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 دعاء     
 الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف خلق اهلل محمد صلى اهلل عليو وسلم.

الليم أصلح لنا ديننا الذي ىو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي ىي معاشنا وآخرتنا التي  
 إلييا مآلنا.

 الليم أرزقنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار.
يارب...ال تدعني أصاب بالغرور إذا نجحت وال أصاب باليأس إذا فشلت.... بل ذكرني بأن  

 الفشل ىو التجارب التي تسبق النجاح.
 مظاىر الضعف.يارب...علمني بأن التسامح ىو أكبر مراتب القوة، وأن الكره والظلم أول  

ب... إذا أسأت إلى الناس ف أعطني الشجاعة لالعتذار وإذا أساء الناس لي أعطيني شجاعة  ر يا
 العفو والتسامح.

يارب... إذا جردتني من المال ف أترك لي العلم، وإذا جردتني من النجاح أترك لي قوة الصبر  
 حتى أتغلب على الفشل.

 يارب... إذا نسيتك ف ال تنساني.
 

 
 

 

 سعاد                                                                 ريمة

 
 



 

 

 

 كلمة شكر وتقدير                

الميم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد قبل الرضا ولك الحمد إذا رضيت ولك أن تحمد بعد 
عاليت إنو ال الرضا ولك الحمد عمى ما أعطيت ولك الشكر عمى ما قضيت تباركت ربنا وت

 .من واليتيعز من عاديت وال يذ ل 

بالشكر إلى من أىدانا األمل، من ميد لنا طريق العمل، من كان دوما األسبق  نتقدم
 .لمتضحية دون ممل، من عممنا أن العمم فوق الجميع وأن التواضع ال يمبيو إال الرفيع

والتقدير كل االحترام  نكن لو الذي "عبد المالك بن شافعة" األستاذ المشرف إلىنتقدم بالشكر 
العممية  ائحو القيمة ونسأل اهلل عز وجل أن يوفقو في حياتوبنص بخل عميناالذي لم يو 

مجازاتو عجزتم عن "من اصطنع لكم معروفا فجازوه فإن  صمى اهلل عميو وسمم والعممية لقولو
وكذلك األستاذ  ،فادعوه لو حتى تعمموا أنكم شكرتم فإن اهلل شاكر يحب الشاكرين"

األستاذ"عبيد  ىثيرا بالكتب التي قدميا لنا وال ننسالدكتور"محمد الصالح خرفي"الذي أفادنا ك
رشاداتو القيمة .  البشير"الذي أفادنا بنصائحو وا 

 .أو من بعيد م بالشكر إلى كل من ساعدنا إلتمام ىذا العمل سواء من  قريبكما نتقد



 اإلهداء   
 الحمد هلل الذي وفقنا لهذا ولم نكن لنصل إليه لوال فضل اهلل علينا أما بعد                              

 إلى التي أهدتها الحياة   إلى التي حملتني وهنا على وهن و بكت من أجلي في صمتف                       

 و الحنان،  الدفء يف أهدتنالتعب و الحرمان،                                              

 علمتني معنى الصبر وعدم اليأس    إلى التي                                           

 إلى التي خصها اهلل بالشرف الرفيع و العز المنيع،                                              

 ب  ثقة على خوض الصعا  ني بكل  تلي أول ق لم ودفع  اشترتإلى من                                   

 الوجود  في  شيءإليك يا أغلى                                                      

 .الغاليةحبيبتي حفضك اهلل .... أمي  إليك                                                  

 يا "أبي الغالي" أعز شخص على ق لبي اليك   إلى                 

 .أطال اهلل في عمرها  "جدتي الغالية"إلى "جدي الغالي" رحمه اهلل، وإلى                                   

"، نعيم"، "عبد السالم" انوا الشموع المضيئة في حياتي أخوتيإلى من تحلوا باإلخاء وتميزوا وك                    
 ،"فرحات" ،"حمزة "،"رابح "،"حياة" ،"نصيرة".سن""أح،"جمال"

 رزيقة "."، " سناءبمثابة أخواتي "   إلى اللواتي كانتا                           

 زينب"،"خليل"."ف ادي" ،" ،"لينا" ،لؤي" " أخص بالذكرإلى جميع األهل واألق ارب و                            

 .خاصة "حسيبة" و"رجاء"  صديق اتيكل  وإلى                                                         

        .من علمونا حروف ا من ذهب ومن فكرهم منارة تنير لنا مسيرة العلم والنجاح  إلى                        

 

 ريمة



 اإلهداء                                                
 أهدتني الحياة وعممتني خطواتي األولى. لى التيإ                               

 إلى من قاسمتني الروح فقاسمتها الجروح.                                

 من هي بسمتي في هذه الحياة والتي لوالها لما وصمت إلى هدفي                                                                 إلى                              

 ”...أمي “إلى غاليتي...

 إلى سند نجاحي ومن تكفل مشقة تعممي.

 إلى من عممني الشموخ وأن الحياة كفاح والعمم سالح.

 مى.إلى من كان ومازال مثمي األع

 “.أبي العزيز” 

ومدني بصيص األمل ولم يحرمني من إتمام مسيرتي العممية الى  هذا العمل إلى من قاسمني مشقة
  “.زوجي العزيز“ رفيق دربي

 “.فارس“و“ عصام”إلى سندين هما الوحيدين من بعدي .من قاسماني أبي وأمي إخوتي 

 من روحي...إلى ابنتي. وأخذتسمتني مشقة الطريق ووهن البدن إلى من قا

 جهدها مالم أعطها شريكتي في هذ واسطبرت عمياوأعطتني من هذا العمل إلى من قاسمتني مشقة
 البحث"ريمة".

 ألى صديقةالطفولة الى يومنا هذا أختي "وفاء".

إلى رفيقات دربي وأهمي الذين لن تتسع الصفحات لذكرهم وكل من ذكرهم قمبي ونسيهم قممي أهدي 
 ي هذا المتواضع.ثمرة جهد

 سعاد                                                  
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 مقدمة

تعد قضيدداملقهجدد القكقهالندديقها يدد نقهكدد القضدداقإحلاديقهاييدددادقعكد دددقكقها يدد قهاعددي قهكدد الق هجعد ددي ق
ها ي ادملقد رهق دادد قذادنقإؤقسداهنقهجد القهدوقسداهنقذ ق دد  ققعلىق  قسوهءق هيقهايياملقهايتقاعبتقفاادقهجادضلمل

قعشنديلقألنهقضلتيىقإسئلملقحلاريةقتتخذهق اغملقهلد.

  دكدد القعدداقه اددددقها يدد نقههوهخددينقفاددوق اددددقود ددسقجدددقحلدددؤقالددودقهالددد ملقها ي اددملقهاعي اددملقهجتدد  يةق
ها هرسدداقهاعدديدق اددلق دد إ قهرهد دددتهق دد  رهدق دددقحلدددؤقادد  رقع دد قهاغدديدقضدداقارهءق ضلددت  ه قهسددتاو قع ادد ق

هه املق ع قهالستيالن قفد اددقها ي نقهاعي قا  رقكقعد ةقضعكحلدد قلواادملقإ دلتقعاادهقهانادريقضداقهجلدت  ه ق
قعربقع ةققضيه سقكقضلريته.

 ضددد قشدددا قه ادددددقها يددد نقهاع اددد قضددداقهلشدددندااد قإ يزهددددةقالبدددملقهات  دددريقعلدددىقهج درسدددملقها ي ادددملق هاددديتق
دق نايةقكقه اد د قها ي املقهاعي املقعدضملق ههوهخياملق د دمل قعذقإؤقها يد قههوهخدينقاعدااقضلدرضدملق دددةقات لدىقنل لا

 قفاادددقإالدد قضدد يفادددقكقتيددخادقها رهسددد قهات  رياددملق ندد رةقهج درسددد قهاتاباياددمل قهددذهقهلشددندااملقها ي اددملقهادديتق ق
ق.ااملق  اقإضادهبدق د عدقالقرهابدذهقهلشندها دض قعب قههللقمحددنقهايتقإدرجتهقهقنذحليقض ادها يددق

هجوسدو قدإعشدندااملقهات  دريق هج درسدملقكقهجد القها يد نقكقههوهخديققدرندقاع وهؤقحبا دقهدذهاكقهذهقحلدؤقه ت ق
قإمنوذجدإ.ق-عب قههللقمحددن-

ها حدوقهنالي دقكقهذهقهابحلقضاقفي اد قع ا ةق لور قهلشندااملقهاعدضدملقال و دووق هجغدداملقعلدىق ض قق
قهاتديلة

ما هي أبرز التحوالت التي شهدها الخطاب النقدي العربي عامة والجزائرري ااةرة م مرا مردث رر   ر 
الرواسررا الترا  ررة ررري لرقررة النقررد العربرري الحرردإلش  أإلررا رنهررا ايشررنال ة الهنهج ررة ررري الخطرراب النقرردي 

وما هي أبرز آراء عةد اهلل لهرايي التني رإلرة  ومرا مردث رجار دها    وما هي أبرز رجل ارها والجزائري العربي
 ري أعهاله  

قاإلجد ملقعلىقذان.قب قههللقمحددنقهوقها  وذج اإلجد ملقعلىقهذهقهألسئلملقهرت ا دقإؤقانوؤقع
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رادددق ددعو ته ق ذاددنقجدددقإضددد قهادد هرسقضدداقإفددد قضعيفاددملققتادرندددقال و ددووقفددالقهلددىقإنددهقضغددي قإضدددقإسددبددقه 
ال ادونقهادذنقشد ندقعملقهجو دووق يابدملق ضدوةقعلدىقإضدسقهلسداد قيإن قع ددفملق  هءقهاعفي ملقهات ضسق هج دضشملق ققتتاحقاه

ا دددرقهاييدددادقكق عددمقضعدددهقهددذهقهلشددنداامل قع دددفملقعملقعددو لقهاناددريقضدداقهاالبددملقعلددىقه ددو ققع دديهزكقضيدداملق
هدق نددسقضدددقهددوقضشدديضيق حلدد ؤقههوهخدديقهقت  دد قع وضدددق هجعد دديق غو دددق هنبادددرقهكدد القهجتعليددملق دا يدد قههوهخددينق

الددتحيوؤقإؤقتدد رسقإع دهلد ع دددفملقعملق دجددملقهجنتبددملقعملقضاددسقهددذهقها رهسددد ق ق ضلددملقها رهسددد ققهالقنيددددنيدد هق ق
قهالد يملقال و ووق ل قعل  د.ق

عبددد قههللق- ضددد قهعت ددد ندقكقحبا ددددقهدددذهقهجع دددوؤقإ وشدددندااملقهات  دددريق هج درسدددملقكقهجددد القها يددد نقكقههوهخددديق
هاتددرهيقكقااملقضد قهالسدتعدنملق ياادد قهجد القإقعلدىقهجد القهاو دليقهاتحلالديقكقتتبد قهدذهقهلشدند-محددنقإمنوذجدد

قهالغسقها  ينقكقتتب قتدراخقها دهيةق تاورهد.

كقحلدسقحبدلقه دمتدملقحل ددقهدوقضعتدددق ي ضملققفيدالقعداققه ت إندمهد ض قع  ندقعملقتيلادقهابحلقعملقفغلاق
قعلىقها حوقهاتديلةق ذان

ق اد ملقمتاا قال و ووقا  سقهايدرئقعملقهاليدءقهاعد قالبحل.قإضدق دا لبملقال ي ضملق

 يدكقكيحلملقه اددقها يد نقهكد القوداالقكققتي  قهل درقهالوساوق وساددحند نقكقإضدقهالغسقهأل نق
قيهجوضد قهكيدددرنقنوهنبددهقهالنياددملق هالجت دعاددملق تلدددعال قذاددنقضد قهل دددرقهالادسدديقهاددذنقاددا يقعلددىق يحلددملقهالندد

ق دايي رةقسلبدق عجيد د.

 ق عددد قذادددنقعملقهل ددددرقهأل ر  قهادددذنقننددددقهالنددديقها يددد نقهاعدددي قعملقادددو قها ددددسقهدددذهق دددسقعؤقمثقنعددديق
جددددقهدددوق د دددسقكقها يددد قهاغدددي قمثقنت دددد نق عددد قذادددنققهنعنددددساتحدددو ال قهج ا ادددملقهاددديتقلددد  قع ددد ندقاالدددتقعال قه
اي هسدد قهاكه اددملقهادديتقهقالددتا قنيددندددقهجعد ددي ؤقهاددتخل قض ادددقألسدددق لددتق د تدددقإسدسددادقكق دددرهبدقها ي اددملقرادددقه

قضوجد قهك ه ملقهاعد لمل.

 ضدداقذاددنقضيدداملقلددمل ق  عددمقضلددب بد دقدااملقهج ا اددملق  ل اد دددقهجختل سدد حد نقإايدددقتل  ددرقض دددهيقهلشددن
هجادضلدملقها ي ادملقهاديتقفتحدتقهابددددق هسدعدقإضدد قها دضد قهاعدي قاندديقالاد قضداق يدفدملقهد ديقإحلادديقضداقعفددتدهقضداق يدفتددهق

قهنقُ لدقهانارياا.توقرقن ياملقعي املقني امل ق هايتقالقكقإال قهأل ادؤ ق اعسقهذهقهجادضلملقتلعىقعملقعضندناملقت سا
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إضدقهالغسقهاادينقفيد قتاي ض ددقضداق الادهقعملقهات ي دملقهاشدعياملقاعبد قههللقمح دددن ق حلدذهقها ي ادملق ها ايادمل ق إ ديزق
تبدوق هال تد هوقادد ااقعجيدددقره دطقض ايديق ا ا ددق  داقنقحلتد هقهاشعياملقهاعي املق اقهلارهخهق ت  ريهتهقها ي املقضاق ال

ذهقهلددداشدددعياملق ها ايادددمل قإض ددددقه دمتدددملقجعل دهددددقت دددووقهسدددت تدجد قتو  دددل دقعاااددددقضددداق دددالنقعي ددد دقودرسدددتهقها ي ادددملق ه
قهجو وو.

قةهذهق ض قهعت  ندقكقهذهقهابحلقعلىقضغددرق ضيهج قنذحليقض ادق

قعب قههللقمحددنةقضاالد 

قداوهؤقهاربزخق هالنا.ق

ق.قهالنيق هألددقضلدءال قق

قدرهسد قكقهالنيقهجغي قهاي مي.

ق. هال ت هوققهلتبدوهاشعياملقهاعي املق اقق

قة ضيهج قإ يىقض ادق

ق قهايدسدقسع قههلل.حلتددقدرهسد قكقهألددقههوهخينقهك القأل

ق قضاوس.قدلبا  سقعملقض دهلقها ي قهجعد يقحلتددقهج

ق.حلتددقها ي قهألد قههوهخينقهك القاع  درق اقزها 

ق قاعب قهايددرقفا  ح.تددقهال دهققها لليقكقني قهاشعيقهاعيقحلقق

هددذهق ضدد ق هجات دددقكقدرهسددت دقهددذهقعلددملقضدداقهاغددعو د قنددذحليقض ادددةق ددعو ملق غددوا دقعلددىق عددمقضغددددرق
سددملقال و ددوو ق حلددذهقضلددملقهرق قههللقمحددددن ق ضلددملقها رهسددد قهالددد يملقها جتعليددملق االددد قهاشدددعيقها دضدد قعبددهابحددلق ه

قجيهج قكقضا هؤقها ي قههوهخين.ه

هجددذحليةق  دد ق داددذحليقهألسددتدذقهجشدديلقعبدد قهجداددنق دداققههأل ددريقنشددنيقحلددسقضدداقسدددهدقكقع دددزقهددذق ك
ق.شدفعمل
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 الخطاب النقدي والموقف الحضاري العربي -1

شػػلاؿ شي ػػ   ػػإ  ال نتكػػإ كاكػػكر  كػػاة اف اطتنػػكب اديثػػلم اضتػػلش  اداػػـ  شيػػاا ة فكدػػ    ياػػ   ك ػػ    ػػ  ال
بػ  ة اماػكؿ اثلشػ  ماباػ   كال شػلاؿ اديثػكد اديػاب ش  نػ ف مػإ اةاشػ  اثلشػ  سك اػ  م ػ  ا ػ   مذاديثل ادغايب كلتتػ

ختتص هبم  ككف مل  ت ثق فػ  انف  كذ الزادػغ ئك  ػ   مػك  كزادػغ  غ ػب اصتكاػب اديةػام م ػ  اصتكاػب ادتن اثػ  
  ع اإل كدة  إ ك   ثياكت ادغاب اإلجاا ا  كاديثلش .

 فػ سكن  ػلا اظت ثػل مػلزك  ادياباػ    كال شيثص  إ  ث  كت ادشخصا  ادنثك ا  كادث  ا كهذا ا ا ال شيا   افل
ه  ػػع اثػػك ت م  ت  دػػغ اضتلػػكرة ادياباػػ  بفيػػ  اظت ػػلمق  ػػإ  ا  ػػ  ادتث اػػل ك   ا  ػػ  افػػ   ػػع ان،ػػا   ي  ػػ ا ؽتػػك دلشػػ  كك

هػػ   ػػإ شي ػػ   هبػك   كديكسػػل اضتثاثػػ اإلبػلاع  كاػػكرت  ػػكدة ا ػػت  كـ دي،ػػاشإ  ااػك بيػػل   ك اػػ   ػػكدة اثلشػػ  ،كاػػ  
كف ادتيكا درتاا  اديثلم مػك   بػذدع م ػ  كاػااح  ػكفت  اديثلشػ    اصػ ق بػذدع سن ػك  ػكم  د إ ادنثك كت ا ،ال 

 با  م   اطتنكبكت اديثلش  كا دبا .ة جلؿ اطتنكب اديثلم اديكظت    غاك بذدع هااي  ادسكف  ادغا 

ـ  ش اجػ  فكدػ   شػكهب  ظتػك كاج ػ   ػإ س ػ  ا جػلاد: كذ اقتػ   ػ ف  كهػ  كدي  اطتنكب اديثلم اديايب اداػ»
ة ادثػػل   كاف ادثػػل  مل نتػػغ ك  ئػػ   اف شيػػ  افا اصتلشػػل مل شسػػتنع اف شػػذكببيػػأ ام  ػػ  د ػػرتاث  كدػػذا م اػػ  

ف افسػػإ كلكده   ػػ   ػػكدة  يػػ  ك غاػػ  فػػميػػله  رجيػػ    ػػكدرتاث  ػػكدة د نػػااح كاالانػػ ؽق كف مل  ي ػػق م اػػ  اك   ثػػ 
 (1) .«كادتفكم   ي : كا ت م يك فاك  اضتلاا  ك ك بيله

كرػا ة فػق هيػكؾ  ػإ  كه ػ  اضتداس  كاالزدهػكر كاااػ  ا ػكس بيػكح   يكؾ  إ ادرؾ اف ادرتاث  كدة د نااح كا
 سساق: إ ااثسا ا ك شف ا دبكح كاظتفكا ادغاب  دذدع ؾتل ا   كعككااثكد ك  

  ة  يا تػػػ  اػػػدكفتػػػك  غاػػػ    غاػػػك  لػػػ   اا م ػػػ ادياػػػ ذج ا  كشػػػكهجػػػل ادغػػػايب  تخػػػذا راح شي ػػػ   ػػػإ اظتي القسمممأل األول 
اظتيػػكهي اديثلشػػ  م ػػ  ادسػػكف  ا دباػػ  اديكظتاػػ    ػػككد ا اثػػ    ػػع ظت  ػػق اظتػػي ي  كشاجػػع كػػ  ادفلػػ  د غػػاب ة بػػاكز 
 ديػلـ   ػم جػكحت بػذدع  ارتػكغم ئػ    فػلة ك تيكسلػ ق ك ػك »ا ماكؿ اديثلش  ادغابا  كاك ه  مػإ راشػق ادرترتػ  

 (2) .«برتاا كمإ ج   ك  ظتي ي ادغاب كدغت    ل  ك ثكمكا  ككر اظتيث د  بلس   كك ك ديلـ 

                                                           

  ص 2003(   يش رات احتكد ادكتكب ادياب  د شق    رشك  فسق رتي : اظتسكر ة اديثل ا ديب )درا   ة اثل اديثل دألدب ادثل  كادتيكص (1) 
128. 

 .129افس  ص (2) 
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 جكحت  ارتكغم سكااة ك  فل بيال ة ا ػتايكب   ػع اظتيػكهي اديثلشػ  كاػك هػ  ؽتػك ادل ك  اد سػ ع  ااػك  
ككتكبتػػػ  بكد غػػػ  ادياباػػػ   ػػػإ سنػػػا ن،ػػػػا  اديثػػػلم بف رػػػ  ادرترتػػػ  ادػػػا ادت ك  ا،ػػػت ؼ انػػػق اظتصػػػن ق »شيػػػاؼ 

اػػػ  ادشػػػيا كاثػػػله  كهػػػذا ال شيػػػ   كظتصػػػن ق شلػػػاب إػػػذكره ك  ا ػػػ ر   سػػػفا  سػػػل ال  تفػػػق ك  سػػػفتيك اديثلشػػػ  ة حت 
 اصػػػن ق اد افػػػل  ك سػػػااكغم  تيػػػلدت بػػػذدع  ارتػػػكغم د (1).«   اػػػإ فثيػػػك اف اتيػػػاؼ م ػػػ   كػػػا ان،ػػػا ػػػ كغكد

د اػػػي ي اد افػػػل  ػػػإ اكسػػػل ك   ،ػػػا  ن اػػػك هػػػ  اضتػػػكؿ  ػػػع اظتػػػي ي ادسػػػاااك   ادػػػذم مػػػاؼ  سػػػااكت ملشػػػلة  ي ػػػك 
ئكد ػك  ػك شػ دم ك   يتف ذدػع ادتيػلد اظتصػن  ككفا   ادا  زش ااا راثك  سم م ادساااكح  ادساااك ا   اد ادساااكح 

  ش ش  ادف م بلال  إ حتثاق ادت اا .

 ثػػل ا،ذ ػػ  اضتااػػ  كادغػػ ة م ػػ  ادػػرتاث  كجي ػػغ ادغػػاباق غتػػاد اث ػػ  ظتػػك دػػلشيك  ػػإ  ػػااث  كال ػػااك  القسممأل النمما ي 
اكػػػـا رػػػاكح نتنػػػ  هػػػذه ادفملػػػ  فػػػق ارجػػػع اظتيػػػكهي ادغاباػػػ  د ي ػػػـ   كديػػػ  اد كفػػػ »ادػػػلش   يػػػ  كاد غػػػ م كادف سػػػف   

,ككػػذدع  يػػ  م ػػل اظتكدػػع  ا ػػكض ة اةاشػػ  ادتيػػكص فػػق فصػػا هػػذه اديةاشػػ   ف ػػـ   ك ػػ  ا ك  اررػػا   اإلاسػػكاا 
 (2) .«كجي  اا عتك ة  راح ادياب ادثل كح ادساسكت ا دبا  اظتياك   ة اديثل اديايب ادثل 

 التحوالت المنهجية في الخطاب النقدي العربي الحديث والمعاصر. -2

دثػػػل  ػػػ ل اطتنػػػكب اديثػػػلم  ادػػػايب مػػػلة حتػػػ الت   ي جاػػػ  اث تػػػ   ػػػإ سكدػػػب ك  سكدػػػب  ،ػػػا ؼتكدفػػػك دتك ػػػك 
كدػل اديثػل  ناشػك شيتاػل م ػ  ادػذكؽ ادشخصػػ  ادثػك م م ػ  درا ػ  اديصػ ص ا دباػ  كاضتكػم م ا ػك  ػػإ »دسػكبث  كذ 

 م ئػػ  ؽتػػي ي متلػػع هبػػذا اثػػل  فسػػفاػػ  اصتػػ دة كمػػل  ك كادتاااػػل بػػق ا  ػػكداب اظتخت فػػ  جاػػلهك كردشمل ػػك  كهػػ  
 (3).«اديكسل ه  اضتكم ة ؼتت ف ادثلكشك لكر   سب  اك ادذكس  ادشخص    تأااد 

ة كتكبػػ  اظت ازاػػ  : ككن ػػلم ادػػذكؽ اهػػم شتػػ  ؽتاػػلة د يثػػل اديػػايب ادثػػل   كامتػػل هبػػك كػػ  اديثػػكد اديػػابشيتػػ  ك 
اديالة كئ هك  ػإ ادكتػب اديثلشػ   ة كتكب  كابإ ر اقكا اار اد  ئ  كدال   اإلمجكز   اد  كر  ة كت   كاصتاجكين

ادػػا ذاع اػػات ك  اػػذاؾ  كديثػػل ادثػػل  ا سػػم بػػكديةاة اصتل اػػ  ئػػ  اظتاي جػػ  ادػػا  سػػتيل م ػػ  ا ذكاؽ كانراح ادذا اػػ   
كسػػل مػػاض اديػػاب اديثػػل »،ػػا ؽتػػي ي   ئػػ  اظتاػػي ي كشتسػػم بنػػكبع  كبيػػكر اد سػػغ بػػلا اديثػػل شتخ ػػ  مػػإ رك ػػع  ػػا 

ارس ادباػػ  اك  ػػيااح اك اظتي جػػ  ادػػذم شثػػـ  م ػػ   ػػي ي  لماػػ  ا ػػ  اةاشػػ  اك  ن اثاػػ  مك ػػ  كشتيػػككؿ بكدػػلرس  ػػل

                                                           

 .122  121  ص 2003  1مصكـ ، ف كك  : اال كه ادسااا د ج  كاثل ادشيا  دار  اف  د يشا كادت زشع  ادس داف  ط (1) 
 .99فسق رتي :اظتس كر ة اديثل ا ديب ص (2) 
 .84  ص 2007ف بككر اكسلا  دار زكرم ادي اا  د يشا كادت زشع  ا ردف  د.ط  ازتل اداسب: اثل اديثل: ش  ( 3) 
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ك بػػلات  ا سػػم    ػػق يػػه(1).«  ادثػػ ؿ  ا ػػك كش سػػر ميكاػػاهك كش صػػا   ارػػع اصتاػػكؿ كادثػػ ق  ا ػػكصػػفش،صػػ  كت 
 .اديثل اظتي ج  م   شل اديلشل  إ اديثكد 

كسػػل مػػاؼ ادثػػلا   اظتيػػكهي اديثلشػػ  دكػػإ حتػػغ  سػػااكت ملشػػلة  ي ػػك اظتػػي ي ادفػػ ا   كد كفػػ  مػػإ هػػذا 
كسػل ه ػا ج اػك ة »اظتي ي كتله  كا  ة  يةم كتب اديثل  كه   ي ي سل  مارت  اباكت ادثصالة ادياباػ  ادثلنتػ  

 (2).«ن لم ،ص اك ة ميكشت  بك دفكظ ك  اري ك كاظتيكين كا ت   ك كاال تيكرات كادن كؽاثل ا

ك  ادػرتاث اديػايب ادثػل   هػذا اظتػي ي ادثػك م  إػذكره كظتي ي ادف  دا  بكظتي ي اضتلش  كفتك ه   ي ي شي د 
 م   ادتذكؽ كاضتكم م   ا ماكؿ ا دبا .

يجػله سػػل  ػ ل حتػػ ال   ا  ػك اتاجػػ  اال صػكؿ بتاػػكرات    اطتنػكب اديثػػلم اديػايب اضتػػلش  مػػلاك كا ػك كذا 
كدايػك  كسػل  ةهلة ك ػ ة ة   ػ شإ كغجػق اديةػاة اديثلشػ  بكدتاػكرات ا كركباػ  اد ا ػل صكؿ افلث اديثل ادغايب  هذا اال

 ػػأااكا بكدنثك ػػ  ادغاباػػ  كذ    " نػػككمر كمػػ  ادن"ك "زتػػل رػػافا"سػػكد هػػذا اال صػػكؿ غتا مػػ   ػػإ اديثػػكد كم ػػ  را ػػ م 
اكؿ  ػإ امػكد  ػتق بػكب اديثػل اظتي جػ   كؿ  ػاة ة »ايل ازتػل رػاف    ا  هك كدايك  ي م   اايكح رف ت م ادي اا 

  فاػػػ  ادػػف اديلشػػػل  ػػإ ادكتػػب ادػػػا دمػػك  ػػػإ ، عتػػك ك  كمػػكدة اديةػػػا ة ادلرا ػػكت ادياباػػػ   (3) «ادبيػػك اضتػػلش 
"ئ  ػػتكؼ ادػػا  ػػأاا باكادهػػك كم ػػ  را ػػ م ا كركيب ؽتػػن  بكظتلر ػػ  اد اسػػ اا  ادفااسػػا   ماديثػػلكاإل ػػكدة  ػػإ ادفكػػا 

رػػ  "  كسػػل را ػػق رػػاف ة رف تػػ  هػػذه اديلشػػل  ػػإ اديثػػكد اديػػاب كم ػػ  را ػػ م  custave lanson"ف  الاسػػ
اكؿ درا ػ  »)ة ادشػيا اصتػكه  (  رػ  فسػق شيػل كتػكب  كذكئػ هم   "ازتل ادشكشب"  ك"ا ق اطت يل"  ك"فسق

م ااػ  ،اجػغ ماػػك هػ   ػػأد ؼ  كهػذه ادلرا ػ  جػػكحت  ن ثػ  د اػػي ي ادػلشككريت كدثاػغ كمجكبػػك ك ثػلشاا كجي ػػغ 
 (4).« ي  را لا ة هذا اظتلاكر"

                                                           

ا ك  د اي ي ادتكرمت    ااس  اداا ل اككدنت  Custave lanson (1934-1857) كشكا الشك اظت   م  اضتاة :اس   ك  ئ  تكؼ الاس ف:  *
 ـ  ثكدت  ادش  ة) ي ي  كرشخ ا دب( ادذم ئلت  ااك بيل سكا ف اد اس اا  كد ت رهك اطتكص.1910كادذم ام إ مإ   ج   اظتي ج   ي  

 .15  ص 2001ازتل  ككا ئلاب: ادثصالة ادي ك ا  ة اديثل اديايب اضتلش   دار ادفاكح  ا ردف   (1) 
 .19  ص افس (2) 
 .357  ص 2002  3 اجكف اداكش     يل اد كزم : ددا  اديكسل ا ديب  اظتاكل ادنثكة اديايب  اظتغاب  ط( 3) 
 .12  11  ص 2004شت  فجكزم: ك ككدا  اظتي ي ة اديثل اديايب اظتيكاا  دار را   د يشا كادت زشع كادتج الات ادي اا   ادثكهاة  د.ط   (4) 
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بػل، ؿ اديلشػل  ػإ   تشػك  ة اثػلاك اديػايب اضتػلش  ادسػاكس  اك * اس ينك إ هيك بلات    ق اديثل اد
  كاظتػي ي االجتاػكم   اظتػي ي االان ػكم اظتيكهي ادساكسا  ك  ،نكبيك اديايب اضتلش  ابازهك: اظتػي ي ادتػكرمت   اظتػي ي 

 اديفس  كادتكك    كئ هك.

اظتػػػي ي ادػػػذم شتخػػػذ  ػػػإ فػػػ ادث ادتػػػكرشخ »شيػػػاؼ هػػػذا اظتػػػي ي ة اديثػػػل ا ديب بأااػػػ :  الممممنهل التممماريخي  /1
 (1).«جتاكم  ك ا   دف م ا دب كدر   كحت ا  ه اهاه اظتخت ف ادساك   كاال

شػػػلرس  ػػػلل  ػػػأاا   كدي سػػػ  كذف بػػػق ا دب كادتػػػكرشخ م سػػػ  كراػػػلة ك ت كددػػػ  كاظتػػػي ي ادتػػػكرمت  هػػػ  ادػػػذم
 اديا  ا ديب كاكف   بكد  ر ك لل  أا ه  ا .

م ػ   ػك ششػػ     سػ    ػإ اظتيػػكدالت اديسػ ا    ػكديص ذتػػاة اػكف   كا دشػب اػػ رة »كشتكػ  اديثػل ادتػػكرمت  
 (2). «د  امل   كاد امل  جلح  إ ادتكرشخ   ذف اديثل  أرشخ دألدشب  إ ، ؿ باملت  ك اازدنثك ت   كادنثك   

  ػػإ  كم ػػ  هػػذا   ػػ   فاػػل ة درا ػػ   نػػ ر ام اػػص اديب ك ػػق  اف ػػ   يايػػ  كذدػػع بكال ػػتيكد م ػػ  غتا مػػ
 انداكت كاإلجااحات اظتيتل هبك اايكح  ثكربت  د يص ص ك كاإ هذه اإلجااحات  ااك ش  :

ادةػػاكؼ   اظتاافػػ  ادػػا  ػػا هبػػك ة فاك ػػ  ك ادتياشػػف بسػػ ة اظت دػػف  ك ت ػػع فاك ػػ    ػػإ ،ػػ ؿ ادتيػػاؼ م ػػ» .1
 اظتخت ف  ادا ااات  ا .

هػذه ادي ا ػ   ا  نػ  بكدكك ػب ك ؿتػ   يػق   اديا  ا ديب دي ا   ،كرجا    سػكهم ة  شػكا   م ػ ك،لكع .2
   (3) .« ق )اصتي   اد امل  كاديصا( ها  داغ شتاكهك اديكسل ادفااس    كرمتا كباملت  كمصاه كه  م ا   

ه ػا اظتػي ي ادتػكرمت  ة بلاشك ػ  ا ك  ،ػ ؿ ادثػاف ادتك ػع مشػا حتػغ ا ػم  ،ػا هػ  اظتػي ي ادي اػ   كدثػل
ادػػذم درس اديصػػ ص ا دباػػ  ة رػػ ح  ػػأا  ا ااتػػ  ادشػػ  ة: اديػػاؽ اك »"H.Taine كادػػذم  ن ػػ  "ها  داػػغ  ػػق

ك ادشيػػػػػػػػػػكف "(  Temps(  ادل ػػػػػػػػػػكف كاديصػػػػػػػػػػا )Milieu(  اد املػػػػػػػػػػ  اك اظتكػػػػػػػػػػكف اك اد  ػػػػػػػػػػر )Raceاصتػػػػػػػػػػي  )
 (4).«اكفب كتكب   ن ر ا ا اع ا دبا  "Ferdinand-Brunetièreباكاتاكر

                                                           
 .23  ص 2007  1ثل ا ديب اضتلش  )رؤش  ك   ا (  دار ادفكا  د شق  طكدال سصكب:  يكهي ادي (1)
  ص 2010  3ش  ف كئ اس :  يكهي اديثل ا ديب ) فكهاا ك كا س ك   كرمت ك كركادهك ك ن اثكغك اديابا (  جس ر د يشا كادت زشع  اصتلا ا  ط (2) 

15. 
 .27  26كدال سصكب:  يكهي اديثل ا ديب اضتلش   ص  (3) 
 16ص شيةا  كدال سصكب:  يكهي اديثل ا ديب اضتلش    (4) 
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رمت  ة اكركبػك م ػ  را ػ م اديثػل ادتػككك  جكاب ر  ز اديثل ادي ا     ف هيكؾ ام  ك ا،ال ار ػ ا  يػكمل 
اف  خصػا  ا دشػب  يػل »ادذم ركل ة درا ت  م ػ   خصػا  ا دشػب كرال  " Sainte-Beuveف كاغ با"

 (1).« لاج  ادم فتكفك دف م ادب  ك ذكس   كاك  ك ف ادشجاة شك ف ذتاهك  كاف اديص  ي   مإ 

ث اػػػ  كا ، ساػػػ  دػػػذدع كػػػكف  ثصػػػا   يصػػػ ك م ػػػ  فاػػػكة ادكك ػػػب ادشخصػػػا  كاديك  اػػػ  كفكال ػػػ  اظتكدشػػػ  كادي
 ادشخصا  ادذا ا .كاذكاس  ك را   

ا ػػػك  ااػػػك متػػػص اديثػػػل اديػػػايب   ثػػػل   ػػػ  هػػػذا اظتػػػي ي م ػػػ  شػػػل اثػػػكد  ت اػػػذكا بشػػػك  اك بػػػ ،ا م ػػػ  ر ػػػ ز 
ؿ كتكبػػػ  "فػػػلش  مااػػػل ا دب اديػػػايب رػػػ  فسػػػق  ػػػإ ،ػػػ  ل رػػػاف كرػػػك   ك اظتلر ػػػ  ادفااسػػػا   شتػػػلما م ازتػػػ

درس ااػا اد املػ  اضتجكزشػ  كباملػ  اد كدشػ  »اصتكه  "   ف  "فلش  ا ربيكح"  ا ربيكح" "ك ع اظتتييب"  ككتكب  "ة ادشيا
 (2).«ة كاتكج ادغلؿ ادصاشق ة مصا ب  ا يا 

كرػػك   ك  ػتاػػل  يػػلكر ادػػذم شيػػل اكؿ  ػػإ ار ػػ   يػػكمل اد اسػػ اا  ة كرييػػك اديػػايب فاػػ  ا ػػكد ادسػػكف  
شػػػكه برترتػػػ  د  ػػػ  الاسػػػ ف: ك ػػػذش  »ادياباػػػ   ػػػإ ،ػػػ ؿ كت ػػػ  اديلشػػػلة ابازهػػػك كتكبػػػ  "اديثػػػل اظتي جػػػ  ميػػػل اديػػػاب" 

 (3).«اظت  ـ   ي ي اد    ة ا دب كاد غ 

ة ادكنػػ   ػػإ    ة اطتنػػكب اديثػػلم اديػػايب كشلدهػػالا هػػذا اظتػػي ي شفيػػ   ي ػػكااػػا ذدػػع ك يػػذ ادسػػتايكت بػػ
 " ػػ   ادث اػػككم"ك " ػػ س  رػػاف"اصتك يػػكت ادياباػػ  م ػػ  اشػػلم ا ػػ ا ا كػػكدنتاق اديػػاب ابػػازهم م ػػ  اإلرػػ ؽ 

 . "ااكمم كس اصت"ك "ػتال ادصكحل اصتكبام"  ك" كام  اص "ك "ماا ادل  س "ك

ابػلا  اسػتناع اد سػ ؼ  اايػك ال كذ م      ق هػذا اديثػل ة ادبيػك اصتلا ػام  ادرتكال سي ككؿا ك ة اصتلا ا  
  ػ  فسػ اك هػ   تيػكرؼ م اػ  ة ا ك ػكط اديثلشػ  ا ،ػال  ػ اح ككاػغ  ػاسا  اك ئاباػ   ايػك كم    يكهي اثلش  ك

هػ   ف اظتػي ي ادتػكرمت اػ  افككرػ ف ك  ػإ اكسػل ك   ،ػا    تفػككت ة باكزهػك يػكهي سيك ة اضتثاثػ  ا ػكـ  ؾتل ااف
 ػإ  ن ػع ادسػتايكت  ػإ هػذا  ثػلم اصتلا ػام ماياػ  م ا ػك كذدػع ابتػلاحاطتنػكب ادي  ػتق د  اب  اظتي جا  ا ك  اداا»

ادثػاف  ككػػ  فػػلش  مػإ اظتػػي ي اديثػػلم ة اصتلا ػا س ػػ    ػػع ادفػرتة هػػ  غتػػاد فػلش  ،اا ػػ  م ػػ  ادي ػ  ادػػذم ؾتػػله 
                                                           

 .44  ص 2006  1شا  اإل كيلرش   طبسكـ سن س: اظتل،  ك   يكهي اديثل اظتيكاا  دار اد  كح دلااك ادن كم  كادي( 1) 
 .21  ص  افس (2) 
ك  ا دسيا   كالارات رابن  كبلاع ادنثك ا  دار اد شك ا د يشا كاال صكؿ اصتلا ا  د.ط   ش  ف كئ اس : اديثل اصتلا ام اظتيكاا  إ اد اس اا (3) 

 .46  ص  2002
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ميػل ا  ػتكذ "ماػكر بػإ زاشػػل" ادػذم حتػلث فػلشنك ،اا اػػك مػإ اظتػي ي ادتػكرمت  ك يػػكهي ا،ػال ميػل ادسػيال ادلاهػػام 
هػ   ػكرشخ ه ػ ر اظتػي ي ادتػػكرمت  ة  1961ا  ػف كئ اسػ  شػال اشلػػك بػأف  ػي   . (1) «1956كر كسػ  س ػ   ػي  

 مػػإ ادشػػكما ػتاػػل ادياػػل  ؿ ، افػػ   ك ػػإ اديثػػل اصتلا ػػام كهػػ  ادسػػي  ادػػا ه ػػا  ا ػػك كتػػكب ايب ادثك ػػم  ػػيل اه
ا شتكح اصتلا اش  ادػا   يػغ هػذا اظتػي ي ؾتػل: ايب ادثك ػم  ػيل اه ة كتكبػ  ادسػكبق  فاػ  فػككؿ  ػإ ، دػ  اصتاػع 

ادثسم ا كؿ فاك    م   ص ؿ ا اػ  )اد املػ   اديشػأة »بق ا دب كادتكرشخ  ااح شثسم كتكب  هذا ك  ا ث اسسكـ: 
،صصػػ  د  ػػلش  ادثسػػم ادنكدػػ :  ك   ك راحه ك كربػػ (  ا ػػك ادثسػػم ادنػػكين:  يي اػػ  بشػػياه مػػ   سػػي   صػػ ؿكادنثك ػػ 

كهػ  »  1961ا ك كتكب  )درا كت ة ا دب اصتلا ام(   ف جػ   صػ د  سػل اشػات س ػ   (2).«مإ فتكذج  إ  ياه
ادةػػكهاة ا دباػػ  م ػػ  ؿتػػ  ادتياػػام ادػػذم كرػػي    ػػلشإ د ػػاكح ادتكرمتاػػ  كادن رشػػ  ادػػا دتخػػأ مي ػػك  ك سػػ ام بتكرمتكااػػ 

شثػػكؿ افا ابػػك ادثك ػػم كػػكف نتػػكرس اديثػػل  بك،تصػػكر (3) .«د شػػيا اصتلا ػػام اضتػػلش    ثسػػاك كشػػكه   يػػك  رػػاه ادتكرمتاػػ 
 (4) .«"ككأا   اشل   ي جا  ال  ا ل  بلال

ادػا امػلهك  اماػكؿ ابازهػك ادلرا ػ ي ي ة اديلشػل  ػإ ا ك م ل اه اداكايب ادذم راح هػ  ان،ػا شت ػع هػذا اظتػ
ف ؿ "ادثص  اصتلا اش  ادثص ة"  كرك   ك  اراكفت  د لكت راه ف ؿ "ادشيا ادػلش  اصتلا ػام اضتػلش "  1967 ي  

كاد اسػع اايػك ا،رتاػك  ي جػك عتػذا اد  ػ   كتاػع بػق ادتػكرشخ »ادذم ا صق  إ ، عتاك مإ ااتاك   اظتي جػ  كذ شثػ ؿ 
 (5).«كاديثل"

هػذا اظتػي ي  فػ  رػ    مػكد ) فػلم زكاشػك  ػكما اديلػكؿ كادنػ رة(   ىنراح اشلك اديكسػل ػتاػل اكاػا شت ػل كس
فاكة ر لكف زت د ك اكره بلرا    ن د  كشصػاح ػتاػل اكاػا مػإ   ج ػ   ،صثلكف كج كد ادك ا "  كاك "كابك ادا

دػػل   بػػػ  كػػ   اافػػػ  اد  ػػ  ا ػػػتكذم كديػػ   اامػػػكة اظتػػي ي ادتػػػكرمت  ادػػذم هػػلاين كداػػػ   كا »اظتي جػػ  ميػػل ك شثػػػ ؿ 
باياػػػػك نتنػػػ  كتكبػػػػ  "ادشػػػػيا اصتلا ػػػػام اضتػػػػلش " فت ذجػػػػك  ػػػػإ ارض (6)  .«شيتػػػػ  جػػػػلحا  ػػػػإ اصت ػػػػل اظتت ارػػػػع اظتشػػػاؼ

  ست شكت ادتيك   ادتكرمت   إ ادةكهاة ا دبا .

                                                           

 .22ش  ف كئ اس : اديثل اصتلا ام اظتيكاا  إ اد اس اا  ك  ا دسيا    ص  (1) 
 .23افس    ص  (2) 
 .24افس   ص (3) 
 .25افس   ص (4) 
 .26ص  افس  (5) 
  . شثصل ادلكت ر  كام  اص 
 .27ش  ف كئ اس :اديثل اصتلا ام اظتيكاا  إ اد اس اا  ك  ا دسيا    ص (6) 
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ك  ادشػيا ك إ ادياكذج ا ،ػال ادػا اهتػلت هبػذا اظتػي ي اػذكا م ػل اه زتػكدم  ػإ ،ػ ؿ كتكبػ  " ػل،  
ادذم سلـ  إ ، د  بيػأ اد جػ ه ادشػياش  اإل ػ كاا  اظتيكاػاة باؤشػ   كرمتاػ  ضتاػكة هػذه اد جػ ه »اإل  كين اظتيكاا"  

تكبػ  )درا ػكت ة ا دب اظتغػايب ك  ككػذا  (1) .«م    كرشخ اديػاب ة ا اػلد  ك ثكر ة كركر ادتكرشخ اإل  كين  ع 
 ادثل (.

كاػػػك ؾتػػػل اػػػكحل ،ػػػاة هػػػ  ان،ػػػا سػػػل   ػػػىن اظتػػػي ي ادتػػػكرمت  ة اديلشػػػل  ػػػإ اماػػػكؿ ابازهػػػك " ػػػيا اظتثكك ػػػ  
اصتلا اش "  "ادشيا اصتلا ام اضتلش " كئ هك  إ ادلرا ػكت ادػا شػ ز  ا ػك كنتكاػ  بػأف اد املػ  ادتكرمتاػ    يػب دكرا ك ػ ا 

 ت ػع اصتػذكر اديااثػ  د ي تػ  »ديب  بػ   سػكمل اشلػك م ػ  ة درا   ام هكهاة ادبا   كاك  سكمل م     م اديص ا 
ا دباػػ  كر ايػػػ  ا رض ادػػا ااشػػػثغ  ي ػػك  كديػػػ  اديصػػ ص ادػػػا  ناف ػػك  ػػػرتات ئػػ   لرك ػػػ  شكتيف ػػك ادغاػػػ ض  

ك ككمػػك كة رػػاح  ػػل،  باػػل كش يػػلهك اظتاجػػع كاظتصػػلر   كػػ ف اكنػػا كضتكفػػك م ػػ  ادػػلارس ة   ػػم هاك  ػػك كز كمػػك 
غتك   ػك  ػ ف ادػيص  ػإ هػذه اديصػ ص ال متت ػف ة  ػ ح مػإ اديثػ ش ا ااشػ  ادغك لػ  ة ادا ػكؿ  هػذا اظتثلـ م ػ  

 (2) .« ك  جكاب اف ا دب ار  ر بك فلاث ار  كرك ئ  مكدم

 (3) .«ك  ي  كبكجملتاع ة   م االاحهكسي  تييك بكدتكرشخ ة   م اديص ص ك   ا»كشث ؿ اشلك اكحل ،اة

ك ػ  فامتالكا اظتي ي ادتكرمت  ة ادلرا   اديثلش  "م ل اظتكدػع  ا ػكض"  ػإ ،ػ ؿ   د كذدع  إ بق ادذشإ
اديلشلة  ي ك: " ي ف ادينا ا ديب ة اصتلا ا"  ك"مل  ا دب اديايب اظتيكاا ة اصتلا ػا"  ك" ػإ اظتثك ػكت ة ا دب 

 ي بػ  ،ػاج شكفػا كشنيػإ ة اةاشػكت اديايب"  دكإ  ك د فظ م   هذا اد كف  ادك   اا  ملؿ  ااك بيػل مػإ اظتػي
ال باملػ  كال ز ػػكف كال  ػػ ااات كال هػػم لتلاػػ ف ككفتػك هػػ  اػػص   ػػلع اثػػاؤه    ػػ  »ؽتن اػ  بػػلحا بيةاشػػ  " ػػق " "ادن ااػػ " 

 (4).«ادذم شييايك كه  ادذم كتب اف الر   كؿت    بكد  ك   ادي اا  اك اد  ك   ا ساب  ك  ك ف ك  ادي م

  ػػ  ؿ ادسػػتايكت كاكا ػػ  ادتسػػيايكت مي ي ادتػػكرمت  ة اصتلا ػػا سػػل ه ػػا كازدهػػا ،ػػك، اػػ  ادثػػ ؿ اف اظتػػ
   اداكايب   ا كض(.اشلم اديثكد ا ككدنتاق ا كا   ) يل اه 

 المنهل االجتماعي  /2

                                                           

 .32افس   ص (1) 
 .6  ص 1984اكحل ،اة: ادشيا اصتلا ام اضتلش   اظت  س  اد ريا  د كتكب  اصتلا ا  د.ط  ( 2) 
 .8  ص افس (3) 
 .4  ص 2007اصتلا اش   دش اف اظتن  مكت اصتك يا   اصتلا ا  د.ط   اصتلا ا   م ل اظتكدع  ا كض: ا دغكز ادشي ا ( 4) 
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 ػػػػع اظتػػػػي ي ادتػػػػكرمت  ة ا اػػػػ ؿ ادف سػػػػفا   كذ شصػػػػيب م ػػػػ  اد ػػػػكفنق ادفصػػػػ  باي اػػػػك ة درا ػػػػ   ششػػػػرتؾ
 اسػ  بػق اظتي جػق سػػكد ا: كفا  إهػذا اظتػي ي هػ  جػلح  ػػإ اظتػي ي ادتػكرمت   كادػذش» بيلػ م شثػ ؿ: ا دب  دػذدع راح

ادػػػػػػلرس ا ديب كذا  يػػػػػػككؿ اديصػػػػػػ ص ادثلنتػػػػػػ  كػػػػػػكف  كرمتاػػػػػػك  ككذا   جػػػػػػ  ك  درا ػػػػػػ  اديصػػػػػػ ص اضتلشنػػػػػػ  كػػػػػػكف اثػػػػػػلا 
 (1).«اجتاكماك

كسل فككؿ ااػ كب هػذا اال ػكه   االجتاكم   كركرهك كاظتي ي اإلجتاكم  شلرس  ن ر ادةكهاة ا دبا  ة 
االجتاػػػكم  درا ػػػ  اديصػػػ ص ا دباػػػ  ة رػػػ ح ادةػػػاكؼ االجتاكماػػػ  االانػػػ  هبػػػك   ػػػك دب ميػػػل هػػػ الح هػػػ  هػػػكهاة 

 اجتاكما   أا   أف ادة اها االجتاكما  ا ،ال ادا  تأاا بكجملتاع ك  اا  ا .

بػػػلاشكت ادثػػػاف ادتك ػػػع   ػػػعا دب كاثػػػله ة اكركبػػػك   درا ػػػ دثػػػل جػػػكحت اإلرهكاػػػكت ا ك  عتػػػذا اظتػػػي ي ة
كميػل ك االرت  لاـ دم  تكش   كتكهبك )مإ ا دب  إ فا  م سك   بكديةػكـ االجتاػكم   »مشا كذدع ميل ك 

 باشكف )م ثاشػػػ  اظتسػػػا ا ( ع  ػػػكر م ػػػ  مج ػػػك اديثػػػكد ة  ااسػػػك كة اد  ػػػلاف ا كركباػػػ   كشػػػذكا ة هػػػذا  ااػػػلر  ػػػك
اػػػك ااػػػا ك ػػػ  ة   جاػػػ  ا دب كاديثػػػل ك  رػػػاكرة ادييكشػػػ  بكديك ػػػ  االجتاػػػكم   اكعتاػػػك  ػػػكاغ باػػػف  اكسػػػلاف كػػػكف عت

 (2).«كاكاا اك ها  داغ  ق

ة اديثػػل اديػػايب اضتػػلش   ػػااكإ اف اكتشػػف ك  ػػإ ،ػػ ؿ اماػػكؿ ادباػػ  ملشػػلة  ا ػػك مػػإ  سػػ ة هػػذا اظتػػي ي
كم ػػل اديةػػام ااػػا  ة كتكهباػػك ػتاػػ د ا ػػق اديػػكمل  »راح ااػػ كهبك شت يػػ ف ،نػػ ات هػػذا اظتػػي ي كديػػ   ػػإ ابػػازهم 

اظتشػػرتؾ" ة ادنثك ػػ  اظتصػػاش  "ادػػذم كػػكف دػػ  دكر اداشػػكدة ة اديثػػل ادػػ اسي  اظتكركسػػ   كاػػك بػػاز اكسػػل  ،ػػا هػػ  فسػػق 
 (3).« اكة  إ ، ؿ كتكب  "ة ادنثك   اظتصاش " ككذا د ش  م ض

  ػػػغ »ي ي فاػػػلا ك ػػػ ا  ػػإ ادكتكبػػػكت اديثلشػػػ  اصتلا اشػػػ  كم ػػ  ئػػػاار  ػػػك ا اد  ػػػلاف ادياباػػػ  ا ػػتغاؽ هػػػذا اظتػػػ
م ػػ   اال ػػرتاكا هاايتػػ  ادشػػك    ة ادسػػكف  اديثلشػػ  اصتلا اشػػ  ،ػػ ؿ اديشػػاش  ادسػػ يا   فاػػ  هاايػػغ اإلشلش د جاػػ  

اضتاػػػػكة اصتلا اشػػػػ  اديك ػػػػ   كما ػػػػغ ادػػػػ  د رػػػػاإ هػػػػذا اإلرػػػػكر   جػػػػ  اثلشػػػػ  مكر ػػػػ   ػػػػلم ا ك  ادتشػػػػلشل م ػػػػ  اد يػػػػل 

                                                           

 .36كدال سصكب:  يكهي اديثل ا ديب اضتلش   ص ( 1) 
 .233  ص 1998  1  تكغ م  د  ااد:  ل،  ك  اديثل ا ديب اضتلش   دار غتلالكم د يشا  ماكف  ط( 2)
 .68اظتيكاا  ص بسكـ سن س: اظتل،  ك   يكهي اديثل ( 3)
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،كرجاػػ   كشلش د جاػػ االجتاػػكم  د ػػيص ا ديب ك ثكربك ػػ   كاػػك بػػلا اطتنػػكب اديثػػلم اصتلا ػػام شيفػػتق م ػػ  ،نكبػػكت 
 (1).«كا،ال دا، ا 

ا اق اف اد يل االجتاكم  د يص سل شس م ة ادكشف مإ بيأ   بسكت ادةكهاة ا دباػ   كديصػ ص 
كة اصتلا ػػا سػػل ما ػػغ   ػػع ادت ػػ الت ة اال كهػػكت ا دباػػ   ن ػػب ادكنػػ   ػػإ ادتغػػ ات كادت ػػ الت االجتاكماػػ   

ادفكاشػػػػػ  اك ا  كػػػػػكر اإلشلش د جاػػػػػ  ،كاػػػػػ  ،ػػػػػ ؿ  ػػػػػي ات  يايػػػػػ   كؽتكر ػػػػػ  اديا اػػػػػ  اديثلشػػػػػ  ة رػػػػػ ح اظتثكراػػػػػكت 
اكت  كسػػل كػػكف هيػػكؾ اديلشػػل  ػػإ يجػػلا ة ادسػػ يااالجتاكماػػ  ادػػا  تي ػػق بػػكديص ا ديب سػػل امتػػ ه ادػػ يأ رػػاكرشك 

اشػػلكا هػػذا اظتػػي ي ك ػػكركا  اػػ   ػػإ باػػي م م ػػل اه ادػػاكايب ة   دفك ػػ  اديلشػػلة  ي ػػك "سلػػكشك ماباػػ  ة ا دبػػكح ادػػذشإ 
  ػػذا ادكتػػكب ة غتا ػػ   ػػاد  ثاشػػام الايكػػكس اد اسػػع ة ادػػيص ب غػػ  ادثلػػا  كاظت رػػ ع »ادشػػيا اصتلا ػػام اظتيكاػػا" 

 (2) .«كاظتسكشاة كاظت اك   كاديلكؿ ك شتثك  

 شيلرج كتكب  "ا كراس ة ادشيا اديايب"كراإ اإلركر افس   

 اكاشػ  دف   ػىن اظتػي ي كامتيثػ  كشة ػا هػذا ج اػك ة كت ػ  اديلشػلة  ي ػك درا ػت  )شككاك ؾتل اشلك ػتاػل  صػ
 (.كاالدتلاـاديابا  اصتلا اش  اضتلشن  بق اد اسيا  

كك اػػػػك د لالدػػػػ  م ػػػػ  فجػػػػم اعتاايػػػػ  اظتفارػػػػ  د ا رػػػػ ع      ش  ػػػػك  ف ت  د ثصػػػػ  اصتلا اشػػػػ  اضتلشنػػػػ   ػػػػا ػػػػك درا ػػػػ
 االجتاكم  ة اديص ص فسب  بيات ك اصتاكدا .

