
 

 
27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طه حسين الحضرمي د.

 

 أستاذ ألادب الحديث ونقده املساعد

 بكلية آلاداب/جامعة حضرموت

 

 

 

 

 الرؤية السردية يف رواية 
 )اإلعصار واملئذهة( 
 لعماد الدين خليل

 



 
 

 
 
 28 

 
  نهؼهىو اإلوساوية واالجتماػية

  الرؤية السردية يف رواية )اإلعصار واملئذهة( لعماد الدين خليل
 د.طه حسين الحضرمي

 

p-ISSN : 2410-1818 

 و2015  يىاير ( 9( انمجهذ )5انؼذد )

e-ISSN : 2410-521X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(AUST) 

 



 
 

 
 
 29 

 
  نهؼهىو اإلوساوية واالجتماػية

  الرؤية السردية يف رواية )اإلعصار واملئذهة( لعماد الدين خليل
 د.طه حسين الحضرمي

 

p-ISSN : 2410-1818 

 و2015  يىاير ( 9( انمجهذ )5انؼذد )

e-ISSN : 2410-521X 

  الرؤية السردية يف رواية
 )اإلعصار واملئذهة( لعماد الدين خليل

 : انمقذمة

ٙثثٌعنوِثث٘ذْنٓثثحذنذهؤثثٍنذ)٘اثثَ٘ن ثثثرنذه ٦ٙثثٞنذهاثث اٙٞنانئٗذٙثثٞنذٮو ثث ئنٗذ)٣حُثثٞ ننننننننن

 .ً اٝنذهؤٍنًِِٕٗٔهودكو٘ئنوٌ انذهدّٙنخوٚى،نًاأهونينُ٘ٓ هنينٌٓ :ن

ٗٓثحذنننذهشث نذهٌث ُٛ:نئٗذٙثٞنرذٮو ث ئنٗذ)٣حُثٞ :ننننننفووِوثٟنًثّنخث٩ينننً اٝنذهؤثٍننأً ننأواًل:

ذهش نٌٙعنأًث ذ ناذنأٌٓٚثٞنو ث٠٘نهثٕنمبثوٞنسث نٙٱاثٌٟن  )دُٗثٞنذ)دئٗاثٞنذهث نذبٚثىنووثٟننننننننننننن

نأً ّٙنٌٓ :

ٞ ،نننننننن ٛٵنذهثثحٜن ثثدأنانذ٬ُٗثثٞنذ٪خثثعٝنٙاوشثث ، ن ف وثث  ن  اثث  ذ٪ًثث نذ٪ٗي:نذه ثثّنذه ٗذ٢ثث

٘ټ و  نانأاٗذهٕنذٮ دذوٚثٞ،ناث نُ ثىنذهاث اٙنينٙثٌعْٗنٓ٘هپثٕنننننننف ُٽو نإىلنًٔ ًٕنذٮ دذعنًِ

ها ٨٦يٷنه ٍِٚٔنووٟنذهلشفنوّنأُاثِوٕنذهدذخوٚثٞنٗو٩وث ينوِ مبث ٖنذ)وشث وٞ،نفٔث٘ننننننن

ٛٲنئٓث ْنٙووث ا٨ْننننن و هپٍن٨نٙٔدأن٨ٗنٙاولني;نهلحذنأمبوٖنٓ٘نٗذهِقدنذها اٜنسِزهثٞنف اث

نذهوأًٵٰ نٗذهوأًٰع.

ٛٵنٗذه  ٍٴنًثّنننننذ٪ً نذهٌ ُٛ:نذه ٗذ٢ ٛٵنفٔ٘نذهدكو٘ئنوٌ انذهثدّٙنخوٚثىنٰووپث ٗذٙٞ:نأً نذه ٗذ٢

ٗٱهدنانأئضثٔ نذهٽٚوثٞنُٗشثأنٗه وث عننننن ٛٵنُ اين ٕنذ)٘مبىنذسبد  ١نذه ن أو٩َنذه  هپٍنذه   

انأكِ فٔثث نذه ٓوثثٞنٗكوثثمنأفثثىن٧ًه  هثثٕنٗٓثث٘نٙو ٚثثأنع٩هلثث نذ)٘ئفثثٞنذه وقثثٞن  ذ٢ٔثثٞننننننن

ذهوشث ٙٞنف ث ١نٗوثدنهشث ٵننذ٨ُوٌث ١نًثّنننننننذهو ئٙخ،نذهش ٓدٝنووٟنأٓدذَنُا َنانهث ئٙخنن

ٛٵنننننننن ئٓٚثثث ن اثثث هِٚٔ نذهشثثثحٙٞ،نٗهشثثثِٵ ىنأاُثثث ٖن ِثثثدذ١نًألأُثثث نذهشثثث طبٞ.نٓثثث٘نذ٪كثثث ا 

ذ)وخ صنانذهو ئٙخنٗذ) ّل نٗذ٪اٙمنذهحٜنخ ضنانصب ٨ينً  فٚثٞنأ ثو ي،نُٗةث ٝنننن

ٕننن نخ ط ثثٞنووثثٟن٧ًه  هثثٕنذ)وِ٘وثثٞنه ٽٚثثمنذُٽو وثث نوثثّنً٘اثث٘وٚوٕ.نف ثثٛنصبثث ينذهوثث ئٙخنهثث

ُٱنذ) ّوثٟنٗأ ثثٔ ن٧ًه  هثٕنفٚثثٕنر٩ًًثٖنذ٨ُقث٩ننذٮاثث٩ًٛنانخ٩فثٞنوٌثث ن ثّنووثثدنننننننن ذهقثد

َ نٗرذبوٚثثىنهووثث ئٙخنذٮاثث٩ًٛ:نإطثث ئن1975َ نٗرذهو اثثعنذٮاثث٩ًٛنهووثث ئٙخن1970ذه زٙثثز

َ ،نٗانذهاعٝنذهِو٘ٙٞنض نن اثٍٔنً٘فث٘ئ،نًٗثّنأ ثٔ ن٧ًه  هثٕنفٚٔث نرائذاثٞنننننننن1990و َ

ذه لث نذٮاث٩ًٛنمبث ينُٗث ين تثعنكوث ننٙشثّلىنكثىٻننننننننننَ نٗانصبث ين1974انذهاعٝ

ًِٔ نو٩ًٞنف ئوٞنانذه ل نذٮا٩ًٛنذ)  مب نًّٗنأ ٔ ن٧ًه  هٕنانٓحذنذجملث ينره وثٞننن

َ نٗرًثثدخىنإىلنن1983َ نٗرٓثث٘ينإوثث اٝنهشثثلٚىنذه قثثىنذ)اثثوٍننننننن1972ذهثثٌٚنينٗذهٚاثث ئننن

قدٙثٞنهثِةعذنٗهٽوٚقث ،ننننَ .نكٌ نٗئانًِ ٓثىنذهدئذاث ينذ٪ا ٚثٞنٗذهِننن1991إا٩ًٚٞنذ)  فٞ
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فقثدنُّةثث ن) ٔثثَ٘نذ٪اننذٮاثث٩ًٛنانفثثعن٧ًه:ثفنأ  نٓثث :نرانذهِقثثدنذٮاثث٩ًٛنذ)  مبثث ننن

ٛن1972 َ نٗرضبثثث ٨ٗينُدٙثثثدٝنانذهِقثثثدنن1987َ نٗنرًثثثدخىنإىلنُة ٙثثثٞنذ٪اننذٮاثثث٩ً

َ .نٗذًوٽثثثٟنمبثثثٔ٘ٝنُٚثثث انذٮ ثثثدذعنذ٪مبثثثٚوٞنن1990َ نٗرذه ثثثّنٗذه قٚثثثدٝن1981ذٮاثثث٩ًٛن

ٞ ن ٞ نٗ ثثثث  ذ ن.نف ثثثثٛنصبثثثث ينذ)اثثثث ُنكوثثثثمنًا ٓٚٞرذ)أاثثثث٘ئْٗنننننًاثثثث ٓ نٗو ثثثث ٗئٗذٙثثثث

َ .ٗانصبثث ينذهق ثثٞنذهق ثثعٝنهثثٕنذجملٌ٘وثثٞنذهق  ثثٚٞنذ)٘اثثً٘ٞن ثثثنركوٌثثٞنذ نننننننن1970

ِٵىنانمبثٔ ٢ ٔ نئٗذٙثوني;نٌٓث نرذٮو ث ئنننننننننن2002 َ .نكٌ نخث ضنفٌث ئنوث هپٍنذه ٗذٙثٞنفاث

 نفقثدنكث ْنًٚثدذُ نًثّنننننَ .نأًث نئٓث ننذهشث ننن2005َ نٗنرذهاٚفنٗذهلوٌثٞنن1985ٗذ)٣حُٞن

ًٚثث اّٙنإ دذوثثٕنذهثثحٜن   ثث ٖنانًقووثثىنوٌثث ٖنٗمبثث ٓوٕنانكٔ٘هوثثٕ.نفوثثٕنانٓثثحذنذ)ٚثثدذْن

نَ .1998َ نٗنرذ ؤ ٨يناننًّنذهت  ٞن1978اٙ٘ذُ ْ;نٌٓ نرُدذٗينذسبمنٗذهٚقنينن

فٔثثٛنه وٌثثدنذهواثثِٚىنانهشثثلٚىنن-وٚثثدنذهثثدئ -نأًثث نئٗذٙثثٞنرذٮو ثث ئنٗذ)٣حُثثٞ 

ن 2ره هلزنووٟنً ُ ٚٞنه ئؽبٚٞنٗذو ٚٞنمتوٖنًّنأٓثدذَنًث٘ئٝنذ)٘مبثىنننن;ن٪ُٔ ن 1رٓولؤ 

ذهقً٘ٚٞنذه   ٚٞنووٟنً نو َن ٕنوودنذهلث ٍٙنو اثٍنًثّنذعبث ذ نوثّنًاث ئنأٓثدذ نًث٘ئٝننننننننن

ِٵٍنائذنًثث٘ئٝنذ)٘مبثثىننننننن1958ٙ٘هٚثث٘نن14 َن وأٙٚثثدنًثثّنذسبثثزننذهشثثٚ٘وٛنذه  ذوثثٛ،نٗوثثدنهاثث

ٕن-ذه قٚثثدنووثثدنذه٘ٓثث ننذهشثثّ٘ذ ن ٗٱ ثثىنذهٌثث٘ئٝن ثث ًٗثثّنخو ثثٕنفثث٘عنًثثّنأٓثثىننن-ٓوثثٟن

نذ)٘مبىنٗك ك٘ننذ)وٌالنين ٔ٘ٙؤٍ.

ٗك ْنًودأنذ و  يناهمنذ٪ً نو ذئنو اثٍن  قثدنًث٧مت نأُ ث ئنذهاث٩َنٗذهشثٚ٘وٚنيننننننن

فث ُو  نأٓثىنذ)٘مبثىنسث٧ذنئٝنذه قٚثدنذهشث٘ذ ننننننننانًدِٙٞنذ)٘مبثىنإنئذ١ٳن أٓوثٔ نٗٓث٘ٙؤٍ.ننن

ٍننننن و اثٍنذ)ِقوثمنووثٟنأٓثدذ ننننننذهحٜنأووّنو ٚ ُٳ نواثل ٙٳ نووثٟنرذهثزوٍٚ نووثدنذهلث ٙ

ٞ نننننننَن  دن حينذهِ ٖنهثٕنًث ذئٳذنٗهلث ذئٳذ.ننن1958ً٘ئٝن فوثدأينذ)٘مبثىنمتثْ٘ن  ُ هلث نًؤدٙث

 إئذاٝٷنٓ ٝٷنٓحذنذ)٧مت .نفٌ نك ْنًّنو اٍنإ٨نأْناث ٟن لثىنو٘هثٕنإىلنكاث ن ث٘كٞنننننن

ٓثثحٖنذهقثث٘ٝنذ)ؤدٙثثٞن لثثىنذ٪اثث هٚمنٗذهٽ ذ٢ثث ;نٗاهثثمن وأهٚثثمنف٘فثث ١نذ)٘مبثثىنذزبٔوثثٞننننننن

ٗافدفثثٞنًشثث و ٍٓن ثث سبوٍنذهشثثٚ٘وٛنًثثّنخثث٩ينُٚثث٘ننذهشثثٚ٘وٚنينذ)ِوشثث ّٙنانوٌثثَ٘نن

ِٳثث ن ثثحهمنذُو ثث ئٖنذ)زوثثَ٘نووثثٟنٓثثحٖنذسب كثثٞن  ثثدنن ذ)٘مبثثى،نًثثٍن ثثدؤٌٍنواثثل ٙٳ نً و

ًّٰنأأٍنفٚٔ نًّنووٌث ١نُٗٗٔث ١نًٗث٘ذئنأٓث ذئن ٘اث طٞنننننن ذهقض ١نووٟنئ٦ٗ نذهٌ٘ئٝنٗكىټن

ضثث ١نووثثٟنذهقثث اٝنذهثثحّٙنأ ثث و٘ذنٓثثحٖنذهٌثث٘ئٝ;ننذهوخ ٙثثمنٗذهاثثٔىنًثثٍنسٔلٌثثٞنٓزٙوثثٞنهوق

نً وقدٳذنإُٔنودنو َن  او٣  ينذهل٘ٙٞنًّنُحٗئٓ ،نٗهلّنٓٚٔ ي.

                                                           
ِا ملىؼَو الىص.1)   ( ًو

ت الشواي في املوصل 2)    .http://wwwallafblogspotcom، إبراهيم خليل اللالي،1959( يىـر: خٓر
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ذاوٽ عنوٌ انذهدّٙنخوٚىنأْنٙ٘عثفنٓثحٖنذسب اًثٞنذهو ئؽبٚثٞناث اٙٳ ;نهٚؤث نانوٌث نننننننن

ذهل٘ٙٞنذٮا٩ًٚٞنٗذه   ٚٞنٗإ ث ذننخ  ٢ ثٔ نذه وٚثدٝنذهق ٢ٌثٞنووثٟن ِٚث ْنًثونينًثّنهث ئٙخنننننننننن

ذ٪ًثٞنذزبوثدٝنذ)اثو ِٚٞن   ٔث نانذهثدف عنوثّنٓ٘ٙؤث ،نًول٣ٳث نانه ث٘ٙ ناهثمنووثٟنننننننننننننٓحٖ

ٕن خ ثٚ ينن متٌٵثثىن ث٧ئٝنذهاث انانئٗذٙوثثٕنًثانذ٨اثو  ُٞنس ُ ٚثث ينه ئؽبٚثٞنمتٌٵثثىنننننننربٚٚوٚث

ًٳ نهلث ،ن ٚثدنأْنوِٚثٕنكنهلثّنووثٟنًدِٙثٞنذ)٘مبثىنفٔاثمن ثىنإىلنكثىنًدِٙثٞنننننننننننن إط ئٳذنو 

ندٝنًّنفزٗنأو مبعنذهش قنٗذهت ن.و  ٚٞنذب فظنووٟنًألأُ نذه  ً

ذهشثثث نذ٪ٗينًثثثّنذه ِثثث٘ذْنرذه ٦ٙثثثٞنأًثثث نًثثثِّٔنذهؤثثثٍنفٚوِّوثثثٟنًثثثّنخثثث٩ينإ ثثث ئٝنثاىيااا:  

إىلنأط ٗٓثثث ينذهاثثث اٙٞنذسبدٌٙثثثٞ.نفدئذاثثثٞنطوٚ ثثثٞنذه ٦ٙثثثٞنذهاثثث اٙٞنً هوٽثثثٞننذهاثثث اٙٞ ن

اٙٞن  ها انذئهو ط  نًٗٚق  .نٗودنٓ ٗينذهو ٍٓنانٓحذنذهدئذاٞنذٮف اٝنًّنأط ٗٓ ينذها 

ذسبدٌٙٞنانٓثحذنذجملث ينٗفق ث نهٽوٚ ثٞنذهثِصنذ)ثدئٗ ;نهو٘هثْ٘نإىلنوث كنئٗذٙثٞنرذٮو ث ئننننننننننن

نٗذ)٣حُٞ ،ن٨اولِ ٖندبوٚ ينذه ٦ٙٞنذها اٙٞنانط٘ذٙ نا آ .

ٙوقثثدًٔ نًثثدخىنُةثث ٜنإىلنً ٔثثَ٘نذه ٦ٙثثٞنذهاثث اٙٞن-ُثث ١ينذهدئذاثثٞنانًو ٓثثٍنأئ  ثثٞن

نووٟنذهِٔ٘نذ٬هٛ:ن-ٗهوٚٔ نخ متٞ

نذه ٦ٙٞنذها اٙٞنانووو ينذه ٗذٙٞ.دبوٚ ينن-1

ندبوٚ ينذه ٦ٙٞنذها اٙٞنانمب ذعنذ)ِةً٘ ي.ن-2

ندبوٚ ينذه ٦ٙٞنذها اٙٞنانً٘وانذه ذٜٗ.ن-3

ندبوٚ ينذه ٦ٙٞنذها اٙٞنانٗمبفنذ)ل ْ.ن-4

 مذخم وظري

 مفهىو انرؤية انسردية

ّنذه ٦ٙثثٞنذهاثث اٙٞنً ثثٽوٖنهثثٕنخٽ٘ئهثثٕنانصبثث ينذهاثث اٙٞنذسبدٌٙثثٞ;ن٪ُثثٕن٨ن لثثنننننن

ٛٵنإائذك  نًو   ذ نٗأٗهٚ  نكٌ نانذ)ا ُن٩ًٌ ،نٗإمن نًّنخ٩ينإائذنن إائذننذ)نتنذه ٗذ٢

ا   نهثٕنٓث٘نإائذننذهث ذٜٗ،نذهثحٜنٙوتٚٵث نٗفق ث نهوتٚٵث نً٘ذو ثٕنذ)و ثداٝ،نٗٗفق ث ن٨خثو٩ نننننننننننن

ٛٵ،ناثث نٙلثثْ٘نهثثٕناْٗن ثثمننننننن أُثث٘ذعنذه ٩وثث ينذهثث نٙقٌٚٔثث نًثثان خ ثثٚ ينو )ثثٕنذه ٗذ٢ثث

ن. 3رووٟن لىنذهووّقٛ،ن ٘مب ٕنهوقٚ  نًّنذهدئُٞنذهٌ ُٚٞنذُ ل ا ين  هتٞ

٘ٵئٳذنًق٘هثٞنُثْ٘ن ٘ٙثْ٘ننننننننن ٗودنٗاٵانهزفٚو ْنه٘اٗئٗ نذسبثدٍٙنوثّنذه ٦ٙثٞنذهاث اٙٞنًٽث

;ن٪ٌُٔث نٙاثوِدذْنإىلننن 4روّنذه ٠٦.نفٔ٘نٙ دٵنً ثٽوٖنذه ٦ٙثٞنئاٙ ث  ن) ثٽوٖنُٗٔثٞنذهِةث نننننن

                                                           
، مج)( يىـر: مٌهوم الرؤيت الضرديت في الخؼاب الروائي بين الائخالي 3)   .68م، ص1993(، 4( ق )11والاخخالي،كبد اللالي بو ػيب، مجلت ًص٘و

  .129م، ص2005، 1( يىـر: مٌاهيم صرديت، جرجمت كبد الرخمان مسيان، ميشوراث الاخخالي،  الجسائر، غ4)
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ٍنننننن مبثثِ  ْ:نمبثثِفنًثث هونن ثث ه ِْ٘نننننذه ٩وثثٞن ثثنينذهثث ذٜٗنٗذه ثث هپٍنذ)شثثخٵص.نٗٓثثحذنذه ثث هپ

ذهوشخٚ ثثثٚٞنًثثثّنئاثثثٍنه ثثث٘ٙ ٜنٗاثثثٌِٚ نٗ دئُثثثٞنأوثثثىنانذ)اثثث ُنٗذهِٔثثثىنٗذهلِداثثثٞنن

ذ) ٌ ئٙثثٞ،نٗمبثثِفنٙثث هونن   ثثىنذهوشثثخٚصنٗ شثثلىنخثث  نانمبثث٘فٕ;ناثث٘ذ١نانٓ هثثٞنننن

انو٩ووثثٕنًثثانذ)و ثث٘ع.نفوثث٘اٗئٗ نٙ ثث٘ نننننن 5رنذشبٽثث ننذهوشخٚ ثثٛنأَنانف ثثىنذهثثوو ظننن

ًن  ثثٽوٖنذه ٦ٙثثٞنٙشثثّلىنًثثدخ٩نُة ٙثث  نًِ اثثو  ن) ٔثثَ٘نذه ٦ٙثثٞنننُة ٙثثٞنًول ًوثثٞن) ٔثثَ٘ن

نذها اٙٞن شلىنخ  .نفٔ٘نٙ ٠نأْنئ٦ٙٞنذه ذٜٗن٩ًنًٞنهلىنخٽ ننهشخٚ ٛ.

ٗإاذنهأًوِثث نٓثثحٖنذهِة ٙثثٞنفاثث٘ نظبثثدٓ نهثثدٗئنٓثث٘ين ِٚثثٞنذه ٌثثىنذه ثث نذهقثث ٢ٍنووثثٟنننن

ٛٵ،نٗ ِٚثثٞنذ)لثث ْنخثثعنًثث ن ٌٵثثىنٓثثحذنذ) ٌثث ئ،نكٌثث نٙثثنننن دٗئنٓثث٘ينذ) ٌثث ئن شثثلىنأا اثث

ذشبٽ ننٗكٚ ٚٞنهشثّلوٕنانذه ٌثىنذه ث ،نٗٙث٧ط نٓثحذنكو:ثٕنذهث ذٜٗن لثىنًث نهِوِثٕننننننننننن

ٓحٖنذهوقِٚٞنًّندبوٚ ينانإط ئنذه ثِ نينذهاث  قني.نٗانًقث ينرًقث٨٘ينذهاث انذ٪ا ثٛ ننننننن

ٙزذْٗن نينذه ٦ٙٞنٗذ)ةٔ ،نفٚ  ُنأُثٕنٙاثوخدَنه ةثٞنرذ)ةٔث  نس ِثٟنو ٙثمنًثّنً ِثٟننننننننن

 نانرب ثٚمننٗنرذهِة ٝ .نًٍنٙاوخدَنٓحذنذ) ٽوٖنذزبدٙدنرذ)ةٔ رذه ٦ٙٞ نذ٨ وق وٛنأ

ْننننن )ةثث ٓ نذهاثث انذهثثحٜنٙثثإلننٓثثحذنذٮائذنننننننذهو ثثِٚفنذه٩ًٌثثٛنذهثثحٜنذونٓثثٕنُثثْ٘ن ٘ٙثث٘

ًشثعٳذنإىلننذهدذخوٛ.نٗودنذاثو  ضنهث٘اٗئٗ نٓثحٖنذهث ٠٦نًثان  ث نذهو ثد٩ٙينذهٽ ٚ ثٞننننننننن

ذ٬خ نأٗنودًٕ،نً ِ   ناهمنو٩وٞنذه ذٜٗن  هشخ ٚٞ،نًٗد٠نهٽ   نووٍنأٓدٌٓ ن  وٍن

ن: 6رنووٟنذهِٔ٘نذ٬هٛ

ذهشخ ٚٞنذه ٗذ٢ٚٞ;نأٜ،نأْنذه ٗذ٢ٛنٙ وٍنأكٌث نًثّنذهشخ ثٚٞ،نٗٓث٘ننننننن >ذه ذٜٗن-1ننن

ًثث نذمبثثٽوٖنووٚثثٕن ثثثرذه ٦ٙٞنًثثّنذشبوثثف نٗٓثثٛنذه ثثٚتٞنذهثث نٙوِثثأنإهٚٔثث نذهقثثصننننننننن

نذهل٩اٚلٛنانأفومنذ٪ٓٚ ْ.

