس
جلعحهس جلٌْٓٗس للكطحخ_ ٖٕٔٓ م_ص.ٙ
ٔٔ  -ذٌعرى جلعحلٖ ،عرى جلٓالم ،ػى جلٍجُي ،صٖٗ.ٖ٘-
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ّْٗػههف ّل٘ههى ْهه٘ أُو٘ههس جلههىٌجهح فههٖ فِههن جلٌظههْص جألوذ٘ههس ّجلطههًّق جلرالغههٖ
ف٘قْ "" ّلثي كهحى ؾهل جلٌهحِ قهى عُفهْج عهي قهٍجمز جلٌظهْص جألوذ٘هس جلوكطْذهس ،قهىٗوِح
ّؾىٗىُح ،فاى جلْْ٘ؾ جلىٌجهٖ جلوظٌْ أقىٌ جٙى علٔ جلْطهْ ئلهِ٘ن ّههحؽرهس يجتقهطِن
ذلغس أوذ٘س ق٘س ضطْْؾ جلٓهٍو ّجلوهحوز جلككحت٘هس جلؿًجذهس ذشهظه٘حضِح ّأقهىجغِح جلوشهظهس،
ف٘ٓطقرلِح جلوشحُى فٖ ْ٘حقحضِح جلْح٘ن٘س .يلك ههح كهحى ههي أههٍ جللغهس فهٖ أعوهحلٖ جلىٌجه٘هس
ٕٔ
جلطحٌٗه٘س"
ّفٖ يكٍ أْرحخ قْز جلىٌجهح (جلطلنُْٗى) فهٖ جلطهأغٍ٘ علهٔ جلوطلقهٖ ٗهًكٍ علهٖ عُٗهُ
ذههال عههىز جعطرههحٌجش ،جلطههٖ ٗعههىُح جلركههع عْجهههل ضههأغٍ٘ فههٖ ضعلههن غ٘ههٍ جلٌههحؽق٘ي ذحلعٍذ٘ههس
لقْجعى جلعٍذ٘س ّذالغطِح هي نال جلىٌجهح جلطحٌٗه٘س جلوكطْذس ذحلنظكٔ جلطهٖ ضِهطن ذطعر٘هٍ
جلٌض جألوذٖ عي هؼوًَْ للؿوٌِْ ،هٌِح"
ّٔ" -ؾْو جإلهرٍجؽٌْٗحش جلطلنًُْٗ٘س جلنؼحت٘س ذوح ضوطلكَ هي أْحل٘د جلؿًخ ّجإلذِهحٌ.
هوح ٗؿعل هٌِح ّْحتل ؾحهكس ّهإغٍز ؾىج فٖ ضشك٘ل جلْعٖ ّجلْؾىجى ّجلًّق.
ٕٗ -ؿعل ًُج جلطأغٍ٘ هي جلطلنُْٗى جلوإْٓس جلطٍذْٗس ّجلطعل٘و٘س جلؿىٗىز جلطٖ ؽغهص علهٔ
هكحًههس كههل هههي جألْههٍز ّجلوىٌْههسّّ ،طههل ضههأغٍٍ٘ جلطٍذههْٕ ئلههٔ وٌؾههس أى ذعههغ
جلرحقػ٘ي جلطٍذْٗ٘ي ٗؼعْى جلطلنُْٗى جٙى فٖ هٍضرس جألخ جألّ  ،إٔ ئى وٌٍّ هطقهىم
علٔ وٌّ كل هي جألٍْز ّجلوىٌْس"ٖٔ.
ئى جلركههع فههٖ هكحّلطههَ ُههًٍٗ ،كههحّ أى ٗقههىم ًوْيؾههح ضتر٘قههح عول٘ هح لوههح ٗعههٍم خ"
جلطتر٘ر جلعولهٖ للهىٌجهح" كوهح ٗٓهوِ٘ح" وٗن٘هى ذهٍٗطب" ّلقهى أّػهكص ههح أعٌ٘هَ ذهحلطتر٘ر
جلعولهههّٖ ،قهههىهص ًوٍٗهههس لغْٗهههس هطْجطهههلس ضقهههْم علهههٔ جلطنحعهههل جالؾطوهههحعٖ ّجألطهههْجش
جلوطعهههىوز ّجلطهههأّٗالش جلوهطلنهههسّ ،قهههىهص أٗؼهههح هنِْههههح فهههٖ غحٗهههس جألُو٘هههس ههههي جلٌحق٘هههس
جلٌوٍٗس ُّْ ،أى جلتٍٗقس جلطٖ ٗعرٍ ذِح جلٌض عي هؼوًَْ ّهغُجٍ أُن ذكػٍ٘ هي هؿٍو
هعٍفس جلوؼوْى ّفكْٓ جلهٌضّٗ ،قْوًهح ُهًج ذحلطهحلٖ ئلهٔ ئوٌجا جلْْهحتل جلوهطلنهس جلطهٖ
ًوطلكِح لظٌر جلوعٌٔ ّضنٍٓ٘جضَ ّضكل٘لَ ّئذىجعهَ ّههح ًعطرهٍٍ ههي أوّجش جألوجم جلهىٌجهٖ،
ّيلك ٗرىو هي يُهي جلقهحٌب نٍجفهس جْهوِح" جلطأّٗهل جلٌوهْيؾٖ" ّٗغهٍِ فهٖ ًنٓهَ قق٘قهس
ٗٔ
ضعىو جالقطوحالش قٓد فِن جلقحٌب للٌض جألطلٖ"
ّغوس جنهطالم فهٖ جلهىٌّ ذه٘ي جلوهإٌل ّجلوإله جلىٌجهٖ(جلٌٓ٘حٌٗٓهص) علهٔ جلهٍغن
هههي جضنحقِوههح فههٖ جلوْػههْع لكٌِوههح ٗطرحٌٗههحى فههٖ جلوعحلؿههس لههَ ،فِههن جلوههإٌل ضقههىٗن طههٌْز
ٕٔ ّ ، ْ٘-ل٘ى ،جلشحُى ّجلوشِْوٍْ٘ ،ز ّهٍجؾعحش فكٍٗس ،جألُل٘س ،ؽٔ ،ٕٓٔٙ ،ص.ٗ٘ٙ
ٖٔ  -ذال  ،علٖ عُُٗ ،جلن٘لن جلطٓؿ٘لٖ جلطلنًُْٖٗ هي جلنكٍز ئلٔ جلشحشس .ص.ٙ
ٗٔ -ذٍٗطب ،وٗن٘ى ،لغس جلىٌجهح ،جلٌوٍٗس جلٌقىٗس ّجلطتر٘ر ،ضٍؾوس ٌذ٘ر هنطحـ ،هٍجؾعس ّضظىٍٗ
ؾوح عرى جلٌحطٍ ،جلوؿلّ جألعلٔ للػقحفس .ٕٓٓ٘ ،ص ٔٔ.
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هؿٍوز للوحػٖ وّى َٗحوز أّ ًقظهحى ،أههح جلوإله ف٘طههً ههي جلطهحٌٗم ٌههُج ٗٓهطت٘ر أى
ٗعههحلؽ ذههَ قؼههحٗح قحل٘ههس ،أّ ٗٓههطعولَ ئْههقحؽحش للْجقههر ضحٌكههح للوشههحُى فههك ٌهههَْ ُههًٍ
جإلْقحؽحش هي نال جلعول جإلذىجعٖ جلًٕ ٗقىههَ جلوإله " فحلنٌهحى قه٘ي ٗٓهطلِن جلوحػهٖ
ِٗههىم ئلههٔ ضكق٘ههر ضْجطههل ئًٓههحًٖ هههي نههال ضؿٍذههس فٌ٘ههس ،جضظههحل٘س ٌّق٘ههس ،ضتههٍـ
٘ٔ
ضٓحؤالضِح علٔ جلْجقر جلوعحطٍ فٖ هكحّلس جلركع عي ٌؤٗس هٓطقرل٘س"
ئيى جلعالقس ذ٘ي جلىٌجهح ّجلطحٌٗم عالقس قحتوس ال ٗوكي ئًكحٌُح ذ٘هى أى ُهًٍ جلعالقهس ال
ضعٌههٖ أًِوههح هطتحذقههحى ضوحهههح ،ذههل ٌُههحا جنههطالم ؾههٍُْٕ ذٌِ٘وههح فههٖ جلْح٘نههس ّجألُههىجم
ّجلطأغٍ٘ ،أّ كوح ٗقْ قٓ٘ي ُحٌم"" ّذحلٍغن هي ضلك جلعالقس ،جلوطنحعلس ذ٘ي فهي جلهىٌجهح
ّجلطههحٌٗم ّجشههطٍجكِوح فههٖ ذعههغ جلؿْجًههد ،ئال أًِوههح ال ٗطتحذقههحى هههي ق٘ههع جلْحههحت
ّجألُههىجم ّجلطههأغٍّ٘ ،فههٖ قهه٘ي ٗطوطههر جلطههحٌٗم ذْح٘نههس هعٍف٘ههسٌّ ،ذوههح ضٍذْٗههس ،أقحوٗههس،
جلؿحًههد ،ضطو٘ههُ جلههىٌجهح ذطعههىو ّححتنِههح ّهِحهِههح ،ضٍذْٗههس "ضٌٍْٗٗههس" ّأنالق٘ههس ّؾوحل٘ههس
ّضٍفِ٘٘هههس فِهههٖ ضع٘هههى ضظهههٍْٗ جلك٘هههحز ههههي أؾهههل ضعو٘هههر ضؿٍذهههس جإلًٓهههحى جلك٘حض٘هههس ُّهههٖ
"هطٓحه٘س" فٖ عحلن هي جلظٌْ جلنٌ٘س جلوطه٘لسّ ،لِهًج ضعهى جلهىٌجهح جلطحٌٗه٘هس ذحلٌٓهرس لكهل
يجش هٌنٍوز ل٘ٓهص هؿهٍو ّْه٘لس لوعٍفهس جلٌهحِ جٙنٍٗي(جلطهحٌٗم) ذهل أٗؼهح ي أوجز لوعٍفهس
ٔٙ
جإلًٓحى ًنَٓ"
ثانثا :واقع انبالغت انعشبيت تعهما وتذسيسا
ٗقْ جألْطحي جلىكطٌْ ْعى هظلْـ ّجطنح قهح جلرالغهس جلعٍذ٘هس ّههح ّطهلص ئل٘هَ""
فأهههح جلرالغههس جلعٍذ٘ههس فوٌههً أى َقههى جإلهههحم جلعوهه٘ن أذههْ ٗعقههْخ ْْٗ ه ذههي هكوههى ذههي علههٖ
جلٓكحكٖ(شُٕٙٙـ) ٌْْهِحٌّ ،جضد ذ٘ي علْهِح أفؼص ذِهح جلكهح ئلهٔ هؼه٘ر ال ضكهحو
ضلطوّ لِح هٌَ ههٍؾحّ ،ق٘ي ٌأٓ ذعغ جلوؿطِىٗي أى جلىجم قى أُعؼلّ ،جلشنحم قى عه فُ،
ّؾىًح هي ذٌِ٘ن فٍٗقح قى أنلى ئلٔ جألٌعّ ،جْطوٓهك ذحلكتهحم ّجلِشه٘نّ ،فٍٗقهح ًهح هٌهَ
جل٘أِ فٍجـ ٗىعْ ئلهٔ قطهل جلوهٍٗغ ّضغ٘٘رهَ ضكهص أؽرهحق جلػهٍٓ ،ذه٘ي عرهٍجش جلٍقوهس،
َّفٍجش جإلشنحق ".ٔ6
ُههًج ُههْ ّجقههر جلرالغههس جلعٍذ٘ههس كوههح هػلههَ شهه٘م جلعٍذ٘ههس فههٖ َهحًٌههحّّ ،جقههر جلرالغههس
جلعٍذ٘ههس ّجقههر هههإلن ئي ضٌههحوٓ أقههْجم ذحالْههطغٌحم عٌِههحّ ،جلركههع عوههح ٗٓههوًَْ "جلرالغههس
جلؿىٗىز" ًُّج جالطتٍجل ًٍُّ ،جلىعْجش ئًوح ضكش عي ْْم ٍْ٘زّ ،نرع ٍٍْٗز.
