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 يف العالقة  
ٌ
  نظرات

ن
 :الدراسة  األدبية  والنظرية  والنقد   بي

 
ُ
 والتطور

ُ
 واملكونات

ُ
 التعريف

 ()يوسف أبو العدوسد. أ. 

 ()د. فؤاد عبد المطلبأ. 

ى:هاىوتطوُرهامناهُجهاىوطبوعُتىالدراسُةىاألدبوُة
ً   بداٗةً إىٕ أن   ٌَ اإلشارة   د  ال ب   ٍ   ْذا اىبدثح  ال ٗعثػٕ إىثٕ ثلثدٗ ٌثِٓ

ا باىِلد   األدب٘ة   جدٗد  فٖ اىدراسة   ً   وغالكجٓ  ، وإٍُثا ٗرٌثٖ إىثٕ ثلثدٗ  وُظرٗجّ 

ٓا أن واىجػرٗفات  واالفجراضثات  األوى٘ثة  اىجثٖ ٌثَ شث ُ   ٌجٍٔغة  ٌَ األفهار  

  َ ٖ  ُظرثّ  اىٍِٓج٘ة  فٖ دراسثج   ب  اىباخح  فٖ األد ثػ٘  ىِصثٔص  اّ غيٕ أن ٗغِ

ِّٖ  اىع٘اق   إن ثطٔٗع  ْذه األفهار  وفق  ف ،اىػرب٘ة   األدب٘ة   ِّٖ اىػربث اىِلديِّ واىثلاف

َ   ٍبدع  ىيضرورةً خ٘ٔٗةً  أصبح   فثٖ  ، وذىثم  سثٔا    غيٕ خد   واىدارس  اىػرب٘٘

  ً واىٍٍارسثة  فثٖ  ا ٌثا ناُثت  اىِظرٗثة  فغاىبًث ،واىظٔاْر  األدب٘ثة   اىِصٔص   فٓ

ٖأ  -اىِلديِّ  اىجراث   ٖأ أا اىػثاىٍ ٔ   ثعث٘ران   - سثٔا  اىػربث اىدكثة  واىبثب    ُدث

 ِّٖ .ٌَ أجو   ؛اىػيٍ ً  ٗف٘د  ٌِّ اىجٍ٘ع   وضع  رطٔط  غاٌة  ىػي
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ؿ ؼى اٵدبي  ٔي ا  - ٚٞؽ  ا ٠ةف أـ مٕؿن  ٩ػ٫ ٦ذٕػحه ا٣ذ٤ٞٲؽٱًح ثح ٦٪ؾ ا٣ٕىٮرً  -٩سؿن

 ،ك٣ٮ٩ضٲ٪ػػٮس ،ك٬ػػٮراس ،أرقػػُٮ ١٬ػػؾا رآقي ك، أػٺٝٲػػحه  ٦٪ٕٛػػحه ك ص٧ة٣ٲػػحه 

 .ٗٲؿي٥٬ ك٠سٲؿكفى 

 ٍٙ ٙي اٵدًب أك ك٥٣ ٱؼذ٤ ػ ا٣ٕػؿًب  ٦ٛ٭ٮ٦ي٫ ٔ٪ؽى  دٕؿٱ ا ٧ٔق  ة ٬ػٮ ٔ٪ػؽى ٠سٲػؿن

ًٜ كا٣ؿك٦ػةفً اٷ ا٣٪ٞؽٱٲ٨ى  ا١ٛ٧٣ؿٱ٨ى  ٙه ٔػةـ  ٧٤١٤٣ػحً  ٚٞػؽ كردى ،ٗؿٱػ ٚػٰ  دٕؿٱػ

٥ً »ا٧٣ٕة٩ٰ أ٫٩  ٝة٦ٮسً   ف اٵدىبى إ :كٝةؿ اثػ٨ي ٦٪ْػٮرو  ،«٪قسؿً كا٣ ا٣ض٧ٲ٢ي ٨٦ ا٣٪ْق

ؿً » ٍك٨ي ا٣ذق٪ىةكي ْقٍؿؼي كظي «ا٣
(0)

ٍٓ  ك٨٦ٍ  . ٰ  ٱضػؽٍ  ٱُة٣  ٦ٕةص٥ى ا٤٣٘ػًح كاٵدًب ا٣ٕؿثػ

ة ٦ٓ دحد  ٱذٺزـي  أف ا٧٣ٕ٪ٯ ٠ةفى  ٌن ًٓ  ،ب ا٣ؾاًت أٱ ، كر٬ةًٚح ا٣عػف   ،كو٢ًٞ ا٣ُج

. ًٓ  كٱيٮازم ٰٚ ٦ٕ٪ةقي ا٣ٕةـ  ا٣سٞةٚحى ث٧ٕ٪ة٬ة ا٣ٮاق

ٓى  ٓى  ٚػٰ ا٣ٕىػؿٱ٨ً  دُػٮًر ا٣عٲػةةً  ك٦ ٰ  ادكػ  ٦ٛ٭ػٮـي ٧٤٠ػحً  اٵ٦ػٮم  كا٣ٕجةقػ

ٰ   إًةٚحن  - ٣ٲع٢٧ى  (؛دًب )اٵ ٰ  اٵوػ٤  ٦ٕ٪ػٯ ا٤ٕ٣ػ٥ً  - إ٣ٯ ٦ٕ٪ٯ ا٣ذحدًب اٵػٺٝ

ٰ  ا٣نػة٢٦ً  ،ا٣ؾم ٱذ٪ةكؿي اقذ٧ٕةٹًت ا٤٣ً٘ح، كا٣ذ٭ؾٱًت  ًٙ ا٧٣ٕؿٚػ  كصػةءى  ،كا٣ذسٞٲػ

ٌؿٚى٫ي  أ٬ػ٢ً  ٔ٪ؽى  ٥٤ٔه ٹ ٦ٮًٮعى ٫٣... ا٧٣ٞىٮدي ٦٪٫ي  :دبي اٵ»: ثٞٮ٫ً٣اث٨ي ػ٤ؽكفو ٣ٲٕي

ـً كا٧٣٪سػٮًر ٤ٔػٯ أقػة٣ٲًت ا٣ٕػؿًب ك٬ٰ اٷصةدةي ٰٚ ٚ٪قػ ،ا٤٣كةًف ز٧ؿدي٫  ًٰ ا٧٣٪ْػٮ

ـً  ٭٥... ٦ٓ ذ٠ؿً ٲٍ ك٦٪ةظً  ٟى ذ٠ؿي ا٧٣٭٥  ٦ػ٨ اٵ٩كػةًب  ثٕيو ٨٦ أٱة  ا٣ٕؿًب... ك٠ؾ٣

ي كا ظػا٣ن٭ٲؿًة كاٵػجةًر ا٣ٕة٦ًح... ز٥ إ٩٭ػ٥ إذا أرادي ٮا: اٵدبي ٬ػٮ ؽق ٬ػؾا ا٣ٛػ٨  ٝػة٣

ِي أمٕةًر ا٣ٕؿًب كأػجةًر٥٬ ... ٨٦ ٢٠   كاٵػؾي  ،ظٛ «٥٤ٔو ثُؿؼو
(1)

. 

ٰ  ٧ػ٨ ا٣ٚ ؛«اٵدثٲحى  ا٣ؽراقحى »ٯ ك٧ق ٦ة ٱي  ٬٪ةؾى  كإذا ٠ةفى  مػٲبنة  أف ٬٪ػةؾى  ض٤ػ

 .٦ٮًٮعي ٬ؾق ا٣ؽراقحً  ٬ٮ« اٵدبى »آػؿى ٱيك٧قٯ 

 ، ٚٞػؽ أ١٦ػ٨ى ٧ٮٔحن ٦ػ٨ ا٣ذكػةؤٹًت دسٲؿي ٦ض دٕؿٱٛةته ٠سٲؿةه ٣ٶدًب  كز٧حى 

                                                 

، 115، ص0، ٦ػش5( ط0886ا٩ْؿ: اث٨ ٦٪ْػٮر، ٣كػةف ا٣ٕػؿب )ثٲػؿكت: دار وػةدر،  (0)

 «.٦ةدة أدب»

 .446(، صد.ت ،اث٨ ػ٤ؽكف، ا٧٣ٌٞؽ٦ح )ثٲؿكت: دار إظٲةء ا٣ذؿاث ا٣ٕؿثٰ (1)
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ٛي٫ ٦سٺن  «ث٧ٕ٪ٯ ا٣ذؼٲٲ٢ً  ٠Imaginativeذةثحه دؼٲٲ٤ٲحه »ثح٫٩  دٕؿٱ
(2)

كٱ٪كض٥ي ٬ؾا  .

ٓى  ٙي ٦ ٜو ٝؽق  ا٣ذٕؿٱ ٙو قةث إف » :٠ذجػة ٦ى٫ي رٱ٪ٲػ٫ كٱ٤ػٟ كأكقػذ٨ كارف ظػٲ٨ى دٕؿٱ

ِى   ٤ٔػػٯ أدًب  :أم ؛اٵدًب  ٤ٔػػٯ ٚػػ٨   ػٲػػؿه أف ٱٞذىػػؿى ٦ٕ٪ػػةقي  (اٵدًب ) ٣ٛػػ

«ا٣ؼٲةؿً 
(3)

ٙي ٦ٞجٮٹن  . ؽ  ٬ؾا ا٣ذٕؿٱ ٦ػ٨ أ٩ػ٫ ٱسٲػؿي  ٤ٔػٯ ا٣ػؿ٥ًٗ ٔة٦ ػة  ٝجٮٹن  كٱٕي

ٜي  دذ٧سػ٢ي ٚػٰ أف ا٣٪ػةسى قػٲيؽًػ٤ٮفى  ،ثحدثٲػًح ا٣٪ىػٮصً  وٕٮثةتو ٦٪٭ضٲحن دذ٤ٕ

ة ٦ؼذ٤ٛػحن ٦ػ٨ ا١٣ذةثػةًت  دعخى  ٔن كا٣٪سػًؿ  ا٣ذػٰ دذىػ٢ي ثة٣نػٕؿً  ٬ؾا ا٣ٕ٪ٮاًف أ٩ٮا

  ٰ ٰ  كا٧٣كؿظ  ،كا٧٣ٞػةٹًت  ،كا٣ؼُػًت  ،ا٤ٛ٣كػٛٲحً  ا١٣ذةثةًت  ٦س٢ً  ؛ ٨٦ا٣ٞىى

ٜي ثة٣سٞةٚػحً  ،ًؿ اٵدثٲحً ٲى كا٣ك   أك  كا٣ؿقةا٢ً، كٝؽ د٧ذػؽ  إ٣ػٯ ٠ذةثػةتو أػػؿل دذ٤ٕػ

 ح.ا٣كٲةقًح أك ا٣عٌةرًة ٔة٦ٌ 

ٰ  ٝؽق  كز٧حى  ٙه أك٣ ٰٚ  ٱٛٲؽي  ؛كا٣ؽراقًح اٵدثٲحً  ٶدًب ٫٦٣ كٱ٤ٟ ككارف دٕؿٱ

 اٵدًب كثػٲ٨ى  ثٲ٨ى  ثة٣ذٛؿٝحً  ٣٪جؽأ أكٹن » ؛ ٝةٹ:٬ؾا ا٧٣ٮًٮعً  إ٣ٯ ٦٪ةٝنحً  ا٣ٮ٣ٮجً 

ـي أظػؽي  ٚ٭٧ة ٩ٮٔةًف ٨٦ ا٣٪نػةطً  ،ا٣ؽراقًح اٵدثٲحً  اٵكؿي  ،٧٬ة ٔػ٨ً اٳػػؿٱذ٧ٲػ

، ثٲ٪٧ة اٳػؿي إف ٥٣ ٱ٨١ٍ  ؛٩نةطه ػٺؽه  ة ثحدؽ  ٦ٕة٩ٰ ٬ؾق ا٧٤١٣ػحً  ٚ٭ٮ ٨ٚ   ؛٧٤ٔن

«أًك ا٣ذعىٲ٢ً  ٚ٭ٮ ًؿبه ٨٦ ا٧٣ٕؿٚحً 
(4)

. 

ٙه ٦ٕةوؿه ٧٣ كز٧حى  ٩ة ٰٚ  «اٵدًب » ى٤ُطً دٕؿٱ  ا٣ؽراقةًت  اٷثة٩ًح ٨ٔٱٛٲؽي

 :ا٣٪ْؿٱٲ٨ى  ا٣٪ٞةدً ثٕيي ٠ذتى ٞؽ ٚ ،كَجٲٕذً٭ة ،كدُٮًر٬ة ،اٵدثٲحً 

 ،ٱجٲ ٨ي اٵدبي ا٣ذض٤ٲػةًت ا٣٪ىػٲحى ٚػٰ ا١٣ذةثػحً  ثن٫ً٤ً١ اٵ٠سًؿ ظٲةدٱحن كم٧ٮٹن »

ة إ٣ٯ إ٩ذةجً  ٌن أًك  ٪ػحو ٦ػ٨ ا٣نػٕؿً كإ٣ٯ ٦ض٧ٮٔةتو ٦ٕٲ ،أ٧ٔةؿو أدثٲحو  كٱنٲؿي ا٣ذٕجٲؿي أٱ

                                                 

(، ٦1113ػةف، ا٣ذحكٱ٢ )ا٣ؿثػةط: ١٦ذجػح دار اٵ - ٛ٭٥ا٣ - أظ٧ؽ ثٮ ظك٨، ٩ْؿٱح اٵدب: ا٣ٞؿاءة (2)

 .13-01ص :ا٩ْؿ ؛اٹٔذؿاًةت أك ا٣ىٕٮثةت ا٧٣٪٭ضٲح٨ٔ ٧٣ـٱؽ دٛةوٲ٢ ك ،8ص

ٔةدؿ قػٺ٦ح )ا٣ؿٱػةض: دار ا٧٣ػؿٱغ،  :أكقذ٨ كارف، ٩ْؿٱح اٵدب، دٕؿٱت ؛رٱ٪ٲ٫ كٱ٤ٟ (3)

 .23ص(، 0880

 .12صا٧٣ؿصٓ ا٣كةثٜ،  (4)
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أك  (إثؽأٲػػحو )أك  (دؼٲ٤ٲػػحو )اٵدبي ٱيكػػذ٧ٕى٢ي ٣ذعؽٱػػؽ أم  ٠ذةثػػحو  ك٠ػػةفى  ،ا٣٪سػػؿً 

ٟى ك ،أك ا٣٪سؿً  (ا٣ؽرا٦ة)أك  ٰٚ ا٣نٕؿً  (ٝىىٲحو )  ا٣ذٕجٲػؿً  ٱٮصػؽي ٚػٰ اقػذ٧ٕةؿً  ٠ػؾ٣

  ٰ ٪٧ً  ٰ ػؽ  ثٕػيي اٵ٧ٔػةًؿ  ، ثعٲػري أك م٢١ه آػؿي ٦ػ٨ ا٣ذٞػٮٱ٥ً  ،م٢١ه ص٧ة٣ دٕي

ٟى  ػؿل ٣ٲكٍخ ٵي كا ،أدثٲحن  ـً  دعؽٱػؽه آػػؿي ٣ػٶدًب  كز٧حى  .٠ؾ٣ اقػذ٧ٕةًؿ  ٚػٰ د٧ٲٲػ

ٔىٯ ثة٣عؽٱًر  َؿؽً ٹ قٲ٧ٌة  ،ا٤٣٘حً  ٰ   ا٣ٕػةدم   دعٮٱ٢ً ٦ة ٱيؽ  ٦ػ٨ اٷٝىػةءً  أًك ا٣ٲػٮ٦

ـً ا٧٣ضػػةزم  ٦ػػسٺن   ،رؤٱػػحه ٬ػػٰ ا٤٣٘ػػحي اٵدثٲػػحي، أك ثٕػػيي قػػ٧ةدً٭ة ٚس٧ػػحى  ،أًك ا٣ذؿ٠ٲػػ

ًٛػخي اٹ٩ذجػةقى  كا٣ُؿٱٞحي ا٣ذٰ د٢٧ٕي ث٭ة، كٱ٨١٧ي  ٬ػة إ٣ػٯ اثذٕةدً  ٦ٺظْذي٭ة ٰٚ أ٩٭ة دى٤

ٙى  ػؿل ٬ٰ أفق ا٣كٲةؽى ٱ٨١٧ي كا٣ؿؤٱحي اٵي  ،ا٣ٲٮ٦ٲحً  ٨ًٔ ا٧٣٪ُٮٝةًت  أف ٱعؽدى دٕؿٱػ

ٔػ٨ ٠ذػةبو  أـ أداةو دكٮٱٞٲحو د٨٤ٕي  ،، قٮاءه أ٠ةف ٬ؾا ٦كح٣حى ق٤ُحو ٦ؤقكةدٲحو اٵدًب 

ٰ   (؛ركاٱحه )أ٫٩  ٟى ٦كح٣حي ا٧ٕ٣ػ٢ً اٵدثػ إ٣ػٯ أم  ػىػةاهى  ثة٣ٌػؿكرةً   د٪ػـؿي ٹ ٣ؾ٣

ػ ا٣ٞػؿاءةً  صٮ٬ؿٱحو ٝةث٤حو ٣ٸدراؾ ٧٠ة دٕٛػ٢ي ثػإصؿاءاًت  ٫ي ٚٲ٭ػة كا٣ُػؿًؽ ا٣ذػٰ دٮصق

ي  ٦ٕٲ٪حو ٣٪ه  ثؽٹن  ٭ة إ٣ٯ ق٧ةتو ا٣ٞؿاءةي ٩ٛكي  «ػؿل٨٦ ٩ىٮصو أ
(5)

. 

ٰق  ا٣ؽراقػحى اٵدثٲػحى  راٲٙ ػػٮرم ٦ػسٺن  ٥ي ٱٞك   ؛كٚٲ٧ة ٱؼه  اٵدبى ا٣ٕؿث

ٜي ثؽراقحً  :راٲكٲ٨ً  ٨ً ٝك٧ٲإ٣ٯ  ٬ػٰ ٦جػةفو  اٳزةًر اٵدثٲًح ٦ػ٨ ظٲػري  اٵكؿي ٱذ٤ٌٕ

، أك ٦ة ٱي  ٰق  ا٣٪ٞؽى »ٯ ك٧ق ك٦ٕةفو ٜي ، كا٣سة٩ٰ «اٵدث ٬ػٰ  ٭ة ٦ػ٨ ظٲػري ثؽراقػذً ٱذ٤ٕق

 كٱذ٪ػػةكؿي ٬ػػؾٱ٨ً  .«دػػةرٱغى اٵدًب »ٯ كػػ٧ق ٩ذػػةجي أمػػؼةصو كٔىػػٮرو، أك ٦ػػة ٱي 

إ٣ػٯ أقػًف  ٱذُػؿؽي ٚػٰ اٵكؿً  ؛ٲ٨ً ٤ق ٦كػذٞ اٵدثٲًح ٰٚ ثػةثٲ٨ً  ٤ؽراقحً ا٣ٞك٧ٲ٨ً ٣

  ٰ  ،كاٵ٩ػػٮاعً  ،كا٧٣ٕػػة٩ٰ ،كَػػؿًؽ اٵداءً  ،، ٠ػػة٧٣ج٪ٯك٦جػػةدا ا٣٪ٞػػًؽ اٵدثػػ

ٟى  ،كاٵقة٣ٲًت  ٰق ٦ي  ٕة٣شي ٱك ،كٗٲًؿ ذ٣ ػة ج  ٪ٰٚ ا٣سة٩ٰ ا٣ذةرٱغى اٵدثػ ٤ػٯ ٠ٲٛٲػًح ٔ٭ن

ٰ   ١ٲٛٲػحً ٣ زٺثى دراقةتو أ٦س٤حن  ٮرديٱي  إذ ؛دجٮٱج٫ً د٪ػةٝلي  ،دراقػًح ا٣ذػةرٱًغ اٵدثػ

                                                 

ف، ٦جةدئ دحقٲكٲح ٰٚ ا٣٪ْؿٱح اٵدثٲح )إد٩جؿة: ٦٪نػٮرات صة٦ٕػح صٮ٣ٲةف ك٣ٛؿٱـ، كآػؿك (5)
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ٌِ اهعتِػ، وساٍتًا يٌ شغطٖثِ  ٌِ عتّاٍد لًاا ٕطاُهّا أةاْ  سٖؽةَ طؽفثَ ة اهطاضِب ة

ِّٔ  ، وهًطاٍت يٌ حارٕظِ اهخْضٖػيُّ  ضٖانَ   ةاةًا ذاهرًا ههَاْنِ  هؽدُُٕ و ،اهشعِؽ األٍػهس

 ،واهتطخاؽيِّ  ،شعَؽ اهًخَتٔ ، يخَاوًل خَّاويُْردًا أيرو ،اهػراسِث األدةِٖث، يعّؽفًا ةّا

ٌِ  ، لاهًقارٍثِ ٕثٍ وغِٖؽِى، إضافثً إهٓ أيروٍث ٍرؽ ،وأةٔ ٍْاسٍ  ،أةٔ حًامٍ و ةاٌٖ اةا

َ  اهًقهعِ  «اهطْٖان»و «لوٖوث وديَث»ًّٖا واهشاضِظ فٔ لخاة
(7)

. 