ذه ذٜٗنٙ وٍن قدئنً نه وٍنذهشخ ٚٞ،نٗٓث٘ننذه ذٜٗنن=ننذهشخ ٚٞنذه ٗذ٢ٚٞ;نأٜنأْنن-2ننن

ًثثث نذمبثثثٽوٖنووٚثثثٕن ثثثثرذه ٦ٙٞنذ) ثثث ٓوٞ ،نٗوثثثدن ثثث وىنٓثثثحٖنذه ثثثٚتٞنانذهقثثثصنن

نذسبدٍٙ.

                                                           
جاهذذب الخذذاص بذذالخلٌف كىذذد ، وييبغذذي مالخـذذت صن وصذذٍ هذذ ا ال61( الذذ ي مضذذمي  فذذي موطذذم يخذذر بوطذذليت الخؼذذاب، يىـذذر: مٌذذاهيم صذذرديت، ص5)

الخؼذاب املدمذذ٘و »يخصذل ششذذٖل مبابذر بمذذا مضذمي  بذذذ -والصذذيما فذي خديعذذ  كذً خصذذائص املـهذر اللٌـذذي فذي الذذىص لدعذي فذذي ٓخذاب الشذذلريت-جذودوروي

روي، كعمذذذاوي امليلذذذود، ، بذذذلريت جذذذودو «املىَجذذذس كتذذذال جدذذذويالث مليىذذذت ياث صذذذبوت هدويذذذت، وهذذذو مذذذا يذذذخم كتذذذال مذذذا ملذذذري با صذذذلو ين املبابذذذر وهيذذذال املبابذذذر

  .41م، ص1990، 1ميشوراث كيون املِاالث، الدار البيظاء، غ

مذذذذً جذذذذون بويذذذذون، ًئهذذذذ  فذذذذي ٓخبذذذذ  الخ ص ضذذذذيت  -والصذذذذيما فذذذذي ٓخابذذذذ  )لدب والداللذذذذت( -( إيا ٔذذذذان جذذذذودوروي اصذذذذخمّد  مٌهذذذذوم )الرؤيذذذذت( فذذذذي مبذذذذدص صمذذذذر  6)

د مً هيال هاُد )جيذالار جيى ذذ، بذورتط جومابٌضذٖي، يذوري جيييذاهوي( لخذصذ ب هذ ا املٌهذوم  )الشلريت، بلريت الىثال، مِوالث الضرد لدعي( ُد صًا

 ليجذذراء املفي ذذذي الذذ ي مضذذ   إليذذ  فذذي ٓخاباجذذ  املخىوكذذت. 
ذ
ِذذا يخذذذان  هذذ  لذذم يٕخذذٍ بمجذذرد الىِذذل، بذذل صكذذاد حشذذٕيلها ًو يىـذذر : مِذذوالث الضذذرد لدعذذي، جًس

ؤاد صٌا، ج جودوروي،  .58[ ص70-39، طمً ٓخاب: ػرائّ جدليل الضرد لدعي ]59-58صرجمت الحضين سحبان ًو
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ٜن-3نننن ذهشخ ثٚٞنذه ٗذ٢ٚثٞ;نأٜنأْنً  فثٞنذهث ذٜٗنأوثىنًثّنً  فثٞنذهشخ ثٚٞننننننننننن <ذهث ذٗ

نذه ٗذ٢ٚٞ،نف ه ذٜٗن٨نٙ فنإ٨نً نٙ ذٖنٗٙاٌ ٕنفقن،نف٩ناوٚىنإىلنً  فٞنً نا

اخ ٢ىنذهشخ ٚ ي،نٗٓ٘نً نذمبٽوٖنووٕٚن ثرذه ٦ٙٞنًّنذشبث ئْ .نفوث٘اٗئٗ نٙث ٠نننن

أْنٓثثحٖنذ)  فثثٞنذسباثثٚٞنذشب ه ثثٞن٨نه ثثدٗنأْنهلثثْ٘نً٘ذضثث ٞ،ناهثثمن٪ْناثث اٳذن»

ِٙٔ ثث نانًاثثو٠٘نًٌثثىنٓثثحذنذه٘مبثثفنذسباثثٛنذشبثث ئُٛنفثثعنً قثث٘ي،نٗهلِثثٕننننن

ٞننن ٚتٞنوثّنن،نفوثٍنربث ْنٓثحٖنذه ثنننن 7رنن«ًُ٘٘انكٌِ٘اْنهض ننًثّنضث ٗننذهلو  ث

ٛٵنذ٪ً ٙلثٛنإئُاثىنٌِِٓثٜ٘ن ٔثحٖنذه ثٚتٞنننننننن ٓدٗانذهوِ ٙم،نٗودنوٱث  نذه ٗذ٢ث

ٰٚوٞن ٚض ١ . نانودانًّنو  ٕنذهق عٝ;نًٌىنو ٞنرذهقووٞ نٗو ٞنره٩ينك ه ٶ

ًّٗنُ فوٞنذهق٘ي،نذٮ  ئٝنإىلنأْنٓحذنذهوقاٍٚنو ٢ٍنووٟنفووٞنإٓثد٠نذه ثٚانذهاث  قٞنننن

ُٳثث ن ِٚٔثث نانوٌثثىنو  ثثٛنٗذٓثثد،ن ٚثثدنأْنانذه ثثّنذهق  ثثٛ،ن٪ْنذهقثث ئ٥نوثثدنػبثثدن ًز

ًثثانٗمبثثفنذهشخ ثثٚٞننن»هلثثىنمبثثٚتٞنًِٔثث نأاثثو٘ ٔ نذ)ٌٚثثز،نف ه ٦ٙثثٞنذ) ثث ٓوٞنهوِثث فٟنننننن

،نٗهوٌٚثزنٓثحٖنذه ثٚتٞن  خوٚث ئننننن 8رن«ذشب ئُٛ،نإ٨نإاذنوٿدٵَنًّنخ٩ينئ٦ٙٞن خ ٚٞنأخث ٠ن

ن،نكٌ نهوٌٚثزن 9ر خ ٚٞنٗذٓدٝنهلْ٘نً كزنذهق ٞ،نحبٍٚنُ ٠نذ٬خ ّٙنًّنخ٩هل ن

ٰٗ ث ْنننننن» لُ٘ٔ ن ٰٗ ث ْنذهثزًّنانذهثزًّ،نٰٗا ٰٗ  ْنذها ئانانذ)اث ٗا،نٰٗا  ل٩ ناذ٨ نووٟنٰا

ٰٜنٗٓثثدٝناثث اٙٞنننننننن ٰٗ ثث ْنذسبپثثٰدَنانذسبثثدَ،نهٚتوثثد ذهشخ ثثٚٞنانذهشخ ثثٚٞ،نًثثٍنووثثٟنٰا

ًو٩محٞندبادنانطٚ هٔ نكثىنذ)لُ٘ث ينذهاث اٙٞنس ثزينوثّنأٜنفث ٲقنٙو ثدنٓثحذنوثّنننننننننن

  ًثىنن» قن ثنينٓثحٖنذه ثٚتٞ،نٗمبثٚتٞنذه ٦ٙثٞنًثّنذشبوثفنننننننن،نٗٓلحذنُ ٠نأْنذه ثن 10رن«ٓحذ

ن. 11ر«نذه  قن نينصب انذهش ٘ئنذحمل نٗذ)  فٞنذهوأًوٚٞ

ذبٚثثىنووثثٟنٗ ٔثثحذنغبوثثصنأْنذه ٦ٙثثٞنذهاثث اٙٞنهلثث نذئهوثث انًٗٚثث ن ثثٌِننذهثث ذٜٗ،نفٔثثٛننن

ذهلٚ ٚٞنذه نهٱدئنن ٔ نذسب٘ذاَنذ)ِق٘هٞنًّنُٔٞنذه ذٜٗ;نهلحذناٚوخحنذهو ٍٓنرنذه ٦ٙثٞنن

 اٙٞ نً كوثث  نُقثثدٙ  نهٯحبثث ئنانوثث كنئٗذٙثثٞنرذٮو ثث ئنٗذ)٣حُثثٞ ;نًاثثو ِٚ  نانٓثثحذنننذهاثث

ذٮحبثث ئن أط ٗٓثث ينُقثث انذهاثث انذسبثثدٍٙنًثثّنًٌثثىنهزفٚوثث ْنهثث٘اٗئٗ نُٗثثعذئنُِٚٚثثىننننننن

ٗ ٘ئٙسنأٗاوِالٛنٗئ٨ْٗن  ئينُٗ٘ئً ْنف ٙدً ْنٗفعٍٓ،نًوخثحذ نهث٘اٗئٗ ن ث ذو  نننن

 نائذاث هٕنانٓثثحذنذجملثث ي،نأوثث نرًقثث٨٘ينذهاثث اننٓ اٙٳث نانٓثثحٖنذهوِثثّن٨ٗاثثٌٚ نان خثثن

نَ.1981ذ٪ا ٛ ن

                                                           
  .58مِوالث الضرد لدعي، ص (7)

  .183م،ص1985، 1( بىاء الروايت )دراصت مِارهت في زالزيت هجيب مدٌوؾ(، صيزا ُاصم، دار الخىوير، بيالوث، غ8)

 .78م ص1991، 1لي، دار الشؤون العِاًيت اللامت، شوداد، غ( يىـر كالم الروايت، روالن بورهوي وريا٘ صوهيلي ، جرجمت نياد الخٕر 9)

ت، الٕويذ، اللدد)10)  .187م، ص1998(، دمضمتال 240( في هـريت الروايت )بدث في جِىياث الضرد( كبد امللٗ مرجاض، صلضلت كالم امللًر

  .79( كالم الروايت، ص11)



 
 

 
 
 34 

 
  نهؼهىو اإلوساوية واالجتماػية

  الرؤية السردية يف رواية )اإلعصار واملئذهة( لعماد الدين خليل
 د.طه حسين الحضرمي

 

p-ISSN : 2410-1818 

 و2015  يىاير ( 9( انمجهذ )5انؼذد )

e-ISSN : 2410-521X 

 تجهّيات انرؤية انسردية في ػتبات انىص:  انمبحث األول

ًٳث نًثدخ٩ نًٌٔث نهقث ذ١ٝنذهثِصنذ٪ا ثٛ;نفٔثٛنننننننن هشلىنذه وو ينانذهلو  ٞنذ٪ا ٚٞنوٌ٘

ًثثّنف ذبثثٞنذهِ ثث٘ نذهثث نهثثحهىناثثووٕ،نٗمتٔثثدنهوثثدخ٘ينإىلنئآ هثثٕ،نٗإضثث ١ٝنًثث نذاهلثثٍنننن

ًو ٓ هٕ،نفٔٛنسِزهٞنذهِ ٘ نذ)٘ذنٙٞنهوثِصنرذ)ثنت ،نذهث نهشثّلىنخٽ  ٳث نه   ٳث نٙاث قنننننننن

شبدًثثٞنذهثثِصنذ٪ا اثثٛ.نفٔثثٛنهِٽثثٜ٘نووثثٟنهقثثٍ٘ٙنأٙثثدٙ٘هُ٘ٛ،ن ٽ ٙقثثٞنًثث ،نهلثثْ٘نننننننننن

ن. 12رًق ٘اٝنانذهت همنهوُٕ٘ٚنًِٟٔنذهق ذ١ذينذ)ٌلِٞ

َٰنووو ي:نووو ٍٱنانئٗذٙٞنرذٮو  ئنٗذ)٣حُٞ ن٩ً ٞن   ٙٞنهوٌٌٵثىنانفث٩ نننُٗدنذهو ٓ

نذه ٗذٙٞنذشب ئُٛ،نٗوووونينُ ٚونينهوٌٌٵ٩ْنانذه ِ٘ذْنذه ٢ٚسنٗذٮٓدذ١.

 عتبة الغالف البصزية: :أواًل

ٌٙعنذهت٩ ن ٘مب ٕنوووٞنًّنووو ينذه ٗذٙثٞنًشثلوٞنهلث نمبثوٞن  هوثأهٚف;نِٙوٌث نًِٔث نننننننن

ها ٦ينُدٙ ن  هوأًى:نٓثىنذهتث٩ نًثّنٗضثانذ)٧هثف،نأَنٓث٘نًثّنٗضثانذهِ  ث  نفثإاذنكننننننننننن

هلثثّنِٓثث ننإ ثث ئٝنٗذضثثٔٞنًثثّنذ)٧هثثفنإىلنٗضثثانذهتثث٩ ن أُٔثث ن  ٙشثثوٕنأٗنذٮ ثث ئٝنإىلنن

دٙ ،نفإْنذهت همنأْنٗذض ٕنٓ٘نذهِ  ث .نًٌٗٔث نٙلثّننننذاو  ُوٕن و٘ٓٞنً وټ ٝنأٗن  ا َنمب

نًّنأً نذهت٩ نف )ٍٔنانٓحٖنذهق ذ١ٝنا٨هوٕنذهاٌٚٚ ٢ٚٞ.

ٗذهت٩ نذهحٜنٙ وٌدٖنذهو ٍٓنانٓحٖنذهق ذ١ٝنٓ٘نذهت٩ نذهحٜنخ ُىن ٕنذه ٗذٙثٞنانن

َ.نٗفٚٔثث نٙووِثثٟنٗذضثثانذهتثث٩ نُٗٔثثٞنُةثث نذ)٧هثثفنانننننن2009طو ثثٞناذئنذ ثثّنكثثٌعنوثث َنننن

نه ٗذٙٞ.ًضٌْ٘نذ

ٚٺ نن ٚٳثث نهشثثلٚو ٙثثإلننذهتثث٩ ٱنذه ثث ذٰعنذهثثدذ٢ٰ ن ثثنينًِةثثً٘ نرذ)٣حُثثٞ نٗرذٮو ثث ئ ;نًووِ

ئ٦ٙٞنذ)ِةً٘ٞنذ٪ٗىلنرذ)٣حُٞ نذ)ِ فٔٞنوّنٓ٘ٙؤ ،نٗاهمنًّنخ٩يندباٚدنذه ث ذعنووثٟننن

نذهِٔ٘نذ٬هٛ:

 : املئذىة -1

 ث طبٞنهوخثحنننٙةٔ نانٗذُٔٞنذهت٩ نذهٌِٟٚن شثلىن ث ئننذزبثز١نذه وثٜ٘نًثّن٣ًحُثٞننننننن

ٰٚٞن ل٩ نً ٌ ئٙٳ نًوٌٚزٳذنأو ٰننإىلنً ناث انن ًٱووِټ ٗض ٳ نمب ًدٳذنًوشٔٞن وْ٘نآيبٵن  ٵذق،ن

انوٌ ئٝنذ)ألاْنانذه  ث نذ)ٌوث٘كٛ.نفٔثٛنهقثَ٘نووثٟنو وثدٝنً   ثٞنوةٌٚثٞ،نأئك ُٔث نننننننننن

ذه و٘ٙٞنًٌٌِٞنذ٪ض٩ع،نهوشل:ىٱنٓحٖنذهق ودٝنانٗضانً ٌ ئٜنٓ ًثٛ.نؼبثٚنن  هق وثدٝنننن

 اٚٞنٓزذَناٗنخو ٚٞننئو ١نُقشىنووٕٚن ٙ يٴنًّنذهثحك نذسبلثٍٚن ث هوْ٘نذ٪ ثٚ ،نننننذ٪ا

                                                           
 .10م، ص2002، دمضمتال 46، ق12اث، الىادي لدعي العِافي، جدة، مج ( يىـر: كخباث الىص لدعي )بدث هـري(، خميد لحمداوي، كالم12)
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ٗانكىنضوانًّنأئك ُثٕنٙثإلننًلثإلنمبث٘ينؼبٌثىنإىلنذ٬فث قنذهِثدذ١ٰنذشب هثد.نًثٍنه وث٘ننننننننننن

ٞننأاثثٽ٘ذُٚٞنذهشثثلىنو ٙوثثٞنًثثّنهشثثلٚوٞنذهٽوقثثٞنذ٪ٗىل،نًثثٍنن ٞننً ُٚثث ٞپنذ٪ٗىل،نطوقثث ذهٽوقثث

ٛٻنأمبثثت ٱناٗ فؤثث ينانُ٘ذُوثثٕنووثثٟن ثثلىن ثث ف ي،نؼبٌثثىنخثث٘اٝ نننٙ و٘ٓثث ن ِثث ١ٴنإاثثٽ٘ذُ

نٙ و٘ٓ ن٩ٓي.

 اإلعصار: -2

ؼبثٚنن  )٣حُثٞنًثّنأئُ ٢ٔث نذشبو ٚثٞناثٔمناذكِثٞنه لثسن شثلىنًثّنذ٪ ثثل يننننننننننن

ٞپن  )٣حُثٞ،نهٱنُثثٍننننننن ْٰنذهثثحٓيبٵنذهثحٜنٙشثثانًثّنذ)٣حُثثٞ،ن ٚثدنأْنٓثثحٖنذهاثٰٔمنذحملٚٽثث –ذهوث٘

ٚٳ  ٔ ١ٰنذهوثْ٘نذهثحٓيبٵنذ)شثانذ)ِوٌث نًثّننننننذٮو  ٰئ،نذهحٜنكنٙاوٽانأْنٙٽٌسن ن-هشلٚو

نذ)٣حُٞنووٟنذه فٍنًّنضب ٨ٗهٕنذسبٌٌٚٞ.نن

 : عتبة العيواٌ اليصيةثاىيا

كنٙ ثثدنذهل هثثثمنانذهت هثثمنذ٪وثثثٍنانذه  ثث نذسبثثثدٍٙنٙلو ثثٛنانوُِ٘وثثثٕن ٘فثثث ١ننننن

ذه ِ٘ذْنهوِصنٗذ٨هوزذَن ٕ،نإمن نٙا ٟنإىلنإو٩قنذ)ووقٛنٗرب ٚمنهأ٩ًهثٕن٨نٓ ث ٓ ،ننن

 ٔٚوٕنهو٘هْ٘نإىلنو٘ذكنذٮ دذعنذهأ ٙٞ;نهلثحذنأمبثوٖنهو ِث٘ذْنذ٪ا ثٛنذاثنذهِٚٚوٕننننننٗفوٖن

نذشب مبٞنهو٘مب٘ينإىلنٓحٖنذهت ٙٞ،نف هلأنًّنأُىناهمنووٟنٗا ٢ٰىنأ و يٷنًِٔ :

ٚٳ .ن-1 ٚٳ نٗمب فٚٳ نٗمب٘ه ٚٳ نًٗ ٌِٚٳ نٗه كٚو نذهوت ٙمنذه ٚ فٛنا٨ه

نذ٨او  ئٝنًّنهتٞنذهش  نذ)لٌ ٞنذ)ُ٘زٝ.ن-2

ذهوٽ ٙسنًّنخ٩ينذهوض ف نذهِ ٛ،نٗا٠٘ناهثمناث نهوٚٔثٕنذاثنذهِٚٚٞنذهثِصننننننن-2

نذ)٘ذنٜ.

ذه ِثث٘ذْن ِٚثثٞنهوثثأئُٖن ثثنينذ٨ُتثث٩قنٗذ٨ُ وثث ُ،نفٔثثٛنهِتوثث نووثثٟناذهٔثث ن ٘مبثث ٔ نُ ٳثث نننن

ًاوق٩ ،نٙو ٍنًّنخ٩هٕنذ)ودعنئا هٞنهل نا٨هؤ نذه ل ٙٞنٗذزبٌ هٚٞنإىلنذ)ووقٛ;نهٚتدٗن

 ثٛنًث ،نكٌث نأُثٕنِٙ ثوٖنووثٟنذهثِصن ٘مبث ٕن ِٚثٞنمبثت ٠ناذهثٞنووثٟنننننننننننننٰووپٌ  نووٟنكو ننأا

ًٳث ;نهلثحذنننننننن ذهوِٚٞنذهلإل٠;نفوودذخىنذهوِٚو ْنانه  وىنُ ثٛنِٙثوّنوث ذ١ٝنٗذوٚثٞنهوثِصنوٌ٘

هّنٙٱ ٍٔنذه ِث٘ذْنًِقٽ ٳث نوثّنُ ثٕ،ن٨ٗنهٱثدئننإ ث ئذهٕنإ٨ن ٘اث طٞنٓثحٖنذه ٩وثٞنذ)وِٚثٞننننننننننن

ًٳ ناثٌٚٚ٘هُ٘ٚ نانذهثِصنننننذه نه  ٽٌٔ ;نٗ ٔحذنٙلْ٘نذه ِث٘ذْنوِ ث ٳذنن ووثٟنٓثدننن–ً٘اث٘

نؼب ٵننئٗذكدٖن إػب نٖنٗف ذ٢وٚوٕ.ن- 13ره وعنمب٩ُنفضى

ٛٵنذهد٨هٞ.نف ه ذٜٗنٙو  ًثىنًثاناذهثٛنذه ِث٘ذْننننن ٗذه ِ٘ذْنانئٗذٙٞنرذٮو  ئنٗذ)٣حُٞ نًِ ٢

ذه ٢ٚسنرذٮو  ئ/ذ)٣حُٞ نًثّنخث٩ينفوثٞنًثّنذهثدٗذينذ)ِوٌقثٞنًٌِٔث ،نٗسث نأْنذهث ذ ننننننننننن

                                                           
ت، اللدد 13)   .236م، ص1992، 164( يىـر : بالهت الخؼاب وكلم الىص، صالح ًظل، الٕويذ، كالم امللًر
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ذهثثثدذهنينانذه ِثثث٘ذْنٓثثث٘نذهوو ٚثثثٞن ٘اثثث طٞنٓثثث  نذه ٽفرذهثثث٘ذٗ ،نٙلثثثْ٘نهثثثدذٗينننننن ثثثنين

ذهشخ ٚ ينهلٌ نانذه ٗذٙٞن ٽ ٙقٞنذ٢٨و٩ نٗذ٨خو٩ ،نذ٨ُوٌ عنٗذ٨فثنذق،نٗؽبثوصننن

ٚٵّنًثثّنخثث٩ينه ثثداننننن ذهثث ذٜٗن ٘عٚ ثثٞنهِاثثٚقٕنانذه ِثث٘ذْنذهثث ٢ٚسن شثثلىنطب ثث٘ نٙووثث

ْنًووُ٘نين ثد٨٨ينهلث نُاثقٔ نذهوثأهٚ ٛنننننُٗٔ ينُة نذهشخ ٚ ينذهوق٘ ٚٞ;نهٚةٔ نذهدذ٨

نانذه ٗذٙٞنانإط ئنذ٪ٙدٙ٘هُ٘ٚ ينذ)و  ئوٞنووٟنذهِٔ٘نذ٬هٛ:

 دال )اإلعصار(: -1

ٙا ٟن٧ً  ناذينرذٮو  ئ نإىلنذهوش عنذه ًزٜنرذهشدٵٝنٗذهودًع نًو٘ذفق ث نإىلنٓثدنننن

ٖٱنهٱٌعٱنذهاٸثٔ ٰن،نأٗنن»كوعنًانذ) ِٟنذهوتٜ٘نهٯو  ئ.نُ ١نانه ْنذه  ٗ ن ذٮو  ئ:ذه ٙ

ٖٴنهٱٌعٱنأ  ٳ ن٦٢٢ذهوق ٝ:نن﴾ڈنڈنڎننڎنڌن﴿ٓٛنذه نفٚٔ نُ ئٴ.نٗانذهوِزٙى .نٗوٚى:نذٮو  ئٱنئٙ