ًُّج جلقْ  ،ال ٗهلْ هي نظ٘لط٘ي ؾِل ذطٍجظ ضل٘ى قحم علَ٘ قْم أ ْعلَْى ُن ههي أعلهن
٘ٔ ُ -حٌم ،قٓ٘ي علٖ ،فلٓنس جلطحٌٗم فٖ جلىٌجهح جلطحٌٗه٘س ،وجٌ جلكٌىٕ للٌشٍ ّجلطَْٗر،
جألٌوى ٕٓٓٔ ،م ،صٔٔ.
ُ - ٔٙحٌم ،قٓ٘ي علٖ ،فلٓنس جلطحٌٗم فٖ جلىٌجهح جلطحٌٗه٘س ،صٕٔ.
- ٔ6هظلْـْ ،عى ،فٖ جلرالغس جلعٍذ٘س ّجألْلْذ٘حش جللٓحً٘س آفحق ؾىٗىز ،هؿلّ جلٌشٍ جلعلوٖ،
لؿٌس جلطأل٘ ّجلطعٍٗد ّجلٌشٍ ،ؾحهعس جلكْٗص ،ٕٖٓٓ ،ص.8
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أُههل جلعٍذ٘ههس ذحلعٍذ٘ههس ئهههح عرْوٗههس نحشههعس ضٓههطُ أضرحعِههح ذههرعغ هههح جقطٍفههْج هههي فطههٌْ
جلكىجغس وّى جللرْخ.
ّجلٓههإج جألُههن جٙى" ك٘ ه ًُك ه ِى ُ
ظ فههٖ ُههًج جلٌنههر جلوولههن فٍؾ هسي ضٌتلههر هههي ناللِ هح
جلرالغههس (جلطعل٘و٘ههس) هههي ػهه٘ر جلوههٍم جلطههحٌٗهٖ جلوكههىّو ئلههٔ ْههعس جلعظههٍ ّضؿههٍٕ
ٌٗحذ٘عِح ،هطهًز ؽٍٗقِح ئلٔ غقحفطٌح جلوعحطٍز ،لطٍؾر كوح كحًص كحشهنس عهي فحعل٘هس جلهٌض
جلعٍذٖ؟
ّئيج كحى ًُج ُْ قح جلرالغس جلعٍذ٘س عٌى أُل جلعٍذ٘هس أًنٓهِن ،فهحألهٍ ْه٘كْى أشهى
ضعق٘ىج عٌى جلٌحؽق٘ي ذغٍُ٘هح ...ئي ئى لٓهحًِن لهن ٗعهٍم ؽٍٗقهَ ئلهٔ جلرالغهسّ ،أيّجقِهن لهن
ضعى أْحل٘رِح ..فٌِحا ّقشس ضًّق٘س ذ٘ي جلتٍف٘ي ،الْ٘وح أُل جلرالو جإلْاله٘س.
سابعا :األوذنسياث وكيف بىً ونيذ سيف وصىصها.
جشطٍِش أًىلٓ٘حش ّل٘ى ْ٘ ّ ،عٍفِح جلوشحُى جلعٍذٖ ُّٖ ،ضككهٖ قظهس جألًهىلّ
هي جلنطف ئلٔ جلٓقْؽّ ،نٍؼ جلؿُم جألّ هٌِح ذحْن" طقٍ قهٍٗب" ّف٘هَ ٗككهٖ ضحٌٗههح
وٌجه٘ح عي "عرى جلٍقوي جلىجنل" هإّْ جلىّلهس جألهْٗهس فهٖ جألًهىلّّ ،يلهك ههي جلوْلهى
قطٔ جلووحش هر ئشحٌجش ٍْٗعس ئلهٔ ّالضِهح فهٖ يلهك جلْقهصّ .ؾهحم جلؿهُم جلػهحًٖ "ٌذ٘هر
قٍؽرس" جلًٕ ٗطٌحّ وٌجه٘ح ّذشكل أْحْٖ ق٘حز " هكوى جذي أذٖ عهحهٍ" ّقظهس طهعْوٍ
هي جلنقهٍ ّجلطِوه٘ب ئلهٔ أى طهحٌ جلكهحكن جلنعلهٖ ل ًهىلّّ ،قهى ضٌهحّ جلؿهُم فهٖ ذعهغ
قلقحضههَ جلكههىٗع عههي "عرههى جلههٍقوي جلٌحطههٍ" ًّه فٍْ فههٖ ًِحٗطههَ ئلههٔ جلؿههُم جلػحلههع ُّههْ "
هلْا جلتْجت " ّحٌِْ وّٗهالش هطعهىوزّ .كهحى ههي جلونطهٍع أى ٗظهىٌ جلؿهُم جلٍجذهر
"ْقْؽ غًٍحؽس" ّلكي لن ُٗعلن قطٔ جٙى ْرد قؿرَ ّعىم حٌٍِْ.
ّال شهك أى كطهحخ جلوٓطشههٍق جلِْلٌهىٕ "وَّٕ" كههحى أقهى أُههن جلوظهحوٌ جلطحٌٗه٘ههس
جلطٖ جْطعحى ذِح ّل٘ى ْ٘ فٖ قركطَ جلىٌجه٘س هي جلٌحق٘س جلطحٌٗه٘س ُّْ ،كطحخ كرٍ٘ ٗقهر
فٖ غالغس أؾُجم جلؿُم جألّ " جلوٓ٘كْ٘ى ّجلوْلىّى" ّجلؿُم جلػحًٖ" ئْهرحً٘ح" ّجلؿهُم
جلػحلع" جلوٓلوْى فٖ جألًهىلّ" ّجلكطهحخ هطهٍؾن ئلهٔ جلعٍذ٘هس ّهٌشهٌْ ذحلِ٘ثهس جلوظهٍٗس
جلعحهس للكطحخ ٌْس ٗ.ٔ11
ّجلكق٘قههس أى ّل٘ههى ْهه٘ ُّههْ جلشههحعٍ ّجألوٗههد ذٌههٔ هعحلؿطههَ جلىٌجه٘ههس لِههًٍ جلكقرههس
جلُهٌ٘س ذلغس ؾو٘لس عكٓص جلُهي جلًٕ ضطكىظ عٌَ ذع٘ىج عهي جلطقعهٍ جلووؿهْؼّ ،قهٍص
"ْ٘ " علٔ جنط٘حٌ جأللنحح جلوٌحْرس للُهي ّجألقهىجظ .كوهح جْهطعحى ذكطهحخ "هكحػهٍجش
ضههحٌٗم جألهههن جإلْههاله٘س" لوكوههى ذههك جلهؼههٍٕ ُّههْ هٌشههٌْ ذترعههحش قىٗوههس ذحلوكطرههس
جلطؿحٌٗس جلكرٍٓ ٌْس ٍّٖٗ٘ٔ ،ؽرعحش قىٗػس هٌِح وجٌ جلقلن ٌْس .ٔ18ٙ
ّذوح أى ًٍُ "جلػالغ٘س" ضطٌحّ جلكىٗع عي جألًىلّ ُّٖ فطهٍز َهٌ٘هس ؽْٗلهس لهن ٗنهص
ّل٘ى ْ٘ أى ٍْٗل ٌْحلس ئلٔ جلوشحُى هنحوجُح أى ؾوح جللغس جلطهٖ كطهد ذِهح جلهٌض ئًوهح
ٗٓطوى ؾوحلَ ههي جُطوهحم جألًىلٓه٘٘ي يّجضِهن ذحللغهسُّ ،هًج-فهٖ جلكق٘قهس -ؾلهٖ ّّجػهف فهٖ
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كطحذحش جألًىلٓ٘٘ي ْْجم جألوذ٘س أّ جلطحٌٗه٘س أّ جلشٍع٘س ،ق٘هع ضطٓهن جللغهس ذؿوهح ٗكٓهٍ
قههىز جلوْػههْع جلههًٕ ضطٌحّلههَّٗ ،كنٌ٘ههح أى ًقههٍأ كطههد لٓههحى جلههىٗي جذههي جلهت٘ههد ،لٌههٍٓ
هٓههطْٓ لغههْٕ أًوههْيؾٖ ،أّ ذوعٌههٔ آنههٍ " جللغههس ق٘ههع ٌٗرغههٖ أى ضكههْى" فِههٖ فظهه٘كس
ؾُلس ذع٘ىز عي جلطكل فكحًص فٖ جلوكهل جألّ ههي جُطوحههحش جألًىلٓه٘٘يٗ .قهْ جلهىكطٌْ
ُ٘كل""علٔ أًَ ٗؿد أى ًقٌٍ أى جلعٍذ٘س جلنظكٔ كحًهص وجتوهح فهٖ جلوكهل جألّ فكحًهص
ٔ8
لغس جلعلن ّجألوخ جلعحلٖ كوح كحًص لغس جلٍْو٘حش ّكل هح ُْ ؾحو هي أهٌْ جلىّلس"
ّٗالقههأ أى ّل٘ههى ْهه٘ جْههطتحع أى ٗكههٌٍ غالغ٘طههَ هههي ًوت٘ههس جألوجم جلههىٌجهٖ جلطههٖ
ضعٌٖ أوجم هؿوْعس هي جلٌظْص جألوذ٘هس ّجلشهعٍٗس ههي جلووػله٘يّ ،يلهك ذاقٌهحع جلوشهحُى
ذحلوْق جلىٌجهٖ جلًٕ ضطظحعى أقىجغَ قطٔ لطهح " ض٘ن قٓي" أًهَ هكوهى ذهي أذهٖ عهحهٍ
ققحّ ،أى" ؾوح ْل٘وحى" ُْ طقٍ قٍٗبّ ،أى " هكوى هنطحـ" ذهىٌ نهحوم عرهى جلهٍقوي
جلىجنل فٖ طقٍ قٍٗب ،أّ جلكىجو فٖ ٌذ٘ر قٍؽرسّٗ ،طؿلٔ ًُج جلطوحُٖ ذ٘ي جلشهظه٘حش
عٌى جلوطلقٖ قٌ٘وح ٗشحُى أذتح جلػالغ٘س فٖ أعوح وٌجه٘س أنٍٓ فال ٗكحو ٗقهٍ لِهن ذوهح ُهن
علَّ٘ ،ئًوح ال ُٗج ٗطظٌُْن علٔ ُ٘ثس ّشهْص جلػالغ٘سًُّ .ج فهٖ جلكق٘قهس ٌجؾهر ئلهٔ
عرقٍٗس جإلنهٍجؼ للوههٍؼ جلٍجقهل " قهحضن علهٖ" فقهى جؾطوهر للػالغ٘هس ًهض قهْٕ هٓهرْا،
ّئنٍجؼ فٌٖ هكرْاّ ،أوجم ضوػ٘لٖ هطوحْك غٍ٘ هنكْا.