ٍّٔ  لنِّ فٔ  إسًاًل و ٍّٔ ألادًٕ  دٌ واضٌػ عوٓ األقنِّ يْضٌْع يطػَّ  ضقٍن دراس

ٌّٔ واضٌػ ٕسخعًوُُ ،ٕػرُسُ فاإنَّ  ؛هاػَٕا ضقاٌْل يعَٖاثٌ  ْج فاإاا لاٍا ،ويٌَّز ةطر

ٕخغااُؼ  ياارً   فطقااُن حااارِٕظ األدِ   ،فّٖااادةٌ طااػَّ يُ  ايْضااْعاحِّا ويَّشٖاحِّاا

اهخسوساِن  يرانِ ياٌ يَّشٖاٍت حارٕغٖثً  يسخعًً   ،يْضًْعا هُ األعًاَل األدةٖثَ 

 ِّٔ ، ودراساِت اهطقِب اهخارٕغِٖث، واهطؽلاِت األدةِٖث، ودراساِت اهخأذِٖؽ اهخارٕغ

ِص حوَك األعًاالِ  يٌ أسنِ  ؛ِؽ، وغِٖؽِاأذُّ واهخ ٌْ فأ ضاهاثِ و ،حهطُّ اهػراساِث  هما

ُّٔ اهًْضُْع واهًاَُّز  يٌ ضُٖد  اهًسأهثُ أعقَػ قوًٖ   حطتصُ  األدةٖثِ  ول  .اهتطرا

اا هوػراساثِ  ّاا يْضاْعٌ ٍّ أعوٓ ُز تؽَ أنَّ األعًاَل األدةٖث حُ  فٔ شكَّ  ًً أنَّ  ةٖاػَ  ؛دائ

ُُ عوآ دراساثِ ٍِ اهػراساِت األدةٖثَ ةإيما ٌَ ةطرًا ٕعما ٍّٔ  ّا أن حخضً عًاٍن أدةا

ِّٔ حقوٖػيٍّ  ، أو اهمخاةاِث، أو اهواااِت، أو ، أو حطوٖاِن اهغاااِ  ، أو اهخارِٕظ األدة

ُ  َخُز إًٔضا أشماًل وحُ  ؛اهرقافِث اهشعتٖثِ  ِّٔ ةًعاؾٍل عاٌ  عؽى يٌ اهخعتٖاؽِ أ اإلٍسااٍ

ا ًاٍّأعوآ دةٖاثُ واهَقاُػ يًعاا حغاػمُ اهَرؽٕاثُ األ ولاؼا ،وٖاثٍ ٖأدةٍٖث حغٖ أعًالٍ 

 اهخاأ حااؽحتُا ةاهػراساااِت  يشًْعااثً يااٌ اهًَّشٖاااِت ٕسااخْعتان  نِ يطاااوطا

ٌُ حقؽٕتًا لنَّ شٍٔء يٌ دراسثِ  ،األدةٖثِ  ُِ وسٖؽحِ  وحخضً  ُ إهٓ اهخطواٖ ِت اهًؤه

األدِ ،  إهآ حاارٕظِ ذاى  ،ااِت األةعاِد اهسٖاسِٖث والسخًاعِٖث ألعًااٍل يَهاؽدةٍ 

ٍْاِع، واهقؽاءاِت اههاضطِث، واهقؽاءاِت اهخهمٖمِٖث، ويَّشٖاٍت عػٍة ودراسِث األ
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َّٔ  ،حخَاوُل اهواثَ  ُ  ،أو اهسٖاَق اهخارٕغ ِّٔ  عؽى هوخعتٖؽِ أو طؽائَق أ  .اإلٍساٍ

ٌِ  ع لَ و ٌَ عشاَؽ واهخاساَع عشاَؽ فأ أوروةاا راضاج لوًاثُ  اهقؽٍٖ اهرااي

؛يعؽف فٔ أيِّ ضقنٍ  يٌ يعَٓ اهمخاةثِ  حخطْلُ  (دِ  )األ اهًطػدِة  إهٓ اإلشارةِ  ّٔ

ِّٔ  ، واهَراؽِ اهشاعؽِ ل ،وٖاثِ ٖاألدةٖاِث اهخغٖ إهٓ يشًْعاٍث ياٌ األعًاالِ  ، اهقططا

ٌَ  .واهًسؽحِ  غاُؼ حخّ  -ّا اإلٍشوٖؾيُّ وغُٖؽه ويٌ ةَِٖ  - ةػأْت أقسامُ األدِ   وضٖ

 أضااتطْج  ؛عاا ل اهقااؽِن اهخاسااَع عشااؽَ  أشااماهَّا اهْاضااطثَ فاأ اهشايعاااِت 

ِّٔ ٖاألدِ  اهخغٖ ٖثُ حخطػدُ فٔ أشامالِ يْضْعاحُّا اهػراس ولاٍاِج األعًااُل  ،وا

، ساْاءٌ ألاٍاج إًٔضا ساؾءًا ياٌ يْضاْعاِت اهػراسااِت األدةٖاثِ  غُٖؽ اهؽوائٖثِ 

َاا ِاؼه قاػ حضاىُّ وفأ إٔايِ  .أم رسائَن فوسهٖثً  ،أم سًٖؽا ااحٖثً  ،حارٕغٖثً  أعًاًل 

 ٌَ ٌَ طغخأٍاًساا ي األدةٖاثِ  فٔ قساٍى ٕعَآ ةاهػراسااِت  سًاعثُ اهتاضرٖ فأ  طاٖ

أو  ، وعوااِى اهواااثِ اإلةػاعٖااِث، واهت غااِث واإلٍشاااِء، واهرقافااِث اهشااعتٖثِ  اهمخاةااثِ 

 .أو اهخؽسًاثِ  ،أو اهطاطافثِ  ،اهًسؽِح أو األف مِ  دراسثِ فٔ أضٖاًٍا واهوّشاِت، 

اهوااِث  ن دراساثً يعَٖاثً ل حَخًأ إهآ قساىِ إ :َا أضٖاًٍا شغًطا ٕقْلُ وإاا سًعْ 

ُِ  فإٍُ ٕغاؽُ  وآداةِّا؛ ٕثِ اإلٍشوٖؾ  اِت اهواا مِ اقساأعاٌ  يطاػدةً  فماؽةً  هَا أن هػٕ

ا اهاااءَ اهْاسَع اهؼي ٕضىُّ ضقاًْل  ةؼا لاٍِج اهػراسثُ األدةٖثُ و .واٗداِ   ًً  دائ

 ذإٍْثً يغخوهثً ويقارةاٍت يخَْعثً.

 :القراءُة الفاحصُة والدراساُت األدبيُة
 اهقؽاءِة اههاضطث يْقًعا يؽلؾًّٕاا فأ ضقانِ  ِج اهًًارسثُ اهَقػٕثُ هًهّْمِ اضخوّ 

ُِ األرةعَٖٖاِت يٌ اهقؽنِ  اهػراساِت األدةٖثِ  وارحتااْج ِاؼه  ،اهًاضأ يَؼ يَخط

ٌَ  اهًًارسثُ ةاهَقادِ   واهًًارساِث اهتؽٕااٍٖاِث هوَقاػِ  ،فأ أيؽٕماا اهشاػِد اهشام ٍٖٖ

 ِّٔ  ٌِ ٕواؼٕاثَ اهواهشػّ  وٕؼلُؽ ضاهص ِْٕاػي اإلحقاانَ  .سائًػا آٍؼاكَ  اهؼي لانَ  اهعًو

 اهًؽلؾيِّ هّا )اهقاؽاءةِ  ِا يٌ اهًهّْمِ فٔ احغااِ  ضؽلثُ اهَقِػ اهشػٕػِ »ا ًةّ ؾْت حًَّٖ 
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ٰ   ا٣ج٪ٲًح ا٣٪ىٲًح ٢٧ٕ٤٣ً  ٣ذع٤ٲ٢ً  ( أداةن ا٣ٛةظىحً   ،٫ ا٤٣٘ٮٱػًح كا٣٪عٮٱػحً ٰٚ دؿا٠ٲجً  اٵدث

ٌػ٪ٲحي ٧٣ػة ؽدٍ٭ة دع٤ػٲٺدي٭٥ ا٣ذُجٲٞٲػحي ا٧٣ق كإمػةراد٫ً ا٣ذػٰ صٌكػك٦ضةزاد٫ً كوػٮرً 

«ا٣ضٮ٬ؿٱًح ٤٣٪ه   أق٧ىٮق ثة٣ٕ٪ةوؿً 
(7)

 دٕ٪ػٰ ا٣ٞػؿاءةي ا٣ٛةظىػحي  .دعؽٱػؽو  كث٧ـٱؽً  .

  ٰ ٧٤٣ٕة٩ٰ ا٣ذػٰ دنػٰ ث٭ػة  ا٣ؽٝٲٞحً  ا٣نؽٱًؽ إ٣ٯ ا٣ٛؿكؽً  ثةٹ٩ذجةقً  ٦ٞةرثحى ا٣٪ه  اٵدث

دٕ٪ػٰ دراقػحى اػذٲػةًر  ٚة٣ٞؿاءةي ا٣ٛةظىحي ٣ٞىٲؽةو ٦ٕٲ٪حو أك ُٕٝػحو ٩سؿٱػحو  ،٣٘حي ا٣٪ه  

ًٓ ا٣ٮًػػٮحً  أك ا٧٘٣ػػٮًض أك ا٧٣ٛةرٝػػًح، كاٷ٩نػػةًء  ا٧٤١٣ػػةًت، كا٣٪٧٘ػػًح، ك٦ٮاًػػ

ٰ  ٤٣عج١ػحً  ٦سػ٢ً ا٣ُػؿازً ٦ػ٨ ا٧٣كذ٧ٕى٢ً، كا٣ج٪ٯ ا٧ٕ٣ٲٞػًح  ٰ   ،ا٣جػؽا ، كا٣٪ػٮًع اٵدثػ

ي  كا٣ذ٧٤ٲعةًت إ٣ٯ أ٧ٔةؿو أدثٲحو  ي أ كدٛذؿضي ٬ػؾق  ،ػؿلػؿل، ككصٮقو ٔؽةو ٣ٌٞةٱة أ

ًٙ »ا٣ٞؿاءةي أفق  ٍى ا٧٣ؤ٣ ـو  أك ٝىؽىق، ٣ٲفى ، ٦ؼُ ٍق ا٬ذ٧ػة نػة ٚٲػ٫  ،٦ع ك٣ػٲف ٦ؿٗٮث

ٰ   ٣ذٞٮٱ٥ً  ٧٠ٕٲةرو ٩ٞؽم   ٰ  أدثػ ػة «٩ضةًح ٧ٔػ٢و ٚ٪ػ ٌن ا٣ذػٰ  «ثة٧٣٘ة٣ُػحً »، كدٞػٮؿي أٱ

ا٣ٞىػٲؽًة  ٦ػ٨ دػحزٲؿً  ا٧٣ٕٲػةًر ا٣٪ٞػؽم   ٹقػذؼٺصً  ا٧٣عةك٣ػحً » ديؿد١ىتي ٰٚ أز٪ػةءً 

  ٰ ٰ  كا ٵف ٬ػؾا قٲىػت  ٚػٰ ا٧٣ػؾ٬جٲ٨ً  ؛ا٣٪ٛك ٰ  اٹ٩ُجػةٔ كٹ  - ٚػة٣٪ه   ،٣٪كػج

«٬ٮ ٢٠  مٰءو  - مٰءى قٮل ا٣٪ه  
(8)

. 

ا٣ٞةرا  ٱؤ٠ؽي أف ا٬ذ٧ةـى  كراحى  ،٬ؾق ا٣ٞؿاءةى  ا٣٪ٞؽي ا٣ضؽٱؽي أكٹن  أذ٧ؽى ٝؽ ك

ـً  أًك ا٣ؽارًس ٱضتي  ٫ى ٰٚ ا٧٣ٞة ٓي إ :مأ ؛إ٣ػٯ ا٣ػ٪ه   اٵكؿً  أف ٱيٮصق ٩٪ػة ٹ ٩كػذُٲ

أك  ،٫ًضػ٦ػة َجٲٕػحي ٔٺٝذًػ٫ ث٧٪ذً  :مأ ؛ا٣ػ٪ه   أقب٤حن كاقٕحن ٔػ٨ ٝٲ٧ػحً  أف ٩ُؿحى 

ٰ   أك ا٣ض٪فً  ،ٔىًؿق ٦ةذا  :إٹ ٔٞتى دراقذ٫ً ثة٣ذٛىٲ٢ً  ؟ا٣كةاؽً  أك ا١ٛ٣ؿً  ،اٵدث

ي٫ ؟ظٞٲٞحن  ٱٞٮؿي   ؟ك٠ٲٙ ٱٞٮ٣
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ٟى  ٥٣ ٱ٨ً١ ا٣٪ٞؽي ا٣ضؽٱؽي  ا٣ٛةظىػًح  ٧٦ةرقػحي ا٣ٞػؿاءةً  ٧ٚة دـاؿي  ،٦ؼُبنة ٰٚ ذ٣

ٰ   ٨٦ ا٣٪ٞؽً  ١ٚسٲؿه  ،٬ؾقظذٯ أٱة٦ً٪ة  اٵدثٲحً  ٝةا٧حن ٰٚ ا٣ؽراقةًت  ا٣ؿا٨ً٬ ا٣ػؾم  اٵدث

 = ا٣٪ٞؽٱػًح ا٣ضة٦ٕٲػحً  ا٧٣٪نػٮًر ثحمػ١ةؿو ٦ؼذ٤ٛػحو إ٣ػٯ ا٣٪نػةَةًت  ٱ٧ذؽ  ٨٦ ا٣٪ٞػؽً 

ك٬ػؾا ا٣ٕٛػ٢ي ا٣٪ٞػؽم   ،ا٣ٛةظىػحً  ا٣ٞػؿاءةً ٔ٪ةوػًؿ ٦ػ٨  ا أك أ٠سػؿى كذ٢٧ًٕي ٔ٪ىػؿن ٱ

ـي٩ة ث٦ة ٬ٮ دعؽٱؽنا   .٠ذٌػةبي ا٣كػٲؿًة ا٣ؾادٲػحً  أك ،٧ة ٱٞٮـي ث٫ ا٧٣ؤرػػٮفى ٦ ٩٪ة ٩ٞةدهحٱ٧ٲ

ٜي ا٣٪ٞةدي إ٣ٯ ٦٪ةٝنحً  كظٲ٨ى  ٔٮا٦ػ٢ى  ٚػٰ ا٣عكػجةفً  فى كٱحػػؾك ،أ٧ٔةؿو َٮٱ٤ػحو  ٱ٪٤ُ

ًٙ  ٦س٢ً ٨٦ ػةرصحن ٨ًٔ ا٣٪ه   ٰ   ،قٲؿًة ا٧٣ؤ٣ػ دْػ٢   = ٧ٕ٤٣ػ٢ً  أك اٷَػةًر ا٣ذػةرٱؼ

ٰ  ة٢ً٧ٔ ا٣٪ ٰٚ و٧ٲ٥ً  ا٣ٞؿاءةي ا٣ٛةظىحي راقؼحن   .ًٝؽ اٵدث

 ا٤٣٘ػحً  ٤َجحي ا٣ذٰ ٱُٮري٬ة  ٲٌحا٧٣٭ةراًت اٵقةق ٨٦ا٣ٲٮـى  كا٣ٞؿاءةي ا٣ٛةظىحي 

ٙى  د٧س٢ي ك ،ا٧٣كذٞج٤ٲحً  ٚٲ١٧٪ي٭٥ ا٣ذك٤طي ث٭ة ٰٚ ٔؽدو ٨٦ ا٧٣٭٨ً  كاٵدًب،  ٦ٮاٝػ

ٜي ٱكػذُٲٕٮفى ٦ػ٨ ػٺ٣ً  كز٧ػحى  .ا٣ٲٮ٦ٲحً  ٰٚ ا٣عٲةةً  ٭ػة اقػذ٧ٕةؿى ٦٭ػةراًت َؿااػ

 ؛ إذا٣ؽراقػًح ا٣ضة٦ٕٲػحً  ثٕػؽى ٮ٬ػة ا٣ٞؿاءًة ا٣ٛةظىًح كا٧٣ٞة٣ًح ا٣جعسٲًح ا٣ذػٰ د٤ٕق٧ي 

مػٰءو  ا٣ذ٤ٕٲ٧ةًت كاٷمةراًت ٚػٰ ٠ػ٢   ٰٚ ٝؿاءةً  ٦سٺن دكةٔؽي ا٣ٞؿاءةي ا٣ٛةظىحي 

ٟ  اٳٹًت كاٵمٲةًء كدؿ٠ٲجً٭ة ػة ٚػٰ اٹ٩ذجػةقً  ؛دٞؿٱجنة، ظذٯ ٚ ٌن إ٣ػٯ  كدكػةٔؽي أٱ

ػػ اٵقػػة٣ٲًت   ٚػػٰ ٢ً ا٣ذػػٰ ٱكػػذ٢٧ٕي ث٭ػػة ا٣٪ػػةسي ا١٣ػػٺـى ٤٣ذػػحزٲؿً جي ا٣جٺٗٲػػًح كا٣ك 

٭٥ اٳػؿٱ٨ى  ًٔ ١ٚسٲػؿه  ،٦س٢ً ا٣ؼًُت ا٣كٲةقٲًح كاٷٔٺ٩ػةًت ا٣ذضةرٱػحً  ، ٨٦كإٝ٪ة

ا٣عٞػٮًؽ أك  دراقػحً إ٣ػٯ أظٲة٩نػة  ٣ػٮفى ٮا ا٤٣٘ػحى ٱذعٮق درقي  ا٣ؾٱ٨ى  ٨٦ ا٣ؼؿٱضٲ٨ى 

٣٭ػة  ٩٭ة أداةه حٰٚ ٬ؾق ا٣عةًؿ دؼؽـي ا٣ٞؿاءةي ا٣ٛةظىحي ثك .٧٦ةرقًح ٦٭٪ًح ا٧٣عة٦ةةً 

ٖي  َي  ،ا٣ٞة٩ٮ٩ٲحً  ٰٚ ا٣٪ىٮصً ا٣٪ْؿ  إ٦ٕةفٰٚ دحزٲؿي٬ة ا٣جة٣  ٓو ٰٚ أز٪ػةءً كإصؿاًء دٞة

ٰٚ ٠سٲؿو ٦ػ٨  ٱؼؽـي رصةؿى ا٣ٞة٩ٮفً  ٚةٹ٩ذجةقي إ٣ٯ ٦ٕة٩ٰ ٦ٛؿداًت ا٣٪ه   ،ا٧٣ٕةٱ٪حً 

 ا٧٣٭٪ٲػحً  ٰٚ ٠سٲػؿو ٦ػ٨ ا٧٣ضػةٹًت  كدؼؽـي ٬ؾق ا٣ٞؿاءةي ا٧٣ذح٩ٲحي ٤٣٘حً  .ا٣عةٹًت 

ٰ   ،ىعةٚحً كا٣ ،كا٣ٕٺٝةًت ا٣ٕة٦حً  ،٦س٢ً اٷٔٺ٩ةًت  ٨٦ ٯ كمػذق  ،كا٣ذٮاو٢ً ا٣ذٞ٪
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ٰق  ٨٦ ا٣ٞؿاءةً  ٬ؾا ا٣٪ٮعى أف  ٨ٔ ٌٚٺن  ،أ٩ٮاًع ا١٣ذةثحً  ٱنعؾي اٷظكػةسى ا٣ض٧ػة٣

ٰ  ٣ؽٱ٪ة ثض٤ًٕ  ـً ة ٱػؤد ٧ٌػ٦ ،٪ة ٩ذؾكؽي ٚ٪ٲحى ا٢ً٧ٕ٣ اٵدثػ ٤٧ٔٲػًح  م ٗة٣جنػة إ٣ػٯ دٕـٱػ

ا ا٣ٞؿاءًة  ـن  .ا٣٪ٞػًؽ ا٣سٞػةٚٲٲ٨ً ك أك إ٣ٯ قٲؿةو ٦٭٪ٲحو ٩ةصعػحو ٚػٰ ا٣٪نػؿً  ة،داا٧ن دٕـٱ

ة٬ؾق ا٣ٞؿاءةي  كٝؽ د١ٮفي  ٌن  ثةٹ٣ذٛػةًت  :أم ؛ٝؿاءةن ثة٧٣ٕ٪ٯ ا٧٣ضةزم  ٧٤١٤٣حً  أٱ

إ٣ػػٯ ا٧٣ٕػػة٩ٰ ا٣ؼٛٲػػًح، كا٧٣ٛةرٝػػةًت، كا٣عج١ػػةًت ا٧٣ٕٞػػؽًة، كا٣ذ٪جػػؤاًت، 

ػ ٪ػة كدػؾكًٝ٪ة ٦كػؿظٲحن ٨٦ ٚ٭٧ً  كا٣كؼؿٱًح ا٣ذٰ دـٱؽي  ك٣عْةًت ا٣ذ٭٥١ً   ةأك ٚٲ٧٤ن

ًن ٲق د٤ٛـٱٮ٩ٲ ة ة٪٧ةاٲ ة أك ٔؿ
(01)

. 

ى:والنقِدىتطوُرىنظروِةىاألدِب
اٵدثٲًح ظذػٯ  ٰٚ ا٣ؽراقةًت  حن ٦ؿ٠ـٱ حن دعذ٢  ١٦ة٩ ا٣ٛةظىحي  ا٣ٞؿاءةي  ٹ دـاؿي 

ٓى ٬ٰ ك٪ة ٬ؾا، ٱٮ٦ً  ػة  ا٣ذٰ د٧ذػؽ   ٨٦ ٩ذةصةًت ا٣ذةرٱغً  اٵدثٲحً  ا٣ؽراقةًت ٦ ٔن رصٮ

ًٜ كا٣ؿك٦ػةفً  ـً ا١ٛ٧٣ًؿٱ٨ى ا٣٪ٞؽٱٲ٨ى اٷٗؿٱػ ٟى  حً ك٧٣ٕؿٚػ .ظذٯ أٱة يػ ذ٣ػ ٦ػ٨  ؽق ٹ ث

ي  ،ظؿ٠ةتو ٦عؽدة ث١سٲؿو ٨٦ اٷ٦ٕةفً  اقذ١نةًؼ  ٔػ٨  اٷثة٩ػحً ؽق ٦ػ٨ ك٨٦ ز٥ق ٹ ث

 ا٣ٕة٦ػًح ٝجػ٢ى  ٣ىػٮرةً ا ٣ػٯ ٚ٭ػ٥ً إوػٮًؿ ٮا٣ ٨٦ أصػ٢ً  ٲٌحا٧٣ؿاظ٢ً اٵقةق ثًٕي 

ْ ؿٱ٨ى ٦٪ٛؿدٱ٨ى كأ٧ٔةؿو ثٕٲ٪ً  ا٣ٮ٣ٮجً   ٭ة.ٰٚ أ٧ٔةًؿ ٦ي٪ى

اٵدًب كا٣٪ٞػًؽ ٹ  ا٣ذٰ دٕػؿضي ٣٪ْؿٱػحً  ٨٦ اٵ٧ٔةؿً  اأفق ٠سٲؿن  ظً ٮك٨٦ ا٤٧٣ع

، كإذا ٝجػ٢ى ا٣ٞػؿًف ا٣ٕنػؿٱ٨ى  ا٧٣ضػة٣ٲ٨ً  ٚػٰ ٬ػؾٱ٨ً  ٠سٲػؿةن  ٲحن ٦ٮادق أقةقػدكذٮٔت 

ٟى ٔي اقذٮٔجخ ٚؾ٣ٟ ٤ٔٯ  ٠سٲػؿنا ٦ػ٨  أف ٬٪ػةؾى  ضة٣ػحو، كا٣كػجتي ا٣ػؿاٲفي ٚػٰ ذ٣ػ

 ٚ٭ػ٥ي  ةأٱ ػة ٠ػةف ٱكػةٔؽي٩ك .دً٭ةأ٧٬ٲذً٭ػة كصػؽق  ثكػجًت اقػذٲٕةث٭ة ا٣ذٰ ٱضتي  ا٧٣ٮاد 

اقػذ٧ؿارٱذً٭ة  ٤٧ٔٲػةًت  ثٲػةفً ٚػٰ  ؛كا٣٪ٞػؽً  ٩ْؿٱػًح اٵدًب  ا٣ذٞة٣ٲًؽ ا٣ذةرٱؼٲًح ٧٣كٲؿةً 

٧ٚ٪ػؾ أف ثػؽأ ا٣٪ػػةسي  ،ا٣ذػػةرٱغً  أك دذ١ػؿري ٔجػؿى أك د٪ٌػػشي كا٣ٌٞػةٱة ا٣ذػٰ دكػذضؽ  
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ًٜ  ٩٭ػيى أ٩ػةسه آػػؿكفى  ؛ا٣ـ٦ػةفً  ٨٦ ٝؽٱ٥ً ا٣عٲةدٲحى مؤك٩ى٭٥  ٱ١ذجٮفى  ٤ٔػٯ  ٤٣ذ٤ٕٲػ