ٔٱمٹنًّنذ٪ئضنٗهٱٌعٱنذهتوث ٰئنٗه ه ثانكث ه ٌ٘انننن ُٱنذه نهٳ اذينئودنٗ  ق،نأٗنذٮو  ئٱ:نذه ٙ 

ٖٴن ثثدٙدٝ،ن٨نٙقثث يٱنهلثث :ننننإىلنعبثث٘نذهاثثٌ ١نٗٓثثٛنذهثث نهاثثٌٚٔ نذهِثث  ٱنذهزٸننن ٗٲٰ ٰ ثثٞ،نٗٓثثٛنئٙثث

ٔٱمٸنكحهمن شدٵٝ ن. 14رن«إو  ئٴ،نٓوٟنٰه

نٙوِوٟنٓحذنذهدذينانذه ٗذٙٞنًّنخ٩ينئ٦ٙوني:ن

نذه ٦ٙٞنذ٪ٗىل:ن

ٙووِٟنٓحٖنذه ٦ٙٞنًِةً٘ٞنراوٌٟ نٗٗذهثدٓ نرووثدنذهث محّ نٗرٓ  ثٍنووثدنذهاث٩َ ،ننننننن

دٙثٞنذُ ِث ينًثّنأُثىنذُوٌث َنُثحٗئنننننننف١٨٧ٔنِٙة ْٗنإىلنً٘ئٝنذ)٘مبىن ٘مب ٔ نً٘ئٝنوق ٢

ًٰثثّنٙاثث ٟنإىلنهثثدًعنذهل٘ٙثثٞنذه   ٚثثٞنذٮاثث٩ًٚٞ،نفٔثثٍنِٙةثث ْٗنإىلنذٮو ثث ئنانًاثثؤىنننن

ٚٳث نًثّنخث٩ينٗمبثفنذهث ذٜٗنهؤشث٘انذجملوٌ ثٞناننننننننننن ٞ ،نٗٙةٔث نٓثحذنُو ذه ٗذٙٞنُة ٝ نإػب  ٚث

ُ ًانذهشٚخنوِٚىنذهحٜناٚخٽمنفٕٚنذزبٌ ٞنرٓ  ثٍنووثدنذهاث٩َ .نٗهلثّنًثّنخث٩يننننننن

ٗإاذنذون  نًّنٓدفٌٔ ،ن ثٔدذنٓشث٘انذهِث  نهوِثٕنإهٚثٕنٗأٜنذزبث ًإننننننن»٦ٙٞناوٌٟنٗأ ٚٔ نئ

ٗذ٪مب٘ذينهو  ىلنًؤدًٞنوٌ نٓ٘نك ٢ّ،نٗوٌ ناٚلْ٘...أه٘ نًّنذ) ثونينُث ٦ٗذنًثّنننن

كىنًل ْ;نهلٛنٙووق٘ذن  ُىنذ)دِٙٞنٗإً ًٔ نٓ  ٍنووثدنذهاث٩َ،نفٔث٘نٙ ث  نكٚثفنننننن

كٚثفنػب ثىنذزبثحٗٝنذ)شثو وٞنانننننن-كثحهمن-ٙؤثدَ،نٗكٚثفنٙؤثد٠،نٗٓث٘نٙ ث  ننننن

ٚٳث ،نفٔث٘نننننننن 15ر«ذه دٗئ،نهزاذانه٘ودٳذنٗذ ثو  ٨ن ;نٗ ٔثحذنٙوخثحنذٮو ث ئنوِثدٌٓ ن  ثدٳذنإػب  

إو ث ئنضبثثٚنن  )٣حُثٞنٙ ضثثدنو٘ذوثثدٓ ،نٗهثٚسنإو ثث ئٳذنًثدً ٳذنووثثٟنعبثث٘نًث نٓثث٘نوِثثدنننننن

ٌٳث ننرأُ  ئنذها٩َ .نفٌٔ ن٨نٙ ٙ ْنانذٮو  ئنذهوش ٜنانًاؤىٵنذه ٗذٙٞنإ٨ن ٘مبث ن ٕناذو

                                                           
مذذذً صلضذذذلت )ال ذذذالار  (16، مذذذً جدِيذذذّ الذذذدٓخور خضذذذين هصذذذار،  صذذذدار )13جذذذال اللذذذروش مذذذً جذذذواهر الِذذذاموش، مدمذذذد املرج ذذذ   الس يذذذدي، ل  (14)

  م، )مادة كصر(.1974، 1اللرعي(، وزارة  كالم، الٕويذ، غ

  .31(  كصار واملئ هت، ص15)
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هووقثث ١نووثثٟناثث٘ننذ)٣حُثثٞنًثثّنضبثث ٨ٗينذوو٩ؤثث نًثثّنُثثحٗئٓ نذه ذاثثخٞ،نٗٓثثحٖنئ٦ٙثثٞنننننن

إػب  ٚثثٞنًواثثقٞنًثثان خ ثثٚٞنراثثوٌٟ نذهل ا٢ثثٞنذ)وزُثثٞنانذه ٌثثَ٘،نٗذ)ؤدٙثثٞنذهش اثثٞنإاذنن

ٞپنًانذشب َ٘.نًّٗنخث٩ينٓثحٖنذه ٦ٙثٞنٙتٚثمنذهثدذينذهٌث ُٛنرذ)٣حُثٞ نننننننن ذووضٟنذ٪ً ٱنذ)٘ذُٔ

راثثوٌٟ نمبثثٚ فٚٳ ،نٗإْنكثث ْنٓضثث٘ئٖنط فٚٳثث نانأوٌ ؤثث ،ن ٘مبثث ٕنننن و ةثثٕنًثثّنًِٽثث٘قن

نًقنُٳ ن  هل٘ٙٞنذٮا٩ًٚٞنذه نهِ فٖنؤِ نٗٙشلىنضب٘ئنذٓوٌ ً هٔ .

ننذه ٦ٙٞنذهٌ ُٚٞ:

اذينرذٮو  ئ ن ٘مبث ٕنئًثزذنه٩ُوٌث َنٗذهوثدًع،نٰٗٙث ،اٱنًثده٘ينٓثحذنذهدذيرذهوثدًع ننننننننن

ٗإُثثمنُ ثث  نُٚثثدذ،نكثثٍننن»ُثث ُسنووثثٟنهاثث ْنٓ  ثثٍنوودذهاثث٩َنانٓثث٘ذئٖنًثثانِٓثث ننننن

ٙو  ودنذهتزينٓحٖنذ٪ٙ َن نينذهشٚ٘وٚنينٗ نينوودذهل ٍٙنو اٍ،نٗكٚفنإُٔنذربثحٍٓنن

ٕنننن ،نٗانذسبثثثث٘ذئناذهثثثثٕنٙاثثثثوخدَنه ةثثثثٞنننن 16رن«أاٗذينهوثثثثدًعنكثثثثىنًثثثث نٙقثثثثفنانط ٙقثثثث

ٚٳث ننن 17ررذ٨كوا ُ  فل٩ًٕنوّنذٮو  ئن ٘مب ٕنهدًعذنٗذكوا ٓ ،نؼبٌىن٧ً  ٳذنا٨ه

ٍنذ٪ٙثدٙ٘هُ٘ٛن)ث نٙقثَ٘ن ثٕنو اثٍنٗأُ ث ئٖنًثّنذهشثٚ٘وٚنينًثّنضب ٗهثٞنننننننننننٙوِثٕنعبث٘نذهوقث٘ٙننن

نذوو٩عنُحٗئنًدِٙٞنذ)٘مبىنذ)و ٌقٞنانذهو ئٙخ.

 دال )املئذىة(: -2

ذ)٣حُثثٞنكٌثث نُثث ١نانرهثث ْنذه ثث ٗ  نٓثثٛنذاثثٍنً٘ضثثانذ٪اذْنهو ثث٩ٝ،نٗٓثثٛنذ)ِثث ئٝ،نن

ٕن ٽثٞن  ه ث٩ٝنٗذزبٔث انننن.ٗذ٪اذْن ث عٝنإاث٩ًٚٞنً هونن 18رٗٓٛنذه ً٘ ٞنووٟناوٚىنذهوشثوٚ

مبوٟن-ٗذسبّ،ن ٚدنإُٔنطب ٘ نانذهوأاّٙنإىلنذه ٩ٝنكٌ نانذهو ْ.ٗودنئ ننذهِيبٵن

 نينذ٪اذْنٗذزبٔ انُٗ٘اذنٗودً ،نكٌ نٗئانانمبثٖٔٚنذهوخث ئٜنًثّننننن-ذ نووٕٚنٗاوٍ

ٓدٍٙنأُسن ّنً همنئضثٛنذ نوِثٕنرأْنذهثِيبٵنمبثوٟنذ نووٚثٕنٗاثوٍنكث ْنإاذنفثزذن ِث نننننننننن

ّنٙتزٗن ِ نٓوٟنٙٱ وٖنِٗٙةث ،نفثإْن ثانأاذُث نكثفٸنوثٍِٔ،نٗإْنكنٙاثٌاننننننننوً٘ نكنٙل

.ٗٓقّنذهدً ١نوِدنُٗ٘انذ٪اذْنمث ٝنًّنمث ذهٕنذه ةٌٚثٞنكٌث نٙث ٠نننن 19رأاذُ نأف ئنووٍٚٔ 

ن. 20ر   نأٓىنذووٍ

ٙول ئنانٓحذنذه ٗذٙٞناذينرذ)ِ ئٝ نُةثعناذينرذ)٣حُثٞ نانًِٽث٘قن خ ثٚ ينهِوٌثٛنننننن

،نًٌثثىنرٓ  ثثٍنوودذهاثث٩َ نًوِٚثث نًثثّنخ٩هلثث نئ٦ٙثثٞنًِةً٘وثثٕندبثث ٖنننننننإىلنذ)ِةً٘ثثٞنذ٪ٗىل

رذ)٣حُثثٞ ن ٘مبثث ٔ نذه ِ ثث نذه  وثثىنانًق ًٗثثٞنذ)ِةً٘ثثٞنذ)  اٙثثٞنذ)وٌٌوثثٞنانرذٮو ثث ئ .ننننن

                                                           
  .37( املصدر الضابّ، ص16)

  .39( املصدر الضابّ، ص17)

  م، )مادة صين(.2001، 1، جدِيّ كلي هاللي، غ34يىـر : جال اللروش مً جواهر الِاموش، ل (18)

  .1/207هذ، 1400، 1هذ(، جدِيّ مدب الديً الخؼيب، املؼبلت الضلٌيت، الِاهرة، غ256 مام البذاري) ( الجامم الصحيذ،19)

ت، بيالوث، د.غ، د.ث، 852( يىـر : ًخذ الباري ششرح صحيذ البذاري، الحاًف ابً حجر )20)   .2/90هذ(، دار امللًر
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ٜٵ  ًٗ نهوٍنأْنُٗدنُ إنوو هٞنذزب ًانذهِث٘ئٜنن»ن 21رٗاهمن ٘ا طٞنأاو٘ننرذ)ُ٘٘هْ٘نذ) ٗ

ٗٓث٘نن-ٗأٓثسنننٗذ) وٟنذه٘ذاا،نٗذه ِ ١نذ)نذًثٛ.نن،ذ)ِ ئٝنذسبد  ١نذهش ٓقٞذهلوعناٜن

ٞننؼبثدٵقنانن ;نذ)ِث ئٝنذ)و ث اٝننٓث نٓثٛناٜننننٗوث ينانُ اثٕ:ننن  ط٣ٌِث ْنوٌٚث .نن-ذ)ِث ئٝنذه  هٚث

ٗذخوث ئنهلث نننن،نذ)٘ٓثدنٗذحملث ئ.ننُ٘ئنذهدّٙنضبٌ٘ا،نو ٓ نذهتثزذٝنذه ثوٚوٚنيننذه ن ِ ٓ نًٙ٘ ن

ٞ نهو ٚثث ْنًثثّنأٜننًل ُثث نانووثثمنذ)دِٙثثٞ،نًٗثثدنأاثثو  ٔ نإىلنذهاثثٌ ١،نهن لثثٛنهثثإلننٗذضثثٔ

هقدنعوىنو ٢ٌٞ،نوإلنذهق ْٗنذ)وٽ ٗهثٞ،ن  ُاثٚ  ٔ نذزبٌٚثىنننننًل ْنٙوقٛنًِٕنذ) ١ن   ٖ.

مبثثثث٘ننذ٪وثثثث هٛ،ن ثثثث ٓدٝنووثثثثٟنأُثثثثٕنًثثثث نًثثثثّنأٓثثثثدنٙقثثثثدئنووثثثثٟنهتثثثثٚعنُٗثثثثٕنذ)دِٙثثثثٞنننن

ذ٪مبٚى...أهاثثوٽٚانوثث٘ٝنانذ٪ئضنأْنهِثثزعنوِثث ن٩ًضبِثث ،نٗأْنهتٚٵثث ن  ثثٌ ينأمبثث   ِ  ننننن

٘نٙوحك نذبدٜن   نذهشٚ٘وٚنين أٍُٔنه٘نأهٖٚنهلٍنذ٨ُو  ئ،نفوثّنٙوقث٘ذنووثٟننننٗو ي،نٗٓ

ًِثحنن-إْنذ)٘مبثى،نأووِثىنذُوٌ ١ٓث ننننٗذٓثدٝنانذهووثد،نٙ ه ثانًِٔث نذهِثدذ١نإىلنذ :نننننًِ ئٝن

،نأخحينًِٔ نذ ٔ ،نٗذكواىنوة ًٔ نذه  ئٙثٞ،ن قث٘ٝنذهث ُٗ،ننننًِ ئهٔ نذه  هٚٞو ْٗنإىلن

سقثثثدٗئٍٓنأْنٙتثثثعٗذن  ثثثٌ هٔ ،نأٗنِٙزوثثث٘ذنؤِثثث نننأفٚلثثثْ٘نذهثثث نهؤٌثثث ،نسبٌثثث نٗاًثثث .

ن. 22ر«٩ًضبٔ  !ن

ػبوث٘نذ)قٽثثانذهاثث   نطوٚ ثٞنذه ٦ٙثثٞنذهاثث اٙٞنذهث نهوِوثثٟنانوِثث٘ذْنذه ٗذٙٞرذٮو ثث ئنننن

ٗذ)٣حُٞ .ف ثثث ذعنذ)ِةثثثً٘ونينٗذضثثثٖنفٚثثثٕ.نف )ِثثث ئٝناذ٢ٌثثث ن ثثث ٓقٞنٗو هٚثثثٞنًٗو ثثثث اٝ،ننننننننن

ٗهٕ;نهلحذنهِوٌٛنإهٚٔ نذ)دِٙثٞنذُوٌث ١ٳنننًاو  ٚٞنووٟنذٮنذهٞ.ٗٓٛنذبدننووٟنذ)دِٙٞنحبمنٗ

ٞ ،نفقٚىنؤِ نرذ)٘مبىنذسبد  ١ .ٗانإ  ئٝنه ئؽبٚٞن  هتثٞنذ٪ٌٓٚثٞنإىلننن كوٚ ;نوقٚدٝ نٗمب 

  ُٚٔ نذٮً َنذجمل ٓدنرُ٘ئنذهدّٙنضبٌ٘ا نو ٓ نذهتزذٝنذه وٚوٚنينٙشعنوٌ انذهثدّٙنخوٚثىننن

 نذه وٚقٞنذهث نهشثعنإىلنذهل٘ٙثٞننننذ)وٌٌوٞنان٣ًحُؤ- ٽ  نخ ٛنإىلنذاؤ هٞنؤ نذ)دِٙٞن

نًحذننذهزًّنًّنذهتزذٝنوًٌ٘ .ن-ذه ق ٢دٙٞنهوٌدِٙٞ

انٓثثنينهاثثوخدَناثثوٌٟناذيرذهِثثدذ١ نذهثثحٜنِٙوٌثثٛنإىلنذسبقثثىنذهثثد٨هٛنهثثثنرذ)٣حُثثٞ ;ننننننن

 ٖنه٘نأْنو مبٌ نك ْنٗذٓدذنًّن١٨٧ٓنذهثحّٙنن»نًشعٝنإىلنذ٨ُوٌ ١نإىلنًِةً٘ٞنرذ)٘مبى ن

ذهؤةثثٞنهِثثدذ١نؼبٌوثثْ٘نخِثث ُ ٍٓ،نٗئ   ثث هٍٔنًاثثوِٚونينننٙق ثثْ٘نذهٚثثَ٘نووثثٟنذهوخثثَ٘،ن

ن 23ر«ذهو ئؽبٚٞ،نهؤدٜنذهق اًنينًّن تدذان

                                                           
راوي، وفذي هذذ   الحالذت يٕدضذذب هذ ا الٕذذالم كالمذاث مذذً جذ زيال الذذراوي، ويخويذال جدذذذ ( يخجلذ  املوهولذول املذذروي خيىمذا يِلذذد ٓذالُم المخصذذيت ٓذالَم الذذ21)

ٖارهذا بصذورة يبذدو صنيذا  ه ا الخ زيال، وجخضح إكادة صياهت الراوي لٕذالم الويذال فذي املوهولذول املذروي، فذي الحذاالث ال ذي ولذري ً يذا مشذاكر المخصذيت وصً

ل جدذأي ػبذم المخصذذيت فذي خذذين صن  بذارة إلذذ  هذ   الم خصذذيت جذ حي بصذيوت طذذميال الوائذب.يىـر: بذذلريت الخذ ليٍ )بييذذت الذىص الٌكذذي وصهمذاغ الشذٖذ

 . 51م ، ص1999الخ ليٌي(،بورتط صوصبيضٖي، جرجمت صليد الواهمي وهاصر خالوي، املجلط لكل  للعِاًت )املشروق الِومي لل الجمت( الِاهرة،

  .45، 44(  كصار واملئ هت، ص22)

  .20ص( املصدر الضابّ، 23)
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ٗٓلحذنٙوٌ ٟٓنذه ذٜٗنًان خ ٚ هٕ;نهِٚوّناذهنينػبٌثان ٌِٚٔث نوِث٘ذْنهثٕنه كٚثمنننننن

عبثثٜ٘نخثث  نكنٙثث انووثثٟنهاثث ْنإٓثثد٠نذهشخ ثثٚ ي،ن ٚثثدنأْنهأًثثىن ِٚثثٞنذه ِثث٘ذْنٙشثثٛننننن

ذهوثأ٩ٙٗينذ)و ٓثٞ،نفو ٮًلث ْنذهِةث نإىلنذهث٘ذٗننننننن   ضٕنئ٠٦نفٚانذهشخ ثٚ ينٓاثمنن

 ٘مب ٔ نٗذٗنوٽف،نٗٓ ِٓ نٙوتث ٙ نذهثدذ٨ْ،نف ٮو ث ئنوثدٗنو هثىنؼبث ٗينذُؤث ننذهقثٍٚننننننننن

ذهٌ  وثثٞنٗذ)٣حُثثٞنذهشثث طبٞنمتٌثثىنذ)ق ًٗثثٞنذه  ثثٚدٝنأًثث َنٓثثحذنذ٨ُؤثث ننفوشثثّلىنمبثثٌ٘اذنننن

هثٞنووثٟنذ٨وثنذْنفٚ ثوٖنننننٗذبدٙ نهلحذنذٮو ث ئ.نٗ  ٮًلث ْنذهِةث نإىلنذهث٘ذٗن ٘مبث ٔ ناذننننن

ذه ُثث ينذ)ثثدذف ْ٘نوثثّنٓثث٘ٙؤٍنذه ق ٢دٙثثٞنذ)وٌٌوثثٞنانرذ)٣حُثثٞ نإو ثث ئذنػبوثث ُنكثثىنًثثّنننن

نؼب ٗينذ)ا  ن ٔ .

ٗهلّنوِدنإُ  َنذهِة نُٗدنذهو ٍٓنأْنذه ذٜٗنٗفق  نه ٦ٙٞنذ)٧هفنوٌ انذهدّٙنخوٚىن

ُٶثثٰدنفٚثثٕنذه ُثث يٱنذ٪ ثثننن ٗٱ دذ١ٱنذهثثحّٙنٓوٵثث٘ذنٙوِثثٕن٧ً ثث نوِ٘ذُثثٕنإىلنهقثثٍ٘ٙنو ثث ن أكٌوثثٕن

هودف عنوّنٓ٘ٙؤٍنٗوقٚثدهٍٔنفثعنًوث هنين  هقوثىنٗذهاثٔىنٗذٮوثدذَنضبواثونينووثٟنذ ننننننننن

مِنَ الْمُؤْمِنِنيَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَددُاا الَّهد َ عََّْهْد ِ ِْمِدنْمُن م دن      ﴿ذهِ  نأٗنذهشٔ اٝنًاؤض ٳذنو٘هٕنه  ىلن

ٗٱُثٰدنفٚثٕنذٮو ث ئٱنذ)وٌٌٵثىٱناننننننن،(٣٢)ألاحزااب  ن﴾اَمَدا ََدد لُوا بْبْددَِ    قْضْى نْحْبَ ُ اَمِنْمُن م دن ََنَِِْد ُ    كٌث ن

ضب ٗهٞن خ ّٙنذوو٩عنٓحٖنذه قٚدٝن ٘ا طٞنذٮئٓث ننذه لث ٜ،نفٌ ئاث٘ذنأ شثانمبثِ٘ نننننن

ذهو حٙمنٗذهقوىنووٟنأٗه٣منذجمل ٓدّٙنذ)ِ فٔنينوّنًألأٍُ.نٗ ٔحذنٙ وٖنذه ِ٘ذْن٧ً  ٳذن

ٚٳ نٙوِثثٕن ًٳ ناثثٌٚٚ ٢ ُٵثثٕ،نٙوثثأئُٖنآ  ٳثث نٗإٙ  ٳثث ن ثثنيننً٘اثث٘ اثثٌٕٔنإىلنهقثثٍ٘ٙنأٙثثدٙ٘هُ٘ٛنً٘

نذشب ئْنٗذهدذخىنرذه ذٜٗ/ذ)٧هف نٗر خ ٚ ينذه ٗذٙٞ .

 عتبة اإلٍداء اليصية ثالجا:

متٌٵثىنذٮٓثثدذ١ذينانذهلوثثمنوًٌ٘ثث نُ ثث نً٘ذنٙث ،ن ٚثثدنأْنذ)ثث٘ذنذٝنفٚٔثث نهلثث انهوخثثحننن

ًنننن-ط    نأٗضٖنًثانذهثِصنن و  ث نوثّنًضث ًنينذه ٗذٙثٞ،نننننذ)ثنت;ن٪ُٔث ن٨نهؤثدَن شثلىن

نف س نذٓو ْنذ٪ً نإىلن ١ٛنًّنذهوأًى،نٗإط هٞنذه ل ;ن)  فٞنذهق اٍنذ)شنن.