ّعي ذىجٗطَ فهٖ جلهىٌجهح جلطحٌٗه٘هس ٗقهْ ّل٘هى ْه٘ " "فهٖ عهحم  ٔ168أضطٌهٖ جلكطحذهس
جلىٌجه٘س ضؿٍؾٍ أيٗحلِح علٔ غٍ٘ وعْز هٌٖ ّال هْعى هؼٍّخّ .لكٌِح لن ضظرٌٖ نهرؾ
عشْجم .فقى كٌص قرل يلك ش٘ثح هًكٌْج فٖ جلشعٍ ّجألوخ ّجلػقحفسّ ،كحى جإلًطحؼ جلهىٌجهٖ
جلطلنحَٕ قى ذهىأ فهٖ جلطْْهر نهحٌؼ هظهٍّ ،ضظهىٌضَ هإْٓهس جلهله٘ؽ ل عوهح جلنٌ٘هس فهٖ
وذههٖ ذحإلهههحٌجش جلعٍذ٘ههس جلوطكههىزّ ،لكههي كههحى غوههس ًقههض فههحوـ فههٖ جلٌظههْص جلىٌجه٘ههس
ّكطحذطِح .فوهي جلتر٘عهٖ أى ضٓهطىٌؼ جلؿِهحش جلوٌطؿهس كطحذهح هعهٍّف٘ي ههي جلٓهحقس جألوذ٘هس
لعل جلكطحذس جلىٌجه٘س ضْجفر ُْٓ ّهُْرهس عٌهى ذعؼهِن فْ٘حنهْى ههْجُرِن جلنٌ٘هس فهٖ ُهًج
جلشكل جلٍٓوٕ جلكىٗع".ٔ1
ئيى ،فْل٘ى ْ٘ ٗقٌٍ أهٍج هِوح كحى لَ هنعهْ جلٓهكٍ فهٖ جْهطقرح جلؿوِهٌْ لعوهل
كطد ذلغس أوذ٘س ٌف٘عس ّهطٌ٘س ُّْ ٌط٘ىٍ جلًٕ كهحى ٗوطلكهَ ههي جلشهعٍ ّجألوخ ّجلػقحفهس-
علٔ قى ضعرٍٍ٘-
ّحِهٍش ضلههك جلػقحفهس ُّههًج جألوخ فههٖ ذهحكٌْز أعوحلههَ جلطحٌٗه٘ههس جألوذ٘هس فههٖ هٓلٓههلَ
جلًٕ ًؿف علٔ جلٍغن هي قلس جإلهكحًهحش جلطقٌ٘هس ٍّ ّهٓلٓهل " جلهٌٓهحم" جلهًٕ ضٌهحّ ف٘هَ
ق٘حز شحعٍز جلعٍخ ّطهحقرس جلوٍغ٘هحش " جلهٌٓهحم" ّقهى ّلهؽ ّل٘هى ْه٘ ُهًج جلعوهل ههي
ذههحخ جألوخ ّلههّ٘ غ٘ههٍٍ كوههح ٗقههْ ُههْ"" "ّعلههٔ جلههٍغن هههي أًٌههٖ لههن أذههحوٌ ذٌنٓههٖ ئلههٔ
ُ٘- ٔ8كل ،أقوى ،جألوخ جألًىلٖٓ ،وجٌ جلوعحٌم ،جلقحٍُز ٘ ،ٔ18ص.ٗ1
ّ ، ْ٘- ٔ1ل٘ى ،جلشحُى جلوشِْو ،صٓ٘ٗ.
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جلكطحذس جلىٌجه٘س للطلنحَ قطٔ عٍع يلك علٖ ،فهاى جلعهٍع ّجفهر ُهْٓ قهىٗوح فهٖ ًنٓهٖ
ّهٌُعههح قْٗههح كٌههص أْطشههعٍٍ هٌههً ًعْهههس أحنههحٌٕ .فأقرلههص علههٔ جلطؿٍذههس غ٘ههٍ ُ٘ههحخ ،ال
ضٌحَعٌٖ جلشكْا جلطٖ ضالذّ جلطؿٍذس جألّلهٔ .فكهحى هٓلٓهل جلهٌٓهحم جلهًٕ أْهّ ًؿحقهَ
جلرحٍُ علٔ جلٍغن هي ػع جإلهكحً٘حش جإلًطحؾ٘س ّجلنٌ٘س فٖ يلك جلكه٘ي ،لكؼهٌْٕ فهٖ
عهههحلن جلهههىٌجهحّ ،لكهههي ههههي ذهههحخ جألوخّ .ألهههف علهههٔ ُهههًج جلؿحًهههد جألوذهههٖ فهههٖ ضؿٍذطهههٖ
ٕٓ
جلهحطس"
ّقطٔ ال ًغحلؾ أًنٌٓح ،فقى كحًص جلطؿٍذس هكنْفس ذكػٍ٘ هي جلٌقهى قرهل أى ضٌتلهر ،فقهى
كههحى جلكػ٘ههٍ هههي جلٌههحِ ٌٗوههٍّى ئلههٔ جلٌظههْص جألوذ٘ههس ّجلطحٌٗه٘ههس علههٔ أًِههح ًظههْص
هتْٗههس فههٖ ذتههْى جلكطههد ال ضرٍقِههح ئال ذههحلقٍجمز فقههؾ ،أهههح أى ٗإٗههىُح هوػلههْى فههٖ عولههٖ
ضلنُ ًْٖٗ وٌجههٖ فِهًج ُهْ جلشهتؾ ذعٌ٘هَّ .لكهي ّل٘هى ْه٘ كهحى لهَ ٌإٔ آنهٍ ق٘هح ُهًٍ
جلٍؤٗس جلوحلوس لىٌجه٘س جلٌظْص ف٘قْ "" "ّلكي جالًترحعحش جلقىٗوهس جلٍجْههس ال ضهًُد
ذٓههِْلس عٌههى كػ٘ههٍ هههي جلٌههحِ جلههًٗي ٗههٍّى أى طههنس جألوخ ّجلػقحفههس جلٍف٘عههس ضلكههر عههحوز
ذحلٌض جلوقٍّم أّ جلوترْع ،ال ْ٘وح يجا جلًٕ ضهطض ذقٍجمضهَ جلٌهرهس وّى غ٘هٍُن ،فهايج
جضٓر ٌّجؾَ َّّع ذحلوالٗ٘ي لوح ضٌتْٕ علَ٘ قركطَ ّهحوضَ جلككحت٘س ههي جلطشهْٗرٌ ،ذوهح
ًههُع عٌههَ جلههرعغ طههنس جألوخ ّجلػقحفههس جلٍف٘عههسّ ،ئى كههحى هٓههطكقح لِههح شههكال ّهكطههْٓ
ّفكٍج ٌّْحلس .لكأى عٌظهٍ جلطشهْٗر ٌيٗلهس ضِهرؾ ذحلق٘وهس جألوذ٘هس ّجلنكٍٗهس ،ذٌ٘وهح ضٍضنهر
ذِههح جلنههًلكحش جلشههكالً٘س جلوولههس ّئى كحًههص جلوههحوز جلككحت٘ههس هكههىّوزّ ،جلوكطههْٓ جلنكههٍٕ
ٕٔ
ُُٗال"
خامسا :انذمح بيه انمستىي األدبي وانتهفضيىن
لقههى قههٍص "ّل٘ههى ْهه٘ " علههٔ أى ٗقههىم لٌههح جلطههحٌٗم ذع٘ههىج عههي جلُّجٗههح جلطقل٘ىٗههس،
ّجلٌوت٘س جلٍٓوٗس ألقىجغَ عي ؽٍٗر ضْح٘ه ُهًج جلطهحٌٗم ضْح٘نهح فٌ٘هح ؾىٗهىج ض لنهص عهىز
عْجهل لٌؿحقَ كأفٍجو جلطوػ٘ل ّجإلنٍجؼّ .ال شك فٖ أى جلػالغ٘س ضكول ؽحذعح أوذ٘ح ذالغ٘هح
ال ٗوكههي ئًكههحٌٍّ ،طههل قههى ضههأغٍ٘ ًظْطههِح فههٖ جلوشههحُىٗي ئلههٔ قنههأ جلوشههحُى هقههحؽر
ؽْٗلس هٌِحّ ،قى ٌأٗص ّْوعص ًُج ذٌنٖٓ ،كوح شِى ذهًلك ّل٘هى ْه٘ عٌ٘هَ ،فقهى ًنهٔ أى
ٗكْى أْلْذَ جللغْٕ عحتقح فٖ جْهطقرح جلؿوِهٌْ لوهح ٗكطهد فهٖ ْه٘حق جلهىٌجهح ،ذهل ضنحعهل
جلؿوٌِْ هعَ ق فى جلكنهأ لكهْجٌجش جلشهظه٘حش ،ف٘ػرهص يلهك قهحتال"" ّلقهى أغرطهص ضؿٍذطهٖ
جلعول٘س طْجخ ن٘حٌٕ جألْلْذٖ جللغْٕ ،فلن ٗق جألْلْخ جلرالغٖ جلقىٗن عحتقح أههحم فِهن
جلوشههحُىُّ -ههًٍ ئشههحٌز ضعل٘و٘ههس ضٍذْٗههسّ -ئًوههح أْههِن ئْههِحهح كر٘ههٍج فههٖ ضعُٗههُ هظههىجق٘س
جلشهظهه٘حش ّجلوْجق ه ّجلر٘ثههس جالؾطوحع٘ههس جلعحهههس ٌّّـ جلعظههٍّ ،هههي غههن فههٖ ضكق٘ههر
ٕٓ ّ ، ْ٘ -ل٘ى ،جلشحُى جلوشِْو ،صٔ٘ٗ.
ٕٔ ّ ، ْ٘ -ل٘ى ،جلشحُى جلوشِْو ،صٕ٘ٗ.