ٟى ا٧٣ػػؽك٩ةتي ا٣ؿقػػةا٢ى ا١٧٣ذٮثػػحى  ،٭٥ ك٩ٞػػًؽ٬ة٠ذةثػػةدً  ا٣نػػًٕؿ  ٔػػ٨كدذٌػػ٨٧ي د٤ػػ

ـً  كا٣جٺًٗح كاٵ٧ٔػةًؿ ا٣جةٝٲػحً  ًٜ  ا٧٣ج١ػؿًة ٦٪ػؾ أٱػة ًٓ  .اٷٗؿٱػ  ٤٪ٞػؽً ف ٣إ كٚػٰ ا٣ٮاٝػ

ٚػػٰ ظػػٮاراتو  :أم ؛ا١٣ذٌػػةًب ا٧٣ؼذ٤ٛػػحً  ١٦ة٩ى٭٧ػػة ٚػػٰ ٠ؿاقػػةًت  اٵدًب  ك٩ْؿٱػػحً 

ػٌؽ٬ة ٦ؤ٣ٛػٮفى  ،ٲحو أدث ٤ٚكٛٲحو، كأ٧ٔةؿو دٱ٪ٲحو، ك٦ٞؽ٦ةتو ٩ٞؽٱحو ٵ٧ٔةؿو  ٔى ، كثٲة٩ةتو أ

ٟى ٤٠ ٫ي ٝج٢ى  ، كذ٣  دراقٲ ة. اٵدثٲًح ظٞٺن  ا٣ؽراقةًت وٲؿكرة  ك٦ؿاصٕةتو

ي٪ًٲًخ ا٣ضة٦ٕحي ا٣عؽٱسحي  ٦ٞؿرادً٭ػة  اٵ٠ةدٱ٧ٲًح ٦ػ٨ ػػٺؿً  ا٣عٞٮؿً  ٤ٔٯكٝؽ ث

ظػػؽكًد  ًػػ٨٧ى  ا٣٪ػػةسي ٗة٣جنػػة ٱنػػذ٤٘ٮفى  ك٠ػػةفى  ،ك٦٪ة٬ًض٭ػػة كأٝكػػة٦ً٭ة ك٤٠ٲةدً٭ػػة

ة ذٰ ٱؽرقٮ٩ى ا٣عٞٮًؿ ا٣ ًن ٍى ثػٲ٨ى  ٨ إ٩نةءً ٦٭ة ٔٮ ٟى ا٣عٞػٮًؿ ا٣ؽراقػٲحً  ركاث  .د٤ػ

ًٍ  كثؿزى  ٰ  ا٣عؽٱًر ٨٧ًى  ٬ؾا ا٣٪ٮعي ٨٦ ا٣ذؿاث ٚػٰ  ا٣ج٪ٲًح ا٧٣ٕؿٚٲػًح ا٣ٕة٦ػحً  ا٣ؽراق

ٓى ٔنؿى  ٩٭ةٱحً  ٟى  كٝج٢ى  .ا٣ٞؿًف ا٣ذةق ا  ا٣٪ْؿٱػٮفى ٱذٮقػٕٮفى  ا١ٛ٧٣ؿكفى  ٠ةفى  ذ٣ ٠سٲػؿن

ٰ  ظٲػػةزًة دػػؽرٱتو  ٦ػػ٨ دكفً ظٞػػٮًؿ ا٣ؽراقػػًح ا٧٣ؼذ٤ٛػػًح  ًػػ٨٧ى  ٜو دؼىىػػ قػػةث

د٧سٲػ٢و  ؽ.ـ( أٌٚػ٢ى 211-273كٱ٧سػ٢ي أرقػُٮ ) .ثة٧٣ٕ٪ٯ ا٣عػؽٱًر ٧٤١٤٣ػحً 

ٟى  ا٣ؾم ٠ةفى  ا١ٛ٣ؿم   ا٣ُجٲٕحى ا٣ٮاقٕحى ٤٣جعًر  . اٵكااػ٢ي  ا١ٛ٧٣ؿكفى  ٱٞٮـي ث٫ أك٣ب

ٰى أ٫٩ ك٬ٮ ٦ٓ   ٺٗػحى ، كا٣جا٣كٲةقػٲحى  ، كا٤ٕ٣ٮـى ا٤ٛ٣كٛحى  دىرقسى  ة؛أقةقن  ثة٤ٛ٣كٛحً ٔ٪

إثػةفى  ا٣ٕػؿبي كا٧٣كػ٧٤ٮفى  ا٧٤ٕ٣ةءي كا١ٛ٧٣ػؿكفى  اكٝؽ ظؾ .أك ا٣ؽراقةًت اٵدثٲحى 

ظؾكى أرقُٮ ٰٚ إدٞة٩ً٭٥ ا٤ٕ٣ٮـى ا٧٣ؼذ٤ٛحى ا٣ذٰ  ٮ ا٣عٌةرًة ا٣ٕؿثٲًح اٷقٺ٦ٲحً ٬ٍ زى 

ٚػٰ ٬ػؾق ا٣عٞػٮًؿ ٤٠ ٭ػة،  أرقػُٮ أ٧ٔػةٹن  ٚٞػؽ ٠ذػتى  ،٭٥قةاؽةن ٰٚ أٱة٦ً  ٠ة٩ٍخ 

ـً ضٮٱحً ا٣ ٰٚ اٵروةدً  كأ٧ٔةٹن  ٪ػة ٚػٰ أٱة٦ً  ١٣ػ٨ٍ ك .، كدنؿٱًط ا٣عٲٮاًف، كاٵظػٺ

ػة ٦عذؿ٦نػة ٚػٰ ٔػؽدو ٦ػ٨ ا٣عٞػٮؿً  أف ٱ١ػٮفى إ٣ٯ مؼهو ٱكٕٯ  ٬ؾق أم   ٕن  ٦ؿص

ٰى ٔٞػٮدنا ٠ػٰ ٱعػؿزى دػؽرٱجنة ٦ذٞػؽ٦نة  ٤ُ٦ٮبه ٦٪٫ = ا٧٣ٕؿٚٲًح ا٧٣ؼذ٤ٛحً  ًٌ أف ٱي٧

ـً  ا٣جٕٲػؽً  د٧ذؽ  ٚػٰ ا٣ذػةرٱغً  كٵف صؾكرى ا٣ؽراقًح اٵدثٲحً  .ٚٲ٭ة  ،أرقػُٮ إ٣ػٯ أٱػة
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ٜى أ ٔ٭ؽو إ٣ٯ كرث٧ة  ُن دةرٱؼي ٠ةف  ؛قج ٠ة٩ػٍخ  ا٣ؾ ؛٢و ٦ٕؿٚٲ ة ٤ٔٯ ٩عٮو ٦ذحٌو  ة٫ي ٦ذؿاث

ٜى ثة٤ٛ٣كػػٛحً  دراقػػحي دػػةرٱغً  َى٭٧ػػة ا٣ٮزٲػػ ً٭ػػؿي اردجة ، كا٣ذػػةرٱًغ، ا٣٪ْؿٱػػًح كا٣٪ٞػػًؽ دْي

، حً قػة، ك٤ٔػ٥ً اٷ٩، كا٣ػؽٱ٨ً، ك٤ٔػ٥ً اٹصذ٧ػةعً ، ك٥ً٤ٔ ا٣٪ٛفً كا٣٪ْؿٱًح ا٣كٲةقٲحً 

ـً   كظٞٮؿو ٦ٕؿٚٲحو ٗٲًؿ٬ة. ،كا٧٣كؿحً  كدراقةًت اٵٚٺ

ى:الدراداُتىاألدبوُةىفيىالجامعاِت
ٓى ٔنػؿى ٣ػ٥ ٱ١ػ٨ٍ  أفق اٵدبى ا٣عؽٱرى  ٦ٕؿكؼه  ة  ٰٚ ا٣ٞؿًف ا٣ذةقػ ٔن ٦ٮًػٮ

ٛػٰ ٚ ،ٚٲ٭ػة دعذػ٢  ا٣ىػؽارةى ا٣ذ٤ٞٲؽٱحي إذ ٠ة٩ًخ اٳدابي  ؛ٰٚ ا٣ضة٦ٕةًت  ٦ٞجٮٹن 

ػة  ٠ةفى  ٦سٺن  ٲحً اٵ٦ؿٱ١كا٣جؿٱُة٩ٲًح  ا٣ضة٦ٕةًت  ا أقةقن ٰ  ٦عىػٮرن ا٣ذ٤ٕٲ٥ي ا٣ضة٦ٕ

ْى  ا٣جٲًي ا٣ؾٱ٨ى  ٚبًح ا٣ؿصةًؿ ٱ٪عىؿي ٰٚ ا٣ؿصةؿً  ، ك٨٧ًى ثة٣ؿصةؿً  ـو  ٮفى ٱع ث٧ؿ٠

ٙي ٦ػ٨ ا٣ؽراقػةًت  ـو، ك٠ػةف ا٣ذ٤ٕػٲ٥ي ٱذػح٣ اٷٗؿٱٞٲػًح كا٣ٺدٲ٪ٲػًح  اٝذىةدم  ٦ذ٧ٲ

 ٥ي ٔجػؿى ٤ٕق ذى ديػك١٣ػ٨  ،٥ْٕ٦ي ا٧٣٭٨ً دذ٤ُتي مػ٭ةدةن صة٦ٕٲػحن  ك٥٣ د٨١ٍ  ا٣ذ٤ٞٲؽٱًح،

ٟى ظٞٮؿه ك٨٦ ٩ًٛك٫ً،  ٢٧ٕ٤٣ً  ا٧٧٣ةرقةًت ا٧٣٭٪ٲحً   ،ا٣ٞة٩ٮًف كا٣ُػت   ٦س٢ً ٨٦ ذ٣

، ثة٧٣ٕ٪ٯ ا٣عػؽٱًر ٧٤١٤٣ػحً  ٦٭٪حه ٤ٔٯ اٷَٺؽً  ٣ؽٱ٫ً  ٥٣ ٱ٨١ٍ  ك٠سٲؿه ٨٦ ا٣٪ةسً 

ك٠ػةف ٤َجػحي  ،ٗة٣جنػة ا٣ُجٞػةًت ا٣سؿٱػحً  كٰٚ أكقةطً  ،ا٣٪كةءً  ٰٚ أكقةطً ٹ قٲ٧ٌة 

ي  أظٲة٩نة ٱؽرقٮفى  ا٤١٣ٲةًت   ا٣ؽراقحى ٰٚ ا٤١٣ٲػحً  ٨١٣ق ك٧٤ٔٲحن، كػؿل دٱ٪ٲحن ٦ٮادق أ

ٙي ٗة٣جنػة ٦ػ٨ ا٣ٞػؿاءةً  ٠ة٩ٍخ  ًب أًك ا٣ذػؽر   ا٣ذ٤ٞٲؽٱػًح، ا٣٪جٲ٤ػًح ا٣ؿاٝٲػًح ٣ٴزػةرً  دذح٣

ٰ   ٨ًٔ ا٣ذؼىًه  ٦ة ٱ١ٮفي  أثٕؽي  ، ك٬ؾاٲىجطى ا٧٣ؿءي رص٢ى دٱ٨و ٣ كا٣ذؽرًب ا٧٣٭٪

 ا٣عؽٱسًح. ة٦ٕةًت ا٣ؾم ٱضؿم ظة٣ٲ ة ٰٚ ا٣ض

  ٰ ٓى ٔنؿى راظػٍخ ث٪ٲػحي ا٣جعػًر ا٧٤ٕ٣ػ ٚػٰ  أكٹن  ؛دذج٤ػٮري  ك٦٪ؾ ٩٭ةٱًح ا٣ٞؿًف ا٣ذةق

كثػػؽأًت  ،ا٧٣ضػػةكرةً ثٲػػًح اٵكر ٚػػٰ ا٣ج٤ػػؽافً  ا٩ذنػػؿٍت زػػ٥ق  ،اٵ٧٣ة٩ٲػػحً  ا٣ضة٦ٕػػةًت 

ـو ٩ةمػبحو آ٩ػؾاؾى  ـو أ٠ةدٱ٧ٲحو دعذٰٛ ث٤ٕٮ ٭ة ٰٚ أٝكة ٟى ك٦ػ٨ ، ا٣ضة٦ٕةتي د٪٥ْي ٩ٛكى ذ٣ػ

ـً ظٞٺ ا دذعؿؾي دػؽرٱضٲ ة ٦ػ٨  كأػؾًت ا٣ؽراقحي اٵدثٲحي  ،اٹصذ٧ةٔٲًح كاٷ٩كة٩ٲحً  ٤ٕ٣ٮ
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ٰه أ ٓى إدةظحن ٦ٕؿٚٲحو ٦ذةظحو  إ٣ٯ ظٞٮؿو  ،٩جٲ٢ه  ٦٭ؾبه  ٩٭ة قٕ  ا٤ُ٣جػحي ٦ػسٺن  ٚحوجطى  ،أكق

كأوػػجعًخ  ،٤ٔػػٯ كّٲٛػػحو ٦٭٪ٲػػحو د٤ٕٲ٧ٲػػحو  ا٤٣٘ػػحى اٷ٩ض٤ٲـٱػػحى ٤٣عىػػٮؿً  ٱؽرقػػٮفى 

٦ذةظػحن ٧٣ػ٨ ٱؿٗػتي ٚػٰ  ؛كا٧٣ةصكػذٲؿ ق، ٠ة٣ػؽ٠ذٮراؽ٦حي ا٣ن٭ةداتي ا٣ضة٦ٕٲحي ا٧٣ذٞ

ا٣ٞؽٱ٧ػػحي ا٣ذ٤ٞٲؽٱػػحي ثػػؽأًت ا٧٣٪ػػة٬شي  ك٧٣ػػة ،اٵدًب ٤ٔػػٯ ٦كػػذٮل ا٣ضة٦ٕػػحً  د٤ٕػػٲ٥ً 

ا٧٣٪ةقتى  ٭ة١٦ة٩ى  عذ٢ق ذ٣ دعؿ٠ٍخ دراقحي ا٣٪ىٮًص اٵدثٲحً  ؛دؼذٰٛ
(00)

. 

َنة إ٣ػٯ أف د١ػٮفى  دعؿ٠ًخ ا٣ؽراقةتي اٵدثٲحي  كظٲ٨ى  ٰ  ٗٲػؿى ٩نػة  :أمٍ  ؛٦٪٭ضػ

  ٙ ي  - ٤ٔٲ٭ة ٠ةفى  ؛ػةرجى ٩ُةًؽ ا٣ى أف دعػٮزى ٦ٺ٦ػطى  - ػؿل ٩ةمبحو ٦ٓ دراقةتو أ

ٰ  ا٣عؽٱًر  صؽٱؽةن ذاتى ٔٺٝحو ثج٪ٲحً  نػة ٦ػ٨ ا٣ؽارقػٲ٨ى  ك٠ػةفى  ،ا٣ع٢ًٞ ا٧٣ٕؿٚ  ٤ُ٦ٮث

ـي  ،ا٧٣ذٞؽ٦ًح ٠ذةثحي أَؿكظةتو ٰٚ ظ٢ٞو ٦عؽدو  ٰٚ ا٧٣ؿاظ٢ً   ٔةدةن ٤ٔػٯ دراقػحً  دؿ٠

ٞىًت ٦عؽدةو ٨٦ ظٞجحو  ٰ   ًظ ٦سػ٢ً ا٣ٕىػٮًر ا٣ٮقػُٯ أك ٔىػًؿ ٦ػ٨ ، ا٣ذػةرٱًغ اٵدثػ

ا٣ؽراقػةًت  ٰٚ ظ٢ًٞ  اٵ٧ٔةًؿ ا٣جعسٲحً  كًخ ا٧٣ضٺتي ا٧٤ٕ٣ٲحي ٣٪نؿً كدحقٌ  ،ا٣٪٭ٌحً 

 ا٣عٞػٮًؿ ا٣ؽراقػٲحً قةاًؿ كٗؽٍت ٬ؾق ا٣ؽراقةتي ٦٭٪ٲحن راقؼحن د٧ة٦نة ٦س٢ى  ،اٵدثٲحً 

( ٔػةـ MLA) ا٣عؽٱسػحً  ا٤٣٘ػحً راثُػحي  ا٧٣ذعػؽةً  كدحقكٍخ ٰٚ ا٣ٮٹٱػةًت  ،ػؿلاٵي 

كأوػػجعخ  ،(0781( ٔػػةـ )APAاٵ٦ؿٱ١ٲػػحي ) (، كراثُػػحي ٤ٔػػ٥ً ا٣ػػ٪ٛفً 0772)

أكؿى صة٦ٕػحو ثعسٲػحو ٚػٰ أ٦ؿٱ١ػة،  ؛صة٦ٕحي صػٮ٩ـ ٬ػٮث١٪ـ ٚػٰ ثػة٣ذ٧ٮر، ٦ٲؿٱٺ٩ػؽ

كراظٍخ د٧ػ٪طي مػ٭ةداًت دراقػةتو ٤ٔٲػة ٦٪ػؾ  ،كد٪ٮٍٔخ ٚٲ٭ة ا٣عٞٮؿي اٵ٠ةدٱ٧ٲحي 

كػؿٔحو ثظؾكى٬ة، كأوجعًخ ا٤٣٘ػحي اٷ٩ض٤ٲـٱػحي  ٕةتي ا٣ضة٦ كظؾًت  ،(0765ٔةـ )

ٔنة أ٠ةدٱ٧ٲ ة أ٠كػٛٮرد  ٦سػ٢ً  ٦ػ٨ كٰٚ ثؿٱُة٩ٲة راظًخ ا٣ضة٦ٕػةتي ا٣ٕؿٱٞػحي  .٦ٮًٮ

ا٣ٞػػؿًف  ٚػػٰ ثؽاٱػػحً  ٩ض٤ٲػػـم  اٷ دٞػػؽـي ٦ٞػػؿراتو دراقػػٲحن ٚػػٰ اٵدًب  ؛ك٧٠جػػؿدج

ؽف ا٣ذػٰ صة٦ٕػًح ٣٪ػ ٦سػ٢ً  ٦ػ٨ - ٍخ صة٦ٕةته صؽٱػؽةه ٗٲػؿي دٱ٪ٲػحو درققك ،ا٣ٕنؿٱ٨ى 

ٟى  ٩ض٤ٲـٱػحً ٦ٞؿراًت ا٤٣ً٘ح اٷ - (0725ٔةـ ) كٍخ دحقق   .ٚػٰ كٝػخو أث١ػؿى ٦ػ٨ ذ٣ػ
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عتتا ْْ دؽستتااِْْسامعتتثُْدنتتػلْ وَاْسامعتتٍثْةؽٍ انبتتٍثْحستتتُ ْ دنفتتا َْمتت َْْوكانتتج ْ

(8181)
(82)

ْفيْهتؼ ْ طاتاِرْمتإلْ طةتارِلْإدتاْإـت اماٍ ْْ. ٍثْفتيْ ورةبتوالْةُػَّ

،ْسػٍِثْ دمغخلفِث،ْوالْـبماْ دتػوُرْ دفؽنفتيْ هِزْ دن دخأـبِؿْدلنظؽٍِثْ ألدةبِثْو دمنا

ْحمتنُصْ ْسامعثُْ دفورةولْمإلْ دشامعاِ ْ ألوداْفيْ وروةاْ دختيْةتػ    فسػْكانج 

ومإلْ دمفبِػْحغطبُصْدر ـٍثْمفتخسلٍثْدلتطتِدْْ.فيْهؼ ْ دمبػ لِْْهة ادلَْ دػكخور 

فيْ دػوِرْ دفؽنفيْ 
(86)

.ْ

ْ دمن تتاِ ْْ ِْومتت ْحؽ ُستت  دموضتتوعاِ ْ دػر ـتتبِثْْدستتػٍِ ْ متتا َْ  دخسلبتتػي 

ْسػٌٍػْفيْ مؽٍكاٍْخأدُفْْ؛طثِْغط دمخ سامعبتٍثْحمت  ْْمإلْةت ادلٍْْنشأْنظا ٌْدر ـيٌّ

كلبتٍثْْإضافثْإداْمستؽر ِ ٍْصْفيْضسٍ ْرئبٍؿْمطػٍدْمسؽر ِ ْحغط ْو ضػْفيْآٍلْ

ْ.ٍثْعامتثٍْ وْذسافبْبث ـاـْ وْسامعٍثْحؾودُْ د لتثَْةمشاالٍ ْدر ـبٍثْوم ار ٍ ْحؽةوٍثٍْ

ستتؾ ً ْ عخبادٍ تتاْفتتيْْ-ْ دكخاةتتثَْْوالْـتتبماْ-مستتؽر ٌ ْ دةبتتثٌْْ ضتتتطج ْ دبتتو َْو

،ْودوْكالْ د ادُبٍْخغطُصْفتيْ دعامثِْْ دشامعبِثْذ ِ ْ د تبعِثْ دخؽةوٍثِْْ دمخ لتاِ ْ

در ـتبثًْ دةبتثًْْ. وْ ألعماِاْوغبِؽْذدَكْْ دعلو ِْ ٍْأعَؼْ د ادُبْمتو دَّْ وحعودُْفكؽلُْ ل 

ْ د لتتثُْ ألدَ ْْ.حعلبٍ ْنتبتٍ ْمُ تؼ ٍ ْْداْ دمتػ ْ دسػٍِ ْفيْحسػٍ ِْإضافبثًْإ ُُ وٍتػر

                                                 

ْ.28،ْصـخبفنؾ،ْ دنظؽٍثْ ألدةبثْو دنسػْ: نظؽْ(82)

ث،ٍْمكإلْ دعودلْفيْهؼ ْإداْكخاةبإلْم مبإل؛ْهما:ْإٍفْـتخادوني،ْ دمتػ رُْو دخبتار  ْ ألدةبتْ(86)

مبشب ْسارحي،ْ دنستػْو(؛2182ْحؽسمث:ْغفالْ دفبػْ)دمشق:ْ د بئثْ دعامثْ دفورٍثْدلكخا ،ْ

(،ْحؽسمتث:ْغفتالْ دفتبػْ)دمشتق:ْ د بئتث2111ْ-8111 ألدةيْفيْفؽنفا:ْحارٍظْومنتاهزْ)

(.ٍْعتتؽاْ دكختتا ْ ألواْ دمتتػ رُْو دخبتتار  ْ ألدةبتتث2111ْ دعامتتثْ دفتتورٍثْدلكختتا ،ْ

والدح ا،ْوظؽوف اْوح ورهتاْمنتؼْ دعطتورْ دوـت ا،ْمتؽوًر ْةعطتؽْْ دمعؽوفثْفيْ وروةاْمنؼ

إداْمػ رُْ دشعؽْو دمفؽحْو دؽو ٍثْوحبار ح تاْفتيْ دستؽلْْ دن مثْو دسؽولْ دالضسث،ْوضواًلْ