،  ػك د ػػلكت ر ػتاػػل  صػكشف  شتلػػق ديػػك اف اديكسػػل كا ػا  ا مػػاج اكنػػا اديثػكد اصتلا ػػاشق  غ غػػ  ة اديثػػل 
راح  ػإ ، دػ  شثسػم اداكاشػ  اصتلا اشػ  »"  االجتاكم  ك،   نكؿ م   هذا كتكبػ  "ا كهػكت اداكاشػ  ادياباػ  ة اصتلا ػا

ك  ا كهػػػػػػػكت  ي ػػػػػػػك )اال ػػػػػػػكه اإلاػػػػػػػ ف   اال ػػػػػػػكه اداك ػػػػػػػكاتاك   اال ػػػػػػػكه ادػػػػػػػ اسي  اديثػػػػػػػلم  اال ػػػػػػػكه ادػػػػػػػ اسي  
 (3).«اال رتاك 

)اد  ػػ  مػػإ اديثػػل ا ديب اصتلشػػل(.   ػػإ ،ػػ ؿ كتكبػػ  كرػػك   ك  هػػ الح اديثػػكد ادسػػكبثق ؾتػػل ػتاػػل  ػػكرم
 ر كين. كبااهامكذا ك 

                                                           
 .42  ص 41ش  ف كئ اس : اديثل اصتلا ام اظتيكاا  إ اد اس اا  ك  ا دسيا   ص ( 1)
 .44افس    ص (2)
 .50  ص  افس  (3) 
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"ادسػػػاكت اد اسياػػػ  »ك ػػإ ادياػػػكذج اديثلشػػػ  اصتلا اشػػػ  ادػػا  سػػػ   ي جاػػػك ة ركػػػكب اديثػػل االجتاػػػكم  اػػػذكا 
 "  ؼت ػ ؼ يػدياػا بػإ سا" اشػ  ادثصػ ة كادن ش ػ    اصتلاصا دلشيب ا م ج"  "درا كت ة ادثد تجاب  ادشياش  ة اصتلا 

 (1).«ة"  سص" ن يكت ك  ادغل"  ك كرب مك ا 

بكنػػ   ن اثػػ  م ػػ   ؽ  اديصػػ ص ادسػػادش  كجػػم ك ػػ   شفػػ  ااػػ  ر ػػق م ػػ» ػػإ ؽتاػػلات اديثػػل االجتاػػكم : 
اديص ص ادشياش   كذدع ئ ب م ا  اديةا ك   لا ف ادياػ  ا ديب ئ  ػك  ػكفثك م ػ  اصتكاػب ادشػك   اصتاػكيل   
كاػػك ااػػ  ا ػػتال  اجياتػػ  اديةاشػػ   ػػإ ا اػػ ؿ اديكظتاػػ  د فكػػا ادػػ اسي  ميػػل ادػػ يأ )كا ػػا  ا مػػاج  ػتاػػل  ػػكرم  

 (2) .« ر اديثلش  اديابا  مل اد يأ )اداكايب   صكشف(زشيب ا م ج(  باياك ا تالهك  إ بيأ اد  ك 

 ث صػػغ   ػػع  كػػذدع  ػػ ل اظتػػي ي االجتاػػكم  ففػػككة ك ػػ ة ة اد لاشػػ   ػػإ س ػػ  اديثػػكد  دكػػإ  ػػامكف  ػػك
  "م ػػل اظتكدػػع  ا ػػكض" ادػػذم هػػكجم اظتػػي ي ة اديلشػػل  ػػإ اظتػػاات  اػػ  ال هػػم دػػ  كال بيلػػ م  نػػاضتفػػككة  ػػإ س ػػ  

 (3).«  كربن  بق ادصااع بق اد يا  ادف سا  كاد يا  ادت تا  ر ثاكك    ح  ي ا » ي ا  

ادصػااع اضتكاػ  بػق ادن ثػكت االجتاكماػ  ك، اػ  ادثػ ؿ اف  كبػااز م هذا اظتي ي م   فػلكد س دػ  هػ  ف 
 اظتي ي االجتاكم  مل شتجككز فلكد اجملتاع كشال اف ا دب هكهاة اجتاكما  .

  يالمنهل اال طباع /3

كـ ادفااسػػ   ػػإ د فػػ   ياػػ  مي امػػك اان ػػكع د ا ػػ كه ة افلػػكف ادفػػإ ادتشػػكا    كا،ػػذ اشتػػ اال ػػاشػػأ هػػذا 
 ".Claude- Monet ك  د   ين"

فاػػػػػػ  شتثػػػػػػكرع  كػػػػػػاه  ػػػػػػع ا كػػػػػػكر "Henri-Bergson بائسػػػػػػ ف"ا ػػػػػػتالت ااػػػػػػ عتك  ػػػػػػإ   سػػػػػػف  »
ة مػػػلة اثػػػكط  نػػػ   اكاػػػله م ػػػ   يناػػػكت اضتػػػلس  ػػػك شػػػاادؼ دم غػػػك ك  ادتي ػػػ  انين اظت ك ػػػا مػػػإ رؤشػػػك  االان كماػػػ 

ادفيكف  كػذدع ا ػرتاك اك ة ادػلم ة ادػا  صػ ر ادفكػا ك   سػ  اد اسػع    سػ    ك ػاة  كاػك امػك  ػأاات بكدف سػف  
 (4) .«ص  ا كس اد اسعاظتنكدا  اظت ر ما  ة الكم ك ادذايت كاختكذهك  إ االان كع ادشخ

                                                           

 .59 -58ش  ف كئ اس : اديثل اصتلا ام اظتيكاا  إ اد اس اا  ا دسيا    ص (1) 
 .60-59اد اس اا  ك  ا دسيا   ص شيةا: ش  ف كئ اس : اديثل اصتلا ام اظتيكاا  إ ( 2) 
 .61ش  ف كئ اس : اديثل اصتلا ام اظتيكاا  إ اد اس اا  ك  ا دسيا    ص (3) 
 .68-67شيةا: ش  ف كئ اس : اديثل اصتلا ام اظتيكاا  إ اد اس اا  ك  ا دسيا   ص ( 4) 
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 " Sainte-Beuve ػػػكاغ باػػػف"ا مػػػ   ػػػإ اديثػػػكد ابػػػازهم كسػػػل  ػػػلمم هػػػذا اال ػػػكه ميػػػل ادغػػػاب غت
 Andri-Gideااػػػػػػػػػلرم جاػػػػػػػػػل"  ككػػػػػػػػػذدع "جػػػػػػػػػ ؿ د  ػػػػػػػػػك ا"ك "Anatole-Franceااػػػػػػػػػكر ؿ  ػػػػػػػػػااا  "ك
نتكييػك هػ  اظتػي ي اد فاػل ادػذم  االان كماػ ادذم ه     يك بأف  »"Gustave-Lansonئ  تكؼ الاس ف"ك"

 (1) .«عتك  اشن  ا تخلا  ك كذر  لشلكاإلفسكس بث ة اظت دفكت كرت

ام  اديثل ادػذايت  االان ػكم   ادتػأا يب حتغ  سااكت ملة  ي ك:ا كسل د، غ االان كما  ك  مكمل اديثل ادي
ػتاػػل  هػػ  زمػػام هػػذا اال ػػكه  كشيػػلفسػػق االافيػػكيل افاكاػػك  كسػػل ارتيػػغ اديلشػػل  ػػإ ادلرا ػػكت اف رػػ  ك ادػػذكس   

كشػ  إ  امديايب  ثل ه  ش  إ بكظتي ي ادتػأا يلكر  إ اباز اديثكد ادذشإ   لكا ادس ا  دل، ؿ االان كما  ك  اديثل ا
 (2) .«جكا ك  إ ادذكؽ ال نتكإ  ي ا  »بأف 

ال ااكػا »كاك ؾتل لت  فث  سل   ػىن هػذا اال ػكه  ػإ ،ػ ؿ  ثل ػ  كتكبػ  "،نػ ات ة اديثػل" كذ شثػ ؿ: 
 (3).«ام  مل ا،اج مإ دا اة اديثل ادتأااا

 كهذا  صاشق  ي  بأا    ىن ك،كض ة  لاكر اديثل ادتأاام. ش ز هيك   ج   كااتاك   اظتي ج  كذ

شاجػػػػع ذدػػػػع ك  اف  ر ػػػػك الك  اػػػػ   سػػػػكف   ك ػػػػي   غسػػػػل افت ػػػػ   ا اشػػػػادسػػػػكف  اديثلشػػػػ  اصتل  كادػػػػذم ككاػػػػغ 
االان كما   ػإ ا ػ   ادنػاؽ كاظتيػكهي اظت دشػ  ك   ا  ػ  اديكسػل  كذدػع  ف اديكسػل اصتلا ػام  ت اكػ   ال شك ػف افسػ  
 شػػػث  اد  ػػػ  كادتيثاػػػب ة ائػػػ ار ادةػػػكهاة ا دباػػػ  ك  بسػػػكغك  د كشػػػف مػػػإ   ػػػع اظت بسػػػكت كدي   ػػػإ ادػػػذشإ 

ادػػػذم  ػػػكرس اديثػػػل االان ػػػكم  ة بلاشػػػ  فاك ػػػ   »م ػػػل اظتكدػػػع  ا ػػػكض ،كرػػػ ا ة اظتػػػي ي االان ػػػكم  ة ب داػػػك ؾتػػػل
اديػػػايب اظتيكاػػػا ة اصتلا ػػػا(  ا دباديثلشػػػ  ة اكؿ كت ػػػ  )ادثصػػػ  ة ا دب اديػػػايب ادثػػػل (  كبيػػػأ  صػػػ ؿ )ملػػػ  

 اقبكدك  ػػاكدكيػػ   ػػامكف  ػػك فػػكد ميػػ   اػػ  مل شيػػل شسػػتجاب داؤشتػػ  اظتي جاػػ  اصتلشػػلة  بػػ  راح شييػػغ ؽتكر ػػا  
االان ػػكماق اظتتيصػػ ق ادػػذشإ شسػػن ف ه اػػك كمػػلكااك م ػػ  اظت دػػف  المج اػػ  بكدرتهػػكت رػػ را كشناكاػػ  بكظتػػلح رػػ را  

 (4) .«كشثذ  ا  بكدتجاشق ر را  ،ا  دكف اف ش تف ا ك  اديص ك ك  ا   إ ااكات اظتيا   كاصتاكؿ

                                                           

 .9ش  ف كئ اس :  يكهي اديثل ا ديب  ص  (1) 
 .69يثل اصتلا ام اظتيكاا  إ اد اس اا  ك  ا دسيا   ص ش  ف كئ اس : اد (2) 
 .13ش  ف كئ اس :  يكهي اديثل ا ديب  ص ( 3) 
 .71ش  ف كئ اس : اديثل اصتلا ام اظتيكاا  إ اد اس اا  ك  ا دسيا   ص ( 4) 
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ادػا  اشلػك اصتلا اشػ    ك ػإ ا شتػكحال ؼتت فػ كاش  هيك ك  اف االان كما  دلل اديثكد اصتلا اشق اختذت ا كك
  يغ اظتي ي ادتأاام ؾتل  ادنػكها لتاػككم  ػإ ،ػ ؿ كتكبػ  )اد يػل ادفػ ر كادفكػام ميػل ادشػكما  صػنف  ادغاػكرم(  

شثػػلـ  ػػإ ، دػػ  درا ػػ   أااشػػ  كارػػ   اظتيػػكمل  رئػػم امػػك ال  ثػػا ذدػػع اػػااف  كال كمػػك   تثػػ   ػػع اصتػػ ها اظتي جػػ  »
 (1).«ة كن   إ اضتلكد كختت ف مإ اة اغك ة كن   إ اظت  ق د ان كما 

 المنهل النفسي  /4

شيةػا كداػػ  م ػ  ااػػ   ػإ اظتيػػكهي ادتث الشػ  ادػػا  يػػىن بلرا ػ  ادػػيص ا ديب  ػإ اطتػػكرج كذ شاكػل م ػػ   خصػػا  
م   فل ؿتغ م ل اظتكدػع  ا ػكض  كادػا »ا دشب كشستال  داك   اديثلش   إ اةاش  ادت  ا  اديفس  اك ادت  فس  

ة  ن ػع ادثػاف اديشػاشإ  سػا م ػ  رػ   ك ادسػ  ؾ اإلاسػكين "  Sigmund Freud اكشػل ل ػاغا ا"ا سػ ك 
 (2).«باده ك   ينث  اد كم 

 ػإ رئ ػكت جيسػا  »  ة مكظتػ  اد  ػي رم ك   ػبشام  ك   ػكت كرئ ػكت دا، اػ     ف  اماكؽ ام كك إ
اك غتا مػ   ػإ ادتجػػكرب  (Alfred-Adlerي ر بػػكديثص شثتلػ  ادتيػ شأ )كسػب اددػػا)كسػب  اكشػل(  اك  ػ

 (  3).«(Carl Gustav Jungكا  ككر اظت ركا  اظتخلا  ة اد  ي ر اصتاي  )فسب ش اغ

 كم    يلد اال كهكت اديفسا    ف اديثل اديفس  ه  شت اؾ ك ق رت    إ اظت كدئ كا     ي ك:

 « اكف  .ربر اديص ب  ي ر 
 ر  زشػػ  م ػػ   ػػنق ادػػيص  كال  ا ػػرتاض كجػػ د بياػػ  افسػػا  حتتاػػ   ت ػػذرة ة الكمػػ  اظت ػػلع  ػػييك  بصػػ رة

  يىن عتذا ادسنق دكف ا ت لكر   ع اد يا .
 .اديةا ك  ادشخصاكت )اد رسا ( ة اديص ص م   امم  خ ص فثاثا ف ة دكا ي م كرئ كغم 
   هػػ  مػػاض مصػػكيب شتسػػك    اإلبػػلام اديةػػا ك  اظت ػػلع اػػكفب ادػػيص م ػػ  اااػػ   ػػخص مصػػكيب كاف اصػػ

      (4).«بكدائ   اظتك     ة  ك  ر لم  ث  ؿ اجتاكماك

                                                           

 .72ش  ف كئ اس : اديثل اصتلا ام اظتيكاا  إ اد اس اا  ك  ا دسيا    ص  ( 1) 
 .22 اس :  يكهي اديثل ا ديب  ص ش  ف كئ (2) 
  .22 صافس  (3) 
 .23-22 صافس    (4) 
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 Ernest-Jonesا  كاك كرد ة درا كت اراسغ جػ الكسل  كع هذا اظتي ي ة  رتة س ا   جلا ة اؾت رت 
  كاػك  ػكع ة  ااسػك كا اشكػك ـ(1924)"اا ؿ اديثل ا ديب "ة كتكب   A-Richardeكرشتشكردز "قت غ"مإ 

 . ااك بيل كاديكمل ك  

 تناات ادلرا كت ا دبا  فثك ق م م اديص ك فكهاا  بكافاكت ؼتت ف  م  غتكالت ملة اذكا  ي ك: كاك ا

كاػػػػػاهك كرث  ػػػػػ ك ة ذاغػػػػػك ) ػػػػػاك د جاك اإلبػػػػػلاع(  ام  كهات ػػػػػك اديفسػػػػػا  كمي اإلبلاماػػػػػ درا ػػػػػ  اديا اػػػػػ   -1
شف  ػػػإ ،ػػػ ؿ كتكبػػػ  )ا  ػػػ  اديفسػػػا  د بػػػلاع ادفػػػ ا ة كسػػػل  نػػػ  هػػػذا اال ػػػكه  صػػػنف   ػػػ  » .اطتكاػػػ
  شك غ هذه اصت  د ة ادنثك   اديابا  ا اة  لر   دي م اديف .(1) .« اظتساح(

بػػلام  كدالدتػػ  اظت ػػلع(  يػػىن اد  ػػ  ة ادياػػ  اإل ػػاك د جا  خصػػا  اظت ػػلع كاال ػػكه اد اػػ ئااة )درا ػػ    -2
ك ػػػإ ركاد هػػػذا اال ػػػكه ة اظتاكر ػػػكت ادياباػػػ  م ػػػكس ػتاػػػ د اديثػػػكد  ككبػػػااهام م ػػػل »مػػػإ افسػػػا  اػػػكف  . 

 (2)  .«ادثكدر اظتكزين كػتال ادي ش  
 درا   ادي س  اديفسا  بق ا دب كان،اشإ  ام باكف  لل  أاا اظتت ث  بك دب. -3
 .(3) «ادت  ا  اديفس  دألدب درا   اديا  اإلبلام   إ زاكش   اك د جا » -4

ػتاػػػل "ك "ا ػػػق اطت ػػػ م"د ااكر ػػػ  اديفسػػػكاا  كادػػػا نتكػػػإ اف اػػػذكا  ػػػإ ركادهػػػك  كهػػػذا هػػػ  اجملػػػكؿ اضتثاثػػػ 
 ."ؾتم ،اشست "ك "ج رج رااب  "  ك"ش  ف  ك   ادا  ف "ك "كشتكما مل ادلشإ "  ك"، ف اه ازتل

 كرمتك فكشتك ة م س  اديثل اديػايب هبػذا اظتػي يق  مػك ادسػي  ادػا اكك ػغ  ا ػك ك اػ   1938 يل  ي  »كاك
انداب إك يػػػ  ادثػػػكهاة ك  كػػػ  افػػػل  ػػػإ ازتػػػل ا ػػػق كػتاػػػل ، ػػػف اه ازتػػػل   اػػػ   ػػػلرش   ػػػكدة جلشػػػلة دن  ػػػ  

كنػك مي ااػ  )اد  ئػ  كم ػم  "ا ػق اطتػ يل" ادلرا كت ادي اك  تيككؿ )ا   م م اديف  بك دب( كة ادسي  اظت ادا  اشػا
 (4) .« اديف (

ك بيػػل كششػػا  اماػػكؿ اػػ اهػػذه كذف ابػػاز اظت  ػػق دتشػػك  هػػذا اظتػػي ي ة ادكتكبػػكت اديثلشػػ  ادياباػػ  دايتشػػا 
ػتاػل  »ة اماػكعتم  ن اػك  يػ    اثلش  مابا  ا ساغ بكديل ج مػإ  ػكبثت ك   ػااح بيػل ذدػع ا دبػكح كاديثػكد شن ث اػ

                                                           
 .23 ص  اس :  يكهي اديثل ا ديبش  ف كئ(1)   
  .24افس   ص(2)  

  .24كدال سصكب:  يكهي اديثل ا ديب اضتلش   ص  (3)  

 .24ش  ف كئ اس :  يكهي اديثل ا ديب  ص (4)
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ايب "ك "ابػػػإ اداك ػػػ " ػػػكر اديثػػػكد ة درا ػػػت  فػػػ ؿ  ادػػػلرب افسػػػ ا ػػػت  فػػػ ؿ اظتتيػػػيب  كم ػػػ  ة در  "فسػػػقكك ػػػ  
ة ر ح  ك اشتكه مثل ادياجسا  ة كتكبػ  "ابػ  اػ اس: اضتسػإ بػإ هػكا " ك سػا  "ايب ا اس"   لرس  خصا  "ا اس

 ااكػػا ػػك اشتػػكه "  ػػكت ايب اػػ اس" بكدةػػكهاة اديفسػػا  اظتياك ػػ  بكدياجسػػا   ككػػذدع درا ػػت  د ي ثاشػػكت اإل ػػ  ا   كسػػل 
دتنػ  فت ذجػك  دبػإ بػا  ابك ا اس د ت  اػ  اديفسػ   كاػك سػلـ اظتػكزين درا ػت  مػإ بشػكر ك،لكم ر  فسق م   اديثكد 

  كاػػك   لشػػمػػإ مثػػلة ادػػيثص  فاػػ  شػػاد كدػػع بشػػكر هبجػػكح اديػػكس ك  مثػػلة ادػػيثص اظت جػػ دة د  ددػػاكارػػ ك ظتف ػػـ  
بلاماػ  كاضتكػم  يكرة عتػك ة  ثكربػ  ا ماػكؿ اإل هذه ادلرا   اديابا  اختذت  إ اظتي ي اديفس  ك (1) .«كتب ادي ش  

 اا كهبك.م   

اديثلم اصتلا ام    ا  شتيذر اد    مإ   سع د يفسػكاا   اػ   كذدػع راجػع ك  س ػ  اطتنكب ، ؼ   كم 
 كرػك  مل  يتاػل  ثاػكس "م ػم ادػيف  ا ديب" كال ة كسػغ  تػأ،ا    راال اثكداك ة هذا اظتلاكر   كصتك يػ  اصتلا اشػ

 يػػػ  م ػػػل اظتكدػػػع كا دب  ػػػإ م ػػػم ادػػػيف   ن اػػػك اديثػػػل  ك ػػػكدةدمػػػك كداػػػ  بيػػػأ اثكداػػػك كادتشػػػكاع ة  ػػػلل  ك   ػػػك
رئػم اافتػكح  ابتػ  اديثلشػ  م ػ   (2).« ك بكظتاشلػ  اظتتسػ ن اػفاملاح ادثااحة اديفسكاا  ادػا ك ادذم شيل ادل » ا كض 

  يك،كت  ي جا   تيلدة.

ادتيك ػػػ   ػػػع »اف  فاػػػ    يػػػغ اال ػػػكه اديفسػػػكين اصتلا اشػػػ  ادػػػا  ا ككدنتاػػػ بيػػػأ االػػػككالت  ك ػػػع هػػػذا  ػػػ ف
ديػػكمل اإلاسػػكف اطتفػػ  ت  ادفياػػ  ادػػا حتاػػ  ذاغػػك رؤشػػ  ادػػيف  ك ػػق  يةػػ ر  ػػاك د ج  نتي يػػك سػػااحة ،كاػػ  مػػ  اػػاكئ

 (3).«كا تلمكح   اكت اد كم  اصتاي 

فا اد  ػػػ  مػػػإ ادصػػػ رة اظتي جاػػػ  اظتيةاػػػ  د اػػػي ي اديفسػػػكين ال ؾتػػػلهك كال ة ادلرا ػػػكت اظتتخصصػػػ   كاػػػك ك
 اين ػق »اينا م ا ك ميػل ػتاػل  ثػلاد ادػذم درس دشػ اف )ار ػ  اظتيجػلات( دصػكحل ،ػاة درا ػ   ػاك  مسػكاش   

ادشػػػيا "رػػػابك  ػػػإ رػػػاكب ادلمكشػػػ  اضتاباػػػ  ادػػػا  ينػػػ م م ػػػ  كػػػ   فب اػػػ مسػػػكام(  ػتػػػأ-إ  صػػػ ر ) ػػػاك  ػػػ
 (4).«ة فت ذجك دتجسال رؤاه،ا ا ككؿ ادك ا  اظتسا م  كاظتثاكحة كاظتا ا   ع شتخذ دش اف ار   اظتيجلات دصكحل 

                                                           
 .121ـ ص2003ـ 1995  1،فكج : لارس اديثل ا ديب اضتلش   ادلار اد  يكاا   ادثكهاة  طػتال م ل اظتييم  (1)
 28ش  ف كئ اس :  يكهي اديثل ا ديب  ص(2)
 . 9 ص1992م ل ادثكدر  الكح :اال كه اديفس  ة اثل ادشيا اديايب:درا     يش رات احتكد ادكتكب ادياب  د شق (3)
 .83 ش  ف كئ اس : اديثل اصتلا ام اظتيكاا  إ اد اس اا  ك  ا دسيا ( 4) 
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"مثػػلة اكدشػػب ة  ة درا ػػت    ػػ  ػػ ام ب  يلا اال ػػكه اديفسػػ  ة   دفك ػػ  هػػ  كؾتػػل اشلػػك اكسػػل  ،ػػا   ػػىن
 لرة"  كذ  يل اكؿ ؽتكر   جلا اش   ست ق ادذكا كاظتيكسش .جركاشكت ر ال ب  

 المنهل البنيوي  /1

 اكر  كػام ش ػلؼ ك  ادكشػف مػإ بياػ  ادفكػا ادػذم ششػك  ا ػكس اثك ػ  »  يت  اد يا ش  بتيلد  سااكغك
 (1).«شك   ي كتف مإ ادي سكت ادا  اظتكر  كاضتكرا ك   يثال ادة اها كحتلشل  ست شكغك كحت ا  ك د كش

كشسػػػتال اظتػػػي ي اد ياػػػ م ركا ػػػله  ػػػإ ادسػػػيا  دك   ػػػ   اك كاػػػك شسػػػا  اب اد يا شػػػ     ػػػ  اد سػػػكااكت 
ااػ  كادل كااػ  كاد اػفا  اضتلشن   اهتم بلرا   اديسق اد غ م انين   ج ػك بنيك اػكت اد غػ  كادكػ ـ كادػلاؿ كاظتػلد ؿ كان

كادتكرمتا  ادا  ك غ اظت ل ادفكام د اي ي اد يا م ادذم  اماع ة افلكف ادفكػا ادشػك ين فاػ  ككاػغ اد يا شػ  
 اديتاج  ادي ك ا  د تية  ادشك ين.

 شػػتق اد يا شػػ  كج دهػػك ادفكػػام  ػػإ  ف ػػـ  اد ياػػ  فاػػ  اف اصتػػلح ال سااػػ  دػػ  كال ة  ػػاكس  ادك ػػ  ادػػذم »
 ثكربػ  اديصػ ص  ثكربػ   ااػ   ةا   كشياػ  هػذا اظتػي ي م ػ   غااػب اطتص اػا  ادفياػ  د ػيص اد افػل كشياػ  م ػ شيت
 (2).«  فا  شك ف اديص رت   ك  ة  ل  ك ك  ااغا كفلاغكشنػتك

اد يا ش   ي ي اثلم شيةا ك  اديص م   اا  بيا  ك  ا   ثع راإ بياػ  دغ شػ  ا،ػ   كهػ   ػي ي دا، ػ  ك 
 اديص ا ديب  ثكرب   اا  ػتكشن . شثكرب

سل  ق هذا اظتي ي راشث  ك  اطتنكبكت اديثلش  اديابا  اكا،ا ادسػ يايكت كذدػع بفيػ  اإل ػ ك كت اد ػكرزة ك 
"اديةاشػ  اد يك اػ   فسق اد اد )اد يا  ادثصصػا  ة ر ػكد  ادغفػااف(  اػ ح  لػ »ادا سل  ك اديلشل  إ اديثكد ا نكؿ

ا نػػػكؿ نتػػىن ادياػػػل  كػتاػػػل  ادتكػػػ شيقة اديثػػل ا ديب" ككاػػػكؿ ابػػ  دشػػػب "ج اػػػ  اطتفػػكح كادتج ػػػ "  كبيػػػأ اد ياػػ شق 
بيػػا  "فػػػ ؿ ادشػػػيا اظتغػػػايب اظتيكاػػػا" كػتاػػػل بػػػاادة ة درا ػػت  دتجابػػػ  ػتاػػػل  يػػػلكر كػتاػػػل ر ػػػال كجػػػكبا مصػػػف ر  

"اداكاشػػ  اظتغاباػػ  كرؤل اد اسػػع االجتاػػكم : درا ػػ  بيا شػػ   ضتااػػلاينكزتاػػل كؾتاػػب ادي رػػ  "درجػػ  ادػػ م  ة ادكتكبػػ " 
 (3).« ك شيا 

                                                           
 .118كدال سصكب:  يكهي اديثل ا ديب اضتلش   ص(1)
 .118-117شيةا: ش  ف كئ اس : اديثل اصتلا ام اظتيكاا  إ اد اس اا  ك  ا دسيا   ص ( 2)
 .399 اجكف اداكش     يل اد كزم : ددا  اديكسل ا ديب  ص  (3)
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كشيفػػاد اػػ ح  لػػ  بكتكبػػ  "اةاشػػ  اد يك اػػ  ة اديثػػل ا ديب" مػػإ  ػػك ا   ػػع ادكتػػب. ا ػػك ة اصتلا ػػا  ػػ  
اصتلا ػػام  كدكػػإ اطتػػ ؼ  متت ػػف اايػػكف ة رشػػكدة م ػػل اظتكدػػع  ا ػػكض د  يا شػػ  ك ػػك بيػػل اد يا شػػ  ة اطتنػػكب اديثػػلم

نتكػػػإ ة اشػػػ  درا ػػػ  بكدػػػذات  شػػػك  اظتين ػػػق ادتػػػكرمت  عتػػػذه اداشػػػكدة ك ػػػإ ابػػػاز كتػػػب  ا ػػػكض ة هػػػذا اظتلػػػاكر ؾتػػػل 
"ا دغكز ادشػي ا  اصتلا اشػ " ك"ا  نػكؿ ادشػي ا  اصتلا اشػ "  ككتػكب "ادػيص ا ديب  ػإ اشػإ؟ كك  اشػإ؟".  فػ  ادكتػكب 

اظتػػي ي اد ياػػ م  اك ميكاػػا  ػػإ ااػػ د  م ػػ  ا سػػ   ة ادثسػػم ادنػػكين شيصػػب »ك  ا كؿ ا صػػق  ا ػػكض  اػػ  مػػإ  ػػ   
 (1) .«م   درا   اص ص ا دغكز ادشي ا  دغ  كا   بك

مناػػػكف بػػػلرم ة حت ا ػػػ  ميػػػ   ي ػػػك  ابػػػ   اقتاػػػ ال  ثػػػ   لكم ػػػ  ئػػػاار م ػػػل اظتكدػػػع  ا ػػػكض ذتػػػ   ػػػكرب ا،ػػػا 
اد غ م ادف  د يػكح ادشخصػا  ادا اسػا  ميػل ؾتاػب ػتفػ ظ كم ػل اضتااػل ب راشػ  "ادثصػص ادشػييب ة  ينثػ  بسػكاة" 

دمػػ ة اةاشػػ  د يكسػػل ػتاػػل  ػػكرم ة    اثاػػ  ة اطتنػػكب اديثػػلم اصتلا ػػام اكؿ  ابػػ  بيا شػػ   ك شياػػ   ن »ادػػذم بيػػل 
 (2).«شلكتكب  "اد    مإ اديثل ا ديب اصتل

" ػل،   »ك إ اظتيكهي ا ،ال ادا فككدغ ادتأ ا  د فكا اد يا م ة ،نكبيك اديثػلم اصتلا ػا ؾتػل كتػكب
زشيػب بػإ بػ م    ؾتػكة   كح )ددا ػ   ا ػ  ك  ادت  ا  اد يا م د يص ص" كادذم ا ػرتكغ ة  أدافػ  رك فػ   ػإ ا شتػ

كئ هػػك  ػػإ ا شتػػكح اصتلا اشػػ  ادػػا   يػػغ اظتػػي ي  (3).« بػػ  اكبتػػ ( ككتػػكب "بياػػ  اطتنػػكب ا ديب"ضتسػػق ستػػام،ػػلة  ب
 .كافتليت  اد يا م
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    ااػػذ دم    ػػ  كادػػذم chale Ballyشيػػ د  ػػا ده ا كؿ ك  بلاشػػ  ادثػػاف اديشػػاشإ  ػػع  ػػكرؿ بػػكيل
 ـ(. 1909جكح بكتكب )     ة ا    با  ادفااسا   ي  

ك ثػػ  اد غػػ  كاديثػػل ا ديب كم ػػم ادي  ػػكت كئ هػػك   كاد  ئاػػ   ا دسػػيا ار كػل هػػذا ا ،ػػ  م ػػ  اظتيناػػكت »
  ادي ػػم اظتسػػتث  ميػػ   كسػػل ككاػػغ  اف ػػ  فاػػكدتيػلد ركا ػػله جيػػ  ادفااػػ   ػػكؿت  طتصػػ    إلضتكسػػ  بكدسػػاااك ا  كاػلع 

سػػا ادػػذم  ػػي   ػػث ر ك كنتنػػ  هػػذا اظتػػي ي اصت ـ1969اطتاسػػايكت  ػػإ ادثػػاف اديشػػاشإ هػػ  ازهػػ   ااف ػػ  ك  ئكشػػ  
اػػل دناشػػق متاػػق  ػػثت  اد  ئػػ  ادثلنتػػ   فاػػ  اف اد  ئػػ  ميػػل جػػ ك هػػ    سػػكااكت بكديثػػل ا ديب  ككأاػػ   يشػػابر اد

                                                           

 . 4 ع  ا كض: ا دغكز ادشي ا  ة اصتلا ا  صم ل اظت (1) 
 .123شيةا: ش  ف كئ اس : اديثل اصتلا ام اظتيكاا  إ اد اس اا  ك  ا دسيا   ص ( 2) 
 . 128ص  افس  (3) 
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ا ػػ  با  ادثػػلا   كاػػك اف ا  ػػ  با  هػػ  ب ئػػ  فلشنػػ  حتػػغ  ػػك  ك اظتػػلدكج: م ػػم د تي ػػ  كاثػػل دأل ػػكداب ادفادشػػ   
 (1).«كم ا   ك    با  ه  اد رش  اظت ك ا د   ئ 

ئاا  ػػك بكد  ػػ  ماػػك شتااػػل بػػ  ادكػػ ـ ادفػػ ا مػػإ ئػػ ه  ػػإ »شتػػ  سك ػػغ م ا ػػك ا  ػػ  با  هػػ   اهػػمكديػػ  
 (2).«اظتست ل ادصاة اك ادص يتاايكؼ اطتنكب  كهذا ادتاال لتلث اايكح ،اؽ س امل اديةكـ اد غ م   اح م   

شتػػ  ؽتاػػػلة د خنػػكب  كذدػػع بػػػك،ت ؼ اا امػػ  كراسػػ   كاػػػك امػػك شتػػ  دتاػػػل ا دسػػي  مػػإ بيلػػػ ك   ك  ػػ  ب
 اد يأ.

كسػػل ااتث ػػغ مػػلكل اال كهػػكت ا  ػػ  با  ك  ادسػػكف  ادياباػػ  ة  اف ػػ  ادسػػتايكت كمل  كػػإ ا سػػ ـ ادياباػػ  
 ي ككاغ ػتتشا  ا مك  ك فاػ  ااػلرجغ ؼ ا    با  اضتك اة كال اف االككالت ا ك  عتذا اظتيا   يأل مإ هذه ادن

كتػكب م ػم ا  ػ  ب   " إ اان احهك حتغ دػ اح ا  ػ  با  اد سػكاا  كم ػ   ػ ا  اظتنػكؿ اكناحتغ م م اد  ئ  ادثل  
 ك  ادن رة م   م م اد  ئ .  فا  دمك  إ ، د "ضتال ادشكشب

كاديلػػي بتػػأا    ػػع اظتيػػكهي اد سػػكاا  كسػػل بػػلات ا  ػػ  با  ة اثػػلاك اديػػايب  أ،ػػذ راشث ػػك ؿتػػ  االكتاػػكؿ 
كؽتكر   اػذكا اديكسػل  ااضتلشن  كاد   ث ادا  يتا  كدا ك كدي   إ اباز ا شتكح اد  ي  ادا ا سغ عتذا اظتي ي  ية  

 ـ1983(  كاديثػػل كاضتلااػػ   ػػي  ـ1971كتكباػػ  )ا  ػػ  با  كا  ػػ  ب  ػػي  ة   "م ػػل ادسػػ ـ اظتسػػلم"»ادت اسػػ  
  ـ1981اضتلشنػػ  ػتككدػػ   ياشػػف اظتيشػػ ر  ج ػػ   صػػ ؿ ادسػػي   ػػي   ة كنػػ  ادثػػام ا  ػػ  با  "اػػكدػتاػػل  ػػكام م"ك

" كا ػػػػكداب ادشػػػػياش  ـ1982ة كتكباػػػػ  "م ػػػػم ا  ػػػػ  ب   كد ػػػػ  ككجااحا ػػػػ   ػػػػي   "اػػػػ ح  لػػػػ "كاديكسػػػػل اظتصػػػػام 
كدم م ػل اعتػ""  كـ1989 ة كتكبػ  "ا  ػ  با   ي جػك اثػلشك  ػي  "ػتاػل مػلاـ"  كرك   ك  ـ1994اظتيكااة  ي  
 ت ماباػ   تخصصػ    كرػك   ك  غتػ(3) .«ـ1981ة كتكبػ  "،صػك ص ا  ػ  ب ة ادشػ ساكت  ػي   "ادنااب س 

 فةاغ  ا ك ا    با  بكهتاكـ ،كص.

                                                           

 .145-143شيةا: ش  ف كئ اس : اديثل اصتلا ام اظتيكاا  إ اد اس اا  ك  ا دسيا   ص ( 1) 
شا  ككرشاشغ: اضتثاث  ادشياش  م   ر ح اظتيكهي اديثلش  اظتيكااة كاديةاشكت ادشياش  درا   ة ا ا ؿ كاظتفكهام  مكمل ادكتب اضتلش  د يبش   (2) 

 .146  ص 2014  1كادت زشع  اربل  ط
 .188-184ا   ة ا ا ؿ كاظتفكهام   ص شيةا: بش   ككرشاشغ: اضتثاث  ادشياش  م   ر ح اظتيكهي اديثلش  اظتيكااة كاديةاشكت ادشياش  در  (3) 
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كجػ د ظتثػكـ شسػتأه  اد  ػ  ة ج اا ػ     ػ ا ك خبص ص ااتشكر هػذا اظتػي ي ة ادسػكف  اديثلشػ  اصتلا اشػ   
اعتػػلؼ  ي ػػك  اككدنتاػػ ككػػ   ػػك هػػ    جػػ د ال شيػػلك اف شكػػ ف غتػػاد ػتػػككالت  ت ارػػي  كاػػك ككافػػك  ؾتػػلهك ة كػػ ث 

 اا  درج  جك يا .

ة هػػذا اظتلػػاكر  ػػإ ،ػػ ؿ كتكبػػ   "م ػػل اظتكدػػع  ا ػػكض"ا ػػك ،ػػكرج هػػذا اإلرػػكر   ايػػك ا اػػق بيػػأ ظتسػػكت 
ف ػػـ  ا  ػػ  با     ػػـ  ب)درا ػػ  ة ا ػػ  با  ا  نػػكؿ ادشػػي ا  اصتلا اشػػ   مػػاض  ا ػػك ظت»اصتلا اشػػ " "ا  نػػكؿ ادشػػي ا  
 (1).« ك إكاب  ن اث   ك يل هذه ادلرا   اكاؿ م ل اديثل اصتلا ام بك    با ك كرمت ك ع ارد 

اد  شصػػام"  كرػػ ؿ كرػػك   ك  م ػػ    فػػ  "مػػإ  ػػياش  ادسػػ يايكت" كرابػػق ب فػػ ش "اد ياػػ  اد غ شػػ  دػػ دة 
ػتال "اد يا  ادسادش  ة ادثصص ادثا ين". كئ هك  إ االككالت اد سان  ادا   يغ هػذا اظتػي ي ة اطتنػكب اديثػلم 

 اصتلا ام.

 المنهل السيميائي  /3

ش ػػػتم هػػػذا اظتػػػػي ي بكدي  ػػػكت اد غ شػػػػ  كئػػػ  اد غ شػػػ   اشػػػػأ بػػػق مكشػػػػ  ادثػػػاف ادتك ػػػع مشػػػػا كبلاشػػػ  ادثػػػػاف »
ملة  سااكت  ي ػك ادسػاااك ا  كادسػااا د جاك  كادسػااا راثك كم ػم ادي  ػكت كئ هػك. اشػأ ة اكركبػك اديشاشإ  كد  

- Charles ػػكرؿ  ػػيلرس بػػ س "ل اديػػكمل اد غػػ م دم    ػػ   كا  اشكػػ  ا اشكػػك ة  رت ػػق  تػػلا يتق م ػػ  شػػك 
sandres Peirce"اسػػغبيفي"  ك"ش اسػػ ف"اد ػػكفنق ا نػػكؿ  كسػػل فةػػ  هػػذا اظتػػي ي بكهتاػػكـ اديلشػػل  ػػإ 

Benveniste " كرتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركالف "ك Roland-Barthes" فك كاشسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتا"كJulia-
Kristeva"ئانتػكس"كAlgirdas -julien Greimas  ".  مل شثػػف هػذا اظتػػي ي ميػػل فػػلكده ادي ااػػ  بػػ

اصتاياػػػػ  ادلكداػػػػ   ـ1969ي جاػػػػ  فاػػػػ  ااػػػػ ق  ػػػػي ي سػػػػك م بذا ػػػػ  فاػػػػ   أ سػػػػغ  ػػػػي   ككزهػػػػك كؿ اد  ػػػػك   اظت
 د ساااك ا  بلمك   ئانتكس كمثلت   دتاات ك  تثاكت ف د .

 ؼ كان،ػػا صت داػػكف ئانتػػكس بػػ ػػاااك اكف افػػلقتك صت زشػػغ كام دك  سك   ػػكف ـ1979كاػػك ااػػلر ة  ػػي  
 كج زشف ك ر كس.

                                                           

 .148ش  ف كئ اس : اديثل اصتلا ام اظتيكاا  إ اد اس اا  ك  ا دسيا   ص ( 1) 
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لتاػػػ  ك   ا اشكػػػ كهيػػػكؾ  ػػػإ شفػػػاؽ بػػػق  صػػػن    ادسػػػااك ا  كادسػػػااا د جاكق ة فػػػق اف ا ك   ينػػػ  
 فػػػكهام   سػػػفا   ػػػك    كم  ػػػكت ئػػػ  دغ شػػػ   باياػػػك ادنػػػكين  ينػػػ  اكركيب ادأل ك  ادي  ػػػ  اد غ شػػػ  كاجملػػػكؿ ا دسػػػ  

 (1).«ما  ك

ااتثػػػ  اظتػػػي ي ادسػػػاااك   ك  ادػػػ رإ اديػػػايب ،ػػػ ؿ ادناكااياػػػكت  كديػػػ   ػػػإ ا شتػػػكح ادػػػا ا سػػػغ دػػػ  اثػػػلاك 
ك  اديكسػػل ادسػػي دم م ػػل   ااػػ ر اظتا ػػ   كػتاػػل اظتػػككام... كرػػك    ك انػػ  اديػػايب اظتيكاػػا ػتاػػل  فتػػكح كم ػػل ادثػػكدر

" كج زشػػف  ػػػا  "دداػػ  ادلرا ػػػكت ا  ػػ  با " ككذا  ػػػك صكااػػ ر اظتا ػػػ  " ػػاااك ا  ادػػػي ا    كسك ػػم  ثػػػلادلاه ادغػػ
غتا مػػ   ػػإ ا دبػػكح  ااتث يػك ك  اطتنػػكب اديثػػلم اصتلا ػػام   ايػػك اينػػا م ػػ  غتا مػ   ػػإ اظتاكر ػػكت ادسػػاااك ا  سػػل  ك

كاديثػػكد  ا نػػكؿ ر ػػال بػػإ  كدػػع  حت اػػ   ػػاااك   دثصػػ  مك شػػ  د كك ػػب ازتػػل ررػػك ف فػػ  )درا ػػ  اداا ػػلة( كم ػػل 
 اضتاال ب راش   كازتل ش  ف.

 ػػإ ر ػػم اظت  ػػق اظتي جاػػ  عتػػذا اظتػػي ي ة اطتنػػكب  ادثػػكدر  اػػلكح اكال لكاػػك شيػػل م ػػل اظتكدػػع  ا ػػكض كم ػػ
"ادف دا   كدا ػ "  ػي ي  ػاااك    فكاكػ   اكػب ككااػ   بكتػب ا،ػال  »اديثلم اصتلا ام  ا كؿ  إ ، ؿ كتكب 

سصػػػالة ادثػػااحة(  كادنػػػكين  ػػػإ ،ػػػ ؿ كتكبػػػ  "دال  اػػػ  ادػػػيص –الة ثصػػػحت اػػ  اطتنػػػكب ادسػػػادم " ػػػياش  "ادم(  )-)ا
 (2).«اااك ا  د شيا اصتلا اما ديب درا    

اثلشػػ   يتػػ ة ة هػػذا اظتػػي ي اػػذكا: فسػػق ستػػام  ك ػػ ك كتكرػػك   ك  ا شتػػكح اصتلا اشػػ  ا ،ػػال كادػػا عتػػك 
) ػػػػك   ثػػػػ  دكػػػػم ادييػػػػ اف  » ادػػػػذم اػػػػلرت دػػػػ  مػػػػلة درا ػػػػكت  سػػػػتثكة د افػػػػكهام ادسػػػػاااك ا  اػػػػذكا  ي ػػػػك درا ػػػػ  

داكاشػػػ  م ػػػل اظت ػػػع  ا ػػػكض )اػػػ ت ادك ػػػف( باؤشػػػ    ادػػػا  يػػػاض (3) .«كادػػػلالالت(  " ػػػاااك ا  اطتنػػػكب اداكا ػػػ 
  اااك ا  كئ هك  إ االككالت ادساااك ا  ة اطتنكب اديثلم اصتلا ام.

 المنهل التفكيكي  /4

 ثكراػػ    سػػفا  د يصػػ ص اكنػػا  يػ   ثكربػػ  ادباػػ  هػػ   ػػي ي ة ادثػػااحة  ابلمػػ  جػػكؾ » شيػاؼ ادتفكاػػع بأاػػ 
  كه  دذدع شيل ا كهك  إ ا كهكت اةاشكت ادت ث  كادثااحة  كش لؼ هذا اظتي ي ك  كمنكح  فسػ ا ديصػ ص درشلا

                                                           

 .132  131شيةا: ش  ف كئ اس : اديثل اصتلا ام اظتيكاا  إ اد اس اا  ك  ا دسيا    ص ( 1) 
 .134ك  ا دسيا   ص  ش  ف كئ اس : اديثل اصتلا ام اظتيكاا  إ اد اس اا ( 2)
 .137افس    ص (3)
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،كا  كاد    مإ سػكرئ  ػتاكإ ة ادكشػف مػإ ادشػفاات اد غ شػ  ة  يك  ػ   ػع ادػيص كسػل دمػك جػكؾ درشػلا ك  
 (1).« فكاع اديص بغا  ادكشف مإ دالال   اطتفا  كابيكده اظتلااة

 يتاػػل  داػػ  ادكشػػف كاد  ػػ  مػػإ اد ػػىن اظتخفاػػ  اك اظتلػػااة مػػ   لػػكح  ك ػػرتا اجا ادتفكاػػع  كهبػػذا ش ػػلكا
 كػػام جلشػػػل ك غػػػكشا بغاػػػ  ، خ ػػػ  بياػػػ  اطتنػػػكب كنػػػك مػػػإ  يكااػػػ  كااةاتػػػ  ادلالداػػػ     ػػػ   سػػػي  ك  حتاشػػػا ادػػػيص 

 ت.ق ا ث  م   اديلشل  إ ادثااحا تح  إ ادثااحة ا فكدش  اظتغ ث  ك اظتفت  

كادتااكػػػل فػػػ ؿ اديثػػػ   كم ػػػػم  اال،ػػػت ؼكسػػػل جػػػكح هػػػذا اظتػػػي ي  ثػػػ الت ملشػػػلة ار ػػػكهك درشػػػلا ابازهػػػك: 
 ادكتكب .

ػتتشػػاك ك تػػأ،اا اسػػ اك ككديػػكدة  كذ  يػػل  ااتثكالكسػػل ااتث ػػغ ادتفكاكاػػ  ك  اطتنػػكب اديثػػلم اديػػايب اظتيكاػػا 
اػلكر اكؿ  ابػ  اثلشػ  ماباػ   صػلع بكاتاك  ػك   ػكرشخكهػ  »اد لاش  ادفي ا  د اي ي ادتفكاك  اديػايب  ـ1985 ي  

 ادصػػاشق ك  اإػػلشكت ادثػػااحة ادتفكاكاػػ  )ادتشػػالتا (  كهػػ   ابػػ  اديكسػػل ادسػػي دم ادك ػػ  م ػػل اه ادغػػلا   ة كتكبػػ 
ه شتػ  . كشي ػإ ادغػلا   مػإ (2) « سااحة اثلم ديا ذج كاسكين  يكاا(-  ادتشالتا ك إ اد يا ش  -)اطتنامل  كادتكف 

جي ػغ اظتػي ي ادتشػالت   ػاجك شيايػ  م ػ  ادن ػكت م ػ  اػ  ة »ادتفكاكا  )ادتشالتا ( ة درا ت  اداا لة كذ شث ؿ: 
اديص ادسكبق كنتكي   إ ادس كف   ي   كبذا فتكرس اإل كرات فاشت ك ك ين ق ة  أ ا   فاغك ...كهذه  شػالتا  

 (3).«ختت ف مإ  شالتا  درشلا

  غ ثػػ   فػػكهام )اةاشػػ  غػػلا      ايػػك ال اكػػكد اينػػا م ػػ  درا ػػ  ماباػػ   فكاكاػػ  كارػػ   كالادا ػػك ،ػػكرج غت ػػ دات 
 ن اػػػػك ؾتػػػػل ميػػػػل فسػػػػق ادػػػػ اد ادػػػػذم سػػػػلـ  ابػػػػ  ساا اػػػػ  كشت ػػػػك ب)ادثػػػػااحة كاديصػػػػ ص اك جلداػػػػ  اضتػػػػل »ادثػػػػااحة(  

 .«ك   ػػ ن  ادثػػااحة( كاإلايتػػكؽ(  كرػػك    ػػكرب ا،ػػال  ا ػػكر ك  ج  ػػك  كرػػ   ػػك ا ة درا ػػت  ) ػػإ  ػػ ن  ادػػيص
(4) 

ككاػػػغ هػػػذه ابػػػاز ادت ػػػ الت اظتي جاػػػ  ادػػػا  ػػػ لهك اطتنػػػكب اديثػػػلم اديػػػايب اضتػػػلش  كاظتيكاػػػا ة ادػػػ رإ 
 اديايب.