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هتلههد جإلقٌههحع .ذههل كحًههص جللغههس فههٖ أعوههحلٖ جلطحٌٗه٘ههس عحهههل ؾههًخ ّجقطنههحم كر٘ههٍٗي ،لههن
ٗقطظٍج علٔ جلٌهرهس جلوػقنهسّّ .ؾهىش كػ٘هٍج ههي عحههس جلؿوِهٌْ ٗهىّى عرهحٌجش ّهقهحؽر
قْجٌٗس هٌِح فٖ ْ٘حقحش جلطعل٘قحش علِ٘ح فٖ هْجقر جلطْجطل جالؾطوهحعّٖ .جقطهٍى جلطعل٘هر
علٔ جلق٘وس جلرالغ٘س فِ٘ح ذحلنكٍز جلطٖ ضعرٍ عٌِح ،ئي ال فحطل فهٖ ذالغهس جلكهْجٌ جلهىٌجهٖ
ٕٕ
ذ٘ي جلشكل ّجلوكطْٓ فكالُوح ٗطكقر ذحٙنٍ ،ذل ُوح قق٘قس ّجقىز"
لههن ٗكههي جلرههحخ جلههًٕ ّلههؽ هٌههَ ّل٘ههى ْهه٘ ئلههٔ جلههىٌجهح جلطحٌٗه٘ههس هْطههىج فههٖ ّؾههَ
جلؿوٌُِْ ،كًج كٌح ًطُْنّ ،أقظى ذحلرحخ ذحخ جألوخ شعٍج ًّػٍج ّضنحعل جلؿوِهٌْ هعهَ،
ًُّج هح ٌجُي علَ٘ ّل٘ى ْ٘ فٖ غالغ٘طَ جلك٘سّ ،جلؿُم جلٍجذر جلغحتد فٖ ٍْجوٗد نن٘هس
ًأهل أى ٗهٍؼ هي ٍْوجذَ قٍٗرحٗ .قْ قحك٘ح عي ًٍُ جلطؿٍذهس" "ذلهٔ ،ونلهص ئلهٔ جلكطحذهس
جلىٌجه٘ههس جلطلنحَٗههس هههي ذههحخ جألوخ هٌههً جللكوههس جألّلههّٔ ،لههن ٗهههحهًٍٖ جلشههك فههٖ ئهكحً٘ههس
جلههىهؽ ذهه٘ي جلوٓههطْٓ جألوذههٖ ّجلطقٌ٘ههحش جلرظههٍٗس جلطلنحَٗههس وّى أى ٗق ه يلههك عحتقههح أهههحم
جلؿوِههٌْ جلعههٍٗغ ،هههح وجهههص جلوههحوز جلككحت٘ههس ؾًجذههس .فوههي قههح ئى هههي ؽر٘عههس جألوخ
ّشٍؽَ أى ٗٓطغلر علٔ جلنِن ،ئال فِن جلٌهرس؟ ذل ئى هي شأى جلطقٌ٘حش جلطلنحَٗس أى ضقهٍخ
ذع٘ىٍ ّضٍ٘ٓ جلطنحعل هعَّ ،ضظهل ذهَ ئلهٔ ق٘هع ال ضظهل جلوهحوز جلوترْعهس .غهن ئى جلنٌهْى
جلٓههٍوٗس ذتر٘عطِههح قطههٔ جلوههحوز جلوترْعههس هٌِههحٗ ،وكههي أى ضؿههًخ هٓههطْٗحش هطنحّضههس هههي
جلوطلقهه٘ي ،ذحعطرههحٌ هحوضِههح جلككحت٘ههس جلشههحتقس .غههن ٗطنههحّضْى فههٖ هٓههطْٗحش جلطههًّق ّجلطأّٗههل
ٖٕ
ّجلطكل٘ل ،هي جلقحٌب جلعحوٕ ئلٔ جلٌحقى جلوطعور ،ئلٔ جلرحقع جلوطهظض"
ئًٌح ًٓطت٘ر أى ًالقأ ّذشىز هٓطْٓ جللغس جلعٍذ٘س فٖ ًظْص ّل٘هى ْه٘ ّٗ ،كنٌ٘هح
أى ًشحُى قلقس ههي قلقهحش جلػالغ٘هس ًّهٍٓ لغهس جلكهْجٌ فِ٘هح جلهًٕ ٗهأضٖ هكطوهح ذحألْهحل٘د
جلرالغ٘س ّجلطشرِ٘حش ّجلكٌحٗحش ّجألهػح ّأذ٘حش جلشعٍّ ،جلطؼو٘ي ٗٙهحش جلقهٍآى جلكهٍٗن،
ّهنٍوجش قى ضرىّ غٍٗرس علٔ أيى جلوشحُى ٗهنهٔ عل٘هَ هعٌهحٍ ،لكٌِهح ضطؼهف قه٘ي ًٓهوعِح
فٖ ْ٘حقِح جلىٌجهٖ ّذأوجم ضوػ٘لٖ عح ف٘وٍِ ننحم هعٌحُح ّئى لن ٗٓطعي جلوشحُى ذوعهحؾن
جللغس .فحلٓ٘حق هِهن ؾهىج لر٘هحى هعٌهٔ جلونهٍوزّ ،غٍجذهس جلونهٍوز ل٘ٓهص ُهىفح فهٖ قهى يجضهَ،
فحلًٕ ٗككن ًُج كلَ ُْ جلىٌجهح جلطٖ ٍٗٗىُح ّل٘ى ْ٘ هعرٍز ّطحوقس ،فغٍٗد جللغس لهّ٘
هأٌذح ٍٗٗىٍ كوح ٗقْ "" علٔ أى هكحكهحز جألْهحل٘د جلقىٗوهس فهٖ جلهىٌجهح جلطحٌٗه٘هس ال ٗعٌهٖ
جْطعوح جلونهٍوجش جلغٍٗرهس جلطهٖ ضع٘هر فِهن جلوشهحُى جلوعحطهٍ جلعهحوٕ ،ئال ههح ٗهى ْه٘حق
ٕٗ
جلوْق علٔ هعٌحٍ أّ علٔ ّؾَ جْطعوحلَ فٖ جلٓ٘حق"
ئى للوشحُى وٌّج هِوح فٖ هكحّلس فِهن ذالغهس لغهس جلكهْجٌ ّأوذِهح ئى كحًهص لىٗهَ ً٘هس
طحوقس فٖ جلطعلن أّ كوح ٗقْ ف٘ظل جألقوٍ" "فحلوعحًٖ لظ٘قس ذكهل شهٖم ُّ...هٖ عحلقهس
ٕٕ ّ ، ْ٘ -ل٘ى ،جلشحُى جلوشِْو ،ص٘٘ٗ.
ٖٕ ّ ، ْ٘ -ل٘ى ،جلشحُى جلوشِْو ،صٕ٘ٗ
ٕٗ ّ ، ْ٘ -ل٘ى ،جلشحُى جلوشِْو ،صٗ٘ٗ
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ذكل جلوْؾْوجش قِ٘ح ّؾحهىُح عحقلِح ّغٍٕ عحقلِحّ ،هح علٌ٘ح ًكي جلوطلق٘ي ْهْٓ ئذهىجم
جلٌ٘س فٖ جلطلقٖ لكٖ ٗشٍع جلعقل فٖ عول٘س هعقىز هنحوُح ضنك٘ك جلشركحش جإلشحٌٗس للوعهحًٖ
ٕ٘
جلوك٘تس ذٌح"
ٕٙ
ّٗىلل "ْ٘ " علٔ يلك ذحْطعوحلَ لنأ" ٌُّحم" وّى أى ٗنِن جلوشحُى هعٌحُهح فهٖ
جلوعؿن"" ٗكنٖ أى ضٍو فٖ ْ٘حق جلشط٘وس" أٗطِح جلكوقهحم ،جلهٍقهحم جلٌُْهحم "ّ ٕ6أههح عهي
جل هىٌّ جلطعل٘وههٖ لِههًج جلٓهه٘حق جلههىٌجهٖ ف٘قههْ ّل٘ههى ْهه٘ " "ّلعلِههح أى ضكنههُ جلٓههحهر أّ
جلوشحُى علٔ جْطهٍجؼ هعٌحُح هي جلوعؿنّ...علٔ إٔ قح  ،فاى جألْحل٘د جللغْٗهس جلقىٗوهس
ٕ8
ال ضطوػل فٖ هنٍوجش جلوعؿن فقؾّ ،ئًوح ضٓطوٍِ أّال فٖ ْرك جلعرحٌز ًّووِح"
سادسا :انتزوق انبالغي بيه طبيعت انمىقف انذسامي وانتكهف انهفظي.
ّػر ّل٘ى ْ٘ شٍّؽح لطًّق جلهٌض جلرالغهٖ ّجألوذهٖ فهٖ غالغ٘طهَ لطكظهل جلنحتهىز
وّى هلل أّ كلل ف٘قْ " "أهح جلؿوحل٘حش جألوذ٘س جلكق٘قس فطٌرػر هي ؽر٘عس جلوْق جلهىٌجهٖ
ّطٍجعحضَّ ،ضْح فٖ نىهس جلطهأغٍ٘ جلوٌشهْو هٌهَ علهٔ ًكهْ ؽر٘عهٖ ال ضعٓه ف٘هَ ّال
ضكل  ،فًٍِ قْجوظ وٌجه٘س ضكحكٖ جلك٘حز جلْجقع٘س ّهح فِ٘ح هي هْجق ّعالقهحش ئًٓهحً٘س.
فههال ٌٗرغههٖ أذههىج أى ضكههْى هؿوْعههس جلٌظههْص جإلًشههحت٘س ّجلٌػههٍ جلشههعٍٕ هٍكرههس علههٔ
جلشهظ٘حش هي نحٌؾِحّ ،هقكوس علٔ جلوْجق  ،ذك٘ع ضرىّ ُهٌرَطفس عهي ُهإالم ّأّلثهك ئي
ئى شههعٍٗس جلكههْجٌ جلههىٌجهٖ ّق٘وطههَ جلؿوحل٘ههس ضهؼههر لشههٍّؽ جلههىٌجهح ّهقطؼهه٘حضِحّ ،ال
ٌٗرغٖ أى ٗطقهىم فِ٘هح جلشهكل علهٔ جلنكهٍز ّجلوكطهْٓ ّجلوْقه ّ ،لكٌهَ ٗطشهكل ذِهإالم فهٖ
ٕ1
جلٓ٘حق جلٍٓوٕ"
ئى جإلًٓحى ُّْ أهحم جلشحشس جلظغٍ٘ز ٗىٌا جلعالتر ٍّٗذؾ ّٗنِن "ّٗطهًكٍ" ذك٘ن٘هس
ههحلنس ضوحم جلوهحلنس لوح ٗقْم ذَ ُّْ أهحم ًض هكطهْخّ .لعلٌهح جل٘هْم ًقطٌهر ،أكػهٍ ههي إٔ
ّقص هؼٔ ،أى جلظٌْز ضط٘ف ًوتح ههحلنح لرلْ جلوعٍفس ّجلطوكي هٌِح .ئًِح أقهْٓ ذالغهس
ّأكرٍ قىٌز علٔ ضكػ٘ جلوعحًٖ ّعٍػِح ًّشٍُح"ٖٓ.