 دعشؽٍإل،ْوٍفتؽْ دكخا ْ درانيْ دطؽكثْ دنسػٍثْوح ورهاْفتيْفؽنفتاْمتإلْةػ ٍتثْ دستؽلْ دخاـت ْ

عإلْ دخ ؽقْإداْ ة ؽْ عالم ا،ْو دطتؽ  ْ دفكتؽيْ دتؼيْْةػ ٍثْ دسؽلْ دطادي،ْفماًلْْإداعشؽْ

ْ. دىْإداْح ورْ ألدو  ْ دنسػٍثْفيْ دخعام ْم ْ ألعمااْ ألدةبث
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ًٓ ٦ػؽار٠ً٭٥ كٔؽةو،  ٤ٔٯ ٠يذٌةبو  اٹَٺعً  د٤ٕٲ٧ٲحو ٔة٦حو ٨٦ أص٢ً  ٰٚ ٦ٞؿراتو  دٮقػٲ

٥، كا٣عىػػٮًؿ ٤ٔػػٯ ٣ػػؽٱ٭ً  ا٣ٕة٦ػػًح، كمػػعًؾ ٦٭ػػةراًت ا٣ٞػػؿاءًة كا٣ذ١ٛٲػػًؿ ا٣٪ٞػػؽم  

ًٰ  ؛دٱ٧ٲحً ا٧٣ٞةٹًت اٵ٠ة ٧٦ةرقحو ٰٚ ٠ذةثحً   ا٣ؽراقػًح ث٘ٲػحى  ٦ذةثٕحً ٯ ٣إ أ٠سؿى ٨٦ ا٣كٕ

 كآداثً٭ة. ٩ض٤ٲـٱحً اٷ ا٤٣٘حً ٰٚ ظٲةزًة م٭ةدةو ٦ذٞؽ٦حو 

٦٪ػؾ  ٰٚ ا٣٪ْؿٱًح اٵدثٲػًح كا٣٪ٞػًؽ ٠ة٩ػٍخ  ٠سٲؿةن  أف أ٧ٔةٹن  ٤ٔٯ ا٣ؿ٥ًٗ ٨٦ك

ـً  ًٜ  أٱة ا د٘ٲؿًت اٵصٮاءي  ؛ا٣عؽٱسحً  إ٣ٯ اٵز٦٪حً  كوٮٹن  اٷٗؿٱ ؾ أف ٦٪ػ ة٦٭٧  د٘ٲ ؿن

 ،ا٣ٞػؿًف ا٣ٕنػؿٱ٨ى  ثؽاٱػحً ٦ػٓ  ثؿزًت ا٣ؽراقػةتي اٵدثٲػحي ا٣٪ٞؽٱػحي ٚػٰ ا٣ضة٦ٕػحً 

ٰ  ٱذ٤ُتي  ٰ  ا٣ضة٦ٕ  ٚػٰ ٦ٮًػٮعو  ٚة٣ع٢ٞي ا٣ؽراق
ٔةدةن ٣٘ػحن ٦ؼذىػحن، كػجػؿةن

ٰ  ٦عؽدو، ك٦٪٭ضٲحن ٧٤ٔٲحن ٨٦ ٩ٮعو   ك٠ػةف ٣ـا٦نػة ٤ٔػٯ ا٣ؽراقػةًت  ،٦ٕٲ٨و  دراق

أف دذ٪ةقػتى  ٦ػ٨ أصػ٢ً  ٧٤ٔٲػحن ٚػٰ ا٣جعػًر  اٵدثٲًح أف د٪ذ٢ٞى إ٣ٯ أق٤ٮبو أ٠سؿى 

كػٮغى دٞػؽٱ٥ى مػ٭ةداًت دراقػةتو ك٠ٰ دي  ،كاٵصٮاءى ا٣جعسٲحى ا٣ضة٦ٕٲحى ا٣ضؽٱؽةى 

 ٝؽ اػذ٤ٛػٍخ  إف ا٣ؽراقةًت اٵدثٲحى ا٣٪ٞؽٱحى  :كٱ٨١٧ي ا٣ٞٮؿي  .٤ٔٲة ٰٚ ٬ؾا ا٧٣ضةؿً 

ٞى ٧ٔق  ا٣ٞؿًف ا٣ٕنؿٱ٨ى  ٰٚ ثؽاٱةًت  ٧ػ٨ي ٱ١ ٣كػجتو صػٮ٬ؿم   ؛٭ة ٨٦ دراقةتو ة قج

ة دراقٲ ة ٰٚ ا٣ضة٦ٕحً  ٰٚ أ٩٭ة أوجعٍخ  ٔن ـىل ا٣٪٧ٮ  ا١٣جٲؿي  ، كٱ٨١٧ي ٦ٮًٮ أف ٱٕي

ٟى ا٧٣ؿظ٤ًح إ٣ٯ ٬ؾق ا٣عٞٲًٞح، إًػةٚحن  ٰٚ ا٣ؽراقةًت  إ٣ػٯ  اٵدثٲًح ا٣٪ٞؽٱًح ٰٚ د٤

 ٭ة ٤٣ؽراقةًت ٨٦ وٛعةدً  ا٠سٲؿن  ىٍخ ا٣ذٰ ػىق  ٔؽدو ٠جٲؿو ٨٦ ا٣ؽكرٱةًت  وؽكرً 

ٔي٭ػة ا٣كػةاؽةي  ،٭ػة كا٬ذ٧ة٦ةدً٭ػةاٵدثٲًح ا٣٪ٞؽٱًح ك٦٪ة٬ضً   ٦ػ٨ ٦سػ٢ً  كراظػٍخ ٚؿك

دـد٬ػؿي =  ا٣٪ىػٲحً  ، كا٣ؽراقحً ، كا٧٣ةر٠كٲحً اٵدثٲحً  ، كا٣كٲؿةً ا٣ذةرٱؼٲحً  ا٣ؽراقحً 

ُي  ٰٚ ٬ؾا ا٧٣٪ةًخ ا٣ضؽٱًؽ؛ ٤ٔٯ ا٣ؿ٥ًٗ  ٓى اً ا٣٪ْػًؿ  إٔػةدةً ٯ ٣إكا ؿ  ٨٦ أفق ا٣ض٧ٲ

ٞن ٮا ٱٕذ٧ؽك٩ى كاٵقًف ا٣ذٰ ٠ة٩ي  ٰٚ ا٧٣جةدا كّ٭ػؿًت ا٬ذ٧ة٦ػةته أدثٲػحه  .ة٭ة قةث

د٤جٲحن  ؛إ٣ٯ ا٣كذٲ٪ٲةًت دٞؿٱجنة ا٣ٕنؿٱ٪ٲةًت ٨٦ ا٧٧٣ذٌؽة ا٧٣ؿظ٤ًح ٰٚ ٩ٞؽٱحه صؽٱؽةه 

ٰ   ٧٣كذ٤ـ٦ةًت دؽرٱًف ا٣٪ٞؽً  ، كادؼؾٍت ٬ؾق اٹ٬ذ٧ة٦ةتي ٔ٪ٮا٩نة ٔة٦نة ٣٭ػة اٵدث
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، كأ٩نػ أدثػةءي ك٩ٞػةده أ٦ؿٱ١ٲػٮفى  كأذ٧ؽى  ،«ا٣٪ٞؽي ا٣ضؽٱؽي »٬ٮ  كا ؤي ٬ػؾا ا٣ٕ٪ػٮافى

 ًٕ ا٣ذػٰ دج٤ػٮرٍت  ٔؽدنا ٨٦ ا٧٣جػةدا ٦ة دُٮرى إ٣ٯ ٦ؽرقحو ٩ٞؽٱحو دٕذ٧ؽي  ٲ٨ى ٦ضذ٧

ّي   :ا٣ٞػٮؿي  كٱ٨١٧ي  .كٲ٭ة كدحزٲًؿ٥٬ ٰٚ ا٣ضة٦ٕةًت ؤق  ٥ً دكًر ٦ي كدعؽدٍت ثٕؽ دٕة

 ٦ج١ؿو ٰٚ إ٩ض٤ذؿا، كثنٰءو ٦ػ٨ ا٣ذعؽٱػؽً  دٕٮدي إ٣ٯ ز٨٦و  إف أقفى ا٣٪ًٞؽ ا٣ضؽٱؽً 

ٚػٰ  ٦ػ٨ أفق ٬ػؾا ا٣ذٮصػ٫ى ٣ػ٥ ٱذٮَػٍؽ آ٩ػؾاؾى  ٥ً ٤ٔٯ ا٣ػؿٗ ؛٧٠جؿدج ٰٚ صة٦ٕحً 

راقغو  ٦ؽرقحو ٦عؽدةو ذاًت ثؿ٩ة٦شو ٩ْؿم  
(03)

. 

ٰٚ اٵدًب كا٣٪ٞػةدي ٹ ٱ٪ػةّؿي ٔػةدةن  إف ٩ٮعى ا٢ً٧ٕ٣ ا٣ؾم ٱٞٮـي ث٫ ا٣جةظسٮفى 

ٰ   ا٢٧ٕ٣ى ا٣ؾم ٱىؽري ٨ًٔ ا٧٣ؼذجؿً ٰٚ كًٮحو   أف ثٕػيى ا٣جػةظسٲ٨ى ٦ػٓ ، ا٧٤ٕ٣

ـً اٷ٩كة٩ ٰٚ ٦ضةؿً  أظٲة٩نػة ٱكػذ٤٧ٕٮفى  اٷدرا٠ٲػحً ٧ٲًح كا٣ؽراقػةًت ٍٝ ا٣ؿٌ  ٲحً ا٤ٕ٣ٮ

 ك٦ػة زا٣ػًخ ا٣ىػٛحي ا٧٤ٕ٣ٲػحي ا٧٣ؼذىػحي ٧ٕ٤٣ػ٢ً  .ثُؿؽو صؽٱػؽةو ٦جذ١ػؿةو  ا٣ذٞ٪ٲحى 

  ٰ ـي  ٰٚ ا٣ؽراقةًت  اٵ٠ةدٱ٧ ٙه  ٫٩ ٢٧ٔه حق ثاٵدثٲًح ا٣٪ٞؽٱًح د٧ٲ  ٔػ٨ ا٧ٕ٣ػ٢ً  ٦ؼذ٤

  ٰ ًٙ  ٚػػٰ ا٧٣ضػػٺًت  ا١٣ذػػًت  ةًت ٦سػػ٢ً ٦ؿاصٕػػ٦ػػ٨  ٗٲػػًؿ اٵ٠ػػةدٱ٧  ،كا٣ىػػع

دكذ٢٧ٕي  ٦سٺن  ا٣ؽراقةًت اٵدثٲحً  دكرٱةًت ا٣ذٰ دي٪نؿي ٰٚ  اٵ٠ةدٱ٧ٲحي  كا٧٣ٞةٹتي 

٢ي إ٣ٯ ٦ع١ٌ كا٣عٮامٰ ٣٘حن دٞ٪ٲحن، كد١ٮف أظٲة٩نة ٦س٤ٞحن ثةٷظةٹًت  ٧ػٲ٨ى ، كدؿقى

ٰ  ٝج٢ى  ىٲ٨ى ٰٚ ا٣ع٢ًٞ ؼى٦ذ ٟى ثة٣ُؿؽً ٝجٮ٣ً٭ة ٤٣٪نؿً  ا٧٣ٕ٪ ٩ًٛكػ٭ة ا٣ذػٰ  ، كذ٣

ٕي٭ة ا٣جعٮ ٓى  كا٩جسًٞخ ا٧٣ٞةرثةتي ا٧٣ج١ؿةي ٣ٶدًب  .ثي ا٧٤ٕ٣ٲحي دذقج ٰٚ ا٣ٞؿًف ا٣ذةق

٦ة  دراقحى اٵدًب ٨٦ ػٺؿً  ا٣ؾم ٱؤ٠ؽي  «ا٣ٛٲ٤ٮ٣ٮصٲة» ٫ًٞٚ ا٤٣٘حً  ٔنؿى ٨٦ ظ٢ًٞ 

٩ة ث٫   ا٣ٮقػُٯ ٦ػ٨ ػػٺؿً  دراقًح ٩ىٮًص ا٣ٕىػٮرً  :أمٍ  ؛دةرٱًغ ا٤٣٘حً ٰٚ ٱٛٲؽي

 .ٔة٦ٌحن ك٣٘ذً٭ة ، حن ػةٌو ٝٮأًؽ٬ة ك٦ٛؿدادً٭ة 

ٜي صؽٱؽةه ٦ذ٪ٮٔحه كٝؽ  ، ا٣ٞػؿًف ا٣ٕنػؿٱ٨ى  اٵدًب ٰٚ ثؽاٱحً  ٣ؽراقحً  دُٮرٍت َؿاا

ٟى ا٣ٞؿاءةي ا٣ٛةظىحي ك٨٦  ٞنة، كدٕ٪ٰ ا٣ٞػؿاءةى ا٧٣ذح٩ٲػحى ا٣ُؿٱٞحي ا٣ذٰ أمؿٍ  ؛ذ٣ ٩ة إ٣ٲ٭ة قةث

                                                 

 .84دادٮف، ٦ٞؽ٦ح ٣ؽراقح ا٣٪ٞؽ اٵدثٰ اٷ٩ض٤ٲـم، ص :ا٩ْؿ (03)
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ٰ   ٣نػػ٢١ً ٚػػٰ اا٧٣ؽٝٞػػحى  اٹ٣ذٛػػةًت إ٣ػػٯ ا٣٪ػػٮاظٰ اٹصذ٧ةٔٲػػًح  ٦ػػ٨ دكفً  اٵدثػػ

ا٣٪ٞػًؽ »ا٣كػذٲ٪ٲةًت قػةدٍت ٦ٞةرثػحي  ًٙ ا٣ٕنؿٱ٪ٲةًت إ٣ٯ ٩٭ةٱحً ٨٧ٚ ٦٪ذى ،كا٣ذةرٱؼٲحً 

ـً  «ا٣ضؽٱؽً  اٵ٦ؿٱ١ٲػحً، ٦ػٓ  ٰٚ ا٣ضة٦ٕةًت كآداثً٭ة ا٤٣ً٘ح اٷ٩ض٤ٲـٱح  ا٣ؽراقحى ٰٚ أٝكة

ي  ٟى ا٣ؽراقةتي ا٣ذةرٱؼٲػحي كاٹصذ٧ةٔٲػحي، كصٮدو ٤٦عٮظو ٧٣ٞةرثةتو أ ػؿل، ث٧ة ٰٚ ذ٣

ٰ  كا٣٪ٞؽي ا٣ٛؿكٱؽم    ا٣نػ١ٺ٩ٲحي  عؽزػحي ا٧٣ي  ، كا٧٣ٞةرثػةتي اٵرقػُٲحي ، كا٣٪ٞؽي ا٧٣ةر٠ك

ٍ  ٦ػ٨ ا٣ذ١ٛٲػؿً  ا٣سٺزٲ٪ٲػةًت ثػؿزى  كٰٚ ثؽاٱػحً  .ٰٚ كٝخو أث١ؿى ٠ة٩خ ا٣ذٰ  ا٣٪ٞػؽم   ػػ

ٰ  ٰٚ ا٣ؽراقةًت  ٰ   اٵدثٲًح ٰٚ ثؿٱُة٩ٲة، إ٣ٯ صة٩ًت  ا٧٣ةر٠ك ٜ   .ا٣٪ًٞؽ ا٣نػ١ٺ٩ كا٣عػ

إ٣ػٯ دراقػحو ػةوػحو  ٬ػةًت دعذػةجي أفق دراقحى ا٣ذُٮراًت ٰٚ ٬ؾق ا٧٣ٞةرثةًت كاٹدضة

ي  ؛٨١٣ٍ ك .٦كذ٤ٞحو  ـً ٰٚ ٬ؾا  ؽق ٹ ث ـً  «ا٣٪ْؿٱحى »إ٣ٯ أف  ٨٦ اٷمةرةً ا٧٣ٞة  أدٍخ إ٣ػٯ أٝكػة

٦ػ٨  ا٣كػذٲ٪ٲةًت، كأفق ا٣ؽراقػةًت اٵدثٲػحى ا٣٪ٞؽٱػحى  ٰٚ ثؽاٱػحً كآداثً٭ة  ا٤٣ً٘ح اٷ٩ض٤ٲـٱحً 

ٔي  أكًؿ ٦بحً  أ٠ةدٱ٧ٲ ة ػٺؿى  ظٞٺن ظٲري ٠ة٩ٍخ  ى  ٠ة٩ػٍخ  = ٬ػةؿً ٧ي قػ٪حو ٦ػ٨  ٭ػة ًٕ ٚػٰ َةث

ٜي ٔؽةه، صؽ ا٩ْؿٱحن ك٦ٕٞؽةن  ٟى ا٧٣ٞةرثةتي ا٣نػ١ٺ٩ٲحي كا٣ذةرٱؼٲػحي ك٨٦ ، ك٣٭ة َؿاا ذ٣

٭ة دذٕةٱلي  ٠ة٩ٍخ  حي ا٣ذٰكا٣٪ٛكٲحي كا٣كٲةقٲ ٌي ٓى ثٕ  .ثٕيو  ٦

ى:انتذاُرىالنظروِة
ـً  قػٲ ة صة٦ٕٲ ػة درا ظٞػٺن  ا٣ؽراقػةًت اٵدثٲػًح ا٣٪ٞؽٱػحً  اٵك٣ٯ ٣جػؿكزً  ٰٚ اٵٱة

ٜي ٦٪٭ضٲحه ٔؽةه  ٕنة َؿاا  كأ٠سؿي ا٧٣ٞةرثػةًت ا٧٣٪٭ضٲػحً  .كد٪ةٚكٍخ ٚٲ٧ة ثٲ٪٭ة ،دٕةٱنٍخ ٦

ًٙ اٵكؿً  ػٺؿى  ا٣ذٰ قةدٍت  ٜي ثة٣ؽراقػةًت  ٨٦ ا٣ٞؿًف ا٣ٕنؿٱ٨ى  ا٣٪ى اٵدثٲػًح  دذ٤ٕػ

 ،٤٣٘ػةًت )ٚٞػ٫ ا٤٣٘ػح( ا٣ذٮوػ٢ً إ٣ػٯ ٚ٭ػ٥و أٌٚػ٢ى  اٵدبى ث٘ٲحى  كدؽرسي  ،ا٣ضة٦ٕٲحً 

ٰ  إَةرً  دؽرسي اٵدبى ٰٚك ٥ًٕي ا٣٪ْؿى  ق ا٣ذةرٱؼ اٵدثٲػًح  ا٣ذًٞ٪ٲػحً ٰٚ  )ا٣ذةرٱؼة٩ٲح(، كدي٪

ا٣كػػذٲ٪ٲةًت كا٣كػػجٕٲ٪ٲةًت مػػ٭ؽًت ا٣ؽراقػػةتي اٵدثٲػػحي  كػػػٺؿى  .)ا٣نػػ١ٺ٩ٲح(

ٟى ٩ْؿٱحو صؽٱػؽةو،  ٦ٞةرثةتو  ثٲ٨ى  دؽاػٺن  ا٣ضة٦ٕٲحي  ا٣ذػٰ صػةءٍت ٦ػ٨ كٹ قػٲ٧ة د٤ػ

ٞ ة ٚؿ٩كة، كٗٲقؿٍت   ٬ؾا ا٣ع٢ًٞ. ٰٚ ا٧٣ن٭ؽى ا٣ٞةا٥ى ظ
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 ؛أك ٠ؿاقةته د٥ٌ  ٦ٞةرثةتو ٩ْؿٱحن  ،اٵدثٲحً  ٤٣٪ْؿٱحً  ٠ذته دؤرخي  كوؽرٍت 

ًٍ  ثػة٣ْ٭ٮرً  «ا٣٪ْؿٱػحي ا٣ٛؿ٩كػٲحي »ثػؽأًت  ظػٲ٨ى  ا٣كػذٲ٪ٲةًت  ٨٦ ثؽاٱحً   ٚػٰ ا٣ٮقػ

  ٰ ٰ  اٵ٦ؿٱ١ ٟى  ك٥٣ د٨١ٍ  ،ا٣سٞةٚ ا٣٪ْؿٱػحى » ١٣ػ٨ق كا٧٣ٞةرثػةتي ٤٠ ٭ػة ٚؿ٩كػٲحن،  د٤

 ص٭ػحو ٨٧ٚ  ،ارقٲ٨ى ٤ؽٌ ٣ ٕحن ٩ْؿٱحن ٦ؼذىؿةن ق٭٤حى ا٣ذ٪ةكؿً ُٝ أوجعٍخ  «ا٣ٛؿ٩كٲحى 

ٙي ا٣كذٲ٪ٲةًت  ٠ةفى  ٚٲ٭ػة ا٣ؽراقػةتي  ح٩٭ة ا٤٣عْحي ا٣ذةرٱؼٲحي ا٣ذٰ أوػجعٍخ ث كو

ٰ  ٱٕ٪ٰ ٧ً٪نة دضة٬ي  = اٵدثٲحي ٩ْؿٱحن  ًٓ ا٣ذػةرٱؼ ػة ٠ػة٩ي  أف ا٣٪ػةسى  ٢ ا٣ٮاٝ ٕن ٮا ص٧ٲ

ػػؿكفى   ْ ، كأف ثٕػػيى ا١٧٣ذٮثػػحً  كا١٣ذةثػػًح ٦٪ػػؾ اػذػػؿاًع ا٧٤١٣ػػحً  اٵدًب ٚػػٰ  ٱي٪

ٰ   ٪ة ٨٦ ا٣ذؿاًث إ٣ٲ ا٧٣ج١ؿًة ا٣ذٰ كو٤ٍخ  ا٣٪ىٮصً  مػٕؿٱحن ك٣٘ٮٱػحن  ٠ة٩ٍخ  ا٣٘ؿث

يػػؿل؛ك٦ػ٨  ،مح٩ي٭ة محفي ا٣٪ىٮًص ٰٚ دؿازةتو أدثٲحو ٔؽةو  ٦٪ػؾ ا٩ذنػةًر  ص٭ػحو أ

كا٣٪ٞػةًد  ٚػٰ اٵدًب  ا٣جػةظسٮفى  ا٣كذٲ٪ٲةًت كا٣كجٕٲ٪ٲةًت أوجطى  ػٺؿى  «ا٣٪ْؿٱحً »

، ٩ْٚؿٱ ٲ٨ى  ٓى  ،ا٣٪ٞؽٱػحى  أَؿكظػةدً٭٥ ككأٲ٨ى ٰ كًٮحو ٦ػؽل ا٣ؽراقػةًت  كادكػ

ذٌػةب كا٣٪ىػٮًص كا٧٣ٞةرثػةًت  ا٣٪ٞؽٱًح ٣ٲن٢٧ى  اٵدثٲحً  ق٤كػ٤حن َٮٱ٤ػحن ٦ػ٨ ا١٣ي

دذ٘ٲػؿي، كد١ٕفي ٬ؾق ا٣ذ٘ٲؿاتي ا٣ُؿؽى ا٣ذٰ راظٍخ ٚٲ٭ػة ا٣ضة٦ٕػةتي  .ا٧٣٪٭ضٲحً 

ا.أ٠سؿى د٪ٮ   وجطى ٚحق، ا٣ٕة٥٣ي ثحقؿً ث٢  ة كدٕٞٲؽن  ٔن

ٚػٰ  ؛ا٣ج٪ٲػحي، ا٣ٕٺ٦ػحي، ا٤٣ٕػتي »ثػػ٦ٞة٣حي صػةؾ دٱؿٱػؽا ا٧٣ٕ٪ٮ٩ػحي  رث٧ة ٠ة٩ٍخ ك