                                                           
 .187-186شيةا :كدال سصكب:  يكهي اديثل ا ديب اضتلش   ص(1)
 .179ش  ف كئ اس :  يكهي اديثل ا ديب  ص  (2) 
 .161ش  ف كئ اس : اديثل اصتلا ام اظتيكاا  إ اد اس اا  ك  ا دسيا   ص ( 3) 
 .163افس . ص (4) 
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ا ػػػك  ااػػػك متػػػص اصتلا ػػػا   ػػػ ف م ػػػل اظتكدػػػع  ا ػػػكض هػػػ   ػػػال اديثػػػل ادتفكاكػػػ  دكف  يػػػكزع كا اػػػق   ج ػػػ  
حت اػػػ   ػػػاااك    فكاكػػػ  ضتككشػػػ  رتػػػكؿ -دا ػػػ  كدا ػػػ  ادػػػفكت ػػػ  "ادتفكاكػػػ  هػػػذا  ػػػإ ،ػػػ ؿ   دفػػػكت ملشػػػلة  ي ػػػك  

درا    اااك ا   فكاكاػ  دثصػالة "اشػإ دػا م" الاػل ادياػل(  ككتػكب  ،ػا )حت اػ  اطتنػكب -بغلاد". ككتكب )ا/م
 ش  "زسكؽ اظتلؽ"(.اكصت   فكاكا   اااك ا   اك   داك  ي–ادسادم 

ينػا م ػ  فتػ ذج  فكاكػ  شسػت ق ادػذكا  اد  ػم كال ا ك كذا  ك ئلليك اديةا م    ا كض   ايك ال اكػكد ا»
سػػااحة ة بياػػ  ادتفكػػع ة ركاشػػ  " ابػػ  ة -اظتيػػىن كك ػػككداكتدرا ػػ  كافػػلة سػػل  ك ادنػػكها ركاشياػػ  بييػػ اف )ادكتكبػػ  

(   لػػ  مػػإ  ارتػػ  ادشػػكما ماػػا ازراج دن اػػ  اصػػ ص  فكاكاػػ  ة اديثػػل اإلؾت اػػلم  كدرا ػػ  اديشػق" د نػػكها كرػػكر
 (1) .« اديةاش  ف ؿ )ادتفكاكا  كجذكر اد م  ادتية م ميل جكؾ درشلا(مشاايت 

 المنهل التكاملي  /5

ػك »بتياشف بسار  ه  اديثل ادذم ال شستأاا  ي ي كافل ػتلد شيت ج  ر اؿ اديا اػ  اديثلشػ   كش تػـل بػ   كفتا
 (2).«كا كفشاشل اف شك ف غتايك  ي جاك شلم غتا م   إ اظتيكهي اظتخت ف   أ  ف ة  يكشا 

 كظتي ي ادتكك    كذف راب  إ رػاكب اديثػل  ال شتثاػل  ػي ي كافػل ،ػ ؿ اديا اػ  اديثلشػ   بػ  شسػتيق 
لتككؿ اظتػي ي ادتكػك     ػإ ،ػ ؿ ذدػع اف شكػ ف  ك  كاد شام ككدتكرمت  كاالجتاكم  كاديفس   بكديلشل  إ اظتيكهي

 ي يذا اظتػػي ي بتسػػااكت مػػلة  ي ػػك: اظتػػكسػػل مػػاؼ هػػ اد ػػلش  كلتػػ  ػتػػ  كػػ  اظتيػػكهي كذدػػع  ػػإ ،ػػ ؿ اصتاػػع باي ػػك 
 ػػي ي  ػػإ ال شػػاكإ »اظتاكػػب اظتتيػػلد  اك اظتتكنػػا  ك ػػي ي اد  ػػي ي  اك  ػػي ي  ػػإ ال  ػػي ي دػػ ق اظتتكك ػػ   ادرتكاػػيب  

 (3).« ي ك  ك شفال كشغ  كشياق اديص ادذم بق شلش  قكبا  نتتاالك   ي ي كافل  ككفتك شغا  س ا  ة اظتيكهي ك 

 .ك تجكاس ي ك ب  ف كافل دتص ق ك اام اظتي ي ادذم شتخذ  إ ك  اظتيكهي   ذا د   كش د  

  Stanely  ػػػػػتكا   هػػػػػكنتإ"كسػػػػػل ااتشػػػػػا هػػػػػذا اظتػػػػػي ي ة اكركبػػػػػك م ػػػػػ  شػػػػػل غتا مػػػػػ   ػػػػػإ اديثػػػػػكد ابػػػػػازهم 
Hyman " "   هذا ادكتكب ادذم دثػ  ركاجػك ك ػ ا ة ادسػكف  اديثلشػ  ادياباػ   ػإ ،ػ ؿ »ة كتكب  "اداؤش  اظتس

                                                           
 .163اصتلا ام اظتيكاا  إ اد اس اا  ك  ا دسيا  ص ش  ف كئ اس : اديثل (1)
 .99  ص افس (2) 
 .34ش  ف كئ اس :  يكهي اديثل ا ديب  ص  (3) 
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م كس" ك"ػتاػل ش  ػف"  ػاجم ك "اديثػل ا ديب ك لار ػ  اضتلشنػ "   ػ ف ادػلم ة  كفسكف ارتت  ك  اديابا  م   شل "
 (1).«اديابا  ك  هذا اظتي ي مل  كإ  تأااة هبذا ادكتكب ب   اجع  ا دهك ك ر ج    كـ ب 

بيل هذه ادلم ة دث  هذا اظتػي ي ااتشػكرا ك ػ ا ة ا ماػكؿ ا دباػ  ادياباػ   كديػ  اكؿ  ػإ دمػك ك  ذدػع ة 
كذدع فق سكـ بيا ا  حت ا ػ  د ايػكهي ادسػكبث   اك بيلػ ك  ع اات ػ  ك  هػذا »اديثل اديايب ادلكت ر  كام  اص  

 (2).« ككا  ادلار ة  يكهج م  كشا م اظتيكمل ك  اظتي يادرتكاب اصتك ع ادذم شفال  إ ج ل ادسكبثق كشي   ك  

 كػػػكف  ي جػػػ  هػػػذا دمػػػ ة ك   فكمػػػ  اظتيػػػكهي ك لػػػك ي ك ك يكر  ػػػك كاحتكدهػػػك. كال اف اكؿ  ػػػإ ار ػػػق  سػػػاا  
)ادفػػ ر  ادتػػكرمت   كاديفسػػ (  »"اظتػػي ي اظتتكك ػػ " هػػ  ادسػػال سنػػب ادػػذم راح شثسػػم اظتيػػكهي اديثلشػػ   ثسػػااك ا ااػػك 

 (3) .«ك إ غتا م  هذه اظتيكهي سل شيشأ ديك  ي ي كك   الم ه اظتي ي اظتتكك   بيلهك

كسل اكسا  كام  اص  ر ػكد   كجسػت  ة ،لػم هػذا اظتػي ي حت دػغ  ااػك بيػل ك  كتػكب اثػلم بييػ اف 
سػػااك  يػػكهي ادلرا ػػ  ا دباػػ  ة ا دب اديػػايب" سسػػم  ػػإ ، دػػ  اظتيػػكهي  ػػإ  يةػػ ر اديةاشػػكت ادػػا  يتةا ػػك  ث"»

 لا اك )اديةاش  اظتلر ػا   اةاشػ  ادفيػ ف ا دباػ   اةاشػ  ،صػك ص اصتػي   اةاشػ  ادنثك ػكت  اةاشػ  اظتػذاهب ادفياػ   
 (4).« اديةاش  اإلس ااا (

ك إ اديثكد اظتيكااكف ادذشإ اكلكا ااتاكحهم اظتي جػ  ك  هػذا اظتػي ي ازتػل هاكػ  ادػذم ام ػإ مػإ   ج ػ  
  كرػػػك   ك  (5) «ة اديثػػػل اشتاػػػ   كشسػػػاا  كنػػػ كف كااػػػك  ػػػي م اظتػػػي ي ادتكػػػك    ي جػػػ  »اظتي جػػػ  اػػػااف   اثػػػ ؿ 
اف اال كه ادتكك    ه  اظتي ي ادػذم شػلرس ادياػ  ا ديب درا ػ  ال  ثتصػا م ػ   ػي ي »فسق دركشا ادذم شال 

 (6).« يق

كتاػػع بػػق كػػ  اظتيػػكهي كال  كذاإلبلاماػػ    ماػػكؿه هػػ  ااسػػب اظتيػػكهي د لرا ػػ  ا  ػػكظتي ي ادتكػػك    ة اةػػا 
شثتصػػا م ػػ   ػػي ي كافػػل ا ػػك ة اصتلا ػػا  اػػأيت م ػػل اظتكدػػع  ا ػػكض ة ر ايػػ  اديثػػكد اصتلا ػػاشق اظتيكهلػػق   ػػن رة 

                                                           

 .34  ص ش  ف كئ اس :  يكهي اديثل ا ديب (1) 
 .243  تكغ م  د  ااد   ل،  ك  اديثل ا ديب اضتلش   ص ( 2) 
 .100ش  ف كئ اس : اديثل اصتلا ام اظتيكاا  إ اد اس اا  ك  ا دسيا   ص ( 3) 
 .36ش  ف كئ اس :  يكهي اديثل ا ديب  ص  (4) 
 .100ش  ف كئ اس : اديثل اصتلا ام اظتيكاا  إ اد اس اا  ك  ا دسيا   ص ( 5) 
  .101افس   ص (6) 
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اك  ديػك اف ايشػل  ي جػك ، داػك »اظتي ي ادتكك     يكهلػ   ػلشلة ك ػك،اة اكردهػك ة  ػاكؽ اشػلاا  ظتػي ي ،ػ يل "
 (1) .«   اس ؿ  ي جك  كك  اك

كككاػػغ ردة »ا ػػك ا  ػػتكذ فسػػق ستػػام   ػػ    سػػف  يػػ  ال شكػػكد متت ػػف مػػإ هػػذا اظت سػػف كذ ش كركػػ    ػػل اك 
ادفي  اف كجل اال كه ادتكػك    كهػ  كا ككدػ    كركػ   سػت ق كػ  ادتشػجاعق كدكػإ  ػامكف  ػك اؿتػاؼ هػذا اال ػكه 

 (2) .«ثكد كدراؾ اظتيىن ك فلة  ك  ديك  ا ع  إ ادت فاق  كذ مجل بيأ ا ا ديب إ رؤش   تكك    د يا  

ك،ػػكرج هػػذشإ اظتػػ سفق ال اكػػكد اينػػا م ػػ  كتػػكب اثػػلم جلا ػػام ة  ػػاكؽ هػػذا اظتػػي ي بػػكدائم  ػػإ  يػػلد 
يػػاا از ػػ  اد  ػػ  مػػإ  ػػي ي  يك ػػب ب  ككاػػ  شاظتيػػكهي ك ي م ػػك كال اف اطتنػػكب اديثػػلم اديػػايب اضتػػلش  ال شػػلاؿ 

اػػ ا   ة  ثكبػػ  سصػػ ر اظتيػػكهي ادسػػاكسا  ادػػا حتػػككؿ سػػااحة ادػػيص  ػػإ  سػػااحة اديصػػ ص كا ماػػكؿ اإلبلاماػػ  سػػااحة
ع بك دبػكح كاديثػكد ك  اد  ػ  مػإ اد ػلش    جػكحت اظتيػكهي اديسػثا  ادػا  شػتغ  م ػ  بياػ  د ػصػ ر ،كرج   هذا ادث

 كئ هك. ي ادتفكاك  كا    يب كادساااك  اظتي ك بثت ك غتسلة ة اظتي ي اد يا م  اديص اإلبلام  بلش   دسك

كال اف ؽتكر ػػت م »بػكدائم  ػإ ادسػي ات اديلشػلة ادػػا سلػكهك اديثػل اديػايب اضتػػلش  ة افلػكف اديثػل ادغػايب 
اديثلشػػػ  ا ك  جػػػكحت ة  ػػػك  شسػػػاق ئكد ػػػك بػػػكدت ث  كال شسػػػاق بكظتيكسشػػػ   كككاػػػغ ائ ػػػب ادلرا ػػػكت  فتثػػػل ك  

  كدئ  ينثا  ػتلدة ك صن  كت جػكهلة  هيػك  ػي م اف  اظتاكا  كككف اديثكد ة  ن اث م د ايكهي ا كركبا  شن ث ف
 (3) .«ا دب نتكإ اف شت  ؿ ك  م م اكـر  ؽتك ادل ك  ادت كس اطتنكب اديثلم دلل اظتت ث 

اديثػػل اديػايب هػػ  شيػاا ة   ياػػ   سػػتااة د خنكبػكت اديثلشػػ  ادغاباػ  فاػػ  اف اديثػكد اديػػاب اث ػػ ا كاػك اف 
رفاػف  ؽتػك  ػكهم بشػك  اك   س  مابا  م ا ػك اك  يػلش  ج دة ميلهم دكف كفلاث ام ظتاظتيكهي ادغابا  كاك ه  

 إ س ػ  ادثػكرئ اك اظتت ثػ   هػذا ا ،ػ  ادػذم  كا تايكهب  اديابا  كاي ب  ب ،ا ة ادت كس كئا ض اطتنكبكت اديثلش
   ع اظتصن  كت ك  ا ك. يكبا تاكجل اي ب  ة 

                                                           

 .104  ص اد اس اا  ك  ا دسيا  ش  ف كئ اس : اديثل اصتلا ام اظتيكاا  إ (1) 
 .105افس   ص (2) 
-27/ 25 زبالة ادثكر : اديثل اديايب اظتيكاا  إ اديفسا  ك  اإلبلاع  حت الت اطتنكب اديثلم اديايب اظتيكاا    دتا اديثل ادلكيل اضتكدم مشا( 3)
 .65  ص 2008  1  مكمل ادكتب د يشا كادت زشع ا ردف  ط7-2006
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اظتتت ػػع د صػػ رة اضتثاثاػػ  د يثػػل اصتلا ػػام كتػػلهك   جػػ دة ة ادا ػػك   اصتك ياػػ  ) كجسػػت  كدكتػػ راه( اظت دمػػ  ك  
ر  ؼ اظتكت كت   اي ك  ياض ديثل ادثص   كاثل اداكاش  كاثػل ادشػيا  كاثػل اظتثكدػ   كاظتسػاح كئ هػك   يػكهي اثلشػ  

  يكااة )بيا ش    فكاكا   ا   با    اااك ا (.

درا كت ختصصغ ة اثل اديثل  تيارغ ك  حتلشل اال كهكت اديثلش  ة اثػل اداكاشػ  كاثػل ادثصػ  كهيكؾ 
ادثص ة دلل اثكداك  كدرا كت ا،ال ختصصغ ة حتلشػل  ف ػـ  اةاشػ  اثلشػ  ككدتفكاكاػ  اك ادسػاااك ا  كاد سػ ؼ 

 ميل غتكالت  ن اثكغك ة درا تيك اديثلش .

ككدنتاػػػ  مل ختػػػاج  ػػػإ ر ػػػ ؼ اظتكت ػػػكت كال ادث اػػػ   ي ػػػك ادػػػذم كتػػػب دػػػ  كاظت فػػػظ اف هػػػذه ادلرا ػػػكت ا »
ادة ػػ ر ة اظتكت ػػكت اديك ػػ   كعتػػذا  ػػ ف اد  ػػ  مػػإ اد جػػ  اضتثاثػػ  د يثػػل ا ديب اصتلشػػل ة اصتلا ػػا ال نتكػػإ   اسػػ  

اػػ  كاف  ينػػػ  بكدصػػ رة ادكك  ػػ  كال ة اظتكت ػػػكت اصتك ياػػ   كال نتكػػػإ  م درا ػػ  اف  غفػػػ  هػػذه ادلرا ػػػكت ا ككدنت
بػػػػػػلكف ذدػػػػػػع   ثػػػػػػ  درا ػػػػػػ  سكاػػػػػػاة رػػػػػػياف  ة راف ػػػػػػك كافكك  ػػػػػػك اد جػػػػػػ  اضتثاثػػػػػػ  د يثػػػػػػل ا ديب ميػػػػػػلاك  كهػػػػػػ  

 (1).«كاتك ج ك

افا اديثػػػػل اصتلا ػػػػام هػػػػ  اثػػػػل اكػػػػكدنت  ا اسػػػػ  ة اظتكت ػػػػكت اصتك ياػػػػ   كذ ال اكػػػػكد اينػػػػا م اػػػػ  ة ادكتػػػػب 
أ ػػ  ب اكػػكدنت  ك  ػػاك   كأماػػكؿ "ػتاػػل  صػػػكشف"  اظتن  مػػ    جػػ  ا ماػػكؿ اديثلشػػ  ة اصتلا ػػا سػػل بػػػلات ب

 "كم ل اه اداكايب".

مل  يػػل كاػػك ككاػػغ ة ادسػػكبق ة  -ب يػػلهك اظتيكاػػا-اف اضتاكػػ  اديثلشػػ  »كاظتسػػتخ ص  ػػإ كػػ  ذدػػع هػػ  
 يػػككؿ اصتااػػع  ػػك  ػػا م اديثػػكد   ػػإ ،ػػكرج ا ػػ ار اصتك يػػكت  بػػ  اػػكر اثػػل اطتكاػػ   ػػإ اصتػػك ياق  ذدػػع اف ر ايتػػ  

ا دب    ػػػ   ثػػػـ  ة ا ك ػػػ ك م ػػػ  رؤشػػػ     ػػػر امتػػػ ض ة ئاكرهػػػك كال اطتكاػػػ   ػػػإ د غ ر ايػػػ    سػػػفا  ال ااػػػ 
 كجاا اػػ م ااػػ  حت ا اػػ   ن ػػق ة حت اػػ  اطتنػػكب ادشػػيام اك ادينػػام  كهػػ  بصػػ رة امػػم مل  تنػػاؽ دي ػػم ادػػيص بصػػ رة 

 (2) .« يلش ك اظتلارس اديفسا 

ة  سػػكر اضتاكػػ  اديثلشػػ  ادياباػػ  اصتاػػلة كاػػك ككافػػك كال اايػػك بثايػػك  ك ػػ ك يكبػػكدائم  ػػإ اظتككاػػ  ادػػا فثثت ػػك ك 
 ا ثك يك ة اد رإ اديايب ة  الاف ادرترت   كا  بثايك  ست  كق ظتك شرترت ف  ثر.  تأ،اشإ مإ

                                                           
( 26/02/2006مل ادلشإ اظتخلك  : اد اسع اديثلم اصتلا ام اصتلشل بق هكج  ادت يا  اظتلر ا  كركح االاف ت كادتأاا  )كسك ع اداـ  ادلرا   ( 1)

 .32  كهااف  ص Graxف ؿ ادلركب ادااهي  ة اصتلا ا   يش رات 
 .33ص    افس (2)
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 أثر الرواسب التراثية في حركة النقد العربي الحديث والمعاصر  -3

دػلل اد ػكفنق اديلشػل  ػإ ا  ػمل   كاإل ػككالت ادػا غػم  دثل ه  ادرتاث ا ديب كاديثػلم ميػل اديػاب شنػ 
رػػاؽ  ثكربتػػ  كادتيك ػػ   يػػ  ة رػػ ح ادت ػػ الت اديةاشػػ  كاظتي جاػػ  اظتت فثػػ  كاظتتسػػكرم  ادػػا  يا  ػػك ادي ػػـ  كاظتيػػكهي 

اد ػكفن ف  اديثلش . ذدع اا  ك اك  ن ر اك ه ا ا كه اديب جلشل اك اةاش  اثلش   غكشاة ة حت ا  اطتنػكب كال ككجػل
 ػك مػ ا ميػ  ادشػيااح  كائاػ ف كاديثػكد  ػإ افكػكـ ك صػ رات ادتثكرع كادتشكب  باي اك كبق  ك  ناه اد   بيأ اثكط

  إ رؤل رتكدا   ككف ذدع    ك ة كمكدة راح سلا  سااحة ادرتاث.

 اد  ئػػ  ادياباػػ  بك ػػتيكدةاكعتاػػك   ػػتم  ;كاديك ػػل ك  فاكػػ  اديثػػل اديػػايب اضتػػلش  كتػػل امػػك ار  نػػغ باا ػػلشإ
يل كفاكح ادرتاث اديايب  إ  ست ل كت اظتاف ػ  ادااهيػ   ذدػع اف اإلسػلاـ م ػ  درا ػ  كحت اػ  ك ت ػع اديصػ ص شفا  

ادثلنتػػ   ػػػإ اك  اطتنػػػ ات ادػػػا  ػػػابر اضتكرػػا بكظتكرػػػ  ك لشػػػل  ػػػإ كفسػػػكس اصتاػػ  بكدث  اػػػ  كفػػػب ا  ػػػ   كاكاا اػػػك 
كادتي ػ  كذدػع مػإ راشػق  لشػل ادي سػ  بػكدرتاث ة رػ ح اديصػا  تػأااشإ ة لتككؿ ادتأ ا    كؽ جلشلة ة اديثل 

 .ذدع  ك ككف شس د ادسكف  ادغابا  م    ست ل اضتاك  ا دبا  كاديثلش 

 اظتااػػػف   كر كمػػػ  اػػػ  ئياػػػ  بكديلشػػػل  ػػػإ ا شتػػػكح شنكدييػػػك  ا ػػػك ادشػػػاخ فسػػػق كسػػػل ككاػػػغ اضتاكػػػ  اإلفاك»
 (1) .«رؾ كر  فسقزشلاف  م     ك  رج ادن نككم  ج

  اظتيػكهي ادتث الشػ  ة  ػكرشخ ا دب اديػايب ة هػ  اإلفاكح  لر   ادبا   كقتغ ة بيػ كسل  ن غ  لر  
سصػ  اديثػل اديػايب  »فاػ   ػك  هػذا اديػلاع ذدع اديلاع ادثك م بق ادثل  كاضتلش  ادذم جكح ػتا  بأ ككر ئابا  

ك  اظتػػ ركث ك ػػك شتلػػاي   ػػإ ػتك ةػػ  م ػػ  اعت شػػ  فايػػك ك غاشػػ  اضتلااػػ  ق يػػاضتػػلش  ادػػا  ػػكدهك  ػػ  ا بػػكرز ششػػغ   اضت
 (2) .«ادغابا  ك ك ش  ح  ا ك  إ  غا  ك  اك   فايك  ،ا

كة  ػػاكؽ اضتػػلش  مػػإ اضتيػػق ك  اظتػػ ركث شسػػت سفيك ادشػػاخ فسػػق اظتااػػف  ادػػذم اهػػتم بػػكدرتاث ادثػػل  
دكف ك،لػكم  د يثػل كادغاب ػ  شث   ادتس ام اظتن ق بػكديا ذج ادرتااػ   ككمكدة بي   ثكشاس  اديثلش  بأ   ب جلشل ال

                                                           

 .9يب اضتلش   ص ازتل  ككا ئلاب: ادثصالة ادي ك ا  ة اديثل اديا ( 1) 
 .355 اجكف اداكش     يل اد كزم : ددا  اديكسل ا ديب  ص ( 2) 



  اإلطار السوسيو ثقافي للمشهد النقدي العربي الحديث                 الفصل األول
 

 
30 

تيػكب  ن ػ  اا  ال شصق  ث ال ادياب ة رتاع  ك انث ا ب    ثل ما غ ؽتك   ف اف بيػأ ك   ػم كتػب اج»  فا
 (1) .«ااك ككف اك ق د ياض  إ ادك ـكامم ال شتكبي ف كال  

ك    ػػػع  اها كاػػػدتن اثػػكغم ك  اتػػػ  ظتثػػػكشا  اديثػػكد ادثػػػلا   كؼت ااجيػػػك ا تػػػكز بيةػػاة  ت ػػػارة جي ػػػغ  يػػ   كسػػل
   ا ػػك  يسػػف اد افػػل ر مػػإ اديػػاب كئػػ هم  ػػإ اظتشػػكه    ػػا  كػػ   اكاػػب ميػػله اػػل»انراح اظت ركاػػ  اةػػاة اثلشػػ  

شتااػل  صػ ره ادفكػام  كاػك(2) .« ي م ائرتارا بف ػم افسػ  كئف ػ  مػإ رمكشػ  ئػ ه ك سػكرم  بػ شااد  ػك ه ػا  ػإ اظتيػىن
اشلك كاةا   ك   كاة ادذكؽ  كظتك   إااػع ادي ػـ  ادياباػ  ك سػ    بػكديةاة ادي ااػ   هػذه اديةػاة ة راشػ  دتكػإ اديكسػل 

  إ كمنكح فكم اثلم   ام م    ك شيثله.

هي   ااػػ  ذدػػع اظتػػي ي ادػػذم نتنػػ  ادصػػااع بػػق  يػػكهي ادثػػل كح ك يػػكااػػفمػػإ  ػػي ي اظت  ػػك  كػػإ س دػػ ا ػػك  
 االلاق  فا  ال نتكإ كاف  بكدثل  كال بكضتلش  اشلك.

باي ك"سلػػا  ادشػػيا" كذ راح شثسػػم  اػػذكا  ػػإ  ثػػل  نػػاؽ اظتااػػف  ك  ملشػػل ادثلػػكشك بنػػ ؿ اضتػػلش  مي ػػك 
كه  سلا  سلنت  ،كض  ا ك ابإ ر ػاق ادثػ كاين فاػ  سسػم    ذاه  مك  اديص ر ادتكرمتا  ادشيااح كادكتكب فسب

كذ ا اػق هيػك  ػأاا اظتااػف  اد ارػق     ا،ػالكادكتكب ك ق اديص ر  إ ج   كك ػق اظتػذاهب ادفياػ   ػإ ج ػادشيااح 
  ك   ث ه ك راحهم اديثلش .

كاك امن   ياشفك د شيا اان سك  ػإ رام ابػإ ، ػلكف  لػافك م ػ   ياشفػ  اداح ،كاػ  بػ   فػق ا فػق  ػع 
ميػل ك مثػل »ة   رػع  ،ػا م ػ  دكر اد فػلة اديلػ ش  كذدػع ة ا تث ؿ اد اغ ماك س    كال اا  احل ابإ ، لكف 

 (3) .«ر ف ادا شاد كركدم كأيب ا اس كادشا   ازاكت بق اد كركدم ك   ؿ ادشيااح ا سل ق ادذشإ مكرر م 

كئػػ  هػػذه انراح كنػػ  فاػػ  كبك،تصػػكر ااػػ   ػػإ ابػػاز  ركاد اديثػػل ا ديب اضتػػلش  كافػػل    سػػا  ا اػػ اق 
ذدػػع اف كتكبػػ  اد  ػػا   ا دباػػ  د ي ػػـ  ادياباػػ  كػػكف دػػ  ااػػا ك ػػ  م ػػ  ابيػػكح جا ػػ  كم ػػ  ادػػلشإ ا ػػ ا  ػػإ بيػػله ا نػػكؿ 

رتاث  كذ اف اظتتأ ػ  ة اماكدػ  كتػل بػاكز ادصػااع ج رج  زشػلاف ادػذم سػكـ بػلكر  ياػكؿ هػ  ان،ػا ة ما اػ  كفاػكح ادػ
اد غػػػ  ادياباػػػ  اظتػػػلج بػػػق   داببػػػق اديةاشػػػ  ادتث الشػػػ  كاديةاشػػػ  ادفياػػػ :  اػػػن   ػػػي ي جػػػ رج  زشػػػلاف ة كتكبػػػ   ػػػكرشخ 

                                                           

 .473ق  ص 1292  1   ن ي  اظتلارس اظت كا  بلرب اصتاكه  ادثكهاة  ط2ازتل فسق اظتااف : اد  ا   ا دبا  د ي ـ  اديابا   اصتلح ( 1) 
 .463ص  افس   (2) 
ا   ختصص م   خب ش:  شاكع ادثكرئ ة ادفكا اديايب م ل اه ادغلا   افت ذجك  ) ذكاة  ثل   ديا  درج  دكت راه ادي ـ  ة انداب كاد غ  ادياب( 3)

 .273  ص 2014-2013اثل اديب  جك ي  ػتال ،الا  بسكاة  
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هػػ  كذف » اال كهػػكت ادفياػػ  د شػػيااح كبػػق  ةػػكها اديصػػ ر ادسك ػػا   كشي ػػق " ػػكام  اصػػ " م ػػ   ي جػػ  سػػك  :
اض ادشيا  اة ك ةكها اضتكم  اة    ع ه  ادا  تػاق دػع اف  ثػ ؿ كف زشػلاف دػإ شػأت إلشػل كف اردت شيتال ائا 

كادػػػػػا  تػػػػػاق دػػػػػع اف  ثػػػػػ ؿ دػػػػػ   يت إلشػػػػػل كف اردت ك  ػػػػػع ادػػػػػا  سػػػػػيفع اف اصػػػػػف بكالرػػػػػنااب فاػػػػػ   لػػػػػاق 
 (1). «ب ...كا، ا   ع ه  ادا  ل يع ك  ادث ؿ بأف زشلاف ككف شست ف  اكنا  إ  ي ي

كهذا االرنااب اظت ج د ة  ي ي ج رج  زشلاف شيل اايكك ك دذدع ادصااع ادثك م بػق ادثػل  كاضتػلش   
كسل   ل ادناشق ظتإ جكؤكا بيله بلرا   ادفي ف ا دبا  ب اف ك   ر مكت  سػتث   ا نػكؿ  صػنف  اػكدؽ اداا يػ  

ادػػػذم اكتيػػػف ادػػػرتاث اديثػػػلم كربنػػػ   ادػػػذم ال نتكػػػإ كئفػػػكؿ دكره ة  لر ػػػ  اإلفاػػػكح ادػػػا جػػػكحت إلزادػػػ  ادغاػػػ ض
بكديصا اضتلش . فا  شيل افل اديثكد اد كرزشإ ادذشإ كػكف عتػم دكر ك ػ  ة  يا يػك م ػ  ادػرتاث اديثػلم ادثػل  ك ػك 

اديػاب شيػل افػل   داب يككد   إ سلكشك  لت ادفكا اديايب اظتيكاا كدا . كاظتتت ع ديشكر  شت لل د  اف كتكب   ػكرشخ 
  راػػل  ػػإ ، دػػ   نػػ ر ا دب اديػػايب فسػػب  ي اػػ  كدػػا  فسػػب اديصػػ ر  كة اصتػػلح ادنكدػػ  ابػػاز ادكتػػب فاػػ

 ادثا ف كاد  ئ  ادي  ش . كمجكز ناؽ ك  

كسػػػل  ػػػأاا بكديلشػػػل  ػػػإ اظتفػػػكهام  يجػػػله ة   رػػػع شػػػتك م مػػػإ اظتف ػػػـ  ادتث اػػػلم د اكاشػػػ  ادياباػػػ  ة  ػػػاكؽ 
ال ااػػػ  شػػػا أ اف  كػػػ ف إا ت ػػػك   داػػػلة  كة   رػػػع  ،ػػػا فلشنػػػ  مػػػإ فثاثػػػ  ادثصػػػك ل اظتي ثػػػكت كدرس  ػػػياا  ك ك

 ػ ذا كػكف اصتاجػكين شيػ د  شنكدييك كه  شت ػلث مػإ سلػا  ادػيةم د جاجػكين كذ شتشػكب   يػ  ة  فسػ ه د   ئػ  ادياباػ 
   ف ششػا  ادي ػ  م ػم اظتيػكين كاف شيػلكا ادصػ   اد غ شػ  ك  اصتػ دة ادفياػديةم ك   أ،ا  يػكين ادي ػ  م ػ  ابفكاة ا

 ككذا  لايك ة هذا ادساكؽ كجلاك اداا ي  شثا بأف  ااكاب ادك ـ  ت ع مكدة  ااكاب اظتلاج اإلاسكين.

ك ك نتكإ س د  مإ  ي ي اداا ي  اا   ي ي  ث الم شثـ  م   ك  ادرتاث  ع بيأ اإلظتكـ اد سػار بػ يأ 
كـ د الر ػ  اإلفصػك ا  ادػا ر ػم ،ن ر ػك فا  اا  مل متاج مإ اإلرػكر اديػ اديصاش  كخبكا  اةاش  ادتن ر ؼاظتيكر 

 ثل امتال اداا ي  ة اثله م   كتب ا دب ادثلنت   إ  نػ  اد اػكف كادت اػق كاظتنػ  ادسػك ل  كهػ  »فسق اظتااف  
بػػػػذدع نتاػػػػ  ك  ااػػػػ كب  اال ػػػػكه اإلفاػػػػك   ادػػػػذشإ لتاػػػػ ف ادػػػػرتاث اديػػػػايب ادثػػػػل  كشسػػػػي ف د  فػػػػكظ م ػػػػ  ااػػػػ د  

 (2).«كج هاه

                                                           
  ص 2006  1دار ئاشب د ن كم  كاديشا كادت زشع  ادثكهاة  ط اظتي ي( )درا   ة ػتال طتلا زبكدش :  إ ام ـ اديثل اديايب اضتلش  كاظتيكاا ( 1)

35. 
 .85ص افس   (2)
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متػػص دمػػكة اإلفاػػكح ادػػذشإ ا تلجػػغ رؤاهػػم بػػ يأ    ػػق ادتجلشػػل ماػػك  ػػكد سػػلنتك  ة  ثكبػػ   هػػذا  ااػػك
ق  ػإ كك ػ  ركا ػب اظتكرػ  ك ػإ هػ الح ة ادتجلشػل دكػإ هػذا مل كتي  ػم ،ػكده الح هيكؾ ز اة  إ اديثكد ما  ا بػلمك

م ػ  رػاؽ ك يػكهي اديثػل ازتل راف  ر  فسق  ػتال  يلكر  كرتكمػ  ادػلش اف  كئػ هم  ػ ئم كر م ػم اديااػق 
 ا ربن  بك   ك ه  جلشل.د  امم مل شتخ  ا مإ  ااا م ب  فكك اديايب كال 

ازتػػل رػػاف كهػػ  شتيك ػػ   ػػع ادػػرتاث  يػػك   مث اػػك  سػػتفالا  ػػإ ادنثك ػػ  ادغاباػػ   فاػػ  ا ػػتنكع اف   يػػال
بأمػػك » ( فايملػػذ بث دػػ :شلػػع  ياشفػػك جلشػػلا دػػألدب.  ػػأر ق م ػػ  ادشػػيا كادينػػا ك اػػ  ب ئػػ  ك يػػاؼ اد  ئػػ  )ا دب

ادك ـ ادذم شلم  ك  اإلمجكب  إ فا  اال تتكف ة ادصػيكم  كسػااحة ادكػ ـ اد  اػغ افسػ   ػإ  ػيا كانػا  شكفػ  
كهػػ  بتياشفػػ  د   ئػػ  هبػػذه (1)  .«اف شكػػ ف اد فػػظ  تايػػك  كادي ػػكرة كارػػ   دتصػػ   ػػإ افػػ  اظتػػتك م ك  افػػ  ادسػػك ع

  ييكهك اديكـ ادثل  دتشا  رتاع  اكع اد غ  اديابا   إ ؿت  كااؼ كانا.ادناشث  شك ف سل م  مإ دفة  ادب 

  ػ  ميػله  ػإ شيػ  مػإ ادي ارػف كا فك ػا  ادفادشػ    بيػق اصتػكفظ كاك شيةػا ازتػل رػاف ك  ادشػكما
 اكنا  إ  ي  ه مإ اضتكالت اصتاكما .

  ا ماػػكؿ ا دباػػ  كهػػ   كػػاة له شػػلم  ك  ادػػذكؽ ادسػػ ام ة ا فكػػكـ ادػػا  صػػلر م ػػؾتػػع  ،ػػا كة   رػػ
 داسغ إلشلة       ئ   ة ادثلـ  كاك شنكدب اديكسل بكالبتيكد مإ  ا د  كاه ا   فاياك نتكرس اديا ا  اديثلش .

ادتػػػػكرمت  ك يكػػػػب م ػػػػ  درا ػػػػ  ااػػػػكر ادثػػػػل كح   فاسػػػػع  ،ػػػػا رػػػػ  فسػػػػق اظتتػػػػأاا  ػػػػي ي الكؾتػػػػل ة   رػػػػ
ك خصػػاكغم كلرا ػػ  د اتػػ  ك ت يػػ  ظتسػػكر فاك ػػ  كاماكدػػ   ت يػػك  كرمتاػػك كدرا ػػ   يب اديػػ ح اظتيػػام  كدرا ػػ  ا دب 

 ثػػل ااػكر رت ػ   ػػإ ادشػك ؾ فػ ؿ هػػذا ادشػيا ادػذم رال بأاػػ  ال شصػ ر اضتاػػكة »اصتػكه    ت يػ  ك ػػق اظتػي ي ادتػكرمت  
صػػ شاا اػػ ا ك  كااػػ  دلرا ػػ  اضتاػػكة اصتكه اػػ  كتػػب اديػػ دة ك  ادثػػا ف ادكػػا  كادشػػيا ا  ػػ م   ف ادثػػا ف اصتكه اػػ   

ا اف نتػػن  هػػذا اكػػادكػػا  هػػ   صػػلر ا ك ػػ  دف ػػم اضتاػػكة اصتكه اػػ   ػػرتاه شثػػ ؿ اين ال اذكػػا اضتاػػكة اصتكه اػػ   ككفتػػك ا
راشػػق ا ػػائ ادثػػا  اػػكة اصتكه اػػ    سػػغ ا ػػ ع كدا ػػك ا دب ادػػذم شسػػا ا  ا دب اصتػػكه    ػػ ذا ارداػػك اف اػػلرس اضت

 (2) .«كزه  كسا  بإ  كملة  كاديكبغ  كا مش

                                                           
  ص (ا م   خب ش:  شاكع ادثكرئ ة ادفكا اديايب م ل اه ادغلا   افت ذجك  ) ذكاة  ثل   ديا  درج  دكت راه ادي ـ  ة انداب كاد غ  ادياب( 1)

275. 
 .121اديثل اديايب اضتلش  كاظتيكاا  ص ػتال طتلا زبكدش :  إ ام ـ ( 2)
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دب اصتكه   ة اةا ر  فسق ال شصػ ر اضتاػكة كاػك هػ  ة ذدػع اديصػا باياػك ادثػا ف ادكػا  شصػ رهك  ك 
جي ػػ  شصػػ  ك  كاكػػكر اف   صػػ شاا ال شسػػتناع ام كاسػػكف كاكػػكره  ككاكػػكره ا دب اصتػػكه   ب اػػف  مل شصػػ ر اضتاػػكة

 ادشيا سل ا ار اضتاكة ادلشيا  ادا ككاغ  ك لة ة ذدع اديصا.

   ػػع اكركبػػك كال ااػػ  اكػػل ار  كرػػ  اشلػػك بػػكدرتاث اديػػايب نكسفػػفسػػق رئػػم ك اػػ  سػػل بػػ  م ػػ  اظت اشػػاكع رػػ  
ادػػذم شػػلم ا ك   االان ػػكم فاػػ  ااػػ  كبػػكدائم  ػػإ دم  ػ  د ايػػكهي ا كركباػػ  ك  يا ػػك مل شتخػػ ا مػإ ذكسػػ  »اإل ػ   

 ػػػااه فػػػاشص م ػػػ   ا،ػػػالاػػػك كفاااػػػك فاشصػػػك م ػػػ   ثصػػػ  ادتكرمتاػػػ  ك كفااامتاػػػكد ا  ػػػكداب اد  ئاػػػ  ادياباػػػ .  ػػػرتاه 
ادت ااػػ   ػػع ادثػػكرئ  ػػإ ،ػػ ؿ ا ػػ  ب  اد اػػف  االان ػػكم  اظت سػػر كاظتت كمػػل افاكاػػك مػػإ اشػػ  م سػػ  إفػػكؼ ادتيةػػ  

كا ػ   فاػػ  ادل ذدػع ك  اجتاػػكع ادتاػكرات اديثلشػػ  ادا اسػا  ادن اػػ  ة اتكجػػ  اديثػلم ك يػػكهي اد  ػ  كادي اػػ  كاد
اظتتانػػػ  بكالهتاػػػكـ بػػػذات ا دشػػػب اك بكدػػػذات  اديثػػػلم: ادػػػ اسي  بصػػػ ر   ادتأرمتاػػػ  كادتاػػػكر اد جػػػلاين )اداك ػػػكاناث (

كديص كفػله دكف ادػذات ما  ك   اح دلل اديكسل اك دلل اظتت ث  م  ا    ب االان ػكم   كادشػك ين بكهتاك ػ  بػ
 (1) .«كادتكرشخ اك اديكمل

ه  ػتال  يلكر ادذم ككف دػ  فلػ را ك ػأا ا ك ػ  م ػ  ادسػكف  اديثلشػ .  فػ  ر ػكدت  كشست سفيك اكسل  ،ا 
بكديثػل ا كركيب كاهتاك ػ  ب  ػكمت  ة   ػال  ػأااه اد ارػق 1944د لكت راه  ادػا مي مػك بكديثػل اظتي جػ  ميػل اديػاب 

اكشاػػػ   اد ػػػذشإ سػػػل  اك ظت ارت اػػػك مػػػإ ادفااسػػػا  افػػػلقتك د اسػػػ ف كان،ػػػا  ا كا ػػػر اديثلشػػػ . كذدػػػع رػػػاإ كنػػػق
ب اف اك "ا  تكذشإ اديكظتاق". ك يذ بلح ادلرا   شتلػق اف اديػ دة ك  ادػرتاث اديثػلم  سػ  ة كرػكر اكركيب دكػإ 

كاثك ػ   اشكت اكركبا   يكاػاة م ػ  اثػكداة ك ثكطا  اال   دم   ع ادثااحة  إ  ية ر اكركيب ك   ع فاا  ك  ادتي 
 غػػكشاة  اي غػػ  مػػلـ  كهػػ  ادفػػاكؽ ا  ك ػػا  اظت جػػ دة بػػق ا دب اديػػايب كئػػ ه  ػػإ انداب ا كركباػػ  فاػػ  شػػلم ا 

  شك   . ا  اك شسي  ك   فكدماتكح م   اكركبك كه  لتا  هم ادتأبذدع ك  االاف

هػػذا اظت سػػف ادػػذم دػػا  ئاش ػػك م ػػ  »باز اػػ ع  ػػإ االرػػنااب ة   سيػػ  كزاح ادنثك ػػ  ادغاباػػ  ك يكهج ػػك كاػػك
   نكسفػػػ  كػػػكف اكنػػػا كماػػػك ب  ػػػككدا  اظتاظتيػػػكخ ادفكػػػام كاديثػػػلم فاػػػ   ػػػكك  رػػػ  فسػػػق كاديثػػػكد كئ قتػػػك  ئػػػ  ااػػػ

ك لػػكرب رئ تػػ  بػػق حتثاػػق سػػلر  ػػإ اال ػػتث ؿ ادفكػػام مػػإ اديػػاب كرئ تػػ   ػػإ اكفاػػ  ا،ػػال بكإل ػػكدة  ػػإ اظتيجػػل 

                                                           

 .359-358شيةا:  اجكف اداكش     يل اد كزم : ددا  اديكسل ا ديب  ص ( 1) 
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اديثلم كادفكام ادغايب  فا  هػ  ك اػك ظتػك  ي اػ  ة ادغػاب  ك تكبيػك ؽتتػكزا ظتػك شسػتجل هيػكؾ  دكيػ  هػ  شناػق ة 
 (1) .«ة  ر بق فق ك ،ا"مل  ت ثق  ي اك ككفتك اكتفغ بكد ساارة افس  ك  ا تث دا 

 يككدػ  ادثلػكشك ا دباػ  ادكػ ل كاظتيػكرؾ ادتكرمتاػ  »ك إ  نكؿ  ك اهتم ب  ة كتكب  اديثل اظتي ج  ميل ادياب 
ككاػغ   جػ دة فاػ  اهػتم بثلػكشك    (2) .«ف ؿ ادتجلشل ة ادشيا اديايب ادثل  كاشأة م ػـ  اد غػ  كاد  ئػ  ادياباػ 

 ملـ خت ا  مي ك.ة ادثل  كهذا ددا  م   

ك ناؽ اشلك ك  اةاش  ادػيةم ميػل م ػل ادثػكها اصتاجػكين فاػ  ربن ػك بكديةاشػكت ا كركباػ  اضتلشنػ  ة م ػم 
تػ   ػإ  ػكدة در ػ  بث دػ  ااػ  شسػتال فثاث  ي ي ادفػكاك سلـ  ي ج  ادذم اشتكه اظت»    . دم اد غ   ي ك اةاش  

را   ا دب  س اك بذدع كة اظتػي ي ادشػك ين ادػذم  ػ ق ككجػل كه  ا دب سل   م   اا  اظتي ي ادن اي  ة د
 (3) .«ة كتكبكت بيأ  إ   ث ه

كادا ؾتلهك اشلك ميل اصتاجكين فا  ربن ك هػذا ا ،ػ  بػيةم اظتيػكين    ػ   الذوقكاك حتلث مإ سلا  
دػػا  »بيةػػاة اصتاجػػكين  ػػ ل اف ادػػذكؽ  ادػػا ايػػ  مي ػػك  فاػػ   ػػأاا  يػػلكر شػػال اف ادػػذكؽ شػػت كم ة اةػػم اظتيػػكين

ك ي ا  ػػك   ييػػكه ادنػػاكات ادت كااػػ  كجكاػػب ك ػػ   يػػ   ػػك هػػ  كال ركا ػػب مث اػػ   ػػي رش  اسػػتناع كباازهػػك ك  ادلػػ ح 
ا. ككف كيػغ ال اذكػا ااػ   ػ ث  ك  ،ػشصػ ق ادػذكؽ ك ػا    شػاكم   ػإ ك ػك   اظتيا ػ  ادػا  صػقا دػلل انكبذدع 

ال ة س دػ  امػرتاؼ اػاشق ااػ  ششػكك  يػ   (4) .« ثاشا ذدع ا ك ذة ك كر  اثكد ادياب اافسػ م كك  ػلم كاصتاجػكين
 سلا   اديثكد ة بيأ  فكهاا م ك تأاا هبك كئ   يكا دتأا هك م ا .

رتكم  ادلش اف ادػا رتيػغ بػق    ػق ادػرتاث كبػق دي س  بق ادثل  كاصتلشل  نكدييك اشلك اكة كركر هذه 
  ستجلات ادنثك   اإلؾت الش  بثاكدة اديثكد   كام  اظتكزين.

                                                           

 .367-366شيةا:  اجكف اداكش     يل اد كزم : ددا  اديكسل ا ديب   ص ( 1) 
 .4  ص 1997كادت زشع  ادثكهاة  د.ط  ػتال  يلكر: اديثل كاديثكد اظتيكااكف  دار ادي ل   صا د ن كم  كاديشا ( 2) 
 .367 اجكف اداكش     يل اد كزم : ددا  اديكسل ا ديب  ص ( 3)
 .6  ص 1988  1ػتال  يلكر: ة اظتالاف اصتلشل  اشا ك  زشع    سكت ع.بإ م ل اه    ا   ط( 4)
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ال  اػلة  كل هػ  ادتاااػل  كادتاااػل ال شكػ ف كف اديثػ» ياشفػك جلشػلا د يثػل  اثػ ؿ: شينػ  ك ه  اديثكد  ن    
لػ  ك  كػ   شػكب  ك شػاع ك  خت اػل كػ   اػلة  ػيجم ة اػ ع فػق  ف كاالاتثػكدكاد امل  افس ك  ي ايك  يي ك ة  اديثل 

 (1).« إ ا ا اع

هذا شاكػل م ػ   ف ػـ  ،ػكص ة حتلشػل  كهاػ  اديثػل كاظتلاشػك ادػا   جػل ة ا اػا ا ديب  كؾتكفػ   ف   ياشف  
كاظتتيػػيب كادشػػاشف اداك ػػ   كػػكبإة اد اػػ ؿ ك  هػػذا ادتياشػػف ك ن اثػػ  شيػػ د ك  كر مػػ  م ػػ  اداح اديثػػكد ادثػػلا     

 .ادار 

دت ك هك ػ  اصتاكمػ  بصػاكئ  ك ه  سلا  سلنت  ة راف ك  يكك ك  اضتلش  مإ اد فلة اديل ش .  غكاك  ناس
اف ادثصػػالة شي غػػ  اف  كػػ ف ماػػ   ياػػك  ك ػػك شكاػػ   ا ػػك  صػػ شا ،ػػكرا اك ،ػػ ارا »جلشػػلة  ايا  ػػك اديثػػكد سػػك   

 هبذا اظتف ـ  كتي  ك ككاا  ادتثل  كادتأ،   ست ا  . فا  اا   (2) .« تجكاس 

اػػػ  دفػػػغ اكرػػػ  ك  ابػػػإ اداك ػػػ  كاظتتيػػػيب ك ػػػ س  كفػػػك ظ. ف كاػػػك ماػػػلكا بكدلرا ػػػ  ة  ػػػاكؽ مػػػ دغم د
ادػػا ربن ػػك كاك ػػ   ا ػػك اظتتيػػيب  تيككدػػ  اظتػػكزين  ػػإ ،ػػ ؿ  ػػياه ك د ن ايػػ   اات ػػكه م اد اػػف ادػػذم سل ػػ  ابػػإ اداك ػػ 

 ك اتاج   كرب  ة اضتاكة.كا نكد  امكربن  ب   كفكاغ رتكم  ادلش اف م   فكا  

فاػػ   يػػل هػػذه  كا اػػق ذدػػع ادتػػأاا  ػػإ س ػػ  رتكمػػ  ادػػلش اف بثلػػا  اد فػػظ كاظتيػػىن كاهتاػػك  م اد ارػػق هبػػك 
فاػ  ااػع  ػل » ااايك اديثلم  ع ا نكؿ اصتكفظ كايب ه ؿ اديسكام كا اػاي   ةادثلا   إ ادثلكشك اداا خ  

 ػػك ركد ػػغ بػػ  رتكمػػ  ادػػػلش اف  ػػإ اػػفكت ا دفػػكظ كاظتيػػػكين ة دغػػ  ادشػػيا افػػ  ادصػػػفكت ادػػا فػػاص م ا ػػك اثػػػكد 
بػإ ستا ػ  اؿ ادياب سػلنتك ة ا دفػكظ كاظتيػكين ،كاػ  اةػاغم ك  ادشػيا م ػ  ااػ  دفػظ ك يػىن   ايػذ م ػل   كػا فػكك 

 (3).«هبذه ادثلا   اي م  إ اكاا اد فظ ك ي م  إ اكاا اظتيىن  ك أاا اديثكد اف لتصا ادشيا  إ هذه ادلاكش 

ك  اد غػػ  ادشػػػياش   فاػػػ  امػػػك  افسػػػ ك اةػػاة رتكمػػػ  ادػػػلش اف تفصػػػا ا  بػػق اد فػػػظ كاظتيػػػىن هػػػ اديةػػػاة اد ذههػػ
  ل غ اظتيىن م   اد فظ كه  سلا    ق كسكؿ هبك م ل ادثكها اصتاجكين.

                                                           
كجست  ة اد غ  كا دب اديايب(  ختصص اثل اديب  جك ي  ػتال  سن  رتا  : ادتجاب  اديثلش  ميل ػتال  صكشف ) ذكاة  كا   ديا    كدة اظت( 1)

 .38  ص 2013-2012،الا  بسكاة  
 .46ص  افس    (2)
ػتال ادصلشق  ي ش  اظتصن ق اديثلم ميل رتكم  ادلش اف ) ذكاة  يلة راإ  تن  كت اا    كدة اظتكجست  ة ا دب اديايب(  ختصص اثل ( 3)

 .111   ص 2012-2011سكالم  ابكح  كرس    مايب ك صن  ك    جك ي  
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اػكدت بػ   لر ػ      ب اظتيف  ر  ؽتػن  اظتػذهب ادػذمكبكديس   دثلا  اديةم  تياض عتك اظتكزين ة اثله  
ادثػػكها اصتاجػػكين هػػ  ادػػذم شػػتك م  اديثػػل اضتػػلش  ة  صػػا    ػػ  شػػتك م مػػإ سلػػا  ادػػيةم فػػ   كػػكد  شػػيا ااػػ  م ػػل

ك ي ػـ  »مي ك  ك ال ك  ػ  ككأاػ  سنيػ   ػإ كتػكب "دال ػ  اإلمجػكز" كدػا   ػإ كتػكب "ادػلش اف" كذ شثػ ؿ اظتػكزين: 
ا ه  هػ  ادفػكظ  ككفتػك سااتػ  كب ئتػ  ك ػأاف ادك ـ ال ساا  د   إ اج  فاك     ػ ف ا دفػكظ ك  ػك  ػ اح  ػإ فاػ  

ة  ييكه  ال  إ اج  جا   كالاه  ككال دككف شي غػ  اال شكػ ف د جا ػ   ػإ  ثع ب  اظتلش  ف  إ ادتأداف ادذم   ك
 ك دفػػكظ (1).«ادينػا اك اد اػػغ  ػإ ادشػػيا  لػ  م ػػ   فسػ  اظتفسػػا دػ  ك ي ػػـ  اف ا دفػكظ داسػػغ كال كا ػن  دػػألداح

 باي ك ككال دككف  فس  اظتفسا  يلد  كافلة.ميل اظتكزين ال ساا  عتك ة ذاغك ككفتك ساات ك ك أا هك ة ادي سكت ادا 

ا عتػػك  يياػػق اكعتاػػك:    حتػػلث مي ػػك اديثػػكد ادثػػلا   ككرػػيادػػا  الممذوقكاػػك  ناسػػغ رتكمػػ  ادػػلش اف دثلػػا  
اظت كػػػ  اداا ػػػخ  ة ادػػػيص  كاكاا اػػػك: اال ػػػتيلاد ادفنػػػام ادػػػذم ش اػػػ  ااػػػ كب  إلدراؾ  ػػػك ة ادكػػػ ـ  ػػػإ رتػػػكؿ  

 "ادػػذكؽ اظت ػػذب ادػػذم اػػث   ا دب"  كمل ش تيػػل رتكمػػ  ادػػلش اف كنػػ ا مػػإ هػػذه ادػػلا اة  كدػػذكؽ ميػػل اصتاجػػكين شيػػ 
 (2).« ثل ملا  كام ادذكؽ   ك  ا ت سكف اك ا ت جكف كا ت ك  شك ف بكناة اإلر ع»

اف  ماػػك كػػكف شسػػ د ادسػػكف  ادياباػػ  كذ مل   تيػػل كنػػ اكتػػلهك ديثلشػػ  اصتلا اشػػ ادسػػكف  اككذا مػػكد ادػػلارس ك  
كذ مل شيػلك مػإ ك اػ    اديثػل ة اصتلا ػا كػكف شتثػكرع كشتشػكبع  ػع  ػك  ػكد  ػإ افكػكـ اثلشػ  سلنتػ  ة اك  ،ن ا ػ 

ػتككالت س ا   د يأ ا دبكح كزتػ ت بيػأ ادشػا خ اداا اػ  ك  ادتاسػع بكدثػل  كمػلـ ادتخ ػ  ميػ  كر ػأ اصتلشػل 
كم  م ػل ادثػكدر يػك ػ  ر  ػت م  ػإ  نػ  ابػ  ادثك ػم اضتفث مك مش دا ككا ا الكراات اكا ذه كادتشكاع  ا  ة رت   ا

 إ اظت ه ب  ػتال ك  ؿ.با اجملككم  اظت د د

لشػػل ة  كػػكف شػػلم  ك  ادثػل  كاصتلشػػل  يػػك  ادثػػل  ة ب ئتػػ  كفسػػي  كاصت »بػػإ بػػكدش ام ػػل اضتااػػل "ا ػك 
 ح رتايػك   ثػل  غ ا ػ  ب االاػة  ػإ ادشػاخ مك ػ  ، ػ  ػع ادػلم  » ف  فاػ  اف  ن ره كػ  ذدػع ة رػكبع ااػ

 (3).«كيل كك   كاظت د ا  ككاغ اكرق  ك  ك ف  ااك مكصت   إ ر ك   ا دب دت  اذه كال ااك ة درا   د

                                                           
 .397  ص 2006  1كا  ادك از: اد  ئ  كاديثل )اظتصن ق كاديشأة كادتجلد(   االاتشكر اديايب  د يكف  ط  شيةا:ػتال(1)
 .117ػتال ادصلشق  ي ش  اظتصن ق اديثلم ميل رتكم  ادلش اف  ص( 2) 
 .80  ص 2007  5لا ام اضتلش   دار اداا ل د كتكب  اصتلا ا  طاب  ادثك م  يل اه: درا كت ة ا دب اصت( 3) 
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داصػ  ك  س دػ   ثػل   ازاػ  باي اػكشإ كشيكاك ؾتل ابإ بكدش  شت لث مإ  ػ س  كفػك ظ ة ذكػال ادشػكما 
  ادفااسػػػا   ككف ؽتػػػك افػػػع  داب ا ػػػم ا،ػػػال ة دغػػػ  اكركباػػػ  هػػػ اف ؽتػػػك افػػػع  ػػػ س  كر مػػػ  م ػػػ »اديصػػػ ح ة س دػػػ  

 (1).«كشيال  نكديت ك اظتاة بيل اظتاة ا ئكين كاديثل ادفاشل فك ةك  ك  س   إ ا مل  ع س     كسل ككف شنكدع

م مػػإ جػػذكرهك اديثلشػػ    هػػذه ادثلػػا  ادػػا  ػػياللفممو والمعنمم كاػػك اهػػتم اديثػػكد اصتلا ػػام االػػلا ف بثلػػا  
اديابا  ادتث الش  اظتياك   ك ن  هذا ك   إ ازتل بػإ مػلكز  ػإ ،ػ ؿ  يككدػ  إلفػلل سصػك ل ػتاػل ادسػيال ادلاهػام  

سصػػالة  "ككػػذا م ػػل اد هػػكب بػػإ  يصػػ ر دشػػيا ا  ػػ  م ػػل ادثػػكدر  فاػػ  اشػػا ازتػػل بػػإ مػػلكز  ثػػكال اثػػلشك بييػػ اف
سصػػػالة ادلاهػػػام  ػػػكهتم بكستيػػػكص بيػػػأ ا دفػػػكظ ادػػػا شػػػال امػػػك ئػػػ   فػػػككؿ  ػػػإ ، عتػػػك اف ش ػػػق رػػػيف» "ادلاهػػػام

 كاػػك اهػػتم بػػكديةا ة "دػػا  ة اجتاكم ػػك فػػ كة  ػػياش  "كقتػػك ك اتػػكف شثػػ ؿ مي اػػك  "ادياػػ  كادي ػػكح" ػػكماش   نػػ 
ا ػػػتياكؿ بيػػػأ ادك اػػػكت كرال اف  سػػػت لؿ هبػػػك ك اػػػكت ا،ػػػال  ػػػ دم ادغػػػاض بشػػػك  اػػػ اق  كبػػػق اديكسػػػل افا 

كبػػق اشلػػك اااػػ  ا ػػتيا  بيػػأ  "كذا  ػػك ،نػػ ب ادػػلاها دا رتكف ػػك"ادشػػكما  ك ػػف اػػاكئ  رتػػ  ئػػ   ف   ػػ   نػػ  
 :اد اغ ا ،   إ سصالة ادلاهام كه ادك اكت م     ا  اضتش  ر  ك د اكم  كا تسكغ ابإ ملكز 

 (2).« اك داغ  يام كاف شاج  ؾتكف ك  ذا ا   ابيكؤهك ئلركا هبكك

ة ئػػػ   كهػػػ  باػػػغ ال ماػػػب  اػػػ  ئػػػ  ا ػػػتياكؿ دفةػػػ  )ؾتكف ػػػك(: ؿذدػػػع ا اسػػػ   ػػػإ  ي اثػػػ  م اػػػ  كذ شثػػػ  
اد اغ س ػ  هػذا   كجتيكبػك د ركدػ   فة  )ا ف ك(  د ال اف هذه ا ، ة ككاغ سك ا    ري ك   ك ك  اف  ي ض ب

 اظتيق اكاهغ دفة  )ؾتكف ك( م   اف  ك ف  ثنع ادثصالة

كاػػك ؾتػػل اد شػػ  اإلبااهااػػ  هػػ  ان،ػػا مػػاض د ػػرتاث اديثػػلم اصتلا ػػام  ػػإ ،ػػ ؿ كتكبػػ  ادػػرتاث ادشػػييب 
ل ادياػػػل  ؿ ، افػػػ  كادشػػيا اظت  ػػػ ف ة اصتلا ػػػا  فاػػػ  ككاػػغ دػػػ  بيػػػأ انراح اديثلشػػػ  ة بيػػػأ ادشػػيااح ا نػػػكؿ ػتاػػػ

 .لمشكما ادس رم ماا هبكح ادلشإ ان كاد

شػال اف ادشػيا » كد ش  اإلبااهاا  ككاغ د  رؤشت  اطتكا  اظتتي ث  بكدرتاث ادشػييب كادشػيا اظت  ػ ف.   ػ   
اظت  ػػ ف سػػل  نػػ ر مػػإ  ػػيا اظت  ػػ كت ة ا اػػلد  ؽتػػك شػػلؿ م ػػ  ار مػػ  اد ا ػػع م ػػ  ادشػػيا اظت  ػػ ف ك اافػػ  

 (1).«ن رهاشأ   ك 

                                                           

 .53  ص 2001م ل اه زتكدم: اا ات  إ ا دب اصتلا ام اضتلش   دار اد ي   سسيناي   د.ط  ( 1) 
 .139-138 ص1990ماكر بإ زاشل: اديثل ا ديب اصتلا ام اضتلش  اظت  س  اد ريا  د كتكب اصتلا ا د.ط (2)
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 اثكط اال،ػت ؼ بػ  اااػ  متصػص جكا ػكة كتكب   ثكرا  بق ادشيا اديك   كادشيا ادفصاق   ايك  لكاك شيث
دشػػػيااح ة كتكبػػ  د  ػػلش  مػػػإ ا دب ادصػػ اق ادفصػػػاق كاػػك شسػػػاا  كشػػذكا اهػػػم  لاػػ  ع شػػػذكا  ػػإ ا ػػػت ا  ػػإ ا

ادثػػ كاين ع شػػذكا  ،ػػا ا دبػػكح ة اظتغػػاب هػػ  اظتثػػام ا بػػإ زتػػكد ادتا ػػايت  كابػػإ ر ػػاق كػػكا دبػػكح ة هػػذه اظتػػلف ك 
 كاكف   اب  اضتسإ ادا   .

 ك  سلا  االات كؿ ة ادشيا اظت   ف  هذه ادثلا  اداا خ  إذكرهك ة ادثل . كاك شش 

 نػػاؽ ك   كذ "م ػػل اظتكدػػع  ا ػػكض"مػػإ  ػػ ح اشتػػ  ادػػرتاث اال كهػػ    مل شغفػػ ك ،ػػا جلا اشػػ اكاػػك ؾتػػل اكسػػل
سلػػا  ادصػػااع بػػق ادثػػل  كاصتلشػػل  ػػإ ،ػػ ؿ كتكبػػ  "ة اةاشػػ  اديثػػل"   رػػ ك اف ابػػإ ستا ػػ  اكؿ  ػػإ ا ػػكر ك  هػػذه 
ادثلا   كاك اكرق اف اضتلاا  كاج   اديػاب  يػذ ه ػ ر اإل ػ ـ ادػذم ئػ ا اظتفػكهام كاظتاجياػكت ع ششػ  ك  فػ ة 

قتاػػغ  فػػ  دثػػل كنػػا هػػذا االػػلث كفسػػإ»هػػذا ة  ث دتػػ  ادشػػ  ة ايب ماػػا بػػإ اديػػ ح  ػػكه  ػػيا االػػلاق ك  ػػ  
 (2).«باكاشت 

ع ششػػػ  كؿ اف ادثلػػػا  بػػػازت ميػػػل ان ػػػلم  ػػػإ ،ػػػ ؿ كتكبػػػ  "اظت ازاػػػ  بػػػإ ادنػػػك اق اد  ػػػرتم كايب دتػػػكـ ة 
 اش اك ا يا؟".