ٗذٮٓثثدذ١نانٓثثحٖنذه ٗذٙثثٞنُٗٚثثزنًٗلٌٵثثفنؼبٌثثىنانطٚ هثثٕنا٨٨ينوٌٚقثثٞ،نفلوٌثث ننن

ٜنننن ;نهلثحذندبثدٓ نهشثفنوثّنئ٦ٙثٞنننننن 24رذها ىننذه ٦ٙٞنض وىننذه و ئٝنووثٟنٓثدننه ثوعنذهِّ ث 

دعنذه ل ٙٞنًٗ٘و ٕنًّنذه  ذعنذهدذ٢ ن نينذ)ِةثً٘ونينانذه ٗذٙثٞ;نًِةً٘ثٞننننذهل همنذ)و

ذ)دذف نينوّنٓث٘ٙؤٍنًِٗةً٘ثٞنذهاث ونينإىلنٓثدَنٓثحٖنذهقثٍٚ.نفٔث٘نٙقثفنانًِٽقثٞن ثنيننننننننننن

ذهوثثُ٘نٗذهاثثل٘ينٮٙثث ذانئ٦ٙوثثٕنذ)٧ٙثثدٝنهوٌِةً٘ثثٞنذ٪ٗىل. ٚثثدنأْنٓثثحٖنذٮ ثث ئٝنأوثث ننإىلنن

                                                           
ري، جدِيّ يرزر يوخىا صر ري، مٕخبت املعك ، الِاهرة، د.غ، د.ث، ص24)

ّ
  .51( يىـر:ٓخاب املواٍُ، مدمد بً كبدالجبار بً الحضً الىٌ
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ينذٮ ثثث ئٝنذهشثثث  فٞنذهثثثُ٘ٚزٝنذهثثث نمتثثثسنذهوثثثُ٘نًِثثثٕنإىلنذهاثثثل٘ي،نٗهلثثثّنًثثثّنخثثث٩

نذ)ضٌْ٘نًاٺ نئوٚق .

  دنً ٗئنئ انو ْنووٟنً٘ئٝنذ)٘مبى;نٗف ١ٳن)دِٙ نٙق٘ينوٌ انذهدّٙنخوٚىنانإٓدذ٢ٕنر

ن .ذه نأٓووؤ نإىلنائُٞنذه ش 

ٗه٘نهأًوِ نذٮٓدذ١ناِِدنإُٔنػبٌان نينذٮٓدذ١نذشب  نٗذٮٓدذ١نذه ث َنٗفقث نهوقاثٍٚنننن

.نفٔ٘نإٓدذ١نو َن)٧ااٞنً٘ئٝنذهش٘ذ ،نٗإٓدذ١نخ  ن)دِٙثٞنذ)٘مبثى،ننن 25رهٯٓدذ١نُِٚٚى

 ٘مب ٔ ن خ  نًق   نإىلنذهل همنٙواٍن  ه٘ذو ٚٞنٗذ) اٙٞ،نٗودنفانذٮٓثدذ١نٗعٚ وٚثٕننن

انفووثثٕنذهثثُ٘ٚزٝنٓثثحٖ،نفٔثث٘نػبوثث٘نهِثث نذه ٩وثثٞننننننن 26رذ٪ا اثثٚونينرذهد٨هٚثثٞنٗذهودذٗهٚثثٞ نن

هش٘ذ ن ٘مب ٔ ن٧ًااٞنو ًثٞنمتٌٵثىنذ)ِث فٔنينوثّنٓث٘ٙؤٍننننننذسبٌٌٚٞن نينذهل همنًٗ٘ئٝنذ

انًش ئقنذ٪ئضنًٗت ئ ٔ ،نًٗدِٙٞنذ)٘مبىن ٘مب ٔ نٓ هٞنخ مبٞنأُوِىنٓثحٖنذ)٧ااثٞ،ننن

ٞپنننننننن ٞپنذهو٘ذمبثوٚ ٗ ٔحذنهوضٖنا٨هٞنذٮٓدذ١.ًّٗنُ ُثمن خث نِٙشٵثننذٮٓثدذ١نذهاث   نذسب كٚث

ٛٵنانن ثثنينذهل هثثمنٗفٔثث٘ئٖنذشبثث  نٗذه ثث َنضبققثث نوٌٚوثثٕنذ٨ُوٌ ونن ٚثثٞنًٗق ثثدٖنذهِ  ثث

نذهو  وىنذهق ٢ٍن نينذهل همنًٗ٘ئٝنذهش٘ذ نًٗدِٙٞنذ)٘مبى.نن

ٗٓثثحٖنذزبٌوثثٞنذهثثُ٘ٚزٝنذبٌثثىنانأٓشثث ٢ٔ ن ثثِٔٞنو ط ٚثثٞنإىلنًدِٙثثٞنرذ)٘مبثثى نٗفثث ١ٳنن

.ٍّ ٞٷٳنٗناك ٠ن ِ نٗوشق  ،نٗفٚٔ نذٓو  ١نضٌ ن ٌ٘ئٝنذ)٘مبى،نذبٚ

ًٰثّنؽبنننن  ه ٔث نً ضثٚ نٗٓ ضث ذنٗاذخثىنننننٗٓحٖنذه ٦ٙٞنذه نؼبٌؤ نذهل هثمنذ)وثدعندبثدن

ًٰثثّناوثثٟنإىلنطٌثثسنذهل٘ٙثثٞنذه ق ٢دٙثثٞن٪ٓثثىنذه ثث ذقننننننن ٗٱُثثٰدن ذهثثِصنٗخ ئُثثٕ.ف ٛنذ) ضثثٛن

خب مبثثٞنٗأٓثثىنذٮاثث٩َن   ًثثٞنًثثّنأُ ثث ئنذهشثثٚ٘وٚٞنذ٪اٚثثٞنذهثثحّٙنهاثثٌِ٘ذنائذنذ)ِثث   نننننننن

ذهاٚ اثثٚٞنٗذه ل ٙثثٞنانياثثِٚٚ ينٗاثثوِٚٚ ينذهقثث ْنذ) ضثثٛنٗاثث ٘ذن لثثىنوثث٘ٝنإىلننننننننن

ًٰثّنًشثٟنووثٟنننننننننننضب ٗهٞنضب  ٗٱُثٰدن ئ ٞنً٘ذ ثىنذ٪ًثٞن ثدو٠٘نضب ئ ثٞنذه ُ ٚثٞ.ٗانذسب ضث ن

خٱٽثثٟنذهاثث  قنينٗهلثثّن أ ثث ١نُدٙثثدٝ،نفِةثث ٗذنإىلنٓثثحٖنذهٌثث٘ئٝن ثث نائذ١نٗوثث  ٘ذنووٚٔثث نن

أمبث هؤ نًٌثىنمبثِٚانذهل هثمرفخ ٜن ٽث   نذهثثحٜنٗمبثفنًث٘ئٝنذهشث٘ذ نٗأٓثىنذ)٘مبثثىنننننننننن

ًّٰنؼبٌىنُٗٔثٞنذهِةث نذ)ضث اٝنننن.ًّٗناذخ 27ر  )٧ذً ٝنٗذشبٚ ُٞنهؤٌِ٘ئٙٞنذه وٚٞ ىنذه ٗذٙٞن

نٮٓدذ١نوٌ انذهدّٙنخوٚىنًٌىنِٓ نُ ُسنُٗٙ٘سنوو هٞنذ)٧ٙدّٙنهوزوٍٚنٗأُ  ئنذها٩َ.

                                                           
  .93م، ص2008، 1( يىـر : كخباث)جيالار جيى ذ مً الىص إل  املىاص(، كبدالحّ بللابد، ميشوراث الاخخالي، الجسائر، غ25)

  .99ضابّ، ص( يىـر املصدر ال26)

  . http://www.ahewar.orgيروييا باهد كيان، ًذري بؼرش، 1959( يىـر: صخدار املوصل في كام 27)
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ٞپنذه ٦ٙٞنذ)  ٓوٞنذهق ٢ٌٞنووٟنمنننذه ذٜٗنكّوٛن هوخحنئٗذٙٞنرذٮو  ئنٗذ)٣حُٞ نهقِٚ

ن.ن 28رن  فٞنرذ٨ُوق ٢ٛ ن ٘ا طٞنضٌعنذهت ٢منٗفق  نهو ِٚفنُ٘ئً ْنف ٙدً ْذ)

  عن نينذهِق انئآ نًّنذهزً ْنذ٨ووق ان أْنذاوخدذَنضٌعنذهت ٢من ٌٵىنذه ٦ٙٞنًثّنن

ذهثحٜننن 29رنذشبوف،ن ٚدنأْنٓحذنذ٨ووقث انأ ٽوثٕنفوثٞنًثّنذهِقث انووثٟنئأاثٍٔنئ٨ْٗن ث ئينننننننن

٘وٚٞنذه ٦ٙٞنذها اٙٞنوًٌ٘ث ،نووثٟنذهث فٍنًثّناهثمنفٔث٘نننننننأّكدنأْنذهضٌعنهٚسنهٕنمبوٞن ِ

ٙ وقدنأْنضٌعنذهت ٢منٙ دٵنً٘ذض ٞنمن٘اُٚٞنانذه ٗذٙٞ،نًّٗنفثعٖنٙلثْ٘نِٓث ننوِثزننننن

،نٗٓحذنٙ اٵ نإوو ينكثٌعنًثّنذهث ٗذ٢ٚنينووثٟنذاثوخدذَنٓثحذننننننن 30رنوّنذه٘مب٘ينإىلنذه ٗذٙٞ

كٌث نأُثٕنٗاثٚوٞنمبث سبٞن٪ْنننننذهضٌع;ن٪ُٕنٙوٖٚنهلٍنذه ٦ٙٞنذهاث اٙٞنذه٘ذاث ٞنه٫ٓثدذَ،نننن

،ناْٗنأْن 31رنٙو٘ذئ٠نٗئذ١ٓ نذهل همنهوٌ ٙ نً نٙشث ١نًثّنأٙثدٙ٘هُ٘ٚ نٗٓلثٍنٗهُ٘ٚٔث يننننن

ؽبدشن حهمن ِٚٞنذه ٗذٙٞ;نهلحذنئ ثننذهِقث ان ثنينذاثوخدذَنٓثحذنذهضثٌعنٗ ثنينذه ٦ٙثٞنًثّنننننننننن

ٛٸننننننننننن ذشبوف،نٗٓ٘نذهزهىنذهثحٜنمبثٖٔنصبث ذٖنفٌٚث ن  ثدنًٚخ ٢ٚثىن ث خوني;نٌِٓٚث نوثدٸنذه ٗذ٢ث

ٞٶناذينذ٪مبثث٘ذينذ)و ثثداٝنووثثٟنذهثث فٍنًثثّنذربثث اٖننننن ٛٸناٗاو٘ٙ اثثلٛنخثث هٰ نذه ٗذٙثث ذه ٗاثث

ٕننن ،نفٌثّنِٓث نُاثوٽٚانأْنُقث٘ينإْنذاثوخدذَنننننن 32رضٌٰعنذهت ٢منً كو نهقِٚث ن) ةثٍنئٗذٙ هث

ٓحذنذهضٌعن٨نٙ  ن  هض ٗئٝنفٚث ننذ٪مبث٘ذينذ)و ثداٝنذهث نهوثأ ٟنووثٟنذٓوث٘ذ١نذ)٧هثفننننننننن

نننذه ٦ٙٞنذ٪ٓ اٙٞنإىلنئ٠٦نفعنضبدٗاٝ.ٗاٽ٘هٕ،ن ىنإُٔ نودنهوِ ٗ

ٗئٗذٙٞنرذٮو  ئنٗذ)٣حُثٞ نًوِٚثٞن ضثٌعنذهت ٢ثم،ن ٚثدنأْنذهث ذٜٗنفٚٔث نٙوخثحن ثلىنننننننننن

ذهث ذٜٗنكوثٛنذ)  فثثٞنرذ٨ُوقث ٢ٛ نًووِٚثث  نًثّنخ٩هثٕنُٗٔثثٞنذهِةث نذهضثثٚقٞنذ)و ثداٝ;ن٪ُثثٕنننننننن

كث ْنًثّننننػب ىنذهشخ ٚ ينه وٵ نوّنأفل ئٓث نًو  ث ٝناْٗنهثدخىناث ف نًِثٕ،نإ٨نًث نننننن

ٗعٚ ٞنذها ان٨نفع،نٗٓثٛنٗعٚ ثٞنأ ثوٕن شث  فٚٞنذهث ذٜٗنذهل ا ثٞنٓاثمنه ثوعنُثعذئنننننننننن

ن. 33رنُِٚٚى

                                                           
ٖايذت، بدذث فذي املذىرا، جيذالار جيى ذذ، جرجمذت مدمذد ملخصذم،كبد الجليذل لزدي،كمذر خلذي، املجلذط لكلذ  للعِاًذت، املشذروق28)  ( يىـذر : خؼذاب الح

  .199م ، ص1997، 2غ (، الِاهرة،10الِومي لل الجمت)

س  هماء الحظاري،  ( يىـر :29)   .73م،ص1993مدخل إل  الخدليل البييوي للِصت، جرجمت مى ر كياش ي، خلب ، مٓر

  .52م، ص1982، 2( يىـر : الدرجت الصٌر للٕخابت، جرجمت مدمد برادة، دار الؼليلت، بيالوث، غ30)

  .176الضرد، ص( يىـر : في هـريت الروايت، بدث في جِىياث 31)

  .11م، ص1986، 1(يىـر : ُظايا الًٌ  بداعي كىد دوصخويٌضٖي، جرجمت جميل هصيٍ الخٕري ي، دار الشؤون العِاًيت اللامت، شوداد، غ32)

ٖايت، بدث في املىرا، ص 33)   .181( يىـر : خؼاب الح
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ٙقَ٘نمب ذعنذ)ِةً٘ ينانٓحٖنذه ٗذٙثٞنووثٟنًِ ٢ٚثٞنرذ٨ُوٌث ١نٗذه٩ذُوٌث ١ نٗٓثٛنًِ ٢ٚثٞنننننننن

ٞننن ٛٵنإىلنننننننهلثث نمبثثوٞنسضثثٌْ٘نذه ٗذٙٞ.ٗوضثثٚ ذ٨ُوٌثث ١نانٓثثحٖنذه ٗذٙثثٞنٙشثثعناثثٌٔٔ نذهثثد٨ه

ٛٵ. ٛٵنذٮا٩ً نهأكٚدنذ٨ُوٌ ١نذه   

هوشثثثّلىنًِ ٢ٚثثثٞنذ٨ُوٌثثث ١نٗذه٩ذُوٌثثث ١نانٓثثثحٖنذه ٗذٙثثثٞنًثثثّنخثثث٩ينذه ثثث ذعنذه٘ذوثثثان ثثثنيننن

نًِةً٘وني:نن

)ميظومة  األوىل: ميظومة املدافعني عً ٍويتَه العكائدية اإلسالمية والكومية العزبية

 (:املوصل

نمتٌٵىنٓحٖنذ)ِةً٘ٞنا اٙ نذهشخ ٚ يٱنذ٬هٚٞ:

 سلنى: -1

ٛٵنكث ٢ّننن دباٵدن خ ٚٞنراوٌٟ نذ)ق ًٗٞن لىنأ ل هل .نفٔٛنانع ٓ ٓ نذٮُاث ُ

ٜٵنذسبِٞ،ن٨ن٧ٙ ٕن ق٘ٝنً  ئضٕٚ.نفٔثٛن ٔثحذننن ئوٚ ،نفٚىنذ)٩ًٖ،نهلِٕنٓ اٵنذه ٦ٙٞنو٘

فٚٞنإىلنذ٪ًُ٘ثٞنٗذه وثٞنًثّنخث٩يننننن نذه نهشعنمبثٚتؤ نذه ث ننذ)ق ًٗٞه ًزنانذه ٌَ٘نإىلنر

نه ١نذهوأٍُٚ،نٗهلِٔ نانً ِ ٓ نذهوتٜ٘نهشعنإىلنذهق٘ٝنٗذه ٩ ٞ.

هشّلىنراوٌٟ ن ٧ئٝنذ٨ئهل ننذها اٜنانٓثحٖنذه ٗذٙثٞ،نفٔثٛنفوث ٝنًٔٚضثٞنذزبِث ُننننننن

ٞ .ن فٔثثٛنًٌثثىنأٜنفوثث ٝنًثثّنفوٚثث ينذٮاثث٩َ،نذه٢٩ثثٛننننهاثثعنانئكثث ننٗذهثثدٓ نذُوٌثث ١ٳنٗٓ٘ٙثث

ذبٌثىن ثنينُ٘ذعبٔث ،نوووث نً٘هلث ن  قٚدهثٕ،ننننننننًّن ٣ٚؤّنذ)اوٌٞنذحمل فةثٞ.نئض ّنذ٨ُوٌ ١ن

نً وزذن  ُوٌ ٢ٕ.

نٗٙوِوٟنذُوٌ ٦ٓ نانذه  ذعنذزب ئٜن ثنينٗذُؤث ندبث ٖنأًؤث نٗ ثنينضبوؤث نشبٽٚؤث .ننننننن

فثثإاذنكثث ْنخٽٚؤثث نو مبثثٍن٨نهوِثث ٗننذٓوٌ ً هثثٕناذ٢ثث ٝنذه شثث نذهشخ ثثٛنٗإْنكثث ْناننن

هوِثث ٗنناناذ٢ثث ٝنذٓوٌ ًٔثث نوضثثٚٞنرذه شثث نذسبثث٩ي نإىلنننناذ٢ثث ٝنرذه شثث نذسبثث٩ي ،نفإُٔثث ن

ذهثحٗ  ْنانوضثٚٞنذ)دِٙثٞنذهث نهوٌٌٵثىنانذهٌوث ينووثٟنذهثِّٔنذسبقٚقثٛنٗذهثدف عنوثّنٓ٘ٙثثٞنننننننننننن

نذ٪ًٞنٗوقٚدهٔ نٗو ٗ ؤ .

ٗإاذنكثث ْنو مبثثٍنٙوِثث ٗنن  ه شثث نذسبثث٩ينًقثثىن»ٙ قثثدنذهثث ذٜٗنًق ئُثثٞن ثثنينٓ هوٌٚٔثث ن

 اٚٞنإنذ١نً نػب ٜنانذ)دِٙٞ،نإْنذهل ُس،نذهحٜنذهزًّنٗ ٧إ،نك ُىناوٌٟنأ دنٓا

ٙدقٵنانووؤ ،نٗهو ثد٠نأُ ذاثٕنذسبزِٙثٞنوِثدنذ)اث ١،نوثإلنٓثحٖنذهؤةث ين  هثحذي،ن٨نننننننننن

ن.ٓ ِٓث نهقثفناثوٌٟنحبدٵٙثٞن ثدٙدٝ.ننننن 34ر« لّنه ٘ينو مبٍنأْنٙتٽٛنووٚثٕ،نأٗن ٔثٖ٘نن

ًثّنأٙثٞنو ط ثٞنننننف ُوٌ ٦ٓث نهل٘ٙؤث ،نٗذسب ث عنووٚٔث ،نأٗىلنننننفوٚسنهدٙٔ نأُ ث  نذسبوث٘ي.نن

                                                           
  .8(  كصار واملئ هت ، ص34)
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فٌثثّنخثث٩ينذ)ِ ُثث ٝنذهحذهٚثثٞ،نهؤثث ناثثوٌٟنإىلنأوٌ ؤثث ;نهؤثثداننننٗإْن ثثىنانأٓثثدذفٔ .

إْنًث نٙ  ثؤ نوثّنذهٚثَ٘نذ)٘وث٘ا،نننننن»نً٘و ٔ ندب ٖنأٓىنذ)دِٙٞ،ن  ٚدٝنوّنأٓ٘ذ٢ٔ نذهحذهٚثٞنن

ذهَٚ٘نذهحٜنٙؤ قنخٽٚؤ ن ٘و نإهٕٚ،ن ١ٛنأكثإلن لثٌعنًثّنذهثزًّ،ن ث١ٛنٙاو  ثٟننننننن

ٗذسبا ن،نهٚاىنذها و ينٗذ٪ٙ َنٓٛنذه نه  ؤٌ نوّناهثمنذهٚثَ٘،نٗهلثّننننووٟنذه دن

ِٓ نن ١ٛنك ) عنذهحٜنهو٩ ٟنفٕٚناٗذينذ٪ف ذا،نٗهوٽوثانذ٪وِث قنفٚ ث ن  خ ثٞننننن

ًشثثدٗاٝنمبثث٘ننٙثثَ٘نذه  ثثى،نإُثثٕنهثثٚسنمثثثٞنو مبثثٍنأٗناثثوٌٟنأٗنووثثدذه محّ،نٗهلثثٍِٔنن

ًٽ ضبٔ نذشب مبٞ،نٗٓثٛنهقثفنننن٩ًًٞنضٌّن٣ً ي،ن ىن ٨ نًّنذهِ  ،نأفووىنًّنأٙدٙٔ 

ذهَٚ٘نووٟنمب ٚدنٗذٓد،نهِوة نذهلوٌٞنٗهو٘وانذ٨ُ ِ ئنٗذبوثٍن ث شب٩ ،نأهث ذٖنٙثدئنننننن

اهم ...ِٓ هثثمنٓٚثثٍنهو٘ٓثثدنذحملوثثٞنٗذهقضثثٚٞنٗٓٚثثٍنٙ ثثعنذهتثث ذَناف وثث نوثثّنٓ ًثث يننننننن

ذ ... ٖنه٘نأْنو مبٌ نك ْنٗذٓدذنًثّنٓث١٨٧نذهثحّٙنٙق ثْ٘نذهٚثَ٘نووثٟنذهوخثَ٘،نؼبٌوثْ٘ننننننننن

،نٗئ   ثثث هٍٔنًاثثثوِٚونينهِثثثدذ١نذهؤةثثثٞنذهو ئؽبٚثثثٞ،نهؤثثثدٜنذهقثثث اًنينًثثثّننخِثثث ُ ٍٓ

ن. 35ر« تدذا

ٞ ن  ث ضنننننننن ٚٵٞنهضث ننانذه ةثٍنذه ثومنهقضثٚٞنذ٨ُوٌث ١;نضث ئ  فٔٛن ٔحٖنذ)  مبوٞنذزبو

ذسب ٢ننكىٸنً هٕنمبوٞن  هحذينذ)ِتوقٞنووٟناذ٢ هٔ نذشب مبٞنذهضثٚقٞ،نًؤث ٝ نانضبثٚننننن

نأًؤ نذه٘ذاا.

 :  وٍاشه عبدالسال -2

ٞٿنذه ٰ٘ينذهثحٜنٙ ثدعن ث سب ن)ق ًٗثٞنذهو طثى.ننننن ئُثىنن»فٔث٘نحبث نننندباٵدنٓحٖنذهشخ ٚ

ُٰنًاثث ١ٰنٗانذسبثثىنٗذهنٓثث ي.نننننن 36ر«ذ)دِٙثثٞنٗإً ًٔثث ن هِوٌثثٛنٓثثحٖننن.ذهثثحٜنِٙثث فٖنؤِثث نمبثثو 

ذهشخ ٚٞنإىلنُٚىنذ) ل ّٙنٗذ) ؤنينانذه  ث نذسبثدٍٙناثّنمحوث٘ذنووثٟنوث هقٍٔننننننن

فٔث٘نخٽٚثمنذ)دِٙثٞنذ) ثقا،نننننن ندبث ٖنٓ٘ٙؤث نٗوقٚثدهٔ .نننًٌٔٞنهو عنذ٪ًثٞنسث نهلث نٗووٚٔثنننن

فإاذنك ُثىنكوٌ هثٕنه ًثٛن شث ئنٮٙقث عنننننننذ)٧ً نانُٗدذُٔ ،نذهحٜنٙٽ   نذهق٘ين  ه  ى.

نذ٪ًٞ،نفإْنئٕٗٓنذبو نان  ٗذينذهوضٔٚٞنٗذه دذ١.