ـً  ػُػػةًب   ز٦ػػ٨ً ا٩ذنػػةرً  ٣ٛ٭ػػ٥ً  ( ٩ُٞػػحى ا٩ُػػٺؽو ٦ذ٧ٲػػـةن 0855) «اٷ٩كػػة٩ٲحً  ا٤ٕ٣ػػٮ

( مؼىٲحن راٲكػحن ٚػٰ 1113 -0825ك٠ةف صةؾ دٱؿٱؽا ) .ا٣٪ْؿٱًح ٰٚ ا٣كذٲ٪ٲةًت 

ٰ   ٦ة ثٕؽى  ا٣٪ٞؽً  ٙى ١ٚ ،ا٣ج٪ٲٮم  كا٣ذ١ٛٲ١ ـي  ٲ  - ٯ٦ٕ٪نػ٨٦ ظٲػري ٬ػٮ  -ٱ١ٮفي ا٧٣ؿ٠

ة ٰٚ ٦٪ْٮ٦حً  ػةٚػٰ  ا٣ج٪ٲًح، ك٬ٮ ٗةاػته كػػةرجى دااػؿًة ا٣ذع٤ٲػ٢ً  ر٠٪نة أقةقن ٕن ؟ آفو ٦

ًٟ ٚػٰ ٦ٞة٣ذًػ ٜي دٱؿٱؽا ٨٦ ٬ؾا ا٣كػؤاًؿ ا٣نػةا ا٣ذػٰ أ٣ٞة٬ػة ٚػٰ ا٧٣ػؾ٠ٮرًة ٫ كٱ٪٤ُ

ٰ   صة٦ٕحً  ًٞؽى  صٮ٩ـ ٬ٮث١٪ـ ٰٚ ٦ؤد٧ؿو ٧٤ٔ  إذ ٠ة٩ػٍخ  (؛0855)ٔػةـ  ا٣ج٪ٲٮٱحً ٨ٔ ٔي

كا٣سٞةٚػًح كاٵقػُٮرًة  ٚػٰ ا٤٣٘ػحً  ٲٌحا٣جي٪ٯ اٵقةقػ ثؽراقحً  ظؿ٠حه ١ٚؿٱحه د٭ذ٥   ٬٪ةؾى 
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ٰ   ٤٣ض٧٭ػٮرً  «ا٣ج٪ٲٮٱحً »٨ًٔ  دٱؿٱؽا ٱٞؽـي رؤاقي  كثٲ٪٧ة ٠ةفى  .كاٵدًب   أػػؾى  ؛اٵ٦ؿٱ١ػ

ٞنة  ٲىخ ٹظ ًٔ ٫ي ٩ٞؽىق إ٣ٲ٭ة ثُؿٱٞحو دي ٰٚ ٬ػؾا  حي(ٱجٕؽك)ا٣ ،«ا٣ج٪ٲٮٱحً  ٦ة ثٕؽى  ادضةقى »ٱٮص 

ي  ا٣ج٪ٲٮٱػحً  ا٣ذٕجٲًؿ دٕ٪ٰ أف ٦ػة ثٕػؽى  ٰى ٝػؽ ث ً٘ ٱي ك٣ػ٥  ،٤ٔػٯ ا٣ج٪ٲٮٱػحً  ٪ػ  ذ٧عػٮري كد .٭ػة٤

كدعػةكؿي  ،ا٣ج٪ٯ ا٧٣ٕ٪ٲحً  ا٣عؿ٠ًح ٨٧ًى  :أم ؛ٌٝةٱة ا٤٣ًٕت ٤ٔٯ ٦عةٌصةدي٫ي ا٧٣ٕٞؽةي 

ـى  أف دـٱطى ث٪ٯ ا١ٛ٣ًؿ ثةٷمةرةً  ا١ٛ٣ػًؿ  ا٣ذٰ دـكدي اٹقػذٞؿارى ٵ٧ْ٩ػحً  إ٣ٯ أف ا٧٣ؿا٠

ٟى ا٣ضٮ٬ؿي، كا٣ٮصٮدي، كا٧٣ةدةي، كا٣ؾاتي ك، ٧ؼذ٤ٛحً ا٣ ،  ،ٰٚ ذ٣ ٰي كا٣ذكة٦ٰ، كا٣ػٮٔ

٭ة أث٪ٲػح٭ة ثػؾادً ٤٠ق  = إ٣غ كا٣ٮصؽافي، كاٷ٩كةفي...
(04)

 ٓى دٱؿٱػؽا أف ٱذذجقػ كٱعػةكؿي  .

 ، كا٣ذ٪ةٌٝػةًت ا٣ؽاػ٤ٲػحى ا٣ذػٰ دٌػٰءي ٚٞػؽافى ا٣ج٪ٲػحً أ٧ْ٩ًح ا١ٛ٣ؿً  ا٣٪نٮاًت ٨٧ًى 

ظؿ٠حو ظؿةو، كَػؿؽو صؽٱػؽةو  :أم ؛ظؿ   «ث٤ٕتو »أف دك٧طى  ٨٦ أص٢ً  ا٦كذٞؿ   ةأقةقن 

ًٜ ا٤٣٘ػحً دو ٤٣ؿ  ؿٱؽا ٤ٔٯ دضؽ  ٱا٩ُٮل دعٮؿي دٝؽ ك .٤٣ذ١ٛٲؿً  كٔٺٝذً٭ػة  ؤل دضةقى ٩ك

٭ػة ٚػٰ دع٤ٲ٤ً  ا٧٤ٕ٣ٲًح ا٣ذٰ ادىٍٛخ ث٭ػة ا٣ج٪ٲٮٱػحي  ٨٦ ا٣ىج٘حً  ٤ٕٚٯ ا٣ؿ٥ًٗ  ،ثة٧٣ٕ٪ٯ

٬ة ثٌػٕحي ا٣كذٲ٪ٲةًت ك٦ة ثٕػؽى  ًٙ ٰٚ ٦٪ذى» ثؿزٍت  ؛اٵدًب ٨٦ مٕؿو ك٩سؿو  ٩ىٮصى 

٣ٍخ ٬ؾق ا٣نػ١ٮؾي ٦ة دعٮق  قؿٔةفى  ؛... ك٨١٣ٍ ا٧٣٪٭ضٲًح ٤٣ج٪ٲٮٱحً  م١ٮؾو ٰٚ ا١٣ٛةٱحً 

ا٣ػؾم  ، ك٧٩ٮذًص٭ػة ا٤٣٘ػٮم  ٩ٞؽم  ٱعةكؿ ٩ٞؽى ا٣ٮًٕٲًح ا٣ج٪ٲٮٱًح ا٧٣ضؿدةً  إ٣ٯ دٲةرو 

ـً اٷ٩كة٩ٲحً  ٧ذ٫ٍي ٤ٔٯ ا٧٣ٕةرًؼ ٧ٔق  «كا٤ٕ٣ٮ
(05)

. 

                                                 

، ا٣ؼػٺؼ «ا٣ٕٺ٦ػح كا٤٣ٕػت ٚػٰ ػُػةب ٤ٔػٮـ اٷ٩كػةفكا٣ج٪ٲػح »صػةؾ دٱؿٱػؽا،  :ا٩ْؿ (04)

ٱٮصٲ٪ٲٮ دك٩ةدٮ )ثة٣ذ٧ٮر:  ،رٱذنةرد ٦ة٠كٰ :ا٣ج٪ٲٮم: ٣٘ةت ا٣٪ٞؽ ك٤ٔٮـ اٷ٩كةف، دعؿٱؿ

. )ثةٷ٩ض٤ٲـٱػػح(؛ قػػذٲٛ٪ـ، ٦ٞؽ٦ػػح 138(، ص٦0861٪نػٮرات صة٦ٕػػح صػػٮ٩ـ ٬ػػٮث١٪ـ، 

 .13-٣12ؽراقح ا٣٪ْؿٱح كا٣٪ٞؽ، ص

قػذؿادٲضٲح اٵقةس ا٣ج٪ٲٮم ٷ»ػة٣ؽ ا٣ٞةق٧ٰ،  :ا٩ْؿ ؛٦ٛة٬ٲ٥ دٱؿٱؽا٨ٔ ٧٣ـٱؽ دٛةوٲ٢  (05)

 كز٧ػح دؿص٧ػػح. 14/7/1101 ،٧2721ػؽف، ا٣ٕػػؽد ، ا٣عػػٮار ا٧٣ذ«ا٣ذ١ٛٲػٟ ا٣ؽٱؿٱؽٱػح

ا٣ج٪ٲح، ا٣ٕٺ٦ح، ا٤٣ٕت، ٚػٰ ػُػةب ا٤ٕ٣ػٮـ »ا٩ْؿ: صةؾ دٱؿٱؽا،  ؛ٔؿثٲح ٧٤٣ٞةؿ ا٧٣ؾ٠ٮر

، مػذةء 3ؽد ٕػا٣، ٤00ػؽ ٧ضا٣صةثؿ ٔىٛٮر، ٦ض٤ح ٚىٮؿ، ا٣ٞة٬ؿة،  :، دؿص٧ح«اٷ٩كة٩ٲح

 .141-121، ص0882
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ََّّباإلحىةا ًرًةا َّوقامةُ َّ َّنت َّووث َّ ُ َّ ميةيََّّشنصةنًَُّوةيَّ مىقاابةات   مفكرًة

ََّّشػبًٌَُّكبٌرةًَّفيَّأو خةر ََّّحازت َّ َّ مصةبػٌٌٌات  َّوبةا ًات  إمةىََّّوأ ت ََّّ، مصةيٌٌٌات 

ُ ََّّتهاًه َّ ُ َّ ميقنٌاً َّأحز ءًَّويَّ ألشس ََّّ محكى ُ ،َّو قيطػت  َّإمةىَّ مقاًى ،َّوأشاات 

َّشيء ََّّ الحيىاغي ََّّ مبٌاء َّ ُ ََّّ؛فيَّكل  ُ ََّّيغَّإمىَّ ألفكاا ََّّويَّ منغ َّ،و مػةر  ََّّ، مخٌوش

َّ ُ َّ مغربٌ َّ مفكر   ُ َّوةاَّبػةا ََّّبرز َّومهَّت ََّّ.وأًظى َّ مبٌٌوًةَُّوةيَّنةىي ََّّهذهَّ مىقاابةات 

َّ ُ َّ أل بٌ َّكثٌر َّ ماا شات  ََّّ،َّشأً هاَّشأن  َّوةيََّّويَّ مىقاابات  َّ ميةيَّ ًبثقةت   ُ  مصةابق

ُ َّأ ََّّحقةةو  َّ َّغنةةه َّ إلًوػرفٌةة ،َّ،َّوغنةةه َّ الحيىةةا  َُّ َّشةةاخةةرىَّوثةةل  ،َّو ميةةااً، 

َّ ُ َّفر ًٌةةانَّ وَّشوشةةَّفقةةاَّ،و مفنصةةف 71َّ>7-:8;7اَّ)وكةةانَّ منغةةويد (َّ ألب 

َّ ُ َّمنبٌٌوًةة ََّّ،َّو اس َّ مروحةةي  َّ مةةااس  َّأرةةو   َّوٌهخٌفةةا،َّفقةةو    بٌةةىَّ منغةةات 

َّ مبٌٌوي ََّّ ميقنٌاي َّ َّ مىٌهج  ُ ،َّوأاشىَّقو غا  ُ َّ أل ََّّفيَّ محقو  ََّّمنغ َّ،خةرى مىػرفٌ

َّ  وََّّ(َّأفكةةاا َّ>999-;9>7كنةةو َّمٌ ةةيَّشةةير وسَّ)َُّ َّشةةاغةةامه َّ إلًثةةهََّّب ةة  

ُ َّغيَّاَّوشوش ََّّ؛ََّّب ق ها منغ َّحقةً ََّّ،َّفأوحةا َّغاوةَُّغنىَّ مثقافات   َ  ا شةٌفاََّّبةذم

ُ ََّّفيَّحقل ََّّ مباحثون ََّّوكان ََّّ.« مبٌٌوي ََُّّ َّشاغنه َّ إلً»يَّى َّش َّ َّ أل بٌ وةيََّّ ماا شات 

َّأفكاا َّواَّبػا ََّّأو ئل َّ َّالغيٌا   َّو مىيحىصٌي  ُ ََّّ مىهيىٌي  َّ. مبٌٌوً

ُ َّأنََّّويَّقبٌل ََّّومٌس َّ ََّّ مخاًاة ََّّهذهَّ مىقاابات َّتحظىَّ مىصا ف َّفةيَّ ماا شةات 

َّ ُ ََّّخ   َّباإلغخابََّّ أل بٌ َّو مصةبػٌٌٌات  ََّّذإَُّ؛غاو ة مصيٌٌٌات  َّ مةٌق ت  حةاثت 

َّ مييَّتخن َّ ََّّت َّ مثقافٌُ َّ ألوشع  ُ َّنةىي ََّّفةيَّ ميغٌةر ت  ُ ََّّ محارةن َّ أل بٌة  ُ َّ مٌظرًة

ُ َّو فوَّ،و مٌقا َّ َّإمىَّ مٌظرً َّ ميحو     ََّّ ُ َّ ًةاال  ََّّفيًَّهاً َّ النةطَّ مصيٌٌٌات  ر بات 

َّ ُ َ ََّّ الحيىاغٌ َّفيَّتن  ُ ُ ،َّوكثٌرًََّّو مصٌاشٌ ََّّ  مىرحن ُ ََّّوةيَّ محركةات  وةيََّّ مٌظرًة

َّ ُ َّو ماا شات  َّ مٌصوً ُ َّوثل  َّ مػرقٌة ُ َّأوشةع  َّشٌاشةٌ َّوةيَّحركةات   ميةيَّ ًبثقةت 

َّ مىةةرأة َّك ُ َّتحرًةةر  ُ َّحركةة َّ مىاًٌةة ُ َّ محقةةو   ُ َّ،َّوحركةة ُ َّ ألورًكٌةة ،َّو محركةة

َّنا َّ ُ ،َّو ميظاهر ت  ََّّ إلشباًٌ ُ َّفيَّفةَّ محرب  َّ مػامىٌة  ُ َّ مط بٌة  ُ ٌَّيٌةا،،َّو محركة
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ثػةرٱف  ٚٞػؽ ٠ة٩ػٍخ  ،ٚػٰ ٚؿ٩كػةكٹ قػٲ٧ٌة  ،أكاػػؿى ا٣كػذٲ٪ٲةًت  ا٣ذٰ ا٩ػؽ٣ٍٕخ 

 ا٣كٲةقٲًح كا٣٪ْؿٱػًح اٵدثٲػحً  ٚٲ٫ ا٣ٕٺٝحي ثٲ٨ ا٣سٮرةً  ٍخ ا٣ؾم دض٤ق  ا١٧٣ةفى اٵ٦س٢ى 

ٰ ٚػ ًػؿاثةتي ا٣ُٺثٲػحي ٚٞػؽ ثػؽأًت اٷ (،0857) أٱػةرى  / أظؽاًث ٦ػةٱٮ ػٺؿى 

، كظػػؿًب اٷوػػٺظةًت ا٣ضة٦ٕٲػػحً  ثؼىػػٮصً  (0857)رثٲػػٓ ٔػػةـ  ا٣ذىػػةٔؽي 

 جػحى ا٣ػجٺًد ٤٠ ٭ػة ا٤ُ٣ ا٧ٕ٣ػةؿي ٔجػؿى  كمػةرؾى  ،اٷ٦جؿٱة٣ٲػًح ا٣ٕة٧٣ٲػحً  ٲذ٪ةـ، كًؽق ٚ

ى  ٦ػ٨  ٦119ػة ٹ ٱٞػ٢  ٔػ٨  مػةرؾى ٦ةٱٮ / أٱةرى ٰٚٛ ا٣سة٣رى ٔنؿى ٨٦  ،٭٥إًؿاث

ثػةرٱف،  ٚػٰ مػٮارعً  ةه ٤٦ٲٮ٩ٲػحه ا٣ٕػةـ ، كا٤ُ٩ٞػٍخ ٦كػٲؿ ٰٚ اٷًػؿاًب  جحً ا٤ُ٣

 كا٧ٕ٣ػةؿي ا٧٣ٕةرًػٮفى  جػحي ا٤ُ٣ ك٠ةفى  ،اٷًؿاًب  ٭ة ٰٚ ظة٣حً كدػ٤ًخ ا٣جٺدي ٤٠  

ـً ٱي٤ٮ ظٮفى ثثةرٱف  ٰٚ مٮارعً  ٟى  .ةٵٔٺ ٠ ؿي د٤ػ ا٣ذػٰ  ا٣عػةٹتي ثة٧٣نػة٬ؽً  كديؾى

ٗػؽا  ا٣ػؾٱ٨ى  - ا٤ُ٣جػحى  كمػةرؾى  .«ا٣جؤقػةء» ذًػ٫ر٬ة ڤٲ١ذٮر ٬ٮٗٮ ٚػٰ ركاٱوٮق 

ٌي  ة أقةدؾةن صة٦ٕٲٲ٨ى ثٕ ٕن ْ  ٨٦ ا٧٣ي  ٠سٲؿه  - ٭٥ قؿٱ ٦ػ٨  اٵدثٲٲ٨ى ا٣ٛؿ٩كػٲٲ٨ى  ؿٱ٨ى ٪

ا  ٥ؿكا ث٭دحزق  في كصةؾ دٱؿٱؽا، كآػؿ ٦س٢ً   ٦ٲنٲ٢ ٚٮ٠ٮ. ٦س٢ً ٨٦ ٠سٲؿن

ى:الووَمىالنظروُةىوالنقُد
 ػػٺؿى كٗٲًؿ٬ػة ٦ػ٨ ٚؿ٩كػة  ا٣ذػٰ ػؿصػٍخ  أق٭٧ًخ ا٧٣ٞةرثػةتي ا٣٪ْؿٱػحي 

 ا٣ٕٞػؽٱ٨ً  ٬ػؾٱ٨ً  ػػٺؿى  ا٣ؽراقػةًت اٵدثٲػحً  ٰٚ وٮغً  ا٣كذٲ٪ٲةًت كا٣كجٕٲ٪ٲةًت 

ا ثة٣ٕٞؽٱ٨ً  ا٣ذكٕٲ٪ٲةًت  كٗؽا ػٺؿى  ،ا٣س٧ة٩ٲ٪ٲةًت كا٣ذكٕٲ٪ٲةًت  :ا٣ٺظٞٲ٨ً  ٦ؿكرن

  ٰ ٦ػ٨  ١٦ٮ٩نة ٝٲةقٲ ة ٚػٰ ٠سٲػؿو  - ا٣٪ْؿٱحى اٵدثٲحى ٱن٢٧ ا٣ؾم  - ا٧٣ٞؿري ا٣ؽراق

 ًٍ كا٣ؽراقةًت ا٤ٕ٣ٲػة،  ا٣ضة٦ٕٲًح اٵك٣ٯ اٵدثٲًح ٰٚ ا٧٣ؿظ٤حً  دراقًح ا٧٣ٮاد  ػُ

ة ثؾادً إ٦ق  ا ٝةا٧ن ػؽ  ٦ػؽػٺن  ًػ٨٧ى  ٚىٺن  إ٦قةك ،٫ة ٦ٞؿرن ٚػٰ  ٦ٞػؿرو أك ٦ٞػؿراتو دٕي

ًٞػػؽٍت  ؛ا٣ؽراقػػةًت اٵدثٲػػحً  ظٞػػ٢ً  ٔي ي٩ًنػػبٍخ  ،٦ػػؤد٧ؿاته ٧٤ٔٲػػحه  ك دكرٱػػةته  كأ

ٓو  ٤ٔٯ ٩ُػةؽو  اٵدًب  ٩ْؿٱحً ٰٚ ىحه ؼى٦ذ ٟى  كاقػذ٧ؿق  ،كاقػ  ا٣ذىػةٔؽً ٚػٰ ذ٣ػ

ة أوجطى  ًة ظذٯ٧سةثؿكا٣ ٕن  .٦ٕؿكٚنة مةا
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ػة ًػؽق  ٍخ كدجٕ ٛن ٞنة ظؿ٠حه اردضةٔٲحه ادؼػؾٍت ٦ٮٝ ٟى ٹظ ثحمػ١ةؿو  ا٣٪ْؿٱػحً  ذ٣

ٌي  كراحى  ،ٔؽةو   كا٬ة، كا٧٣ؽل ا٣ؾم كوػ٢ى ؽٍ كصى  «ا٣٪ْؿٱحً »أ٧٬ٲًح ٨ٔ ٱذكةءؿي  ٭٥ثٕ

، اٵدثٲػًح ا٣ذ٤ٞٲؽٱػحً  ٚػٰ ا٣ؽراقػةًت  أك إٔةدًة ا٣٪ْؿً  ٨ًٔ ا٣٪ْؿً  إ٣ٲ٫ ا٣٪ٞةدي ٰٚ اٹثذٕةدً 

ٜه كاًطه  ؿى كّ٭ ٭ة نػة٬ؽك٩ى ٱي كإ٧٩ػة ، اٵ٧ٔػةؿى اٵدثٲػحى  ٱٞؿؤكفى ٹ  أفق ا٤ُ٣جحى ٨٦ ٤ٝ

 ٤ٔػٯ دراقػحً  ٔ٪٭ػة، أك ٱ١ٕٛػٮفى  أ٧ٔةٹن  ، أك ٱٞؿؤكفى د٤ٛـٱحن أك  اٝذجةقةتو قٲ٪٧ةاٲحن 

ٟى  اٵمػ١ةًؿ ا٤٣ُٲٛػحً ٦ػ٨  ك٠ػةفى  .ٚعكػتي  دٲةراتو كادضة٬ةتو ٔة٦حو  ا٣عؿ٠ػًح  ٣ذ٤ػ

ٰ  ذاًت ا٣جي  ا٣ؽراقةًت  ثؿكزي  اٹردضةٔٲحً   ٤ٔػٯ ا٣ٮًػٮحً  ا٣ـااؽي  ، كا٣ذح٠ٲؽي ًٕؽ ا٣ذةرٱؼ

ٚػػٰ  ا٣٪ْؿٱػػحً  ٬ػػؾق ا٣عؿ٠ػػحي اٹردضةٔٲػػحي ًػػؽق  كثػػؽأٍت  .اٵ٠ةدٱ٧ٲػػحً  ٚػػٰ ا١٣ذةثػػحً 

ٟى ا٣ذكٕٲ٪ٲةًت ك٦ة ثٕؽى  ػٺؿى  ٍت كاقذ٧ؿق  ،ا٣س٧ة٩ٲ٪ٲةًت  ٜى ذ٣ ٓى  ٬ة، كدُةث  كدػؽاػ٢ى ٦ػ