ادثػل  كاصتلشػل  ا اجكين ك إ هيػك نتكػإ ادثػ ؿ بػأف سلػكة كتكب اد  كر  بق اظتتييب ك،ص    د ثكر  اصت
 ا  سلـ اديثل اديايب.شك اديثلش  اضتلشن  ككفتك ه  سلداسغ  إ ادثلك

ك  ادصااع ادذم كسع ف ؿ كتكبكت ركالف بكرت اديثلش  ة بلاش  ادستايكت ب ػكرش  ع شيػاج  ك  كاك ا كر
 ة ادذكؽ كاد ر ح كاديةكـ. كشكهكادتث الم غتسل  كبااز اهم ،صك ص كشتكت اديثل

دػػػلل م ػػػ  بػػػإ م ػػػل اديلشػػػل  كشكهػػػككر  ا ػػػكض ك   ابػػػ  اثػػػل اديثػػػل ة اثػػػلاك اديػػػايب ادثػػػل  غتسػػػل كاػػػك ا ػػػ
اصتاجػػػكين  كذ شنكدػػػب  ا ػػػكض اكدملػػػع ادػػػذشإ شيفػػػ ف كجػػػ د اثػػػل مػػػايب دػػػلل اديػػػاب ادثػػػلا   كشيفػػػ ف اشلػػػك اظتاكر ػػػ  

 يػل رػاب  ػإ اظتككبػلة كادت ك ػ   اظتاكر   دػلل اديثػكد ادثػلا   كاككراديثلش  ميل ه الح اف نتتكزكا بكدشجكم   ف 

                                                                                                                                                                                     
 (1 )www.binbadis.net   م ل اضتاال هاا : انراح اديثلش  د شاخ اد ش  اإلبااهاا  ة كتكب  ادرتاث ادشييب كادشيا اظت   ف ة اصتلا ا

 .-10:54  2014ائسن  29
 .56  ص 2010م ل اظتكدع  ا كض:ة اةاش  اديثل  دار ه    د ن كم  كاديشا ك ادت زشع  اصتلا ا   د.ط  (2) 
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كششػ   ا ػكض ك  اف اظت  ػ م  اديكظتاػ   يػرتؼ ب جػ د اثػل مػايب سػل  كم ػ  را ػ م ابػإ ستا ػ  »م   ادتثلـ ادثل   
 (1).«ش  ديثل اديايب   سب كدكي  اب  اد يا  ادذم شيل دا       ا

 ػػ اح  ااػػك  ي ػػق  ف ػػـ  ادسػػاسكت ا دباػػ  كئ هػػك كذ  ايثػػلاثػػل ادثػػكد ادثػػلا    كر ػػ ا ي اا ػػكض شػػال بػػأف اد
  ك حتغ  ف ـ  اديثػل كك ػك حتػغ ادسػاسكت ا دباػ ادثلا    كر  ا كتكب  اثل اديثل ككؿتإ اال كن   إ اديثكد »شث ؿ 

 (2).«كك ك حتغ ركاش  اس اؿ ك راح اثلش 

اديايب ة كرع ا س  ك  ػ  اظتيػكهي اديثلشػ   كديثل اصتلا ام مل ش تيل كن ا ة ،ن ا   ؿت  ادتن ر مإ اديثل 
ادػػب   مػػإ ادث   ة ادػػرتاث ا ديب  فاػػ  مل شتخػػ اضتلشنػػ  فاػػ  ا اػػق  اػػ  اديػػلكع ك  ادثػػل  كادتاسػػع بػػ  كبأاػػكدت

 ادثلنت  ة ادصاكئ  كاديسي.

 المنهل في الخطاب النقدي العربي  إشكالية -4

كا رػػا ادي ااػػ  كاظتيا اػػ  ة رف ػػ  كن ػػك مػػإ اظتػػي ي  يػػكين ادلرا ػػكت ا دباػػ  ادياباػػ   ػػإ ئاػػكب ا  ػػكداب 
 االهتاػػكـكسػػل ااػػ  غ اضتكجػػ   ك ػػ  ة اثك ػػ  ادشػػاؽ اديػػايب ك   لاشػػل »سػػم  يػػ     ػػق ادػػلرس اديثػػلم  ادػػذم  ا 

بػػػكظتي ي اك ادتفكػػػ  ادي اػػػ  ادػػػذم شيتػػػ  ميصػػػاا ا ك ػػػاك ة اثك ػػػ  ادغػػػاب    ػػػكظتي ي اك ادتفكػػػ  ادي اػػػ  ة   يكصتػػػ  
ادةػػػ اها اك ادثلػػػكشك اك اظتشػػػك ت ا دباػػػ  اك ادنثك اػػػ  اك اإلاسػػػكاا  شيػػػل  ػػػإ اهػػػم  ثػػػكشا  فتػػػر ادنثك ػػػ   ػػػإ فاػػػ  

 (3).«درج  خت ف ك اك  ثل  ك

كارػػ ك ة ادفكػػا ثػػاف اديشػػاشإ  لاشػػل االافتػػكح م ػػ  ادغػػاب فاػػ  ، اػػف  ػػأا ا كة اديصػػف ادنػػكين  ػػإ اد»
اديثػػػلم ا ديب اديػػػايب  ككػػػكف ذدػػػع ادتػػػأاا ج اػػػك  ػػػع رػػػ ب اد ينػػػكت اديك ػػػلشإ  ػػػإ اكركبػػػك ا نػػػكؿ ادن نػػػككم كازتػػػل 

لشػ  ادغاباػ  راف كر  فسق كئػ هم  فاػ  ما ػغ اضتاػكة ا دباػ  ادياباػ  فاكػ  اثػ  ك ارتػ  دػ يأ اال كهػكت اديث
ك  يا ػػػك الككدػػػ    ا ػػػك كا ػػػتايكهبك بناشثػػػ   ػػػإ ادنػػػاؽ الككدػػػ  حتػػػلش  اظتفػػػكهام كا  ػػػكداب ادػػػا شيػػػكصت ف هبػػػك اناػػػكر 

 (4).«ا دبا 

                                                           

 (1)  revue.univ.ouargla  "14:30  13/05/2013ماا بإ راش : م ل اظتكدع  ا كض  إ ، ؿ كتكب  "اةاش  اديثل 
 .230  صم ل اظتكدع  ا كض: ة اةاش  اديثل( 2) 
 .05اظتيكاا  دار را   د يشا كادت زشع كادتج الات ادي اا   ادثكهاة  د.ط  د.س  ص  شت   يال فجكزم: ك ككدا  اظتي ي ة اديثل  اديايب( 3) 
 .109  ص افس ( 4) 
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 يل سلا  اظتيكهي اديثلش   إ اباز ادثلكشك ادا فةاغ بكهتاكـ ك    إ س   اديثكد   كدائم  ػإ ادكػم كاك 
هػ  ئاػكب ادػ م  اظتي جػ   ادػ يأاعتك    إ ادلرا كت كا راكفكت ادا   يغ هػذه ادثلػا  كال اف  ػك شيػكب م ػ  

 كذ ككا ا بيالشإ مإ ماق اإل ككدا  اظتناكف  ة  شي كغك كابيكدهك.

 اطتنكبكت اديثلش  اديابا  اضتلشن  كتػل امػك  سػتخلـ  يػكهي ئاباػ  كتػ  كهػذا ةكاظتتت ع د ااكر كت اديثلش  
 .ادتأاا  اظتي ج  ك ككدا  ك ، اف 

كجػلشا بكدػػذكا افا اظتيػػكهي ادغاباػ  بثاػػغ ك اػػ   اػػ عتك كجػذكرهك كاشػػأغك كهػػذا  ػػك ، اػف اػػ ع  ػػإ ادتيػػكسأ 
بكغم اديثلش    ااف ا شث   ف م ا ػك  تيك ػق اظتلػك ق ادنثك اػ  ادػا حتا  ػك   ػع اظتيػكهي دلل اديثكد ادياب اايكح  ثكر 

ف   ػع اظتثكربػكت اديثلشػ  حت دػغ ك   ياػ   ػاشيب دت ػع ككادا  ت حـ  ع اد امل  ادا ا ازغك  كدا  هذا   سب ب  
ي  ػإ غتػاد ك ػا   ك  ئكشػ  شسػتلؿ بػكديص اديثلش    غػلت اديصػ ص اإلبلاماػ  فثػ ال  اش اػ   كااػ ق اظتػي  ياظتيكه

  اطتنػػكب اديثػػلم اديػػايب اظتيكاػػا اايػػكح اػػكذ كراح هػػذه اضتثاثػػ  شكاػػإ ادتينػػا ادػػذم شيكاة  ػػلل  ن اثػػ  اإلجاا ػػ   
( كهػػذا  ػػك ، اػػف اعتػػ ة بػػق اصتكاػػب اديةػػام كاصتكاػػب  ن اثػػ  دت ػػع اظتيػػكهي ادغاباػػ  )اد يا شػػ   ا  ػػ  با   ادسػػاااك ا 

ادتن اث    ككاغ   ع االككالت ال  تيلل ادتية  ك  ادتن اق اك اظتاكر   كال ة انكؽ ػتلكد ك مػك  سػي  إلكتػكد 
   رات  دكات اظتي ي اظتت ػع كال  ين ػق  ػإ ادػيص سصػل ا ػتكيكه دالدتػ   هػذا  ػك ، اػف ادتيػكها بػق اظتػي ي كادػيص

 - ػ ا م ػ  ااػا اديثػكد ادغػاباق– غناػ  عتػذا ادغاػ ض ش جػأ اديكسػل اضتػلاا  » اس د بذدع ادغا ض ك غاب ادلالد  
ك  ا ػػتخلاـ اصتػػلاكؿ كاظتي ياػػكت كاطتنكرػػكت ادػػا  لشػػل  ػػإ ئابػػ  اظتػػي ي ك شػػ   ة اد اػػ ؿ ك  ا ػػتينكؽ ادلالدػػ   

اديثػػػػكد ة حتلشػػػػل  ف ػػػػـ  سػػػػكر د اػػػػي ي كادكا ػػػػ  مػػػػإ االرػػػػنااب ادفكرػػػػق دػػػػلل هػػػػ الح  -فثاثػػػػ –بػػػػ  امػػػػك مػػػػ ت 
 (1).«اإلجاا ا 

كسػل كػػكف هػػذا كيتاجػ  ر اياػػ  ديثػػ  ذدػع اظتيػػكخ ادغػػايب  ػع كك ػػ    بسػػك   دكف  اامػكة  ػػلل   ا ػػق اثك ت ػػك 
  كديثػػل كػػكف شتغػػذل بكدتػػأا ات ا جي اػػ  ؽتػػك جي ػػ  شصػػكب بػػكدغا ض  كاػػك افا هػػذا اديثػػل»ادغاباػػ   ػػع ادنثك ػػ  ادياباػػ  

 (2).«ادذم اشأ ك ن ر ة بامل  اثك ا  ؼتت ف  مل شستنع   اا   ف اره  ع اديص ص ،كرج باملت 

ثػل اديػاب هػ شت م ككتي  ػم ما  د ايجل اديثػلم ادغػايب ادػذم شفكال ااا  كتب اضتاص م   ملـ ادتث ال ا 
 غتاد اسخ   ش ه  مإ ان،ا ك كبي  د .

                                                           

 .134  ص 2005م ل ادغ  بكرة: ك ككدا   أاا  اضتلاا  ة اطتنكب اديثلم اديايب اظتيكاا  اعتامل  اظتصاش  اديك   د كتكب  د.ط  ( 1) 
 .54-52  ص 2002  2كاديثل اديايب  اجمل   ا م   د نثك    ط ب م ا   ػتال كدل: اديثل ادغايب( 2) 
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كتػػل امػػم  ػػي ا ك  ادت  ػػ  بػػػ يأ »  اصتػػاارمم ػػ  فػػل  ي ػػ كدكػػإ اديػػكها د ا ػػككالت  اديثلشػػ  اضتلشنػػ  
 يكهي اديثل اصتلشل ادا امنغ ذتػكرا ك اػ  اك جل اػ  ميػل ادغػاباق كدكػإ  ػيا م مل شتجػككز ادتجاشػب ادػذم شتػاق دػ  
 اف شػػتم دكف اد سػػػ ع ة اطت ػػػ   كهػػػ  ، ػػػ   ػػاده ك  افا ادتن اػػػق مل شكػػػإ  تثيػػػك ك ػػػ ااك  ك ػػك كػػػكف دػػػ  اف شػػػأيت م ػػػ 

 ػػإ اظتيناػػكت ك ػػلل  أا هػػك فاػػ   كػػ ف  ستخ صػػ   ػػإ باملػػ   كاد جػػ  ا اسػػب بسػػ ب اال،ػػت ؼ ادػػذم نتػػ  ا مػػ
 (1).«ة بامل  ا،ال كدصكس ككلتككؿ 

ككاػػغ ادتجػػكرب اديثلشػػ  ادياباػػ  غتػػاد اػػلل د ايػػكهي ادغاباػػ  دكف ػتككدػػ  إلمػػكدة اديةػػا  ا ػػك ككجػػااح   كاػػك
 اجػػاد  تكبيػػ  جػػكدة ال كهػػكت اديثػػل اديػػايب »ػتك  ػػ  بي سػػ    ياػػ  اديػػاب د غػػاب.  هػػذا كذ امػػك  فػػ ار اثػػكة  ي ػػك

اضتػػلش   كشػػف إػػ ح كشسػػػا مػػإ فثاثػػ   فكدهػػك اف رتاػػػع اظتةػػكها ادفكم ػػ  عتػػذا اديثػػػل ال ختػػاج ة فثاثت ػػك ماػػػك 
اضتػكيل فػ  ش  يػك  ااتج  اديث  ادغايب  ػإ رؤل ك يػكهي ك فػكهام ك صػ رات  كال ػااك ك يػذ اديصػف ادنػكين  ػإ ساايػك

هػػػذا  كبػػػكدائم  ػػػإ كػػػ ف ا كهػػػكت اديثػػػل اديػػػايب  تفػػػككت ة درجػػػ  حتثاث ػػػك د صػػػ رة اديا ذجاػػػ  د يثػػػل ادغػػػايب اسرتابػػػك 
اديثػكد شػاكف ة  ت يا  د جكهل  ؽتك كتي  كن   ػإ ااثاكدا كا ت اكح  تكبي  كعتك ك    مك  ة   تأااة  أااا    اك  كابتيكدا

 (2).«دت ع اديغاكت ادا شيل  ك ان،ا هذه اظتيكهي ػتأ الل

كذ ادػػػـل اديثػػػل اديػػػايب بك ،ػػػذ  ػػػإ ان،ػػػا كذا  ػػػك اراد اف لتثػػػق  ثػػػل ك  ي جاػػػك  ػػػكم  ذدػػػع ااػػػ  مجػػػل مػػػإ 
اد  ػػكؽ ب  ػػك ا ادتنػػ ر اظتيػػاة دػػلل ادغػػاب  ػػع  ااجػػع فلػػكر   ة  ثكبػػ  ادي لػػ  ادغاباػػ    ػػ كب ملشػػلة  ييتػػ   ػػإ 

ت ؿ اإلؾت اػػلم كادفااسػػ   ع بيػػل ذدػػع  ػػإ جػػااح ادلكتك  رشػػ  اد رياػػ  ادػػا ال  ػػلاؿ االفػػ» صػػ ه م ػػ  را ػػ ك حتثاػػق 
 (3).«ف  مكش  ادثاف اديشاشإ

 غ كركر   ياػ  ا رػيف دألسػ ل فاػ  ااػ كفكد  االا  كر بكظتيجل اديثلم ادغايب ه  رد  ي  ر اي  ة 
االر ثػكح  ػك ميػلاك د  ػ غ  ػك ميػل ان،ػا بكػ   ػك شينػ م م اػ  هػذا  ك ككاا اساب ك  اداأس  إ »فكد  اديثل  اديايب 

اإلفسكس  إ كنتكف بكديجل كادثص ر كادلكاا   ك ك نتكػإ اف شفلػ  بػ يأ هػ الح اديثػكد ك  االاثاػكد ادسػاشع إلؾتػكز 
 (4).«ان،ا كاالال اح حتغ  دا  بيك   اظتياة ك يناك   ادنثك ا  كاديثلش 

                                                           

 .135م ل ادغ  بكرة: ك ككدا   أاا  اضتلاا  ة اطتنكب اديثلم اديايب اظتيكاا  ص ( 1) 
 .32  ص 31اكحل ه شلم: اديثل ا ديب اضتلش  )سلكشكه ك يكهج (  دار ادكتكب اديابا   د.ط  د.س  ص ( 2) 
 54كدل: اديثل ادغايب كاديثل اديايب  ص ب م ا   ػتال ( 3) 
 .34اكحل ه شلم: اديثل ا ديب اضتلش  )سلكشكه ك يكهج (  ص ( 4) 



  اإلطار السوسيو ثقافي للمشهد النقدي العربي الحديث                 الفصل األول
 

 
42 

  ادساك د جا  د يكسل اديايب كاظتنثف مك   هذا اد رػع ادسػك ل  ػإ اإلنتػكف اظتن ػق فا  ، فغ هذه اديس ا
  فاػ  اف اديػايب كاال تفسكردكف ميكح اظتااجي   ك  كم ك ك م ا م   ل  بأف  ك دلل ادغاب ه  اديا ذج  ا م   

 ال شال ة افس  الا د غايب كدا  ب  ككا  كؾتكز  ك اؾتله.

ك ػػااز  يناػػكت كبلاماػػ   تيكداػػ  م ػػ  اد اسػػع » يجػػلهم اديثػػلم  ث اػػلا اماػػ  ك  كسػػل ادل  ث اػػل ادغػػاب ة 
ا ديب  تجكه   ،ص اا  اص ا   دتثلـ ديفس ك بيا   كسػلة  ػاما  كالدغػك كئاش ػ  ة كنػ   ػإ ج اا  ػك مػإ كشثػكع 

     دػػػل هػػػذهياباػػػ  فاػػػ  اديثلشػػػ  ادثػػػسػػػا فاكػػػ  ادتث ػػػب ادسػػػاشع ة ادذا فهػػػذه اديصػػػ ص كاػػػ أ  شػػػك  ك كهػػػ   ػػػك ش
 (1).«اظتيكهي كدت ت  اشيك

 م  تيػكيل اشلػك بياػل مػإ  تيػككؿ ادثػكرئ اديثل اظتست لا  إ ادغاب ااا  اثل ـت ػنتكإ ادث ؿ مإ هذا  ك ك
  ػكدئ هػذه اظتػلارس  ة  ػلارس  كاشػ  ككػكا ا شن ث اػ  كاػك هػ  كا اػ   كػ اق »كرػك   ك  كػ ف اثػكد هػذه اظتاف ػ  

 (2).«م   غتتاع كادب ؼتت فق

  كاػػك اااػػ  ة كنػػ   ػػإ ا فاػػكف  غاػػب ئك اػػ  هػػذه اظتيػػكهي اظتت ثػػ   ؼؽتػػك ادل ك  ادغاػػ ض كاديفػػ ر  ػػإ رػػا 
كهػػذا شاجػػع ة ا ئ ػػب ك  مشػػ ا ا  االاتثػػكح ادنثػػكة ادػػذم شاجػػع ك  اظتػػلاج ادشخصػػ  د ايتثػػ  كادتػػأاا هبػػك دػػلل »

دتختف   ػاشيك  اكهاػع مػإ ادتيػكسأ ادػذم  ػله كميكاػا ان،ا  فا  اا ق هذا اديثل  نكب  اظت ر   ة ا  اشيك 
اديشكز كاظتفكرس  ميل اديكسل اد افل كل ذا   فا   غاػب  خصػات  ك ػذكب ة ان،ػا كهػ  هبػذا ا  ػا شسػ م رػاياك 

 (3).«كجل ذا   مإ  يلش  كف  ادي س  ككمكدة  سكر ادتن ر اضتلكرم

ح كؾتػكز  سػتث  بنػكبع مػػايب اك فػ  كسك ػ  م سػ  فػػ ار كػ  اد يػػل مػإ   صػ ر ك ككااػ  بيػػكبياػلة  كهػ  هبػذا 
بػ   ك،كاػ ك يا اػ ك ع ان،ا ف ار شك ف  س كال ككاماك كشت ىن  س ة ادتأا  كادتأاا ذدع امػم فصػاكا كرػاث ا كاتكجػ

يػكهي كاػك كتكا  ف ادص اب فاياك شاج ف اإل كدة  إ   ع اظت»ك  اظت اك   اندا  د  كهكت اديثلش  ادغابا  كهم هبذا 
ة  ا ػػكم   تنػػ ر  اا ػػكد  ي ػػك ااػػ كهبك مػػإ راشػػق اث  ػػك  ف اثػػ   فكمػػ  اظتيةػػ ر  ػػإ باملػػ   ػػك ال شيػػتي بكدلػػاكرة كؾتػػكز 

 (4).«اد امل  اظتست ردة د 
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فاػػ  اااػػ  ة هػػ  ئاػػكب اصتػػلؿ كا ،ػػذ ا ماػػ   ػػإ هك ػػ  اظتيػػكهي كمػػلـ  كاف ػػك  ػػع  يك، ػػك اصتلشػػل مػػإ 
رجػػػع اػػػلل دف سػػػفكت ان،ػػػا »راشػػػق ػتككرغػػػك رػػػاإ كاسػػػع مػػػايب  ػػػتة  سكاػػػاة دك ػػػك  كال  يػػػلك اف  كػػػ ف غتػػػاد 

جيػػك   ػػلك  كسػػلة  ػػاكط ككشػػ  ك   اظتي جاػػ  ك يكاك ػػ  ..... ة اػػاكئ   يكهجػػ  اػػاكئ  جلداػػ   كهػػ   ػػك كتيػػ   يكه
ادصػػاكئ  اإلبلاماػػ  ادثك اػػ  م ػػ    ػػم  اديصػػ ص ادياباػػ  ككدراؾ سػػ ااق بيات ػػك كا ػػتخ ص  فػػك اق سااحغػػك كادكشػػف 
مػػإ رتكداػػكت  شػػك  ك  بػػ  ئػػلت  يػػكهي اثػػلاك  ػػػإ رػػاكب ادت ثػػف ظتػػك شيػػاؼ  ػػإ  يػػكهي ة  ػػكفكت ان،ػػػاشإ 

 (1).«كا  اس م

دتجل افا اديثل اديايب دا    ل   اكت د اسع ا دب ادغايب  كااا    اك ككف هػذا اديثػل  ثييػك كؽتي جػك كال 
اااػػػ   ػػػاة  رهػػػإ  يناػػػكت اظتيػػػكهي ادغاباػػػ  ك،ص اػػػاكغك كاػػػ  شسػػػت ا    ػػػم ا دب اديػػػايب ة رػػػ   ك  كك،لػػػكع 

 ار  ػكط اظتػي ي اد ااػق ب املتػ  ك،ص اػات  اضتلػكرش   يناك   اطتكا  عتك بكدائم ااا  ش ػلك اػكضتك د  ه ػ  ا ك   تيك ػق
ادػػا شتااػػل هبػػك   كػػكف اإلس ػػكؿ ادك ػػ  م ػػ  اظتيػػكهي ادغاباػػ  بػػك،ت ؼ ر  م ػػك كدكػػإ ة هػػ  ئاػػكب ادػػ م  اظتي جػػ  

 ي ؽتػػك ادل ك  ياظتغػػكشاة دألاػػ ؿ اظتػػكمت  ن اث ػػك م ػػ  اصػػ ص ماباػػ  عتػػك ،ص اػػاكغك اضتلػػكرش   خبصك صػػ ك ك الاغػػك
ك كئا ض دالدت ك افاكاك ا،ال  كذدع   يك دادكد ا يػكؿ اديثػكد اظتت كشيػ  ة ادتيك ػ   ػع اظتيػكهي    يػكؾ ك فايراس 

اااػػػ  كذا  ػػػك اراد اديثػػػل حتثاػػػق  ثػػػلـ  ي جػػػ   كمػػػ  م اػػػ  » ػػػإ فػػػك ظ م ػػػ  اظتػػػي ي كاػػػك هػػػ  ة ااػػػ   ادغػػػايب فاػػػ 
شيػػل ب  كػػكف اديثػػل  مل  تصػػ رات ادػػااداظتفػػكهام ك د ػػىن ك غػػايب ك داػػ  كاتكجػػ  ظتيةاػػ  اة  ػػاكؽ  يكداػػ  اديثػػل اد بكالاػػل كج

 (2).«اديايب اد  كؽ ب  ك ا ادتن ر اظتياة اعتك   االثق دلل ادغاب

ادلالدػػػ   هيكد سػػػ ع ة ادغاػػػ ض كاإلرػػػااب ة ا ػػػتكهػػػذا ادتن اػػػق كادػػػلم ة ك  ادتث اػػػل ا ماػػػ  ادل ك  اك 
 اضتثاثا  د يص ص.

 ػػكدة   ي ملتػػ  كمػػكدة  ادػػا متتلعتػػك كػتككدػػ  اظتػػي ي ادغػػايب  ػػإ  لػػك اي  ادفكاشػػل  ،ػػاكف  ثػػل فػػككد ا  اشػػا ػػك 
ك  سػػفا  ؼتت فػػ  دتك ػػك ميػػ  كػتككدػػ   كافػػ   ػػع اثك ػػ  ا،ػػال  غػػكشاة د ػػا اشػػأ   ا ػػك  فاػػ  ادل هػػذا ك  بػػاكز  شػػ  كا 

ةػكها رػاإ اظت »اك  فصػ  لؿش  كادف سفا  اماق كادصػق  ػإ اف ختتػما ب اايكح ادتن اق كادت  ا   ف اطت فا  ادفكا 
امػك  لك كقتػكؿ اطت فاػ  ظتيا اػ  ادػا  ثػف كرا  ػك بػلم  ادغاباػ  اصػ غ جػااح اإلس ػكؿ ادك ػ  م ػ  اظتيػكهي اادسػ  ا  ادػا 

غتا كجااحات  ستث   مإ ادفلكح ادفكام ادا اشأت  ا   كه  ا  ا ادذم د ع بكديثكد كاضتػلاااق اديػاب ك  كدغػكح 

                                                           

 .38  ص شيةا: اكحل ه شلم: اديثل ا ديب اضتلش  )سلكشكه ك يكهج ((1) 
 .32اكحل ه شلم: اديثل ا ديب اضتلش  )سلكشكه ك يكهج (   ص  (2) 



  اإلطار السوسيو ثقافي للمشهد النقدي العربي الحديث                 الفصل األول
 

 
44 

 تػػػ  دكف اطتػػػ ؼ  ػػػإ اد سػػػ ع ة  يا شػػػ  ؽتػػػك  ػػػ   م ػػػ  ام اكسػػػل   ػػػ  اظتػػػي ي م ػػػ  ا،ػػػت ؼ اثك اطت فاػػػ  ادف سػػػفا  د
 (1).« راالة

ااػ  غ  يػكهي ائ ػب اد ػكفنق ة  ػػاسيك »  ػلال  ػإ اف لتثػق اظتػي ي ئكشتػ  اظتاجػ ة كسػب  ػػك  ػي ا كداػ  
 ي   ك اػػ   يتاػػل م ػػ   ػػاد اد سػػك ع  اديػػايب  يػػكهي ئك لػػ  اك  يا ػػ  مػػإ ااػػ عتك ادنثك اػػ  ادغاباػػ   كك ػػك غتػػاد اػػ اف 

 (2).«ك كلش  اظتي   كت

ادغػايب   ػك هػ   اديثػلم كا  ن   ملشلة مإ ا ،نكح كادلالت ادا كسع  ا ك اديثكد ة  يا م دت   اديا ذج
  اد يا شػػػػ  كياػػػػ ذج اثػػػػلم مػػػػإ ، فاتػػػػ  ادفكاشػػػػ  صػػػػ »ة بيػػػػأ  راحه فاػػػػ  ذهػػػػب ك   شػػػػبدابػػػػ  كاػػػػكؿ اديكسػػػػل  

ظتيكشي  اد ج د كه  هبذا شتا ص  ػإ االمػرتاؼ بت اػل اظتػي ي  امك داسغ   سفا  ككفتك  ي ي كرؤش  بلم لكادف سفا  
 (3).«ادفكاش  ادا شيتا  كدا ك ك ك   ك  اا د ك 

 ؿكبذدع ال ش ث   إ اظتي ي كال ا ر   ادتث الش  ادا  لاإ      اديتك ي ميل  ن اث   فا  اان ػق كاػك
شب ك إ   ي  ة راش  هذا  إ اةاة  تأ   مإ الم  كاسكاا   تن ع ك  كفلة ادتفكػ  اإلاسػكين كادثلػكح م ػ  داب  

 م   ان،ا. كاالافتكحذدع ادت كشإ اضتلكرم 

 ي جػك م ااػك كاػك شيشػل  اػ  ال شتجػككز » جػ  اضتػلش  كدكيػ  دػا  ه  اديكسل م ل اه ادغلا   ة  ي ككه
 ادي ااػ   يتاػل م ػ  اد اػف كادتفسػ اديةا كدا  اةاة  ل ا   ك ا  ة فق اف اديةػاة فلكد كاف اديا  ا ديب ك 

 (4).«كادتفتاغ سم بكديا  ا  كادشا ؿ ال بكدتجلمحك ت

ر ادشػكما زتػلة  ػ ك   ػتػككال اف شثػاا اص اػ  سػااحة  فكاكاػ  كسػل مػكد ككاك اجػال ادغػلا   درا ػ  ة ااػ
عتك  ؽتػك شيػل شيثػلهك اك  إ بكرت كداتا كشكك سػ ف دكف اف شيكسشػ ك اكب راح را خ  دلش  ا تالهك »هذه اديص ص 

غ حت ا   ديص ص   ك   بنكبع ادت شا ال ادتجاشب  كجيػ  اهتاك ػ  هبػذه اديصػ ص  يصػا ك ك   ػك  كشػف ميػ  ا 
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درا   اديص ص  ثل  يسػف ة جيػ   إ   ا ق  ع هذه انراح  كظتك ككاغ انراح اديةاش  ميله را خ  ك كبث  م   
 (1).«اص ص   ك   غتا م  اجلاح اك غتا م  م  كت ك  درج   ث    إ ساا  سااح   اديثلش  عتذه اديص ص

 ،ػػا شػػ ز اديكسػػل ػتاػػل  يػػذكر فػػق شثػػف   سفػػك ػتكشػػلا دتك ػػك بلم  ػػ  ك  درا ػػ  ا دب كذدػػع  عكة   رػػ
 هك اػػػكئ ان ػػػق م اػػػ   راح ا كركباػػػق كسػػػلبلرا ػػػ  ا دب اديػػػايب كتػػػب اف  كػػػ ف  ػػػإ ادفنيػػػ  كاػػػ  ال ؿتػػػككؿ اف »

 (2).«نداب ئ   دابيك

راح ادػػا ي،ػػا كارا ػػ  كهػػ   ػػإ ان ػػذ دارسػػ  ك   ػػ  شػػلم ا ك  ادتشػػ   بػػكدرتاث اديػػايب ظتػػك لتا ػػ   ػػإ ااػػكد  ك 
اديثل اديايب اك     كؾتكزا   اظتي جا  كشسػي ف د متصػكـ بػكدرتاث اديثػلم ػتكككة »اا كب    يت  غتاد رد  ي  شا أ

اديػػايب دامػػق ك  كفاك ػػ  ك نػػ شا اػػاكئت  كاػػ  غػػلؼ ك   ثػػل  اةاشػػ  اثلشػػ  ماباػػ  بػػلال  ػػإ االكتفػػكح بكال ػػت اد 
 (3).«اصتكهل

م ػػػ  ادنثك ػػػ  ادغاباػػػ   االافتػػػكحكر ة   رػػػع  ،ػػػا ة كتكبػػػ  "ة اظتاػػػلاف اصتلشػػػل" شػػػلم ا ك  لكال اف ػتاػػػل  يػػػ
 كركيب  كهػػ  هبػػذا شػػرتجم  ػػلل ادتيػػكسأ اك  رػػاكرة غتػػكرات ادتفكػػ   كدمػػكديػػك  ركفػػ  احئػػلكامت ػػكر انداب ادغاباػػ  

 كاالرنااب اضتكا  د  ؽتكا   د   إ اديثكد ادياب.

 اػ  نتكػإ اف  اػ  ككذا  ك  ت ييك اإل ككدا  اظتي جا    ػ  ك ػككدا  شنػ ؿ  ػاف ك ك تيػلد  شػي كغك ككخ
 هذه ا   كب ة ملة اثكط اقت ك:

فاػػػػ  اف ئاػػػػكب اظتػػػػي ي شػػػػ دم ك  اإلاشػػػػك ا  اك االان كماػػػػ  ادتأااشػػػػ    اصػػػػ ق بػػػػذدع غيمممماب المممممنهل  » /1
 فتثػاا د ا رػ ما  ال شيػلكا اف شكػ ف غتػاد  اطتنكب اديثلم م كرة مإ  ذكؽ ذايت د يص اإلبلام  كشص ق
 ا ديب. اإلبلام كـر ، ا  ة جسل اطتنكب اديثلم اديايب اطتكص بكظتيجل 

كاػػك اف اد  ي جاػػ  اك ئاػػكب اظتػػي ي هػػ  كافػػلة  ػػإ اإل ػػككداكت ادػػا جي ػػغ  ػػإ اسممتخداا المممنهل   /2
ة اد سػغ افسػ  اظتي جاػ  هػ  ا ،ػال كفػلل ك ػككداكت هػذه  ذتاديثلش  ادياباػ   ثػع ة از ت ػك مػاضتاك  

 تكبيتػػػػ  ك ثصػػػػا  ظتيػػػػىن ادػػػػيص  لاضتاكػػػػ   ،كاػػػػ  ككف اظتػػػػي ي شيػػػػل  ػػػػإ ك ػػػػك   طتنػػػػكب اديثػػػػلم ا ديب ميػػػػ
 اإلبلام  كنتكإ كرتكؿ ا ر هك   اإل ككدا   ااك ش  :
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ذات  صػػلر اكركيب ئػػايب   كاثصػػل هيػػك اف هػػذه ادغابػػ  ئابػػ   ػػإ ااػػ  ك  مػػك ة ا  ػػكسغربممة المنمما ل   -أ 
 ككمك اكااك ئاش   مإ اد امل  اديابا  بص رة مك   كادنثك   اديابا  بص رة ،كا .

ئاباػ  كاف هػذه ادةػكهاة  ػإ ابػاز متاػكدا م ػ    فػكهام  كاشػ  ك  سػفا  يػكهي سػل  أ سػغ اكاك اف هذه اظت
لػػػا  ادفكػػػا ادغػػػايب  كػػػذدع بكديسػػػ   دثلػػػا  كت اإل ػػػككدا  اظتيكاػػػاة ة اديثػػػل ا ديب اةػػػاا الر  كر ػػػك اظت ك ػػػا بثشتػػػ

ادي سػػ  بػػق ادنثػػك تق فاػػ  اف بيػػأ اظتيػػكهي اديثلشػػ  ال  سػػيف ادذا ثػػ  اديثلشػػ  ادياباػػ  ة درا ػػ  اظتيجػػل اإلبػػلام  
رتكداػػك ك يا اػػك اد ػػذاف لتت ش اػػك اظتيجػػل اإلبػػلام  رػػاإ ،ص اػػاكت اد املػػ  بكدنثك ػػ  ادياباػػ    ػػااح ادػػ يأ شسػػتخلـ 

 إ ا تايكب اديص.م  اد افل اةاا دثص ر  ي ي كافل مكنا ة   ص اديا  اإلبلا ي جق اك ا

ـ جػػػكفادكات هيل ػػػا  ذات ابيػػكد ك ف اظتػػػي ي  ػػك هػػ  كال افاػػ    ػػػم  اديثػػكد االدوغماتيممة فمممي التطبيمم    -ب 
 ايجػػل تن اػػق  أ،ػذت ميػػل ذدػع اظتيػػكهي  سػ هم دكف اف شكػػ ف دك سػكفكت ال نتكػػإ اظتسػكس هبػػك ميػل اد

 ذتػػ هػػ   ػػك جيػػ  اظتيجػػل اإلبػػلام  ك ػػإ اإلبػػلام  فاشػػ  ا،تاػػكر  ي جػػ   كف ادت جػػا رػػاإ هػػذه اظتثػػكشا  
ادسػاكسا  ال لتسلاف م ا   كف ككف ذدع ميل ا تخلاـ اظتيػكهي اديثلشػ    أ ككشكاظت لع افس  شياشكف كريك 

االمتاػػكد م ا ػػك ك ن ات ػػك ة حت اػػ  كػػإ جػػ د ظت ػػكدئ كسػػام  ي جاػػ  اكبتػػ  نتاك اظتيػػكهي اديسػػثا  ذدػػع اف ال ك 
 ا ماكؿ اإلبلاما  ادا دكر ة   ك ك اظتثكربكت اديثلش .

دتنػػ  ادرترتػػ  سن ػػك  ػػكم   ػػإ اسنػػكب اإل ػػككدا  اظتي جاػػ   كذ ال نتكييػػك اف الػػاف  ػػ ح  قصممور الترجمممة  -ج 
 اػػ  كا دباػ  ،كاػػ   م ػ  سصػ رهك بكديسػػ   د اصػن ق  كاػك ال نتكػػإ كئفػكؿ دكرهػػك  ة اضتاكػ  ادفكاشػ  ادنثك

كذ امك كافلة  إ اظتست ل كت ادلاكرش  جملا  ادفيكداكت اإلاسكاا   دا  ة فكرػااك  ثػر  كفػام  ف ػص 
اظتيجػػل  ادػػذم سل تػػ  ادرترتػػ   ااػػك شتي ػػق بكظتيػػكهي اديثلشػػ  ،كاػػ  د  سػػ ؼ م ػػ  فثاثػػ  هػػذا ادػػلكر كاسػػب 

 (1).«  هذا ادثص ر ك ثل  ف  ؿ اكج  اديجكح كادفش  ،كا  ككف ادكن   إ ادلرا كت حتككؿ  غنا

 

 

 

 
                                                           

 (1) . www.startimes.com  12:51  18/03/2009داكد   اكف ادش ش  : ك ككداكت اطتنكب اديثلم اديايب اظتيكاا. 
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  ةممممديمممقممممة النمممفممممماقمممالمن -5

ا ،ػ ة  ديا ا  اديثلشػ  ادغاباػ   ظتػك عتػذه يت  اظتنكسف  اديثلش  مك   بكرزا ة فاكا  اديا ا  اديثلش  اديابا  بكظت ازاة  ع ا
 ػػإ  ػػأا ات ة  ػػ كرة اضتاكػػ  اديثلشػػ   كذدػػع دتك ػػاك  ػػع ادفيػػ ف ادغاباػػ  اد ا ػػلة د سػػكف  ادياباػػ   ػػإ سصػػ  ك سػػافا  

 (1).«ارنا ركاد اديثل د  تيكا   ك شيك ب هذه ا د اف  إ اإلبلاع ة اديثل ادغايب»كركاش  فا  

فػ ؿ  االدت ػكسا مػ  فػلكد   ػلك رػاكرش  إلزادػ   سػت سفيك غتكس   ادشاكع ة ادتفصػا  ة ك ػككدا  اظتنكسفػ  
  ف ـ   صن ق اظتنكسف .

 اقفة مممالمن -

ه  ادتغا  ادنثكة ة   ع ادة اها ادا  يشأ فق  ػل،  رتكمػكت  ػإ ا  ػااد ادػذشإ شيتاػ ف ك  اثػك تق »
 كفػػػػلل ةادسػػػػك لة ؼتت فتػػػػق ة ا صػػػػكؿ   ك ػػػػا  ؽتػػػػك شرت ػػػػب م اػػػػ  فػػػػلكث  غػػػػ ات ة ا فتػػػػكط ادنثك اػػػػ  ا اػػػػ ا  

ككبػلاماك  تكػ ف بػذدع كفاػك ك كدشػك ك كاشػك  كػ ف ادنثك ػ  ادسػا  اظتااػلة  م ا ػ   ػإ ا  ػم ر  اصتاكمتق  يك  فاػ 
 (2).«ةد  دتياا  كاكمك ادنثكك  ا    إ ،   اظتنكسف  را لا اثك اك  سي 

ك   ػكدؿ  كػام كاثػكة بػق ا ػ  كا ػ  اك بػق فلػكرة كا،ػال  ك اػك ما اػ   فكمػ  مػا » يت   كة  ياشف  ،ا
ت  هذا ادتيككف كادتجك ػا دتصػ  اظتنكسفػ  بػق  كػا ا ك كذا ا،ة ا  ر  اكلش  فكشت    تكك   بق ادنثك كت اإلاسكاا  

 (3) .«  تف ؽ ك ،ا اس   ي   ف سك    ف اظتسأد   ص ق  إ س ا   ك  كع  إ  صن  كت  كبث   ن  ادغلك ادنثكة

اصػػن ق اظتنكسفػػ   صػػن ق شسػػػت مب م سػػ   ػػ ازف بػػق اثك ػػػكت ك يجػػلات ادشػػي ب ػتكػػـ  بي سػػػ    يػػ  ك 
 كادتأاا كال شش  بأم  ك  ك   كاة   يا  افلهم دي،ا ك ف ؽ راؼ م    ،ا .ادتأا  

كسػػػػل ا تػػػػلت اكااػػػػا ك شػػػػي كت اظتنكسفػػػػ  دػػػػتا  رتاػػػػع اجملػػػػكالت االجتاكماػػػػ  كا دباػػػػ  كادفكاشػػػػ  كاضتلػػػػكرش  
كك ػػ  حت ال ػػ  كئ هػػك   ككاػػغ اظتنكسفػػ  اديثلشػػ  كداػػلة ذدػػع االافتػػكح ادػػذم مك ػػ  اديػػكمل اديػػايب م ػػ  اظتيجػػل ادغػػايب ب

                                                           

 .7  ص 2010  1كبااهام ، ا : اظتنكسف  كاظتي ي ة اديثل ا ديب  دار غتلالكم د يشا كادت زشع  ماكف  ط (1) 
(2)www.dahsha.com   اكحل بإ  يال ادلهااين: اديث  اظتستيكر )ك  ة ك ككدا  اظتي ي ة اديثل ا ديب اديايب اضتلش  اظتي ي اديفس

 .5  ص 8:13  2015-4-30افت ذجك(  
 .487  ص 2010   كرس  9اصتلا ا  اديلد –بش  ؼتتكش: ك ككدا  اظتنكسف  ة ادثصالة اديابا  اضتلشن   غت   اديكص   يش رات جك ي  جاج   (3)
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االجتاػػػػػكم ( ك ػػػػػاكرا بك  ػػػػػ  با  كاديثػػػػػل اصتلشػػػػػل كاات ػػػػػكح -اديفسػػػػػ - يػػػػػكهي اضتتااػػػػػ  ادي ااػػػػػ  )ادتػػػػػكرمت  ابتػػػػػلاحك»
 (1) .«بكد سكااكت كاةاش  ادت ث  كاديثل اديسك   كاديثل ادنثكة

ددػ  اظتنكسفػ  ادػا فا   ن  االافتكح كادتفكم  ادذم   له اديثل اديايب م   اظتيجل اديثلم ادغايب راة  يك
كذ اف ادتػػأرشخ د لاشػػ  ادتفكمػػ  اديػػايب  ػػع اديثػػل ادغػػايب  ػػأرشخ د لاشػػ  »ا ػػ اغ ة فاكػػ   نػػ شا اظتيجػػل اديثػػلم اديػػايب 

ادتفكم  اديايب  ع ادنثك   ادغابا  ما  ك  ب  كد  اك  اإلفاك ا  اديابا   يذ اكا ر ادثػاف ادتك ػع مشػا  ثاش ػك   كديثػل 
با  ادا ااتجت  كادا شصيب  ص ر  اف ت ػك اإلفاك اػ  بػلكف اظتػ ااات ادغاباػ   ككػكف  ػإ ادن ايػ  جلح  إ ادنثك   اديا 

اف شت ث  دار  ا ا دب  ن اك   ث  ا دبػكح كادي اػكح كاظتشػتغ  ف ة فثػ ؿ اديشػكط اضتلػكرم كك ػ  ادتػأا ات ادغاباػ  
  ااػ  ال فاػ  ارتػع   ر،ػ  اضتاكػ  اديثلشػ(2) .« ػا ادكن ة ادا ادت ك  االاينكؼ بكدتيككؿ اديثلم  كاا ك ذكسك كحت

فاػػػكح كاضتلااػػ  ة ادسػػػكف  ادفكاشػػ  ادياباػػػ  مػػإ  أااهػػػك بية غػػك ادغاباػػػ  ة كرػػكر ما اػػػ  نتكػػإ مػػلؿ غتاشػػػكت فاكػػ  اإل
 اظتنكسف .

ككك   كاة جلشلة اك   ر ع جلشل  يلدت اكج  اديةا كدم ات اديثكد ة كافا  ادتيك ػ   ػع هػذا اديثػل 
كذ ه ػات » .كدثل  كا ذ اصتلشل كبق  يكاا د جلشل ك  اكػب جملاشػكت اديصػا اضتلاااػ باضتلش  بق داع د تاسع 

كش  ػ  بيلػ ك ان،ػا   ػكؽ جلشػلة ة اديثػل   ئػ  ادياباػ   دتك ع مشا كتكبكت شسػتيال بيلػ ك ادة مكش  ادثاف ا
ا  بيأ ادساكت. كتجلشل ادي س  بػكدرتاث ة رػ ح اديصػا   كسل جكحت   ع ادكتب كاظتثكالت حتكادتي   ا ديب

   (3).«كركر ادتفكم  بق ادياب كادنثك  ك ة اا  إ ر  ع اظتثكرا  بق ا دب اديايب اضتلش  كا دب ادغايب راإ 

ف   ك"  سػػف  اد  ئػػ " صتػػ  اػػا ضتسػػق اظت"اد  ػػا   ا دباػػ  ك  ادي ػػـ  ادياباػػ  " »ظت دفػػكتك ػػإ  نػػ    ػػع ا
م ك" ي ػػػ  ادػػػاكاد" دثسػػػنكك  ،ػػػ ط  "ك ػػػكرشخ م ػػػم ا دب ميػػػل اإل ػػػااي كاديػػػاب ك اكتػػػ ر ه كػػػ " داكفػػػ  اطتكدػػػل

 ادكتب ب اك  اديا ا  اديثلش  ادا زاكجغ بق ا اكد  كاظتيكااة. فا   ن   هذه ( 4).«اضتاص 

 

                                                           
(1)www.dahsha.comاظتي ي اديفس  اكحل بإ  يال ادلهااين: اديث  اظتستيكر )ك  ة ك ككدا  اظتي ي ة اديثل ا ديب اديايب اضتلش  

 .11افت ذجك(  ص 
 .355 اجكف اداكش     يل اد كزم : ددا  اديكسل ا ديب  ص  (2)
 .9  ص 2007  1فيفككم بي  :  سكرات اديثل ك لارات  ك بيل اضتلاا  ) اكشأ اديص ك ث شأ اطتنكب(  ا كا  ماكف  ا ردف  ط  (3) 
 .357ا ديب  ص  اجكف اداكش     يل اد كزم : ددا  اديكسل  (4) 
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ادلرا ػػكت كبيػػل   ػػع االجت ػػكدات  ػػإ ئػػ  اظتختصػػق  جػػكح دكر ادتخصػػص بػػل، ؿ ا كػػكدنتاق  اػػلاف 
 اظت  سكت اصتك يا   كااتشكر ادتي ام ا ككدنت  ة بيأ اصتك يػكت ادياباػ   كمػ دة اد ينػكت الاتشكراديثلش  كيتاج  

 نكبػػػ   ذدػػػع ادن باػػػ   ػػػإ اصتك يػػػكت ا  اشكاػػػ  كا كرباػػػ  كه ػػػ ر دكر اديشػػػا كادرترتػػػ  كادصػػػ ك   اظتتخصاصػػػ   ككػػػكف
اإلمػػ ف مػػإ ااتثػػكؿ اديثػػل ك   اف ػػ  اكنػػا  ي جاػػ  كفلااػػ    اف ػػ  نتكػػإ امت كرهػػك  اف ػػ  اد ػػلاشكت ا ك  ضتلػػ ر 

زتػػل رػػاف اكؿ  ػػإ  ػػتق بػػكب اديثػػل اظتي جػػ   كؿ  ػػاة ة كشيػػل ا» ادغػػايب ة اديثػػل اديػػايب اضتػػلش   اديثػػل اصتلشػػل
ادبيػػك اضتػػلش   ػػع غتا مػػ    دفك ػػ  ادػػا  ػػلم  إلمػػكدة اديةػػا ة ادلرا ػػكت ادياباػػ  كاإل ػػكدة  ػػإ ادياػػ ذج ادغػػايب ؽتػػن  

 (1).«ركدب  تخصص ة ادلرا كت ا دبا  ككف اكؿ  كظتلر   اد اس اا  ادفااسا  ك ا ب

  ظتيػػكهي كه  "  ػػأااه بكديثػل ادغػػايب ك  ياػفسػػق" ادػذم اػػاح ة كتكبػ  مػإ "ادشػػيا اصتػكئػ  بياػل ميػػ  "رػ  
 .اديثل كاد    ادغايب ادلشككر ا   كرة كاد اس اا   كرة ا،ال

 ا  اظتكر  ب ر م  م    كرب ادغاباق ة اثل ادشيا. يااح  صا كباملكغم ة اصته  ة كاديثكد شل 

"ادػػلش اف ة »كاظتػػكزين ادػػذم اػػيف  ػػع اديثػػكد كتػػكب   ثػػل كت دكاكشيػػ   ك   ك   ػػكام م ػػل ادػػازتإ ةكرػػ
باػف كػتاػل  يػذكر ادػذم  غا دب كاديثل"  ك اخك ا  اياا  ادذم ماض ة ادغابػكؿ كتػكب افكدشػ  االايػق دسػكا

 (2) .«ااح بك تفكد    إ الاس ف

كاديثػػػل اديػػػايب ة بلاشػػػ   سػػػػ    اظتي جاػػػ  اصتلشػػػلة مل شتػػػػأاا ك اػػػك بػػػكظتي ي ادغػػػايب بػػػػ   ػػػااكح بػػػق ا ػػػػتيكدة  
 ثػػػل كػػػكف دلا ػػػك م ػػػ  اديثػػػل اديػػػايب اضتػػػلش  ادػػػذم كدػػػل ك ػػػر مكاػػػف   »ت ادثلنتػػػ  ك لاكجت ػػػك  ػػػع اصتلشػػػلة االػػػككال

ك ػإ هيػك ادتأ ػا  د لاشػ  جلشػلة   اداك كاسػ  ادتيكسلكت االجتاكما  اف شااجع ادكا   ك سػ    كشػتخ ص  ػإ اديثػل
 ت ارة  إ مثلة ادرتاث اديا ذج ك إ فتااػكت اديثػل االجتاػكم  كادتػكرمت  كاالانػ ؽ  ػإ ادػيص كك  ادػيص  ام 

لشػػلة ب اػػف ك  ػػ كدة االانػػ ؽ  ػػإ دا،ػػ  ادػػيص  يػػلؿ مػػإ م ا  ػػ  اطتكرجاػػ  كبػػذدع  تأ ػػ  ادكتكبػػ  اديثلشػػ  اصت
 (3).«كرؤش  جلشل ق

اديثلشػػ    د  كهػػكتمػػاؼ  يػػ  كرػػ فك بػػكرزا  ثػػل  ػػكر هػػذا اديثػػل م ػػ  مػػي ادتنػػ ر  يػػذ  ػػتاياكت ادثػػاف  
ككناة اظت دفكت كادرترتكت كاديثكد اظتتخصصق  فا  ككاغ هذه اظتاف   اثن  فكشت  ة ادتياؼ م ػ  اديثػل ادغػايب  

ؾتػم دكتػكب اديثػل ا ديب ك لار ػ  كرترت  كفسكف م ػكس  كػتاػل ش  ػف »ا  اغ ة ذدع غتا م    دفكت كسل 

                                                           

 .357  ص  اجكف اداكش     يل اد كزم : ددا  اديكسل ا ديب (1) 
 .8-7  كاظتي ي ة اديثل ا ديب  ص كبااهام ، ا : اظتنكسف (2)
 .10ففيككم بي  :  سكرات اديثل ك لارات  ك بيل اضتلاا   ص  (3)
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  "(1976شػػا " يػػكهي اديثػػل ا ديب بػػق اديةاشػػ  كادتن اػػق )دسػػتكا   هػػكنتإ  ككتػػكب دشفاػػل دشت (1960اضتلشنػػ  )
هب ( كبثػػػ  االهتاػػػكـ  تلاشػػػلا بكدتاػػػذ1966ك ارتػػػ   ػػػيق ،ػػػ رم ظتثػػػكالت اثلشػػػ  بييػػػ اف: ادشػػػيا بػػػق اثػػػكد ا اػػػ  )

كهػػذا ا  ػػا كػػكف دػػ   ػػلاماكت دتن ػػغ كرتػػكال ة ك ػػككدا    شيا ػػ  اديثػػل اديػػايب  ػػإ س ػػ اديثػػلم كبكظتي جاػػ  ك  فػػل مل 
ادتيةػػ  كاظتي جاػػ  فاػػ  ؾتػػل غتا مػػ  ك ػػ ة  ػػإ اديثػػكد شيت ػػ ف اثػػلا ئػػ  مػػكب  بػػكظتي ي ك ػػك شتصػػ  بػػ   ػػإ حتلشػػلات 

 كك ككداكت.