ٓ  ثثٍنوودذهاثث٩َنئًثثزنًثثّنئًثث٘ننذ٨ُوٌثث ١نانٓثثحٖنذه ٗذٙثثٞ،نفٔثث٘نذحملثث ننذٮػبثث  ٛننننن

رذهشث٘ذ  نٗ ثنيننننٌ نأُثٕن ٌٵثىنٓوقثٞنذه٘مبثىن ثنينذهاثوٽٞنذه اثل ٙٞنذه  ثٚدٝننننننننهوٌ٘ئٝ،نك

خ٩هثثٕننذهشثث ٓقٞ.نًٗثثّفٔثث٘ئنذ) ثثونيرأٓىنذ)٘مبثثى نًاثثوةونين ةثث٩ينرذ)٣حُثثٞ نذه  هٚثثٞنن

ٙشعنوٌ انذهدّٙنخوٚىنإىلنٗعٚ ٞنذ)ٌقثفنذه  ووثٞنانذجملوٌثانٗو٩ووثٕن  هاثوٽٞنُ مبثٔ ننننننن

                                                           
  .20-18(  كصار واملئ هت ، ص35)

  .31الضابّ، ص ( املصدر 36)
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ٙاثثوٖنانحبثث نذ٪فلثث ئنفٔاثثم،ن ثثىنػب وثثٔ نننن٨نٙ ثثٚيفنان  ُثثٕنذه ثث ُٛن٨ٗننًٗ ثثؤ .

نأف  ٨نٓقٚقٚٞ.

فٔحٖنذهشخ ثٚٞنأمنث٘اْنهوٌٌقثفنذسبقٚقثٛنذهثحٜنهِوِثٕنذ٪ًثٞنانًاثعهٔ نذهو ئؽبٚثٞنننننننننن

ٛنن أ ل ينأ و ي،نهوِ امنًانو  ٓ . ٗفقث ن) ث ٍٓٚننن-ف وٟنذه فٍنًّنذُوٌ ٢ٕنذهٽوقث

ٜنن-أُ ثث ئنذهشثثٚ٘وٚٞ ٗانٓثث٘ذئناذخوثثٛنن.هو٣ٚثثٞنفقثثعٝنًاثثٔ٘وٞ،نذخوثث ئنذُوٌثث ١ٖنذه ق ٢ثثد

٘ٵف نذُوٌثث ١ٖنإىلنوقٚدهثثٕنٗٓ٘ٙوثثٕنفٚقثث٘يننننن ًثث نذهثثحٜن ِ ثثٕنًثثّننن»نِٙثث ويفنٓثثحٖنذ)اثثأهٞنًاثث

ذ٨ُوٌثث ١نهؤثثزننذهشثثٚ٘وٛ،نًثث ناذَنأُثثٕنٓثثزننذهشثثتٚوٞنٗذهلثث آني نٗوثث ينانُ اثثٕ:ننننننننن

 ثثنينذهتِثثٟنن-اذ٢ٌثث –ذاثثوت  نذ ن!!إُٔثثٍنطبٽ٣ثثْ٘ن لثثىنهأكٚثثد،نفثثإْنذهقوثث ي،نهثثٚسنننن

وٟنذهحّٙنػب٘وِ ،نئفٍنأُ نأًث ينأْنأو هوثٍٔ!نٗهلثِ ،ننننٗذه ق ،نإُ نودنأالىنو

ووثثٟنذهثثحّٙنؼبِوثثْ٘نوثث نٓثث نذ٨ُوٌثث ١نهولْ٘.كاثث نذهقشثث ٝنن-حبثث ي-هثثّنأاثثلى

ذه ووٞ،نٗذزبدئذْنذهق ٙوٞنٗذ٨ًودذانان ف وٕنذه٩ُٔ ٢ٚٞ.ذهثحّٙنٙقٽ ثْ٘نُثحٗئٜنذ٬اًٚثٞننننن

ووثثٟنإُاثث ُٚ ،ننوثثّنً٘طِٔثث نذ٪مبثثٚى،نٗه  ؤثث نذسبقٚقٚثثٞ،نٗٙاثث ْ٘نإىلنهضثثٚٚ نذشبِثث قن

إىلنو ث٘ئنن-  دنإانٓدهٔ نذ٪اٙ ْنذهاٌ ٗٙٞنوإلنئٓوٞنذهزًّنذهٽ٘ٙى-ٗذه ٘اٝن ٔ نً ُٚٞ

ذهت ٙثثزٝ،نٗذ٨مبثثٽ ذعنووثثٟنذهقثث٘ي.إْنذ٪فِٚثث ١نذهثثحّٙنأوٌثث ٍٓنذهوٽثث ،نوثثدنِٙوٌثثْ٘نإهثثٍٚٔن

ًٙ٘ثث ،نٗوثثدنٙقوِ ثثْ٘ن ثثدو٘ذٍٓ،نف هٽ فثث ْ،نوثثدنٙووقٚثث ْنانُٔ ٙثثٞنذ٪ًثث نوِثثدنضثث ٗئذينننن

و عنذسب ُث ينذزباثدٙٞ،نأًث نذه قث ذ١;نذهثحّٙنكنذبِثمنذ)وثحٝنًٙ٘ث نووثٟننننننننننذهؤٍنوثّنإ ثنن

.فٔث٘نانٓثحٖنذ)ِ ُث ٝنٙضثانخٽ٘طث نف مبثوٞننننننن 37ر«أ   ئٍٓ،نفإٍُٔناٚو٘هْ٘نكإلنوو هلٍ!!

ن نينُ٘ونينًّنذ٨ُوٌ ١نانًِ ٢ٚٞنًوِ اوٞ،نووٟنذهِٔ٘نذ٬هٛ:

نذ٨ُوٌ ١نذهٽوقٛننننننن#ذ٨ُوٌ ١نذه قدٜنننننن

نذ٨ُوٌ ١نهوو طىننننننن#نننننننننذ٨ُوٌ ١نهؤ 

نذ٨ُوٌ ١نهوت ٙزٝنننننننن#ذ٨ُوٌ ١نهو ٽ ٝننننننننن

فع٠نأْنٓحذنذ٨ُوٌ ١ن٨نمبوٞنهٕنساأهٞنذه ق نٗذهتِٟ;ن٪ٌُٔ نًّنذ)اث ٢ىنذهث نأٿًثعيٲنننن

ٓثثدٌٙ نانعثثىنذه ٘ضثثٟنذه ق ٢دٙثثٞنوِثثدنأُ ثث ئنذهشثثٚ٘وٚٞنذهثثحّٙنٙثثدوْ٘نإىلنًثث نٙٱاثثٌٟننننننن

نوقٛنذ)وٌٌٵىنانذسبقدنذهٽوقٛ!.وِدٍٓن  ه  ذعنذهٽ

ٞپنذ٨ُوٌ ١نإىلنذهثدّٙنوًٌ٘ث نضثدنذٮسبث اننننن فٔ٘نػباٵدنانٓحٖنذ)  مبوٞنذه٘ذضٔٞنٓقٚق

ٞپنذ٨ُوٌثث ١نإىلنذٮاثث٩َن شثثلىنخثث  نضثثدنُٚثث٘شنذهل ثث ن لثثىنننننننن ٗذهٽتٚثث ْ،نٗٓقٚقثث

أطٚ فٔ .فٔ  ثثٍنوودذهاثث٩َنٙ وثثّنذُوٌثث ١ٖنإىلنوقٚدهثثٕنذهثث نٙؤقثث نفٚٔثث نذه ثثدينانكثثىننن

                                                           
  .49( املصدر الضابّ، ص37)
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ذسبٚ ٝنس ِ ٖنذه٘ذاا;نذهحٜنؼبٚىنووٟنً َٔ٘ن  ًىنهواِّنذهلُ٘ٚٞنذهق ٢ٌٞنووٟنًة ٓ ن

ن. 38رٗضانذ٪ً٘ئنانً٘ض ٔ ناْٗننٙ اٝنأٗنُق  ْ

 عبدالزمحً الشيخ داؤد:  -3

ٗذهثثدنراثثوٌٟ نٗٓثث٘ن خ ثثٚٞنٓ ا٢ثثٞنًوزُثثٞ،نذبٌثثىنانأوٌ ؤثث نمبثث ذًٞنذه اثثل ٜننننن

قٚدهٕن  ا٘ننودَنٗذ)ِ فٖنؤِ نإىلنٗذُضو طٕ،نِٗٓ٘نذ٪ننذه ١ٗ ن   ِوٕ،نذ)ِوٌٛنإىلنو

نائُٞنذهوضٔٚٞنحبٚ هٕناناوٚؤ .

 الجاىية: ميظومة املياوئني هلوية األمة وقوميتَه العزبية)ميظومة أىصار الشيوعية(:

ٞ نهلثث ناننننننننن هؤثث نٓثثحٖنذ)ِةً٘ثثٞن أ ثث وٞنذ٬خثث ;نًوخثثحٝ نًثثّنذهشثثٚ٘وٚٞنذ٪اٚثثٞنٓ ا٢ثث

ن٬هٚو ْ:إحب ئٓ ،نٗمتٌؤ نانذه ٗذٙٞنذهشخ ٚو ْنذ

 حّيا جزجس: -1

ٌٶٕنذ٪وٌِٛنإىلنط ٢ ٞنًّنأٓىنذهلو ننًّنأ ِث ١نذه  ٗ ثٞناثّنهِ ثو٘ذنًثّنننننن ٙشعن ٰ وپ

و ٗ ؤٍنٗاٍِٙٔنٗأووِ٘ذنذسب ننووٟن ث ٘ ٍٔن  ربث آٍناثو٩ٚنًِ ٢ٗث ن)ثّنِٙوٌثْ٘نإهثٍٚٔنننننننن

ٞ نٗوقٚثثدٝ .فٔ٘نٙ ثثٚيفنرذسبوثثٍنذهشثثٚ٘وٛ ن  ٚثثدذنوثثّنذُوٌ ٢ثثٕنذسبقٚقثثٛنهل٘ٙوثثٕنننننننن أئضثث نٗهتثث

)ل ُٚٞرذ)٘مبثثثى نٗوقٚدهثثثٕنذهدِٙٚٞرذهِ ثثث ذُٚٞ ،نف ِثثثدنإوثثث٩ْنذهشثثث٘ذ نً٘ئهثثثٕنووثثثٟنننننذ

أًث نذ٬ْ،نن»ذعب ذف ينو اٍ،نٙٱوقٟنذهقو ٱنووثٟنِٓث ،نفٚلشثفنذهث ذٜٗنوثّنًلُِ٘ هثٕننننننن

فٌ اذنهوقٟ !نُٗدنُ إنٙ ٘انً فٌ نإىلنذهوٚ ئ،نذهحٜنٙودف نانأوٌ قنوووٕ،نإىلنسبةثٞنن

دنذ٪ ٚ ١نمب٩ ؤ ،نٗٙضٚانذٮُا ْ،نف٩نٙ ث  نأٙثّنننٓوٍنأخ ٠نهوٌٚٵانفٕٚنذه ٘ئ،نٗه ق

ٓثث٘نانذهزًثث ْنٗذ)لثث ْ،نٗهلثثّنِٓثث ،نٙوشثثوٍنٗٙلثث فٖنًثثّنأُثثىنأْنٙ ثث٘انإىلنسبةثثٞننننن

ٞ ،نٗذ٪ دنإائذك نٗودئٝ نووٟنذٮًا نن  ٪ ٚ ١ ن. 39ر«ذه٘وٛنذ٪ُقٟنئ٦ٙ

فِٔٵثث ن ٌٵثثىنمنٽثث نًثثّنذهشثثٚ٘وٚنينذهِ ثث ئ٠نذهثثحّٙنؼبثث ٗهْ٘ن أاثثو٘ننرًلٚثث فٚووٛ نننن

٘ٵئنذهث ذٜٗناهثمنانًِ ُث ٝننننذ) زذُٗٞن نينوقٚدهٍٔنذهدِٙٚٞنٗ نينوقٚدهٍٔنذ٪ٙدٙ٘هُ٘ٚٞ.نٙ 

هاث٘ نه  فثْ٘نو ٙوث نكٚثفنأًث ئ نكوٌث هٛ،ننننننن»ِٓ نذهدذخوٚٞ;نًو٘ودذنخ ثًٕ٘ن  ه٘ٙثىننن

اثث٘ نأُ وثثٔ نهوِاثثدنووثثٟنأاثث وىنذهشثث ئعنكٌثث ندباثثديننٗكٚثثفنأوثثٚيفنانأٓ فٔثث .

ذ  !نأهٱث ذنن٨نننطث٩ٙ٘،نف ث انٙواث ١ي:نننٗكإُٔنهحك ن ث٣ٚ نفث ننوثّنآِثٕننننننكوٌٞنذ !

هزذينًوشوٌ ن ٕ !نًٗ نهوٍنأْنأُ ننٗٓ٘نؼبثسن  ووِث عنًٽٌث٣ّ،نٙوِث ٗننٓثدٗاناولثٞننننننن

ؤٌِث ،نٗهثّنننن ٕ.ناأاذفا٨ ناأك فٖنًّنأُىنذ٨ٓو  عن  هلوٌٞ،نٗذٮ  ْننذه قى.نٗك

                                                           
  .101( يىـر: املصدر الضابّ ، ص38)

  .93(  كصار واملئ هت ، ص39)
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ن- يووثٟنأٙثٞنٓثننن-إٍُٔننًانذُوٌ ٢ٛنذزبدٙد.-حب ينًّنذ٪ٓ٘ذي–ٙلْ٘ناهمنهِ وض ن

ٗهلٍِٔن٩ٙٓقْ٘نأٗه٣منذهحّٙنػب وْ٘نذهدّٙنأاذٝ نن٨نؼب ئ ْ٘نذ نأٗنذهلوٌٞنأٗنذٮ  ْ.

ٞ نوِثدً نٰٙوقثٛنذهقثوٰ نننن 40ر«هؤقٚ نأٓدذفٍٔنذهاٚ اٚٞ ٚٵ ٞٿنُو .نكٌ نهةٔ نفوا وٱٕنذهحئذ٢ ٚ

ووٚثثٕنضثث  نننًثثّنضثثوٵ انذهشثث٘ذ ،نفٚ وثثىنُ اثثٕن شثث  وٞنمبثثدٙقٕنٓ  ثثٍنهثثٕ،نٗهلِثثٕنننننن

ن 41رخ نخٚننٙ  ٽٕن ٕنان خ نضب ٗئٝن ٌِٚٔ .ٙلوشفنإُٔنودنوٽان 

 يوىس العّتال:  -2

هشث ؼبٞنًثثّنف٘فث ١نذ٪ًثثٞناثّنٙاثثوِٚوْ٘نهلثىنُثث و نننننن ٌٵثىنٙثثُ٘سنذه وٵث ينأمن٘اُثث نن

ٙوش ٍٓنحبٚ ٝنئفٚثدٝ;نهثدف ٍٔنأًِٚث هٍٔنٓثحٖنإىلنذسبقثدنووثٟنذ٪فِٚث ١نً نضثنين ثحهمنننننننننن

ووثثٟنٓلٌثثٞنذ نذهو هتثثٞنانخوثث نذ٪فِٚثث ١نٗذه قثث ذ١;نفُ٘ثثدنفثثٍٚٔنذهشثثٚ٘وْٚ٘ن تٚثثؤٍ،نننن

َٱنذه ضث نسث نوٿاثٍنننننفتحٗذنُٗدذٍُٔنحبوٌٚٞنذه  ذعنذهٽوقٛنذهحٜنه٧ئَنُ ٰئٖنذ٪ٓق اٱ ٗود

فٔثث٘ن٨نٙ وثثأنٙوثثحك نفِثثٟننًٚوثثٕنرو مبثثٍ نٗمتو ثثٕنسزذٙثث نكثثٌعٝنذهق ثث نننهلثثٍنًثثّنأئنذق.

ٞننن فو ثثدنإهقث ١نذهقثثو نووٚثثٕنننراثوٌٟ .ننذه ث ئٖ،نٗذ) ثثِانذهلثوع،نٗنُٗثثٞنذ)اثوقوىنذزبٌٚوثث

ٗوث يناناذينن»ٙوِّوٟنودَنذُوٌ ٢ٕنذه ذاخنه ل ٝنً نا٠٘نفل ٝنذسبقثدنووثٟنذ٬خث ّٙنننن

أكثث ْنػبثثمنأْنأ ثثنننانهةثث ٓ ٝنذهٚثثَ٘ نٗهثثحك نننننّن٧ُٙثثمنهوٌٚثثحذنو وثث :نُ اثثٕنكٌثثن

مبدٙقٕنو مبٍنذهد   ،نٗكٚفنٓ ٗينُ ٓدذنأْنٙو ثدٖنوثّنذ٨ُثز٨قنإىلنٓ فثٞنذ)خث ط ،نننننن

إُثثٕنذ٬ْنػبوثثسنانو ثث ٖنذه ثث ئٖنًٽ٣ِثث ،نٗفثثدذ،نوثثدنٙوثثزْٗنننننننٗهلِثثٕنكنٙاثثوِمنإهٚثثٕ.ن

ن. 42ر.«ًّنفٌٕنٗأإُٚٗ  دنفد،ناٚتدٗنذ) ٌىنً ٌوني،نٗرب ْنذهِق٘انناوٌٟ.

فٌٔث نػبزوث ْنوِثدنننننهووقٛنٓ ه ْنذهشخ ٚو ْنانكٌُ٘ٔ نفعنئذاخنينانذُوٌ ٢ٌٔ .

ٗهٚسنأاينووثٟناهثمنًثّننننن ىنٙو٨ْ٘ٔنإىلنا٢ونينض ئٙني.نذهلز ٞنِٗٙوشٚ ْنوِدنذ٨ُو  ئ.

فٚثثُ٘سنٙقثثَ٘ن اثثٔىنراثثوٌٟ نًثثٍنننًشثث ٓدنإعٔثث ئنٗٓشثثٚؤٌ نانذ٨ُوقثث َنوِثثدنذ٨ُو ثث ئ.ن

.ٗهقوثىنف ووثٕنرووثدذه محّ ناْٗنذهِةث نإىلننننن 43روٌ٘انكٔ   ٢ٛناْٗن  قٞمبوؤ نووٟن

ٗٙوش ٟنرِٓ  نكٌ نٙ  ىنذزبوِ ١ن أْنٙثدٗ نحبحذ٢ثٕنووثٟنُٗثٕنرٓ  ثٍ نننننننإِنذهلوعٝ.

ن. 44رذ) دَٗنفدئذ

                                                           
  .159( املصدر الضابّ ، ص40)

  .91( يىـر:املصدر الضابّ، ص41)

  .96( كصار واملئ هت ، ص42)

  .157-152( املصدر الضابّ، ص43)

  .174( يىـر: املصدر الضابّ، ص44)
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فودٗئنً كووٕن نينٓ هنينذ)ِةً٘وني;ن٪ُٕن ٌٵىنذهق اٍنذ)شثنننننو مبٍنذهد    أً نر

ئُىنًثّنئُث ينأوٌث ينذ)٘مبثىنٗخٽٚثمنراثوٌٟ ،نهلثحذنكث ْنننننننننهلحٖنذهشخ ٚ ينفٔ٘نذ ّن

ٚټِ  ن نينو٘ذط ٕنذه نمتٚىن هل نٓظنً٘ف٘ئنانذه ٦ٙٞنذها اٙٞ،ن٨ٗاٌٚ نٓنينٙ ٚيفنه ااذن 

إىلنًِةً٘ثثثٞنراثثثوٌٟ نفٚاثثث ٟنووٌثثث نإىلنذبٚٚثثثدٓ نانمبثثث ذعنذ)ِةً٘ثثث ي;نذُٽ٩وثثث نًثثثّننن

ًِةً٘ثٞننن-ة ينذهضث فنانسبةٞنًّنسب–ً  سبٕنذشب مبٞ،نٗ نينوقوٕنذهحٜنٙٱزٙٵّنهٕن

نًٚىنائذاوٕنرُٙ٘سنذه وٵ ي نفٚؤٍنوّناوٚىنإهٚٔ . ٚدنإُٔنًناان٨نٙاوق نووثٟنأئضثٚٞننن

ً  وٞ.فٔ٘ن٨نإىلن١٨٧ٓن٨ٗنإىلن١٨٧ٓ.نفث٩نٙ ثٚيفن١٨ٗنٓقٚقٚث ن٪ٜننًٌِٔث ;نٙوثأئُٖن ٌِٚٔث ننننننن

ن. 45ر  ٌٓ نوّن٩ًان٪فل ئٖنذ)ت وٞنانذهحذهٚٞ

 نهوشخ ٚٞنذهٌِٽٚٞنذه ندباٵدنمنٽث نًثّنذهِث  نذهثحّٙننننن ٌٵىنرو مبٍ نأمن٘اُ نًٌ هٚ

٨نٙ ٚشْ٘نإ٨نهحٗذهٍٔنًٗوحذهٍٔ;نهلحذنؽبو ٟنانذزبز١نذ٪خثعنًثّنذه ٗذٙثٞن٨ٗاثٌٚ نٓثنينننننن

نؼبٌٟنذه٘طٚسن نينذ)ِةً٘وني.

ٗٓلحذنظبثدنأْنذه ٗذٙثٞنووثٟنذهث فٍنًثّنذووٌ آث نووثٟنًِ ٢ٚثٞنًوق  وثٞن ثنينذ٨ُوٌث ١نننننننننننن

هثث ذٜٗنإىلنأٜنًِةً٘ثثٞنًٌِٔثث ن ٽ ٙقثثٞنًو  ثث ٝ،ن ثثىنأْنذه ٦ٙثثٞنننننننٗذه٩ذُوٌثث ١،نكنِٙٔثثزنذن

ذهاثث اٙٞنفٚٔثث نذووٌثثدينووثثٟنهِثث ٗننذهثث ٠٦نذهاثث اٙٞن ثثنينذهشخ ثثٚ ي،نفٔثثٛنٗاثثنن ثثنيننن

ذهق ٢ٌثثٞنووثثٟنه ثثدان ن47رنذهق ٢ٌثثٞنووثثٟنذه ثث٘ينذه٘ذٓثثدنٗ ثثنينرذهو٘ه٘فُ٘ٚثثٞ ن 46ررذ)ُ٘٘فُ٘ٚثثٞ 

نذ٪مب٘ذي.