ئيى فحلوْق جلىٌجهٖ كوح ٗرىّ هي كالم ّل٘هى ْه٘ هْقه ضعل٘وهٖ ٗهطن ف٘هَ ضْح٘ه
ٕ٘ -جألقوٍ ،ف٘ظل ،هعؿن جلٓ٘و٘حت٘حش ،جلىجٌ جلعٍذ٘س للعلْم ًحشٍّى ،ٕٕٓٓ ،ص.8
- ٕٙجل َْ ٌٍَُ" جل ُك ْو ُ
ر فِٖ ُك ال َع َو ٍلّ ،جهٍأز ٌُّحم إٔ نٍقحم قوقحم .لٓحى جلعٍخ ،جذي هٌوٌْ،
هكوى ذي هكٍم ذي علٔ ،أذْ جلنؼل ،ؾوح جلىٗي جذي هٌوٌْ جألًظحٌٕ جلٍّٗنعٖ جإلفٍٗقٖ،
وجٌ طحوٌ ،ذٍّ٘ش ،ؽٖ ُ ٔٗٔٗ -ـ ،هحوز " ٌٍّ".
ّ ، ْ٘ - ٕ6ل٘ى ،جلشحُى جلوشِْو ،صٗ٘ٗ.
- ٕ8جلٓحذر ص ٘٘ٗ.
ّ ، ْ٘ - ٕ1ل٘ى ،جلشحُى جلوشِْو ،ص٘٘ٗ.
ٖٓ -ذٌعرى جلعحلٖ ،عرى جلٓالم ،ػى جلٍجُي ،صٖ٘.
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جلههىٌجهح فههٖ نىهههس جلوكطههّْٓ ،جلوٓههطن٘ى جألّقههى ُههْ جلوشههحُى أّ جلوطلقههٖ ،فحلههىٌجهح ضهههىم
جلوكطهههْٓ ُّهههْ أٗؼهههح نحوهِهههح" ئي ال فحطهههل فهههٖ ذالغهههس جلكهههْجٌ جلهههىٌجهٖ ذههه٘ي جلشهههكل
ٖٔ
ّجلوكطْٓ فكالُوح ٗطكقر ذحٙنٍ ،ذل ُوح قق٘قس ّجقىز"
لقههى كههحى ؾوههح لغههس ّل٘ههى ْهه٘ ّقىٌضههَ علههٔ ًوههن عرحٌضههَ ّْههركِح ْ هررح ٌت٘ٓههح فههٖ
جنط٘حٌ جلركع لػالغ٘طَ جألًىلٓ٘س ّضْح٘نِح جلىٌجهٖ فهٖ ههىٓ قهىٌز جلتهالخ غ٘هٍ جلٌهحؽق٘ي
ذحلعٍذ٘س علٔ جلطًّق جلرالغٖ لٌظْطِحًُّ ،ج ُىم ٗوِهٍ ههي ؽهٍم ننهٖ لهىٓ "ّل٘هى
ْ٘ " ًنَٓ ،ئي جلٍؾل أوٗهد ّشهحعٍ هكهد للغطهَٗ ،كهحّ أى ٗهإٌل لؿوحلِهح كوهح ٗهإٌل
د
ألقىجظ أهطِح ُّْ ،فٖ ًُج ٌٗتلر هي غقس ذحلوْجؽي جلعٍذّٖ ،لكل هكد للعٍذ٘هس ٌجغه ٍ
فِ٘ح ال عٌِح ،فقى ٌجُهي علهٔ جالْهطعىجو جلنتهٍٕ لكهل هطهًّق للرالغهس جلعٍذ٘هس أٗوهح كحًهص
غقحفطَّ ،قى كٓد ًُج جلٍا ُحى"" ّقى ط فف ذًلك حٌٖ فٖ جلؿوٌِْ جلعٍذٖ ،فوح َجلص جللغهس
ضكطل هْقعح هٍكُٗح فٖ قَٓ جلؿوحلٖ ّعحلوَ جلْؾىجًٖ"ٕٖ.
لقى ذحش هي جلؼٌٍّٕ أى ًقهٌٍ أى غالغ٘هس ّل٘هى ْه٘ ؾوعهص ذه٘ي جلكهْجٌ جلٌهرهْٕ
ّجلشهعرَّْٕ ،جوش فهٖ جلوهأغٌْ جللغهْٕ ّجلرالغهٖ لهىٕ جلترقطه٘ي" ّلقهى عهىش جلىٌجْههحش
جلكىٗػههس جلظههٌْز ّْهه٘لس قههٍز للطْجطههل وّى ق٘ههْو أّ قههْجؾُ كطحذ٘ههس أّ فكٍٗههس فطْْههعص
وجتٍز جالْطقرح ّضٌْعص ؽٍق جلطأّٗل فكحى جلطكٌٍ هي قْ٘و جقطكهحٌ جلٌهرهس فهٖ جلطأّٗهل،
فطكٌٍ جلٌض هٌِن ّهي طحقرَ أٗؼح"ٖٖ.
ّهههي ٗشههحُى ُههًٍ جلػالغ٘ههس ْ٘شههعٍ ذعههى فٍجغههَ هٌِههح ذقههْز ضأغٍُ٘ههح جللغههْٕ ّجألوذههٖ
ّجلػقههحفٖ علههٔ شهظهه٘طَ ،يلههك أى ُههًج هههح ْههعٔ ئل٘ههَ ّل٘ههى ْهه٘ هههً ذههىأ نههؾ جلههىٌجهح
جلطلنًُْٗ٘س فقى ؾوعص أعوحلَ جلطحٌٗه٘س " ذ٘ي جلق٘وس جلىٌجه٘س ّجلػقحف٘هس جلٍجق٘هس ،شهأًِح فهٖ
يلههك شههأى جألشههكح جألوذ٘ههس ّجلػقحف٘ههس جلوقههٍّمزّ ،جلههٍّجؼ جلشههعرٖ هههي نههال جلطقٌ٘ههحش
جلرظٍٗس جلطٖ ضكولِهح ئلهٔ كهل ذ٘هص .فِهٖ ئيى وّى غٍُ٘هح ههي جألشهكح ٗ .وكهي أى ضٓهقؾ
جلكىّو ذ٘ي جلػقحفس جلعل٘ح ّجلػقحفس جلشعر٘س ،كًلك ذ٘ي ؾوٌِْ جلٌهرس ّجلؿوٌِْ جلعهحمُّ .هًج
ُْ ٍْ قْضِح ّقىٌضِح علٔ جلطأغٍ٘"ٖٗ.
ومارج حىاسيت مه األوذنسياث
لقى كحى ُىم ضعلن جلعٍذ٘س ّجلطعل٘ن عٌِح غحٗس ْعٔ ئلِ٘ح ّل٘ى ْ٘ هي نهال غالغ٘هس
جألًىلّ ،فقى كحى ٗع٘د علٔ جلوطهٍؾ٘ي هي جلتالخ هي أقٓحم جللغس جلعٍذ٘س أًِهن ٗعلوهْى
عي جلعٍذ٘س ّقْجعىُح ّجْطعوحلِح لكٌِن ال ضٓطق٘ن ألٌٓطِن علٔ قْ ؾولس ّجقىز ّفقح لِهًٍ
ٖٔ ّ ، ْ٘ -ل٘ى ،جلشحُى جلوشِْو ،ص٘٘ٗ.
ٕٖ ّ ، ْ٘ -ل٘ى ،جلشحُى جلوشِْو ،ص٘٘ٗ.
ٖٖ -عنحًس ،هٍٗن ؽَ ،فحعل٘س ضلقٖ جلظٌْز فٖ فِن جللغس جلعٍذ٘سُٔٗٗٔ-ٕٕٓٓ ،ـ ،جلوإضوٍ
جلىّلٖ للغس جلعٍذ٘س ّآوجذِح.
ٖٗ ّ ، ْ٘-ل٘ى ،جلشحُى جلوشِْو.ٗٙٗ ،
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جلقْجعى ،ف٘طعػٍّى ّال ٗكهحوّى ٗرٌ٘هْى .ئًهَ ٗٓهعٔ ئلهٔ هعحٗشهس جللغهس هعحٗشهس قق٘ق٘هس ههي
نال هٌحُؽ ّؽٍق ضىٌٗٓ٘س ضؿور ذ٘ي جلوِحٌجش جللغْٗس ّعلْم جلعٍذ٘هسّ ،أى جلٓهٍ٘ فهٖ
غٍ٘ ًُج جلتٍٗر نتأ فحوـّ ،قى حٍِ ًُج جلهتأ" فٖ أوجم جلتلرس ههي غ٘هٍ جلعهٍخ جلهًٗي
كحًْج ْٗفىّى هي ذالوُن للىٌجْس فٖ قٓن جللغس جلعٍذ٘هسّ ،أكػهٍُن ههي هحلُ٘ٗهحّٗ .نطهٍع
أًِههن ٗلطكقههْى ذحلقٓههن ّعٌههىُن هههي هِههحٌجش جلعٍذ٘ههس هههح ضكنههٖ الْههط٘عحخ جلوكحػههٍجش
ّضههىّٗي جلوعلْهههحش ّجالضظههح ذحلوظههحوٌ ّجلوٍجؾههر ّجلطقههىم لالنطرههحٌجش هههر َهالتِههن
جلعٍخ علٔ طهع٘ىّ .لكهي ّجقهر جلكهح أى ؾلِهن ٗرهىأ ُّهْ ال ٗكهحو ٗره٘يّ ،ال ٗنقهَ قهىٗػح،
ٖ٘
ٌّٗطِٖ كوح ذىأ"
ئًٌهٖ علهٔ ٗقهه٘ي ههي أى ّل٘هى ْهه٘ كحًهص لهَ ٌؤٗههس ضعل٘و٘هس فهٖ ضعلههن جلعٍذ٘هس ّعلههْم
جلعٍذ٘س هعح ،لكٌَ جطتىم ذؿىجٌ جلطقل٘ى جلًٕ ْحو ّلنطٍز ؽْٗلس هٌحنٌح جلطعل٘وٖ فهٖ ذالوًهح
جلعٍذ٘س لكٌَ ّؾى فهٖ جلهىٌجهح جلطحٌٗه٘هس هٌحنهح طهحلكح لطكق٘هر ُىفهَ فهحًتلر ٗكطهد ذلغهس
أوذ٘س ْل٘وس ّلن ٗكى عي ًُج جلوٌِؽ أذىجٗ .قْ عي ًٍُ جلطؿٍذس جللغْٗس فٖ ْ٘حق جلهىٌجهح"
"أهح جللغس فٖ جألعوح جلطحٌٗه٘س فقى قهٌٍش هٌهً جللكوهس جألّلهٔ أال أضٌهحَ عهي جلوٓهطْٓ
جلرالغههٖ جألوذههٖ ّفقههح لوقطؼهه٘حش جلوْقه جلههىٌجهٖ ّجلشهظهه٘س ّجلعظههٍ جلههًٕ ضههىٌّ ف٘ههَ
ٖٙ
جألقىجظ"
لقى جضرر هٌِؿح علو٘ح فٖ كطحذس ًٍُ جلىٌجهح جلطحٌٗه٘س فقهى ًوهٍ ّ-فهر ضعر٘هٍٍ جلٓهحذر-
ئلٔ ضحٌٗم جللغس فال ٗكطد فٖ عظٍ ذلغس عظٍ آنٍّ ،ال ٗعتٖ شهظ٘س لٓهحى شهظه٘س
أنًٍُّٓ ،ج ُْ جلنِن جلىق٘ر للغس ّضحٌٗهِح هوح أعتٔ أعوحلَ هظهىجق٘س كر٘هٍزّ .لٌطأههل
ًُج جلكْجٌ هي ئقىٓ قلقحش "هلهْا جلتْجته ُّهْ قهْجٌ ذه٘ي (جلهٍَْٗ جذهي عرهىِّ) ّ
ف
(ّالوز ذٌص جلوٓطكنٖ)
ئٌظ آذحتِهكّ ،قهى ْ
ُ
ص
هد
ص فهٖ جلٌعه٘ن ..قطهٔ ًُ ِِ َ
ؾعله ِ
ص جذٌسُ جلهالتِ ّ ،ق ْى وٌؾْ ه ِ
 ْ٘ىضٖ" أً ِهي هٌُلِ ِك هٌطىٓي ألكحذِ ٍِ جلقهْمّ ..فهٔ يلهكَ َٗهحوز فهٖ جلٌفـنَهـقَسّ ،ئًهٖ ًحشه ْىضُ ِك هَ ْ
أى ضقرلهٖ
ُ
ٖ ّض َكـٍم.