كك يػ  كنتكػإ حتلشػلهك  كغتا مػ    ك   ػاكسكت  ي جاػ   اديثكد ك  غتا متق: غتا مػ   يتاػكشيثسم ه الح 
 لدة كادػػا شصػػيب  ازهػػك  كككاػػغ هػػذه ثػػام اشػػكر ك اديثػػلم ك   ػػلشي  ػػإ اظتيػػكهي كادتاػػكرات كاظتصػػن  كت ئػػ  االػػ

كم ػػػ  هػػػذا  هػػػ  اػػػ رة اظتنكسفػػػ  اديثلشػػػ  د يثػػػل اديػػػايب اظتيكاػػػا اظترتاكفػػػ  بػػػق ادصػػػاا   كاد ا اػػػ  ة ا ،ػػػذ اظتي جػػػ  
ي سػػػ  بػػػق اديثػػػكد اديػػػاب كبػػػق اديثػػػل ادغػػػايب هػػػ  ك ػػػك م سػػػ  كاماػػػ  اك ئػػػ  كاماػػػ  دكي ػػػك ا  ػػػكس نتكػػػإ ادثػػػ ؿ اف اد
  ػػا  ذتػػ  ؽتكر ػػ  اثلشػػ  ماباػػ  فػػكدة  سػػتناع اف  ػػلم  كس م ػػك ،ػػكرج  ػػاكؽ ادتػػأا     جػػ دة ك كم ػػ  ة اضتػػكدتق 

ظتتخػذ اك كافاػ  ك اػكر هػ  اظت سػف ا ادغايب اك ادتفكم   ي  م   ؿت   إ ا ؿتكح  ككفتك ادفاؽ بق اكسل ك ،ا كبق  اكر
 (1).«ادتفكم   ع ان،ا

                                                           
 .369-368ددا  اديكسل ا ديب  ص  : ميةا  اجكف اداكش     يل اد كز ش (1)
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 التعريف بعبد اهلل حمادي: -1

ـد1980بإسػػػمحع ععد ػػػعـددComplutenseهػػػلداتػػػعبدلرد محػػػعدايد ػػػعدمددػػػ املدكعيةػػػ ديعراػػػعدا  ب اػػػ د
عيةػػػػػ دةإلػػػػػأ عأ ديأػػػػػ د ػػػػػعدةداألدبدجدايدخصػػػػػألدبداألدبداأل عتإلػػػػػودكاتسػػػػػمحعكدكاتملعأػػػػػلد ي ا ػػػػػوداة ػػػػػ د سػػػػػدعذ

ـ،دادلىلدحعتععدرئعس دخمربداترتمج دبداألدبدكاتلإلع ععت،د ح ردكعئ ةديؤسإلػ دسػةلدداتمحػعب  د2009ـدإىلد1972
 دالبرزخوالسكين  ػ دم ل دػاداتصػة ا د دـ2002تإلبعاعداتصة مدا خصص دألفض ددالافدكذتكدبددكرةد بدلب د

لرأعػػ دسػػعبادتل  بػػ داتػػلرادتلعراسػػعتدكاتمحيػػادبدلػػعرا دا  بػػ داترئػػعسدسػػعباد اػػعددات دػػعبدا  ائػػ ا ،دكيػػعا د
(،دشػع  دكيػرتك دCunـ،درئػعسداتلنأػ داتلرأعػ دا عيةعػ دترتةعػ داألسػعل ةدا ع ػ ا د 1954كثلرةداتدي ا داتلراد

دكاتعكتع د  ب ديأهع:لرأع دكاتة بع داتكركائود جن داتةعاعدي داتعراسعتداألبعدشنع دا دأل  دكا أصلرةدبددكرداتأص د

 أوال: الدواوي  الشعرية

 ـ.1981ا  ائ ددSNEPألب:د ص داتص ب داتلرأع دتلأص دكاتدلزاعداهلن ةدإىلديعفدا  -1
دا عاثػػ دكا ةع ػػ ةدتلةصػػععةداتة لد -2 اد صػػ ددارداتمحةػػد:اػػ  ختػػ بداتةصػػاداػػعدتعلػػمديػػعديةعيػػ دلأاحلاػػ د تػػلاـز

 ـ.1985ةإلأ عأ د
 ـ1983،دا  ائ دENALن ا :د ص دا ؤسإل داتلرأع دتل دعبدةصعئعدغ -3
4- converso con et Olvidoصػػ د : la Buardiaـ،دكرمحةػػ دثع عػػ د1979يعراػػع،دإسػػمحع ععد

 ـ.2004جعية ديأدلرم،دةإلأ عأ ،د
ـدكرمحةػ د2001ـ،دكرمحة دثع ع دجعية دةإلػأ عأ د1998،سلراعداتربزخدكاتإل  :د ص دكزارةداتثةعف داتإللرا  -5

 (1)ـ.2002بعاردهلي ،دا  ائ ،دثعتث د
 اتدات محع.-   اد  داهللل -6

 ألكاديمنة )كتب منشورة ومتداولة(ثاننا: الدراسات ا

ـدد1985،دا  ائػػػػ دENALا ةع ػػػػ ::د صػػػػ دا ؤسإلػػػػ داتلرأعػػػػ دتل دػػػػعبدديػػػػعد دإىلداتصػػػػة داتسػػػػمحعك -1
  في (.د331 

                                                           
د.258،دصد2005،د1اةعادكلةعميد محعدايد عدمد،ديأصلراتدكزارةداتثةعف ،ديعا ا داتفألفدكاآلداب،دا  ائ ،دط:اتعالاف،  عداتغلا و(1 
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  دتإلبػػػعاعداتصػػػة مدسػػػةلدداتمحػػػعبدخمدػػػعراتديػػػ داتصػػػة دا  ائػػػ مدا ػػػعاا:ديأصػػػلراتديؤسإلػػػ د محػػػعداتة اػػػ  -2
 ـ.2001ات لاتد

 .ـ2004اهلعل،د  ديلعل ،دا  ائ ،د ص دداردد:األ عتسدب دا ل دكا ةعة  -3
تإلبػعاعدد ص ديؤسإل دكعئ ةدسةلدداتمحػعب  د:(دبعتلغ داتسمحع ع 1492-1223اتصة دبدممل  دغ  عر د  -4

 ـ.2004اتصة م،دات لاتد
اةعػػادكلةػػعميدكلةلعػػا،د صػػ ديؤسإلػػ دد:كاألشػػةعرد بػػ دهػػ ا داتغ  ػػعروعتداألدمحػػعردف عهػػ داألرػػعردكيهػػ ب -5

 ـ.2004  دتإلبعاعداتصة م،دات لاتدكعئ ةدسةلدداتمحعب
 ـ.2005دالافداتصع  د  عداتغلا و:داةعادكلةعميداتعبدلرد محعدايد عدم،د ص دكزارةداتثةعف دا  ائ ا د -6
اتػػػعا دتلأصػػػ دعجلدعبدلرد محػػػعدايد ػػػعدمد صػػػ ددارد ػػػشػػػة اجلدا  ائػػػ دبداتةصػػػ دا ع ػػػ :دإ ػػػعاددكلةػػػعميداتػػػ -7

 ـ.2008كاتدلزاع،د
دSNEP صػػ ديصػػرتؾداتصػػ ب داتلرأعػػ دتلأصػػ دكاتدلزاػػع،دع  داتصػػعلوداألبػػربدبػػعبللد ػػحلكدا:داةرتابػػعتديػػ دشػػ -8

كداػػلافدا  محل ػػعتدد،دك صػػ ديصػػرتؾدبػػ داتػػعارداتدل إلػػع ـ1985ا  ائػػ ،دكاتػػعارداتدل إلػػع دتلأصػػ دكاتدلزاػػعد
  في (.د214ـد 1986ا عيةع د

 ـ.2004 ص ددارداتمحةا،دةإلأ عأ ،دا  ائ ،د:د  عتإلععتد غ  عر دكاتصة ( -9
ـد1983،دا  ائػػػ دENALا ؤسإلػػػ داتلرأعػػػ دتل دػػػعبدد:غعب اػػػعؿدغعرسػػػععديػػػعربع درائػػػعداتلاةةعػػػ داتإلػػػي ا  -10

  في (.د331 
  في (.د462ـد 1986اتمحةا،دةإلأ عأ ،د:د ص ددارددراسعتدبداألدبدا غ يبداتةعمي -11
(:د صػػػ ديصػػػرتؾدا ؤسإلػػػ داتلرأعػػػ دتل دػػػعبد1616-1942إلػػػعلفدكمػػػعب داتدفدػػػعسدبداأل ػػػعتسد ا لرب -12

ENALفي (.د150ـد 1989كاتعارداتدل إلع دتلأص دد  
  في (.د513 دـ1994يإلعجل تدبداتف  دكاألدب:د ص ددالافدا  محل عتدا عيةع ،دا  ائ ،د -13
ـد1994(:ديأصػػػلراتدات اب ػػػ داتلرأعػػػ دتل لمحػػػ دا  ائػػػ دبػػػ د1962د-1871اعػػػ دا  ائ اػػػ د ا  بػػػ دات م -14

 ـ.1996كرمحة دثع ع ديأةي دكي اعةدا ديفداتلرادتل نعهع،دا  ائ ،د
افػػػػ داتدػػػػلافدبداػػػػ ميداتػػػػعدعفدتةمحػػػػعداتةػػػػعدردات اشػػػػعمداتةإلػػػػأ عا:ددراسػػػػ دكاةعػػػػا،د صػػػػ ددارداتغػػػػ بد -15

  في (.د250ـد 1997اتسميو،دبحلكت،دتمحأعفد
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ةإلػػػػػأ عأ ،دا  ائػػػػػ دد،،د صػػػػػ ددكرداتمحةػػػػػاـ1938ا علػػػػػوديػػػػػ دبػػػػػعراسدإىلدةإلػػػػػأ عأ ددرحلػػػػػ دم ػػػػػعدات اهػػػػػو -16
 ـ.2004،دكرمحة دثع ع دجعية دةإلأ عأ دـ2004

 ـ.2009اةعادكلةعمي،د ص ددكرداتةصمح دا  ائ ،دد:سحلةداجملعهعددحلداتعا دب ب كس -17
 ػػػفي (دد384ـد 2000ا  ائػػػ د،عيةػػػ دةإلػػػأ عأ د  ػػػلاتديػػػ داألدبدا  ائػػػ مدا ػػػعاا،ديأصػػػلراتدك -18

 .ـ2001ةإلأ عأ د،كرمحة دثع ع ددارداتمحةاد
 ـ.2006ا  ائ ا ،دا  ائ ددلفأإلت:د ص دا  دمح داتلرأع  -19
ـ،دكرمحةػػ دثع عػػ دااػػعدد2001راتدكعيةػػ ديأدػػلرم،دةإلػػأ عأ ،داتصػة ا داتة بعػػ دبػػ داتلمحػػععدكا بدػػعاع،ديأصػػلد -20

د(1)ـ.2001ات دعبدا  ائ ا ،دا  ائ د

بديعهعػ داتفةػ ددع ػ  دااػعشدشػة ا داتصػة دحعػادةػعـد ػعدمديػ ددمتػاداتصػة ا د ثػداأعرجدهػ ادات دػعب
اتصة مدبداتةصععةد مدإب ازدر داتبعا ع داتيتدشنع هعدي ددمؿددل ادبديل ل عتديدف ةػ دلميػسداتصػة ا ديػ د
ة ابد كدي دبةعػع،دب عهعػ داتصػة ،دكاتصػ اعدبػ داتدةلعػعدكاتديػعاادبداتصػة داتةػ يبداتةػعمي،دكيفعرةػ داتصػة دتلػعا د

دا عاث دكا ةع  ةدتلةصععةدات دة لدا ،دكاتدأي داتع يلدبداخل عبداتصة مدا ةع  .كتلاـز

دفػػػإفداتصػػػة ا دهػػػوداتإلػػػ عتداتبعا عػػػ دا  عػػػ ةدتلةصػػػععة،دكاتػػػيتدبثػػػحلاديػػػعدلأيصػػػ دبدتغدهػػػعد ك لػػػمداتة ػػػـل
  لعػ دلصػلاسديةصػلدةدبدةػعيلسداتلغػ دحػ دلإلػدأعد ػفعتدألشػععجلددحعاثإإىلد»ا  عتع دا سدثأعئع داتيتدلإلةمد

د(2).«هعائكظعئفدتألتفعظدلةن ديةع عهعد  د ددإسأعد،دكب تكدا إلأعدكا إلأعدإتعاب دبكداتة ائ دغحلديةهلدةدل د

كا بدػػعاع(داتػػ مدزنعػػ ديمحعشػػ ةدإىلداتةأػػلافدداتلمحػػععات دػػعبد اتصػػة ا داتة بعػػ دبػػ ددكيػػعدامحػػىد لػػمد أػػلاف
د أعداتة ب(.داتلمحع لاتبعاع ادبد–اتصهحلد اتثعبتدكا ديلؿدد دكد عساتف  ودت دعبد

األف عرداتصة ا داتيتدا  حهعد عدم،دكل لرهعداتأإليبدبةععسدبةضهعدإىلدبةضدبػ دكلأعةضػهعد»ك لمد ذنع د
دا عاثػػ دكا ةع ػػ ةدتلةصػػععةداتة لداػػ د  حعع ػػعد (،دفػػإفدبدعبػػادسنلػػلديػػ د ر كحػػ د شػػة ا (د!يعهعػػ داتصػػة ديػػثمد± تػػلاـز

عت،ديدمحع ػعةدبد دذتػك،دألفدات دػعبدبد  ػلادهػلدرػسددراسػي ب ا داأعفحد أهع،دكيػعدد ػ دبمحػعؿد ػعحمحاد فدافةػ

                                                           
 عأ ،دا  ائ ،د محعدايد عدم:داأل عتسدب دا ل دكا ةعة د ا  لتلكععدي داتصة داتسمحعكداأل عتإلودا ةع  (،ددارد عجلداتعا دتلأص دكاتدلزاع،دةإلأد(1 
د.414-412،دصد2009،د1ط
د.196،دصد2001،د1،دا  ائ ،دط محعدايد عدم:داتصة ا داتة بع دب داتلمحععدكا بدعاعد،ديأصلراتدااعددات دعبدا  ائ ا د(2 
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اأػػ دبدي ػػعفداتأصػػ ،دبأػػعدة   عهػػعديصػػدد دبدبدػػبد دػػ لدتػػا،دهد ػػعددتػػعل د لهػػعدبدهػػ ادات دػػعبدزيػػ دات دعبػػ ،ديدمحع
 (1).«ا عاع

كاتػػػيتد  ػػمححديةا هػػػعديػػ دا  اكػػػعدا ةد ػػعةدبدسػػػلكداتدػػعراسدجعيةػػػعتدد جن هػػعهػػ شدم ػػػ داأل ػػعثداتػػػيتد
اتػػػلر دكحػػػادجعيةػػػعتداتػػػلر داتةػػػ يب،دكبػػػ تكدمػػػ دل مجػػػ دكدراسػػػ ديػػػ درػػػ ؼدبةػػػضداتمحػػػعحث دا  ائػػػ ا دبدسػػػلكد

راػػػعدعأفعخنلؿدكيعؿدبععركيعرلعأعث ل ثمحعدلسػػػحلافيػػػ د يثػػػعداألسػػػمحعفكبػػػ تكدبةػػػضدا إلدصػػػ ة د»عبدلراش.دا عكإلػػػدحل،دكاتػػػ
د(2).«دعإللسدفعغحلا

ب ػػعد ػػعرديػػؤد ادبدػػعبدلضػػ  دم ل ػػ ديػػ داتعراسػػعتدتعالا ػػاد اتػػربزخدكاتإلػػ   دبةأػػلافد سػػل  داتػػأألدبدداػػلافد
 كيإلن داآلفدجعية دةإلأ عأ دثمثد ر كحعتدكعيةع دحلؿد   عتاداتصة ا دكاتأةعا .،اتربزخدكاتإل   د

 التجربة الشعرية عند عبد اهلل حمادي:-2

اتػػيتدسػػ عدجن هػػعدبدا  ػػعدبػػ داتصػػة دكاتأةػػعديةػػع،ددع ػػ دبداتإلػػعح دا  ائ اػػ ،دت ػػ دداألةػػمـةلعلػػ دهػػود
هػػلد محػػعدايد ػػعدم،داتػػ مداسػػد ععداتػػ كةود فدا ػػ ؽدبػػمداتمحػػعب داسػػد ععدبفضػػ دحإلػػاداتفػػٌادكد عةػػعدكشػػع  دهأػػعؾد

اتصػة ا ديأهػعدداػلافداتػربزخدي ددمؿدبدعبعلاداتصة ا د فداضعدد ػعبدشػة مدحػعثو،دإذدلأل ػتدكلةػعدتددكاكاأػاد
كاتإلػػ  ،داهلنػػ ةدإىلديػػعفدا أػػلب،داػػٌ بداتةصػػاداػػعدتعلم...كةػػعد نػػتديةػػعيعتددكاكاأػػاد لػػمديةػػل تد ا اػػ د

دكآراجلد ةعا دبديؤتفعلاداتأا ا دبدات ثحلدي داتةضعاعدك ب زهع:

ة دتفػرتةدرلالػ دحعػادتعسدبداتي ػعفد بػععدممػعدبػعف،دهػ شدا ةلتػ داتػيتدا دعبػتدلة اػفدظػعه ةداتصػالشعر:  /1
دكعاػػعدكمػػعددتػػا،د ػػيعحد فد ملداةػػعداةمحػػ د مدلة اػػفد بثػػ دممػػعد   ػػودتػػادكفصػػ داتةعاػػعدبدإ ػػعف ديفهػػـل

دملداةػػػعدذتػػػكداتدة اػػػفداتػػػ مد األتإلػػػأ دتلةػػػتدرلاػػػ د بػػػأفداتصػػػة دهػػػلدذتػػػكدات ػػػمـدا ػػػلزكفددلعاكتدػػػااتعػػػـل
هأػعؾد عةػعدكشػع  دةػعداسػد ععدإ  ػعجلدا ةفم داإلدهلمدات دعبدكاتة اجل،دت  درغ ده شداتصػةلبعتدإ د ٌفد

لة اػػفدكعاػػعدتلصػػة دكاتصػػة ا ،داػػعكزديػػ ددمتػػادللػػكدا فػػعهع داتإلػػعبة دفهػػلدبل ػػاديػػ داتصػػة اجلدا ػػعاث د
يػعذاد ةػلؿد»ات مدلمحػ دف ػ ةداتممػعكد،دفعتصػة د أػعشد ل يػادبديةعيػ ددالا ػاداتػربزخدكاتإلػ  دإذداةػلؿ:د

 ػػػعش،د ـدهػػػلدحإلعسػػػع دمجعتعػػػ ديغػػػعا ةدتل ػػػأتلؼ،دكي ادفػػػ د دإزنػػػعئودزندػػػلمداتصػػػوجلدكد ػػػ داتصػػػة ،د هلسػػػي
                                                           

،د2007،دةإلأ عأ ،دد.ط،د-كعية ديأدلرم–السفدكغلعإلو:داتصة اعتدكاتإل داعتد ة اجلةدا  محع دبدا عكددكا فعهع (،دخمربداتإل دداتة يبدد(1 
د.103صد

د.383،دصدا:د  لاتدي داألدبدا  ائ مدا عا محعدايد عدمد(2 
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عرسػ ديػ دتلخلاد لمدغحلديألاؿدسعبا،دإ ٌادبد  ػمدالععلػادات ػمـدا صػفمدا دػأتا،دكةػعدكػ لداتة ػ دبدمم
 (1).«ادلص ع دكعاعدتل لفدبلاس  دات ل عتةمح داتصة اجلدم لدةلبداتةصعحعَّ ،إ 

د(2).«كمعكت ديإلد  ةدهلعـدا حد اجلكهلدد ؽدتلةعدةد»ات مدشنثل  عداةلؿ:د

 فداةػػعـدلة افػػعدخمعتفػػعدلعيػػعدتلدة افػػعتداتةعشنػػ ،دفعتصػػة د أػػعشددفعتصػػع  دهأػػعداسػػد ععدبفضػػ دحإلػػادا  هػػف
تعسداتدةمححلداألي د  د عملدغحلد ػعدمدبةػعرديػعدهػلدلةمحػحلدغػحلد ػعدمد ػ د ػعملد ػعدمدكد ػعبد ثعبػ دك ػ د»إذفد

دي د دكاتداتفص  د(3).«ممدعددعؿو

افه دي ده اداتةلؿد فداتدةمححلداتصعدؽدا لفد  ديلا ععدك يلردةعدل لفد عدا دكػعد كدية كفػ دكاتصػة ا د
 دل   دبدرمحعة دا لا عع،دكإدنعدل   دبدات  اة داتيتداةربد ػعداتصػع  د أهػعدبداإلػععد ا لػاداخلع ػ د ل ػلعديػعد

غلاػػ دلعدبػػأفداتصػػة ا دهػػودم ل ػػ ديػػ داخلصػػعئألدات،دفػػإذادةلأػػإبعا عػػ كهػػ ادهػػلد سػػعسداةعػػاداتصػػة ا دبد مد   ػػعؿد
د ػػعدمدربػػ د لػػػمداتلغػػ دك   عهػػعد ذنعػػػ دفػػإفد محػػػعداي،كاألسػػللبع داتػػيتدلضػػفود لػػػمداتػػأألددع ػػع د كدرػػػ داتصػػة ا د

فلغ داتصة دتغ دي د لعددعص،دامحع هعداتصع  دي د كػ داتدةمحػحلد ػ د شػععجلد دشن ػ دةلهلػعدبصػ  د»دع  دإذداةلؿد
د(4).«آد 

داتصػة ديد ػلردإذد  ػادتػعسدهأػعؾدإ ٌفداتةلؿدبأٌفدهأعؾدلة افدكاحعدتلصة دكاتصة ا دةلؿددعرئدألفديفهػـل
ظعفدػاديعهعػ داتصػة دككد ػ دلة افدهنعئودلةفد أعشدك داتعراسػعت،دكيػ دهأػعداأصػبد محػعدايد ػعدمدب  حػادهػ اد

سديهعيادلفإلحلداتةػعملدكلل ػعيادتػكدبػ د ل د  داتةعملدبةعرديعداد ل دبلإلعفداتةعملدكتع ٌفداتصة د داد»إذداةلؿ:د
 دهػػػػوداتزنػػػػعجلدكتػػػػعسداػػػػ دع عػػػػ د  ل علػػػػافدألفدكظعفدػػػػادا لها أداػػػػ ديأػػػػادهػػػػلد ػػػػأعدا بػػػػ ديػػػػعداتةػػػػعملدلةد ػػػػعد ػػػػل د 

د(5).«ا  عبة 

إفٌددات ةػػسدا ػػعاثود»لظعفػػ داتلغػػ داتػػيتدرنةػػ دفه أػػعدهلػػعداػػعكزاد ػػعكدداتدةلعػػعدبداتصػػة داةػػلؿد ػػ دذتػػكدف
اخلضػػ دهػػلدبػػ زخدلدلحػػعدفعػػادات عئأػػعتدكليػػمدبدكمتػػاداتفلا ػػ دكحػػعكددبػػ دا لكػػلداتدكهلػػ اداتصػػة مدبدهػػ اد

هتػػػلمد يػػػعـد  اعر ػػػعدحصػػػلفداتدةلعػػػعدبداتصػػػة دكاتثةعفػػػ دكاتإلععسػػػ دكاإلػػػةوداأل ػػػ دكلدإلػػػعدآفػػػعؽدا غػػػعي ة،دكيػػػعدهػػػ شد
                                                           

د.5ـ،دصدد2000،د1 محعدايد عدم:داتربزخدكاتإل  ،ديأصلراتدكعية ديأدلرم،دةإلأ عأ ،دا  ائ ،دطد(1 
د.5،دصد فإلا(2 
د.5 فإلا،دصد(3 
د.5 فإلا،دصد(4 
د.6،دصدد فإلا(5 
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ات إلػعفداتػ مديػػعتداألفةػعؿداتصػعايع دسػػللد ميػ ديػ د ميػػعتداتعةاػ دك سػللبدخمصػػلصديػ د سػعتعبداسػػدةعدةد
د(1).«بدات إلعفدات مداإلةم

خألدككه د اػ شدإىلداتصػة د عهعػعتدخمدلفػ ،دبديةػعيعتددالا ػاداتػربزخد ٌعدمد فدالد محعدايدتةعداسد عع
كهأػػعؾديػػ د ػػرٌبد أػػادبػػعتربؽ،دف ػػ دإبػػعاعدبػػ ؽد ددإزنػػعئوكةػػعد مجػػعديةاػػ داتأةػػعدد لػػمد فداتصػػة دسػػي د»كاتإلػػ  ،د

د(2).«ةعئ دب الادكاحنمحعساد  رد

هػ شدا إلعسػع دا  عتعػ دهػود»تعػ ،دلص ع دتغلمدرب ادبمحةضدا إلعسع دا  عد محعدايد ٌعدمكاتصة د أعد
 دي لمح ػػ دبػػع دلةو،دفعتةصػػععةدا عاثعػػ دسػػي داػػلحود بثػػ دممػعداةػػرب،دزنإلػػهعدا دلةػػودسػػع  داةاػػ داتصػػةلردبع  ػػعؿد ػف

تػػ تكدلاػػ داتةصػػععةدا عاثعػػ د سػػحلةداتةػػ اجلة،دهػػ شدا إلعسػػع ددكاةعػػعددلةهػػعدا  مةػػعديػػ ديةع ةػػ دشػػف اتداتةصػػععة،
د(3).«ا  عتع د بعد فدل لفددعرة ،ددعرك د  دا أتلؼ

 فد ٌػػعدمدكاحػػعديػػ داتصػػة اجلداتأةػػعددا د عػػ ا ،داتةػػعئل دبمحةػػاداتػػ كحدبداتأإلػػعملداتصػػة مد»شن ػػ داتةػػلؿ:د
للػػػكداتةمةػػػعتدات اب ػػػ دبػػػ ديفػػػ داتد إلػػػعناداترتبعػػػ د لػػػمدلعسػػػ اداتمحأػػػعئوديػػػ ددػػػمؿدا ػػػعاثودكذتػػػكديػػػ ددػػػمؿد

اهل يػػو،دكهػػلديػػعدافرت ػػدادظػػعه ةداتم ةم عػػ د لػػمد ػػةععداتلغػػ داتصػػة ا دكاتصػػلرةداتصػػة ا د لػػمدحػػعدسػػلاجل،دكاتة ػػ د
هػػلدا ة ػػعسدد عداػ داألشػػععجل،دكهػػلدللا ػ ديػػعدا دلةػودكا دةػػ د أػػعد ػعدمدلةػػلددإىلد  ةم عػػ دداتصػة مد أػػعد ػعدم

كه شداتم ةم ع دهوداتيتدلإل لدبعتلغ دإىلديعدكراجلداتاػعه ديػ داألشػععجلدفدخػرتؽدحنػبديإلػدلاعتدداتدةمححلداتصة م،د
د(4).«اتدلفى،دحعادلف غدات ل عتدي ديةع عهعداتةعيلسع ،دتديةأمحع  تدكعاعة

لغػػ دا  مةػعديػ داتأدػػعجداألديبداتةػعمي،دحعػػاد محػعدايد ػعدمدبدحعاثػػاد ػ دشػة ا داتداأ لػػاشكعرية الغةكة:  /2
،دزنعبودا محععدي ددمهلعداتةعملدبد لرلادا عدا دا إللسػ دكا  ئعػ ددكفداتغػلصدإدمحعرا عدتغ ديأ ةع دهاصف

بع ػػتدختضػػعديػػ درػػ ؼدا دلةػػود عػػ افد ةػػمكديأ ةػػو،د داةمحػػ داتغ ػػلضد»بددادلػػا،دفلغػػ داتأدػػعجداتةػػعميد
داتةعميدكاتةعكؿد دا ةع  دكا   اعح كداتغللدبع فهـل  (5).«بع فهـل

                                                           
د.6 محعدايد عدم:داتربزخدكاتإل  ،دصد(1 
د.103ـ،دصد1973،د3 دك عس،ديةعي دتلصة دداتة يب،ددارداتةلدة،دبحلكت،دط(2 
دد.6 محعدايد عدمد:اتربزخدكاتإل  د،ص(3 
د.189،دصد2007،ديعرسد7بصحلدلعكرا ات:د ا ا داتصة ا دا عاثع دبدبدعبعتد محعدايد عدم،دمٌل داتأعصد،يأصلراتدكعية دكعن ،دعد(4 
د.111 محعدايد عدم:داتصة ا داتة بع دب داتلمحععدكا بدعاع،دصدد(5 
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بع ػتدلة ػسدغعتمحػعديفػعهع ديعداػ د دػ ،دحعػاددديةع ػ اه تلغ داتيتداسدة لهعدب دي دهؤ جلدكغحله دي دفع
د(1).«ات لفدكمدلاشد داإلعكمداتلغ دكيفعهع هعد»جنعديأهعداةعادا ةعدت دا أ ةع داتةعئل :د

 كدغػػػحلددا   اػػػعحيد ٌػػػعدمديثلػػػاديثػػػ دبػػػعةوداتصػػػة اجلدا ػػػعث د ػػػعدكادبلغػػػ دشػػػة ا دةعئ ػػػ د لػػػمديأ ػػػادافةمحػػػعد
دإزنعئعػػ ،دكذتػػكديػػ ددػػمؿداتةمةػػعتدا لكػػلدةددادػػ داتػػأألدكاتػػيتداةػػادتلةصػػععةدا عاثعػػ دمجعتعػػ ،دكد  تدا ةةػػلؿ

رتطدفعهػعد فدل ػلفدذاتدكظعفػ دلةمححلاػ ،ديدةعدة،دكهأعد ليىد فداعاعدشة ا داتأألدل لفدي ددمؿدتغدادكاتيتداشػ
د ػعداتصػع  دهػودا بػ دكعاػعةد  عاػعةدهػوددػ ؽدتلةػعدة،دك لعػادفػإفدبػ دا بػ دك»ذتكدألفدب ديغعي ةدإبعا ع داةػـل

اةد ػػػعشداتصػػػع  ديػػػ د كػػػ دلصػػػ ع دكعاػػػعدتل ػػػلفدبلاسػػػ  دات ل ػػػعت،دفعتلغػػػ داتصػػػة ا د أػػػعدداتػػػ مدكهػػػعـدتمحدػػػ اجل
د(2).« عدمدهودرؤاعدتل لف

لصػػلاسدبدةعيلسػػهع،دفعيػ ردات ل ػػعتديػػ ددإحػعاثفعتصػع  دا ػػعاثوداةلػ دثلرلػػاد لػػمدبأػلدداتلغػػ دكزنػػعكؿد
ألشػػععجل،دفعإلػػأعدت»ةعةعػػ دسػػن داتةػػعيلسدك سػػلارشدكا لػػادهلػػعداتةأػػعفدتدإلػػمححدبدد  تد كسػػعد  عةػػعديػػ دد تدهػػعدا 

إذادالإلػػةتداتف ػػ ةد–مدبديةلتدػػادا ػػأثلرةدكظػػعئفدلةنػػ ديةع عهػػعد ػػ د دائهػػعدكهػػلديػػعد كيػػأدإتعػػادةػػعشنعداتصػػع  داتأفَّػػ د
د سعسعد لمدد- عةتداتةمحعرة د(3).«دن ب داتمحعرأع د بث ديأهعداتاعه ا اتفةع لفداتلغ داتصة ا داةـل

بداتإلػػػػععؽداتػػػػعادلودتلػػػػأأل،دإذدلدلتػػػػعدد  تد صػػػػع دكعاػػػػعةدلةضػػػػود لػػػػمدكيةػػػػ دهػػػػ اد فدشػػػػة ا داتلغػػػػ د
د سعسػػعد لػػمداتدن بػػ داتعادلعػػ دتلػػأألد  ػػسداتلغػػ داتػػع  تدا لكػػلدةددػػعرجداتػػأأل،دألفدةػػع لفدات لغػػ داتصػػة ا داةػػـل

داتصة ا دلإلدأعدإىلداتدن ب داخلعركع دتا.

فإذادبع تداتلغ داتصة ا دلإلدأعدإىلد مةعتددادلع ،دفػإٌفداتػأألداتصػة مداإلػدةٌ دب الػا،دكادفػ ددبلغدػا،دإذفد
ا ةػ داتةمحلػودتػعلدا دلةػودبع سػدةعادداتفػادكا  ػعيلددػلف دربدكيمحػع داتفهػ دهػ ادامحةػمدي هل ػعدبفهلدالحود بث دممعداة

بععفدي دات ل عتدلديعكردفعاديإلدلاعتداتدلفىدبص  ديدأعسػاد»دممعداؤهلاد سدأ عةادكاصفد عدمداتأألدبأ ٌا:
  اعحػعتديةصػلدةدلإلػدهعؼدا ةعػعردا غػعا ،دألهنػعدلةد ػعداتديػعثدت دػ ا دتل أتلؼ،د كدبدةمححلدآد ،د ثعب دايغعا د

د(4).«غ دغحلداتلغ داتيتداديعثد عداتأعسدمجعةعبل

                                                           
د.105-104اتة بع دب داتلمحععدكا بدعاع،دصد محعدايد عدم:داتصة ا د(1 
د.190بصحلدلعكرا ات:د ا ا داتصة ا دا عاثع دبدبدعبعتد محعدايد عدم،دصدد(2 
د.6 محعدايد عدم:داتربزخدكاتإل  ،دصدد(3 
د.11 فإلا،دصد(4 
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دإذاتةصػػػعمدإذدا اهػػػعدةلعلػػػ دبداتصػػػة داتةػػػعميددا   اػػػعحتةػػػعدربػػػ د محػػػعدايد ػػػعدمدبدر اػػػادهػػػ اد لػػػمدظػػػعه ةد
ألفدي لػػبدا  ػػعؿدفعػػادافػػ ضدا ةعػػعردبةع ػػ دمجعتعػػ ددا   اػػعحفػػعتأألداتدةلعػػعمدغعتمحػػعديػػعدا ػػلفددعتعػػعديػػ د»اةػػلؿ:د

كإلعرةداتلغ دككةلهػعدلػعكردبدفلػكدا لا ػة داتػيتدللافػاداتػ كؽداتةػعـددمحععداة عدبعسد  اردإىلدبمححكي دهأعؾدل لدا 
دا عاثو د(1).« لعهع،دكي دهأعؾدلإلدمحةعدككلددمجعتع دبداتأألداتدةلععمدكبعتدعيلددللشدي دغ ا ةداتصة ا دبع فهـل

شدات ل ػعتد كر اأعد  اداشرتطد فدل لفدهػسمحاد فدر اأعد فد عدمدزنعدداتصة دبأ ٌادبأعجلدبلاس  دات ل عتد
لث داتلغ داتصة ا دغحلداتةعدا ،دكحعددرمحعةػ دهػ شدات ل ػعتدبػأفدل ػلفددعرةػ دلدخ ػمدا ػعكدداتةعيلسػع دتد دإلػبد
د  تد  عةػ دلمحةػعهعد ػ داتل ػفداتاػػعه مدكاةلهػعدلصػ  دا  اعحػعتدلثػ داتصػػلرةداتصػة ا داتػيتداإلػ عهعد ػػعدمد

اتةمةػػػ دا لكػػػلدةدبػػػ داتػػػعاؿدكا ػػػعتلؿ،دألفددإربػػػعؾكاصػػػرتطدفعهػػػعددفدلحػػػ د لػػػمداتةػػػعملد صػػػ  عاعرةدا لسػػػة دا ا سػػػدة»
د(2).«اتم ةم ع د أعشدهود سعسداتصة ا ،دكه اد داةاد فدا لفداتصة دبمدية 

هػػلدذتػػكداألثػػ دا  ػػعيلداتػػ مداصػػعرد ػػ دبأػػاداألشػػععجلدكتػػعسد ػػ دحعػػ د»اػػ لد ػػعدمد فداتصػػة دا ةعةػػود
فدكلدداتصة دك  ةلادبعتأفسدهلدات مدزنعفىدفعاداتصع  د لػمدللافػادكلأػعغ دبػ داتصػلددكاتػع يلفدألات ل عت،دك 

د(3).«اخل عبداتصة مدا عاثوداإلةمدإىلداسدص اؽدا إلدةمح 

حةعةػػػ د ي هػػػعدتعإلػػػتدشػػػة ا دبػػػع  ة،دإدٌنػػػعداتدلظعػػػفداتصػػػة مدهػػػلداتػػػ مدالمحإلػػػهعد ػػػعغ دبدفعت ل ػػػعتدإذفد
   دفعهعدبفض دا بدادبدا ععة.اتصة ا ،دكاتصع  دات مدا

ةضػػع د ةعاػػ دحفلػػتد ػػعديةػػعيعتددكاكاػػ داتصػػع  دإذداةػػعؿدبػػأٌفدا عاثػػ دكاتػػرتاثد ػػ اعدالحداثككة والتككراث:  /3
 أعفدك أععدا فضدب ديةرتحعتداتدةعاسداتإلل و،دةعميداأمح دكا درمدب ديعدهلدكعاػع،دكحػعااداػ فضد

كيةع ػػ ةدلمحيػػاد ػػ دفضػػعجلاتد رحػػبدك كسػػعدالػػاديػػ دبػػعكرشدد افػػعتدكلةعتعػػعداتإلػػعبة ،دلدغػػ د ػػعدفعهػػعد
دمهلع،دكةعدل  ؽد محعدايد عدمد  شداتثأعئع دكتعسداهلعؼديأاديةعرة داتػرتاثدكا حدػ اجلدبع ػعاادإ ٌأػعدد
بع تدد لاشدلدنإلعدبدإ عدةدبةاداتػرتاثدكلصػ علادبد ػلجلدرؤلديةع ػ ة،ديػ د كػ دإ ػعدةدبةػادا عػعةد

ا عاثػػ د دػػود»:ةلتػػاددؿي د درنػػبد محػػ شدي لةػػع،دكهػػ اديػػعدذهػػبدإتعػػاديػػ ددػػمفعػػا،دفعتةػػعميدكإفداػػعكزشداتػػ د
 اتةعرئدتعإلتديةأعهعدر حدا لركث،دكاتإل لد لمد  ةع اداتثعبد ،د ةعدؿدات دةدكاتدص ك،دكاتلةلؼد

                                                           
د.12د-11 محعدايد عدم:داتربزخدكاتإل  د،دصد(1 
د.192اثع دبدبدعبعتد محعدايد عدم،دصدبصحلدلعكرا ات:د ا ا داتصة ا دا عد(2 
د.7 محعدايد عدم:داتربزخدكاتإل  ،دصدد(3 
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 هػعدهػلداتمحيػادا إلػد  د ػ دإرنػعدددػعودأػعديػ دابد يأاديلةفداخلض ،دكاتدضعد،دإفَّدا عاث د فهليهعداتصػيعحدك 
 (1).«سد  ارا دك محضدا ةع  ةع ودتعص ؽدغعاديإل ل عد  ارةدا اتدلا  دحعاداأصه دا ع  دبدا 

م لدددركاسدات مدداسدة  دريػلزديإلػعيع دددةدإىلداترتاثدبدسععؽد ةعشدتص ا كاربزدلإلكد عدمدبعتةلد
اتأعحعػ دا لي عػ دهػلدا حد ػعـديعداؤدػ د لػمدهػ اداتػعالافديػ د»بد شةعرشدكات مداد  ردفعهعدري داتصلعبدفعةلؿ:د

إىلداتصلعبدريػ داتةدػادا إلػعيو،دكيػ داخلػمصدبػعؿد فدالنػأداتصػع  دإىلدريػلزد  بعػ دإسػميع د دػ لد بثػ دك ػعجلةد
د(2).«ك بث دللغمدبدر ععدات اب ةداتة بع 

اتثػػلرةدداتةػ يبداتسػميوديػ رتاثداتػإذفداػ لدبأ ٌػادبػعفديػػ داألحإلػ دتػلد ٌفدم ػلدددركاػسد ػػعددإىلدفعتصػع  د
ديعداغأعأعد  داتلنلجلدإىلدللكدا ةدمحعسعت.

بع ػػتدإذفدهػػ شد اػػ ةد محػػعدايد ػػعدمدتليعاثػػ دإذداػػ لد ٌفدا حن ػػعطداتػػ مدلدخػػمحودفعػػاداأليػػ ،دخم كػػادهػػلد
يػ داتػرتاثدكحػػعشددا   ػػمؽألفد»اتةػلدةدإىلداتػرتاثدلثػ دا ع ػػبدا ضػوجلدفعػادكيػ ددكفداتأاػػ دإتعػاد اػ ةدلةعاإلػع :د

شن ػػ د فدا ػػلفدردصػػ د كدكػػلازدسػػف دإىلداتمحةػػععدا  عتعػػ دتةػػعملداتػػأألداتصػػة م،دتػػ تكدرنػػبدإرنػػعدددتػػعسدبفػػعمدك 
د(3).«اعكبدب ديةل تداترتاثدكيةل تدا عاث دبف  دإ إلعكدشعي 

 ا عاثػػ دكا دػػدمؼ ،داتػػلزف،داتاةػػعع،داتصػػة ددكيػػ دبػػ داتةضػػعاعد اضػػعداتػػيتدحفلػػتد ػػعديةػػعيعتددكاكاأعػػ 
 ة ؿد  داتعا ،دلص ع داتصلرةداتصػة ا دكا لسػعةغلغحلهعديػ دا أ لةػعتداتأا اػ داتػيتد نػتدكحفلػتد ػعديةػعيعتد

ددكاكاأادكيؤتفعلاداتأا ا دا خدلف ،دكاتيتدكإلعتد ب زدرؤاشداتأةعا داخلع  .

ٌفدمػػ دداتلتػػلجدإىلد ػػعملداتدن بػػ داتصػػة ا دتػػعلد محػػعدايد ٌػػعدمداةػػادبعتضػػ كرةداتلةػػلؼد لػػمد بػػ زددكاكاأػػادإ
 conversoاتص عؿ،دا بداتةصاداعدتعلمديعديةعي دلأاحلاػ ،دكداػلافدةصػعئعدغن اػ يعفداتصة ا :داهلن ةدإىلد.
conet olvidoاتػػربزخدكاتإلػػ  دكهػػلدآدػػ د  ػػ ددكداػػلافدآدػػ د ػػ ؼد ػػعلدكاسػػعدبداتإلػػعح داألدبعػ د  دكهػػل

،دكهػػػلديػػػ داتػػػعكاكا داتةلعلػػػ داتػػػيتدلةػػػعرعدفعهػػػعداتصػػػ  ديػػػعد1998 ػػػعدرد ػػػ دكزارةداتثةعفػػػ داتإلػػػلرا د ػػػعـدإبػػػعا ود
 يعهع داتصة دي ددفةدا عاثع ،دكةعدحعكؿداتصع  دبععا ض لف،دكايد كتدفعهعدف  ةداتاعالتلكع دبعتأا د

                                                           
د.10-8ـ،دصد1985،د1 محعدايد عدم:ديعد دإىلداتصة داتسمحعكدا ةع  ،دا ؤسإل داتلرأع دتل دعب،دا  ائ ،دطد(1 
د.237ـ،دصدد1994بداتف  دكاألدب،ددالافدا  محل عتدا عيةع ،دا  ائ ،دد محعدايد عدم:ديإلعجل تد(2 
د.187بصحلدلعكرا ات:د ا ا داتصة ا دا عاثع دبدبدعبعتد محعدايد عدم،دصدد(3 
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ب،دف ػػعفدإبعا ػػادهػػ اد ثعبػػ داتةدمحػػ داتفأعػػ داتةػػعميددع ػػ دبدكع محػػاداتصػػلداتةػػ يبديأ لػػادحػػعاثوديأإلػػل د ػػ دا ػػلركثد
دكاتف  ا دا  عد عداتصع  دي ددمتادكاةةادكيصع  شدك ا لادإىلدا ععةدكاألحعاث.

 ٌػػػعدمد داةػػػربدفةػػػود ػػػ دةصػػػععلاد اتػػػربزخدكاتإلػػػ   ،دبػػػ دهػػػلد أػػػلافدتدن بدػػػاد محػػػعدايدإٌفداتػػػربزخدتػػػعلد
دب زدعدب داترتاثدكا عاث .دهعبع دمحعرداتصة ا داألدحلةد

هداػػلؿدبػػع دشػػع  اد  لداػػعدهددا عػػعدإىلداػػعااداتة ػػلدمدك صػػ  دادد ٌػػعدماػػعرداتشػػعرةدإىلد ٌفد محػػعدايد
دشع  اد ث اعديثل عدهلداتصأفدبد ةصعئعدغن ا  .

د ٌفداتف ػػػ دات إلػػػعكد محػػػعداتلهيٌ ػػػعدمدف لةػػػف»  دديػػػ دا لسػػػعةمدهػػػلدكتعػػػعدي حلػػػ ديةعأػػػ دفةػػػو،دكيةلػػػـل
ادصػػفدبعتثمحػػػعت،دكهػػ اديػػػعد دربػػاد ػػػعدمدإذدجنػػعشدبدلأاحلالػػػادا دػػأد ةدتلصػػػة دةػػعدل اكػػػعد ل ػػعديػػػعد ػػ داعػػػ شدتلػػػلزفد
كاتةعفعػػ ،دكلمحػػ دا عاثػػ دب ػػ د بةعدهػػع،دك ػػعدلدب إلػػ داتأ ػػلذجديه ػػعد لػػتدةعرلػػا،دكرغػػ دذتػػكدفإ ػػادملداػػ فضداتػػلزفد

 هتعيػعتداتأةػعددك بػعد فداتػلزفد دشنأػعديػ دإةعيػ دةصػعئعداخللعلودبدعلعدحادبدحعاثدا،دحعادا لد فداتلزفد ػيع د
د(1).«يلزك  دحعاثع 

ه ادبعددصعرد ب زدا  عتداتيتداسدلةفأعدبدا ب دشع  دك عةعداإلديادات عجلةدبلهنػعدا بػ ديأفػ دة،دزن ػ د
دفعهعداتصع  د ب زدرؤاشداتأةعا دكاتصة ا داتيتدررتديميحدا بداده ش.

شػػػهعتداتدن بػػػ داتصػػػة ا دتػػػعلد محػػػعدايدالقائمكككة اكككي التجربكككة الشكككعرية الحماديكككة:المسكككار والتحكككوالت  /4
 اتةعاعدي داتديل تدشن  دإب ازهعدفع عدالو:د ٌعدم

 اهلنػػػػ ةدإىلديػػػػعفدا أػػػػلب دتػػػػ اتديػػػػ ددػػػػمؿدات دعبػػػػ داتصػػػػة ا دبدااتمحيػػػػاد ػػػػ داألطككككر والمرتعنككككات:  -أ 
 بداتةصاداعدتعلم .ك خت د

عػػادشػػلةادكحأعأػػادفعدعملداتصػػة ،دبػػعفدامحيػػاد ػػ ديدػػأفسداضػػاألكىلدبد ػػلدد لالػػادبػػع دسن ػػب ػػ دشػػع  د
كيصػػع  ش،دبػػعفدا دػػبدتحل ػػود فإلػػادكركحػػادتعدخػػ ديػػ دات دعبػػ د داةدتلػػرتكاحد ػػ داتػػأفسد كديدأفإلػػعدامحثػػاددلنػػعتد

د اػلافدات مدرندمحا،دكةعدبع تدبعااعلاداتصة ا ديد ع ةد ل عديعد  داعربدشة اجلدكعلا،دكةعدبػعفددذتكداتصةلردا دأـز
فعهػعد ػ دفضػعجلدد كؿدهػ شداتديػعرب،دكهػ شداتمحعااػ دةػعدا محثةػتدبدسػألاتداتعراسػ ،د ػاد  اهلن ةدإىلديعفدا ألب

عااعلػػػاد لػػمدكػػػ دبدعبعلػػادهػػلدفضػػعجلداتغ بػػ دكا أػػ .دكةػػعدبع ػػتدبا،دكةػػعدبػػعفداتفضػػعجلدات ػػعغودزن ػػ د شػػلاةادكحأعأػػ
                                                           

د.195بصحللعكرا ات:د ا ا داتصة ا دا عاثع دبدبدعبعتد محعدايد عدم،دصداأا :(1 
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اتػيتدإفدبػعفدا ػ احد ػ د»ثعك:د ختػ بداتةصػاداػعدتعلػم دعت،دهدلمده شداتدنعربدبعالافداتصة ا دبدسألاتداتإلمحةعأ
األكىلدفإدنػػعدا كػػعدذتػػكدإىلداتةػػعكؿ،دبػػ تكدا دػػدمؼدا لػػودبدللػػكداتةػػلاملداتػػيتدبػػع داتصػػع  داغػػلصدبد ركعئهػػعد
فعتةصػػعئعد ةػػ اجلةدبدبدػػعبدات إلػػعفدات عيػػ  دك ختػػ بداتةصػػاداػػعدتعلػػم ،دكد لمحع ػػعاتدكػػمؿداتػػعا دات كيػػو ،دلثػػ د

ديػػلؿدبداتدن بػػ داتصػػة ا دا  عداػػ دحعػػاداليػػىداتةػػعرئدذتػػكدداخلػػ كجد ػػ دا ػػأتلؼ،دكمعكتػػ داتمحيػػاد ػػ دي بػػ دات
ريلزد بث دلةمححلاد  دات ات،دكلةدربده شدا عكت دلأسعإلع دبعتأإلمح دتلخ عبداتصة مدا  ائ مدا ةع  دات مدملدا ػ د

د(1).«سع دهعدج  ده شدات ؤا 

 يةعملداتدن ب داتصة ا دا  عدا دجنع:د سسدكدد بده شداتةأص دات مداةعد كؿإىلدكع

ةصػعئعدغن اػ داتػيتدلثػ دا  حلػ داتثع عػػ دبداتدن بػ داتصػة ا دا  عداػ داتػيتديػعدفد ػتدلمحيػػادثكورة التجريكب:  -ب 
 هنػػعد» ػ د دكاتدكعاػػعةدلإلػػد   د ػػعديػعاراتدات صػػفداتفػػٌا،دكهػػودي حلػػ دهلػعددصل ػػععتدبثػػحلةديأهػػع:د

تليضػػػ دكاتػػػيتداةدػػػربد محػػػعدايد ٌػػػعدمد كؿديػػػ دسػػػعبادت دعبدهػػػع،دكبػػػ تكديهػػػعتدات  اػػػادت دعبػػػ داتةصػػػععةدا
للظعفادتلةعتمح داتصة ا دا  دكاتأثػ م،دكاتػ مدلصػ لتدكفةه ػعدهػ شداجمل ل ػ داتصػة ا دكر ػع عدبػ تكدبد

اتصػلفعغ ،داتػيتدلػلحودبػأفداتصػع  دبصػعدداتمحيػاد ػ ده شداجمل ل  دذتكداتدلظعػفدا  ثػفدتػمحةضدات يػلزد
بداػػػعدمددإسػػػهعيهعألدادلافػػػادكركحداتد لػػػعدا ػػعاثودكيػػػ دبػػ دللػػػكدات يػػػلزداتػػيتدبػػػعفدهلػػعد ػػألد ػػػليل،د ػػ

 (2).«اتفضعجلداتصة مدتدلكداجمل ل  :داتةأعا ،د  عداأل لار،دكهملداتح اؽ
ادصػػػ  ديػػػ داجمل ل ػػػ داتصػػػة ا داألدػػػحلةد اتػػػربزخدكاتإلػػػ   ،دكاتػػػيتداإلػػػةمداتصػػػع  ديػػػ دمسكككار التحكككوالت:  -ج 

لضػػ دهػػ شداجمل ل ػػ دثػػمثدبدػػبدبدكد دب ػػ ددصل ػػععلا،داتصػػ ليلدادةػػعلداتػػ اهإىلدبدعبػػ داتػػأألددمهلػػعد
كاضػ داتةصػػعئعدشػ  د أػعكا درئعإلػع دلصػلحد فدل ػػلفدم ل ػعتدشػة ا ديإلػدةل ،د كهلػػعد بدػعبداتةفػعؼ د

اتةػػ يبداتسػػميو،دكلثػػ دةصػػععةدا  ائػػ دمػػلرادهعيػػعدفعػػادكات دػػعبداتثػػعكدكهػػلدددكا  د ػػعجلاتػػيتدلدغػػ دبػػعتلر د
بػػعفدهلػػعد فدل ػػلفدم ل ػػ دشػػة ا ديإلػػدةل د اػػ اددداألدػػحلةبدػػعبد اتأػػلر دكاضػػ د ربع عػػعتدآدػػ داتلعػػ  دهػػ شد

ت لهلػػعديػػ دكهػػ ،دكيػػ دكهػػ د دػػ لد ػػعدلثلػػادهػػ شدات بع عػػعتديػػ دا بػػ ديد عػػ ةدبعتأإلػػمح دتلخ ػػعبداتصػػة مد
ميػػػودكا  بػػعكمدبدآفديةػػػع،دحعػػػاد د ػػ دفعضػػػ داتةصػػػعئعدذاتدا اػػعشداهل يػػعدبدػػػعبدا » يبدا ةع ػػػ داتةػػ

اإلػػػدة دبثةعفدػػػاداخلع ػػػ دألفداتأصػػػلصداإلػػػد ععداتةػػػعرئداعاػػػعدا  كةعػػػعتدا ة فعػػػ دب  اةػػػ دسػػػهل ،دكت أػػػاد
                                                           

،د1اتدأكا د دراسعتدبداخل عبداتصة مدا  ائ مدا ةع  (،ديأصلراتددااعددات دعبدا  ائ ا ،دا  ائ ،دطدم عدبةلاف:دشة ا دات ؤاعدك فةع د(1 
د.96ـ،دصد2003

د.98-97 فإلا،دصد(2 
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 ددكيػعدألفدإ ػعدةدةػ اجلةداتصة ا داتيتدزندلاهعده ادات دػعبد دلػأحداتةػعرئدف  ػ داتمحيػاد ػ دا ةػعكدا خدفعػ
صػػػة مدهػػػ اداد عػػػ د ػػػألديػػػعدةػػػعدافةػػػعداتأدػػػعئملداتة ائعػػػ داتػػػيتدزنصػػػ د لعهػػػعد ثأػػػعجلداتةػػػ اجلةدداألكىل،دفػػػعتأألدات

  بع ،دفهلديفدلحد لمدلةعدداتة اجلات،دحعاداصةبداتةمحضد لمدد  لػادا د اهػ ةدبع سدة اردب تكدبع
 (1).«دلفدلعا ععتداتإلععؽ

ه اداتديعاعداتعةعاد ةعملداتدن ب داتصة ا دا  عدا ديعلداتة ػاداتف ػ مدكاألديبداتػ مدد محىدي ددمؿ
هلاكإلػادإىلداتةػعرئديػ ددمهلػع،دسألا ػ دبدسػ دديإلػعراتداتديػلؿداخلع ػ ددإاصػعؿيع هع،دكبعفداسػد ععد ػعدمد

  عدكجنعد  أهع:

اةػعدهػ اداألدػحلدكسػعل دإ ػعدةداأ لػاد ػعدمديػ ديةػل تداتإلػؤاؿ،دحعػادلتأويل وسؤال الحداثكة: اعتبة  -د 
ل دهعدكسوداتإلؤاؿداألبػعمدسػؤاؿداتلكػلد،داةػلؿدبدكدات اتداتيتديعدفد تدلمحياد  دبعأبأعجلدات ات،دلل

  اتربزخدكاتإل   .

د ...(دبع تدلغ  كداتفدأ ،
دم.دلدك ععجلداتفلكديلؤكدد لمدا 
دي دشمحاداتإلل عفد ...(.

دلادات محعح.فرؤاعدي د
د.فعاا
د دتعلودالن ا.....كهنـل
دأعدكا  شن اتدة

د...دععؿدبددععؿ
د(2 دسؤاؿدبدظمـ.

 ػ يبداتػ مد ثػ د شنػعدلػأثحلدبدد عتداتدن ب دا  عدا دبةضدريلزهػعديػ دفلإلػف داتة ػبدا ػعيعدابػ دتةعداس»د
 ػػ ددا   اػػعحعتدا عاثعػػ دا ةع ػػ ةددع ػػ د دك ػػعسدكغػػحلشدحعػػادراحػػلاداددمحةػػلفدبدعبدػػاداتصػػلفع داتػػيتدلثػػ دذركةدا  بػػ

إٌفداتػربزخد.ألمدةػعرئدا أتلؼ،دكةعدبعفدلفإلحلداتةػ آفدات ػ ميدب  اةػ داتدأكاػ د ػعك د ػعردع،دك ػعي د أعفػ دبعتأإلػمح 

                                                           
د.99م عدبةلاف:دشة ا دات ؤاعدك فةع داتدأكا د دراسعتدبداخل عبداتصة مدا  ائ مدا ةع  (،دصد(1 
د.122كاتإل  ،دصد محعدايد عدم:داتربزخدد(2 
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 داةػربدفةػػود ػ دةصػػععلاد اتػربزخدكاتإلػػ   ،دبػ دهػػلد أػلافداتدن بػػ داتصػة ا داألدػػحلةدبع دمحعرهػعدب زدػػعددتػعلد ػػعدم
د(1).«دكا عاعدا ع  دا إلدةمحلوب ديعدبعفدكيعدسع لفدب داتةعميداتمحعيل

إٌفداتدن بػػ داتصػة ا دتػػعلد ػػعدمدهػػودا بػػ داسدصػػ اةع لأمحؤا داػػعكؿدالتجربككة الشككعرية ومرتعنككات التأويككل:  -ه 
،دزنضػػػ دبد ػػػلمحهعدسػػػؤاؿدممعرسػػػ ده يعألرعةعػػػ »ات ػػػلف،دفهػػػودا ةػػػرتابديػػػ دكػػػله داتةػػػعملدكيػػػ دهدكػػػله د

 دكلأكاػػ داتػػيتدختضػػعدآلتعػػ دات صػػف،د ػػعدهػػلدفة ػػاتػػ اتدكات دعبػػ ،دبإثػػعرةدحعلاػػ دألبةػػعددات عأل ػػ دا دةػػعدةد
اةعػػعدرػػ حد سػػسديإلػػعجلت داتلكػػلدديػػ د كػػ دبأػػعجلدحػػلارددصػػبديػػعدخمدلػػفد شػػ عؿداألثػػ دا  دػػلبديأػػاد كد

 (2).«ا أإلودبداتمك وداتف دمدكا  ةود اضع

د ٌػػػعدمدبأصل ػػػاداتصػػػة ا داألدػػػحلةدحنػػػلدا بػػػ ديدةعتعػػػ ديػػػعدا  لػػػادا  مةػػػعديػػػ د فداتػػػأألدتػػػادادنػػػاد محػػػعداي
دةعسعدا،دكش  عداداتيتدلد عشمديعدكله داتف ،دفةصععةداتربزخداعكؿداسدعراجدا خعل داتسميع .

اديػعدا اػعدكه ادبعددصعرد ه دا إلػعراتدكاتديػل تداتػيتديعػ تداتدن بػ داتصػة ا د أػعد محػعدايد ػعدم،دكهػ 
ي داةدأع أعدبأفدات دعب داتصة ا دتعاادتعإلتدي د ك داتدةمححلد  دلاهػ اتداتةػعملدا  ئػو،دهػودا بػ دذاتدبةػعد ػلبد

دملد ةث د لمديثع دتادبداخل عبداتصة مدا ةع  .