 ا٧٣ٕةٱٲًؿ اٵدثٲًح ٩ًٛك٭ة.ٰٚ  ٍت ؿى ظٮاراتو صى 

 ا٩ُػٺؽً  ٔٺ٦حن ٚةرٝػحن ٚػٰ ثؽاٱػحً  ا٣ؾ٠ؿً قة٣ٛحي ٦ٞة٣حي صةؾ دٱؿٱؽا  ٧ة ٠ة٩ٍخ ك٠

ـً ا٣كٲةقػٲحً  ٠ذةبه ٵقذةذً  ثؿزى  ؛ا٣٪ْؿٱحً  مػٲ١ةٗٮ آٹف  ٚػٰ صة٦ٕػحً  ا٤ٛ٣كًٛح كا٤ٕ٣ٮ

ٰ  » ثٕ٪ٮافً  ث٤ٮـ (0876ٔػةـ ) «إٗػٺؽي ا٣ٕٞػ٢ً اٵ٦ؿٱ١ػ
(06)

ارد١ػةزو  ٩ُٞػحى ٠ػةفى  ،

ٔىػ0881-0821ٱ٪ذٞػؽي ث٤ػٮـ ) ٫كٚٲػ ،ٱػحً ا٣٪ْؿ ًػؽق اٹردضةٔٲًح  ٤٣عؿ٠حً   قي ؽق ( ٦ػة 

 أ١ٚػةرنا ًػؽق  ا٧٣ذعػؽةً، كٱ٪ػةٝلي  ا٣ٕة٣ٰ ٚػٰ ا٣ٮٹٱػةًت  صٮا٩تى ق٤جٲحن ٰٚ ا٣ذ٤ٕٲ٥ً 

 أكصػؽى  ا٧٣ٛذػؿضى  جحً ٔٞٮًؿ ا٤ُ٣ أف ا٩ٛذةحى ٰٚ  ا٣٪كجٲًح ا٣ذٰ أكصؽٍت ٦ٛةرٝحن  ا٣٪ْؿٱحً 

، كأزاؿى  كٝٮقضى ٝؽردى٭٥ ٤ٔٯ ا٣ذ١ٛٲؿً  ،٭٥ّة٬ؿةن ا٦ذسة٣ٲحن ثٲ٪ى   كص٭ػحى ا٣٪ْػؿً  ا٣٪ٞػؽم 

ػػؿ ؼي ا٣سٞةٚػػحى  ٗىٲقػػتى ا٣ٞػػٲ٥ى ا٧٣ٞجٮ٣ػػحى ا٣ذػػٰ دٕي ا٣ضة٦ٕػػةًت ٦٪ػػؾ  ٔة٧٣ٲ ػػة ًػػ٨٧ى  ، ك

ٰ  أدق٧٦ة ، ا٣كذٲ٪ٲةًت  ًٕ ٦ي  كٱ١ذػتي  ؛ل إ٣ٯ إٗٺًؽ ا٣ٕٞػ٢ً اٵ٦ؿٱ١ػ ٫ إ٣ػٯ نػٲؿنا ثإوػج

                                                 

ا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣ٕة٣ٰ ا٣ؽٱ٧ٞؿاَٲح كأٚٞػؿ أركاح  آٹف ث٤ٮـ، إٗٺؽ ا٢ٕٞ٣ اٵ٦ؿٱ١ٰ: ٠ٲٙ أٚن٢ (06)

قػذٲٛ٪ـ،  :كا٩ْػؿ ،(. )ثةٷ٩ض٤ٲـٱػح(0876)٩ٲٮٱٮرؾ: قػٲ٧ٮف كمكػذؿ،  ؟ا٣ُٺب ا٣ٲٮـ

 .15ا٣٪ْؿٱح اٵدثٲح كا٣٪ٞؽ، ص
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،ِواهَظرٕث ِاهخفمٖمٖث ،ِواهرقافث ِاهشعتٖثِ ِضرلثِ  ِّٔ ِاهطالة ٌِياعًْضااِِم ِقدِِّٕ ِوِ،اهخطرف 

ِاألعًاَلِاهعظًٖثَِاهًعروفثَِفأِاهرقافاثِ   ٌ قادِوِ.اهغرةٖاثِ ِذهَكِخطثًِدراسٖثًِحخضً

ِسدًلِِأذارَِ ِةشأنِ ِ،لتًٖراِاهمخاب  ِاهَقاد  ِاٍطتاعات  يطخْاه ِِوحَْعج 
(18)

يا ِواٍخشَرِِ.

ِ ِٔ اهاخعو ِ»ِةعَاْانِ ِآخارِ ِةوْمِلخااب ِِلخاب  ِ(ِهًؤهفاُِإ..ِد.1888)عاامِِ«ى ِاهرقااف

ِ ِاهعظًٖاثِ ِعاٌِِٖرشِاهذ.ِأذارِسوسوثًِيٌِاهَقاشات  ّرِةإذارحاُِواشاخ ِِ،األعًاال 

ِوخاللَِ ِِقضٖثَِاهًعٖار ِفِٔأواخرِاهرًاٍَٖٖات  اهخسعَٖٖات 
(18)

ِِغادت ِاهخأِِ، ح عاَرف 

ِ ِاهًعٖارِ ِةطروب  ِِوحقْلِ ِ.اهرقافث ِأوِضروب  اهمخاب  ِِتاثَِإنَِّطوِ:أطروضثِ   ِ اهًادار

ٌَِفِٔأيرٕماِأصتطِ  ىِيٌِاهعًانِ اهخِٔحًمِِِّّٖثاألساسِيٌِاهًعرفثِ ِْاِيطرويٖ فأَِِّ 

ِِاهًشخً ِ  ِِِّٔإهِٓاهخعوىِ ِفّىِٕفخقرونَِِ،اهطدٕد  ِِ:أ.ِ ِ؛اهرقاف ِاإلضاطاث ِةاهًعوْياات 

 ِِ ِواهًخطدذْنَِِاألسا ِاهمخّاب  وهاِِْ،ّااِسااةًقاّٖىِٕعرفٍَِْسخًعِ أنِي ِِاهخَِٕٔفخر ض 

ٕعرفاْنَِِلانَِ ِفأِاهطٖااةِ هإٌِساخطٖعِ ِا؛سٖادًِِاهوغاثَِاإلٍشوٖزٕاثَِِاهطوتثِ  ََ ِْاِاهْهاْ

األيرٕمٖاث ِِْإِعرفْنَِهىِٕمٍْ ِياِاأليرٕمٖث ِاهًعاصرة ِ ِاألِوٖاثِ  ِاهطرب  ِيخٍِٓشتج 

ِسدًلِقدِوِ.يراًلِ ِاهخعوٖىِ فِٔواسًعاِإًٔضاِِأذاَرِِذاِاهمخاب  ِواهرقافث .ِيعإٖر 

َِٕتغِٔهَاِو ِاهَظرٕثَِلاٍَِّاِأنٍِ ق رَّ ِالِخًايات  ِأنَّ اِسازًًاِِج ِةطقٖقث  ًً دائ

ِاألدةٖثِ ِيٌِحقاهٖدِ ِلِٕخشزأ ِ ِأصاتصَِِاٍادل ِ ِوةعادَِِ،اهدراسات  ِتاث ِطوِاهَظرٕاات 

ِ ِألرااَرِوعًٖاااِهواٖااارات  ِإٍّااىِةّاااِِاهخاإِٔقْيااْنَِِاألدب  عتااَرٍِِقاااد يااٌِضٖااد 

ِاهخاأِّااا،ِواألساا وث ِاهخاإِٔطرضٍَِْاهخاإِٔقرؤوٍَِِاهَصااْ ِ  ّااا،ِواهًسااائن 

ِِفاهَظرٕث ِواهَقدِ ِ،ّإطذفٍَِْ ِٖ ِسزًًاِأساسِنِ سٖظالَّ ِيااِِاِياٌِاهدراساات  األدةٖاث 

                                                 

ضساٌِيطًادِوسٖاُ،ِاهعقانِِ:اٍظارِ؛«إغاال ِاهعقانِاأليرٕمأ»هقراًةِوافٖثِفِٔلخابِِ(18)

-113(،ِ 2004هعقنِاأليرٕمٔ..ِإهِٓإٌٔ؟!ِ)اهقاِرة:ِاهًمختثِاأللادًٕٖث،ِاهعرةِٔوا

اٍسدادِاهعقنِِ:قراًةِفِٔلخاب»ضاحىِضًٖدِضسٌ،ِِ:اٍظرِ؛وهعرضِيْسزِهومخابِ،114

ِ.2807ِ،10/2/2020،ِيْق ِصطٖفثِاهًرقف،ِاهعددِ«األيرٕمٔ

ِ.ِ)ةاإلٍشوٖزٕث(.(1888إ..ِد.ِِٖرش،ِاهخعوىِاهرقافِٔ)ٍْْٖٕرك:ِلخبِفَخٖز،ِِ:اٍظرِ(18)
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، كز٧حى ٔٺٝحه صؽ٣ٲحه أز٣ٲػحه ثػٲ٨ اٵدًب كدراقذ٫ً ٰٚ ٝؿاءةً  ٱ٨ى كذ٧ؿ  ا٣٪ةسي ٦ي  داـى 

يػؿل.  ا٣٪ْؿٱًح كا٣٪ًٞؽ ٨٦ ص٭حو، كاٷثؽأةًت اٵدثٲًح ا٧٣ؼذ٤ًٛح ٨٦ ص٭حو أ

ٰ  ٝؽ ك ٰ   ٔيًؿؼى ا٣٪ةٝػؽي ا٣جؿٱُػة٩ ( 0877-0810ٲػة٦ـ )رٱ٧ٮ٩ػؽ ك٣ ا٧٣ةر٠كػ

١ٚػ٢   ،٣عْػحو دةرٱؼٲػحو  ٚػٰ أم   دٕٞٲؽاًت ا٣سٞةٚػحً  ٰٚ ضؽٱًح ٰٚ ا٣ذ١ٛٲؿً ٫ ا٧٣ي ثُؿٱٞذً 

ي  دذ٨٧ٌي  ٣عْحو دةرٱؼٲحو  ػػؿل ٩ةمػبحن ٔ٪ةوؿى قػةاؽةن، ك٦ٮركزػحن، كأ
(11)

 كٚػٰ أم   ،

ػة ٹ  أف ٬ػؤٹءً  ثٲػؽى  ؛دٕٚػحن كاظػؽةن  أصٲةؿه ٔػؽةه ٦ػ٨ ا٣جنػؿً  ز٨٦و ٨٦ اٵز٦٪حً  ٕن ص٧ٲ

٭ة ٲٌحا٣سٞةٚٲحى اٵقةقا٧٣ؤ٬ٺًت  ٮفى ٱ٧ذ١٤  ا٣ضٲػ٢ً ٰٚٛ  ،كا٣ذ٤ُٕةًت ا٧٣كذٞج٤ٲحى ٩ٛكى

)ا٣ذٞة٣ٲػؽي  د٤ٞٲػؽٱٮفى  )ا٧٣ؤقكةتي ا٣ٞةا٧حي(، كآػؿكفى  أ٩ةسه قةاؽكفى  ٫ً ٩ٛكً  ا٣ٮاظؽً 

٥٬ ١ٚؿٱ ػػة )ا٣ذنػػ١ٲٺتي ا٣ضؽٱػػؽةي( ٚػػٰ أ١ٚػػةرً  ٦ذٞػػؽ٦ٮفى  ا٧٣ٮركزػػحي(، كآػػػؿكفى 

ًٛ٭٥ي ا٧٤ٕ٣ٲحً  ٤ ٺن ٠ةف  ا٣ؾ ؛ك٦ٮاٝ ٙي ظٞجػحو ٦ػ٨ ا٣ػـ٨٦ً ٗة٣جنػة  كٗٲؿى وةاتو  ٦ٌي  كوػ

ـنا ٨٦ ظٲػري  ةحف ٣٭ث ٕنة كاظؽنا ٧٦ٲ ػ َةث ٚةٵ١ٚػةري  ،٫ ا٣٪ػةسي ٪ى ا٣ػؾكؽي أك ٦ػة اقذعكى

اٳزػةري ا٣جةٝٲػحي ٦ػ٨  ٭ػة اٹصذ٧ةٔٲػًح، كقػذ١ٮفي ٦ؿ٠ـٱػحن ٚػٰ ١٦ة٩ذً  ا٣كةاؽةي قذ١ٮفي 

ٜو ـ٬ػؿى إٹق ٤ػ٨ دي ة اٵ١ٚةري ا٣جةزٗػحي ٚ، أ٦ق ا٧٣ةًٰ صـءنا ٨٦ ا٣سٞةٚحً   ؛ ٚػٰ كٝػخو ٹظػ

ا٣ٕ٪ةوػًؿ  دعؽٱػؽي  ؛ ٱيكػةٔؽي٩ةك٣ٲػة٦ـ كثعكًت  ،٭ة ا٧٣ج١ؿةً ٰٚ ٦ؿاظ٤ً  ٵ٩٭ة قذ١ٮفي 

 = أك ا٣ذٰ ٬ٰ صـءه ٨٦ ادضةقو صؽٱؽو ٩ةمػٍ ،٨٦ ٦ؿاظ٢ى ٦ج١ؿةو ٨٦ ا٧٣ةًٰ ا٣جةٝٲحً 

ػػة ٚػػٰ د١ػػٮٱ٨ً كػػةٔؽي ٱي  ٰ   ٩ة داا٧ن ػىػػةاًه ا٣ٕ٪ةوػػًؿ  كٚػػٰ ٚ٭ػػ٥ً  ،ٚ٭ػػ٥و دػػةرٱؼ

ؽةً ا٣كةا
(10)

ؽ  ا٧٣ٞةرثةتي ا٣٪ْؿٱحي  ٰٚٛ ا٣ؽراقةًت  ،  ا٧٣ذحزؿةي ث٧ة ثٕػؽى  اٵدثٲًح ا٣ٲٮـى دٕي

ٟى ك٤ٔٯ ا٣ػؿ٥ًٗ ٦ػ٨  ؛ٔ٪ةوؿى قةاؽةن  ا٣ج٪ٲٮٱحً  ة أقػةدؾةه أ٠جػؿي قػ٪   ٬٪ػةؾى  ٦ػة زاؿى  ذ٣ػ

٤ ٧ٮفى  كٱ١ذجٮفى  ٱٞؿؤكفى  ا٣ؼ٧كػٲ٪ٲةًت  ُٔةاً٭٥ ٚػٰ أز٪ػةءً  ٮا ٰٚ ذركةً ٠ة٩ي كٝؽ ، كٱٕي

                                                 

ٚػٰ  «كا٧٣ٮركزػح كا٣٪ةمػبح ا٣ٕ٪ةوؿ ا٣كةاؽة» :ٕ٪ٮافثا٩ْؿ ا٣ٛى٢ ا٣سة٨٦  ؛ؽ دٛةوٲ٧٣٢ـٱ (11)

رٱ٧ٮ٩ػؽ ك٣ٲػة٦ـ، ا٧٣ةر٠كػٲح كاٵدب )أ٠كػٛٮرد: ٦٪نػٮرات صة٦ٕػح أ٠كػٛٮرد،  :٠ذةب

 . )ثةٷ٩ض٤ٲـٱح(.016-010(، ص0866

 .16قذٲٛ٪ـ، ا٣٪ْؿٱح اٵدثٲح كا٣٪ٞؽ، صك؛ 011ا٧٣ؿصٓ ا٣كةثٜ، ص :ا٩ْؿ (10)
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ٟى ك ،ا٧٣ٞةرثةًت ا٣جةٝٲػحى ا٣ذ٤ٞٲؽٱػحى  ٤ٮفى ٧س  كٱي كا٣كذٲ٪ٲةًت،  ٓي  ٠ػؾ٣ إفق  :ا٣ٞػٮؿى  ٩كػذُٲ

 ٢ي ٧س ػدي  = ظذػٯ اٳفى  ديؽرقسي ٚػٰ ا٣ضة٦ٕػةًت  ا٣ٞؿاءًة ا٣ٛةظىًح ا٣ذٰ ٦ة زا٣ٍخ  َؿٱٞحى 

ا٣نػجةبى  ٪ػة كا٣جػةظسٲ٨ى كإفق ٤َجػحى ا٣ضة٦ٕػةًت ٚػٰ أٱة٦ً  ،«ا٣٪ٞػًؽ ا٣ضؽٱػؽً »أٱةـى ز٬ًٮ 

 ،ٚػٰ ا٧٣كػذٞج٢ً  ا٣ؽراقػةًت اٵدثٲػحى  ا٣ؾم قٲن٢١ي  ؽٱؽى ا٣٪ةمئى ا٣ضٲ٢ى ا٣ض ٤ٮفى ٧س  ٱي 

ٓى أف ٩ٕػؿؼى  ك٨٦ ا٧٣ؤ٠ؽً  ا٣ؽراقػةًت اٵدثٲػًح ٦ٕؿٚػحن دٝٲٞػحن ظػةؿى أ٩٪ة ٣ػ٨ ٩كػذُٲ

٦سػ٢ً اٵدًب ٦ػ٨ ٚػٰ ٦ضػةٹتو  كا٣ذُجٲٞػةًت  ٨١٣ق ثٕيى ا٧٣عةكٹًت ك، ٦كذٞجٺن 

ٰ  ا٣ؿٍٝ   دراقػةًت ا٣ىػٮرًة كإٔػةدةً ، كدراقةًت ا٣ض٪ٮقػًح، كا٣ٕؿٝٲحً ، كا٣ؽراقةًت ٧

ا٧٣ٞةرثػػةًت ، كاٷدرا٠ٲػػحً ، كا٣ؽراقػػةًت اٵدثٲػػحً  اٵص٪ػػةسً  ٢ً إ٩ذةًص٭ػػة، كدػػؽاػي 

(، ك٦ٞةرثػػةًت ا٣ذع٤ٲػػ٢ً اٹقػػذ٧ٕةرً  ، ك٦ػػة ثٕػػؽى ا٣ضؽٱػػؽةً  ا٣كٲةقػػٲًح )ا٧٣ةر٠كػػٲحً 

  ٰ ًٔ ا٣٪ٛك ٦ػ٨  ٤٠ ٭ػة ٬ػٰ = ٭ػة، كا٣ذةرٱؼة٩ٲًح ا٣ضؽٱػؽةً، كا٣ؽراقػةًت ا٣سٞةٚٲػًح ثح٩ٮا

٩ة كٱٛٲػؽي  ،ا٤ٞ٣ٲ٤ػًح ا٧٣٪ىػؿ٦حً  ٚػٰ ا٣ٕٞػٮدً  ٹدضة٬ةًت ا٣ضؽٱؽًة ا٣ذٰ ٩نحٍت ا ٨٧ًً 

ٟى ٤٠ ٫ي أفق ا٣ضؽٱؽى ٹ ٱ٧ؿ   ٍه ك٩٭ةٱػحه ٚعكػتي  ٚػٰ دكرةً  ذ٣ ، ظٲػةةو ٣٭ػة ثؽاٱػحه ككقػ

ًٓ ا٣ػ٪ًٛف ا٣جنػؿٱحً  ٵف ا٣٘ٮصى ٰٚ أ٧ٔػةؽً  ؛اقذ٧ؿارو ٰٚ ٱذضؽدي كإ٧٩ة  ، كا٧٣ضذ٧ػ

 ذ٪ة٬ٲحو.٦ي  ٗٲؿً إ٣ٯ ظؽكدو  ٱ٧ذؽ   = ، كا٣ذةرٱغً ، كا٣ذؿاًث ا٣ٞةا٥ً 

ى:األدبوِةىالتاروخوِةىفيىالمدورِةىالتحوِلىدوافُع
 ٝػػؿاءةً  كأقػػة٣ٲًت  ،اٵدًب  ٣ُجٲٕػػحً  ا٧٣٪٭ضٲػػحي  ٬ػػٰ ا٣ؽراقػػحي  اٵدثٲػػحي  ا٣٪ْؿٱػػحي 

 ثػ٫ إٹق  ٫، كٹ ٱٞػٮـي كدٞٮٱ٧ً  اٵدًب  ٚ٭٥ً  ٤٧ٔٲحي  كا٣٪ٞؽي  ،٭ةكدع٤ٲ٤ً  اٵدثٲحً  ا٣٪ىٮصً 

ـً مذق  ٰٚ ا٧٣ذجعؿي  ا٣ٞةرئي   كا٤٣٘ٮٱػحً  ا١ٛ٣ؿٱػحً  ٨٦ اٳ٣ٲػةًت  كا٧٣ذ٨١٧ي  ،ا٣٪ه   ٯ ٤ٔٮ

ٰ   ٚػٰ ا٧ٕ٣ػ٢ً  كا١٣ػة٨٦ً  ا٣ْػة٬ؿً  اقػذؼؿاجً  ٰٚق ا٣ذٰ دكةٔؽي   أ٦ػة ا٣ؽراقػحي  ،اٵدثػ

ٰ   ٚذؼه   اٵدثٲحي  ٬ة، كدٞة٣ٲػؽً  ا٤٣٘حً  ، كأ٧٩ةطً ا٣٪ه   ٩٭ة دٕ٪ٯ ثحدثٲحً إ :أم ؛٦ة ٬ٮ أدث

ٰ   ٲةؽً ، كا٣كػكا٧٣ٌػ٧ٮفً  كا٣ج٪ٲػحً  كا٣ن٢١ً  ٰ   ا٣ذػةرٱؼ ٰ   كاٹصذ٧ػةٔ  :أم ؛كا٣سٞػةٚ

ى  «دراقحً » ٠ٲٛٲحى  ـي ٞؽ  دي  ٰ   ا٣٪ه   ٚٲ٧ة كراءى  ٥ً ا٣ٕة٣ أف  اٵدثٲػحً  ٤٣ؽراقػحً  كٱ١٧ػ٨ي  ،اٵدث
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ٙى ٣٪ٕؿؼى ٩ة ا٣ذٰ دكةٔؽي  ٤٣ُؿؽً  ٦ٛٲؽةن  دؾ٠ؿةن  ؿى ٮٚ  دي  ي  ٠ٲ  دٞؿٱجنػة ك٩ضٲػتي  ك٩كحؿي  ٩ٞؿأ

ٜي  مػٰءو  ٨ٔ ٢٠   ٰ   ثػة٣٪ه   ٱذ٤ٕػ ًٓ  ، كأف ٤٩ذٛػخى حو ٦ؼذ٤ٛػ ُؿٱٞػحو ث اٵدثػ  إ٣ػٯ ٦ٮاٝػ

ٟى ا٣ػ٪ه   كا٣كٲةؽً  كا٣٪ه   ا٤٣٘حً  ك٧ٗٮضً  كا٣س٘ؿاًت  كا٣٭ٛٮاًت  ا٣ك١ٮًت   ،ٰٚ ذ٣

إقػ٭ة٦نة  ٢ى نػ١  أف دي  كا٣٪ٞػؽً  كا٣٪ْؿٱحً  اٵدثٲحً  ٨٦ ا٣ؽراقحً  اٵقةسي  ا٣٭ؽؼي  ٞؽ ٠ةفى ٚ