ِهٌاٖ أى أُّجَْ٘ ِك ذوحلٖ هح
عشص أذىج ُّْ ،فؼل هٌك عل ف
ْ
ّّلَ ُىاَ أق ف
ر ذَ هٌٖ؟
أل٘ٓص َّؾُكَ َ
َ
َ
ص أقر جلٌحِ عٌىٕ ..ذأى أَُرَ ِك قرفس عٌٖ٘.
 ذل أً ِ هح جلًٕ ضٍؾٍُُْ هٌٖ ٗح أذح عحهٍ؟ (ال ٗل٘ ُر ذًِج جل َك ٍَ ِم ئال جلظىق) لّ٘ عٌىٕ ههح أهٌ٘هك
ذَ ٗح أذح عحهٍ.
َ
ُ
ُ
هٌكّ ،هح َلص عٌى قهْلٖ "ال شهٍؽ علهٔ جلعشهر"
 أعلن ،فْه هح ؾثط ِك ّفٔ ًنٖٓ أهل ِفوح ُْ ذهحألهٍ جلهًٕ ًهطهحٌٍُ ،ئًوهح ُهْ جلهًٕ ٗهطحًٌُهحُّ ،هْ جذهطالم ال ًٍؾهْ هٌهَ نالطهح،
ٖ٘ ّ ، ْ٘ -ل٘ى ،جلشحُى جلوشِْو ،صٓٗٗ.ٗٗٔ-
- ٖٙجلٓحذر صٕ٘ٗ.
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ّوجم ال ًٍؾْ هٌَ ِشنح يم.
هّ٘ لههٖ ّْههحهطَُُ ّال شههرحذَُُ ّال ذىَِٗطُههَ ّال ذالغهسُ
ّأعله ُن أًٌههٖ لٓه ُ
هص (جذههيَ َٗههىّىَ ) فله َ
هعٍ ٍِ ّال فظههحقسُ لٓههحًَِّ ،أًههح ّئٗفههحٍُ علههٔ جلٌقهه٘غُ ..ههْ جلٌههحٌّ ،أًههح جلوههحمُ ..ههْ جًههىفح ُ
ع
شه ِ
جلعحطنس ّأًح ْكْىُ جلل٘ل ُْ ٗتلدُ ْ
هٍ
أى ٗ
ُظ٘د فٖ ْحع ٍس هح أعول أًح فٖ ضكظه٘لِ َِ جل ُع ُو َ
َ
ُكلفَ
هٌك ش٘ثيح ،ئال أى ضأيًٖ لٖ ْ
فهك ههح
ذهأى أُقه٘ َن علهٔ ُقر ِ
ّلكي ..هح أٌٗ ُى قْلََ ..ال ..ال أٌٗ ُى ِ
هك جلنههٖم جلههًٕ ضػههْذ٘ي ئل٘ههَ غهىيج ئى جشههط فى ُؿ٘ه ٍُ جلشههوّ،
ؾههٍٓ جلٌِه ٍُ ذحلوههحم ّأى أكههْى له ِ
ُ
لهك جألٗهح ُم ؽهْ َ طهرٍٕ ّوّج َم
ّجلوال َي جِ ٙهيَ جلوأهْى ئيج جشطىش جلعحطنسّ ،لْٓم ضُرىٓ ِ
ّفحتٖ...
 هوون ،قى ّه قرفٍْ شَ ًُج جلكال َم ذل٘ل غن َقنِ ْوطََ فوح ُْ جٌضؿح هي ّقٖ جلٓحعس
ُ
ُ
ًتقهص عهي
لك "لّ٘ لٖ فظحقسُ جذي َٗىّى" ّلكي َعلِ َن هُ " أًٖ قهى
 ُأ ُأ ُأ،أقٌٍش ِ
ٖ6
قلرٖ"
ئًههَ قههْجٌ فههٖ أٌقههٔ هٓههطْٗحش جللغههس فِههْ ٗعكههّ هٓههطْٓ ؽرقههس جلوطكلوهه٘ي فِوههح هههي
جلترقس جلكحكوس ٍَّّٗ ،جذٌس ٍَّٗ .لًلك فحلكْجٌ هقٌر للوشهحُىّٗ ،كشه كهن كحًهص جللغهس
فههٖ جألًههىلّ ٌقٍجقههس طههحف٘سُّ ،ههٖ لغههس وّّجٗههي جلككههن ّجلٓههلتحى .لقههى فِههن ّل٘ههى ْهه٘
هظههتلف جلرالغههس ّؽرقههَ فههٖ جلههىٌجهح ف٘قههْ "" ّهههح َج جلطعٍٗه جلعٍذههٖ جلقههىٗن جلوكػ ه
للرالغس ذأًِح " هْجفقس جلكالم لوقطؼٔ جلكح " طك٘كح ّؾحهعهح هحًعهح .فلهّ٘ ههي جلوعقهْ
ّال جلوقٌر أى ًٌَُتار شهظ٘حش هي جلعظٌْ جلطحٌٗه٘هس جلوطقىههس ذأْهلْخ عظهٍٕ ٗكهحكٖ
ٖ8
لغس جلظكحفس هػال ،ذىعْٓ ضقٍٗد جللغس ئلٔ جلوشحُى جلٍجُي ّضٍ٘ٓ٘ فِوَ للكْجٌ"
ئى جللغس فٖ وٌجهح ّل٘ى ْ٘ جلطحٌٗه٘س ل٘ٓهص هؿهٍو ّْه٘لس لٌقهل جلوعٌهٔ ،فهال ٗوكهي
أى ضطٓهههحّٓ أْهههحل٘د جلطعر٘هههٍ عهههي جلوعٌهههٔ جلْجقهههى ،لكه ف
ههي ُهههًٍ جألْهههحل٘د ضطٌهههْع ذطٌهههْع
جلشهظ٘حش ّنلن٘حضِن جلػقحف٘س ّجالؾطوحع٘سًُّ .ج هح ٗوكي للوشحُى ّجلوطعلن أى ٗىٌكَ هي
نال هطحذعطَ لكلقحش غالغ٘س جألًىلّ.
ّٗٓطت٘ر جلوطحذر لًٍِ جلكلقحش هي غالغ٘س جألًىلّ ذعى فطٍز هي جلوطحذعس أى ٗقه علهٔ
أْههلْخ جلعظههٍ جألًىلٓههٖ لغههس ّغقحفههس ،فههال ضههىجنل للغههس جلوعحطههٍز ّجللغههس جلقىٗوههسُّ ،ههًج
هٌِؽ ضعل٘وهٖ ًٓهطت٘ر ضكىٗهىٍ ّ-ذقهْز -فهٖ غالغ٘هس جألًهىلّ ألى هإلهَ قهٍص علهٔ ئذهٍجَ
جلعظٍ جألًىلٖٓ ذٓوطَ٘ جلػقحف٘س ّجلطحٌٗه٘سّ ،ئيج حٍِ غٍ٘ يلك فٖ ئقهىٓ هشهحُىُح فهاى
ّل٘ى ْ٘ ال ٗقٍ جلوهٍؼ علٔ ضظٍفَ ،ف٘ع٘هى ضظهٍْٗ جلوشهِى ههٍز أنهٍٓ ألؾهل ْهالهس
جألْلْخ ّوقطَّ .عي ُهًج جلهٌِؽ ٗككهٖ ّل٘هى ْه٘ ف٘قهْ " "ّفهٖ أقهى أعوهحلٖ جلطحٌٗه٘هس
ضظٍم جلوهٍؼ فٖ أقى جلوشحُى لؼٌٍّز ئًطحؾ٘س .ئي ضُ ْقطَل ئقىٓ جلشهظ٘حش فٖ جلٓهؿي
ّ ، ْ٘- ٖ6ل٘ى ،هٓلٓل هلْا جلتْجت  ،ئًطحؼ ٌْْٗس جلىّل٘س لنًطحؼ جلنٌٖ.
ّ ، ْ٘ - ٖ8ل٘ى ،جلشحُى جلوشِْو ،صٕ٘ٗ.
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نٌقح ،غن ضُعن جلٓلتس أًهَ ههحش قطه أًنهَّ .فهٖ جلوشهِى جألطهلٖ جلوكطهْخٗ ،هىنل عل٘هَ
ؾوحعس هي قْهَ لؿول ؾػطَ ،ف٘هحؽرَ ذعؼِن ذكٌ٘طَ"" ٗح أذح فالى .لقى علوٌهح ّه أًهك لهن
ضوص قط أًنك" .أهح فٖ جلطٌنً٘ ،فقهى جْهطرى جلوههٍؼ ذحلؿوحعهسّ ،لهى جلو٘هص .فكهحى ال ذهى
هي ضعىٗل جلهتحخ ّفقح لًلك ،ف٘قْ جالذي" "ٗح أذٖ" ّال غرحٌ علٔ جلكلوسّ .لكي هح كٌهص
ألكطرِح أذىج .فحألقٍخ ئلٔ جألْحل٘د جلقىٗوس أى ٗقح " ٗهح أذهصُّ .هٖ أكػهٍ جًٓهؿحهح ههر لغهس
جلههٌض ّقْجٌجضههَ .فحله٘ههحٌ ال ٗكههْى أق٘حًههح ذهه٘ي جلظههك٘ف ّجلهتههأّ ،لكههي ذهه٘ي جلنظهه٘ف
ّجألفظف لوُٗى هي جإلقٌحع ًّقل ٌّـ جلعظٍ".ٖ1
ّجلوشِى جٙضٖ هي هٓلٓل "طقٍ قٍٗب" شحُى علٔ يلهكُّ .هْ هشهِى ّوجع "ذهىٌ"
نحوم طقٍ قٍٗب ٌّف٘ر ٌقلطٌََّٗ ،د
ٌَٗد" أُْ جلنٍجق غىج؟
ذىٌ" لْال هح ضعلو٘ي جٙى لوح فحٌقطك أذىجّ ،قى كٌص ضقْل٘ي يلك جلٌِحٌ
ال ضىٌٗي ئى كحى لقحؤًح ًعوهس أم ًقوهسّ ،جٙى أضٓهحم جلٓهإج ًنٓهَ ..أنشهٔ أى ضرتهة ذهٖ
يكٍجا عي غحٗطٖ
ٌَٗد" ذل ٗؿد أى ضعؿل ذك.