دزاعدةد لمده شداتديل تداعرداتشعرةد فد عدمدبدبدعبعلػاداتصػة ا دبػع دشػع  اد  لداػعدهدا ةلػبدشػع  ا
كةف دكإرمت دبإلع  د لمد هػ ديةػعملداتدن بػ داتصػة ا دد ث اعدب عدهلداتصأفدبد ةصعئعدغن ا  ،ده ادبعددصعرد اضع

تةمحػعدايد ػػعدمدكاتػػيتد ةػػلؿد أهػػعدبأهنػػعدا بػػ دلإلػػديادات ػػعجلة،دبلهنػػعدا بػػ ديدفػػ دة،دزن ػػ دفعهػػعداتصػػع  دات ثػػحلديػػ د
 بداداتصة ا . ديحداات ؤلدكب تكداخلصل ععتداتأةعا داتيتدررتد ه ديم

 حمادي:عبد اهلل التجربة النثرية والنقدية عند  -3

بةػػعددل ػػأعدبدغ ػػعردا بػػ د محػػعدايد ػػعدمداتصػػة ا ،داسػػدلةفدأعدم ػػ د دػػ لدبػػعفدهلػػعددكردبمحػػحلدبد ػػأعد
د معدد عدمدبداتإلعح داألدبع دا  ائ ا ،د  دكهوداتدن ب داتأث ا دكاتأةعا .

اتةػػعرئدهػلدلفػلؽدا ع ػػبداتأثػ مد لػمدا ع ػػبداتصػة مدب  ػع،دفةػػعد جنػ د ػعدمدات ثػػحلدإٌفد بػ زديػعدامحاػاد
ئػػ م ،د اتصػػة ا داتة بعػػ دبػػ ديػػ داتعراسػػعتداألبعدشنعػػ دللكهػػعدبأ  ػػعؿد دبعػػ د ث اػػ د ذنهػػع:د   ػػلاتديػػ داألدبدا  ا

                                                           
د.107،دصد106م عدبةلاف:دشة ا دات ؤاعدك فةع داتدأكا د دراسعتدبداخل عبداتصة مدا  ائ مدا ةع  (،دصدد(1 
د.109 فإلا،دصد(2 
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 دراسػػعتدبداألدبدا غػػ يبددبػػ دا لػػ دكا ةعةػػ  ،د يإلػػعجل تدبداتف ػػ دكاألدب ،د ػػعتسععدكا بدػػعاعد ،د األاتلمحػػ
اتةػػعمي دكغحلهػػعديػػ داأل  ػػعؿداتػػيتد ثػػ تدرفػػلؼدا  دمحػػعتدا  ائ اػػ ،دكسػػأيعكؿداتدلغػػ دبديؤتفعلػػاداتػػيتدتةعػػتد ذنعػػ دد

اتسػػػمحع ع دكاألي ا عػػػ داتملعأعػػػ ديأهػػػع:دبمحػػػحلة،دكيػػػ د ب زهػػػعدللػػػكداتػػػيتدللغػػػ ديػػػ ددمهلػػػعدات علػػػبدبد حضػػػعفداتثةعفػػػ د
عبللد ػػحلكدا ،د غعب اػػعؿدغعرسػػععديػػعربع دبػػ اةرتابػػعتديػػ دشػػع  داتصػػعلوداألبربدا ةع ػػ  ،دد يػػعد دإىلداتصػػة داتسػػمحعك

رائعداتلاةةع داتإلي ا  ،دكلعد ده شدا ؤتفعتدبديض عرداألدبدا ةعرف،دكشن  دللزاعدات كافعدا ة فعػ دتػعلداتػعبدلرد
محػ د كهل عدات افعداتة يب:دكا د ثػ دبدخند عدمدكفادرافعا دية   دبمححلا دبعفدهل عداألث دات مححلدبدل لا دشخصعدا

ي لػعداتإلػمحةعأعتديػأه دد افعا د   داتمحةثػعتداتةل عػ داتػيتد   ػدهعدا عيةػعتدا  ائ اػاألسعل ةدا صعرة داألكمجلداتلد
ا خػػدألدبدا ػػ اهبداتسػػميع دكاتػػعاع عتدكاتف ػػ دد  لػػود محػػعداتلاحػػعدكاب ،دإ ػػعف دإىلد   ػػ داتعسػػلةو األسػػدعذد

بأػتد يػعـد سػدعذد» ػعحبدا ؤتفػعتدبداتمحمغػ داةػلؿد ػعدمد ػ د  ػ داتإلػلةو:د  محعػادحنػعب  تكداتفلإلفودكب
ةػػعا ،داتػػ مد دشػػعردةدك دكاردىةدبداتلغػػ دكاألدبدإ دك أػػعشد ػػعددرب..تةػػعدسػػ أادذتػػكدات كػػ دكسػػ أدا،دف حػػتد

عئعدفيفاػػتدرإلػػ دآ ؼدبدك حفػػىديػػ داتصػػة دغػػحلدا ةػػ رداتةصػػعئعدكاتةصػػفد فد شػػة د ةلػػعدذتػػكدا أمحػػعردا هعػػدكد
 د ػػعدمدإىلدكعيةػػ ديعراػػعدا  ب اػػ ،د اػػ دلدل ػػ دـ،دتعأدةػػ1975بدسػػأ ددبعػػتديػػ داتصػػة ،دثع عه ػػعدات افػػعداتسػػمحعك:

 لمد اعد سعل ةدبمحعردكل  ديػ داتلغػ داتسػمحع ع ،دكل لػعد لػمدمجلػ ديػ داتأا اػعتدكا أػعهملداتأةعاػ دا عاثػ دبدللػكد
 ػػعدمدثةعفدػػاداتةل عػػ دكاتػػيتدالػػتدبدم ل ػػ د   ػػعؿدرائةػػ د غأػػتدا  دمحػػ دا  ائ اػػ ،داتفػػرتة،دكيػػ دهػػ ادا ةػػ داسػػدةمد

كاتدن ب داتأةعا دتعلد عدمدشن  دة اجلهتػعدكفػادم دػ دهػودا  ػ داتسػمحع ع دككإلػعهتعدبدػبد ػ داألدبداتسػمحعك،د
محػػععدكا بدػػعاعد بعػػ دبػػ داتلاتةد كػػعجلتدبد   عتػػادا د ثلػػ دبد   ػػلاتديػػ داألدبدا  ائػػ م دكاتصػػة اد دػػ لكم ػػ د

د(1).«كغحلهعدي دات دب 
 ػػعدمديػػ ددػػمؿد   عتػػاد ػػ داألدبداتسػػمحعكدسػػربد غػػلاردذتػػكداألدب،دكهػػودمعكتػػ د محػػعدايدتةػعدحػػعكؿد

حضػػػػلرداتف ػػػػ د»ات يػػػػ دا إلػػػػدلحمديػػػػ دبل ػػػػ داأل ػػػػعتسدبداتصػػػػة داتسػػػػمحعكداتغعئػػػػبدا ع ػػػػ ،دإذداةػػػػلؿدد سػػػػدة اجل
األ عتإلػػػػودبألبعلػػػػادكيلشػػػػيعلادك زكعتػػػػادحع ػػػػ دبةللػػػػادبدا ضػػػػعرةداتسػػػػمحع ع دا  عدا ،بػػػػ تكدبدا ضػػػػعرةداتةع عػػػػ د

  دا لةػػبدبػػع  ع د داتػػيتد  صػػأهعدا لػػكد  تفل إلػػلداتةعشػػ لػػكدع ػػ د ػػ ؼدر اةػػادإىلدللػػكداتمحةػػععد ػػربديعرسػػ درلع
إىلد بعلعرائعػػػ داتةػػػعاسداةةػػػلبدبداتصػػػ عؿداتغػػػ يبديػػػ دا   ػػػ دبدبغػػػعاددكبػػػ تكدر اػػػادا ػػػملددتعضػػػعهود ػػػعدبعػػػت

                                                           
د.5د،ص،د2012داإل ربد12،دبع لفداألكؿ،د78اتإلةععدبلتةإل :دة اجلةدبداتدن ب داتأةعا دتلعبدلرد محعدايد عدم،دمل د لدداتأع،داتةعددد(1 
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عضػهعدإىلد ي ا ػعد داتػ ح دبػ د ػفيتدا دلسػودكريػتدبفاسمحع ععدك فديث دللكدات كائعداتسػمحع ع دهػوداتػيتدكحػعتد ػل
د(1).«اخلعودات فععدات مدشندعدب د فيتدا دلسودبعبدصعؼ.ب دللكداألسمحعبدكةلداديلتةعداتملعأع 

بع ضػػعرةداأل عتإلػػع د دلدإىلداجن ابػػادإىلدآدا ػػعدكفألهنػػع،دفي ػػعدمدزن ػػ د فإلػػاديإلػػػؤكتع دإٌفدلػػأث داتصػػع  د
مؿديؤتفعلػػاداتةعاػػعة،دفػػع د ة دكدسػػفحلادهلػػعديػػ ددػػ ت ةػػ دككهػػ داتأاػػ داتبعا عػػ داتسػػمحع ع دإىلدةػػ اجلداتة بعػػ دكهػػلدبػػ

سػػػمحع ع ،دكارلمحعرػػػاداتف ػػػ مديػػػعلدللغػػػ د ػػػعحمحادبد   ػػػعؽداآلدابداتداػػػعرؾداتصػػػة داتسػػػمحعك دإىل يػػػعد دددعبػػػات 
تدةػػعميدثمثػػ د صػػ دشػػع  اديػػ داأل ػػعتسدتلةػػ اجلداتةػػ ب.ددتصػػع  ددصػػألدفصػػلاداألدػػحلديػػ دات دػػعبكاتثةػػعبد ػػع،دفع

كاةدػػربد ػػعدمدبدعبػػادهػػ شد ػػ ةدفػػ زشدكدرسػػا،دفهػػلداػػ اشد  ػػ دبدػػعبدل ػػ ؽدتػػألدبداتسػػمحعكدكجنػػعد ػػعدمداةػػلؿد ػػ د
اتدفع لوديػعدهػ اداتبػعاع،داتػ مداصػهعدايد  ػاددا يد اجلل لتدإىلد»اعشدبعألدبداتة يب:دإاألدبداتسمحعكديةعر عد

 حمحمحدػػادكشػػعرفتد لػػمدل كةػػا،دبدػػ كةود لركثأػػعداتصػػة مداتػػ مد  دػػ دبػػاد بثػػ دبل ػػعدابدصػػفتد سػػ ارد دبديػػ د دبد
إلػػسدفعػػادركحدلةػػفداأليػػ داألد ل...ف ثػػ دهػػ اداألدبداديإلػػسديدلةعػػادإىلد ػػعؽدك  ػػعت دبديضػػعيعأا،دب ػػعدادي

يػػ ديلركثهػػعديلةػػفداتػػل وداتثعبت...إ ٌػػاد دبدتػػعسد لػػمدشػػعبل د دبأػػعداتةػػ يبدا ةع ػػ داتػػ مدلصػػعؽد لعػػاد ةصل ػػ د
د(2).«اتغ ابدات مدحعكؿدلةلععدا نل 
كةأع علأػعدحػلؿداعهػعدبدصػلرالأعداتػيتدا لهػعدللػكداآلدابدكيةعر ػعدإعدمدية فػ داتع تػ دتةعدحعكؿد محعدايد ػ

ميدخمعتفػػ دلعيػػعدتأاػػ ةداألدبداتةػػ يب،دكهػػ ادا دػػدمؼدهػػلداتػػ مداصػػأعدعلدةػػعؿدبػػأفد اػػ هت دتلػػرتاثدكاتةػػا عاثػػ دفهػػ
اتفعرؽدب داألي داتص ةع دكاتغ بع دألفدا عاث د أع عدلدأركحديفعهع هعدكلدألعدب د ر اؼد عاعةدك ل سديػ ددػمؿد

اتصػػعب دبدك ائػػ داتثػػلرةد فدتدن بدأػػعداتصػػة ا دد ركػػل»حػػعاادات علػػبدرغمحػػ د عريػػ دبدا حدػػ اجلدكاتةدػػعاجلدإذداةػػلؿ:د
لةدعمدب كحداتدنعاعداأل ػعل داتػيتدلعػ دهػؤ جلداتػ كادداتف عحػ ،دفع عاثػ د دػوداتةػعرئدتعإلػتديةأعهػعدرػ حدا ػلركثد

د(3).«اتثعبد د ةعدؿدات دةدكاتدف عك ةع ادكاتإل لد لمد 
كحمحػادهلػع،ددارتد سػ ل دات دػعبدبػ دا لػ دكا ةعةػ دفةػعداسػد ععد فداػربزديػعلدارلمحعرػاد يعدبدعبػاداأل ػعتسد

دحلؿديل لعدكاحع.

                                                           
د.7 محعدايد عدم:ديعد دإىلداتصة داتسمحعكدا ةع  ،دصد(1 
د.7،دصد فإلا(2 
د.187-186بصحلدلعكرا ات:د ا ا داتصة ا دا عاثع دبدبدعبعتد محعدايد عدم،دصدد(3 
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يػعذاد ةػلؿد ػ د  ػعتسداأل  ػعؽد»آدػ دا  ػعؼداصػبدبدهػعؼدكاحػعد  دكهػلددبدلةعدتد ععغعلادت  
،دا لشػودكأػلفداتف  عسػودكبعااعتدا لا ععداتةعدي ديػ داتأػعر ملدكات ادػلف،د هػود دلػ اؿدا ػ د  ػ دسػعفدرػعرؽد ـ

كةلاداإلػهعدد ألا حلدا دعتع دي دشػ فعتد اتدػعكلبلرؽدات ٌ عدك رععؼداألكأي داترتكع ا عا ع دتل إلديع ،د ـدهودات
وداجملأػػلجلةد ػػ داتةصػػعؽدا دصػة د لػػمدذنػسداأليعسػػلػ ددداتإلػػةععد لػمديإلػػعيعداتا ػػألدك ػعب مدسػػمحع داتعة ...إهنػعدممل

دت يع عػ  علع  دكهػودلدأهػبدتفػرتاشديأػعدؿد اراجلدا عاؿدا  دودسعكتاد لمد ب اجد اشمحكراجلداألسلاردا  ل دي دكد
د(1).«سع  داحدفعهلعد لاس داتللزدكاتثللجداتةعدي دي دش فعتداتص عؿدا  ل دبعتألاةعس

بدثأعاػػػػػػعدهػػػػػػ شدا ةعيػػػػػػ د ل ػػػػػػسدك ػػػػػػفدركائػػػػػػعدت ثػػػػػػحلديػػػػػػ دريػػػػػػلزداأل ػػػػػػعتسد سػػػػػػعفدرػػػػػػعرؽ،داتف  عسػػػػػػو،د
داتدعكلات يع ع ،داتألا حل،دممل  داتةصعةلغحلهع.

هػػ اداتل ػػفدةػػ ديػػعدجنػػعدتػػاديثعػػ دبدبدعبػػعتدا ؤتػػف،دك ػػفدشنثػػ دهػػ شداتفأعػػ دا  عتعػػ داتػػيتدلةػػربد ػػ دكتػػعد
 ػػعدمدكهععيػػادبع  ػػعفدا ل ػػلؼ،دكتػػعسدكحػػعشد ػػعدمديػػ دلغػػ دبمحهػػعجلدكرك ػػ داأل ػػعتس،دفػػأدك عسدهػػلداآلدػػ دةػػعد

بعادكب داأل عتسد مة دادة رد لٌودلفإلحلهع،دلػ لمحودبعتػ ب لدكاتٌ غمحػ دكا لػ فد مةػ د دد»كتعدج عهلعدفأنعشداةلؿ
 هلػػ ادد د صػػعدشػػعيمدك  ػػعمد درمدفعهػػعديػػعدل اهػػعد عأػػعم،دبػػ د دلةػػعرد فدل اػػعش،د هلػػ اد ػػعرتداأل ػػعتسدتغػػ دثع عػػ  

د(2).«لإل  دخمعليتدكلدلحع ع

ؼديػػلارأه دبأ ػػعتسدا ضػػعرةدفةػػعدكاتصػػة اجلد لػػمدادػػدملػػأث داألدبػػعجلديػػ ددػػمؿدهػػ شدا ةلسػػ داػػربزديػػعلد
دلغ داتةعيعجلدكا عثلفد لمداتإللاجلدبمحهعئهعدكمعسأهعدبد شةعره دك   عهل .

دكي دب داتةأعكا دات ئعإلع داتيتدل  ؽدإتعهعد عدمدبدبدعباده ا.
 حضلرداسديضعرداأل عتسدبداتصة داتسمحعكدا عاادكا ةع  . .1
 .األسمحعفحضلرداأل عتسدبدذاب ةداتصة اجلد .2
 ب دا ل دكا ةعة . .3
ديإلعردحضلرداأل عتسدبداتصة داتسمحعكدا ةع  . .4

                                                           
ةعؿد أاديؤرخداأل عتسدإفدحععفددوت بضا:دا ةصلددباد محعسدب دف  عسد كؿدي دحعكؿدات حلافد اعـدا   داأل عتسدب دا ل دكا ةعة د:اتف  عسو

 اتة ريبدهل كؿدي دفكدا لسعةمدكاب دف  عسدب ب مداتأنعر
. داتدعكل:اس داتأه داتصهحلات مداصاديعاأ درلع ل
. دات يع ع :دزكك داتصع  دا ةد عدب د محعدد يحلدإشمحعلع دكهودا   ةداتيتدل ككهعدبص  دبعتدي داتصة

د.9 محعدايد عدم:داأل عتسدب دا ل دكا ةعة ،دصدد(1 
د.11،دصا  كعد فإلاد(2 
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كم ػػ ديػػعدشن ػػ دةلتػػادحػػلؿدهػػعدات دػػعبد  ٌػػاد محػػعرةد ػػ داسػػدفدعجلديػػ د ػػلعددػػعصد لػػمدشػػة اجلداسػػمحع عع،دكةػػعدد
سػمحع عع،دك هػ ديػعددارتدحلتػادبمحػحلديػ دشػة اجلداك ػعددد محعرةد  د س ل دب د محعدايد ػعدمددا سدمحعع عتبع تدللكد

للػػكداألسػػ ل دهل:يػػعذادلمحةػػمديػػ دذابػػ ةداأل ػػعتسدبدخمعلدػػكدبصػػع   ديػػعذادلةػػاد محػػعرةداتصػػة دبعتأإلػػمح دتػػكدبصػػع   د
د اجلد  عتسداألشلاؽ.عئعؾ ...إخلدك س ل د د لدلد د  دثيأ ديادبع تدلإلديض داأل عتسدب ي دبدةص

اتة اضػػػ داتػػػيتد ي ػػػ دل ةمحهػػػعديػػػ ددػػػمؿدبدػػػعبد يػػػعد دإىلداتصػػػة داتسػػػمحعكدا ةع ػػػ  ددهػػػ شد هػػػ داخل ػػػلط
داأل عتسدب د ل دكا ةعة  . كبدعبد

كي دبػ دات دػبد اضػعداتػيتدللخػألدا  حلػ دات لالػ د  ػعدمدبددضػ داآلدابداتةع عػ دبدعبػعد اةرتابػعتديػ د
 دػػعبد صػػحلدإىلد ة ػػ ديه ػػ دذب هػػعداتػػعبدلردالسػػفدشػػع  داتصػػعلوداألبػػربدبػػعبلل حلكدا دةمحػػ داخلػػلضدبدك ئعػػعتدات

بػػػػأفد»كغلعإلػػػودبدبدعبػػػاداتأةػػػػعدا  ائػػػ مدا ةع ػػػ ديػػػػ دداتم إلػػػل ع دإىلداألتإلػػػأع دختدصػػػػ دا ػػػأهملدا دمحػػػعد أػػػػعشداةػػػلؿد
د(1).«دراسعتداتعبدلرد محعدايد عدمدبثحلاديعدلأألد  داتأةعداألديبدكلةرتبدي داتدأرا دكلعرا داألدب

  داعهلهع،دألفدرمحعةػ دا ل ػلعدا ػعركسدافػ ضدا ػأهملدا دمحػع،دكةػعدالػمدذتػكدبدهػ ادكه شدحةعة د دشن
ات دػػعبديأػػ داتمحعااػػ ،دكإفدبػػعفد ػػػعدمدملداصػػ حدبػػع أهملداتػػ مدالمحةػػادبدهػػػ شداتعراسػػ داتػػيتدلأعكتػػتدحعػػعةداتصػػػع  د

ف ك ػع،دتػ اداػعكدبد د راعد فد ش حدبعفدلأعكتتده ادا ل لع،دفةعدبعفدحضلرشد لػودي»اتصعلودحعاداةلؿ:د
د(2).«كا سدإلمـسعئ د فيعلاديإلعبةعدبع  عك  د

تػ مدبػ ديأهنػادكا Sainte-Beuve تدبعػفرغ ده ادفإفدا ػأهملدا دمحػعدملدامحدةػعدبثػحلاد  ػعد رسػعشدسػع
ةادا كد ػػػع ودكاتدػػػعرسنو،د ػػػاتأةػػػعمد لػػػمد سػػػسدلد ثػػػ دبددراسػػػ داتصػػػع  دا  مةػػػعديػػػ دكلا ػػػبدخمدلفػػػ ،د عئلدػػػادكد

اتفصػػػ داألكؿدبعتدػػػأرا د عػػػعةداتصػػػع  دك صػػػألا،د يػػػعداتفصػػػ داتثػػػعكدفنػػػعجلداػػػتد أػػػلافدد كآرائػػػادكفلإلػػػفدا،دبػػػعكثةعفدػػػاد
 د   عؿداتصع  دكدكاكاأا،د يعداتفص داتثعتػادفهػلدمعكتػ دتإلكعبػ د ػ دمهلعد عدمدك،د  ضدي دد   كراؽداخلللد

ات ابػعدفهػلدمعكتػ دتل ػعداتأةػعطد لػمدا ػ كؼدم ل  دي داألسػ ل داتػيتداػعكؿد فدلضػعديفهليػعدتلصػة ،د يػعداتفصػ د
اةػػلدداتمحعحػػاد ػػعدمديػػ ددمهلػػعدإىلداتفصػػ دبدةضػػع داتغ ػػلضدبداتصػػة دا ػػعاا،دكبداتفصػػ داألدػػحلدكاخلػػعيسد

دفيعكؿد عدمدي ددمتاد  ضدم ل  دي داتةصعئعدا رتمج دإىلداتة بع .

                                                           
د.32ا  ائ مدا ةع  دي داتم إلل ع دإىلداألتإلأع ،دصددأةعالسفدكغلعإلو:داتد(1 
د.5اتإلةععدبلتةإل :دة اجلةدبداتدن ب داتأةعا دتلعبدلرد محعدايد عدم،دمل د لدداتأع،دصد(2 
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اػػػ د لػػػمداتإلػػػلاجلدل ػػػ داتصػػػة ا ديأهػػػعدكاتأةعةدكا دأرفعفػػػ د لػػػمدبةػػػضديؤتفعلػػػادات ثػػػحلدددإرمت بعددصػػػعردهػػػ شد
اتصهحلةداتأةعدكاتبعاع،دك ل سدذتكدي ددمؿداتةضػعاعداتأةعاػ داتػيتدل ػ ؽدهلػعدي دات ا دمجةلادب داتثأعئع ددبع دمحعرش

ك إلدصػػفهعديػػ ددػػمؿددكاكاأػػاداتصػػة ا د كديؤتفعلػػاداتأةعاػػ ،دكيػػعدامحػػىد لػػمدكػػ ددكاكاأػػادهػػلدافددػػعحداتصػػع  دهلػػعد
حلاػػ دلأػػعكؿدفعهػػعديلا ػػعدكةضػػعاعد ةعاػػ ديدةػػعدةد بػػ زتدرؤادػػاداتأةعاػػ دف ػػثم:ددالا ػػاد ختػػ بداتةصػػاداػػعد ةػػعيعتدلأا

تعلػػم د ػػ أاد ةعيػػ دلأاحلاػػ دحػػلؿدا عاثػػ دكا ةع ػػ ةدتلةصػػععةدداتة لداػػ دإ ػػعف دإىلدداػػلافداتػػربزخدكاتإلػػ  داتػػ مد
كهػػػعـدداأل ػػػ دبلهػػػعديةػػػعكددهػػػ ش،دكيإلػػػأت دا دػػػدمؼدكا دػػػدمؼلديػػػعثد اضػػػعدبديةعيػػػ د ػػػ دةضػػػع دا عاثػػػ د

عا،د ػػػعحبديؤتػػػفد ات دعبػػػ دكا دػػػدمؼ دكيػػػ د ػػػفعتداػػػده دكػػػعؾددا دأيػػػعرةديػػػ دفمسػػػف داتدف عػػػكدكبدرلعةػػػي
ا عاث داتصػة ا داةػلؿد محػعدايد ػعدمدهػوداتمحيػادكاتدن اػب،داتةلػادكاهلػعـدهػودسػؤاؿدامحيػاد ػ دسػؤاؿدكبدهػ اد

 ديػ د كػ ددلخلػ داتمحأعػعتدات كةعػ دكا  عتعػ دا دكاتدن اػبدا إلػد دةع  ةدهػلداتمحيػايآؿدا عاث داتصة ا دا »اةلؿ:د
اتإلعئعةفدألفدا عاث داتبعا ع دلأ لمد لمدةلاددائ د داةفلد لعادات يعفدك د لمد لعديػ داهلػعـدا إلػد  دبداتػ ي د

كمحلػتدبعتدنػعربددكفد فداديلؿدإىلدبأع دثعبد ،دإهنعدلأ لمد لمدسؤاؿديفدلحد دلأدداتإلألاتدبعتكعب د أاديه عد
د(1).«كا ة ف 

ب عدجنعد اضعديؤتفعلادداتأث ا دهوداألد لداػعثديػ ددمهلػعد ػ دةضػع دا عاثػ دكاتػرتاثدك ل ػسدهػ اديػ د
فع عاثػػ د دػػوداتةػػعرئدتػػعسديةأعهػػعدرػػ حدا ػػلركثدكاتإلػػ لد لػػمد»دػػمؿدبدعبػػاديػػعد دإىلداتصػػة داتسػػمحعكدفعةػػلؿد

كاتلةػلؼديأػاديلةػفداخلصػ دكاتدضػعد،د ٌفدا عاثػ د فهليهػعداتصػيعح...هود  ةع اداتثعبدػ د ةػعكؿداتػٌ دةدكاتدصػ عكد
دا سػد  ارا يإلػ ل عد ػ ارةددغػعااتمحيادا إلػد  د ػ دإرنػعدددػعوداتدلا ػ دحعػاداأصػه دا ع ػ دبدا ع ػودتعصػ ؽد

د(2).«ك محضدا ةع  ة

هػػودذكبػػعفدا ع ػػودبدد ػػعدمدإذفدتعإلػػتديةأعهػػعداتدصػػمحتدبع عاػػعدك محػػ داتةػػعميدإدنػػع محػػعدايدا عاثػػ د أػػعد
دعدتعخلةعدتأعديعداة ؼدب كحدا ةع  ة.ا ع  ،دكا صهعرذنعديةند

                                                           
د.9 محعدايد عدم:داتربزخدكاتإل  ،دصدد(1 
د.10،دصد8 محعدايد عدم:ديعد دإىلداتصة داتسمحعكدا ةع  ،دصدد(2 
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فع عاث د أػعداتصػع  دإذفدتعإلػتدهػودا ةع ػ ةدألفدا ةع ػ ةدلدنػعددبعت يػعفداخلػعركوداتػ مدزنصػ داتفػرتةد»
داتصػػع  دبرتداػػعداتصػػةعراتداتإلػػعئعةدبد صػػ شديػػ ددكفدادػػرتاؽدهػػ شداتصػػة بػػ دي عبةػػ دا ةعػػعرددراتعا ةعأػػ دكفعػػادالدػػـ 

د(1).«اتإلعئعدفعهع

كغلصدي دات علػبدبد   ػعؽدآدابدخمدلفػ ددإاغعؿيعدشنع د   عؿد محعدايد ٌعدمداتأث ا دهلد هنعد محعرةد  د
بد حنعجلداتةػعمل،دكيػعدامحػىد لعػاد فدبدعبعلػاداتأث اػ دلفػلؽدب ثػحلددكاكاأػاداتصػة مدت ػ دآرائػاداتأةعاػ دبع ػتديلكػلدةد

د،دفةمحػػعدايد ػػعدمدإذفدبغػػحلشديػػ داتصػػة اجلدا محػػع  د دافةػػعداأليػػ د دبدحع ػػ شدك دبديإلػػدةمحلابدبػػمدات دػػعبد 
د . أععده اداأليد ألهن ده

التنظنككككككر والممارسككككككة عنككككككد عبككككككد اهلل حمككككككادي مكككككك  خكككككك ل كتابكككككك  الشككككككعرية العربنككككككة بككككككن   -4
 :اإلتباعواالبتداع

 ماهنة الشعرية: /1
 الشعرية لةة: -أ 

اةعداشدغعؿداترتاثع د ةعدادكبمغع ،دك ثه دحػلؿدسػؤاؿداألدبدكاتدف اػادبػ داتلغػ داألدبعػ دكاتلغػ داتةعداػ ،د
كب داتصة دكاتأث ،داشدغع د زتعع،دكيعده ادف ص لحداتصة ا دملدادخ دم لداتعراسػ داخلع ػ دبػا،دإ دفع ػعد ػ ردكيػعد

شػة داصػة د»بةػضدا ةػعك دفعتصػة ا ديصػ لحديصػداديػ :دده ادفةعد د ده ادا ص لحديفعهع دخمدلف دكيدةػعدةدب
د ػ دات إلػػعكدكح ػػواتليعػعكد ػػ دات إلػعك:ديػػعدشػة تدبصػػةلرشدحػادكػػعجلدفػمفددكح ػػوكشػة ادكشػةلراد ةػػ د لػ د

 اضع:دشة دفم عديػعد ل ػا،دك شػة دتفػمفديػعد  لػا،دةػعؿ:دكهػلدبػمـداتةػ بدكتعػتدشػة مد مدتعػتد ل ػود كدتعدػاد
د م:د دراٍدػادفػعرلدكشػة دبػاد ةلػا،دكلةػلؿدتلنػ :د  ل تدكتعتدشة مدي دذتػكد م:دتعدػادشػة تدك شػة اٍدادفصػة ى

داتةلؿدغلػبد  لعػادتصػ فادبػعتلزفدكاتةعفعػ ،دكةعئلػا،دشػع  دسدصة :ددصع دايد م:د كةلادشةعردةلمحكدكاتصة دا أاـل
أل ػػاداصػػة ديػػعد داصػػة دغػػحلشد م:داةلػػ دكةعػػ :دشػػة دةػػعؿداتصػػة د كػػعدش،دكرػػٌودشػػع  ا،دكاتصػػع  داتػػ مدادةػػعرمدةػػلؿد

 (2).«اتصة 

                                                           
ـ،د2006،دكلافد3م عداألي دشعخ :ديةعملد ةعا دكف  ا دبدثأعئع د اتربزخدكاتإل  (دتلصع  د محعدايد عدم،دمل داتمحيلثدكاتعراسعت،داتةعددد(1 

د.142صد
د.410،ددارد عدر،دبحلكت،دد،ط،دد.س،دصد21يعدةد شة  :داب ديأالر:دتإلعفداتة ب،دجد(2 
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داتصػػة داتػػ مداػػ لمحودهػػ اداألدػػحلدبػػعتةل دكهػػلدذتػػكداتةػػلؿداتػػ مدغلػػبد لعػػاددارلػػمحوديفهػػـل اتصػػة ا د فهػػـل
دا  لمحودبعتحإلعس.اتلزفدكاتةعفع د

د ش.ع.ر(،د اػ دات ػمـد لػمدكزفدكةعفعػ ،دكةػعد ةدهػعداتمحةػ د اػ  دد»كةعدكعجلداتصة ا داتديعدَّةد شة ى
،داتةػػػلؿد تدػػػعؿد لػػػمدفػػػ داتصػػػة ،دب ػػػعد فداتةػػػ بد  ٌفػػػلشديػػػ دةمحػػػ داػػػتد رػػػعجلدخمدلفػػػ ديثػػػ :داتصػػػع  ا ،دشػػػة داتٌصػػػع  ي

 (1).«اتصة مدكغحلداتصة مدكاألةعكا داتصة ا 

 لشعرية اصط حا:ا -ب 

ددةعػادثعبػت،دكاػأدد تةعدلةعدتديفعهع داتصة ا دحعاد دا اؿداتمحيادفعهعديإلد  ادبدمعكتػ دإرنػعدديفهػـل
هػػػ ادا صػػػ لحدبدرلعةػػػ دا صػػػ ليعتدا عاػػػعةداتػػػيتدلمحػػػل تديةعيػػػعد ثػػػحلاديػػػ داهد عيػػػعتداخل ػػػعبداتأةػػػعمدا ةع ػػػ د

دكإفد»شػػعهعدا دعع ػع،دك حنػتدفعهػعدبةػػعديػ د شػػ  دا صػ ليعتدك بث هػػعدزئمحةعػ دك  إذد  ػػمححداضػعؼدإىلد مديفهػػـل
ععدكفةػعد ضػعرلادا  ػ محع د لػمد اػعمدبةػضدا ػعية داتػ ا د داػعربلفديػ د بدػعؿدك ػملدا  ديأعسمحعدتا،دحػاد

شػػة ا داخل ػػعبدكشػػة ا داتةأػػلافدكشػػة ا داتفضػػعجلدكشػػة ا داتإلػػ ددكشػػة ا دا إلػػعدكشػػة ا داتمحعػػعض...إ دب اةػػعددعرفػػعد
ف اغػػعد ةػػعاعدسػػيعةعدبد صل ػػه داتأةعاػػ داتػػيتدلدةػػعرمدهػػ شداتةأػػعكا ددكفدك ػػود ػػعدل دػػرتشديػػ ددسػػ  عفديػػعدسنلٌػػف

د(2).«يفعهع 

إفَّداألةعكاػػػ دإيػػػعد فدل ػػػلفد ػػػعدة د دمعتػػػ دبعت ػػػ دكإيػػػعد فدل ػػػلفدبعذبػػػ د دمعتػػػ د»اة فهػػػعداتفػػػ ايبدفعةػػػلؿ:
د(3).«بعت  ...كات عذب د دمعت دفهوداتصة ا 

د لػمداتدخعػ دبصػ  ددػعص،دكاتدخعػ دهػلديل ػلعددك عداتف ايب األ لؿداتأا ا د ل لعداتصة ا داتيتدلةػـل
داتصأع  داتصة ا .

كاتدلسػػعدبداتةمحػػعرةدبدػػأثحلداألتفػػعظدبةضػػهعدبػػمحةضدكل لعمحهػػعدكاإلػػعأهع،دفعمحدػػعئدحػػ دذتػػكد فد»كاةػػلؿد اضػػع:
د(4).«اعثداخل ع د ك دهداتصة ا دةلعم

                                                           
د.448،دد.س،دصد1يعدةد شة  :ديأنعداتلغ دكات مـ،دبحلكت،دطد(1 
د.9السفدكغلعإلو:داتصة اعتدكاتإل داعتد ة اجلةدا  محع دبدا عكددكا فعهع (،دصدد(2 
د.19،دصد2010،د04اسعتدبداتأةعداتة يبداتةعمي ،دداردكعاعدتلأص دكاتدلزاع،داألردف،دطم لدددراس :ديفعهع دبداتصة ا د درداأا :(3 
د.17ا  ائ ،دد،ط،ددس،دصد–سةعبلفمة :داتصة ا داتة بع دب داترتاثدكا ةع  ة،ديأصلراتدبل  دتلمحيلثدكاتعراسعتداأا :(4 
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ة ا داتإلػػػ عتداتػػػيتدلاهػػػ د لػػػمداتػػػأألدبفةػػػ دل لعػػػبدكاإلػػػ ديةأعػػػ ،دحعػػػادكاةػػاداتفػػػ ايبدهأػػػعدبلفاػػػ داتصػػػ
دلؤدمده شداتإل عتدإىلدظهلرد سللبدشة مدا غمد لمداتأأل.

دٌصعص د مئةعػ ،د مد هنػعداإلػعدبداتػأألدتصػمح  دهػ شداتةمةػعتداتػيتدلأ ػلد»كاة فهعدب عد بلددابدبأهنع:
 فداةػػػعدبدسػػػععؽدآدػػػ ددكفد فدا ػػػلفدشػػػة اع،دت أػػػادبددبػػػ دي ل ػػػعتد كتعٌػػػ دردهػػػعداألسعسػػػع د فدبػػػٌمدديأهػػػعدشن ػػػ 

اتإلععؽدات مدلأصأدفعاده شداتةمةعتدكبدح بدادا دلاشػن ديػعدي ل ػعتد دػ لدهلػعداتإلػ  داألسعسػع دذاهتػع،داديػلؿد
د(1).«إىلدفع لٌع ددلادتلصة ا دكيؤش د لمدككلدهع

داتةػػعميدتلصػػة ا ،دكاةػػرتبد داتغػػ يبد صػػ لحداتصػػة ا دكامحػػعكد فدب ػػعؿد بػػلدداػػبدختلٌػػمد ػػ دا فهػػـل يػػ دا فهػػـل
داتدضػػعد،دكاتفنػػلةد مديإلػػعف داتدػػلل ،دللػػكدا إلػػعف داتأعاػػ  د ػػ داتةمةػػ دبػػ داتلغػػ دكةػػعدارلمح ػػتداتصػػة ا د أػػعشد فهػػـل

دغ دا محد  ةدي دحعاد ٌلرهعداتصة ا دكي ل عهتعداألكتع دكل بعمحهع.ل دكاتا رتسمح

عفدأعدبإ ػػػ–إيػػعد لػػػمددراسػػػ داتصػػة ،دكإيػػػعد–ةػػ داتصػػػعئعدلػػػعؿداتصػػػة ا دبدا »كبدةػػعيلسدغ شنػػػعسدكبلرلػػعس
دكا ددػػعد لػػمد رسػػ ل،داسػػدةعدشدحػػعااديأاػػ لػػمداتأا اػػ داتةعيػػ دتأل  ػػعؿداألدبعػػ ،دهػػ اداتةػػ ارداألدػػحلداتػػ مدشند-تلأثػػ 

مػػ دد ا اػػ ديدلارثػػ دمفلظػػ دبدإرػػعرداتدةعتعػػعدد-يأػػ د يػػعدبةعػػع–  لػػ داألدب(،داتػػ ا دامحيثػػلفدبدلة ػػع دبػػ دي ػػعفد
د(2).«بل لحدبداتلةتد فإلاداألتإلااتغ اادكركيع ع دكك عددصل ع ده اداتص  دي داتأصعطد

 ػػ داتمحػػعاهودإىلددراسػػ دكػػ داأل  ػػعؿداألدبعػػ ،دفدفعتصػػة ا دإذفدتعإلػػتدح ػػ اد لػػمداتصػػة ،دبػػ دإهٌنػػعدلدةػػعاش
دارلمحودجهلدشداتلإلع ع دارلمحعرعدكثعةع.داتةلؿد فديص لحداتصة ا دةع

د لعهػعداخل ػعبداتصػة م،دفهػوداتأػلاةداتػيتدلػ دادد أػعهعددركػ داتدلل كهػ اد» كلةعداتصة ا د ب زددصعص داةـل
دبعتدػػػأتعفدبػػػ د راكػػػعد  د عدهػػػعد لػػػمد أصػػػ داتدصػػػلاسداتػػػ مداإلػػػد عددصل ػػػعداديػػػ دات ؤاػػػع،دهػػػ شداألدػػػحلةدلةػػػـل

تصػػة ا دب عةػػعتد دحصػػ دهلػػع،دكلة ػػ د لػػمد ػػعـداتةػػعرئدكيفعكألػػادبصػػلرد دا دأعةضػػعت،دب ػػعدلإلػػه دبدإ ػػعاددا
 (3).«ككلددهلعدبداتلاةعدا ةعس

د

                                                           
د.25-24 ،دصدم لدددراس :ديفعهع دبداتصة ا د دراسعتدبداتأةعداتة يبداتةعمي(1 
د.16السفدكغلعإلو:داتصة اعتدكاتإل داعتد ة اجلةدا  محع دبدا عكددكا فعهع (،دصداأا :(2 
د.3م عدبةلاف،دشة ا دات ؤاعدك فةع داتدأكا د دراسعتدبداخل عبداتصة مدا  ائ مدا ةع  (،دصدد(3 
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 الصراع بن  اإلتباع واالبتداع اي الشعرية العربنة /2

اتة بع دتعإلتدكعاعةدات  حد أعد محعدايد عدمدفةعدد إفدةضع داتص اعدب داتلمحععدكا بدعاعدبداتصة ا
د دسأ  ـدبدرمحةداد1986لأعكهلعدبداتفص داألكؿدي داتمحعبداألكؿدبدبدعباد دراسعتدبداألدبدا غ يبداتةعمي 

داتلمحععد دب  داتة بع  د اتصة ا  دبدعبا دب د عدم دلأعكهلع د ةعا  دةضعاع دسلإلل  ديع داتةضع  ده ش د دركت ده األكىل
بدرمحةدهعداألكىلدحعاد  ضدفعهعد محعدايد عدمديلةفادي داتةعميدكا عاعدبدد2001 د د كتدسأ دكا بدعاع

داتصة ا داتة بع .

 موقف  م  القديم: - د

زنامدبد»أشةعرداألي داألد لدكملدبا لد محعدايد عدمد فداتصة داتة يبدملداة ؼدا  ا دكاتدنعاعدد
د(1).«كا عفا داتلمحععت أادكةعدبديغمح ددا بدعاعكح بع ددا  عفععي اح دلعركاد  ا د

د ذتكد فدبعفدي لمح عدبعتمحع  دكاتةمحعل دفل داإلد عداتد  دد  داألدنلذجداأل لمدات مدسأاداألكت دداد دا ـ 
دات لودتلةمحعل ،دات مدبعفدتاددكرادبمححلادبدللكعاداتصة ددمحلودا ةعس،دحعااتة لصمححدذاتداتف دديلغعةدداد دا ـ 
داتةمحعل ،دكي داتة د لأةعـدات ؤا دات الع دبدات ؤا دات لع دكاإلحلدبدرببدد  »يبدكبدلأبععداتل جلداتميص كطداعش

كل دد  داتة ؽداتةمحلودد تلخ كجد  دةع داتةمحعل د ةل د كةعدا دربتد مدمعكت ،اتةصمحع دكاتدخعع د عدا  ودا  ع 
د(2).«ي دكإل داتةمحعل دإلمخا   كد  لدداتصة ،دحعاد فدب دي دافة دذتكديصحلشد

ا ةعةوداأىبددكبع لادح اص د لمدلةصوديعلداتد اـداتصع  دبد محعادا ث داتةلععدبداتصععغ ،دت  داتصة 
د دب داتفعأ  دكدإ د فدرفل داتة ؽداتةمحلودداتفعأ  دتصة  داتمشةلردحادكإفددعتفده ا دغععبداتل ودكسع  ة  ا 

داأإلملدي داتلفىددعلرعدشة ا درفعة دبةلتا:بيعؿدر ف دب داتةمحعدبدرحل دس  شدات مد

داتةلابدامحدلن ديلا ع دلضعااد أهعد فدلل هعداتب ددر اتي

حعاداةدربد محعدايد عدمد فده اداتدص احداخل حلدا صفد  ديه  داتصة داتيتدلدنعكزداتلاةعدتدإلمححد
دا داتألردا ةعةع ،دب ع دإىلدبؤرة داصة دبدفضعجلدرحبدكثلملدإىلداأل  عؽدةصعداتأةعد ؤبعد لمد فدا ددمحعدتصة ش

                                                           
د.3د محعدايد عدم:داتصة ا داتة بع دب داتلمحععدكا بدعاع،دصد:اأا د(1 
د.6-4،دصدد فإلا(2 
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س  عفديعدللكهاد  ع ع داتصة ا داتيتد دشن أعددا   مؽ،دإ د فده ادا   مؽ ص ك دلدةألد لعادات غمح دبد
ديةعداةداتةمحعل دفعةلؿ:

ؿداتدِّمعدخمعدكتإلتيد د رفعددف ند ىمَّ د(1).كت  دياداىإلرتفعيداتةـل

طدتلةمحعل ،دت أادبعفدراغمحعدبدات ةدعؽدب تكد فدنعشديصدتدف  ف دب داتةمحعدبعفديلاتععدك جلد ديص كد
ده ع.كب تكدحعؿداأل صمدكي دللدكرغمح داتد  د دا  صعععب دمأ د

د دبع دمحعرش داتصة  دذتكد فداتة بداتةعايمدفه لا د»كي د داتةة دذتكد فداتصع  دخت  لع  دلد دب  عا  علع 
مد ةلا،دفعتدخع دإذادهلد  لع دإهلعـديلكه دلةدضودي دا دلةوداؤد دي داتةلةدا دخعل ديعدةدا  ئع ،دهداة  هعد ل

دبع ة د دتل يعبعة دي ادف  داتدخعع  د  لع  دفد لف د ة داتدص ع  داإلدخعـ دكهل دسللؾدية دية كؼدةمحم، اختعذ
د.(2)«اتلاسع

دحلددتع د لمددإفداخللؼدي دات فضدةععداتصة اجلدكدفةه دتلل جلداتميص كطدكلإل ه دبع ةعي دات للع 
كةلفعداكمحعراعددادلععددذتكدفمحعؿداتدةمححلد  دا بدكا  ا دبعفدذتكدات ل ديدأفإله داتلحععدامحثل اددلنعهت دف عف

  ده شداترت ع  دا أعئ ا دإ ددتع د لمدرفضه داتةعرعدهل شدات ةلسددكيعدايدأععدبةضداتصة اجل»كاددمحعراعددعركععد
د(3).«اتيتد  فتدفع عدبةعدبة لدداتصة 

فإلع  داتل جلد لمدب دبععفداتصع  ،دحادبداسدأصعؽداهللاجلدي داتعاعر،دحاد  محيتد عدةد دشن  د
دات كحداتصة ا د دبةودي  داتدةمححلد  داألرمؿدب ديع دف عف داتة يب، دلة افدبعتصة  دك  محيتدًر  اخل كجد أهع،

د دف عف داتيتدر عتدبعتإلع  ة، دداتلمحععا د  دة داتصة  داتلزف ديةععر دفيد دكاتد  د دكات دمجل دب دا عع دفع   كحع
دب تكد  لدادكا يعد دشن  داخل كجد أادك دات اعدةدفعا.

بصفداتص اعدبداتصة داتة يبد  دككهاددداتلمحععكيأ دظهلردللكدا عك تداتدنعاعا داتيتده تد ربعفد
اتإلل دبدكلديفة دا  ودإ دبإزات دات  ؼداآلد دي در اةادكرفضدمجععدكسعئ داتدةعاسدكددات مد »ا ةعةود
دا داتغلمحبدمحعدؿ دبع ت دكةع دكا ةع عة داتإلععسع دتدنعرب دا ععة دكيةرتؾ داتدةمححل د ش عؿ دمجعع دبيعؿ دتلإللفلا   

                                                           
د.9 محعدايد عدم:داتصة ا داتة بع دب داتلمحععدكا بدعاع،دصدد(1 
داتصة ا د أعد محعدايد عدمدبدبدعبعلاداتأةعا ،دصدد(2  د.25كسعل درعإلعت:ديفهـل
د.12 محعدايد عدم:داتصة ا داتة بع دب داتلمحععدكا بدعاع،دصدد(3 
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كا كد ع ع دكاتثةعفع ،دف يًفضداتدنعاعدكا دربدل دادك ةل  ديصحلهعداتةعلددكاتإلعكددكراجلداتةضمحعفدفلكعتدكهلدد
د كد دمصلرةدداد داتةصحلة دك بةعهت د  دةلؿداتصة داتصعبدب عدا محع  د فإلهع اتإلل عتدحادكتلدبعفدكعئ ا

ل غمحاد  فإله دكالتلادإىلدبععدؽدبديإل حع داتةمحعل دكر إلتدشة اده دبن ا ديثمدات مدحاودبع رتاؼددص اد
دك عحد لعهعدبصة دك ا دةعئم:داي  لااتف زدؽد فإلادح ديعلتد

د(1).محعبدا ار كت رتدةربؾدكا دددكاداسدةمحعرعدتل دا ععجلدهل

كملدا دفوداتإللفلا دب فضه دتلنعاعدفةودب دب فضد مدشوجلدةعدزنعثدلغعحلدكتلدبإلعودبد  لدد
كي دذتكدرفضداتد ةع دبداتلغ دكإ  عجلداألكتلا دتلةعميد لمدا عاعدحادكتلدبعفدكععادك فض دي د»اتصة .د
األ  ايبديثمدحلعفداأل  ةودات مدشنث دسمت داتأةعددا لد ي دبة لدداتصة د  صعشدرك دشة ادأليبددبعب سعبةادد

 لاسد حإل دفعا،دفإل تدحعأهعدةعؿدتادات ك د يعده ادي د حإل داتصة  دةعؿ:دبلمدكت  داتةعميد حبدإيل،د
د(2).«ي داتدن ابدكا ةع عةدكه  ادكبأ كةدةمحلع دا فضدإ عفعتديةدربةد حلاثداتصة دغحلدي رتثدجهلدد  ص 

دات» دسع ع دكا ةع ل دكةع داتدعاد  دي  دهلع داتيت داتلغ  ددع ع  داتبعا ع  دككا دب دكةلفه  دب لمحع ع 
كاتدمح داتةمحلوديعد داإل حدهلعدبعت ةدعؽدك داةمح داتد  ددكل ألادي داحدمؿدكزفدبد ر ع داتأةعدكاتصة د يثعؿ:د

كادأسفد محعدايد عدمد لمد كت كداتصة اجلداتأةعددات ا دبعفد،ةإل  مدكا علو،داب درمحعرمحع،داتاآليعماتصليل،د
درمحعرمحعكاآليعمد دكاب  دكاتةإل  م دا ةد  ددلؼدبعب  ددكف دات عر دبد عمل داتصة  د  بمح  د ةعايع دا ضو بإي عهن 

ات ا دبعفدبإي عهن دهؤ جلددكذكةاداتإللع دات مدبعفد دعن ددرب كا علودكب دي دالإل د محاعلاداتأةعا داتف ة،د
ك عدا عكدداتفع ل دب داتدلا  دكاتدنعاعدحعاد هن دك   دك ئه داتميص كطدتلةعميدكتصع ةعادفإهن دكةفلاد

د(3).«يلةفعد داص ؼديإلؤكتعده دا ضعرا 

ملدا دفلادبأمح دب ديعدهلدكعاعدب دد لادإىلد  كرةدا تد اـدبصي دات اب ةد  ددا ب عد فدبةضداتإللفلد
تيتدل  داتصع  دي د أع  داتصة دف ع تده شدات  اة دغحلديمحعش ةدبدلثمحعتدةلا عدار اادا فلظعتدكا  كاعتد

                                                           
د.16-14 محعدايد عدم:داتصة ا داتة بع دب داتلمحععدكا بدعاع،دصدد(1 
د.20 فإلا،ص(2 
داتصة ا د أعد محعدايد عدمدبدبدعبعلاداتأةعا ،دصد:اأا دد(3  د.27كسعل درعإلعت:ديفهـل



 الفصل الثاني                                       المنهج النقدي عند عبد اهلل حمادي
 

 
75 

دات» اتلمحعع ديإلحلة دكأتد لم داتيت داتةإل  م دهمؿ دأليب داتلغ  دب داتف كؽ دذتكدبدعب ديث  دش مدكي  بعاع
د(1).«كيض ل ع

ب  داتإلمح ددإدضع ه دملدا  لادبأة دي دا لداتدنعاعا دترتؾدبص دهعدفإفداتإللفكيه عدسةتداأل لاتد
دب تتصة ا ددنلذكع داتف دا ع دا د  دة،دفأسإللادتة ؼداتةمحعل دكإتغعجلدات الع دكلعيحلد كداتصة د  دبل اد،فل داةعكا

داتةعشن .دلصأعةعدتفاععدكاتصع  دم دد علدتأل لات

دك فدت ل ع دم د داتصة  دحعاف عفده ا دإ عف  داةعاد ا  ددكدنع دتألف عردددتدفأع  ددعتصع بعفد ا ع
تلةعملدك ا لادتألشععجلدكي د  دبعفدداسدأعدادإىلدرؤاداتدف اادب دشع  دكآد دا عادادة رد لعكد»اتإلعئعةداتةعي د
د(2).«اتصة اجلدبمدهلا 

 جديد:موقف  م  ال -بد

اتةأعفدب داتدةلععدكاتدنعاعدب زد لمد ر ع داتأةعد عي دممع دلث دبدلعد داتصة اجلدكسودذتكداتصنعرد
د ةصعدلأفعسداخلأعؽدكاتدةلعألدي دكلمحعتداتأةعددا عفا ،دكبةاداأليديمحعش ةدبدإ عارداألح عـداتأةعا دبعأه ،
.د كهلعدت لفداتأةعدملدا  دديهعهعدكةعدبع تده شداتاعه ةديأ داتةعميبعدبدح ب داتدنعاعدحاد داةضود لعه

د(3).«هدكعجلتدبدععردرد ودبدككادا عفا دا غ ة دحعادل أتدي دفإل د ةعةدكمح دا لععدا ةعسد،ممأهمل

كةعدظلتدح ب داتدنعاعدلةعد ثعب دح بعتدل د،دغي  تديةهعدكهلدديمحع  داتدكرأةداتأا ةداتإللفلا د
شهعدةدعفعتديأادي دشة د عؼدإ ديكيعدلأكشدشع  دبن ا د لمد»اتصة اجلددكيةعرؾدكملداعدهلعديدأفإلعدغحلدا عاح

فةعد ديملدد(4).«ودريمدبادبد للفديةعرؾدكلفعجلد بةعلاد  دكعدةداتصة داخلعتأل  أع د لمديعداسدصة شدي د غ
د كددفعع لعهلاددك داتصة اجلدبدفلكداتعفععداتميص كطدكككعكاد  فإله دمصلرا دداد داتةصحلةد كداتإلل عفد عحو

أل اد»دمؼدغحلشدد لمدفعاد  ديه ده داتأمحعل دكةعد مجةتديإلحلةداتأةعدا لابمح د ث ده اداتصة دلع دك ا دكلفلةا
،ديد إل عدب كحداتف داتدلاة دإىلداتدةمححلد  عدا د(5).« دبعتعاد د د  عداة إلاداتمحص   ظ داةعـك

                                                           
د.28 محعدايد عدم:داتصة ا داتة بع دب داتلمحععدكا بدعاع،دصدد(1 
داتصة اد(2  د.28 د أعد محعدايد عدمدبدبدعبعلاداتأةعا ،دصدكسعل درعإلعت:ديفهـل
د.31-30 محعدايد عدم:داتصة ا داتة بع دب داتلمحععدكا بدعاع،دصدد(3 
داتصة ا د أعد محعدايد عدمدبدبدعبعلاداتأةعا ،دصدد(4  د.15كسعل درعإلعت:ديفهـل
د.28 محعدايد عدم:داتصة ا داتة بع دب داتلمحععدكا بدعاع،دصدد(5 
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داتةعميدكا عاعداةفديلةف» دي دةضع  دا لدبأفداتدةعاسد محعدايد عدمدبديلةفا دإذ ديد  ع ديل ل عع ع
،دفهأعؾد  كحعدفأع دشععتدبداتةعميد دزناد(1).«بةععاد  داتأ ا عتدهلداتإلمحع داتلحععدتلخ كجدي ده اداتص اع

عدأل ادسأ دا ععة،دذتكد فد رمدغعاعتداتلنعاعدهعيهع،دك دي دحاداتةعميداتلةلؼدبدككادد لاتداتدنع
دكتعسداتص اع.اتف دهوداتبعاعدا ةعةود

داةدربد محعدايد عدمداتد ةع » دفه اددب ع داتمحةض، داةدربش د ع دكتعسد عمحع داتلغ  بداتلغ دي دسأ دحععة
دبةعدلة امحهع،دك درنعدح جدبد دتععدلهعدبدشة ش    كدب داتةمجل.دبإللاددات لف دا دبد تفعظداتأمحعودكادةل هع

د(2).«ذتك

داةفد أعداتصد شكبدية ضدحعاثاد  ده داتيتدكعجلتدرشعة داتةضع  داتثمث ، ع داتب اهع ودبدركاا 
 داتيتدملداأتفدات دعبدكاتصة اجلداسدخعايهعدكحمح ادمحكفعهعدي داألتفعظداتغ ا»يثةف دبع إلي داتة بع دإذداةلؿدفعهعد

ديأهعدفإهنعدزاعدةدبدث اجلداتلغ دكللسععدهلعد دتلداسدة للهعدك بث كا ثمدسعؽداتصع ده شدات كاا دحادل لفدي،كهل ا
ده شددافدعل دإذداةلؿ:دكبةعدفةعددا محأع داتلةتدا أعسبدحاد دل لفدف  ع بادبداألكسعطداألدبع دكاددعردهلع

ات كاا دثمث د سعل ةده دتأعد بأعجل،دكه دفع عدبعأه دإدلةدبله د دبعجلدفةإلمد فدل لفدحعف ةدهل ه دبداتدعربد لمد
دا د ا تده ش دكتل داتألعدات اةودي داألدبداهل يل، داتةمحعؿد لمداألدبدت عرتدب دي عرده ا دبد صلر ت كاا 

د(3).«كللةعهعدات كاةدكاتأةل د عدلإلديةادي دإكمؿ

ت ديعدرعتداتدنعاعدعكةعدلأعكؿد محعدايد عدمده شدات كاا دكهوداإلعديعلتادات مدشن جدب دل اكجداأل 
د دبعف دات كاا  د ف دذتك د صع»كاتبعاع، دلربز دفهو دكع، دكبعرأهع ده ؿ دك هعافهعدظعه هع دات محع  دا  ةع  ط

فةعد لتدبدبعرأهعدةضعاعدد(4).«ك لاةمحهع،دكلم بدبةضد ف ادهعدمم دا ديللاديأصبدات ئعس دةصعدبللغدا أرب
داتدةلع دكات عفع دات دتةضع  د اضع درنبد فدل لفد لعهعدكبعفدرنبد فديتكله ا دحضعرا دبأسللبدفادبد  ةهع

د محعبدا ه دكب دذتكدتلد   دي داتدصعمدتلةعك.ا لفدممثللهعدتعد  ألادي دإزات د

د لعاد» دلصب دحعا دآلد  دح  دي  داتةةلؿ دامحه  دبص   داتلغ  داةلتب دلعرة داتب اهع و داتصع  فرتل
تلةعيوداتإللةودا محد ؿدسلاجلدبعفددبعسدة عتاغ دا  ت دكاأدهملداتد ةع ددل  ا دكلعرةدسن جد  دإرعرداتعاتأفيعتداتص

                                                           
داتصة ا د أعد محعدايد عدمدبدبدعبعلاداتأةعا ،دصدد(1  د.29اأا دكسعل درعإلعت:ديفهـل
داتصة ا د أعد محعدايد عدمدبدبدعبعلاداتأةعا ،دصدد(2  د.30كسعل درعإلعت:ديفهـل
د.96-95 محعدايد عدم:ديإلعجل تدبداتف  دكاألدب،دصدد(3 
د.96 فإلا،دصد(4 
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،ددكيعج،دزاتد ع ةل دكبعفدي كادمععاد  عاد داسد فدهأعؾدثة د كدلأعف دبد  بععد كد  ن ععديث د دابلر
د.(1)اتإل عدكا  س 

دركادد دي  دبل ا د عـ د   دكادإلعجلؿ دا ةع   داتصة  ديإلحلة دب دتلإلعئيو د عدم داي دادة ضد محع ب ع
ذتكد  ادةعد  لمد  د دبدككادا عفا دكثعرد لمد كزافداخللع ،دت  دذتكدبةود ا اعد أعشدكملد»اتديعاا.د

دب د دا  ائ  دهأع داتيتد ص تدبدك اعة دحعاد فدب دةصعئعش دل محعةعع، ملدلعد ددائ ةدد1960-1952اد ثلا
يودكيعدفعئعةد دلص احداتإلعئث داتصة ا ،دكاةنبدياتدنعاعدبعت غ دي داسدع تادبآراجلد عزؾدا مئ  درائعةدا عا

افةعدةلاعداأمحاداتأيتدي د  دل لفده شداتةأع  دد كادمحةادبةلتا:دد،يلازا دل فداتةأعرحلدبد ص دفن تدفعادات رة
د(2).«لدداتةعمي خ دكل غ اد لمدل ؾدا ةمح

 دكاتدنعاعدودب دلمحأعادتل  مدا أعدمدبع عاثيئحعاداصحلد محعدايد عدمدبةلتاده ادتل فعرة د أعداتإلع
دإىلد فد محعدايد عد دكهودإحعت  دا أصلرة، دبد   عتا دبةعـداإلععهع داتدنعاعددمكب دةععيا  أاددكا كداأعشع

اتف  ةداتيتدد شهأ ةا،يدضكاع لدترسعجلديةعملدا عاث دكاةلمدي دشأفدات الع د أعدات إلعفدك فداثمحتدككلدشدكف د
دكعجلتديعدركحداتةص داتيتد  لتدي دشأفداتف د.