 ٫، ك٠ػ٢  ٧٭ةردًػث مؼهو  ٚٲ٫ ٢٠   نةرؾي ٱي  ا٣ذؼىىةًت  ٦ذٕؽدً  ٦نؿكعو  ٨٧ًى ٦ؤزؿنا 

ْ  ك٦ي  ةدهٞق ك٩ي  ةبه ٠يذق  كٝؽ اصذ٭ؽى  .ا٧٧٣ٲـةً  ٭ة ا٣ذؼىىٲحً ثؼجؿادً  ص٧ةٔحو   ثٲػةفً ٰٚ  ؿكفى ٪

ًٓ كا٣كٲةقحً  ثٲ٨ ا٤ٛ٣كٛحً  ا٣ٕٺٝحً  ، ا٣ػ٪ٛفً  ك٤ٔػ٥ً  ، كا٣سٞةٚػحً كاٹٝذىػةدً  ، كا٧٣ضذ٧ػ

ٟى ري ، كدىٮق كا٣عؿٱحً  كا٣ٕؽا٣حً  ًٜ  كاظؽنا، ٺ  ٠ي  كا ٰٚ ذ٣  ا٣ذٰ د٪ْػؿي  كٗٲقؿكا ٨٦ ا٣ُؿاا

ى  كا٣ُجٲٕٲحي  كاٷ٩كة٩ٲحي  اٹصذ٧ةٔٲحي  ث٭ة ا٤ٕ٣ٮـي   ٭٥.ظٮ٣ً  ٨ٍ ٦ً  ٥ً إ٣ٯ ا٣ٕة٣

، ٝؽٱ٧ػحو  ٦ٛػة٬ٲ٥ى ٚػٰ  ا٣نػ١ٮؾً  جؽم ثٕػيى دي  ك٩ْؿٱحه  ٩ٞؽٱحه  ظؿ٠ةته  كأػؾٍت 

أك  ٫ي ذٍػٕى ٧ى ك٦ػة ٝى  ،ا٣ٌػةإحً  ، كإ٣ػٯ اٳ٦ػةؿً ٔٛة ٤ٔٲ٭ة ا٣ـ٨٦ي  زٞةٚٲحو  إ٣ٯ دٞة٣ٲؽى  كد٪ْؿي 

٤ٔػٯ  ث٧يسي٢ ا٣ذعػؿرً  ا٤٧٣ذـ٦ٮفى  دقؿي ثحف ٱى  ، كَة٣جٍخ ا٧٣٭ٲ٧٪حي  ٞةٚٲحي ٫ ا٣ٞٮل ا٣سدضة٤٬ذٍ 

ٟى  ،ا٧٣ٛؿكًحً  ا٣ضؽٱؽةً  كا٣ٞٲٮدً  ا٣ُةراحً  اٵظؽاًث  إ٣ػٯ  حن ٦٭٧إمةرةن  أمةرٍت  ك٠ؾ٣

ًٜ  ا٣٪ْؿٱػحً  ثٲ٨ى  ٤٣ٕٺٝحً  صؽٱؽو  إ٣ٯ ٚ٭٥و  ا٣عةصحً  ٟى  ،كا٣ذُجٲػ ػؽ  ذ٣ػ ػة  كٱٕي إرزنػة ْٔٲ٧ن

يػ ا٣ٕػٮدةي  ، كإف ٠ة٩ػٍخ إ٣ٯ آػؿى  إ٣ٲ٫ ٨٦ ظٲ٨و  ا٣ٕٮدةي  دضؽري  ٦ػ٨  أف دؼ٤ػٮى ٦ػ٨  ؽق ٹ ث

ٟى  ، أك ٣٭ؾق ا٣٪جٮءةً أك ذاؾى  ٣٭ؾا ا٣ؿأمً  ٧ٔٲةءى  كٹءاتو   َةراػحه  أظػٮاؿه  ٚس٧ػحى  ،أك د٤ػ

ٓى ٬ة؛ ٚٞػؽ ادق ة٭ٮاصً ٱي أف  كا٣٪ٞؽً  ٤ٔٯ ا٣٪ْؿٱحً  ٱضتي  ى  كػ ٚٲػ٫ ٌٝػةٱة  كثػؿزٍت  ،٥ي ا٣ٕػة٣

ٞق ٦ي  صؽٱؽةه  كاظذٲةصةته  ، ا٣ٞؽٱ٧ػحً  ٦ػٓ ا٣سٞةٚػةًت  صؽٱػؽةه  ته ٦ٮاص٭ػة ظؽزٍخ ك، ؽةه ٕ

 ١٧٦٪نة.  ٔة٧٣ٲٲ٨ً  كزٞةٚحو  ٨ٔ اٝذىةدو  ، كأًعٯ ا٣عؽٱري ا٣٭ٮٱةتي  ًت ٠سيؿك

ٓي  كٝؽ ٠ةفى  ٍى  أٚؿادنا كص٧ةٔةتو  - ا٣ض٧ٲ  ا٣ؽراقػحي  أف د٘ػؽكى  ٱح٢٦ي  - كركاث

ػة  ٔة٦ػحن  ٤ٚكٛحن  كا٣٪ٞؽي  كا٣٪ْؿٱحي  اٵدثٲحي  ًن ػة صة٦ٕٲ ػة دؼى   أف د١ػٮفى ٦ػ٨ ٔٮ ىن

ٟى ك .ٚعكتي  ىٮفى ؼىث٫ ا٧٣ذ ٱذٕة٢٦ي  ٨ ٤ٔػٯ دٕػٲق  ا٣٭ػؽؼى  ٹ ٱػـاؿي  إذا ٠ةف ذ٣
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ْ   ا٣٪ٞةدً  ، كا٣ذؼ٤ٰ ٨ٔ كا٣ؼكةرةً  ا٣ؿثطً  ظكةًب  ا٣ذؼ٤ٰ ٨ٔ أق٤ٮًب  ؿٱ٨ى كا٧٣٪

ف إ :ا٣ٞةاػ٢ً  اقػذ٪ةدنا إ٣ػٯ اٹٚذػؿاضً  ح؛ٔة٦ٌػ ٤٣سٞةٚػحً  ا٣ضة٩ػًت  أظػةدم   ا٣ذع٤ٲ٢ً 

 .ا٢٧ٕ٣ً  ا٦ذؽاداًت ٰٚ  ٲ ةق٤ج افؿؤزٌ ٱي  ا٣ن٭ؿةً  ا٧٣ؽل ك٣عةؽى  ٝىٲؿةى  ا٣٪ْؿةى 

ـى  ى ٦ي  ٔة٦حو  ٤ٚكٛحو  إف دٕـٱ ـه جة٣ ػ ٍٚٞ ٰٚ ظػةؿً  ٖو ٚٲ٭ة صةا  ٰ ا٧٣نػ١ٺًت دٞى 

ـق  ٤٣ُؿؽً  كثؽاا٢ى  ظ٤ٮؿو  ، كدٞؽٱ٥ً ا٣ٕة٦حً  ٞى ٫ ٰٚ ظؿٱذي  ري ، كديىةدىـ ٚٲ٭ة ا٣ٛؿديا٣ذٰ ٱي

 ًٓ ٛي  ٦ػة ٱ١٧ػ٨ي  َػٮٱٺن  كةٱؿي دي  كا٣٪ٞؽً  ا٣٪ْؿٱحً  دٮص٭ةتي  ٍخ ٚٞؽ ٤ّق  ،ا٧٣ضذ٧ ٫ كوػ

أف  ٤ٔٲ٭ػػة؛ ثٲػػؽى  كدعػػؿصي  ٲ٭ػػة ا٣كػػ٤ُحي ا٣ذػػٰ دع٧ً  ا٣ؼٛٲػػحً  ا٣ؽاػ٤ٲػػحً  ثة٣عؿ٠ػػحً 

ا٣ٞػٮل  دػٮازفً  اػػذٺٹًت  ٸثة٩ػًح ٔػ٣٨ ًؿكرٱحه  ا٣ضؽٱؽةى  كا٧٣٪ة٬شى  اٵ٬ؽاؼى 

ٓى كا٣كٲةقٲحً  كاٹٝذىةدٱحً  اٹصذ٧ةٔٲحً  ـً  ، ٦  .٢ً ا٣ذؽػ   صً ؿى ٤ٔٯ ٚي  ا٣ذؿ٠ٲ

ًٞػٲى٥ كا٧٣ىػة٣طً  ٤ٔػٯ دٮًػٲطً  ٬ؾا ا٧٣نػؿكعً  ٦س٢ي  كٱٕذ٧ؽي   ا٣ذػٰ د٪ػـعي  ا٣

ٓي ٚجذٮًٲًع٭ة  ٔةدةن، ٭ةإ٣ٯ إػٛةاً  ٮ٣ٮصٲةتي ٱكاٷٱؽ ا٣ٞةا٧حي  ا٧٣ؤقكةتي   ٱكػذُٲ

ٕى  ٢ى ٤ٔٲ٭ة، كا٣ذٕة٦يػ ٭ة، كا٣ع٥١ى ٚ٭٧ى  ٮفى ا٣ٕةدٱ   اٵمؼةصي   .ة٦٪ةقػجن  دٕػة٦يٺن ٭ػة ٦

 ا٣ؼةوحً  ا٧٣ن١ٺًت  ٤ٔٯ دعٮٱ٢ً  ا٣ذح٠ٲؽً  ٨٦ ػٺؿً  ٬ؾق ا٣٪ُٞحً  دض٤ٲحي  كٱ٨١٧ي 

 ا٣٪كػٮٱحً  ٚػٰ ا٣ذٮص٭ػةًت  ٦٪ْػٮر٨٬ًق ٔػ٨  ا٣٪كٮةي  ًخ ، ٚٞؽ دا٣ٕٚٯ ٌٝةٱة ٔة٦حو إ

ى كا٤ٛ٣كٛٲحً  كا٣عٞٮٝٲحً  اٵدثٲحً   كا٣ٞػٮا٩ٲ٨ً  ٧٤٣ؤقكػةًت  ٩ٲ٨ى ٮق ٤ػم ا٧٣ي دعؽ   زى ؿى ، كث

ٓى ، كادق ا٣ٞةا٧حً  ا٣ٕؿٝٲحً  ًٙ كا٣ٕؿٝٲػةًت  ٨ٔ ا٣٭ٮٱػةًت  ا٣عؽٱري  ك  ، كز٧ػحى كا٣ُٮااػ

ي  ٦عةكٹته  ٬ة ؽٱؿي ا٣ذٰ ٱي  ٨٦ ا٧٣ؤقكةًت  ٠سٲؿو  ٣ض٢ًٕ  ٝةا٧حن  ؿي ٦ة دـا ػؿل ٠سٲؿةه أ

ػة كاصػتي ٚ ،ا٣ٌٕٛةءً  أ٦ةـى  كةءى٣حً ٧٤٣ي  حن ٝةث٤ اٵٝٮٱةءي  ٫ ك٩ْؿٱذًػ ا٣٪ٞػؽً  ٞؽ ٠ةف داا٧ن

ٰ   كذٞج٢و ٦ي  ٨٦ أص٢ً  ا٣٪ٌةؿى  ٰ   زٞةٚ  .أ٢ٌٚى  كإ٩كة٩

 وة:أدادىأوىمكوناٍتىفيىمفاهوَمىالنظِرىإرادُة

٤ٔػٯ  دذ٧عػٮري  ٬ؾا ا٣جعػًر  ٲ٭ة ٰٚ ٩٭ةٱحً إ٣ أف ٩ؼ٤هى  ا٣ذٰ ٱ٨١٧ي  ا٣٪ذٲضحي 

 كا٣٪ٞػؽى  ا٣٪ْؿٱػحى  ، كدؼػه  ٚػٰ ا٣عكػجةفً  ؤػػؾى أف دي  ا٣ذػٰ ٱضػتي  ا٣٪ٞةطً  ثًٕي 
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،أل،ألوامنغةةثُأل،ألوامصٔاشةةثُألامحقٔقةةثُألألذهألامٌقةةاُطألَةةَْةةأل؛ثًألغاوّةةوامدراشةةثَألابيةٔةةثَأل

امتشرٓثُألألوامىػٌّ،ألوامطتٔػثُأل
(22)

أل.

ألأوألوػطٔةاٍتألألاَاألأشاًشةامخْألًػةد ألألوامىفأَهأَلألنألابفكارأَلإأل:أيأل؛وؤقخثٌألألفامحقٔقثُأل

ألابيِبألأل،ألووفُةِمأِلامفريٓةثأِلأل،ألوامةذاِتألامجٌصةٔثأِلألامُِٓةثأِلألوثلأِلويألًاألفْألوجِيأِلألوخِفرةًأل

أٍِل ألرأٍلحغٔ ةأل،ألوفةْألاامةثأِلجاودةأٍلألغٔرأُلًُاألإأل:يأأل؛وصخقرةأٍلألغٔرأُلألشائنثٌألألإًىاألَْألأشٔاءُألأل=ألًفص

َةْألألامػىنٔةثأِلألامٌاأةثأِلوةيألأل(امحقٔقةثَأل)إنأل»أل:ٍألقائًلألحػرٓفأَلألامٌقايأِلةػُضألألمُألقد ألوُٓألأل.يائهأٍل

أنألأل،ألوٓىكةيأُلوحةديأٍلألفةْألموةيأٍلألامٌةا أِلألمغامتٔثأِلألوفائدةًألألقتًِلألألابكثرأَلألمألشتاِبألألحػنٔلأٌل

«امثقافٔةثأِلأللِتألامخحاوُألألأًِاعأِلألمكل ألألًخٔجثًألألَذهألامحقٔقثُألألحخفاوَتأل
(23)

تٌةّألحُألألفامحقةائ أُلأل،

امخةْألألوامصٔاشةٔثأِلألغنةّألامقةِىألالجخىاغٔةثأِلألًُةاألحػخىةدأُلإأل:أيأل؛اجخىاغًّٔاألوحارٓخًّٔا

َةذهألأل:فنصةفٔثأٍلألوةنغةثأٍلأل،وامخفكٔةرأِلألفْألامرؤٓثأِلألمثأِلامىختد ألأل،ألوغنّألامطرائ أِلامِاقعأَلألكأُلححر أل

أل،وثاةخةثًألألًُائٔةثًألألمكٌُةاألمٔصةْجألوأل،أوألًخةائ أُلألقٌاغةاٌتألأل:أيأل؛وؤقخةثٌألألوقِلٌتألألامحقائ أُل

ألوغنٔةٍألحكةِنأُلأل؛يائىةثأٍلألراشةخثأٍلألرئٔصثأٍلألاقٔقثأٍلألغْألحأشٔسأَلصػتًاألأنألًد ألألكانأَلألثه ألوويأل

األامفكري ألألشخقااءأِلالألأشكالأُل ألثاةخةثًألأللألاقٔقةثَألألأنأْلألغتارةُألألحكِنأُلوأل،فحصُبألألوؤقخثًألألكنُ 

َةذاألألفىثةلأُلأل،يائًىةاألامثاةخةثَألألاماةحٔحثَألألامِأةدةَألألالفخراضةٔثَألألَْألامػتةارةَألأل؛ةٌألصخىر ألوُأل

،ألأشةا أٌلألوِقةٌفألأل؛ألبًةٍابيةٔثُألألهألامٌظرٓثُألغامتًاألواألحٌخقدأُلألَذهألامىصائلأِلألأالأَلألامىِقِفأل

األامٌقدٓثُألألفامٌظرٓاُتأل ألذَُبألإمةّامخةْألحةألابشةا أَلألامٌزغةثَألألضأُلػةارأِلغْألأًُةاألحُألحد ألألكنُ 

أل.فْألامحقائ أِلألوامدٓىِوثأِلألامثتاِتألألغٌارأِلألغٔاِبأل

،ألثًألغفِٓةألةأٍلروتاِشةألأمألغٔةرأَلألةًألوقاِيألةًألروتاشأِلألأكاًْجألأل،ألشِاءٌألوخفشٔثٌألألوامصٔاشثُأل

ألمُةاألد أللألةُةأل-ألوامحٔايَألامىِضِغٔثَألألغِجألوُىاألاي أل-ألوالشخقااءأِلألامخفكٔرأِلألوغىنٔثُأل

ْ ألألًقةدي ألألإجةراءأٍلألفكل ألأل،(اإلٓدِٓمِجٔثأِلامفكرٓثأل)ألةالغختاراِتألألأنألحخأثرأَلويأل ألغىنة

                                                 

ةٔخرألةاري،ألامٌظرٓث:ألوقدوثألمنٌظرٓثألابيةٔثألوامثقافٔثألأل:اًظرأل؛َذهألامٌقاطغيألمىزٓدألحفاصٔلألأل(22)

أل.أل)ةاإلًجنٔزٓث(.33-33(،ألص2107)واًشصخر:ألوٌشِراتألجاوػثألواًشصخر،أل

أل.01ياحِن،ألوقدوثألمدراشثألامٌقدألابيةْألاإلًجنٔزي،ألصأل(23)
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ة ٩ْؿٱ ة ٨٦ ٩ٮعو  ٱٛذؿضي   أظٲة٩نػة إ٧٩ػة ٱ٭ػؽؼي  ٬ؾق ا١ٛ٣ػؿةً  ، ك١٩ؿافي ٦ٕٲ٨و  دٮص٭ن

ًٓ  ةًن ٛذؿى ٦ي  ًٛ  إ٣ٯ كً  ؛ ٵ٩ػ٫أك ا٧٣ؿاصٕحً  ا٧٣كةء٣حً  ػةرجى  ا٣ؼةص   ٪ة ا٣٪ْؿم  ٦ٮٝ

ُن أك ٦ي  ق٤ٲ٥ه  إدراؾه  ٰ   ٯٕ ة ٦ٞجٮؿه  كإٝ ٛن  ٦ػ٨ اٵدًب  ا٣كٲةقػحي  ٤ًخ كإذا ٚيًىػ ،ق٤

ٟى ٹٔذجػةراتو   ظػٲ٨ى  أ٠سػؿى  دذٕٞػؽي  أف ا٧٣نػ٤١حى  ؛ ثٲػؽى ٚعكػتي  دراقػٲحو  ٚإف ذ٣ػ

ًٖ  ٰٚ ا٣كٲةقحً  اٵدبي  ٱكذ٘ؿؽي   ا٣٪ٞؽٱػحي  ا٣ؽراقحي ك .قٲةقٲحو  أك ٔٞٲؽةو  رقة٣حو  ٣ذج٤ٲ

ًٜ  كاقػػٕحي  ًٓ كٔٺٝذىػػ ٵدبى ا٭ػػة ٭ػػة كٚ٭٧ً ٚػػٰ رؤٱذً  كا٣ذٕؽدٱػػحً  اٵٚػػ  ٫ ثػػة٣ٮاٝ

  ٰ ٓي  = اٹصذ٧ةٔ ي  ٚعػٲ٨ى  ،ٰٚ ٬ؾا اٷَةرً  ٬ٰ اٵ٩ض إ٣ػٯ ٹ ٩كػٕٯ  اٵدبى  ٩ٞػؿأ

ًٓ  ٚ٭٥ى ٩عةكؿي ، كإ٧٩ة صة٬ـةو  أك أ١ٚةرو  ظذ٧ٲحو  أمٲةءى ٤ٔٯ  ٣ٕسٮرً ا ٰ   ا٣ٮاٝ  ا٣ذػةرٱؼ

  ٰ ـً  اٹصذ٧ةٔ  ٫.كاظذ٧ةٹدً  ا٧٣كذٞج٢ً  كاقذنؿاؼى  ،ا٧٣ؿقٮ

ػإ :مأ ؛٭ػةٰٚ َجٲٕذً  دحقٲكٲحه  كا٤٣٘حي   اصذ٧ةٔٲػحو  ّػؿكؼو  ٭ة ك٣ٲػؽةي ٩٭ػة ٩ٛكى

َ  ٦ػة ٩ػؿاق كديػ ديعؽ  ا٣ذٰ دي  ، ٚ٭ٰ ا٣ٮقٲ٤حي ٦عؽدةو  كزٞةٚٲحو  ا ٦ػة دذ٘ٲػؿي  ،قؿي ؤ  ١ٚسٲػؿن

ي ا٣ٕىٮرً  ٔجؿى  ٦ٕة٩ٰ ا٧٤١٣ةًت   ٚػٰ ا٣عكػجةفً  ٬ػؾا ا٣ذ٘ٲػؿي  ؤػؾى أف ٱي ٨٦  ؽق ، كٹ ث

ٛن  ٝؽ ٱ١ٮفي  اٳفى  ٲ٫ ٧٤٠حه ، ٧ٚة دٕ٪ً ا٣٪ىٮصً  ٝؿاءةً  ٔ٪ؽى  ٲػ٫ دٕ٪ً  ة ٧ٔػة ٠ة٩ػٍخ ٦ؼذ٤

ة ٞن ا  ؛قةث  ا٤٣٘حً  ، كإ٧٩ة ديج٪ٯ ٔجؿى د١ٮف ٚعكتي ٹ  ٚةٵمٲةءي  ،ٔؽةو  ٔٮا٢٦ى ٯ ٣إ٩ْؿن

ٓى  ٢ي كض  ٹ دي  ث٭ؾق ا٣ُؿٱٞحً  كا٤٣٘حي  .كٰٚ ٩ىٮصو  ٪ػة ، كٔٮا٧٣ي ٫٤ي ن١  كإ٧٩ة دي  ،ا٣ٮاٝ

ٙي  ا٣ؼةوحي   ا٣٪ْػؿم   ا٣جةظػري  ذجػٲق٨ي كثؾا ٱ .ؽ٬ة ٩ع٨ي ٩ٮصً  ٨٦ ٩ىٮصو  إ٧٩ة دذح٣

د١ػٮفي ٹ  ة٤٣٘حي ٚ ،كا٣ٞةرا ثٲ٨ ا١٣ةدًت  ا٣ٞؿاءةً  ٤٧ٔٲحً  ج٪ٯ ػٺؿى ٧ٕ٪ٯ ا٣ؾم ٱي ا٣

 ٬ة.ٰٚ إٱضةدً  ك٭٥ى ٲي ٣ ٭ة دكذؽٰٔ ا٣ٞةرئى ١٣٪ق ك٩ة، د٪ذْؿي  ٦ضؿدةن  أٛٮن 

ا ٦ة أزجخى  ػ ك٠سٲؿن ٰ   ٮ ا٣٪ٞػؽً ٧٦ةرقي ٭٥ أ٩٭ػ٥ ذً ث٧ٮًػٮٔٲق  فى ٮا٧٣ٕؿكٚػ اٵدثػ

ي  ٣ذ٤ٞجةتي ٚة ة،كاًعن د٤ٞ جنة ٭٥ ٰٚ أظ١ة٦ً  ٦ذ٤ٞجٮفى   أظٲة٩نػة ٤ٔػٯ قػ٧ٕحً  ا٣ذٰ دُؿأ

ـً  ٤ٔٯ ٬نةمحً  ثة٣٘حه  إ٧٩ة ٬ٰ دٹ٣حه  ٪ٲ٨ى ٕٲق ٦ي  أدثةءى   ا٣٪ٞػةدً  آراءً  ؿً ، كدجؽ  ا٣٪ٞؽً  أظ١ة