ن

نننننن

                                                           
  .119، 60، 53يىـر: املصدر الضابّ، ص( 45)

ًٍ واخد، صو مجموكت مً » ( وهو مصؼلح موصيِي يد٘ كل  اليضيج صخادي الصوث 46) وهو ال ي يِوم كل  لحً مٌرد، صواء جم صداؤ  بواصؼت مو

ين [، الهيئذذت املصذذريت 106-100٘، ]حلذدد الخصذذويذ فذذي املوصذذيِف، كواػذٍ كبذذد الٕذذريم، مجلذت ًصذذو « املوىذين، صو كذذازي واخذذد صو مجموكذت مذذً اللذذاًز

  .100م، ص1985مارش(،-ًتالاير-اللامت للٕخاب، الِاهرة، املجلد الخامط، اللدد العاوي)يىاير

يِذذذوم كلذذذ  جِابذذذل مجموكذذذت مذذذً للحذذذان امل زامىذذذت » ( وهذذذو مصذذذؼلح موصذذذيِي ملكذذذي اليضذذذيج مخلذذذدد الخصذذذويذ داخذذذل املؤلٌذذذاث املوصذذذيِيت وهذذذو  47)

ذذاِن صو صٓثذذاللَح -وحشذابٕها وحلارطذذها
ْ
بديذذث يٕذذون لٖذذل لحذً مفيذذا ٓياهذذ   يِذذاعي والىومذذي املميذذز لذذ ،  و ذالرهم مذذً هذذ ا الدشذذابٗ والخلذذارض ً ذذي جٕذذّون  -ى

  املصدر هٌض .« ًيما بيفيا وخدة ًىيت م الابؼت
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 انسردية مه مىقغ انراويتجهيات انرؤية  :انمبحث انثانث

  ئ نذه ذٜٗنانٓحٖنذه ٗذٙٞنه وٞنذهةٔ٘ئنٗذ٨خو  ١،نٗٙتومنووٕٚنذ٨خو  ١نانأفوثمنن

ذ)ضثث اٝنهاثثٚ اٝنذه ثث٘يننً٘ذضثثانذه ٗذٙثثٞ،نً وِثث  ن ٔثثحٖنذ)ٌ ئاثثٞنًٌٚ قرهِثث ٗننذ٪مبثث٘ذي ن

٘ننننن ٘ٵ نذهقٌانًٗ  ائٝنئأٜنذ٬خ ّٙ;نهلثحذنٙاث ٟنذهث ذٜٗنإىلنذب ٚثزنذسبث ذئنذه٘ذٓدنذهحٜنٙا

ًانذ٬ٰخ نذ)خووفنٗذهو  ٍٓنً ٕن ش١ٛنًّنذسبٚ اٙٞنذه نهوٖٚنه٭ٰخ نف مبثٞنذهوثُ٘ن ألئذ٢ثٕنننن

ٗأفل ئٖنٗ ٍنأٙدٙ٘هُ٘ٚوٕن ٽ ذ٢ نطب ٘مبٞناٚأهٛن ٚ ُٔ .ن ٚدنأْنٓحذنذ٪ً ناٚض ِ ن

ووٟنوووٞنها ٨٦ينًٌعٝ،نٓىنهو٧ٌهفنمب٘ينًّن نينٓحٖنذ٪مب٘ذين نٗٓثىنذهث ذٜٗن ٌثىنننن

ٞ نهلحذنذه ٘ين ن أَنأْنذه ذٜٗنؼبٚىنٓحذنذ٪ً نووٟنإٓد٠نذهشخ ٚ ي نٗٓىنذهث ذٜٗننًٽٚ

ٙلو ٛنسٌٔٞنذها ان٨نفعن .نٙشعنًٚخ ٢ٚىن  خونينإىلنًٌىنٓحٖنذهواث ٨٦ينانٓدٌٙثٕننن

وّناٗاو٘ٙ الٛنًؤدً نوّنذخو٩ نذهِق ان شأْنمب٘يناٗاو٘ٙ الٛ;نفٌثٍِٔنًثّننن

ٗآثمن خث ْٗنإىلنوثدٵنمبث٘هٕنننننُ وٕناوزُ  ن أمب٘ذينٓحٖنذجملٌ٘وٞنًّنأ ٽ هثٕنأٗنهوثم،ننن

ه كٚو  نخ مبث  نًثّنُ٘وثٕنزبٌٚثانٓثحٖنذ٪مبث٘ذينذ٪ٙدٙ٘هُ٘ٚثٞ،نانٓثنينوثدٵينف٣ثٞنً هٌثٞنننننننننننن

مبثث٘هٕنٓثثحذنضبِ٘ ثث  نخوثثفنٓثثحٖنذ٪مبثث٘ذينفٚ ثث  ،ن ٚثثدنأْن ثث خونينِٙوثثٕنإىلنأْنُٗٔثث ينننن

ذهِةثث نذه واثث ٚٞنهو٧ٌهثثفنأ  ثثدنًثثّنأْنهثثإلننًثثّن ِٚٔثث نفٚ ثث  نهؤِثثمنخو ٔثث نكثثىٸنًثث ننننننننن

حذنٙوٌوثثثانذهوٽثثثىنانٓثثثحذنذهِثثث٘عنًثثثّنذه ٗذٙثثث ينًثثثّنذهِ ٓٚثثثٞنذ٪ٙدٙ٘هُ٘ٚثثثٞنننننناثثث٘ذٓ ،نهلثثثن

ن. 48ر  اوق٩هٚٞنه ًٞنُٗ ٘انً ِٜ٘نك ًىنان اننأفل ئٖنٗأٙدٙ٘هُ٘ٚوٕ

ٛٵنروٌثث انذهثثدّٙنخوٚثثى ن ٌٵثثىنانٓثثحٖنذه ٗذٙثثٞنمبثث٘ه  نًثثثّنننننننننننن فٌثثّنِٓثث نُثث ٠نأْنذه ٗذ٢ثث

دذ نوثثّنمبثث٘يننذ٪مبثث٘ذينًثثّنخثث٩ين خ ثثٚ ينذه ٗذٙثثٞن٨ٗاثثٌٚ نرن خ ثثٚٞناثثوٌٟ ن  ٚثثنننن

ذه ذٜٗنذحمل ٙد،نهلحذنظبثدنذ٪مبث٘ذينانٓثحٖنذه ٗذٙثٞنهو ث ئعنً وِثٞنذاثوق٩هل نذهوث َنوثّنننننننننن

ناٽ٘ٝنذه ذٜٗنٌِٗٓٚوٕ.

ًٗثثّنأ ثث ننًثث نػبوثث٘نٓثثحذنذ٪ًثث نانٓثثحٖنذه ٗذٙثثٞنه ثثدانأُثث٘ذعنذشبٽثث ننذهثثحٜنٙشثثعنإىلنن

كوثثٛنعٔثث٘ئنذهثث ذٜٗنأٗنإىلنذخو  ٢ثثٕ،نف ه ٗذٙثثٞنووثثٟنذهثث فٍنًثثّنذووٌ آثث نووثثٟنذهثث ذٜٗننننن

ذ)  فٞنًّنخ٩ينضٌعنذهت ٢م،نهشثوٕنذه   وٚث ينذ)ودذخوثٞ،نًثانفث ئقن ثلوٛ،نٓث٘نأْنننننننن

ذهشخ ثثٚ ينفٚٔثث نهٚاثثىنئذٗٙثثٞنه٫ٓثثدذَن ثثىنٓ ًوثثٞنهُ٘ٔثث ينُةثث نًوو ِٙثثٞ،نٗأْنذهثث ذٜٗنن

ٙوّ٘هٟنًٌٔٞنذها انفٔاثم،نٗٓثحٖنذهشخ ثٚ ينٓثٛن:ناثوٌٟ،نووثدذه محّنذهشثٚخناذ٦انننننننن

نذهد   ن،ِٓ نُ ُس،نُٙ٘سنوو هٞ.نرٗذهدناوٌٟ ،نٓ  ٍنوودنذها٩َ،نو مبٍ

                                                           
  .9( يىـر : ُظايا الًٌ  بداعي كىد دوصخويٌضٖي، ص48)
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ٗهوخحنذه ٦ٙٞنانٓثحٖنذه ٗذٙثٞن٩ًًثٞنأ ثل يناث اٙٞنزبث١٩نً٘وثانذهث ذٜٗنووثٟنذهِٔث٘ننننننننننن

نذ٬هٛ:

نذهشلىنذ٪ٗي:نعٔ٘ئنذه ذٜٗنٗذخو  ١نذهشخ ٚٞ:

ٛٵنذ)  فٞ–ٙةٔ نذه ذٜٗنُوٚ ن ٓنينٙقَ٘ن  ٌوٚثٞنذهاث انٗئ ثنننننن-٨ٗاٌٚ نذه ذٜٗنكو

ذ٪ٓدذَن  ضٔ ن و  نٗٓنينٙقَ٘ن ٘مبثفنذ٪ًلِثٞنٗذ٪ ثٚ ١نًو  ث ٝ .ٗٓنينٙوثّ٘هٟنافثٞننننننن

ذ٪ً٘ئنانٗمبفنذهشخ ثٚ ينٗذهو ثوعنوثّنًشث و ٓ نٗأٓ اٚاثٔ نٗأفل ئٓث نٗهق٘ ٔث نننننننن

نأٙدٙ٘هُ٘ٚ ن شلىنًو   .

نٓحٖنذه ٗذٙٞنذه٘مبفنذ)وق  ىنهوشخ ثٚ ينذ)و ث ئوٞنً وِث نذعبٚث نٖنننننٙ٘عفنذه ذٜٗنا

)ِةً٘ثٞنأٓثىنذ)٘مبثى.نفٔث٘نٙ ثفنراثوٌٟ نٗرووثدذه محّ نٗرٓ  ثٍنوودذهاث٩َ نٗمبثث  نننننننننن

نإػب  ٚ ،نانٓنينٙ فنرِٓ نُ ُسناذ٦ا نٗرُٙ٘سنوو هٞ نٗمب  ناووٚ .

 وٞنووثثٟنفٔثث٘نٙ ثثفنراثثوٌٟ نًثثّنئ٦ٙوثثٕن ٘مبثث ٔ نفوثث ٝنفٚوثثٞنًوٚٔثثٞنأًٚثثىنإىلنذه  ثثننن

ذه فٍنًّنذًو٢٩ٔ ،نٓ نًٞ،ن٧ًًِٞن قضثٚؤ ،نًٗووزًثٞن قضث ٙ نذ٪ًثٞنإىلنٓثدنذهوضثٔٚٞننننننن

ذُ ثث ْنذهوثث ننذهثثدذخوٛنوثثّنو ًثثٞننننن».نٗٙ ثثفنووثثدذه محّنووثثٟنذهِٔثث٘نذ٬هثثٛننننن 49رحبٚ هٔثث 

ووثثدذه محّنذهشثثٚخناذ٦ا،نذهٽ٘ٙوثثٞ،نذهِٔٚوثثٞ،نذ)وثثدً ٝن ثث ٗنن ٚثثم،نٗئفثثٍنذكواثث ُننننن

ٕن ،ن٨نهثزذينمتوثمنذهلثٌعنًثّنذسبٚ٘ٙثٞنٗذه ث ذًٞ،نه وثٕننننننننذهشٚمنهش  ٖ،نفإْن٩ًًٖنُٗٔث

ضبث ينووثٟنذهوق ود. شث هٕننننن-ذ٬ْ–ذكواؤ نًثّنخدًوثٕنذهٽ٘ٙوثٞنانذزبثٚيف،نٗٓث ٓ٘نننننن

  ذ١نًش  ٞن  سبٌ ٝ،نٗهق طٚانُٕٗٔنمتِٖنذ٪ه ٞنًِحنذهؤةٞنذ٪ٗىل،نوِٚ ٓ نضثٚقو ْنن

ْنن خٽث  نًثّنذهشث  ننننناكٚو ْ،نٗفٍنًزًَ٘،نٗاوّنٓوٚ ،نأً نذهش ئن،نف٩نٙ ثدٗنأْنٙلث٘

،نٗٙقدًثثٕنانوٌثثَ٘نذه ٗذٙثثٞن ٘مبثث ٕن٧ًًِثث ننننن 50ر«ذ٪ ثثٚ نذهِثث وٍ،نذهثثحٜن٨نٙلثث انٙثث ٠ننننن

.ٗٙ ثثِانًٌثثىناهثثمنانن 51ر قضثثٚوٕنذه  اهثثٞنذهثث نٙضثثٔٛنًثثّنأُوثثٔ نحبٚ هثثٕنفٌٚثث٘ينٗذو ثث ننن

ن. 52رٗمبفنٓ  ٍنوودذها٩َنذهحٜنٙدفانٓٚ هٕنمثِ نهقضٚوٕ

،ن ٚثثدنأْنذهثث ذٜٗنِٙ ثث ٕن 53رٝأًثث نرِٓثث نُثث ُس نفق ًوثثٕنعبٚوثثٞنُٗٗٔثثٕنً ٢ثثىنهو ثث  ن

ٓق ،نٓنينٙ دٵٖنٗذٓدذنًّنًٌق ٛنذ)٘مبىنذزبٚدّٙ،نػبٚدنذه  ُاٚٞنٗذٮُلوٚزٙثٞ،نٙٔثوٍننن

ن. 54ر  هق ذ١ٝنٗذهنفٞ

                                                           
  .151، 29، 10( يىـر:  كصار واملئ هت، ص49)

  .13( املصدر الضابّ، ص50)

  .150( يىـر: املصدر الضابّ، ص51)

  .172، 32( يىـر: املصدر الضابّ، ص52)

  .41( يىـر: املصدر الضابّ، ص53)

  .35( يىـر: املصدر الضابّ، ص54)
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٘ٵٖنخوقٚث نٗآِٚثث ننننن فوقثدنذ ثؤ نانذسبثثٛن شث١ٛنًثّنذهوخوثثفننننن»أًث نرٙثُ٘سنوو هثثٞ نفٌشث

هثٕنذهشثدٙد،نننذهحٓ ...ٗك ْنٙ ث ُٛنًثّنذُلٌث شنانهلِ٘ٙثٕنذزباثدٜن اثومنًثّنٓزذننننننن

أًثث نئأاثثٕنذه ثثتعنذ)اثثودٙ نكثث هل ٝ،نفوثثٍنٙاثث  ٕنأٗنٙتٽثثٛنووٚثثٕنوثثدئنكثث  نًثثّنننننننننن

ن. 55ر«ذهش  ،ن ِٕٔن ٣ٚ نًّنذهو٘ذنْنٗذ٨ًو١٩ن

نذهشلىنذهٌ ُٛ:نذخو  ١نذه ذٜٗنٗعٔ٘ئنذهشخ ٚٞ:

ؽبو ٛنذه ذٜٗنانٓحٖنذه ٗذٙٞنوّنًا ُنذ٪ٓدذَن ٘اث طٞنط ذ٢ث نأاثو٘ ٚٞنأ ثو ي،ننننن

وّنئ٦ٙؤ نًو   ٝ،نٗأ ث ننأاثو٘ننهولث٤نووٚثٕنذهشخ ثٚٞنٮًوث يننننننننفٚدعنذهشخ ٚٞنه وٵ 

ٛٵنانذسب٘ذئنذ)و   ،نذهحٜنهثوخوصن ثٕننن ُٗ٘آ نرذ٪او٘ننذ)و    نذ)وٌٌٵىن شلىنأا ا

ذهشخ ٚٞنًثّناثٽ٘ٝنذهث ذٜٗنذهو ةٚثٞ;نهو وٵث نوثّنئ٦ٙؤث نًو  ث ٝن وتؤث نذشب مبثٞ.نٙوخثحنننننننننننن

نذسب٘ذئنذ)و   نانٓحٖنذه ٗذٙٞنًا ئّٙ:

نذ٪ٗي:نذسب٘ذئنذهحٜن ٌٵىنرب ه  نانذه ٠٦:ذ)ا ئن

ٗخعنً ن ٌٵىنٓحذنذ)ا ئنذسب٘ذئٱنذهحٜنٙدٗئن نينرٓ  ٍنوودذها٩َ نذ) وٵث نوثّنئ٦ٙثٞننننن

ذ)ِةً٘ثثٞنذ٪ٗىل،نٗ ثثنينرِٓثث نُثث ُس نذهثثحٜنٙ وٵثث نوثثّنئ٦ٙثثٞنذ)ِةً٘ثثٞنذهٌ ُٚثثٞ.ٗٓ٘نٓثث٘ذئنننن

ٟنُٗٔثٞنُةث نرٓ  ثٍننننط٘ٙىنُاوٚ ن ودٵنانفضث ١ناثوانمبث ٔ ي،نٗانٓثحذنذسبث٘ذئنهوِّوثنننننن

وودذهاثث٩َ نذ)وِٚثثٞنووثثٟنذهؤثثدٜنٗذه ثث ذًٞنٗوثثدَنووثث٘ينأُ ثث  نذسبوثث٘ينٗذسبدٵٙثثٞنانننننن

ذهٽ ُ.ُٗٗٔثثٞنُةثث نرِٓثث نُثث ُس نذ)وِٚثثٞنووثثٟنذ) ذٗفثثٞنٗوثثدَنذه٘ضثثُ٘نٗإ ثثدذ١نذهوُٚ٘ثثٞنننننن

ن. 56رذهة ٓ ٝ،نٗهاٌٚٞنذ٪ ٚ ١ن تعنًاٌٚ هٔ 

نن:٠٦نُٗٗٔ ينذهِة ذ)ا ئنذهٌ ُٛن:نذسب٘ذئنذهحٜن ٌٵىنه٘ذفق نانذه 

ٗانٓحذنذهِ٘عنًّنذسب٘ذئن ضٛنذ)ؤث ٗئْٗنانخثننًاثوقٍٚناْٗنإٓثدذَن ث ٗننانننننن

ُٗٔ ينذهِة نذه ٌٚقثٞ،نإ٨نًث نٙلثْ٘نًثّن  ث نذهشخ ثٚ ينٓثنينهةٔث نخ ٘مبثٚٞنانننننننننن

نئ٦ٙؤ ،نكٌ نٓ٘نذسب ينانأفومنضب ٗئذينراوٌٟ نًثانرأ ٚٔث  نأٗنًثانخٽٚؤث نرو مبثٍ ننننن

.ٗػبثثدن 58رٙثثدٗئن ثثنينرِٓثث نُثث ُس نٗرٙثثُ٘سنوو هثثٞ نانذ) وقثثىن.نأٗنًٌثثىنذسبثث٘ذئنذهثثحٜن 57ر

نذهق ئ٥نٓحذنذهِ٘عنًّنذسب٘ذئنًوًٌ٘ نانفعنً٘ضانًّنذه ٗذٙٞ.

ن

ن

                                                           
  .108، 107( املصدر الضابّ ، ص55)

  .41-34( يىـر: املصدر الضابّ ، ص56)

  .76، 29، 23( يىـر:  كصار واملئ هت ، ص57)

  .105( يىـر:املصدر الضابّ، ص58)
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نذهشلىنذهٌ هٍ:نمت ٓٛنذه ذٜٗنًانذهشخ ٚٞ:

ذهشخ ٚٞنذه ٢ٚاٞنانذسبثدَنذه ٗذ٢ثٛنهلثحٖننننن-  ئ نذه ذٜٗنًان خ ٚٞنراوٌٟ ن

هو وعٙٞنذ)وِ٘وٞ.نفوشّلىنذه ٦ٙٞنذها اٙٞنإط ئذ نذهوٌ ٓٛنًّنخ٩ينذ٪ا هٚمنذن-ذه ٗذٙٞ

ٞ نهٚواثوٰىنهثدئػبٚ  نإىلنأوٌ ؤث ،نٗٓثٛنهقِٚثٞنهلث انًٽث اٝ نننننننن خ ئُٚ  نٙوخحٓ نذه ذٜٗنائٙ 

ْٰنإىلنأوٌ قنذهشخ ٚ ينذشبٌاٞ. نٙو٘اٵىن ٔ نذه ذٜٗنذه٘ه٘

ٜٵن ٘اث طٞنرذه ٦ٙثٞنذشب ئُٚثٞننننننننننن ف ٛنًاثؤىنذه ٗذٙثٞنٙوثدأنذهث ذٜٗناث ٰاٖن أاثو٘ننٓٚث ا

،نفثعنأُثٕنٙوثدأنانذهواثوىنإىلنأٓ اٚاثٔ نًٗشث و ٓ نهثدئػبٚ  نٗاهثمنًثّنننننننننن 59رذ)٘ض٘وٚٞ 

،نًثثٍنٙوثثدأن  هوٌثث ٓٛنً ٔثث ن ٘اثث طٞنرذ٪اثثو٘ننفثثعن 60رخثث٩ينرذه ٦ٙثثٞنذ)٘ضثث٘وٚٞنذهحذهٚثثٞ 

ذاثوٚقةىنًوثأخ ٝن  ث نذهشث١ٛ،نكنهاثوٽانأْنهِث َن اثٔ٘هٞ،نكث ْننننننننن» 61رنذ)و   نذسب  

ووٚٔث نأْنه ثث ئعنذ٪ئقنه ثثدٝناث و ي،نٗك ُثثىندبثثدنُ اثٔ نضب مبثث ٝنسثث نٓث٘نأه ثثّنًثثّننننن

ذ٪ئق..إٓاث  ن ثث هوٌزقن ثنينضبوؤثث نشبٽٚؤثث ،نٗذهثحٓ ننً ثثٕن  ٚثدذنإىلنأٓضثث ْنذ٪ًثثّننننن

 ثثث ئ.ذ)دِٙٞ ن لثثثىنٗذهاثثثلِٚٞ،نٗ ثثثنينإ ثثث  ؤ نووثثثٟنذ)دِٙثثثٞ،نذهثثث نٙٽوثثث نووٚٔثثث نذسب

إٓا اثثٕنذهثثحذهٛ،نِٙ ثثوٖنووثث٩ٚنووثثٟنً  ُثث ٝنن-ووثث٩ٚ–هأكٚثثد،نفوثث٘نأْنو مبثثٌ نٙوِثث ٗنن

ذ٪ٓىنٗذهِ  ،نه  فىٲنكٚفنهلْ٘ناث ٚدٝنٓق .ِٓث ننٓٚثٍنهو٘ٓثدنذحملوثٞنٗذهقضثٚٞ،ننننننن

ٗٓٚثٍنٙ ثثعنذهتثث ذَناف وث نوثثّنٓ ًثث ينذ ،ن ٖنهث٘نأْنو مبثثٌ نكثث ْنٗذٓثدذنًثثّنٓثث١٨٧ننننن

ؼبٌوثثْ٘نخِثث ُ ٍٓنٗئ   ثث هٍٔنًاثثوِٚونينهِثثدذ١نذهؤةثثٞنننننذهثثحّٙنٙق ثثْ٘نووثثٟنذهوخثثَ٘،نن

ذهو ئؽبٚٞ،نهؤدٜنذهق اًنينًّن تدذان...نُٗٗدينُ أ نربٽ٘نإىلنذهِ فحٝ،نك ْنذهِٔ ئن

ًشثث و نفثث٩ٚ،نك ُثثىنذ٪ئضنذ)لشثث٘فٞنمتوثثدنٗهِواثثننٗذوثثدٝن   ٚثثاناثثخٛ...ك ُىنن

عبثدذئ،نٙٽثىنننذ٪ئضنه ه ان شلىنً  ٤ُ،نهلّنًث نهووثٍنأْنهؤث٘ينإىلنهثىن ثدٙدنذ٨ننننن

                                                           
يذز كلذ  موطذوكيت 59) ( هي الرؤيذت ال ذي حلخمذد خِذائّ مدذددة فذي وصذٍ صذلْو المخصذيت، دون الاكخمذاد كلذ  المذخص الواصذٍ، ًو يذا يٕذون ال آل

ذذر،
ّ
ت  إي حضذذخذدم ً يذذا صلٌذذاؾ معذذل )ًلذذل، ُذذا٘، صكلذذً( بذذدال مذذً )ًٕ بذذلر، ٔذذان .جذذال(. يىـذذر: بذذلريت  الوصذذٍ وخياديذذت الذذراوي وعلذذد  كذذً املشذذآر

 . 95الخ ليٍ، ص

ذذر( صو )مذذً الوالذذح صهذذ  كذذري( صو )يبذذدو كليذذ  ال جذذل( يىـذذر: املصذذدر 60)
ّ
 ( هذذي الرؤيذذت ال ذذي جديذذل كلذذ  مراُذذب مذذا مذذً خذذال٘ صلٌذذاؾ معذذل )يبذذدو صهذذ  ًٕ

 هٌض . 

 ( هىاْ صصلو ان جِليديان في هِل ٓالم آلاخريً هما : 61)

صصلوب يلج  إلي  الراوي في هِل ٓذالم المخصذيت مىصوصذا كليذ ، دون جذدخل مىذ  فذي صذياهخ ، وتلذري هذ ا لصذلوب بٕذالم  : وهو  لصلوب املبابر  -ص

 المخصيت، وصٓثال ما يٕون في الحوار.