بد ع داتدن ب داتمحلكعرا داتيتداةدربهعد» محعدايد عدمدي ديأ لةادبداتع لةدتلدنعاعدكيأعشعلاداصععدكد
دا  دعد داتص ع و داتض حل دتلغ  د  لأتدا د عجلهع داتيت داتلغ  ده ش داتلغ ، دحعك  داتبعاعدكخت و دمعؿ دب شنع  

داسدع دذتكد دعن  دبعف دبعتدلا  ، دكاتةلؿ دا حد اجل دهعـ دحعادحةاتص اا دغعادهع دات اد، داتل و درشععدةعظ ا
د ذابتدك د ل ع  دةف ة ددابلكعرة درس  داتص  ود  در ااد ل ع  داتل جل دك بعتديصعاةع  اخل عبددئ ةمح دا لعع،

دا  د عجلدتألرضدكاتلر د دا دة دات دعبع ديةلأع اتبعا و،دات مدي أادي داحدمؿد عارةددربةداتدنعكزدبديغعي ة
د(3).«ةععادمعداتلغ داتة بع دبدلأتةهعدرافضعدتة لاداتدلرطدكا   فعجلكاألي ،ديإلديض اداترتاثدكيإلد

دا تد اـ إلدل حدي ده اداتةلؿداعاعدرشععدبلكعرةدبدبل اد أعدتأفإلادةعتمحعددع عديعزكعدب ددحعا
تةعدسخ دإي ع علادا ع دبد» دحعادزاكجدب دمعداتلغ دكحعاثدهعدبدد عبدإبعا وددعصدبا،د يدبةضع دكرأادكد

  حلديةن اداتف  مدك  عدإىلدللةعحدذتكد عداسديض شدي د صعطدبدرحلداداتم ةلع دف عفدتد عزجد أع  د

                                                           
د.97اأا :د محعدايد عدم:ديإلعجل تدبداتف  دكاألدب،دصدد(1 
داتصة ا د أعد محعدايد عدمدبدبدعبعلاداتأةعا ،دصدد(2  د.30اأا :دكسعل درعإلعت:ديفهـل
داتصة ا د أعد محعدايد عدمدبدبدعبعلاداتأةعا ،دصدد(3  د.31كسعل درعإلعت:ديفهـل
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ادا ةعةع دممعدي  دتاداحدمؿد دفعهعد دالاتف دكةعددعصدبداتأربداتصفلمداتأعرادبادبد   عتادا دأد ةداتيتدسخ
د(1).«دة دات دعبع  عارةددربةداتدنعكزدبديغعي ةدا 

داتثةعفع دكاتبعا  دع دبدا  ائ ددع  ديعداتا كؼداتيتممعدي أاد فدا لفدشةل ديضع  دبديإلعردا  ب 
دبد دتعمحةثا داتلغ  ديع و دمع دتعإلدةعع دهل دفعأد در سدهلادهع دكمعكت  د لعهع دا سدة عر دكسع  ة دا  ائ    فدهع

د ائ مدملدا  سدك  اد زاؿدشنلكدهلا .حع  هعد أالردذاددحعاثوداؤبعدباد فدات ععفد 

  ادملداصهعدكملداة  دبد   عؿدبدعبأعدات كائع دي دا عودإىلد»فهعدهلد محعدايد عدمداصهعدتادبةلتا:د
د مح عداخللعملدي داسد ععد فدالظفداترتاثدكزنلتادإىلديةعدؿديل ل وديإلدله عديأاد ةعرادا ضع  دغحلدكاكعدفعا

كبصلتد عؿد فدبلكعرةدهلد كحعده شداأل لاتدبده شداتدن ب ،دحعاداصهعدتاد ةعرةددفإفد عدمداة د،ثةعم
فأع دك داةعبد لعاداسديضعرداترتاث.د كداتدأعصديعدركاةدآد ا ديث د غعب اعؿدغعرسععديعربع  دبدركااداد ي  د عـد

اتغف افدكات ليععاعداتهلع دكع مددي داتة ت  دكبلكعرةدبد ي  د عـدي دا أ  دب د عدمداصمحهاد عدبعفدب درسعت 
د(2).«ه اداألي دسأ ديص ك  

كادعبعد محعدايد عدمديإلحلدحعاثاد  د كت كدات ا د للاد لمد علةه دتلاجلداتدنعاعدكاأسفد لمد عـد
 ا اد عدلدصفدبادي د فعجلد»ابد عؿدا ب دريضعفد لددحعادبع تدتد لفدي د   عةداتأهض داألدبع دا  ائ ا د

 دككعجلتد بث دبدعبعلادبصة ديأثلرد لمد  ا دحعادكعجلدشة شدبل ععداكد ع ععدسهمدبد سللبدمجع درداتصع 
ح  ددرآشب دبعداس،دكه ادات مدا لدفعاد محعدايد عدمد عةعاداسدص افععد ادإذداحعدلةمححلداتيعـد محعدا  ععد

دداسدص اب ةعمد د ة داتةص    دإدراؾ دإىلداتبعا ع فعا دإشعرة دكفعا دبدةمح د، دإة ار دفعا دب ع دا  س ، دا أثلر اتصة 
د(3).«اتديعاادكتلدبعفد داأإلن ديعداترعردات مدلأدهنادمجةع داتةل عجلدا إلل  دا لتة دبصة داتحععجل

كاؤبعد محعدايد عدمد لمدرغععفدركحداتدنعاعدك محعداتدةلععدتعلده اداتصلتداتلا عد أعدريضعفد لدد
تةلعل دبديلاكه داتةعميددع  ديعدل ايأادبعحدفعجلداألي دبأيحلداتصة اجلدشلةودرافةادبد   داتثيل دادا عرجبدبل اد

                                                           
د.282-281ب،دصد محعدايد عدم:ديإلعجل تدبداتف  دكاألدد(1 
د.287-286 فإلا،دصد(2 
داتصة ا د أعد محعدايد عدمدبدبدعبعلاداتأةعا ،دصدد(3  د.31كسعل درعإلعت:ديفهـل
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داتدنعاعا دشة اجلدي دا ع دا عاعد يثعؿد د كت كد»د للا م عداتمحصحلداتةللم،دك  عدسيألف،دكيمحعرؾدكللاح،
د(1).«كاد لمداتدةلععدبأا هت داتلكعا ع دا غعا ة،ديدخ ا دي د ا ةد لدديمحع ثعردات ا د

حعاددات مدالتدر ةعلاداتبعا ع د لمدإث دك عاد صحلشدكا د عجلشدكربلباد هلةددككهعدهلد عدمديعديعت
دددائ عدإىلديصعدرديأ لةعلاداتدعرسنع داتيتدبعفدحعاددات مداةلدتكداتبعا ع داتصة ا دكات كائع ،ديعا تد اـدبد   عتاد

 عدمد فدشة ادادهودشة ا دبعكا دلؤي دبأفديعداصعرشدي ددإذدا ل»فعهعدتلةع دات اسخ د اع داألث دكاتأنعحد
ود ا داحرتاؽدا لارحدسع  ديعمدداتةصععة،دح دلإلدلةودبد حضعفد.دهودشة ا دلةاتةلبد دادنادإ دإتعا

دب دلدنعكزهعد دات ب اعتدا  عل  داترببعكداهلعدئدللكداتيتد دلدلةفد أعدحعكد دفلراهنع دفعهع دك مج ديع اتض حل،
د(2).«فد  لع دحف دبع فع  دكاألظعف دبداترتاب،دكبداتصخ دحادلأيتداتد ثعؿداتربك  مدا أصلدتد لد

األ عت دبدا ض لفد لةفدد  دهعجكممعدسمحادخنلألدإىلد فد محعدايد عدمد داةعدمدا لركثدب داع لد
 ح دبعأه عدك مح دللكداتةع داتيتدكاعدكثعبتدك محعداخلمؼدكاتدصعدـدب داتةعميدكا عاع،دإذد دزنمح دة عد ل دات

 ،دإذداع لدتل بوداتةةلودبعأه عدكإبإلعئادحل دإ إلع ع دلد جدبصةعراتدكلفعجلدكعجلد عدبةضداتةعةد كرثهعدتأعداتةعمي
دفعهعداأل عت دكا ةع  ة.

ع تدبأيأعدادبد فدل لفداتدن ب داتصة ا داتصعب دبدا  ائ ديةدعا دب كحداتدنعاعداأل لع داتيتدي»كاص حد
د كزندضألفداتألردبأ  ديفدلح دفدأ إل دداتدةلععد،دكزنمح دتلدادخلمدشمحعبأعدبد رضداتثلرةد  دلةلععف عح ركادا

إذداإلد ععدا دأي دد(3).«ب تكدب ديلازا داتدي ع دا ل ل ع دكاإلدة داتض ردبةعد فدادضحداتثعبتدي دا ديلؿ
داألدنلذجد دتلةصععة د ا لا د محعدايد عدمداسدنمجل داتةص دكيإلعا ةدألراجل دبثةعف  داتيتدل لفديدصةمح  ب  دسهلت 

دكا بدعاع.داتلمحععتليعاث دبددادلهع،د يعددعركهعدفع إللشد لادلةلععا ديؤبعادب عدبدب دي ةد لمدر اادااعشد

 محعدايد عدمد  لدددركاسددحلددتع د لمديلةفادكإ  ارشد لمديمحع داتةلدةدتلرتاث،دإذداةعبددكتأةع
،دأل ادللكبد لعاد فداإلدةودةعيلسادي داترتاثداتة يبد(4).« لعاداسدخعاـدريلزديإلعيع داد  ردفعهعدري داتصلعب
دك  ادشنلكدبأ داتة آفدات  ميدات  عاد  ديث دللكدا ةدمحعسعتدفةمحعدايدات مداغأة،ةن دبدا دعاتسميود سع ع

 عدمداع لد عاثاد دلدرب دي دل اثهعدكيع عهعدكهود  ادفةودلدخلألدي دا حن عطدإذدلأد دي دب دكععدزبعلاد
                                                           

داتصة ا د أعد محعدايد عدمدبدبدعبعلاداتأةعا ،دصد(1  د.31كسعل درعإلعت:ديفهـل
د.32 فإلا،دصد(2 
د.33 فإلا،دصد(3 
د.33 فإلاد،دصد(4 
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ة مددع  دكإذادبع تده شدا عاث د زي د ديف ديأهعدف  تكد درنبد فداػيغَّعبداترتاثد  دسعح داتأألداتص»
د(1).«ا ك ع

ديكبد د اب دزاعكف  لودتيتدب ستدركحداتأفسداتلغلمدكاتدخعا»ةعب د ةعشد  لدددركاسداصععدبدن ب 
ثدلةمححلا دختد ؿدا إلعفعتدب دا عبدن بداداتيتدكةلتداترتاثدبلسعل ددإ نعبعدب كادداتصة داتة يبدكامحعمدمياتةع

د دحعك  دحعكؿدخت و دةع دا لف دك  ا دبع  تديةألا اكات يعف داد دع دات م د عؼداتلتلجددتلغ  دك  ةع ، كحنلا 
بع ع تداتصة ا دإىلداترنعزدي ددمؿدلضعف داتصلرداتمحعع ع دكا  لؿداتلفاوداتعاؿد لمدا ة ،دكت تكدل لعدإىلد

كةعدالتد، لاملدشة ا دإزنعئع دلد ئد لمداتلغ دكيعدا لادي دا ة داتمحعراداتث مدكتعسدفةوداتاعه داتصيعح
داتصع  دبدبإل د دبع محع عةدب در بداتدصمحعادككة داتصلردا دخعل دلعرؾدبعتزنعجلدمعزف  داتة ائ دا أ ةع  د فهـل ش

د(2).«كتعسدبعتةة 

تةػػػعدبػػػعفديػػػعدكػػػعجلدبػػػادابػػػ دزاػػػعكفديػػػ داعسػػػ د لػػػمداتلغػػػ ديػػػعدي أػػػاديػػػ داتد عػػػ دبأاػػػ ةديأفػػػ دةديةعداػػػ دتة ػػػلدداتصػػػة د
 (3).«تع لفداتةة د أعد دمحدهعدةع  ادك عك المحلعغد لاملدإزنعئع د دلعرؾدإ دبعتض حلد كداتحإلعسدكعجلتدبغع د»

 :عزل ع  الشعرمالدي  ب /3

داتلمحػػػػععاتصػػػػة ا داتة بعػػػػ دبػػػػ دتةػػػػعدلمحػػػػ د ػػػػعدمدهػػػػ شداتةضػػػػع دك   عهػػػػعدحةهػػػػعد أػػػػعيعدل ػػػػ ؽدهلػػػػعدبدبدعبػػػػاد
،دهػػ ادا ل ػػلعد(4).«فصػػ دتػػعا د ػػ داتصػػة »،دكبػػ ادبديةػػعؿدتػػادر حػػادبدإحػػعلداجملػػمتداػػتد أػػلافدبدػػعاعكا 

ات مدملدلدمحللردحلتادك عداآلفد مدرؤا دكا ي دشن  ديػ ددمهلػعدفهػ د مةػ داتػعا دبعتصػة دفه ػعدكعػعا،دكةػعد رادد
د عدمدب  حاده ادهل شداتةضع د فداة وده ادا ل لعدحةا.

بإرم ػػاد لػػمدبدػػعبداتلسػػعر دبػػ دا دمحػػادكدصػػليادتلةع ػػودا  كػػعك،دكةػػعدلػػأث د ػػعدمددكبػػع د كؿديػػعدبػػع 
 ةلتداداتصهحلةد كاتعا د ة ؿد ػ داتصػة  دف لةػفدا  كػعكداةػعديلةػفد ةػعمد ػعدردبدبدػبداتأةػعداألديبداألدػ لد

داتصة دي دلمحةعتداتعا .دفهلدا فضدرفضعدةعرةعداختعذداتعا دب ةععردتدةلميداتصة ،دكه شدد لةد  زن دإىلدا ا 

                                                           
داتصة ا د أعد محعدايد عدمدبدبدعبعلاداتأةعا ،دصداأا دكسعل درعإلعت:دد(1  د.34يفهـل
د.187-186-185اأا د محعدايد عدم:ديإلعجل تدبداتف  دكاألدب،دصدد(2 
د.187 فإلا،دصد(3 
د.86،دصد4،د7،دعد1998 محعدايد عدم:دفص داتعا د  داتصة ،دمل دا ة ف ،دال علدد(4 
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كه ادت  مدإدنعدهلدلأبععد ػ اد لػمد ػعـدككػلدد مدشػة دإسػميود كدغػحلدإسػميو،دفعتةمةػ دبػ داتصػة د
دكاتعا دهود مة دلأعف دكلضعد.

 لػػػمدلأبعػػػعديةلتػػػ دا  كػػػعكداتعا عػػػ دإىلددإبػػػعا عهت كةػػػعدظػػػ داتصػػػة دكاتصػػػة اجلد عيػػػ داة لػػػلفديػػػ ددػػػمؿد»
د.(1)«فص داتعا د  داتصة 

 عدمدي در حاده ادإىلديلةفدآدػ داةػعدبد اػ شد كؿدا  ػعتداتػيتد  لػتد لػمديػأحد محعدايدهداأدة د
اتدي ردكةلدادا لفد ة ؿد  دسل عتداتعا دفعتصة داتةعميدكاببداتع لةداتسػميع دكاتسػمـدبػعكرشددإكعزةاتصة د

ؿداتصػػػة دك ػػػ دتػػػلاجلداتدمحصػػػحلدبعتػػػع لةدشػػػ عدتػػػاد ػػػ دتػػػلاجلشدفعت سػػػلؿد ػػػلمدايد لعػػػادكسػػػٌل دشػػػنعداتصػػػة اجلد لػػػمدةػػػلد
اتسػميع دت ػػ دبةعػعاد ػػ د غػ اضد عاػػعة،دكا ػةعدبػػ تكدةعػلدد لػػمداتصػة اجلد  ٌدادخ عهػػعد ثأػعجلدةلتػػادتلصػة ،دحعػػاد

داتػ ا د صػ كادرسػلؿدايدبإلػمحه د فداأصػ كشد»تص زن دبدا عااداتأمحلمداتةعئ :كردتده شداتع لةدا يعدشنأػعداتةػـل
ؿدزن ػ داتصػة اجلدتػلاجلدكيإلػؤكتع داتػعفععد ػ داتػعا داتسػميودكاتػ دد لػمداأل ػعاجلدممػ داسػده ؤادفعت سػلدد(2).«بأتإلأده 

بعتع لةداتسػميع ،دكبةػعدحإلػعفدبػ دثعبػتددػحلديػ ديثػ دهػ شداتػع لةد لػمدتإلػعفدسػلؿدايدحعػادبلفػادرسػلؿدايد
 لعه د شػعديػ دكةػعداتإلػهعـدبدغلػسداتاػمـ،داهنهػ دكيةػكدكرباػ دركحدد هنه دفلدايدهلنعؤؾ»ب تكدبدةلتاد

كهػػ اددتعػػ دةػعرعد لػػمد فدكرباػػ د لعػاداتإلػػمـدهػػلداآلدػػ دبػعفداصػػنعد لػػمدةػلؿداتصػػة ،دكةػػلؿدرسػػلؿدد(3).«اتةػعس
ة دايد ػٌلمدايد لعػادكسػٌل د إلػعفدكركحداتةػعسديةػكدإدنػعدهػلدلةػعا د أ تػ داتصػة دكاتصػة اجلدك ػعدمداػ لدبػأفداتصػػ

فػػمد ظػػ دحإلػػبد ل ػػودا دلا ػػعد فدهأػػعؾديػػ د»كاتصػػة اجلدحاػػود  ع ػػ دراةعػػ د أػػعدرسػػلؿدايدملدزناػػمد حػػعد ػػعد 
د(4).«حاودبدةعا دي در ؼدرسلؿدايد لمدايد لعادكسل ديثل عدحاوداتصة دكاتصة اجل

شػة د يعػ دكهػلددكدحلديثعؿد لمد عـدارلمحعطداتصة دبعتعا دهلدرعحدرسلؿدايد لمدايد لعادكسػل دب كااػ 
شع  دبعف ،دكحبدات سلؿدتصة شدكةلادرحع عدبادإذدككعدتادخم كعدت ةعذدشة شدي دبف ش،دفةعؿدفعػاد ػلمدايد لعػاد

د(5).«آي دشة شدكبف دةلمحا»كسل د

                                                           
د.64كا بدعاع،دصدداتلمحعع محعدايد عدم:داتصة ا داتة بع دي دد(1 
د.65،دصد فإلا(2 
د.67 فإلا،دصد(3 
د.70،دصد فإلا(4 
د.72 فإلا،دصد(5 
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حن د ةل د فداتصة دإهلعـ،دكاتهلعـددع ع د دشن ػ د فد ػدي  د ػعد كدحنإلػبدهلػعدحإلػعبدهػوديعػ ةددع ػ د
صػة اجلددع ػ دفلهػ شدا عػ ةدفعتػعا دادإلػػعه ديػعداتفأػع  ،دكهػ اداتدإلػعه داأدػ دكسػعلد :داتبعحػػ دبعتفأػع  د عيػ دكبعت

دكاتدهعاع.

د دكاخللفعجل دكاتة آف، دات  مي دات سلؿ دلةعي  د أه -كةع داي دلةعىلدد-ر و دةعؿ دكتةع داتلسعلد    ا 

                      

                

     ».(1) دافصللفدب داتعا ددكي دشة اجل داتصة اجلف داف ؽدب د أف دي  فعتة آف

كاتصة دكشة اجلد دافصللفدب داتعا دكاتصة ،دكشن  د فد  لاد لمداتصأفداألكؿ:داتصة اجلداتصة اجل،دكاتصأفد
داتثعك:داس داتصة اجلدا ؤيألف.

كاةلتلفد فد كلدداتصة دإفداتصأفداألكؿداةلؿدبأ اد دالكعدةععدتلصة دكت تكدفه داهع لفدبدب دكادد
دات  ب،د يعداتصأفداتثعكدفحلبوداتشنعفدبعتصعؽدألفدا ؤي داإلد ععد فدا لفدي كداد كد  ب با،دبعأ عداتعا دزنـ 

دسعرةعدت أاد داإلد ععد فدا لفدب ابع.

فدإٌفدثأعئع داتدهعاعدكاتبعح د دلأ محادإ د لمداتصأفداألكؿدبع دمحعرشدافص داتعا د  داتصة دبدح د 
اتبعح دلأ محاد لمداتصأفداتثعك،دألفدي كةعده دإشنع ع ،دكشن  دل محعاداتدهعاعدكاتبعح دإ د لمداتصأفداألكؿد
ي دذتكدبةبدب دزهحلدات مد ي دات سلؿد لمدايد لعادكسل د عردذي دهدل اكعد أعيعد لعشدبةمحعدرعتمحعداتةفلد

دبةصععلاداتيتدي لةهعد

ديدمحلؿبعلتدسةعددف د(2)دع دإث هعدملدافعمدي محلؿيددةليبداتعـل

 لمدات غ دي دد ت ده شداتةصععةداتغ تع دإ د فدات سلؿد لمدايد لعادكسل د  عدب دلادك تمحإلهعدت ةب:د
كبأ َّاداةلؿد ٌكدسعمدكدك  عتدت  دا ععةدي دكعاعدادربعدب دددت أادبداتلةتدزن رشدي دإ عدةدات كلعدإىلد

دكعهلعدا.

                                                           
د.227،د226،د225،د224سلرةداتصة اجل:داآلاعتد(1 
دكبعمحععاع،دا لسل  دا  ة:دةصععةداتربدةدت ةبدب دزهحل.(2 
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كهتعاعدلةعي د عداتأيبدم عد لمدايد لعادكسل ،دكب اد   دب داخل عبدر ودايدفه شداتثأعئع دإبعح د
د أاد أعيعدسن دا  ع  دات مدبعفداهنلدا إلل  دبصة شد  ٌاداتدهعاعدكاتدأفع .

دةعؿدبد دكاتصفة  دتل    دكرلمحع دح  ع داتةفلدبد بععتدلدةعر  دا بديأا دتة   دبةصععة هدامحةادا  ع  
دي لةهع:

دزغبدا لا  د ديعجلدك دشن ددد حػػػػػػػػ مديػػػػ احدبػػػػػػلؿدألفيعذاد ة

د(1) .ػػػػػػػػػػػفغف دسمـدايد لعكداعد  ددد تةعتدبعألسه دبدةة ديال  

دتة  دب داخل عبدب مدكلإلعه دكفكدسنأا،دإهنعداتبعح دكاتدأفع .داألبععتك أعيعدك لتده شد

كتةلادا ةصلدد» دإدنعدهلدرفضدتل يعبعةدك عـداتدةععد عدإفد عدمدا لد فدات  بدا لكلددبداتصة
د(2).«بإبعح داتدةلؿدتلصة اجلدفع عدشن  دا دمحعرشدات  بداجملعزمد كدات  اعحودكايدكرسلتاد  ل 

 عدمد  ضدتةضع د  ؿداتعا د  داتصة دي ددمؿدلمحأعادت  ا ديدأعةض د محعدايدك فلةداتةلؿد فد
 ةلت دا  كعكداتةعئل دبفص داتعا د  داتصة د مد  اد دللكعد مة دبعأه ع،دإ د  أعد ددلعيع،دفمحعت غ دي دلمحأعا

 ل سداإلععادات  مدبداأل  عؿداتيتدر ةتدهلعدبعتعراس دممثل دبددالافد اتربزخدكاتإل   ،د دراسعتدبداألدبد
دا غ يبداتةعمي،دب اد يإلعجل تدبداتف  دكاألدب .

بد   عتاداتأةعا دكاتصة ا دكاتأث ا ديأهعددإاعشكؿد أعيعد  ضدت  مديغعا دلعيعدتاديدمحأععدإ د  ٌاد عةعدر ااداأل
دالافداتربزخدكاتإل  دات مدرغتد لعاداتأ   دكاتمحةعداتصلب،دفعتصع  ديدأث دبعتعا داتسميودإىلدحعداتأخععد

دكه اديعد ل إلادبدةصععةداتربزخدكاتإل  د أعيعداةلؿ:

دبد  عجلدبعتةص 

دعكا 

د!دلث دبص ادسلاع

                                                           
دا  ع  .كبعمحععاع،دا لسل  دا  ة،د(1 
د.104كا بدعاع،دصدداتلمحعع محعدايد عدم:داتصة ا داتة بع دي دد(2 
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داد عهمداتربزخداتلهعج

د!دعادات ليب ..حيلفعد بع

 (1)اهبدا  لا...

دةصألد دب داألكىل دا ةعئا دكية ف  داتهلع  دا ة ف  دإىل دكر لحا دإشنع ا داتصع   داةل  داألكىل، داتلهل  ف أ 
داألكت دي داأل محععجلدكا  سل .

د» دكا ع...يع دبعتة   دادافعتمحعتداألكؿدكاتثعكدبد  عجل دكيع دهلاجل دحعااد محلمدش افدركاشددفلةا هلاجل
دةمح د فدسنلاداخللا داترتي  مد  د يبدرزا دكهلدإكعب دتل سلؿد لمدايد لعادكسل د  دسؤاؿ:د  ا دبعفدربأع

د.ف عفدردشد لمدايد لعادكسل :دبد  عجلدبعتة  دكا عديعدفلؽدهلاجلديعدادادهلاجل

دسلاع دلث دبص ا داتمحعتداتثعتاد  دي!دب ع دلةعىلد  دبص اد»إلدله دي دةلتا دفد ث دهلع دركحأع دإتعهع فأرسلأع
د.«سلاع

:دفل ةصلددبعحعادات ليبدهلددحع دب ددلعف دب دف كةدب دبضعتادب دزاعدب داي ئدعيسخلا يعدبداتمحعتد
اتةعسدب داخل رجدات ليب،د يعيبداض بدبادا ث دبدحإل داتصلرةدكبعفدكربا د لعاداتإلمـداأ ؿد لمد لرلاد

ااد يعحداتمحخعرمدركاشدات رباكدكاتأإلعئودبإاأعدد  داب د   در ودايد أه عد فداتأيبد لمدايد لعادففودحع
د(2).«بعفدكربا داألعادبد لرةددحع دات ليب،دكبأفددحع دركمدمجعم»كسل دةعؿ:

دبآا دة آ ع دي دسلرةدد!ب عدجنعشداإلده دةصعئعشدبإللردي داتة آفديث دةصععةديعاأيت... اتيتداسدهلهع
د(3).«كإذاد رد عد فدهنلكدة ا د ي  عديرتفعهعدففإلةلادفعهعدحن د لعهعداتةلؿدفعٌي  عهعدلعيحلا»اتس اجل

دفددؿدإدنعداعؿد لمدلصمحعداتصع  دبعتعا داتسميودكاتإلأ داتأمحلا .إكه ا

د

د

                                                           
د.116 محعدايد عدم:داتربزخدكاتإل  ،دصدد(1 
د.133،دصد فإلا(2 
د.26سلرةداتس اجلد،اآلا د،(3 
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 لوازم الحداثة والمعاصرة لغقصندة العمودية: /4

د فإلاددإفَّد دب داتلمحععدكا بدعاعدهل داتة بع  داتصة ا  دايد عدمدبدبدعبا د محع دات مدك ةا داتةألاف ه ا
اتةألافدات مداسده دباديةعي ددالا ادا بداتةصاداعدتعلم،د ٌفديعدشنعدات علبدإىلداحدضعفده شداتف  ةد سمحعبد

دكدكافعد ربع.

دب»أولها: دا إللي  داتصمحعب دا محع   دب غمح  داتحإلعس دلد هل د  د  لدا  دةصععة درؤا  دجمت دداتمحياد   دع
د.(1)«عةا ةع  ةدكا عاث دكا 

داتة لدا دكا عاث دكلمحعا داتثعبتدي دا ديلؿدكةعددثاننهما: بأع داتصع  داتصعدة د عكت دفضداتأ اعدب داتةصععة
دا د فد عدمدر ؽد بلابداتصة  داتربزخدكاتإل  دكات مد ل يا دبددالاف ده ا در اا تة لدمدكا عاثودبدكإلع

داتلةتد فإلادكةعدا د عدبدذتكد لمداتمحيلرداخللعلع دكيثعؿدذتكدةصععةدا  ائ داةلؿ:

د اػػكل لفدسف ادتلصهعدةد دضددةعردا  ائ د فدل لفداألبربا

د ا.ػػػػػػ دبعتأَّضعرةد كهػػػػػػػػػكربععد  ددعػػػػػػػكل لفدحل عدبعتفدٌلةداع ة

د(2) ا.ػػػػػػػػعغ دي هػػػػػػػػػهنعرد  سدةعدلأكدددكل لفدذنإلعدتلخللددك صلة

دفعتصع  دهأعد دا اؿدمعفاعد لمداتص  داتة لدمدتلةصععةدبعت غ دي د  ٌادي داتصة اجلدا عث .

 يعدبدةصععةداتربزخدكاتإل  دفإفد عدمد ا د عدفعهعد لمديعداة ؼدبعتصة (دةعيهعدبدةعتبدحعااد
دككعاعدهلدةعتبداتصة دا  داةلؿ:

د دكلإلعف ا  سعف

دبدآد داتصعي دت  ِّدكةلأع.

د(11 .يأإل ع

د دل هةاداألحلاؿ
                                                           

د.161كا بدعاع،دصدداتلمحعع محعدايد عدم:داتصة ا داتة بع دي دد(1 
د.26إل  ،دصد محعدايد عدم:داتربزخدكاتد(2 
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دات  دكا عجل

د(1)....(12 اتأعردكاهللاجل

دكدحلديثعؿد لمد فد عدمدر ؽدبمداتمحعب :داتة لدمدكا عاثو.

داتمحعبداتثعتا: داتصع  دد يع داتدنعاعدات مداأد ش داتصع  ،ده ا فهلدحضلردهعكسداتدنعاعدكا عاث دفلدللكا
دا دفدحداتلاثادي ددرك دذالع دبدا ع افدا ضعرم،دفهلدإذفدلفه دكاع. د فهـل

فعد ث دبديص كعدة اجلددتل لرثداتصة مد أع عدكاتلةلؼديلععد أعدمعك تدب دي د يبدلعـد» يعداتإلمحبدات ابع:
دتلصة داتصلبداتد داتة اجلاتدا دأ ع داتيتددصصدهع نعاعا دك محعداتةعه دا  كعكدبداجملعؿداتأةعمداضعؼدإتعه ع

د(2).«ك لمدككاداخلصلصد ة عبديعرس داتفعضدكا للؿ

حعاد ل حداتأ   داتصلفع درعغع د لمددكاكا داتصع  داتصة ا دكبعخلصلصددالافداتربزخدكاتإل  دحعاد
د اتربزخدكاتإل   داةدمحس،دكادأعصدي داتة آفدات  ميداةلؿداتصع  :جنعشديثمدبدةصععةد

دكحعمدهأع

دكيةربشداتلحعع

دد دبععمدسععداتثةل ...

دع درلا لات

دكات اددةلع 

.«ععفندةًد ىددعفيدإلىدات ٍدداىدلًدديدكىد»إفديةع عةداتلحعةدلإلدع وداتمحياد  د  عسد كديإلع عد كدية د
ا    دتاد(3)

دةعددكا رلععحكزنسدبعتإل عأ د دهداتإل  دات مداةاداتع  دكاتةلة داتربزخدات مداةاداتفص ، ت  دحإلبدر اأع
دا لفدحمدي امدت أادت دا لفدا  داتأهعئو.

                                                           
د.119 محعدايد عدم:داتربزخدكاتإل  ،دصد(1 
د.162كا بدعاع،دصدداتلمحعع محعدايد عدم:داتصة ا داتة بع دي د(2 
د.28سلرةداتأإلعجل،داآلا د(3 
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دا عاث دكا ةع  ةدتلةصععةداتة لدا داتيتد ه شداتعكافعداألربة دهوداتيتدشنةتد عدمد لمداةرتاحدتلاـز
دف  ا د كك هعدفع عداأد:ظ داأعدمدبمحةثهعدي دكعاعدكفادآتععتدبأعلا دكد

 عامل الذاتنة اي اإلبداع الشعري: - د

داألكىلدي دإ مجلد دا  لةتدش ارهتع د ربدات ي  داتدنعاع دألفدح ب  داتصع  ، د أع د يع  داةعدباعه ة إذ
ات اتدا محع  دكد ككهعد  دثةعف دا حد اجلدكا بود عدمدلفع  دات الع دلفع م،دإرنعبععديعدمعوداتصع  دا محععد

اداألدحلد دشن أاد فدا لفد بث دذالع دبداخللادكاتبعاعدإ دكفادح ب داكد ع ع دلةلدشدحنلدذتكد ةلؿ:دت لفده 
كه اداتةعي دات مدهلدات الع دا ل  د لمدد عئ داكد ع ع دلعرسنع دك فإلع دكبعتمجعؿدفهلدادي ؾدخبلفع د كدبا ؼد»

د د ك دفعبدإلعبددرك  داأل ةعة د لمدمجعع داتمحأعجل دإىلدلضعف دحضعرمديد عي  د سعسع دي دش دات الع  دي  ديع يةعار
اتةلاي دا  بلرةدآ فعدك دشن  دفصلاد أهعد كدفيصاددعرجد  عةهع،دفعتدةمححلداتفٌ دبدب دزيعفدكي عفداةعسد ةعارد
األبةعددا دصةمح داتيتداسد ع تداتةمحعرةداتصة ا دبد ععغدهعداتفأع دكا  عتع دكب ثعفدهعداتلفاع دكا ةألا دي دحعاد

د.(1)«ا دع  دكاتمحأع ،ديعددة داتمك وداتلا و،دكثمحعتدات ؤاعدكاع سد كد عـداع سدبداتألعدكات  

ا ة عسد عي دات الع د لمداتدةمححلداتصة مدلةعدآتع دي د ه دآتععتداعااداخل عبداتصة مدي ديأالرد
 اتأةعدا ةع  دكةعد عدلد عدشة اجلدا عاث دك ةعدهعد أعداتغ ب.

 لذاتنة عغى التعبنر الشعري ال عق ني:انعياس عامل ا -بد

تةعد لدلأعداتةصلرداتصة ا دات مسع ع د لمداترتابودا أ ةودبداتصلرةداتصة ا د عاد دجنعدلأعةضعد»
ب دا ةعدت داتمحمغع دا د ثل دبدا صمحادكا صمحادبادكهوديعد ص لحد لعهعد ةعدت د   ،د ب ،دكحادتلداةدضمداألي د

داتة دا أ ةع دكل لرتده ش دحعك  دفعهع داأ إل  د عاد  دمعفا  دلا  داتصة ا  داتصلرة دجنع دفإ أع مةعتداتف  ع 
فع فعظد لمداتةمة دا أ ةع دبدا ةعدت داتمحعع ع داتيتدذب  عهعدكاكمح ،دت  دل لرهعدبدحعكددا أ ادامحةمديإلديمحعد

دحلةدإفد ي  دلضعد اتعاؿ(دت  دا عؿدكيأادظه ديص لحداتدلتععدفمدبأسدإذادلف عد  داتمحعجلد ا ع (,دكه شداأل
داتةعايم.د كداتةةم ع ديعدملدزنض د لمدبعؿبداتصة دا ةع  دةعدلغحلتدكحعثدهل شداتة ائ داتمحمغع دا أ ةع د

 لمدسمحع دا ثعؿدبع دي داتدعرجدا أ ةودتمحةضداتةأع  دا دلتعةد  د ا ع (ديثمداأدملد أهعديعددفأنع
د: ص لحد لعادبعتدف اةعت،دفأنعدا ةعدت دلصمححدبعآلد

                                                           
د.122،د121كا بدعاع،دصدداتلمحعع محعدايد عدم:داتصة ا داتة بع دي دد(1 
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د(1).«4=ج3=ج2=ج1 =جدج

دكا ب ددكه  ا داتلةتد فإلا دب دك ةم ع  ديأ ةع  داتصة ا  داتصلرة دلص   داتيت داتدف اةعت دك دة ل لف
د داتصة ا  داأليثل  دب دكا ي  دل لف داتاعه ة ده ش د ف داتصة د»اتصع   دب داتلغ  د ةم ع  د  د   ددراسيت   ا 

ديعدل لرتدات ؤا(2).«ةع  ا   داتصة ا د بث دكسعرتدبدكتأدصلرد  (دا صمحادكبأدعن ديأ ةع د ب(دا صمحادبا،دإذا
دااعشداتةللدفإهنعدسدة ود ج(دبأدعن د ةم ع د اضعدهلعديعدا ب هعدبأة  دا   مؽد ـ(.

كت  دب عدذب د محعدايد عدمدةعدزنعثد  سده اداتدلتععداتمحص مداجنعزده ادا   محدفةلضد فد
دلف د د أا دكلأدمل دادف د دجنع دخلصعئألدسلفا د د(حعيم دا فعع د ج( دي  ديصعرهعد أدا  ديع ديدنع إل  اةعتدغحل

اتدأعسلو،دفدف زدلف اةعلادبألعدي دا سدةمتع د عادلأ إل داتةمة دا أ ةع دبعأادكب د ـ(د كد ب(دكه  اداصمححد
ديةعدؿداتصلرةداتفأع دا ل ل ودبةعد فدبعف:

د4=ج3=ج2=ج1ج=دج

د4=ج3=ج2=ج1ب=دج

د4=ج3=ج2=ج1 =دج

ا ةع  دباعه ةداتم ةم ع دبداتصلرةداتفأع داتصة ا دكهود محعرةداتأةعدكهأعدلأدملدحصعل دلإل مدبديع افد
داتأةعمدتل عارس. د  دري ا دي د لعدكعاعد دلأعرجداتدإرعردا عرس دات ي ا دبع فهـل

ادبداتةمحعرةداتصة ا ،دكهلديعداتم ةم ع دكهلدل لردبمغو،د دفعت ي د أعد محعدايد عدمدهلداتأدعن 
ا ةع  كفدباعه ةداتغ لض،دك أعداتأةعدداتةعايمدباعه ةداتغللدكهلديإلديبدبداتصة د عي داص لحد لعاد ةعد عد

اتةعميدكيأادا عاع،دف احدرنإلعشدبدةصعئعداتعالافداتربزخدكاتإل  دكه اديعد ل يادبدةصععةد اعداي  ةدي دكرؽد
داتدلت(.

دللذنتد  كد كد ...(

دمفلظعدبعتال عتدااعدكإلع

                                                           
د.130،د129،دصدكا بدعاعداتلمحعع محعدايد عدم:داتصة ا داتة بع دي د(1 
د.131 فإلا،دصد(2 
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ديعاأد   لةتد دعيبد لمدبعبد

د حرتؼداتةصا

دكاتلةبداآلهل دبعتلحص 

د(1).كاتغعراتدا ه كي 

داتم داتفة د للدفعتصلرة دلأ لادي  دهأع، دكاتدلثبد- لةت-ذنت ةم ع  دبع  ب  ديلع   دفهودتلح   درتؽ(
ك صعد فدفص داتدنعكز،دك أعيعدلص داتصلرةدإىلديعداصمحاداتدص  داتأهعئو،دفإ اداعفةهعدإىلداأليعـدتدصمححد لرةد
ي بمح ،دإذدهلدتعسد عك دإىلد مة ديصع  دب در بداتصلرة،دألهنعديؤتف دي د مةعتديةةعة،دإذدةعد دإلعجلؿديعد
اتةمة داتيتدللحعداألر اؼد ا إلع،داتال عت،داتمحعب،داتةصا،داتلةب،داتغعزات(،دكبعتدعيلدل د  داتصلرة،دكبد

د: أل

د د!دكػػػػػػػػػػػػػ ،داعدسععةداتفد

درداةدلعداتصخ هوداتةمحل دحفع

دفأسد عفوداأيتدي دكإلع

د(2)لثعؿدات غمح دكاتال عت...

ا ةع  ،د عاد عددإىلداتلغ داترتاثع ددمبأعداتصة دابدد عكعاعدعتغلادعفعمحىداتةعرئدتللهل داألكىلدةعيلس
د دب تك...دإ عجلهتعفأ عد دفأبإلمحهع ديةع  ة، د  دددعملا.بأدكاتدفأع  دلةدربدجمجل دي ددكدد  تدحع  كيلةفا

داتإل لفدكات إلعفدكبدية عدآد داةلؿ:

د ،داعدسععةداألة عرداتإلمحة 

د سأتكدات  ص دكات كف 

دي دبعبداتغف اف..

                                                           
د.139 محعدايد عدم:داتربزخدكاتإل  ،دصدد(1 
د.159 فإلا،دصد(2 
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د سأتك

ديعددكفداتٌللح

دكيعك داتصمحح،

د(1)كيعدب داألسدعر

ات ي داتصلبدهأعدكا حدجمجل،دحعاداإلدةحلد محعرةدا مجدبدةلتاد  سأتكديعددكفداتللح(دفة عددفة  
 إىلدرب ادبعألبةعدداتأفإلع داتيتدلأعشعهعداتةصععة.

 ثورة الشعر المعاصر: -جد

إفد عدمدالةبد لمدكل ا ،داألكؿدإزنعئودكاتثعكديض لكديصع،دفع   دتلةعرئد كداتإلعيعد فداة  د كد
اتدأثحلدات مدلرتباده شداتدةعبحلداتم ةم ع د»ت أهعدلرتؾدبد فإلعداد ث ادذتكد فدد-كتلدملدافه هع–اإل عدةصععةد

عداتةعيلسع دا محعش ة،دب دهلد دعجديفعهع ددفع د أعدرع هعدتعسد عبةعدي ديعهع هعداتإل يع داخلعركع د كديفعهع ه
د(2).«كدرك داخلفعجلدفعهعدل لفد ةعارداتضمحعبع دا ةد عةد لعهع

د د لئعع، دللظعفع داتصع  د  دللظعفهع دكةعرة داتلغ  دهل داتدةعبحل، ظعه ةددإفٌدإفداتةعي داتمحعرزدبديث ده ش
داإل م د ع ديع د محعدايددا ةةلؿدبداتصة دا ةع  ،دشن  دهض هعدبدةصععة ا  فةعؿداتحإلعسودات مداةإل ا

د عدمدإىلد ربعدا فةع ت:

 االنفعاالت ال عق ننة 

 ن ددة اجللأعدتةصععةدشة ا ديعدلدلتعدبددادلأعدردةدفة دسلاجلدبع تدح فد كدف ح،د كدب عجل،دا ه د فد
 للةعئود فلمد دشةلرم.دإدراؾ دكاعدبةعرديعدهلددإدراؾهأعؾد ث دفعادرلعدي داتدراؾدت  د

 :االنفعاالت ال عق ننة الواعنة 

د:كلأدده شداألدحلةدتعلدا دلةو،د كد يعـداتأعةعدبدثمثدي اح 

                                                           
د.164 محعدايد عدم:داتربزخدكاتإل  ،دصدد(1 
د.134كا بدعاع،دصدداتلمحعع محعدايد عدم:داتصة ا داتة بع دب دد(2 
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بعسدة عؿد د ةم ع دري ا دبداتدةمححلداتصة مديدغعا ةد كدغحلديدنع إل ،دكبده شدا عت دل لفد دعن د» (1
 (1) .«ا  فةعؿد ل ود كدب و

د (2 داتأل و دبأدكاتدا عدا دا  فةعؿ داتاعه  دب د محعراتدارنعبع  دبأدكاتد ك داحعلدية ل علا داتصع   اةرب
  زهعر،دكععد،ديععشدكه اديعد ل يادبدةصععةد  رضدا  ا  دحعاداةلؿ:

دغأعتد رضدا  ا 

د  ائ دح ةد  بع 

دغأعتد رضداتصهعع

د(2)اعدك ائ د ععهدك عع

 اتدكد  تد عبة دي دشةلرشدكإحإلعسادهل.فعتصع  دهأعدادغ دبلرأا،دي ددمؿداسدة عؿد محعرد

داتصع  د (3 دفلأأد ديثمديةلت  داتدةمححلا دةعدل لفدسلمحع دكلة ود دعئملدإرنعبع ، دا  فةعؿدات  ودفأدكالا  يع
 (3).«دعداتمحمغ دكتلد أةهع»اتف  إلودبلؿدغعتحلمد

 :االنفعاالت ال عق ننة ال واعنة 

 كدرؤاعدكلربزده شداتزنعجلاتد عداأةعـدلعيعددإزنعئع  ي دا دنع سدكهود لرةدكذنع د كدلأددبعسدخعاـدات»
د(4).«ا عتلؿدا أ ةو

إفديث ده ادا  فةعؿداة بأعدإىلداخلععؿداخلصبدكاتدأكا داتممعكددات مدشن  د فداأد د مد إلادي عكد
  كدزيعكد كدلصلا م.

 

 

                                                           
د.135كا بدعاع،دصددتلمحععا محعدايد عدم:داتصة ا داتة بع دب دد(1 
د.21 محعدايد عدم:داتربزخدكاتإل  ،دصدد(2 
د.136كا بدعاع،دصدداتلمحعع محعدايد عدم:داتصة ا داتة بع دب دد(3 
د.137 فإلا،دصد (4 
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 :االستعارات العق ننة المنطقنة 

دا أ ةوداتةةمكدلعرؾد عس داتدراؾداتلا ودممثمدب داتععدإفد ا سدةعرةداتةعشن دات مسع ع دذاتدا فهـل
كاتثلملداتة اأ دا أ ةع دةعدل لفداتمحععضد كداتربكدةد يعداتمك وداتم ةمكدفعتة اأ داتعائ  دا لكلدةدكا ع  ةدب د

  عد لمدبإل دةع داتمحمغ داتدةلععا .ا صمحادكا صمحادبادلغعبدألفداتصع  دا ةع  دا د

 القصندة العمودية: إشيالنة -دد
 :المعاصرة والحداثة وما يغزمهما أيضا 

اتةص مدكاةل دل دشد لمداتةعاس داتصة ا ددتم د عجلإفد محعدايد عدمدادةصبدتلةعمي،دب دامحعمدرفضاد
فعتةصععةداتة بع دا ةع  ةداتيتدا دهعداتصع  د عدمدلةد عد لمديةعملدا ةع  ةدكا عاث د فإلهعدكيأهعدا دمحعرداتف د

 بمدفلا  دك دحعكد.

 الوزن والقاانة: -قد

داتدةعا د دا ل داتدةعا دكاتدنعاعدا لسعةو،دإ د فده ا محودبعتلزفدكاتةعفع ،دكإدنعداؤبعد عدمد لمديمحع 
ادةلادبعتدنعاعدبدرعةده عدات عيأ داتيتدملدلإلدأفعدبةع،دفهلدا لدبأفداتلزفدكاتةعفع دتعإلدعدبدحعك دإىلدلةعا د
ف مذنعدسنضعدتأاعـديلسعةو،ده اداتأاعـدي ددع عداد  ٌاد دسنضعدتل أ اداتةةلو،دب دسنضعدتليإلع دات هأع د

د ع داتفأع .اتيتدلدلافادكيمحع داتم ةم

ت اداددعرد عدمدتأفإلاديإلعرادف داعديدنهعدحإللبدشة ا دا عاث داتيتدل فضداخلضلعدتلثمحعت،دكةعداخت د
دي دا لسعةمدملرادتاديثل عدفة داتصلفعلفد يثعؿداب د  يب.

كلدنلمده شدا فعرةعتدبص  د ك حدبداتمحأع داتة ك ع ،دكذتكد فد ربع ععتدآد داتلع  دل صفد  د
 ع ديغعا ةدفعهعدا دهعؾدإرنعيبد ع عداتدةعتععداتمحأع داتصة ا داتة بع دتةعشن دحعادشن جدفعهعدب د  داخلفعفدبأع د  كد

د  دا دةعربدك  دات عي دهتع  د لمدفضعجلاتدثمث دربع ع .–

درعبعد د ف دكا محا  دادأعسبدكرمحعةدا ديةعأع دكز ع د عدمدسنصألدت  ديةعـ داتصع   د ف  فه دي ده ا
ده دم ل داتدنعاع داتةصععة د ف دذتك داألتفعظ، دكل داع دا لسعةم دكعة د لم داتةعئ  دلعـ د يب ديأهمل دفعا داأهمل  ا

دبفضعجلاتدكاسة دكلص  دثةعف داتةص دكفلإلفداد اضعداةلؿ:
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دملػػػ  َّدودي دزكعػػفلؽد  حديدديأع داتةلبد فداعسدكل غلا

د(1).ا رعد ات لر دممإل عدبإل اجددغعا داتصَّيلد فداهع دغ ايو

إفده شداألبععتدلليئدإىلدلضعراسدككعا ع دي لمح  د ةعـدذتكداتإلخ داتصلب،د يعد  دةصععةد يعاأيت د
داتألف،د داتععجل، داتعاؿ، دا ع ، داتلفىدا  لفدي درإل دح كؼدهو: د لمده ا دلمح د سعسع داتعادلع  فإفديلسعةعهع

سهعد ك ،دفعتةصععةدةعئ  د لمداتأاعـدا دكيه عدبدإاةععداتةصععةدي ددمؿد اتدعجل،ده شدا  كؼداتيتداد ديلةةعد
دا  ،دا ةد عةد لمد س  داتصة مد يعدكزهنعدفهلد  دات ك د يإلدفةل (دكهلدي داتمحيلرداتةعشن .

ديعاأيتد..ديعاأيتدتلداهللفدبدا دلف

ديةربة...

د حميهعد كر 

د(2)كسلعديه ب ...

داتةصععةد لمدات حعؼد ن دلللا داترعردات  ودا  أدا دتلمحي ،دكإحعاثداتدغعحلدبدرلعبدادب ل حدكلةـل
دي ديميحداتدنعاع.

دا عاث دكا ةع  ةدتلةصععةداتة لدا دكةلدأعدخن ألدإىلدا د عدداتصع  دات اددبدلإفديدعبةدأعدتةضع دتلاـز
داتةةم ع د لمداتدةمححلداتم ةمكدإكد كافاد عدمدبددكردات الع د لمديإلدللداتبعاعد دكا ة عسده ش اتةصععة

د درنعمدألفداألف عردبده شدا عؿدلديلؿدإىلددإةأع ات  د فد  محادا أالردات ادد لمداتةعرئدكحنعكؿد فه ا
دم داتدلاه دكختدفودهدلةلددتداه دي دكعاع.

دا عاث دكا ةع  ةدهلعد كثعة دبعتمحعبداألكؿدبدبدعباد ل داعرداتشعرةدبداتأهعا دإىلد فدةضع دتلاـز
د(3).«دراسعتدبداألدبدا غ يبداتةعمي»

                                                           

د.41 محعدايد عدم:داتربزخدكاتإل  ،دصدد(1 
د155 فإلاد،صد (2 
 .37دراسعتدبداألدبدا غ يبداتةعمي،دصد: محعدايد عدمدد(3 
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د دب  د اتص اع داألكؿ داتفص  ددمؿ دبػي  د عدم د أا د رب دات م دكا بدعاع  داتأةعمد»اتلمحعع اتدصعك 
داتثعكدإىلدكاتد داتة يبدكبداتفص  د ل  اسدصعدـ دبػ دات ا دملداتلمحعع أل ا داتةعايم داتصة  د ةعد د إٌف دفعا داةلؿ  

د دتا د ع دي ديأ ادل  اسداتلمحععدزنع لفد عملداتصة  ديلزكفديةفَّمدراحلا دفه ه دتلصة دبل ادبمـ ي دادنعكزا
دشةعئ د دفه  دب دا د  ف  داتأ    دذك داتة ؼداتةمحلو دي  دكا إلدلحعة دتلنعاع داتةعاجل دب كح دا ص ب  دا محه   ات ةلس

د(1).«ا ععة

دألكهعج دفعا دحنعبدلدإلرت دكراجل دبدمحتدي  داتة لدا  دتلةصععة دكا ةع  ة دا عاث  دتلاـز دةضع  د ف داتةلؿ دبإي ع أع
 ا عاث دات عيأ دبدذاتداتصع  دكاتيتدب زتديممهعدبدةصعئعدغن ا دكبةعدسألاتدبداتربزخدكاتإل  .

 الخطاب الشعري م  منظور داللي: اي تأم ت /5

اخل عبداتصة مدد عبدي د لعددعصدحعاداةربد  داألشععجلداتةعدا دب  اة دغحلد عدا ،دت تكدككبدد
د داتيتد رلاد لعهعداتلغ داتصة ا فدكةعداعدتددصعئصهعدبدثمث د ككا: فدل لفدتغداديد ع ةد  داتلغ داتةعدا

 بعتصععغ دكا دع  دبداترتابعب.دا هد عـ» (1
د (2 دألف داتصة مدا عاا، دكد  تداتدةمححل دب دات ل عتدكا    دكاتدلافا داتزنعجل د لم دا  إلنعـاترتبع 

دذتكد فد سمحعبداتدلفعاداتصة م داتصة ا . دا   كح دبداتمحأع  دي لمح  دكاتدلافاداتلفاودي د ه داتةضعاع
 بدأعسبداألتفعظدكا إلنعيهعدداد داتإلععؽدإىلدكع بداتزنعجل.