أٌٗى أى أْور ذعهى قه٘ي أى جلٍؾهل جلهًٕ ههٍ م عوهٍٕ ههٍ جلٓهكحخ جلتهٍٕ فأحهل قلرهٖ
ٌّّقٖ قى غىج ٌؾال عو٘وح ،أهٍ٘ج كوح ٌٗرغٖ لَ أى ٗكْى ،عٌىتً ْأضعُٓ عي جفطقحوا.
وهزا مشهذ آخش مه انمسهسم وفسه في حىاس بيه عبذ انشحمه انذاخم وبذس:
عرى جلٍقوي :جْور ٗح ذىٌ ..قى جلطكقص فهٖ نهىهطٖ ًّكهي فهٖ قهح جلغٌهٔ ،أههح جٙى ..فلهن
أههحى كوهح ضعلهنًّ ،كهيُ ئى أُنهًًح فاًوهح ًإنَ ه ًُ
ٗعُى فٖ ّْعٖ أى أعت٘كَ أؾٍاّ ،لٓهٌح فهٖ
ٍ
ذأًٓحذٌح ّهحػٖ نالفطٌحّ ،ئًوح ٗغٍم جلٍؾ ُل علٔ قىٌ هغٌوَ ّأًص ال ًحقس لك فٖ ُهًج ّال
ؾوههل ،فلوههحيج ضُِهه ِىم ًنٓههك للقطههل هعٌههح؟ لههًج…آهههٍا أى ضؿوههر هطحعههك ّضٌظههٍم هههي
جلظرحـ.
ذىٌ ػحقكح هطعؿرح غن ٗعلر عرى جلٍقوي" ُل ُ
قلص هح ُٗؼكك؟
ذىٌ :ال ٗح ْ٘ىٕ ،الّ .لكي … ذثّ جلوْلٔ جلًٕ ُٗقر ُل علٔ ْه٘ىٍ ههر ئقرهح وُهٍٍُّٗ ،هىذٍ
عٌَ هر جإلوذحٌّ ..هر يلك ،هي قح ئى وٍُا فٖ ئوذحٌ؟
عرى جلٍقوي :أذعى جلًٕ قىظ لقْهٌح ضقْ ُ ًُج !
ذىٌ :ئٗحا أعٌٖ ٗح ْ٘ىٕ… ّقى طىقص ،ئًوح ٗغٍم جلٍؾل علهٔ قهىٌ هغٌوهَّ ،أًهح هٓهطعى
ألى أغٍم علٔ قىٌ هغٌوٖ!
ٗؼكك جألهٍ٘ :هغٌوك؟
ذىٌ  :هغٌوٖ ٗح ْ٘ىٕ لّ٘ فٖ نرهٍ جألههّّ ،لكٌهَ فهٖ نرهٍ جلغهى ..هعهك جأله٘هٍ ُ:هأ
- ٖ1جلٓحذر صٗ٘ٗ.
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ٗعٍمُ نرٍ جلغى؟
ُأّ ،أٌٗح ِ
ًعٍمُ هٌَ ذقىٌ هح ًأه ُل فَّ٘ ،ذقىٌ هح ًرً ُ لًَُّ ،ج ّه هًُركُّ ،هْ… جلعنهْ ٗهح
ذىٌ ِ :
ْ٘ىٕ ُْ هًُرٖ أَٗؼي ح ّئى ُ
كٌص جلوْلٔ ّجلهحوم … أال ضهٍٓ ٗهح ْه٘ىٕ أى أؾهٍٕ عٌهىا
ٓٗ
هإؾل؟ ّْْم آنًٍ أػعحفيح ئى شحم ه.
وهزا مشهذ ثانث بيه صيىب وبذس
ٌَٗهههد :أٗهههي ضهههًُدُ جألقهههالم؟ ّلوهههحيج ٌٗقٓههه ُن جلٌهههحِ شهههقٖ ّْهههع٘ىْ ،هههّ٘ى ّنهههحوم؟
ذىٌ ّ :ال فٍق ذٌِ٘وح ،ئال أى جألّ قى ٌّظ جلٓ٘حوز هر ضْجذعِهح وّى أى ٗكطٓهرِح جكطٓهحذيح،
ّلكههي ..ال عههًٌ للهههحوم أى ٗرقههٔ نحو يهههح ئيج جقطٌههر أى فههٖ وجنلههَ ْهه٘ىيج ّأه٘ههٍيج ،فههايج ضؿ هٍفو
جألهٍ٘ هي جإلهحٌز ّطحٌش علَ٘ هغٍ يهح ال هغٌ يوح ّلن ٗعُى لَ غ٘هٍ ُ فوطهَ ّهتلرهَ ّغحٗطهَ،
فقى جْطْٓ هر جلههحوم جلهًٕ ُٗقحْهوَ جلغحٗهس ،فكالُوهح جٙى ال ٗولهك غ٘هٍ قىٌضهَ ّعُٗوطهَ،
ّلههّ٘ لههَ ئال هههح ٗٓههطقرل هههي أٗحهههَ وّى هههح ٗٓههطىذٍ ،فِوههح علههٔ طههع٘ ٍى ّجقههى أهههحم جنطرههحٌ
ُ
ق٘ع ضوٍِ هعحوى جلٍؾح فاهح جلًُد ّجلنؼسّ ..ئهح جلوعىى جلىًٖم.
جلقىٌ ِز ّجإلٌجوز
انخاتمت وأهم انىتائح انتي تىصم إنيها انبحث:
ّذعههى ،فقههى ضٌههحّ جلركههع جلههىٌجهح جلطحٌٗه٘ههس ّأغٍُههح فههٖ جلطههًّق جلرالغههٖ للتههالخ
جلٌحؽق٘ي ذغٍ٘ جلعٍذ٘س هي نال غالغ٘س جألًىلّ للكحضد ّل٘هى ْه٘ ّ ،جلوههٍؼ قهحضن علهٖ.
ّقى جًطِٔ جلركع ف٘وح ٗوي طحقرَ ئلٔ جلٌطحتؽ جلطحل٘س"
ٔ -ضٓطت٘ر جلظٌْز جلٌحؽقس أى ضرعع ق٘حز أنٍٓ فٖ جلٌض جألوذٖ ،شعٍج أّ ًػهٍج ،قه٘ي
ضعحو كطحذطَ علٔ ٗى ٌْ٘حٌْص هرىع.
ٕ -ضُوجو جلعالقس ّغْقح ذ٘ي جألؽٍجم جلػالغس" جلىٌجهح ّجلٌٓ٘وح ّجألوخ ق٘ي ضرهىّ جلكحؾهس
هلكس ئلٔ ضؿحَّ جلعالقس هي جلطأغٍ٘ ئلٔ جلطعله٘ن ،ق٘هع ضظهرف جلهىٌجهح ّجلٓهٌ٘وح ْهر٘ال
هِوههح هههي ْههرل ضلقههٖ جألوخ ّضعلههن جللغههس للههٍجغر٘ي ّنحطههس هههي ٍٗغههد فههٖ يلههك هههي
جلٌحؽق٘ي ذغٍ٘ جلعٍذ٘س فٖ جلرالو جألٌّذ٘س ّجألْْ٘ٗس.
ٖ -ئًٌههح ذكحؾههس ئلههٔ ضنع٘ههل عالقههس جلههٌض ّجلظههٌْز فههال ًؿعلِههح هقظههٌْز علههٔ جلطههأغٍ٘
جللكوٖ فقؾ ،ذل ًٍٗى أى ضظرف جلىٌجهح ّجلٓهٌ٘وح ّْه٘لس ضعل٘و٘هس فهٖ جلوؿهح جللغهْٕ
ّجألوذٖ ّجلػقحفٖ ،لٌطؿحَّ طالذس جلوحوز جلوىٌّْهس ّؾوْوُهح فهٖ ًوهٍ جلتهالخ ههي
نهههال ئشهههٍجا جلتهههالخ للق٘هههحم ذهههىٌُّن جلطعل٘وهههٖ ذْطهههنِن ئقهههىٓ قلقهههحش جلعول٘هههس
جلطعل٘و٘س.
ٗٗ -ؿههد ضكْٗههل جلههٌض ئلههٔ طههٌْز لهىهههس جلػقحفههس جلعٍذ٘ههس لغههس ّأوذههحّ ،يلههك ذطكْٗههل
ٓٗ ّ ، ْ٘ -ل٘ى ،هٓلٓل طقٍ قٍٗب ،ئًطحؼ ٌْْٗح.ٕٕٓٓ ،
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جلٍط٘ى جلؼهن جلهًٕ ضوطلكهَ جلػقحفهس جلعٍذ٘هس ئلهٔ أعوهح وٌجه٘هس ّْهٌ٘وحت٘س ضٓهطِىم
جلؿوٌِْ جلوطلقٖ لِح ّضعرٍ ذَ هي جلطأغٍ٘ ئلٔ جلطعل٘ن.
٘ -جلطعل٘ن عي ؽٍٗر جلىٌجهح ٌٗوٖ يجتقس جلتحلدّٗ ،ؿوف ذه٘حلَّٗ ،عور ّعَ٘.
 -ٙجلْْهه٘ؾ جلههىٌجهٖ أقههىٌ علههٔ جلْطههْ ئلههٔ جلعههحَف٘ي عههي وٌجْههس جلٌظههْص جألوذ٘ههس
ّجلرالغ٘س ّجللغْٗس.
 -6جلعالقس ذ٘ي جلىٌجهح ّجلطحٌٗم عالقس قحتوس ال ٗوكي ئًكحٌُح ذ٘ى أى ًٍُ جلعالقس ال ضعٌهٖ
أًِو هح هطتحذقههحى ضوحهههح ،ذههل ٌُههحا جنههطالم ؾههٍُْٕ ذٌِ٘وههح فههٖ جلْح٘نههس ّجألُههىجم
ّجلطأغٍ٘.
 -8ذٌههٔ ّل٘ههى ْهه٘ هعحلؿطههَ جلىٌجه٘ههس لػالغ٘ههس جألًههىلّ ذلغههس ؾو٘لههس عكٓههص جلههُهي جلههًٕ
ضطكىظ عٌَ ذع٘ىج عي جلطقعٍ جلووؿْؼّ ،قٍص علٔ جنط٘حٌ جأللنحح جلوٌحْهرس للهُهي
ّجألقىجظ.