 :  وهو لصلوب ال ي يلج  إلي  الراوي خين يمسل ٓالم المخصيت في ٓالم ، وهو ما ملري بٕالم الراوي. لصلوب هيال املبابر  -ب

ػلّ كلي  اصم )       
ُ
  ص
ذ
 وصؼا

ذ
(، ملؼي املؤلٍ لصلوب هيال املبابر الحروالِص الخِليدي يِوم باملساوجت بين ه يً لصلو ين، بيد صن هىاْ صصلو ا

 للموهولول الداخلي 
ذ
ُذد جـهذر فذي مِدمخذ   مذم الٌذاَر   ن املوهولذول –خريت صٓتال في وسا ٓالم المخصيت داخل ٓالم الراوي، ويرا  شلع الىِاد هـيالا

 هذذذ  ملتذذذال مبابذذذرة و ذذذال وصذذذاػت كذذذً مشذذذاكر المخصذذذيت وكواػٌهذذذا  –صو فذذذي خخامذذذ  صلٌذذذاؾ معذذذل ُذذذا٘ فذذذي هٌضذذذ  صو هٕذذذ ا خذذذدر هٌضذذذ  صو فذذذي ملىاهمذذذا 

يت معذذل الخبجذذب وج مالتيذذا،  ويخميذذز هذذ ا لصذذلوب كذذً لصذذلو ين الضذذابِين بذلذذو  مذذً  ًلذذل الِذذ٘و صو مذذا فذذي ملىذذا ، وجـهذذر ًيذذ  شلذذع الصذذيى  وشذذائ

ت والاصخٌهام، وجـهر ًي  شلذع الصذيى ال ذي حشذيم فذي لوذت الٕذالم معذل الخٕذرار والحذ ي، ٓمذا يدخذوي هذ ا لصذلوب كلذ  املٌذرداث الخاصذت بالمخصذي

  .220، 219وعلع آلاراء واملواٍُ ال ي هي اُرب إل  ػبيلت المخصيت مفيا إل  ػبيلت الراوي. يىـر: بىاء الروايت، ص
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ووٟنأ٘ننذ)دِٙٞنذهش وٚٞنإىلنو ٙمنًّنذهِٔ ،نٗك ْنٙدوٟرهىنذهثحٓم .ٓىنٓثدَنأْننن

ذكوشثثفنً ثثدْنذهثثحٓمنًٙ٘ثث نانه  وثثٕنذشب ثثوٞن نأَنأْنهلاثث نأ ثث ٞنذهشثثٌسنذهت ئ ثثٞننن

ووٟنمبخ٘ئٖنذهِ ه٣ٞ،نػب ؤ نهودٗنًّن  ٚدنكٌ نه٘نك ُىنكو٩ينًثّنذهثحٓم ن٨نأٓثدنننن

،نًثثّن 62ر« اذنكنهاثثوِمنك  اهٔث نهِثثدذ١نذه  ٚثانذ٪ ثثدٜ نننٙثدئٜ...ً اذنآثثٟنذ)٘مبثى نٗ)ثثنن

خ٩ينذ)قٽانذها   نهةٔ نذهشخ ٚٞن لىنوِ ٘ذُٔ ،نِٗٓ نهوِوٟنذ٪ُ نانمب٘ئٝنضثٌعنن

ذهت ٢م،نٗٙ ىنذهوٌث ٓٛن ثنينذهث ذٜٗنٗذهشخ ثٚٞنائٗهثٕن ٘اث طٞنرذ٪اثو٘ننفثعنذ)و  ث نننننننننن

ّننننننن ذهث ذٜٗنهو وٵث نذ٪ُث نننننذسب  ،نفو ث دنذهشخ ثٚٞنإىلناثٽٖنذ٪ٓثدذَنانف وثٞنًو ٌثدٝنًث

ٞ .نٓلحذنعىنذه ذٜٗنٙو  ًىنًانٓحٖنذهشخ ٚٞنانوٌَ٘نذه ٗذٙٞ. ٞ نٗئ٦ٙ نوّنُ أ نمبٚت

ٗٓلثثحذنظبثثدنأْنذهوِثث٘عنانإٙثث ذانذ٪اثث هٚمنذهو وعٙثثٞنكثث ْناثثو٩ٚنهوثث ذٜٗنانمبثثِاننن

هِ ٗننذ٪مب٘ذي.نفقدنذووٌثدنوٌث انذهثدّٙنخوٚثىنٓثحذنذ٪اث هٚمنهٚٔثدٵنُاثوٚ نًثّنٓضث٘ئننننننننننن

ذهثث ذٜٗنذهٽثث فٛ،نٗهٚضثثانًاثث فٞن ِٚثثٕنٗ ثثنينذهاثث ا.نٗإىلنُ ُثثمنٓثثحٖنذهوتثث ينذ)و ثثداٝننننننننن

ًاو٠٘نه ثدانأمبث٘ذينذهشخ ثٚ ي،نسث نننننن لّنئمبدنه دانهتٜ٘نووٟنًاو٠٘ن خ ،نٓ٘

ه لإنكىن خ ثٚٞنٓاثمنً٘و ٔث نٗٗوٚٔث ;نهلثحذنٙلٌث نًثّنذاثوخدَنذ٪اثو٘ننفثعننننننننننن

ذ)و   نذسبث ،نٓٚثٍن ثزْن ثنينضثٌعنذهت ٢ثمنٗضثٌعنذ)ثولوٍ;نهٚ ثإلنًثّنخ٩هلٌث نوثّننننننننننننن

إائذننذهشخ ثثثٚٞنذه  ووثثثٞنهو ثثث كنذشبثثث ئُٛ،ن شثثثلىنفثثثعنًو  ثثث ،نكٌثثث نذبثثثدَنانن

ٽ ٙقٞنٙوِِمنذهوق ٙ ٙٞنٗذ)و   ٝنانو ضنٓحٖنذٮائذن،نف اوٽ عنذه٘وٛ،نٗٓ٘ن ٔحٖنذه

أْنٙ ٘ ن  ٪ه  عنذٮائذنپناْٗنأْنٙشٛناهمن أْنذهشخ ثٚٞنُ اثٔ نوثدنمبث فؤ ،نكٌث نننننن

ذاوخدَنرذ٪او٘ننذ)و    ناْٗنذهو١ِ٘نإىلنذسب٘ذئنأٗنأه  عنذهق٘ي،نف٩نٙاثوٽٚانذهقث ئ٥ننن

٨نًّنخث٩ينمبثٚتٞنذهضثٌعنٓثنينٙؤث٘يننننننأْن ٚزن نينأاو٘ننذه ذٜٗنٗأاو٘ننذهشخ ٚٞنإ

ًّنذهت ٢منإىلنذ)ولوٍ،ن ٔحذنذاوٽ عنوٌ انذهدّٙنخوٚىنانٓثحٖنذه ٗذٙثٞنأْنؽبوث نهِ ٗ ث ننننن

نه٫مب٘ذينانإط ئنئ٦ٙٞنذه ذٜٗنكوٛنذ)  فٞ.ن

                                                           
  .22-19صار واملئ هت، ص(  ك62)
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 تجهيات انرؤية انسردية في وصف انمكان: انمبحث انرابغ

ٞٷنو ٗض  نن-ٗه٘ن ِامنًو  ٗهٞن–ٙوضٌّنكىنا ان ٪ف  ينٗأٓثدذَنهشثّلىنننًّنُٔ

ٞٷنأخ ٠نو ٗضث  ن٪ ثٚ ١نٗهشخ ثٚ ينِٙثوّنؤِث نننننن ذها انس ِ ٖنذشب  ،نٗٙوضٌّنًّنُٔ

ًثث نٙاثثٌٟنذهٚثثَ٘ن  ه٘مبثثف.نٗإاذنكثث ْنذسبلثثٛنٙثث هونن أف ثث ينأٗن أٓثثدذَنِٙةثث نإهٚٔثث ننننن

 ٘مب ٔ نٗوث ٢اناذينُث هّنا٨هثٛ،نفإُثٕنٙشثدانووثٟنذ)ةٔث نذهثزً نٗذهثدئذًٛنهواث ا.نأًث نننننننننننن

٨دب ٖنذ)ق  ىنهوا ا;ن٪ُٕننٙ كزنووٟنأ ٚ ١نٗك ٢ِ ينًِة٘ئنإهٚٔ نانذه٘مبفنفإُٕنانذ

;نٗ ٔثحذنن 63راذ٢ ٝنهزذًِٔ ;نأٜن ٘مب ٔ نٗو ٢اناذينُث هّنا٨هثٛنكٌث نهث٘نأُٔث نمبث٘ئنًو ثداٝننننننن

ٙ ٠نذهو ٍٓنأْنهو٘مبفنٗعٚ ٞنا٨هٚٞنهلشثفنذ)٘وثانذهثحٜنهِٽوث نًِثٕنذه ٦ٙثٞنذهاث اٙٞنننننننن

ذ٪ًث نٙؤقث نًثّنخث٩ينئمبثدنذه ٩وث ينذهق ٢ٌثٞننننننننذها ٢دٝنانٓحٖنذه ٗذٙٞنأٗنهوثم،نٗٓثحذننن

نووٟنذهوتٞن نينذهحذينذه٘ذمب ٞنٗذهش١ٛنذ)٘مب٘ ،نحبٍٚنهوِّوٟنذه ٦ٙٞنذها اٙٞ.

ٙوِثثثأنوٌثثث انذهثثثدّٙنخوٚثثثىنانئٗذٙثثثٞنرذٮو ثثث ئنٗذ)٣حُثثثٞ نإىلنإ ثثث ذننذه ٦ٙثثثٞنذهاثثث اٙٞننن

;نذهثثحٜنٙ وٌثثدنووثثٟنذه٘مبثثفنفثثعنذ)و  ثث نانٗمبثثفنذ)لثث ْ 64ر  اثثوخدذَنذه٘مبثثفنذهثثدذي

ٞ نننننن ٗٓ٘نُ٘عنًّنذه٘مبفنٙوِأنإهٕٚنذه ذٜٗنٓنينٙوخحن خ ثٚٞنًثّن خ ثٚ ينذه ٗذٙثٞنًٽٚث

نه٘مبفنذ)ل ْ.

ٙووِثثثٟنذهثثث ذٜٗنانُثثثىٵنأٗمبثثث فٞنذهدذهثثثٞنهوٌلثثث ْنئ٦ٙثثثٞن خ ثثثٚ ينذ)ِةً٘ثثثٞنذ٪ٗىلنننن

رًِةً٘ٞنذ)٘مبى ;نراثوٌٟ نٗنرٓ  ثٍنوودذهاث٩َ نٗرووثدذه محّنذهشثٚخناذ٦ا ;ن ث ه٘هْ٘ننننننن

ه وعٙٞنخ مبٞنًٌىنرذ٪او٘ننفعنذ)و  ث نذسبث  نٗرذ)ُ٘٘هثْ٘ننننإىلنٗمبفنذ)ل ْن أا هٚمن

ٜٵ . نذ) ٗ

ٙ فنذه ذٜٗنُز١ذنًثّنًدِٙثٞنذ)٘مبثىنذهقد ثٞنًثّنخث٩ينئ٦ٙثٞنرٓ  ثٍنوودذهاث٩َ نننننننننن

ًاوٌو  ن ٔحذنذه٘مبفنأٙٸٌ نذاوٌو ع;نهعهوننذه٘مبفنٓ ِٓ ن  ووٞنذٮٓثدذ١نذهث نٙشثانًثّننننن

ٞ نٗأ ٰٕنٗذه شٰ نهوٌدِٙٞنأًلِ ٛٸ،ننًوُ٘ٔ ،نذه٘ه  ٌِٚث نٗذمبثىنٓ  ثٍنط ٙقثٕنإىلناذئٖناننننن»ُ اث

ضبوٞنذزب ًانذهلوع،نصبو نذنوداذنًّنأنوٞنذ)٘مبىنذهقد ٞ،نٍٓٚن٨نٙ  ىنذهدٗئنوّن

اثث٠٘ن ث ذٙنينضثثٚقٞنأ ثثوٕنسٌثث ذين٨نهواثان٪كٌثث نًثثّن ثثخصنأٗننن-أٓٚ ُثث -  ضثٔ ن

                                                           
  .77( يىـر : خدود الضرد، ص63)

ذذذذ هٌضذذذ ، وهذذذو كلذذذ  الىِذذذيع مذذذً 64) ( هذذذ ا  املصذذذؼلح لجيى ذذذذ وتلكذذذي بذذذ  يلذذذٗ الوصذذذٍ الذذذ ي يدمذذذل وؿيٌذذذت ياث ػبيلذذذت جٌضذذذياليت ورمسيذذذت فذذذي الُو

يذت بمراخذل،   ن الوصٍ ال زييكي  ال ي باق في الٕخابذاث الخِليديذت، وفذي هذ ا إبذارة إلذ  صن ػبيلذت الوصذٍ فذي الر  وايذت ُذد ججذاوزث الوؿيٌذت السخًر

الروائذذي خذذين يذذ ٓر الحيذذاة الخارجيذذت مذذً مذذذدن ومىذذا٘ز وصزذذار وصدواث ومالشذذط، ال يذذ ٓرها اكخباػذذا،  ن هذذذ ا الوصذذٍ فذذي اكخِذذاد  يٕشذذٍ كذذً خيذذذاة 

ذذذد ًلذذذو يال المخصذذذيت الىٌضذذذيت ٓمذذذا مشذذذيال إلذذذ  مساجهذذذا وػبلهذذذا، لهذذذ ا صصذذذبذ للوصذذذٍ داللذذذت خاصذذذت ٓمذذذا آدضذذذب ُيمذذذت  صذذذاوم الروايذذذت –جماليذذذت، ويٓؤ

، طذمً ٓخذاب )ػرائذّ جدليذل الضذرد 77صن الوصذٍ ال يذ حي دون مضذّون. يىـذر : خذدود الضذرد، جيذالار جيى ذذ، جرجمذت بىل اذ   بذو خمالذت، ص -الحديعت

  .111[، ويىـر : بىاء الروايت، دراصت في زالزيت هجيب مدٌوؾ، ص84-71لدعي( ]
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ٞنن  نووثٟن  ضثٔ ،نٗكأُٔثننن- ث ) ً نذ٪نئقنذزبٌٚثىنن-ذًِني،نٍٗٓٚنمتٚىنذزبثدئذْنذ)تو ث

هؤدَنإىلن  ضثٔ ،نًضثٚقٞنذشبِث قنأكٌث نووثٟنذ) ئٝ.ِٗٓٚثحذننكث ْناثل ْنذهزوث قنننننننننن

ٙو٧ِْٗنإىلنإاِ انُدئذٍُٔنذ)ودذوٚٞن أوٌدٝنفوٚةٞنًّنذشبشم;نخشٚٞنأْنٜٙٔ٘ن  ضثٔ نن

ووثثٟن   .فٚوثثٞنٓثثٛنضبثث٩ينذ)٘مبثثىنذهقد ثثٞ،ن أفٚ ٢ٔثث نذهةوٚوثثٞ،ن ِاثث ٢ٌٔ نذه طوثثٞ،ننن

ِ٘ٙ هٔثثث نذ) ٌ ئٙثثثٞنذ)وقِثثثٞ،ن قِ ط ٓثثث نذ) قثثث٘اٝ،نن ٽ ؤثثث نذ)وو٘ٙثثثٞنفثثثعنذ) مبثثث٘فٞ،ن ولن

ٗ دٗئٓ ;نذه نه دن ٙثٞنانوثدئٝنذهوِث ١نذ)٘مبثوٛ،نووثٟنذووٌث انذ) ًث نذ٪نئقنٗذهو ثمن ثٕ،نننننننننن

ٗذهو ثثثثِّنووثثثثٟنٗذُٔ هثثثثٕ،نٓٚثثثثٍنذهزخثثثث ئ نذ)وقِثثثثٞ،نٗذهِ٘ذفثثثثحنذه ثثثثٌ ١،نٗذ٪وٌثثثثدٝننننننن

٪ ث٘ذؤ ،نإْنننذ٪اٽ٘ذُٚٞ،نٗذهوشثل٩ٚينذزبٌ هٚثٞ،نذهث نهاثؤٜ٘نذه ٚثْ٘،نٗهاثوِٚمنننننن

ْنننننن ٍنن-ذهحّٙنٙثزٗئْٗنٓثحٖنذ٪نوثٞ،نٗٙثدخوْ٘ناٗئٓث ،نٙوثحك ٗ ًثدْنن-ٗذسبثِنينٙ و ث ٓ

ٞ نذهثثزًّ،نٗذهوثث ئٙخ;ننن ذٮاثث٩َنذهقد ثثٞ،نذهثث ن٨نهثثزذينهشثثخصن ثثو  نهلِ٘ٙ هٔثث نًؤدٙثث

.نفثث )قٽانذه٘مبثث ٛنذهاثث   نن 65ر«و طوثثٞ،نف ُ طثثٞ،ناًشثث ،نذهقثث ٓ ٝنذهقد ثثٞ،نٗ تثثدذانننن

هل هثم،نفٔث٘نٙضثٌّنٗمبثفنذهشخ ثٚٞنًشث وٰ نذهل هثمننننننننٙلشفنذه ٦ٙٞنذه نٙووِ ٓ نذ

ذ)٘مبوٛنذ)دهٕنحبمنً ش٘ووٕنرذ)٘مبى نٗفق ن) نٗئانانوووثٞنذٮٓثدذ١.نف ه٘مبثفنذهاث   ننننن

كنٙلّنصب انٗمبفنهزٙٚ نأٗنٗمبفنصب انٗهلِٕنٗمبفناذينٙلشثفنوثّنًلِثْ٘نننن

ٔننننننن  نأٓىنذ)٘مبىنف  ١،نذهحّٙنٙ  ُْ٘نًثّنفٽ اثٞنذهثزوٍٚنُٗإلٗهثٕنذهثحٜنٙاث ٟنإىلناث

ٓ٘ٙؤٍ،نف ٕٚن وزْنذهو ٘ٙ نذهوشخٚ ٛنهو  نًلُ٘ ينذ) ٌ ئنذ)٘مبثوٛن ث سبِنينإىلننن

نذهزًّنذزبٌٚىنٗذهشٌ٘ننٗذهؤدٜنذهحّٙنٙوِوٚ ْنضٌِ نانًألاْنذ)دْنذٮا٩ًٚٞ.

ًٌٗىنٓحذنذه٘مبفنذهثدذينٙولث ئنًثّنخث٩ينُٗٔثٞنُةث نٓ  ثٍنٌِٓٚث نٙ ثفنٓدٙقثٞننننننننننن

ِٙٞنذ)٘مبىنٗ نينأُ٘ذ١نذ)دِٙٞنذسبزِٙٞنذ)قووثٞننًِزينذه قٚدنذهش٘ذ ;نئذ ٽ ن نينذه  ٚانًٗد

فٌث نئأ٠نًثّنذسبدٙقثٞننٓث ذن٨ٗننننن»ووٟنذجملٔ٘ي;ن ٘ا طٞنإض  ١نذ)شث و نذٮُاث ُٚٞنووٚٔث نننن

ئ ٚانذ)٘مبىنكٚفنٙ كزٓ ،نٗٙٽُ٘ن  وعٓ ناننٙ   مث ذ،نٗهلِٕ،ن ٍنئٗذ٢ٖن حٙٞن

ن 66ر« ٔ نٓزْنذحملزُٗنينؽب فذ٪ُ٘ذ١،نٗكٚفن

ٜننننن إىلنٗمبثثفنًلث ْنٗذٓثدنوثدٝنًثث ذينًثّنئ٠٦نطبوو ثٞ،نفِٚ وثثٕنننننننٗوثدنٙ ٌثدنذهث ذٗ

ًو٘ذنٙثث نًثثانذ٪ٓثثدذَنًٌثثىنٗمبثث ٕنهوٌِةثث نذ)ِواثثننأًثث َنُ فثثحٝن ٚثثىنرووثثدذه محّ .ف ٛنن

ُٔثث نو مبثٍنً ُٚثثٞ،نن»ًاثؤىنذه ٗذٙثثٞنٙ ث ٕنًثثّنخث٩ينوثثٚ ٵنرو مبثٍ نخٽٚثثمنراثوٌٟ نننننن

أنذُناثو ئنننك ْنذهقو نٓثحٖنذ)ث ٝنٙٔثٌّٚنووثٟن٩ًًثٖنُٗٔثٕ،ناوزُث نحبثزْنفثعنووٚثى،نننننننننن

ْننذهِ فحٝنذ)ٽوٞنووثٟنذهشث ئعنٗٗوثفنننن ذهوٚثىنِٙو ثمن وُ٘ثٕنذ٪ ث ،نُٗدئذُثٕنننننننِٓث ن.نكث 

                                                           
  .43، 42ص(  كصار واملئ هت، 65)

  .51( املصدر الضابّ، ص66)
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ذ)وِٚٞن  زبوسننٗذسبِ ،نووٟن  ئعنذهتز٨ُثٛنذه ٢ٚاثٛ،نذهثحٜنؽبثنقنذهووثدنًثّنأو ثٟنننننننن

ذزبِثثث٘ننإىلنأو ثثثٟنذهشثثثٌ ي،نووثثثٟن  ثثثدن٣ًثثث ينًثثثّنذ٪ًوثثث ئن  دبثثث ٖنذزبِثثث٘ن،نٙقثثثَ٘نننننننن

ذ) اثثل ،نٓٚثثٍنٙاثثوق نذهوثث٘ذ١نذ)شثث ٝنذشبثث ًس،نذهثثحٜنٙوزوٌثثٕنذه ٌٚثثدنووثثدذه٘ٓ ننننننننننن

نذ)دِٙثٞنٓٚثٍنهقثَ٘نذ)اوشث ٟ،نننننذهش٘ذ ،ن  قنذهش ئعنك هأٍنمب٘ننأو ٟنُقٽثٞنان

.ٙثثإلننذه٘مبثثفنذهاثث   نذهقوثثٰ نذهثثحٜنٙ  ُٚثثٕننن 67ر«ذبثثٚنن ٔثث نصبٌ٘وثث ينًو  وثثٞنًثثّنذهثثدٗئنن

رو مبٍ نًّنً٘وثفنخٽٚووثٕ;نإنذ١نذ٪ٓثدذَنذزب ئٙثٞنٗإو٩ُٔث ن لثىنٗضثُ٘نً٘و پٔث نًثّنننننننننن

ذ٪نًٞن نينذ)ِةثً٘وني،نٗذعبٚ نٓث نذزبوثٛنإىلنًِةً٘ثٞنرٓ  ثٍنوودذهاث٩َ ;نفثعنًو هٚثٞننننننننن

أُثثثٕنأوثثث ننإىلنذه٘مبثثثفنرذهٽ٘ ثثث٘ف ذا ننذ)اثثثوقوى.نكٌثثث  شبٽ٘ننذ)ضثثثٌ ٝنان ٽثثثّن ثثث

نذجمل ا،نؽبو ٛنًِٔ نو٘ذطفنذهشخ ٚٞنًٗش و ٓ ندب ٖنذ)ل ْ.