د (3 دكا كد ع و داتأفإلو دبع ض لف دكا    داتةمحعرات دربو دب د ععغ  دا لمحودفأع  دحعاا دإبعا و كلةمححل
 (2).«إلدةمحلع بعألك ععدات اهأ دكا 

دتغلا دد تع .دي داإلد ععد فدادي   دبعفداخل عبداتصة مديغعي ة اتلغ دهلدي داإلد ععد فددبدكهل ا
ات اتدهودا لردات مدد شادم بدبادبعف عدشعجل،دكهلد  اد لمد ل دبدةلمحعتدات اتدك حلاهلعدكت تكدبع تده

دلعكردحلتاداتة لع داتبعا ع .

د

                                                           
 .40صد  دراسعتدبداألدبدا غ يبداتةعمي،د: محعدايد عدم(1)
داتصة ا د أعد محعدايد عدمدبدبدعبعلاداتأةعا ،دصدد(2  د.47كسعل درعإلعت:ديفهـل
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 كلدداتصة ،دك  لةادبعتأفسدهلدات مدزنعفىدفعاداتصع  د لمدللافاد»فدكا هبد محعدايد عدمدإىلد 
د(1).«كلأعغ دب داتصلددكاتع يل

حعاد فداتصة ا ديعدهودإ د دعجدلعزجده ا داتةأص ا دكاتصة دات عي دهلدات مداإلدلبدا ع بداتصلدد
د دد،كاتع يل د عي دب ع دبصف  داتمحأعجل د ك داتدةإلع دا ل ل ودإذداصأفداتلزفدكاتةعفع  داتدةإلع دهل حعاد فده ا

حعادالنأداتصع  دا عاادإىلدبإل دبأعجلد»اه  دا ع بداتع يلد كداتزنعجلدات مدهلداةربد  دات اتد كؿدشوجلد
رداتلغ دكاتةمةعتدائ داتيتدا درؤا دإىلداتة ددأعف ةد د ةم ع ،دل أادي دإبعاؿدتدإلديع د مةعتدياتةمةعتدا أ ةع د

د(2).«  أهع

 الخطاب اإلبداعي المعاصر: -

د بث دي د مدكةتدالحد لمدرس د لرةدتللاةعد» اتة  داتبعا ودبداخل عبداتصة مدا ةع  دجنعشداتعـل
كاةلتمحهعدبل إل ددع  دبد،داأد ديعدلاداألكتع دي داتلاةعدا ةعةود(3).«لإلةمدتد لفد بث ددنلذكع دك بلغدد ت ديأا

عؼدإىلدات صفدةع  ةدبصةعهعداتع يلدكاتمحأعئودهتكاتعراسعتداتأةعا دا »إرعرد أع  دل لفد ن لهعداتصة ا .د
  داتةأع  داتصة ا داتيتدادفع  ديةهعدا دلةودبمدك ود كداهدعمد عدإىلدالععتداتةلةداتزنعئع د  در ااداتمحععفد

ب داأل أعؼداتص فع دكاتصللع دبداترتابعبداتلغلا دا دةأ دا سدخعاـدحادل لفدات مدزنعثد دعن داتدضعاةعتد
د(4).« شمحادبعتإلي داترنعيب

إفدب د ث دارتباداتة  داتبعا ودبدا دلةوديعدهلدإ د محعرةد  دل مج دتلكادي دككلشداتلاةعدا إلديعثد
اتلاةعداتفادألك ائادد  داعشوداتلاةعدكيميإل ع د عا دإفضعجلاتدا فةعت»حعادلدض  داأل  عؿداتبعا ع د،فعأع

بأهنعد د،فدديلؿداتلظعف داتصة ا دفعادبل فهعدبأعجلدكعاعادتةمةعتدي داتصلرداتيتدلدخللهعداأل لاتدكات ل عتد
هتعؼدإ دتديةعادذالعدهعدتدض  دحةهعدبداتد  د،دفديةادهلعده شداتفةعتع د  مدفأععديد ع داة دبع دمحعرع داتعتع د

د(5).«إلعكدبد مةدادا عاعةاتل

                                                           
د.197كا بدعاع،دصدداتلمحعع محعدايد عدم:داتصة ا داتة بع دب دد(1 
داتصة ا د أعد محعدايد عدمدبدبدعبعلاداتأةعا ،دصددكسعل درعإلعت:د(2  د.59يفهـل
د.173كا بدعاع،دصدداتلمحعع محعدايد عدم:داتصة ا داتة بع دب دد(3 
د.173،دصد فإلا(4 
د.174كا بدعاعد،دصدداتلمحعع محعدايد عدم:داتصة ا داتة بع دب د(5 
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 ث د ذنع داخل عبداتصة مدا ةع  دبديعلدكلدةد ععغدادبدإ عدةدلص ع داتلاةعدكفادبأعجلددحعادل
دع عدلةلتادي د ف عر.ف دشة ا داتةصععةد دفيغعا دبدكظع

فعهعدب ددكه اديعدكة داتةصععةدا ةع  ةدغعيض داتمحأع ديد ل  دي د دكاتد د ةلع ،دكاتةمةعتداتمحأعئع »
د(1).«ا تدمحعسلع لادإىلددل اسلع لدي  دبدر فعهعدد ئ دداعكرا اتعاؿدكا عتلؿدهودلأعف ا د كد

د،اعربهعداتعارؾدحإلععدكتعسدكاةةععديعدافدحد يعيادبعبداتدأكا دات مدا صفداأل  عؿداتبعا ع دا ةع  ة
فعكرداتةصععةدا ةع  ةدالؿد» لمدحعدسلاجلد  مدادعد دبدإجنعزشدا محععدكاتةعرئدداتبعا وحعاد  مححداتة  د

دبدخت املدد تدهع دي ديإلعذن  ديأا دات مدلأدا ش دا دلةودبعتةعر كت وداإلد ععدذتكدككبد لعاد(2).«إىلدخمعرمح 
داتمحةضدتدلكداتع  تدي د دفه  دك عـ دا محعع، د ةصعا  د دا دةلة  دبعؼدي دا خ ك عتداتع تع  د اتديلودبةعر

 كدبصعغ د د لدد،بدهلا دا ةصلددإ عـعدإىلدف اغادي دا عتلؿد كدي دكله داتةضع د كددمؿدفضعجلداتأألدا دكهن
د(3).«اتة ائ داتع تع دا صرتب دب دا  س دكا  س دإتعاد ثأعجلد ل ع داتدلا  دا ةعاـ»

كي دهأعد إلدأدملد فداتلغ دملدلةعد داةدلل ع دفيإلبدب عدبع تد لعادبداخل عبداتةعميدب د  محيتد
ب دهودا ص  داتلظعفودبداتة لع داتصة ا د»،ةع دبد  لع داتدلا  دكلؤسسدهلعدكتعإلتدم دد عةل دتألف عرفر فعد

تةعد  محيتداتلغ دلإلةمدد(4).« كديعداإل مدبلإلع ععتداخل عبدت تكدللكبددراس داتةمة دب داتعاؿدكا عتلؿ
تلةلا عدكز عدكلإلةمدتلديعمدكاعكزدا دةعرؼد لعاد  عرس دحاداتدنعكزدت العدهعد ك دكا دلةودثع ععدحعاد دلةدربد

تدرتؾدتلةعرئداجملعؿدبدلصلرديعدشعجلدي دهلاكسدك حعسعسدلمحعكديمحةث ةدبد حلكرةدات اتدكدائ ددات يعفدكا  عفد
داتصة م. دي د  لع د»كاتة   دا ةصلد دحاداإلد أا دك صعرعتد فإلع ع  دا دلةودبعؿديهعراتدذهأع  لد لبدي 
كتعتدبدا دلةوداتحإلعسدبعت غمح د كداتصةلردبع ضلرد كداتغععبدداد داتدصعبكداتصة مدا لكلدداتدنعكبداتيتد
د(5).«داد داتةصععة

دإدرا دل  دي  دتل داتةعرئدبعتعدلؿدإىلدا ةرتؾداتصة مدأل ا داتدةةععدتغ اجل دا ة دبدحعأاددب ده ا ؾ
ةعداهدعمدإىلدبعرة د ي دل أادي دإدراؾدا عذبع د فدا دلةود»مح د محعدايد عدمداغحلهعدحعادت غبد أهعدإىلد

                                                           
د.175صدد،كا بدعاعداتلمحعع محعدايد عدم:داتصة ا داتة بع دب د (1 
د.173،دصد فإلاد(2 
داتصة ا د أعدايد عدم،دصدد(3  د.61كسعل درإلععت:ديفهـل
د.176كا بدعاع،دصدداتلمحعع محعدايد عدم:داتصة ا داتة بع دب دد(4 
د.180،دصد فإلاد(5 
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اتف ددكاغ اادبعتإلف ديأة كعلاديأةمحعد  دكله شددإلدهلماتصة ا دبصأع  دفأع دراةع دكإ د عدل  داتصة دي د فدا
د(1).«ا  لفدتلفة داتصة م

دبةعدا دكاتف دا دك  مححداؤك داتفه داتةةلودإىلديع  إلدلحمد لمدبداتة فداتةص ا دل لرد عيلودات الع 
حعاداأدد»اتةةمكدتلخ عبداتصة مددا سدعةعب  سديعدبعفدسعئعادات مدبعفدا ددا فعهع داتزنعئع د صل د

إىلديعدبةعدحصلؿداتةأع  دا ل ل ع دكت  دبدبلدعدا عتد دةعشنعدكحعاثعدلمحةمدا عفا د لمددبع  فةعؿاتصةلرد
ي ديد لمحعتداتدةعي ديعديعدزن لاداخل عبداتفادي د بةعددت أه عدادي بعفدكفاداتا كؼدداتدرابع   كرةدككلدد

داتةص دب دهلد دتةضعاع دبديةع دا دففوداتة فداتةص ا دملداةعدا محععدي عتبدبعتةأععدبأسعتعبديأ ةع  ات يع ع ،
داأل دي  ديلةفا داخلعصدبف داةعجل د أالرش دكلعادلهع دادشععجل دكعاع دكلص ع  دكذالع  داد لبددتأألدد يل ع  إزنعئو

د(2).«حضلرداتدراؾداتحإلعسودكاتةةلودتألشععجل

 شعرية الخطاب اإلبداعي: -

كاتيتد لكمحهعدزنص د،ل ب دشة ا داخل عبداتبعا ود لمدإب ازدر داتبعا ع داتيتدلع داتةصععةدا ةع  ةد
داتصة مدبدش لادا د عي دمعدادات مداصة دبادا دلةودح داإلدةمح داتة  داألديبدا  فةعؿاتديعسد  در ااداد

دتل ة دبداخل عبداتصة مد د عاعة د بةعد دت تكدككبدللف  دا فضا د ك داتةةلودفعؤاعش دبل عدد»ب تكديلةفا أل ا
د(3).«بع تدا ةعكدي ثف دكيعتل لاد ـدبعفد كلد

داتيتد ددادلا داخللنعتداتزنعئع  دبدةعادا  ديةمحأ دا لف دفعتة  داتبعا ودا عع دكدٌؿ، دةٌ  ديع دات مـ فيع 
د.ا  فةعؿل لفدم ل د ن ل  دإشنعجلاتديهع  دتحعاثد

إفدشع  ا داخل عبداتصة مدل   دبدا عااد  د فإلادبغضداتأا د  دا  س دإتعادكا محععدغحلدمربد»
فعخل عبداتصة مدإبعا ودغحلدمعكددكاسعد(4).«ادخللادكعاعدتللاةعدا  للبداسديضعرش لمدش حدشوجلدبدمعكتد

داتع ت دإزنعئودبدتغدادكا هد عـدفعاد دا لفدي دكع محاداتةةمكدب د عدسنلفادي دإحإلعسدبدا دلةو.

د:كدا  ب ةدبدرمحعة داخل عبداتصة مدلدنلمدتل دلةود ربدي حلد عكتل ة»
                                                           

د.181صددكا بدعاع،داتلمحععدب داتة بع داتصة ا :د عدمدايد محع(1 
د.183-182كا بدعاع،دصدداتلمحعع محعدايد عدم:داتصة ا داتة بع دب دد:اأا د(2 
د.185-184صدد فإلا،(3 
داتصة ا د أعد محعدايد عدم،دصدعإلكسعل درد(4  د.63عت:ديفهـل
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ه دأل اداةد عدبد سعسدبأعئاد لمديةعفد ةلع دحةعةع د ـدمعزا د داد لبدككلددة اأ دلعرجد د ةلودس - د
 ب دات  ف دتدرابا.

دا دنع  -بد داةد عد لمدا ةعكداتدخععلع  دكا دمحعاأ دبدآفدكاحع،دب عدإللعرجد د ةلود ةبداتدراؾدأل ا  
 (1).«لةعـداتفه دات كةودا لتعدتم فةعؿد لمدا ل ل و

د دي  داتدراؾده ا داتصة مدكلصنعع داتفة  دب داتةة  دإىلدبمحح دإ عف  دا ةع   ممع اتداخل عبداتصة م
دبعسدأمحعطدا  لا دتل اتدا ةع  ة دكذتكدتفإلحداجملعؿ دسعبةع د ش  ع د يعدد،ا إلودب ع دتلدعرجداألكؿ دبعتأإلمح  ه ا
 د ةلع دا دللددإش عتع هنعدأل»اتدعرجداتثعكدفهلد  ةعدي داألكؿدإذد دادلتعدإ دبةعدكهعدكهععدكبصحلةد عةعةد

داسدأ عؽكاتةعرئدي عتبدبعسد أعشديض لهنعدبعتدراؾدا ل ل ودكات عحد لعهعدبلسعئ داتأةعداتع يلداتعةعادبغع د
د(2).«شة ا داخل عبداتبعا و

اخل عبداتصة مده اداتأهملدكرببداتغ لضدتعديعلدا أتلؼدكرنة درغمح دا دلةوديأيص ةدبدرغمح ددا دهمل
دكإ د»اتدصعمدكذتكد دهلع، د دي د دحد ع  دككلبداتةعرئدتل  دعز دلصمححد  كرة دكي دهأع داتدنعكز حاد داةع

ة عدات ح دبعأكدكب داتأألداحص ديعد محاد محعداتةعه دا  كعكدإتعادبد س ارداتمحمغ دكحاد لمدلفعداادحاد د
د(3).«اكيأص 

 يعدإذادا ربد»فإذادا يربد  داتصوجلدبعتلفىداتعاؿد  دا ةعة دحص دب عؿداتةل دفمداص داتل ةداتةلا د
داتأفإلع ع  داتل ة دفديص  دات  عؿ، دسمحع  د لم د  دك  ؼ داخلعركع  دبللازيا داتدةمححلد(4).« أا دبعف ده ا دكألك  ،

ددةمححلدبعألتفعظدا ةعةع .عدي داتتبعتةمحعراتداجملعزا د 

ديمح أعد د ك ديإل ل ع دبعف دإذا دإ  داديةا د  د عدم داي د محع د   دات فعع داتبعا و داتة   دبعف كت تك
ا أعخددهتعئبدةعادا ا فضعجلاتداتزنعئع دداد دإرعرشداتفادات مداأفدحدفعاداتفضعجلدتفةعتع دخمدلفداتشنعجلاتدحاد

دا دعحدتحعاثدا  فةعؿ.

د

                                                           
د.186-185كا بدعاع،دصدداتلمحعع محعدايد عدم:داتصة ا داتة بع دب دد(1 
داتصة ا د أعد محعدد(2  د66ايد عدم،دكسعل درعإلعت:ديفهـل
د.186كا بدعاع،دصدداتلمحعع محعدايد عدم:داتصة ا داتة بع دب دد(3 
د.189،دصد فإلا(4 
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دبعتصة ا د دتا دكا رتافا دبأ  عتا داتصع  ددللؼداتةإلأ عادكتإلشعرة دك ثعر دلدمحعد محعدايد عدمد ععة كيع
دفإفداتصع  دةعدح  دتأفإلادبأفإلادكهلدبد كجد  عئادأل أعدبثحلاديعدجنعشدا دددبددالا ادةلتداداتصهحلة»كاتأث ا فد

د.كإكدإذادات دعبد عتدت دعبددكإكدإذاداتصة اجلد عتدتصع  

دكسحلدحععل دفأثعرش دتعياكفةم، دبعف داع فد لمدذتكدكإ ديع دبا د ي اجل ادحفألدات ا د  دمدبدةعا 
د(1).«ره د ب زد ل عجلدك دبعجلد ص ه ما

د دمععا دكاةدربش دشع  ادا دتا دكاؤبع داأفعا دك  دايد عدمداثمحتداتةلؿ دب د»فةمحع دمجع داتصع   ففودشة 
 دبد إلعملداأل عتإلع دا صلب دبع  فدكات كحأاتلاةةع دا إلع دكاألحعسعسددإىلدأحاألحعسعسدا ص ة داتيتدغعتمحعديعدا

د(2).«م  ،دك محعرةديص ة ،دكر اف دككعةدبداتصلرةداتفأع ديعداعكزشدبدبةضدا ع تدتةعلدداتمحعاعدا ة كف 

 لاي ددلضعف حعادا لد عدمدبدشة داتصع  دبةضددصعئألداخل عبداتصة مدات مداع لادإتعادي د
دككاد  دةعلدداتمحعاع.خ د عةدكإفضعجلاتدبصلرةدفأع دكعاعةدإىلددرك دد ككاد  دا أتلؼد حعع عدب

د

كات بلدداتف  مددحلدممث دتلةص دإذد عشدظعه ةددا حن عطكهلداةدربشدرغ ديعدسعدد ص دبادحفألدي د
عميدات مد هعشدشة اجلدات حع دللؼد يضدإرادلادكةأع داد  داتلل داتةدفةعدختلمداب دد(3).«بداتبعاعداتصة م

دسمحةلشد دات ا  د كت ك داةعصهع داتيت دا عاعة دا  عتع  دكا غمةعلا داد عشم ديع دةعيلسا دب درنع دمل دكبأ ا اتإلعبا،
دعتع دكغحلهعدي دا اعه داتيتد فعدددي   د دزنمح داتمح عجلداألديبداتدةلععمدك دا اعدكةلفعد لمدربلعددراس دكدعفعتص»

اتمحعاعدب  اة ديغعا ةدد سدة عؿع ادات مداةعسدفعادب  اةداداخلع  داتيتدغعتمحعديعداأحد لعهعدات ي دب دا ب دم
د شةعرش دب داتلفدا عكر د لعا دكا غم دسمحا داتلغلمدا   ددفعيدمؾ(4).«  ع دةعيلسا دكث اجل داتلغ  دتأع ع  اتصع  

ددع ديأا دتعنة  دكاتمحمغع ، داتأيعة ديص ب دي  دكلص با داتف  م دكلفديا دكغحلش داتة آك دكلاددعبعتةن  دا بب  
دكه دحإلبدرغمحدا دشعجل دبعف ع د محعدايد عدمدبدلأعكتادد شاخل عبداتصة مدكا ل ا دهوداتيتداصععهع اخلع ع 

د كداتبعا و.دتةضع داخل عبداتصة م
                                                           

د.161صدد محعدايد عدمد:دراسعتدبداألدبدا غ يبداتةعمي،(1 
د.161صدد فإلا،(2 
د.165 محعدايد عدم:ددراسعتدبداألدبدا غ يبداتةعمي،دصدد(3 
د.179ا  كعد فإلا،دصداأا :(4 
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أا دإىلدبةضديؤتفعتد محعدايد عدمفداتيتدامحعكاد لعهعد هنعداإلعدأكبةععاد  داتصع  ددللؼداتةإلأ عأع
بد ك ائهعد ا لادإىلداخل عبداتصة مداتبعا و،دفهلدا إللدةصعئعشديثمدبددالافد اتربزخدكاتإل   د ل دي د

 عدفعهعدب داتةعيلسداتة آكدكاتأإلعملداتمحمغودتعخ جد لرةدبدكهلدهعداألكىل،دإذدرنداتفصعح  ددعاتع  تدلدأ
تللكلددلدضعف دفعهعدم ل  دإفضعجلاتد دافه دبأههعد اعدبعفدإذدشندلكدثةعف دكاسة دكتغ د لفع داةن د  دفه د

د. اجلت غمح دبةضداتةداسدنعب حاد  اد أدبدةصععةداتربزخدكاتإل  دهللايسدلل عيع ددا ،دلفععهتعداتفلإلفع دات ثحلد

دإذداةلؿديثمدبدا ة عداتثعتا:

د سعف دكلإلعف ا 

دفعآد داتصعي دت  ِّدكةلأع

د(11 يأإل ع

د دل هةاداألحلاؿ

دات  دكا عجل

د(21 اتأعردكاهللاجل

دبع تدبعاادهع

دبع تدهنعادهع

د(1).(31)ي د عديإلألف

دللكدات ل عتداتغعيض دبدهعيصاداتدل عيودبعآلد:دعهدال 

ديإلدله  دي داتة آفدات  مييأإل ع:دد-(11 »

د

                                                           
د.133ايد عدم:داتربزخدكاتإل  ،دصد محعدد(1 
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اتأعردكاهللاجل...كا  عدا إلألف...دإحعت دي داتصع  د لمدفلإلفداداب د  يبداتيتداعكزتد ا ا د   دد-(12 
ات لفداتعل ع ع داتةعئل دبأفد   دات لفديعجل،دكل ابد كدهلاجلد كد عردإىلد   دكعيعدهل شداتةأع  داألربة دشن  د

دد د  م دلا دمحعرش دمل دعيإلع دبا داتدأعةضدة  د عـ ديمحع  ده ش دبف  هتع دلدنعكز د ف د رادت داتيت داتسميع  اتفلإلف 
  داخللاددتاألرس و،دكهودف  ةدكا حد فد ك اجلهعدا إلد عةدي دل اثدفلإلفودال عكدكي د صلصدة آ ع داعث

د.ي د ل اب دكي د ر  دكي د  عديإلألف 

د(1).«ا  عدا إلألف:ديإلدله دي داتة آفد(13 

دكر اةدادبدر فدات ل عتد لمدر اة ي دةعيلسد محعدا دكإرسعؿدديد عدمداتلغلم، داتدفةعل ، اتصة 
 مد ف داتديرتاكح دب دا إلد عدي دكاةةادكي دثةعفداداتسميع دكاتدعرسنع دكاتصلفع ديأهعديعدلفصحد  دد عبادم

داتاغعؿدبداتمحيادك ل دإىلدفلإلفعتداألي داتغع دل لبدي دةعرئهع ديع دكيأهع دإتعادبدد تدهع ب ة،درنإلعديعدد ع
دتحلافاد دكا سلا دكاتثةعب داتلغلم دكخم ك ا ديلركثا دفعا داإلديض  دب  اة  دكاتصة م داتبعا و داخل عب   كراعت

دي دإلمحعلادا عاعةدإىلد يثلهعد لعادركحدد للادتل ةع  ة.

 ماهنة الشعر: /6

تةعدل  ؽد عدمدإىلده شداتةضع دبدبدعباداتصة ا داتة بع دب داتلمحععدكا بدعاعدككةلهعدب تكديةعي د
داتصة د أعد ددتع د لمد ذنع  دبعتربزخدكاتإل  ،دكه ا  عدمدات مدراحداإلمححدبد محعدايددالا اداألدحلدا لسـل

لؿد  داتصة د هلدسي دإزنعئودزندلمداتصوجلديعذاد ةد»يعهعدادمعك داتل لؿدإىلدكله شدكاتد عسدحةعةدادةعئم
د(2).«ك عش،د ـدهلدحإلعسع دمجعتع ديغعا ةدتل أتلؼدكي ادف دتلخلاد لمدغحلدسؤاؿدسعبا  

داتةلؿ،دغلبد لعادتص فادبعتلزفدكاتةعفع دكإفدد»إٌفدبل  دشة دبدتإلعفداتة بد ب ديأالردلةاد يأاـل
كةمح د أعدا عهل دكبد عرداتسمـد بمـدد(3).«اتص عبعفدب د ل ،دشة ادي دحعادغلبداتفةاد لمد ل د

داتة ب(.

                                                           
د.135،دصدايد عدم:داتربزخدكاتإل   محعد(1 
د.195كا بدعاع،دصدداتلمحعع محعدايد عدم:داتصة ا داتة بع دب دد(2 
د.410،دصد1990،ددارد عدر،دبحلكت،د1اب ديأالر:دتإلعفداتة ب،داجمللعدات ابع،دطد(3 
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دتلصة دملدا ب د فداتصة دبمـديلزكفديةفم،دكت  دةعؿدتص فادبعتلزفدكاتةعفع ،دكه اداةاد إٌفده ادا فهـل
ت  د فداتلزفدكاتةعفع داعدمفد   داتدص افد  عدبداتصة دي ده ادا أ لادك  داتصة دإىلداتدةعددبدا فعهع د

ده ادملدافةعشددع عدادا  عتع دإ دكهودرلدات ل عتدكارلةعئهع.

ات مـدا صفمدا دأتادكهلدد ؽدتلةعدةدكمعكت ديإلد  ةدهلعـد»إٌفد محعدايد عدمداة ؼداتصة د لمد  ٌاد
،دكةعدك لداتة  دبدممعرس دي دةمح داتصة اجلدات محعردم لدةلبداتفصعح د كدلص ع دكعاعدتلإل لفدا حد اجل

د(1).«بلاس  دات ل عت

د عدمدتاد مة دكرععةدبع ععةداتعادلع دكاخلعركع دتإل إلعفدفعتصة داإلدلكبد إٌفداتصة دحإلبديفهـل
ات هعرةدي داتع سدكاتدخلألدي دات  لبدكا  شن دكهلد دال فدك دافإل دك دشنع عد ةعئادثعبد د كدم دة،دإ ٌاد

إ ٌاداتإل لد»مداتةعملدكاتصع  د مة د ع  د سعسهعداتزنعجلدكا  عؿداتلإلعفدات مداةربدحعؿداتةعملدفدأصأدبعأه عفد 
د(2).«  لع دلصلاسديةصلدةدبدةعيلسداتلغ دإحعاثبدةمححلا داألشععجلدكاتإلةودإىلد

يص لحد فل مداتصة (،دت  ده شداتفل مدلةد عد سعسعد لمددإددعؿإٌفد محعدايد عدمداة عدإىلد
د لمداتدن ب داتمحعر دأع د بث ديأهعداتاعه ا دك لمداتميةةلتع داتيتدلةاداتضمحعبع .اتأاعـدات مداةـل

داتةص د ديأ  داتيتدظلتدسعبأ  داتصة  د ك دا اكد نل  دي  دكاتميةةلؿ دا غعا  في عدمدامحياد  
ا عهلودكإىلداآلفديعزتأعد ةعسدا غرتابد  داتصة دك عدمدزنعكؿداتدأةعبدبده اداتلكلدداصةعاداتثعبتدكا ديلؿد

دئعدغن ا دكامح دربع ععتدآد داتلع ،دإهنعدا  بع دكاتص اعدا دلا  دب د اتربزخدكاتإل  (. عـدةصع

د(3).«إٌفداتصة دا ةعةودهلدذتكداألث دا  عيلدات مداصعرد  دبأاداألشععجلدكتعسد  دحع دات ل عت»

د  دركحدات ل  د د  دش لهع،دكه اديعداغعبدبد ص  ع.إ ٌاد اد

دإىلد ص ةد د ل سدد للا دب ع دا حد اجل، د لمداتدةلععدكرفضدكهعـ د أعد عدمدل د داتصة ا  دا عاث  إٌف
د ثعب دالععتدد-سلاجلدبعفدةعشنعد كديةع  ا–امحةمداتأألدا عاثود»اتأألداتةعميدكت  دا عاثوديأادفةودبدح د

                                                           
د.5زخدكاتإل  ،دصد محعدايد عدم:داتربدد(1 
د.196كا بدعاع،دصدداتلمحعع محعدايد عدم:داتصة ا داتة بع دب دد(2 
د.7د محعدايد عدم:داتربزخدكاتإل  ،دص(3 
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دفعتأألدا عا داتلغ ، ديلا ة  د ك داألشععجل د ةععرا  دارلمحعرا ددكف د عبعةدات مـ درفضدةعرع دإىل دالؿ ثو
د(1).«اتلاةع

دا د اع دبدةصععة د ل يا ديع د  د رمد اعتدكه ا ديةعرةهع داتيتد ربدبد حع د دي دكرؽداتدلت  ي  ة
دات دعب :د

دبأتد  ربهعدبصفعهو

دفأتلذدسع  دشهةدهع

د تبعتص

دك  لذد بدمحهعدح فع...ح فع

دك كز هعدشم دلعررنعع

دبدذاب دد ...(

دبعت د عفدم ـل

دي دسل  دا لركثدإٌفدات حع دكاهل كبدكا  فةع تإهنعد ا داتلةعجلدب دا إلعدكاتلرؽ،د

د رح دبدفملدات ل عت

دك  ععدإىلداتص ؽدركلتدا

د(2)ع دياع اد ...(.لك رددات

داتةعميدات مد دكعاعديغعا دتل فهـل دحعاثو،ديفهـل دات مدةعياد عدمدتلصة دإدنعدهلديفهـل إٌفدا فهـل
 ل إلادبدل اثأعداتصة مداتةعمي،دإ دلة افاده اد د ل يادب عدهلدبد   عتاداتصة ا ،دإذدجنعشدر ؽد بلابداتصة د

                                                           
د.201 محعدايد عدم:داتصة ا داتة بع دب داتلمحععدكا بدعاع،ص(1 
د.133 محعدايد عدم:اتربزخدكاتإل  ،ص(2 
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 دب عد ل سداتةعتبداتة لدمدب ث ةدبددالا اداتربزخدا  دكبداتلةتد فإلادملدادخ د  داألكزافداخللعلع دكب اداتةعفع
د.كاتإل  دب عدهلدا عؿدبدةصععةد ا  ائ  

دتدل دح َّاد دا عؽدكلةه اددف  عجل...  محدهعداترتابدظلعل 

د(1).ان دي دب د عبد اةألادادددر اجل... ف زهتعدا  عفدب ا  

دبةضدلةأععتداتأألد د دد د لعهع دإ د  ٌا دحعفىد لمداتص  داتة لدمدتلةصععة فةمحعدايد عدمدهأع
دل دبداتأةعط.د ثا عاث دمم

دةصععةد ديث : دا  دبداتةعاعدي دةصعئعش دلمح دةعتبدآد دحعاثوديد ثمدبداتةعتبداتصة  دجنعش ب ع
داتصلفعر 

دزنع  كدلعرا د عأهعد

دالةوديبد لمدشف داهل شن 

د(2)ادنٌعديداتإلف دا ؤبَّعدتليأ ...

ديعدةصععةد اعداي  ةدي دكرؽداتدلت دفةعداسدهلهعدبعتةعتبدا  ،دهدذالهعدبةعتبداتصة داتة لدم. 

دهلداع لدإىلد داعؿد لمد فد عدمدلمح دبمدا اعه داتصة ا دككةفديلةفدكسودبعأه ع دإ ا كه ا
دإ عدةدبةاداتةصععةداتة لدا دكفادةعتبدحعاثو.د

 

                                                           
د.26كاتإل  د،دصد محعدايد عدم:اتربزخد(1 
د.187 فإلا،دصد(2 
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 الخاتمة:

يف ختام دراستنا ىذه، واليت تعرفنا من خالذلا على إشكالية التنظري وادلمارسة يف ادلنهج النقدي يف اجلزائر  
على النحو  إدراجهاثرنا آوالنتائج  ىل رلموعة من اخلالصاتاليت توصلنا من خالذلا إ أمنوذجاعبد اهلل محادي 

 التايل: 

اليت تركزت  األسساجلزائري يف فرتة ما بعد االستقالل بأزمة، استلزمت إعادة النظر يف  األديبمر النقد  -
ها الثقافية ومنطلقاهتا الفكرية ادلسؤولة عن ىذا الوضع الذي مس كل اجملاالت اإلبداعية يمعليها مفاى

 وادلمارسات النقدية.

كالسيكي وىي مرحلة طبيعية نظرا للظروف السياسية   أكادمييالنقدية اجلزائرية بأسلوب  األعمالبدأت  -
 واالجتماعية اليت عاشتها اجلزائر قبل االستقالل.

 وحيتدي بو يف كل خطواتو. اآلخرإن اخلطاب النقدي العريب ال يزال ينهل من  -

ة حتوالت منهجية نقلتو من النقد غري ادلمنهج إىل لقد شهد اخلطاب النقدي العريب عامة واجلزائري خاص -
 النقد ادلنهجي مع ادلناىج السياقية وصوال إىل ادلناىج النسقية.

يف حركة النقد العريب احلديث وادلعاصر ذلك باستعادة البالغة القدمية  بآخرساىم الرتاث بشكل أو  -
 ة النقدية العربية والغربية .جدات اليت شهدهتا الساحتسادلوعدم التخلي عنها وربطها مع كل 

 أنيعاين النقد العريب عامة واجلزائري خاصة من وجود مفارقة بني اجلانب النظري واجلانب التطبيقي إذ  -
أن  أوأغلب النقاد خاضوا يف التنظري وعزفوا عن التطبيق مثلما فعل السائحي إما لعدم دتكنهم منو 

تلك ادلناىج كما ىي  إجراءاتعدم استيعاب  أوئة العربية، ادلناىج الغربية ال تتناسب مع البي إجراءات
 .اآلخرعند 

النقد العريب احلديث وادلعاصر مل يأت مبعزل عما كان يدور يف الساحة النقدية الغربية فقد بدأ تأثره مع  -
العربية ليعرف النقد بادلناىج الغربية وادخلوىا إىل الساحة  أعجبواجيل امحد ضيف وطو حسني الذين 

 العريب طابعو ادلنهجي ألول مرة .

فهو شاعر  النقاط البارزة حول حياة الشاعر ومساره األديب أىمكما خلصنا من خالل ىذه الدراسة إىل  -
 .مثقف مبعىن الكلمة 
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كما أنو جسر من اجلسور اليت تربط بني الرتاث واحلداثة ، فهو شاعر يريد التجديد والتطور من منطلق  -
اتو مسكونة بالرغبة يف التجدد ادلعريف، يأخذ ويعطي فهو الصفحة اليت ال خترج إىل اذلوية واألصالة فحي

 الناس بيضاءكما يضفي على إبداعاتو عنصر الذاتية، والرمز والغموض يف شعره.

آراءه النظرية إال انو يف بعض ادلواطن بعض  عبد اهلل محادي جسد  أن لنصل إىل استنتاج جد مهم ىو -
 التطبيقات.خانو التطبيق وبقيت بعض آراءه النظرية حبيسة خالية من 

وختام اخلتام حنمد اهلل على أنو أعاننا ووفقنا على يف إجناز ىذا البحث وإن كان من خطأ فمن الشيطان، 
 وإن كان من توفيق فمن اهلل سبحانو وتعاىل.

 

 هلل رب العادلني.واحلمد          

 



 

 

        المالحق
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(، فيلسوف ومؤرخ وناقد فرنسي شهًن صاحب الثالثية <8=8=-8=8)? H.Taineهيبوليت تين:  -1
ادلنحدرة من الشهًنة ادلعروفة )العرق أو اجلنس? مبعىن اخلصائص الفطرية الوراثية ادلشرتكة بٌن أفراد األمة الواحدة 

معٌن، البيئة، ادلكن أو الوسط? مبعىن الفضاء اجلغرايف وانعكاساتو االجتماعية يف النص األديب، الزمان أو  سجن
 العصر? أي رلموع الظروف السياسية والثقافية والدينية اليت من شأهنا أن متارس تأثًنا على النص.

الفرنسي الذي آمن بنظرية التطور لدى  (الناقد1906-1948) f.brunetiere:فردينان برونتيار-2
( وأنفق جهودا يف تطبيقها على األدب ولو كتاب تطور األنواع األدبية الذي ألفو سنة ;8<8-<8=8داروين)
8=>8. 

ناقد  gharele-augustin- Sainte-Beuve  ?(1869-1804)سانت بيف-3
 فرنسي)أستاذ ىيبوليت تٌن(.

(، فيلسوف فرنسي حاصل على  جائزة 8=:>-8>98) :Henri-Bergson  غسوننري بر ه-4
 .>8<8نوبل لآلداب، 

  (، رسام فرنسي رائد ادلدرسة اإلنطباعية;8=98-8>8) :Claude- Monet  كلود مونيه-5
 صاحب لوحة "انطباع، مشس مشرقة".

 (، طبيب عقلي منساوي ، أحد تالمذة فرويد>8=<8-8>8) :Alfred-Adler الفريد أدلر-6
 ،مؤسس مدرسة علم النفس الفردي.

(، إمسو احلقيقي سيغموند شلو فرويد، ىو <8=:;-8>8):  Sigmund Freudفرويد دسيغمون-7
 طبيب منساوي من أصل يهودي، اختص بدراسة الطب العصيب ، إذيعترب مؤسس علم التحليل النفسي.

(، عامل نفس سويسري، أحد تالمذة فرويد، 8=<:-8>;8): Carl Gustav Jung كارل يونغ-8
 مؤسس علم النفس التحليلي.

،عامل لغويات سويسري يعترب األب ferdinand de sausure: (8=:<-8>88)دي سوسير -9
،كان أول من اعترب اللسانيات فرع من علم أمشل يدرس ادلؤسس دلدرسة البنيوية يف اللسانيات يف القرن العشرين

 ويعرف حاليا بالسيموتيك أو علم اإلشارات.  semiologyاإلشارات الصوتية اقرتح دي سوسًن تسميتو 

(، لغوي سويسري ولد يف جينيف، أحد تالمذة دي >8=;:-8>9)? chale Bally شارل بالي-11
 .;8<8، قام جبمع زلاضرات أستاذه ونشرىا عام  سوسًن
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،يعد مؤسس الفعالنية Charles sandres Peirce: (8=8>-8>89) شارل ساندرز بيرس-11
أو العمالنية مع وليم جيمس ، كما يعترب إىل جانب دي سوسًن أحد مؤسسي السيميائيات ادلعاصرة يف العقود 

 األخًنة.
فيلسوف فرنسي ،ناقد أديب داليل ومنظر  ،Roland-Barthes: (8>8:-8>=8)روالن بارت -12

أثر يف تطور مدارس عدة كالبنيوية وادلاركسية وما بعد البنيوية والوجودية باإلضافة إىل تأثًنه يف تطور علم اجتماعي 
 الداللة ،تتوزع أعمالو مابٌن البنيوية وما بعد البنيوية.

، لساين وسيميائي من أصل Algirdas -julien Greimas : (8>8<-8>>8)غريماس -13
 ليتواين ،يعد مؤسس السيميائيات البنيوية ، انطالقا من لسانيات دي سوسًن ويلمسليف.

 ، فيلسوفةديبة عادلة لسانيات ،زلللة نفسية، أ98<8من مواليد  :Kristeva- Juliaجوليا كريستيفا -14
فرنسية من أصل بلغاري ، أنتجت العديد من الكتب وادلقاالت اليت تعاجل التناص والسيميائية والتهميش يف 

 رلاالت اللسانيات ونظرية األدب والنقد.
 the،ولد يف نيويورك عمل زلررا يف رللة Hyman Stanely : (8>8>-8><8)ستانلي هايمن -15

new  yorker  كتابو الثاين   ;:<8األخرى بأحباثو ومقاالتو وقد اصدر عام ،ساىم يف حترير اجملالت
 "العملية النقدية "، درس األدب واألدب الشعيب .

، ناقد وروائي فرنسي من رواياتو "جرمية Anatole-France: (8=99-8>89)أناطول فرانس  -16
 <;=8احلمراء" و"ثورة ادلالئكة "و"اآلذلة عطشى "،دخل أكادميية اللغة الفرنسية عام  سلفست ربونار "،و"الزئبقة

 . 88<8، حتصل على جائزة نوبل يف اآلداب عام  =8متحصال على ادلقعد
، كاتب فرنسي ، ترجم عدة كتب اجنليزية إىل اللغة Andri-Gide: (8=;>-8>:8)أندريه جيد -17

 يدة يف األدب الفرنسي وحصل على شهادة الدكتوراه الفخرية من أكسفورد. الفرنسية ووضع دراسات نقدية جد
،طبيب األمراض العصبية وزللل نفسي ، وكاتب Ernest-Jones? (8=<>-8>:=)ارنست جونز -18

 السًنة الذاتية لسيغموند فرويد ،وكان رئيسا جلمعية التحليل النفسي الدولية .
،ناقد أديب وعامل بالغة تلقى تعليمو A-Richarde: (8=>8-8><>)ريتشاردز  ايفور آرمسترونغ-19

 .يف الكلية اجملدلية يف كامربدج ، أثرت كتبو يف توجيهات النقد اجلديد ككتاب" معىن النص" و"فلسفة البالغة "
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،كما أنو أوائل  ، وىو شيخ األدباء يف عصر اخلديوي امساعيلم9881تويف عام   :لمرصفيحسين ا-02
أساتذة دار العلوم عند إنشائها ، صاحب كتاب الوسيلة األدبية إىل العلوم العربية،وىو أحد أعالم مدرسة 

 اإلحياء. 
ىو أمحد بن عبد الرمحن الشهاب أبو (م9<89ىـ <<=- م:898-ىـ <8=) لوف القسنطيني:خ-21

ادلولد، التونسي الدار، ادلغريب ادلالكي، ويعرف باخللوف.  العباس بن أيب قاسم احلمًني الفاسي األصل القسنطيين
عاش يف ظل الدولة احلفصية، حفظ القرآن مث تلقى علم األصلٌن من تفسًن وتفقو يف الدين ودراية بأصول العربية 

و لة مما مكنو من التمكن من النثر والشعر، دفعتو ظروفضتشهد لو بالرباعة يف علوم الفقو والفلسفة، كان مفا
 .و مسعودنسرتاق ببضاعتو األدبية من أيب عمر وعثمان وابلال



 

 

المصادر  ق ائمة  
المراجعو   
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 القران الكرمي برواية حفص.
 مصادر والمراجع الأوال: 
أمحػػػػػق الرقػػػػػػد: يقػػػػػق الاقػػػػػػق: يريػػػػػػي بكػػػػػور يوقػػػػػػقان دار زور  ال    ػػػػػة ل ا ػػػػػػر وال رزيػػػػػػ ن ا ردنن د.طن  -1

 م.2007
:حتق ػ  وققػقمي د ػق اا محػود  ن را ػررات وزارة ال،قودػةن رقيريػة الفاػرن وا دابن  :القيرانأمحق الغرادلي -2

 م.2005ن 1اجلزائرن ط
ن رط  ػػة ادلػػقارس ادل ك ػػة بػػقرب اجل ػػو   2أمحػػق ح ػػر ادلر ػػفي: الريػػ  ة ا دب ػػة ل   ػػرم ال رب ػػةن اجلػػز   -3

 ه.1292ن 1القو رةن ط
 م. 2001ل ريب احلقيثن دار الف و ن ا ردنن د.طنأمحق شوكر غضد: القص قة ال  وي ة يف الاقق ا -4
  م.1973ن 3أدوي سن رققرة ل   ر  ال ريبن دار ال ردةن ب وتن ط -5
 م.2010ن 1ل ا ر وال رزي ن د ونن طإبرا  م خ  ل: ادل،وقفة وادلاهج يف الاقق ا ديبن دار رلقالو   -6
ن 1لػػقي و الط ودػػة والا ػػرن اييػػكاقريةن طب ػػوم قطػػرس: ادلػػقخل إج راػػو ج الاقػػق ادل و ػػرن دار الردػػو   -7

 م.2006
ب ػػػ  قووريريػػػي: احلق قػػػة ال ػػػ رية د ػػػن دػػػر  ادلاػػػو ج الاققيػػػة ادل و ػػػرة والا ريػػػوت ال ػػػ رية  درايػػػة يف  -8

 م.2014ن 1ا  رل وادلفو  م(ن دومل الك د احلقيث ل ا ر وال رزي ن اربقن ط
 م.2002ن 2 س ا د ن ل ،قودةن طبرد   ة زل ق ولق: الاقق الغريب والاقق ال ريبن اجمل -9
وص(ن را ػػػررات احتػػػود ح ػػػر : ػػػة: ادل ػػػور يف الاقػػػق ا ديب  درايػػػة يف يقػػػق الاقػػػق لػػػ دب القػػػقمي وال اػػػ -10

 .م2003ن يرريون الك وب ال رب
حافػػػوو  ب  ػػػي: ر ػػػورات الاقػػػق ورػػػقارات رػػػو ب ػػػق احلقا ػػػة  قػػػروي  الػػػاص وققػػػري  اخلطػػػوب(ن أرويػػػة  -11

 م. 2007ن 1د ونن ا ردنن ط 
اجلزائػرن دنطن ني ق بردالقة: ال  رية ال رب ة بر الرتاث وادل و رةن را ررات بريػة ل  وػرث والقرايػوت  -12

 .دس
مسػػ  يػػ  ق ح:ػػوز : اشػػكول ة ادلػػاهج يف الاقػػق  ال ػػريب ادل و ػػرن دار ز  ػػة ل ا ػػر وال رزيػػ  وال :ه ػػزات  -13

 م.2004ال    ةن القو رةن د.طن 
 م.1998ن 1: رقخل إج الاقق ا ديب احلقيثن دار رلقالو  ل ا رن د ونن طش  وغ د رد شراد -14
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 م.1984 وحل خريف: ال  ر اجلزائر  احلقيثن ادلؤي ة الرزا ة ل ك وبن اجلزائرن د.طن  -15
 د.س. د.طن  وحل  ريق :الاقق ا ديب احلقيث قضويوه وراو :ه(ندار الك وب ال رب ةن -16
قا ػػػػة يف اخلطػػػػوب الاقػػػػق  ال ػػػػريب ادل و ػػػػرن اذل  ػػػػة ادلصػػػػرية ال ورػػػػة قأ ػػػػ ل احل إشػػػػكول ةد ػػػػق الغػػػػ  بػػػػورة:  -17

 م.2005ل ك وبن د.طن 
د ػػػػق القػػػػودر د ػػػػقوح: اال ػػػػوه الاف ػػػػي يف يقػػػػق ال ػػػػ ر ال ريب:درايػػػػةن را ػػػػررات احتػػػػود الك ػػػػوب ال ػػػػربن  -18

 م.1992در  ند.طن 
 م.2001نن د ق اا محود : أ رات رن ا دب اجلزائر  احلقيثن دار ال  ثن ق اط اةند.ط -19
ا يقلس بػر احل ػم واحلق قػة  ايطرلر  ػو رػن ال ػ ر اييػ وس ا يقل ػي ادل و ػر(ن دار  ػو  الػقين ل ا ػر  -20

 م.2009ن 1وال رزي ن ق اط اةن اجلزائرن ط
 م 2000ن 1ن ق اط اةن اجلزائرن ط الربزخ وال كرن را ررات  ور ة را رر  -21
 .م2001ن 1را ررات احتود الك وب اجلزائريرن اجلزائرن طال  رية ال رب ة بر ايق وع واالب قاعن  -22
  .م2009ن 1نق اط اةنط درايوت يف ا دب ادلغريب الققمي دار ال  ث -23
 .م1985ن 1رقخل إج ال  ر ايي وس ادل و رن ادلؤي ة الرزا ة ل ك وبن اجلزائرن ط -24
 م.1994د.طنر و الت يف الفكر وا دبن ديران ادلط ردوت اجلور  ةن اجلزائرن  -25
 م.1990ن1ابن را رر:ل ون ال ربناجمل ق الراب ندار  ودرن ب وتن ط -26
 ن دار  ودرن ب وتن دنطن د.س 21ن جابن را رر:ل ون ال رب -27
 م.1990ن1ابن را رر:ل ون ال ربناجمل ق الراب ندار  ودرن ب وتن ط -28
 ن دار  ودرن ب وتن دنطن د.س 21ن جابن را رر:ل ون ال رب -29
 م.2007ا لغوز ال    ة اجلزائريةن ديران ادلط ردوت اجلور  ةن اجلزائرن د.طن   د ق ادلولك ررقوض: -30
 م.2010ر و ال رزي ن اجلزائر ن د.طنيف ي رية الاققن دار  ررة ل ط ودة والا  -31
 م.1990د ور بن زايق: الاقق ا ديب اجلزائر  احلقيثنادلؤي ة الرزا ة ل ك وبناجلزائرند.طن -32
ن 1ال ػػػ   رلر ي ويقػػػق ال ػػػ رن دار درحػػػة ل ا ػػػر وال رزيػػػ ن ال ػػػردانن طدصػػػوم خ ػػػي كورػػػل: اال ػػػوه  -33

 م.2003
ن 5أبػػػػػػر القويػػػػػػم يػػػػػػ ق اا: درايػػػػػػوت يف ا دب اجلزائػػػػػػر  احلػػػػػػقيثن دار الرائػػػػػػق ل ك ػػػػػػوبن اجلزائػػػػػػرن ط -34

  م.2007
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من 1995ن 1د ػػػػق ادلػػػػا م خفػػػػو ي: رػػػػقارس الاقػػػػق ا ديب احلػػػػقيثن الػػػػقار ال  اوي ػػػػةن القػػػػو رةن ط زل ػػػػق -35
 م.2003

ن 1زل ػػػػػق كػػػػػرمي الكػػػػػراز: ال الغػػػػػة والاقػػػػػق  ادلصػػػػػط ل والا ػػػػػأة وال :ػػػػػقد( ن االي  ػػػػػور ال ػػػػػريبن ل اػػػػػونن ط -36
 م.2006

زل ػػق ك ػػران: شػػ رية الرؤيػػو وأدق ػػة ال أويػػل  درايػػوت يف اخلطػػوب ال ػػ ر  اجلزائػػر  ادل و ػػر(ن را ػػررات   -37
 .م 2003ن 1احتود الك وب اجلزائريرن اجلزائرن ط

أدػػالم الاقػػق ال ػػريب احلػػقيث وادل و ػػرن  درايػػة يف ادلػػاهج(ن دار غريػػد ل ط ودػػة  زل ػػق خلضػػر زبوديػػة: رػػن -38
 م2006ن 1والا ر وال رزي ن القو رةن ط

زل ػػػػق راػػػػقور: الاقػػػػق والاقػػػػود ادل و ػػػػرونن دار الاهضػػػػة رصػػػػر ل ط ودػػػػة والا ػػػػر وال رزيػػػػ ن القػػػػو رةن د.طن  -39
 م1997

 م.1988ن 1رؤي وت ع.بن د ق اان قريسن ط يف ادل زان اجلقيقن ي ر وقرزي  -40
زل رد دراية: رفو  م يف ال  رية "درايوت يف الاقق ال ريب القػقمي"ن دار  قيػق ل ا ػر وال رزيػ ن ا ردنن  -41

 م.2010ن 04ط
 م.2002ن 3ي: دل ل الاوقق ا ديبن ادلركز ال،قويف ال ريبن ادلغربن طدوز ر :ون الروي ين ي ق ال  -42
 ن د.س1ال غة وايدالمن ب وتن ط را:ق -43
 م.2007ن 1ول ق قصوب: راو ج الاقق ا ديب احلقيث  رؤية إيالر ة(ن دار الفكرن در  ن ط -44
–يريػػي وغ   ػػي: ال ػػ ريوت وال ػػرديوت  قػػرا ة ا ػػطالح ة يف احلػػقود وادلفػػو  م(ن سلػػرب ال ػػرد ال ػػريب  -45

 م.2007 ور ة را رر ن ق اط اةن د.طن 
و ػػر رػػن الالي ػػري ة إج ا ل ػػا ة نإ ػػقارات رابطػػة إبػػقاع ال،قود ػػةندار ال  ػػوئر ل ا ػػر الاقػػق اجلزائػػر  ادل  -46

 م.2002واالقصولناجلزائرن د.طن 
راػػو ج الاقػػق ا ديب  رفو   هػػػو وأي ػػهون قورههػػػو ورواد ػػو وقط  قوسػػػو ال رب ػػة(ن   ػػػرر ل ا ػػر وال رزيػػػ ن  -47

 م.2010ن 3اجلزائرن ط

 مذكرات الجامعيةثانيا.ال
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ادلو  ػ   يف ال غػة رػككرة رك  ػة لا ػل شػهودة نسلطػرط :  ة: ال :ربة الاققية داق زل ق رصويي  آقطي -48
 ور ػػػة زل ػػػق  ق ػػػم ال غػػػة وا دب ال ريبنك  ػػػة ا داب وال غػػػوتن (ن ختصػػػص يقػػػق أديبنوا دب ال ػػػرب

 م.2013-2012خ ضرن ب كرةن 
رككرة رققرػة لا ػل در ػة سلطرط منرذ ون د ي خبرش: ر روع القورئ يف الفكر ال ريب د ق اا الغقاري أ -49

ق ػػػم ال غػػػة وا دب ال ػػػريب نك  ػػػة ا داب دك ػػػرراه ال  ػػػرم يف ا داب وال غػػػة ال رب ػػػةن ختصػػػص يقػػػق أديبن 
 م.2014-2013 ور ة زل ق خ ضرن ب كرةن وال غوت ن

 ػل رػككرة ر ػقة دػ ن ر ط  ػوت يسلطػرط زل ق الصقي  ر رشن ادلصط ل الاقػق  داػق :ودػة الػقيرانن  -50
ق ػػػػم ال غػػػػة وا دب ال ػػػػريب نك  ػػػػة ا داب شػػػػهودة ادلو  ػػػػ   يف ا دب ال ػػػػريبن ختصػػػػص يقػػػػق دػػػػريب ن 

 م.2012-2011 ور ة قو ق  رربوحن ورق ةن وال غوت 
رػػن ر ط  ػػوت  رػػككرةسلطػػرط ويػػ  ة س  ػػوت:رفهرم ال ػػ رية داػػق د ػػق اا محػػود  يف ك وبوقػػه الاققيػػة ن -51

ق ػػم ال غػػػة وا دب  نوادل و ػػػرشػػهودة ادلو  ػػ   يف ال غػػػة وا دب ال ريبنختصػػص الاقػػػق ا ديب احلػػقيث 
 م.2014-2013قو ق  رربوحن ورق ةنال ريب نك  ة ا داب وال غوت ن ور ة 

 ثالثا:المجالت والدوريات
 م.2012دي  رب 12ن كويرن ا ولن 78رل ة درد الاقن ال قد  -52
 م.2007ن رورس 7ال قدرا ررات  ور ة   :لن وص نالارلّ ة  -53
 م.2010ن رورس 9اجلزائرن ال قد –رل ة الاوصن را ررات  ور ة   :ل  -54
 م. 1998يري ر  ن417رل ة ادل ردةن ال قد -55
 م2006ن  ران 3رل ة ال ورث والقرايوتن ال قد  -56

 المؤتمراترابعا:
القودػي: الاقػق ال ػريب ادل و ػر رػن الاف ػ ة إج ايبػقاعن حتػرالت اخلطػوب الاقػق  ال ػريب ادل و ػرن  زب قة -57

ن 1ن دػػػومل الك ػػد ل ا ػػر وال رزيػػػ  ا ردنن ط2006-7-27 -25رػػؤدتر الاقػػق الػػػقو  احلػػود  د ػػر 
 م.2008

وروح االيفػػػػالت دػػػػز الػػػػقين ادللزورػػػػي: الراقػػػػ  الاقػػػػق  اجلزائػػػػر  اجلقيػػػػق بػػػػر  ػػػػو س ال    ػػػػة ادلقريػػػػ ة  -58
( حػػػػػرل الػػػػػقروب الرا اػػػػػة يف اجلزائػػػػػرن را ػػػػػررات 2006-02-26وال أ ػػػػػ ل  وقػػػػػوئ  ال ػػػػػرم القرايػػػػػي 

Graxم.2006ن و ران 
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 سا:المواقع اإللكترونيةخام
59- . www.startimes.com داود يػػ  ون ال ػػري ي: إشػػكول وت اخلطػػوب الاقػػق  ال ػػريب ادل و ػػرن

 .12:51ن 18/03/2009
60- www.binbadis.net  د ػػػػػق احل  ػػػػػق    ػػػػػة: ا را  الاققيػػػػػة ل  ػػػػػ   ال  ػػػػػ  ايبرا   ػػػػػي يف ك وبػػػػػه

 .10:54ن 2014أغ طس 29الرتاث ال  يب وال  ر ادل ورن يف اجلزائرن 
61- revue.univ.ouargla  د ػػػػر بػػػػن زريػػػػة: د ػػػػق ادلولػػػػك ررقػػػػوض رػػػػن خػػػػالل ك وبػػػػه "ي ريػػػػة الاقػػػػق"ن

 .14:30ن 13/05/2013
 .     10:30ن  2015-04-7ادلريردة احلرة: ويك   قيو-60 
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