 -1ؾوههح جللغههس جلطههٖ كطههد ذِههح جلههٌض ئًوههح ٗٓههطوى ؾوحلههَ هههي جُطوههحم جألًىلٓهه٘٘ي يّجضِههن
ذحللغههسُّ ،ههًج-فههٖ جلكق٘قههس -ؾلههٖ ّّجػههف فههٖ كطحذههحش جألًىلٓهه٘٘ي ْههْجم جألوذ٘ههس أّ
جلطحٌٗه٘س أّ جلشٍع٘س ،ق٘ع ضطٓن جللغس ذؿوح ٗكٍٓ قىز جلوْػْع جلًٕ ضطٌحّلَ.
ٓٔ -جْطتحع ّل٘ى ْه٘ أى ٗكهٌٍ غالغ٘طهَ ههي ًوت٘هس جألوجم جلهىٌجهٖ جلطهٖ ضعٌهٖ أوجم
هؿوْعههس ههههي جلٌظهههْص جألوذ٘هههس ّجلشهههعٍٗس ههههي جلووػلههه٘يّ ،يلهههك ذاقٌهههحع جلوشهههحُى
ذحلوْق جلىٌجهٖ جلًٕ ضطظحعى أقىجغَ.
ٔٔ -كحًههص ضؿٍذههس جلههىٌجهح جلطحٌٗه٘ههس ذلغههس فظهه٘كس هكنْفههس ذكػ٘ههٍ هههي جلٌقههى قرههل أى
ضٌتلر ،فقى كهحى جلكػ٘هٍ ههي جلٌهحِ ٌٗوهٍّى ئلهٔ جلٌظهْص جألوذ٘هس ّجلطحٌٗه٘هس علهٔ
أًِههح ًظههْص هتْٗههس فههٖ ذتههْى جلكطههد ال ضرٍقِههح ئال ذههحلقٍجمز فقههؾ ،أهههح أى ٗإٗههىُح
هوػلْى فٖ عولٖ ضلنًُْٖٗ وٌجهٖ فًِج ُْ جلشتؾ ذعٌَ٘.
ٕٔ -ضكوههل غالغ٘ههس جألًههىلّ ؽحذعههح أوذ٘ههح ذالغ٘ههح ال ٗوكههي ئًكههحٌٍّ ،طههل قههى ضههأغٍ٘
ًظْطِح فٖ جلوشحُىٗي ئلٔ قنأ جلوشحُى هقحؽر ؽْٗلس هٌِح.
ٖٔ -لن ٗقه جألْهلْخ جلرالغهٖ جلقهىٗن عحتقهح أههحم فِهن جلوشهحُىُّ -هًٍ ئشهحٌز ضعل٘و٘هس
ضٍذْٗسّ -ئًوح أِْن ئِْحهح كرٍ٘ج فٖ ضعُُٗ هظهىجق٘س جلشهظه٘حش ّجلوْجقه ّجلر٘ثهس
جالؾطوحع٘س جلعحهس ٌّّـ جلعظٍّ ،هي غن فٖ ضكق٘ر هتلد جإلقٌحع.
ٗٔ -ئى للوشحُى وٌّج هِوح فٖ هكحّلس فِهن ذالغهس لغهس جلكهْجٌ ّأوذِهح ئى كحًهص لىٗهَ
ً٘س طحوقس فٖ جلطعلن.
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٘ٔ -جلوْق جلىٌجهٖ كوح ٗرهىّ ههي كهالم ّل٘هى ْه٘ هْقه ضعل٘وهٖ ٗهطن ف٘هَ ضْح٘ه
جلىٌجهح فٖ نىهس جلوكطّْٓ ،جلوٓطن٘ى جألّقى ُْ جلوشحُى أّ جلوطلقهٖ ،فحلهىٌجهح ضههىم
جلوكطْٓ ُّْ أٗؼح نحوهِح.
 -ٔٙجضرههر ّل٘ههى ْهه٘ هٌِؿههح علو٘ههح فههٖ كطحذههس ُههًٍ جلههىٌجهح جلطحٌٗه٘ههس فقههى ًوههٍ ّ-فههر
ضعرٍٍ٘ جلٓحذر -ئلهٔ ضهحٌٗم جللغهس فهال ٗكطهد فهٖ عظهٍ ذلغهس عظهٍ آنهٍّ ،ال ٗعتهٖ
شهظ٘س لٓحى شهظ٘س أنًٍُّٓ ،ج ُْ جلنِن جلىق٘ر للغس ّضحٌٗهِح.
ٓٗ -ٔ6عٔ ئلٔ هعحٗشس جللغس هعحٗشس قق٘ق٘س هي نال هٌهحُؽ ّؽهٍق ضىٌٗٓه٘س ضؿوهر
ذ٘ي جلوِحٌجش جللغْٗس ّعلْم جلعٍذ٘سّ ،أى جلٍٓ٘ فٖ غٍ٘ ًُج جلتٍٗر نتأ فحوـ.
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انمصادس وانمشاخع
ٔ .ئذههٍجُ٘نٌ ،ؾههدً ،وٍٗههس ذالغههس جلؿوِههٌْ ّهالهكِههح عٌههى عوههحو عرههى جللت٘ه  ،ذكههع
هٌشههٌْ ػههوي ذكههْظ جلوههإضوٍ جلههىّلٖ جألّ للقؼههحٗح جلوعحطههٍز ّهقحطههى جلشههٍٗعس
ذكل٘س جلشٍٗعس ؾحهعس جلٓلتحى عرى جلكل٘ن هعون شحٍ ،جلؿُم جلػحلع.
ٕ .ئذهههٍجُ٘نٌ ،ؾهههدّ ،آنهههٍّى ،جلرالغهههس لغ٘هههٍ جلٌهههحؽق٘ي ذحلعٍذ٘هههس ،وٌجْهههس ه٘ىجً٘هههس،
هترْعحش هٍكُ جلركْظ ّجلىٌجْحش ،ؾحهعس جلٓلتحى عرى جلكل٘ن هعون شحٍٕٕٔٓ.
ٖ .جذههي هٌوههٌْ ،هكوههى ذههي هكههٍم ذههي علههٔ ،أذههْ جلنؼههل ،ؾوههح جلههىٗي جذههي هٌوههٌْ
جألًظههحٌٕ جلٍّٗنعههٖ جإلفٍٗقههٖ ،لٓههحى جلعههٍخ ،جذههي هٌوههٌْ ،وجٌ طههحوٌ ،ذ٘ههٍّش،
ؽٖ.
ٗ .جألقوٍ ،ف٘ظل ،هعؿن جلٓ٘و٘حت٘حش ،جلىجٌ جلعٍذ٘س للعلْم ًحشٍّى.ٕٕٓٓ ،
٘ .جلتِتحّٕ ،ضهل٘ض جإلذٍُٗ فٖ ضله٘ض ذحٌُٗ ،هإْٓس ٌُىجّٕ للطعل٘ن ّجلػقحفس.
 .ٙذٍٗطب ،وٗن٘ى ،لغس جلىٌجهح ،جلٌوٍٗس جلٌقىٗس ّجلطتر٘هر ،ضٍؾوهس ٌذ٘هر هنطهحـ ،هٍجؾعهس
ّضظىٍٗ ؾوح عرى جلٌحطٍ ،جلوؿلّ جألعلٔ للػقحفس.ٕٓٓ٘ ،
 .6ذهال  ،علههٖ عُٗههُ ،جلنهه٘لن جلطٓههؿ٘لٖ جلطلنُٗههًْٖ هههي جلنكههٍز ئلههٔ جلشحشههس_ هٌشههٌْجش
جلِ٘ثس جلعحهس جلٌْٓٗس للكطحخ_ ٖٕٔٓ م_
 .8ذٌعرى جلعحلٖ ،عرى جلٓالم ،ػى جلٍجُي ،وجٌ ضْذقح للٌشٍ.
َ .1ك٘ههس ئذههٍجُ٘ن جلكؿههٖ ،جلظههٌْز ئعاله٘ههح ،هقههح هٌشههٌْ ذوْقههر طههك٘نس جلؿُٗههٍز
جلٓعْوٗس.
ّٓٔ ، ْ٘ .ل٘ى ،جلشحُى ّجلوشِْوٍْ٘ ،ز ّهٍجؾعحش فكٍٗس ،جألُل٘س ،ؽٔ.ٕٓٔٙ ،
ّٔٔ ، ْ٘ .ل٘ى ،هٓلٓل طقٍ قٍٗب ،ئًطحؼ ٌْْٗح.ٕٕٓٓ ،
ّٕٔ ، ْ٘ .ل٘ى ،هٓلٓل هلْا جلتْجت  ،ئًطحؼ ٌْْٗس جلىّل٘س لنًطحؼ جلنٌٖ.
ٖٔ .طل٘كسًِ ،حو جلوٍٓـ ذ٘ي جلني ّجلنكٍ_ جلِ٘ثس جلوظٍٗس جلعحهس للكطحخ_  ٔ18ٙم.
ٗٔ .عنحًههس ،هههٍٗن ؽههَ ،فحعل٘ههس ضلقههٖ جلظههٌْز فههٖ فِههن جللغههس جلعٍذ٘ههسُٔٗٗٔ-ٕٕٓٓ ،ههـ،
جلوإضوٍ جلىّلٖ للغس جلعٍذ٘س ّآوجذِح.
٘ٔ .عوههههحٌْ ،ههههحم ،جضؿحُههههحش قىٗػههههس فههههٖ ضههههىٌّٗ جللغههههس ،جلعٍذ٘ههههس .ذ٘ههههٍّش" هإْٓههههس
جلٍْحلسٕٕٓٓ.
 .ٔٙجلوك٘ههٖ ،هكوههى ذههي أههه٘ي ذههي فؼههل ه ذههي هكههد جلههىٗي ذههي هكوههى جلوك٘ههٖ ًنكههس
جلٍٗكحًسٌّ ،شكس ؽالم جلكحًس.
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الدراما التارخيية وتعزيز التذوق البالغي  ،..د.رجب عوض
 .ٔ6هظلْـْ ،عى ،فٖ جلرالغس جلعٍذ٘س ّجألْلْذ٘حش جللٓهحً٘س آفهحق ؾىٗهىز ،هؿلهّ جلٌشهٍ
جلعلوٖ ،لؿٌس جلطأل٘ ّجلطعٍٗد ّجلٌشٍ ،ؾحهعس جلكْٗص.ٕٖٓٓ ،
ُ .ٔ8هههحٌم ،قٓههه٘ي علهههٖ ،فلٓهههنس جلطهههحٌٗم فهههٖ جلهههىٌجهح جلطحٌٗه٘هههس ،وجٌ جلكٌهههىٕ للٌشهههٍ
ّجلطَْٗر ،جألٌوى ٕٓٓٔ ،م.
ُ٘ .ٔ1كل ،أقوى ،جألوخ جألًىلٖٓ ،وجٌ جلوعحٌم ،جلقحٍُز ٘.ٔ18
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