ُٗثدينُ اثٔ نربٽث٘نننن»ًٍنٙ فنذه ذٜٗنذ)ِة نُ إنٗهلّنًّنُٗٔثٞنُةث نراثوٌٟ نننن

وّو٘ئ،ن٨نإىلنذهِ فحٝ،نكث ْنذهِٔث ئنًشث و نفث٩ٚ،نٗك ُثىنذهاثٌ ١ننئوث ١نمبث فٚٞنكث هننننننننن

هتٽثٛنووٚٔث ن٨ٗنوٽ ثثٞنًثّناثثٔ ن،نٗووثٟنًثد٠نذهو ثث ،نوثإلن ثث ئعنذهتز٨ُثٛنذهٽ٘ٙثثى،نننننننن

ٛننذ)و  ْ،نك ُىنذ٪ئضنذ)لش٘فٞنمتودنٗهِواننٗذودٝن ،نفث فٍنأْن اذئنكنن   ٚثاناثخ

إ٨نأْنذه شثمنذ)تاث٘ي،نكث ْنوثدنذئه ثانننننن-ئفثٍنأُثٕنؼبوث٘نانأٙ ًثٕنذ٪ٗىلنننن-ٙو٘فىن  د

ٞ ننفٕنِٓ نِٗٓ ننأنٓ ئنذ)٘مبىنذهإلٙثٞ;نذهث نك ُثىننننس نفٕٚنذهل  ٙٞ،نٗك ُىنهدفد ٗفٚث

.نذهشحٜذه ٽ ناذ٢ٌ نه٫ئضنٗذهوود.نذهِ ىناٗنذ٪ه٘ذْنذهوٚض ١نٗذه   ذ١نٗذ٪ئُ٘ذُٚٞناذين

ذهثثحٜن ينووثثٟنُ اثثٕ،نأ٨نٙثثدعنذسبِٽثثٞنهٌِثث٘نه٘ٓثثدٓ ،نٗأْنٙلثثْ٘ناًٗثث نً ٔثث .نننننذه ثثّ ع

ًن اث ٓ ينٗذاث ٞنخ مبثٞنًث ن ثنيننننننٓوٚمنذهوزْٗنذ٪ ٚ نذهلٌٚف،نذهحٜنؼبو٘نهٕنأْنؼبوثىن

ْننذشبض ٝن ذهقثدً ١نن;نذهثحٜنهلث انهِ ث ان ثٕن ث ذئٜنذ)دِٙثٞ،نٗذهثحٜنذربثحٖنننننننننذه٘ذوثدٝ.نهوٚوث٘

،نذبثثٚنن ثث هق  نذ٪مبثث  ;نذهثثحٜن٨نٙلثث اننئًثثزذن و ُثثٕناٜنذه٘ئٙقثث ينذهِ مبثث ٞنذهوٚثث ضن

 وٽ ٙثثزنذ٪ئضن٨نٙلو ثثٛن-هاثثخ ٢ٕ-ن.نٗٓثث٘ذه ح ثثٞذهل ا٢ثثٞنٙلثثفنوثثّن ثثٍنئذ٢ٔوثثٕنن

ٙوِ ٗنناهمنهوٽوٚمنذ) ضٟنٗو٩ْنذ)وأ)ني،نفٌ نًثّنووثٞنإ٨نٗٙلث اننننن،نٗهلِٕذ)٘مبوٚٞ

ٙلثثْ٘نو٩ُٔثث نذهوٚوثثْ٘نذ)توثثٛن  )ثث ١،ن  ثثدنُشثث ٖنٗدب ٚ ثثٕ،نٗسثث نأْنذ٪ئضنذ)٘ذنٙثثٞنننننننننن

هوثثّ٘ٙنًثثّنٓثثحذنكوثثٕ،نٙ ثثنينووثثٟنننأفثثىهوشثث ئع،نمبثثخ ٙٞنذهولثثّ٘ٙ،نفثثإْنمثثثٞنًثث نٓثث٘ننن

ذهِ ٌثث ْنذحملٌ٘هثثٞنووثثٟناثث٘ؤ ننن،ن ثثق ٢ إًثث ئٝ نٗوحٗ ثثًِٞٗٔٔثث نفِثثٟنهُ٘ٚثث نأ ثثدنننذ٪ئض

ن. 68ر«ذهِٔٚ ٞنٗٓٛنهقٽ ناً !!

                                                           
  .12، 11( املصدر الضابّ، ص67)

  .21، 20(  كصار واملئ هت، ص68)
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ه ثثىنأ ثث ننًثث ن ٚٵثثزنذ)قٽثثانذهاثث   نٓثث٘نذسبضثث٘ئنذهقثثٜ٘نهو ٦ٙثثٞ،نفقثثدنذب٘هثثىنفٚثثٕنننننننننن

 خ ٚٞنراوٌٟ نًّنً٘ضث٘عنؼبووثٕن٧ًهثفنصبث انإىلناذينًدئكثٞ،نفشخ ٚٞراثوٌٟ ننننننن

٘ٵهثثٕنإىلنرمبثث٘ئٝنآِٚثثٞ ننن ٗن 69رهاثثووٽّنذه ضثث ١نذشبثث ئُٛنفؤ ُنذهو ثث ٦ي،ن.نفٔثث٘نًوثث١ٛٴن ثث 

ٞ نووثثٟنًثث نذ٪نًثث ْ;نهلثثحذندبثثدنذه٘مبثثفنننننن ٞ نً  وثث ًشثث قن  ٨ُوٌثث ١نإىلنذ)لثث ْن ٘مبثث ٕنٓ٘ٙثث

ازُٗ ن   ط ٞنذهشخ ثٚٞنٗذ)٧هثفنرذ)٧ئن .فوِثدنفٚثٕنذٮ ث ئٝپنإىلنٗفث ١نأنٓث ئنذ)٘مبثىننننننننن

ذهإلٙٞنه٫ئضنٗذهوودنذهحٜنؼبٚثىنووثٟنرذ٨ُوٌث ١ ،نكٌث نأْنذهث ذٜٗنٙاثوخدَنانذه٘مبثفنننننننن

ٌثثثىنأُ ثثث  نذهشخ ثثثٚٞنرذ٪ٌُثثثٟ نذ)ِ لاثثثٞنووثثثٟنذهٽوٚ ثثثٞنذسبٚثثثٞنننننذهاثثث   نمبثثث  ينذبن

ٗذه  ًوٞ;نفٚلٌ نفٚٔ نمبث  ينرذٮ ث ذقنٗذزبٌث ينٗذه ث  ١نٗذهاثخ ١نٗذه٘فث ١نٗذهشثح٠نننننننن

ذ) ٽ نٗذهلد١ٗنٗذه حٗ ٞنٗذٮً ئٝنٗذهووّ٘ٙنٗذهوٽ ٙثز .نٗٓثٛنمبث  ينهشثفنوثّنئُٗنذ٪ٌُثٟننننننن

ٛٵنوٌث انذهثدّٙنننذسب )ٞراوٌٟ نًانهدخ٩ينٙاعٝنًّنذهل همنذ)٧ئننذ) ٌٰ ناذخىنذه ٗذ٢ ض

نخوٚى.

ًٍنٙ فنذ)ِة نوِٰٕٚنًّنُٗٔٞنُة نرووثدذه محّ نذهثحٜنٙ٘عثفنفٚثٕنذ)ِةث ن ٘مبث ٕننننننن

ٞ نٗذُوٌث ١ٳننننننننن فث ائنذه ث هٞنإىلننن»ًوِأ ن٬فث قنئ٦ٙوثٕنٗإٓا اثٕنذهشثدٙدن  )لث ْن ٘مبث ٕنٓ٘ٙث

إاننذ) و٘ٓثٞ.نآثيفننُواوٕنذ٪ًعٝنانذهش فٞ،نوو هثٞنذشبضث ٝ،نٗذهث٘ئٗانذهإلٙثٞ،نٗذهاثٌ ١نننننن

ٓدًوثثٕن ثثأهفنٓثثدٍٙنٗٓثثدٍٙ،نٗهٽ )ثث نن ثث٣ٚ .نهٽ )ثث كنػبثثدٓ نه ٓثثمن ثثٕ،نأٗنهقثث٘ينهثثٕن

ًث ،ننن خث .نه ث  عننو هىنهٕنكوٌ يٷنٗف٩نا ن٨نٙق٘هٕنإُاث ْ،نأٗنًثحٙ ع،نأٗنأٙٵٌث ن ث١ٛننننن

مبثثِ ؤ نذ٪ٓثث  نٗذ٪مبثث٘ذي،ن٨ٗنهوواثثؤ نكٌ فثثٞنذ)ثث اٝنذ)وٌ٘اثثٞ،نإمنثث نذبلثثٛن وتؤثث نن

ٛنحب ،نهتٞن   فٞ;ن٪ُٔ نه ٘ نً  ُٚٔ ن  ه ٗذ٢ٖنٗذ٪ه٘ذْ.ك ُثىنمثثٞن  وثٞننننذشب مبٞ،نٗٓ

ًّن ق ٢ نذهِ ٌ ْ;نذه نهقٽ ،نٗهوو٠٘نا٘ؤ ن ثد٨ي،نهِوشث نو ٙوث نًثّنٓ فثٞنذهشث ئع،ننننننن

ٗٙودٗنأْنوِوٞنً نوال ٙٞنًا وٞ،نوثدنذعب فثىنووث٩ٚنوثّنذهٽ ٙث نذ٪اث و ن  دبث ٖنننننننن

ذ٬ْ،نذبثث ٗينأْنهثثِٔ نًثث ٝنأخثث ٠،ناْٗننذسب فثثٞ،نفٽ٘ٓثثىن  هاثث٘قنٗذ٪ٗئذق،نٗٓثث ٓٛنن

ُثثد٠ٗ،نهقثثدنهلاثث ينذهاثث٘قنسثث نفٚثثٕنذهل  ٙثثٞ،نٗهو ٌثث ينٓ ذ ثثفنذهشثثق ٢ ناذيننننننننن

ن. 70رن«ذسب ف ينذها٘اذ١،نفوٍنٙ دنسقدٗئٓ نأْنهِٔ نً ٝنأخ ٠

ٗوثثدنُٗثثدنذهو ٓثثٍنهِ٘ٙ ثث نووثثٟنٓثثحذنذه٘مبثثفنذهثثدذينهوٌلثث ْنانوثثدٝنً٘ذضثثانًثثّننننننن

٘ن نفثث٩ٚ.نفوِثثدنعٔثث ئنذه ضثث ١نذ)٘مبثثوٛن ٔٚثث نننٙ ثثفنذ)لثث ْنانوًٌ٘ثثٕ;نٮننذه ٗذٙثثٞ.نفٔثث

ذه٘ذمبثثثٰفنًاثثثوٌو  ن ٘مبثثث ٕنذهثثثدوٚ نهشثثث٘ذئعنذ)دِٙثثثٞ;نً٘ع ثثث نأ ثثث ١نذهشثثث٘ذئعنه٘عٚ ثثث نننن

                                                           
(، 101( يىـذر: الذىص الروائذّي )جِىيذاث ومىذذارا(، برهذار ًذاليؽ، جرجمذت ربذذيد بىدذّدو، املجلذط لكلذ  للعِاًذذت )املشذروق الِذومي لل الجمذت( اللذذدد )69)

  .41الِاهرة، ص

  .133، 132واملئ هت، ص(  كصار 70)
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هق٘ ٚ ،نًشعذنًّنخ٩هلث نإىلنٓ٘ٙثٞنذ)دِٙثٞنذ)ِوٌٚثٞنإىلنذه ًث٘ننذٮاث٩ًٚٞ،نًٌثىنأ ث ١ننننننننن

ذ٨ووو ئٙثثثٞنانذشبو ثث ١نذه ذ ثثثدّٙ،نأٗنذٮ ثثث ئٝنإىلنذه وٌثثث ١نٗذه ثثث سبنينأٗنذهشخ ثثثٚ ينن

ذ)دِٙٞ.ٗهلّنودنظبثدنذُزٙ ٓث نوثّنٓثحٖنذهواثٌٚ ينانإ ث ئٝنإىلنوثدَٗنوثٍٚنُدٙثدٝنإىلنننننننننن

ٞ نًتث ٙ ٝنهشث٘ذئعنذ)دِٙثٞنذ)ِوٌٚثٞنإىلنه ئؽبٔث نننننن ذ)دِٙٞنًٌىنر  ئعنً٘ال٘ نذهحٜن ٌٵىنئ٦ٙ

ٕنن نذه  ٙ نٗإىلنٓ٘ٙؤ نذه ق ٢دٙٞ. ٚدنأْنٓحذنذهش ئعنفعنً ن ن ٕنًّنال ْنذ)دِٙثٞ;ن٪ُث

ن.ن 71رًودذٗين نينذهشٚ٘وٚنينفٔام

 انخاتمة

وٌثث انذهثثدّٙنخوٚثثىنك هثثمنًو ثثدانذ٨ٓوٌ ًثث ي;نفقثثدنكوثثمنانصبثث ينذ٪انرذهشثث  نننن

ٗذهاثثث ا نإ ثثثدذو  نٗهثثثِةعذ ،نٗكوثثثمنانذه لثثث نذٮاثثث٩ًٛ،نكٌثثث نكوثثثمنانذهوثثث ئٙخنننن

ذٮاثث٩ًٛنٗٓثث٘نرب  ثثٕنذ٪كثث ا ٛنذهثثدوٚ ،ن ٚثثدنأْنذ٪اننٙأخثثحنًاثث ٓٞنٗذاثث ٞنًثثّن

ٛٵن شثثثلىنخثثث  ،نفقثثثدنكوثثثمنئٗذٙثثثونينٌٓثثث نرذٮو ثثث ئنننننننننذٓوٌ ً هثثثٕ، ٗذه ثثثّنذه ٗذ٢ثثث

َ ،نٗودنُ ٠نذ٨ٓوٌث َن ٔث هنينذهث ٗذٙونينُقثدٙ ننننن2007َ نٗرذهاٚفنٗذهلو1984ٌٞٗذ)٣حُٞ

ن  هِة نانذ٪وٍنذ٪فومنإىلنًض ًِٚٔ .

ٚٸوثٕنٗفِٚوثٕنًثّنًضث ًِٕٚنننننن ٛٵن شلىنخ  ن٨نٙلواثمنأا  –ٗذه ّنانوًٌٕ٘نٗذه ٗذ٢

ْنووثثٟنذهثث فٍنًثثّنأُ ٗهلِثثٕنٙاثثوٌدنن-ٔثث نهشثثّلىنُثثز١ذنًٌٔثث نانئاثث هٞنذ٪اٙثثمنٗذه ِثث 

ٛٵنننننن ٛٵ،نًّنط ذ٢ نهشلٚوٕنذه ِٚثٞنٗفقث نهقث٘ذُنينذزبثِسنذ٪ا ث ٚٸوٕنٗفِٚوٕن شلىنأا ا أا 

ذهحٜنِٙوٌٛنإهٕٚ;نهلحذنا ٟنذهو ٍٓنإىلن١٩ُنذ٪اسنذه ِٚٞنانئٗذٙٞنرذٮو  ئنٗذ)٣حُثٞ نن

ذ نذه ٦ٙٞنذها اٙٞنً كو  نُقدٙ  نزب١٩نفِٚٞن ٘ا طٞن هٚ ينذهِقدنذها اٜنذسبدٍٙ،نًوخح

ً ًٔ٘  نؼبٚىنووٟنذهلٚ ٚٞنذه نهٱثدئنن ٔث نذسبث٘ذاَنذ)ِق٘هثٞنًثّننننننٓحٖنذه ٗذٙٞ،ن ٘مب ٔ ن

ُٔٞنذه ذٜٗ،نٗ ٔثحذنُث ٠نأُٔث نً هوٽثٞن ثأٍٓنًلُ٘ث ينذشبٽث ننذهاث اٜ،نٗٓث٘نذهث ذٜٗننننننننننن

نهِو ٢ّنذ٬هٚٞ:فخوصنذهو ٍٓنانائذاوٕنٓحٖنإىلنذٗو٩ووٕن  ه ٌىنذها اٜنوًٌ٘  ،ن

ُثث ١ينوووثث ينذهثثِصنًواثثقٞنًثثانًضثثٌْ٘نذهثثِص،نفثث هت٩ ن ٘مبثث ٕنوووثثٞن  ثث ٙٞننن-ن

أ ثث ئنإىلنًثثألينذه ثث ذعنذهثثدذ٢ ن ثثنينذ)ِةثثً٘ونينانذه ٗذٙثثٞ;نًثثّنخثث٩ينذهوشثثلٚىننن

ذهو ثثث ٜنذ) وٌثثثدنووثثثٟنذشبٽثثث٘انٗذ٪هثثث٘ذْنٗذهزٗذٙثثث ،ن ٘اثثث طٞنًِ ٢ٚثثثٞنرذهِثثث٘ئننننننننن

ٮو  ئنًتو ٞن  ها٘ذانذهحٜنذخثوونننٗذهة٩َ .فل ُىنذ)٣حُٞنًش ٞن ِ٘ئنآيبنٗذ

 ؤ ١نهْ٘نذ)٣حُٞنذهحٓيبنانإ  ئٝنإىلنذُو  ئنرذ)٣حُثٞ نذهٌ  وثٞنووثٟنو٘ذوثدنًوِٚثٞنننننن

نووٟنرذٮو  ئ نذهزذ٢وٞنوق ٢دٙ .

                                                           
  .93( بىـر: املصدر الضابّ، ص71)
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ُ ١نذاوخدذَنوٌ انذهدّٙنخوٚثىنهو ٦ٙثٞنذهاث اٙٞنًواثق  نًثانذ٨دبث ٖنذ)ضثٌُ٘ٛناننننننننن-ن

ٛ،نً وٌثدذ نانُث١٩نئ٦ٙوثٕنذهاث اٙٞنًثّننننننٓحٖنذه ٗذٙٞ،نفقدنذخو ئنذهث ذٜٗنذ٨ُوقث ٢نن

خثثث٩ينضثثثٌعنذهت ٢ثثثم،نهوؤقثثث نًثثثّنخ٩هثثثٕنرذه ٦ٙثثثٞنذ) ثثث ٓوٞ ،نفلثثث ْنهلثثثحذنن

ذ٨خوٚ ئنا٨هوٕ،ن٪ْنفٕٚنإ  ئٝنإىلنمبث ذعنذ)ِةً٘ث ينذهثحٜنٙثدٗئنٓث٘ينذ٨ُوٌث ١نٗننننننن

ذه٩ذُوٌثث ١،نهلثثحذنكنِٙٔثثزنذهثث ذٜٗنإىلنأٜنًِةً٘ثثٞنًٌِٔثث ن ٽ ٙقثثٞنًو  ثث ٝ،ن ثثىنننننن

ٞنذها اٙٞنفٚٔ نووٟنهِ ٗننذ٪مب٘ذي،نفل ُىنٗاثٽ ن ثنينذه ث٘يننننذووٌدينذه ٦ٙ

نذه٘ذٓدنذ)ٌّٔٚنذ)  ٗ ن  )ُ٘ٚ ُ٘ٚٞ،نٗذ٪مب٘ذينذ)و داٝنذ)  ٗفٞن  هو٘ه٘فُ٘ٚٞ.

ً ئ نذه ذٜٗنانٓثحٖنذه ٗذٙثٞنه وثٞنذهةٔث٘ئنٗذ٨خو ث ١نخدًثٞنهلثحٖنذه ٦ٙثٞنذهاث اٙٞننننننننننن-

ذه ٦ٙٞنذ)  ٓوٞ،نٗهلّنًثّننذ)و داٝ،نهو وٖنذه ٦ٙٞنذها اٙٞنًِض٘ٙٞنذبىنه٘ذ١ن

نخ٩ينضٌعنذهت ٢م.

ٙشثثّلىنذه٘مبثثفنذهثثدذينهوٌلثث ْنٓضثث٘ئذ نانٓثثحٖنذه ٗذٙثثٞن.فثث ه ذٜٗنٙ ثثفنٓثثحٖنننننننن-

ذ٪ًلِٞنًّنخ٩ينئ٠٦ن خ ٚ ينذه ٗذٙٞن٨ٗاثٌٚ نذهشخ ثٚ ينذهث نهِوٌثٛنإىلننننن

نًِةً٘ٞنرذ)٘مبى نً وِ نذعبٚ نٖنذهضٌ نهلحٖنذ)ِةً٘ٞ.

 مصادر انبحث ومراجؼه

 الِرين الٕريم•  

 أواًل: املصادر:

 َ.2009،ن1ذٮو  ئنٗذ)٣حُٞ،نوٌ انذهدّٙنخوٚى،ناذئنذ ّنكٌع،ناًش ،نا  -1

 ثاىيًا : املزاجع : 

 ٩فثثثٞنذشبٽثثث ننٗووثثثٍنذهثثثِص،نمبثثث٩ُنفضثثثى،نوثثث كنذ)  فثثثٞ،نذهل٘ٙثثثى،ننننننننن  -1

 َ.1992ٕ،ن164ذه داٗ
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،نضٌّنكوث ننن77ٓدٗانذها ا،نُعذئنُِٚٚى،نه فٞن ِ ٚاٟن ٘نمح هٞ،ن   -5
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 ثثثث  ٙٞنذهوثثثثأهٚف،ن ِٚثثثثٞنذهثثثثِصنذه ثثثث نٗأمنثثثث انذهشثثثثلىنذهوثثثثأهٚ ٛ، ٘ئٙسننننن  -8

،نه فٞناث ٚدنذهتث منٛنُٗ مبث نٓث٩ٜٗ،نذجملوثسنذ٪ووثٟنهوٌق فثٞننننننننأٗاوِالٛ

 َ.1999رذ)ش ٗعنذهقً٘ٛنهونفٞ نذهق ٓ ٝ،

   ٙٞنهث٘اٗئٗ ،نوٌٌث ُٛنذ)ٚوث٘ا،نًِشث٘ئذينوٚثْ٘نذ)قث ٨ي،نذهثدذئنذهوٚضث ١،ننننننننن  -9

 َ.1990،ن1ا

ط ذ٢ثث نذبوٚثثىنذهاثث انذ٪ا ثثٛ،نئ٨ْٗن ثث ئينٗ خثث ْٗ،نًِشثث٘ئذينذذبثث انكوثث نننن  -10
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ووو ينذهِصنذ٪ا ٛنرحبٍنُة ٜ ن،نمحٚدنسبٌدذُٛ،نو٩ً ي،نذهِ اٜنذ٪ا ٛن  -12

 َ.2002،ناٙاٌإلن46،نع12ذهٌق ا،نُدٝ،نًّن

أُٗٚوٚثثثٕ،نه فثثثٞنُٔثثث انذهول هثثثٛ،ناذئننوثثث كنذه ٗذٙثثثٞ،نئ٨ْٗن ٘ئُثثث٘ نٗئٙثثث ينن  -13

 َ.1991،ن1ذهش٧ْٗنذهٌق فٚٞنذه  ًٞ،ن تدذا،نا
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 َ.1998 ،نذهل٘ٙى،ناٙاٌإلن240ذ)  فٞر

ٓثث ،ناذئنذ)  فثٞ،ننن852فوٖنذهو ئٜن ش ُنمبٖٔٚنذهوخ ئٜ،نذسب فظنذ ثّنِٓث نرنن  -15

 ا.ا،نا.ي. عٗي،ن
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 أئ  ٜ،نًلووٞنذ)وِيب،نذهق ٓ ٝ،نا.ا،نا.ي.
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 َن.1993ذٮمن ١نذسبض ئٜ،ٓوم،

ً ث ٍٓٚناث اٙٞ،نهزفٚوثث ْنهث٘اٗئٗ ،نه فثثٞنووثدنذه محثث ْنًزٙث ْ،نًِشثث٘ئذينننننن  -19
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 ٕ.70-39،نضٌّنكو ن:نط ذ٢ نذبوٚىنذها انذ٪ا 59ٗٛ-58مب  ،ن 

ٛٵنرهقِٚ ينًِٗ ّٓ ،ن  ُ ئنف هٚن،نه فٞنئ ثٚدن ِٔثدٵٗ،نذجملوثسنننن  -21 ذهِصنذه ٗذ٢

  ،نذهق ٓ ٝ.101ذ٪ووٟنهوٌق فٞنرذ)ش ٗعنذهقً٘ٛنهونفٞ نذٮمبدذئنر

 ثالجًا : البحوث امليشورة يف اجملالت والدوريات :
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 َ.1993 ،ن و ١ن4 نذه دار11ذجملودر

 رابعا: املواقع االلكرتوىية:
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ن،نإ  ذٍٓٚنخوٚىنذه ٩ .1959ٓ كٞنذهش٘ذ نانذ)٘مبىن -

،http://wwwallafblogspotcom 
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