ٟى  ظٲةؿى  ا٣ذػٰ  كاٵظ١ةـي  ٬ٮ ا٣ٛ٭٥ي  ، كا٧٣ذ٘ٲؿي ذن٤١حه ٦ي  ٚة٣٪ىٮصي  ،اٵدثةءً  أك٣ب
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اىٍعِؤَّٕوَّ،ف٘ٓؤ َّاىجَّٖثؤثررََُّّواىٍٔطٔع٘ةََِّّاىذاث٘ةََِّّاىشروطََِّّوفقَََُّّفَّه٘ َّجوثَّلَُّثجعد َّ

ٔ َّ،َّوالََُّّٗر بٍتَّغُ٘رََُّّّإَّ:أيٌَّص دفٍة؛ٌَّحضََّٗهٔنَّ،َّوالٌَّشروطٌَّ فؤَّٖعي٘ؤََّّّلَُّعؤ

وأح٘ ًُؤ ََّّعدةٌََّّح الٌتَّ،َّوىَّّؤٌطٔع٘ةٍََّّذاث٘ةٍََّّشروطٍََّّوفقَََّّألٌَُّّجبدلٌََّّ؛اشجٍرارٍَّ

ن٘ ًُؤ ََّّإنَّاىٍعِؤَّٕىؤ٘سََّ»:َّكؤ لً ََّّعؤََّْؤذهَّاىح ىؤةََِّّاىِل دَِّبعُضََّّرَُّعب َّوََُّّٗ.غ ٌظةٌَّ

ؤَّ،َّوىؤ٘سََّوشؤ لعَََّّدونََََّّّّاىحؤٔاس َّثدرُنؤٌََّّٕرلًّ٘ عػًٌَََُّّّا،َّوى٘سََّح ْزًَّ ًٍّ  َّر بجًؤ َّن

إىؤَّْٕؤذهََّّْؤذاَّاىصؤئ َََّّد رَُِّفؤَّٖأوََّٗؤأوََََُّّّٗتَّبَِّثَّْأوَََُّّّٗدَُّثن َّاشجِ دًاَّإىٌَّٕ َََُُّّّٗفَُّٗصِ َّ

ٌؤَََّّلٓ َّىٍخٍٔعؤةٍَّْ َّوفَّٖثحل َّفَّٖوحٔدََِّّخ طعةٌََّّإَُّّش٘رورةٌََّّ؛أوَّثيَمََّّاىلٍ٘ةَِّ

َّ(اإلٗدٗٔىٔح٘ؤةَِّ)َّغ٘رََِّّاىِلدٗةََِّّاىٍِ ْجََِّّبعضَََّّأنََّّّدَُّْذاَّاىِ كَّوٗظُ٘فََّّ.«اىشروطَِّ

َّثحدٗدََّ»َّثح ولََُّّاىف رغةََِّّاىيغٔٗةََِّّواىٍٍ حه ِتََّّاىخ ْزةََِّّعََّاىٔصف ِتََّّاىبع٘دةَِّ

فؤََّّٖواىٍجحهٍؤةَََّّ،اىٍب شؤرََِّّىيفعوََِّّاىٍِظٍةَََّّاىظٍِ٘ةَََّّْ َّاىلٔاعدََّٓ َّب عجب رَِّبعِظَّ

ََُّّاإلح ىةََِّّقَِّرَُّغَُّ ٖ َّعدَِّعيَّٕب ََّّّاألشػٔري ٍَّلَِّوعََُّّ،عٔرٗةََِّّّاى شوخيف٘ ثََِّّ،هَّاىج رٗخ

«شٔاءٍََّّعيَّٕحد َّ
(24)

َّالَّثجؤٔفرََُّّ-َّاىهج بؤةََِّّأُؤٔا ََِّّنٍ َّفَّٖحٍ٘ؤ ََِّّ-َّوفَّٖاألدِبََّّ.

َّشؤبهةٍََّّثشؤه٘وَََِّّّٕعٍي٘ةََّٓ َّثجٔى َُّفصََُّّ،َّف ىيغةٌَُّحددٍَََّّّٕواحدٌٍَّعًََِّّثأش٘سٌََِّّه ُ٘ةَُّإ

أوََّّاىٍع َُّٖاىٍخجيفؤةََِّّٓ ٌَّجظٍِةََّني ََّّاىِصٔصٌََََُّّّاىٍع ُٖ،َّوبذاَّثهٔنََُّّواشعةٍَّ

ٖ ََّّاىِلدََِّّعٍي٘ ُتََّّنٍ َّثلٔلََُّّجِ كظةَِّاىٍ ْؤ ٌَّف دَُّفظَّٖإىَُّٕج٘خةٍَََُّّّٗاوْذَّ.اىجفه٘ه

َََُُّّٓ ل٘ةًََّّالٌَّرحع٘ ٍتََّّنَّْأ َّْذهَّاىلظ ٗ ،َّفغ ىبً ٌَّ َِّٗظرََُّّإى٘ٓ َّفٌَّٖثوََِّّاىعٔدةٍََُّّٗه

فؤَّٖصؤ٘غِةَََّّّٕىغٔٗؤةًَّبًِؤثهؤُٔنَّحٍِ٘ؤ ََّّاألدب٘ةََِّّإىَّٕاىِصٔصََِّّاىِظرٗٔنَََّّاىعيٍ ءَُّ

َََّ» بِٓؤ َّج َّ،َّبع٘ؤًداَّعؤََّنٌَُّصجليةٍََُّّصٔصٍَّ َََّ»َّأوَّ«اىغؤ لب٘ ْؤذهََّّوبصؤبِ ََّّ.«اىٍ٘جؤ٘

َّواطؤحةٍََّّعيؤَّٕإح بؤ ٍتََّّىيحصؤٔلََِّّعيَّٕاىِلدََِّّ َّاالعجٍ دَحلًََّّّالَُّصجػ٘ ََُّّاىِظرةَِّ

ٌَََّّىذاَّن نَََّّ؛اىعيٍ٘ةََِّّفَّٖاىحلٔلََِّّعي٘ٓ َّع دةًََّّاىجَُّٖحصوَُّنجيَمََُّّٓ ل٘ةٌٍََّّفٌٓٔةٍَّ

                                                 

)اىرب ط:ٌَِّشؤٔراتَّاىؤزٌَ،ََّّدراش تَّفَّٖاألُص قَّاىثل ف٘ةَّشع٘دَّبِهراد،ٌَّص ىمَّاىٍعِٕ:َّ(24)

َّ.2َّ(،َّص2102
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ٖ ََّّاىِلدََُّّمََّلد َّأنَََُّّّٗاىٍِ شِ َّ َّ،إى٘ٓؤ َّاىٍع َُّٖاىجَّٖٗصؤوَُّوَّثًِٔع َّفَّٖاىػرالقََِّّاألدب

ٍَََّّاىِظرََِّّوثلجظَّٖإع دةََّ َّجٔكَفَّأنَّٗ ٌَّحزًُ َّحلًََّّّوكدَّٗهٔنََُّّ.إىَّٕآخرَََّّف٘ٓ ٌَََّّح٘

َّشؤٍٔى٘ةًٍٍَََّّّْهؤحََُّّأُظٍؤةََِّّفؤَّٖلؤو ََّّ،َّنٍ َّٗحدُثَّواالُص٘ ُبََّّواىجعددَُّذىَمَّاىجِٔ َُّ

ٖ ََّّاىِلدََِّّح لََُّّْهذاَّن ُْتَّوَّ.ٌخجيفةٍَّ بعؤُضََّّدَُّثن ؤَُّٗ.َّواىعصؤٔرََِّّعيؤٌَّٕؤر ََّّاألدبؤ

َّبٓؤ ََّّصُفَّاىجَّٖٗج ََّّاىٔح٘دةَََّّأنَّاىصٍةَََّّاىِل دَِّ  ٖ ادعؤ ءًٌَّؤَََّّأكؤو َّ»أُؤَّّاىِلؤُدَّاألدبؤ

ًَِّاألََُّّاىٍعرفةََِّّفرو َِّ «ُٓ ل٘ةٍََّّأحٔبةٍََّّخرىَّفَّٖثلدٗ
(22)

.َّ

ٖ ٌََّّفٓٔمٌََّّاىبشرٗةََُّّواىػب٘عةَُّ فؤٌََّّٖجخ ُصةًََّّواحدةًََّّبشرٗةًََّّ َّغب٘عةََّفَّ،افجراط

َّوحؤٔدٌََِّّه ُ٘ةَِّفَّٖإشهًٔن ََّّبدونََّاىِظرٗٔنَََُّّّٗاىعيٍ ءََُّّن نَََّّا؛َّىذوٌه نٍََّّزٌ نٍََّّنو َّ

ًٌََِّّثوَِّ ًََِّّنث٘رٍََّّشأنَُّشأََُُّّّفٓذاَّاىٍفٓٔمََُّّ،اىش ٌيةََِّّْذهَّاىٍف ْ٘ اىجؤٌََّّٖؤََّاىٍفؤ ْ٘

ََُّ َّواعجبؤ راٍتََّّونج بؤ ٍتََّّوأٌهِؤةٍََّّعصٔرٍََّّفَّٖاىٍعَِّٕعبرَََّّىجغ٘٘رٍََّّأنَّثخظ ٍَََّّٗه

ًََُّّاىصثالََُّّوٗظو ََّّ.ٌخجيفةٍَّ دعَُّٕٗؤٌَّحؤددٍََّّشؤٖءٍََّّوحؤٔدََِّّاحجٍؤ لَِّعََّث ًراٌَََُّّّاىلدٗ

اىخ رح٘ةََِِّّ َّواىجأر٘راِتَّعََّخبراثٌََِّّصجليةًََّّ«ٌٔرورةًََّّإُص ُ٘ةًََّّغب٘عةًَّ»
(26)

َّوُشؤ٘رََُّّ.

ٖ َََُّّّّثصٌِ٘فَّأبَّاىعظٍ٘ةََِّّأوَّاىهجِ ََّّاألعٍ لََِّّإىٌَّٕفٓٔمٌََِّّثً َّ ًٌََّّكػع ّ،َّفَّٖذاثِؤَّك ل

َّوش٘ شؤ٘ةٍََّّاحجٍ ع٘ؤةٌٍََّّؤََّلؤروٍ ََّّعؤ دةًََّّدَُّٔىَؤثََُّّ؛َّألنَّاىهجَ َّ ىبًَّ غٌَّٔرٔقٍََّّوغ٘رَُّ

ََّّٗخُ ََّّ،َّوْذاَّاىشرطٌَُّحددةٍَّ َّػيًل ،َّفهيٍؤ َّارثلؤَّٕاىعٍؤوٌَََُُّّّعََّاىب لَََِّّّٗغَ٘ َّأال 

ًٍََّّعٍوٍََّّإىَّٕرثبةَِّ َّوى٘ؤدَّلؤروٍ ََّّعظ٘ الََّّاىؤذَّثْؤّ؛فرزأَّاشؤجثِ ل٘ةٍَّنؤ نَّدونَّشؤم 

ََُّ ََََّّ،اىبشرٗةََِّّاىػب٘عةٍََِّّفٓٔمَِّىٍَّٗه َّ ،َّوٗجصؤ ٌَّٕفؤٔقٌََّع٘ؤ ًراَّع ًٌّؤَّصؤجخدمَََُُّّّٗح٘

                                                 

َّ.21َّداثٔن،ٌَّلدٌةَّىدراشةَّاىِلدَّاألدبَّٖاإلُخي٘زي،َّصَّ(22)

َّ:ٌ٘شؤ٘وَّفٔنؤٔ،َّعؤََّاىػب٘عؤةَّاإلُصؤ ُ٘ة،َّثلؤدًَّٗ؛ُعٔمَّثشٌٔصهَّٖ:اُظرَّ؛ىٍزٗدَّثف ص٘وَّ(26)

ٗجظؤٍََّْؤذاَّاىهجؤ بَّوَّ.(2102أٌ٘رَّزنَّٖ)اىل ْرة:َّدارَّاىجِٔٗر،ََّّ:حٔنَّرانٍ ن،َّثرحٍة

دع ٍْ َّإى٘ٓ َّاىٍفهرَّاىٓٔىِديَّفُٔزََّّ؛اىػب٘عةَّاإلُص ُ٘ةعٌََِّ لرةَّبََّ٘ثشٌٔصهَّٖوفٔنَّٔ

وزٌؤََّاالطؤػراب تَّاىص٘ شؤ٘ةَّواالحجٍ ع٘ؤةََّّ،فَّٖذروةَّحؤربَّف٘جِؤ م0790َّإىدرزَّع مَّ

َّوف٘ٓ َُّل شَّفيصفٌَّٖٔش َّٗجػرقَّإىٌَّٕخجيفَّحٔاُ َّاىٍٔطٔ .َّ،اىهب٘رة
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ػة؛ ٵ٩ػ ا٣ٮزػٮؽي  = كا٣سٞةٚػحً  كا٣ُجٞحً  كا٣ض٪فً  ا٣ٕؿؽً  ٌن  كػذؼؽـي ٫ ٤٧ٔٲ ػة ٱي ثػ٫ أٱ

 ٠ػةفى  ا٣ػؾ ؛ذ٠ٮرٱػحو  ، كٗة٣جنة ٰٚ ظة٣ػحو ٦ؿ٠ـٱحو  حو أكرثٲ ثنؿٱحو  ٤ٔٯ َجٲٕحو  ٤٣ؽٹ٣حً 

 ا٣جنػؿٱحً  ٨٦ ا٣ُجٲٕػحً  ٭ة ٱض٢ٕي ٤٠ق  ا٣ك٧ةًت  دذ٨٧ٌي  ٧حو ٧ٕق ٦ي  إ٣ٯ ١ٚؿةو  اٹظذ١ةـي 

ػة ٦ػ٨ إ٩كػة٩ٲحً  كا٤٧ٕ٣ٲػحً  ا٣٪ْؿٱػحً  ٨٦ ا٣٪ػةظٲذٲ٨ً  ػة أك ا٩ذٞةون ، أك ا٣٪كػةءً  د٭٧ٲنن

 .حً كرثٲاٵ ، أك ا٣ذٰ ٹ د٪ذ٧ٰ إ٣ٯ ا٣نٕٮًب نحً ا٧٣٭٧ق  ض٧ةٔةًت ا٣

ى:الخاتمة
ٔنة كاظؽنا اٵدبي ٔةدةن  ٹ ٱذ٪ةكؿي   مػٲبنة صة٦ػؽنا، كٹ ٱكػٲؿي  ٵ٩ػ٫ ٣ػٲفى  ؛٦ٮًٮ

 ٔػ٨ ركحً  ؿي ٕج ػ٦ؿآةن دي  ا٣ٕىٮرً  ٤ٔٯ ٦ؿ   ٫ك٬ؾا ٦ة ٱض٤ٕي  .٤ٔٯ ٝٮا٩ٲ٨ى ٦٪ُٞٲحو وةر٦حو 

ـي ٝٮةي اٵدًب  .اٷ٩كةفً  ٰ   ٬ػٰ ٲٌحو كدحزٲؿيق إ٣ٯ ٦ٞٮ٦ػةتو أقةقػ كدؿد١ ا٧٣ٞػٮـي ا٤ٕٞ٣ػ

ٰ  )ا٧٣نةٔؿي )اٵ١ٚةري  ٰ  )اٷثؽاعي (، كا٧٣ٞٮـي ا٣ٕةَٛ (، كا٧٣ٞػٮـي (، كا٧٣ٞٮـي ا٣ذؼٲٲ٤

ا٧٣ٞٮ٦ػػةًت  ا٧٣ٞٮ٦ػػةًت أك ٱذٌػػةءؿي أ٦ػػةـى  ثٕػػيي كٝػػؽ ٱ٪٧ػػٮ  .(ا٤٣٘ػػٮم  )ا٣ىػػ٪ٕحي 

ـً ٨٦  ٢ق ك٣ٕ .د٧ة٦نة كٹ ٱ٘ٲتي  ٤ٔٲ٭ة، ١٣٪٫ ٹ ٱُ٘ٯك ،ػؿلاٵي   ٫أ٩ٌػ أف ٩ػؾ٠ؿى  ا٣ػٺز

ٰ  أف ٱع٥١ى  ٓي أم  ٝة٩ٮفو اقذُؿادم  أك رٱةً اٵق٤ٮبى كا٣جٲةفى كا٣جٺٗػحى  ٹ ٱكذُٲ

ـً  أك أ٤٬ٲػحو  رق٧ٲحو  ٧ؽرقحو ٣ كٹ ٱ٨١٧ي  ،كا٣ىٮرى كا٣ـػةرؼى اٵدثٲحى  ٥و ١ٍػظي  أك ٩ْػة

ـٍ   حن؛ظٞٲٞػ ٮاقي أك ٦عذػ م٢١ى اٵدًب  عؽدىدأف  = ٝٮدي٫ي ا٣كٲةقٲحي  ٦٭٧ة ث٤ٍ٘خ  بو أك ظ

ٓي  ا٣ؾ ٰق دٛػٮؽي ا٧٣ٞػؽرةى ا٣ؾادٲػحى  ٠ة٩ػًخ ا٣ػؿكحي اٷ٩كػة٩ٲحي ا٣ذػٰ دىػ٪  ا٧ٕ٣ػ٢ى اٵدثػ

ى  ،٤٣٪ه    ،ظػًت ا٣ؿق  ٥ً ٚ٭ٰ ا٣ذٰ دٕٲ٪ي٫ي ٤ٔٯ دؼُٰ ٣٘ذ٫ً كظػؽكًدق ا٣ٞٮ٦ٲػًح إ٣ػٯ ا٣ٕػة٣

ػة، كاظػؽةن زةثذػحن ٚػٰ َجٲٕذً  ٨١٣ق ٬ؾق ا٣ؿكحى اٷ٩كة٩ٲحى ٣ٲكٍخ ك ٬ػٰ ة ٧ػإ٩ك٭ػة داا٧ن

ٜى  اقػذ٧ؿارو ٰٚ  ٦ذ٘ٲؿةه  كا١٧٣ػةًف كا٣ٕػؿًؽ كا٣ضػ٪ًف كا٣سٞةٚػًح  ا٣ـ٦ػةفً  مػؿكطً  كٚػ

ٌٛػٰ ا٣ذػٰ دي  ا٣ؼىٮوػٲحً  اٷ٩كػة٩ٲحً  ا١٧٣ٮ٩ةًت  :أم ؛كا٣ذضؿثًح كا٣نٕٮًر كٗٲًؿ٬ة

ٜو ٚػٰ  ك٤ٔٲ٫ ٠ة٩ٍخ  .إ٣ٯ ا٣ٕة٧٣ٲحً  دراقحي اٵدًب دٛذػؿضي كصػٮدى ٦ػ٪٭شو ػجٲػؿو دٝٲػ

ٰ   ا٣ج٪ٲًح ا٣ؽاػ٤ٲًح ٤٣٪ه   دراقحً  ًٜ ٱٞج٢ي اٵدث ًٓ اٵٚ  ؤل ٚػٰ أز٪ػةءً ا٣ػؿ   ٠سػؿةى ، أك كاق
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 ِف األدبيْ شيِا ٌ امىجعنُيةُ بيامىؤم   امخاررِٔة امىؤخرِة فيْ امعىيلِ  دراشِة امعِاولِ 

 ثنيَ   اخجنفيْت قي  و .امجيْ أًجزجْيٍ امجارٓخٔيةِ  امنحظةِ ب أم ،وحٔاثٍِ وثزربجٍِ امفٌٔةِ 

 ،امعصيِِر امىخجنفيةِ  ٍ عبيرَ امىكجيِِ  ووئفجِي طبٔعيِة األدِ   امىٌاَُذ بياخجفِ  

ام راشياِت األدبٔيِة وٌي   وكاًةً وركزٓيةً فيْ وزيا ِ  ودًف جبِأِت امُرا ةُ امفاحصةُ ف

امدياًْ وٌيٍ، فِرُيْت  امٌصِف  بع َ  ْت اشجىر  و ،امعشرٓيَ  امعُِِد األومّ وي امُرنِ 

ُُ فيْ اميٌ   فامىكجِبيِة  مكنىاِت اام اخنِٔة و مبٌٔةِ إمّ اعٌآجَُا  عيِي  بعٔيً ا ،حصي

ْ   واإلطارِ  ،ام اثِٔة منىؤمِف  امصٔرةِ  امخارريِة  ويي امعِاويلِ  وغٔيِر لميَ   ،امجيارٓخ

وامرووياِن،  اإلغرٓي ِ  وي أٓامِ  ثنَ  امىٌاَُذ وامٌظراُت إمّ األدِ   وثطِرْت  .عٌٍ

إغفياِ   ، ويي دونِ واإلًزنٔيزِ  وامفرًصئٔيَ  اإلٓطامٔٔيَ  ا  عصِر امٌُضةِ وروًرا بكج  

فييْ وال شيئّىا ، وامىصيينىٔيَ  امعييرِ   امٌُيي ٓٔيَ  وامىفكييرٓيَ  ِ  اامكج يي إشييُاواِت 

فٔيٍ امٌظرٓياُت األدبٔيةُ  امي ي دخنيْت  امحي ِٓح  إميّ امعصيرِ  ، وصيِاًل األً مسِ 

دراشئاا ميٍ قِاعيُ   حُيًف  كادٓىٔةَ، فأصيبحْت وامجطبُٔاُت امٌُ ٓةُ امىؤشصاِت األ

ْ   غٔيرِ ٍط فاًجُنِت ام راشةُ األدبٔةُ وي ًشيا ،عنىٔةٌ وأشٌس عاوةٌ  إميّ عنيٍه  وٌُزي

َُ وفوَحٍ امز ٓ ةَ وي امحُِ ِ  يٍ  امىعرفِٔة امىجٌِعِة امجْ اشجى    اكجص َُ وٌُا طرائ

 ،وامفنصييفةِ  ،وامييٌفسِ  ،واالرجىييا ِ  ،عنييِِم امجييارٓ ِ  :ودييلِ  وييي وثٌُٔاثِييٍ امح ٓدييةَ 

امعنىٔيِة  األعىيا ِ  يَ وي األدبٔيةَ اًىيا ْت  أن ام راشةَ  بٔ َ  ؛وغِٔرَا ،وام ٓيِ  ،وامفي  

 فيْ إداِ   بعِض امباحدٔيَ  وِي اشجعىا ِ  عنّ امرغهِ  ؛فْ امىخجبراِت  ىزرامجْ ثُ 

وخجنفيةَ  ىٔةَ وامجٌُٔةَ امز ٓي ةَ امىبجكيرةَ، فأثيْت وامعنِِم اإلًصأًِة ام راشاِت امرقْ 

ورارعِة امكجيُ، وكجابيِة امىُياالِت فيْ  ودلِ وي  ،األشكاِ  واألًِاِ  وامٌشاطاِت 

امُ ٓىييِة،  ، ورىييِ  األشييعارِ فِت، وثحُٔييِ  امىخطِطيياِت وامىزيي امصييحِف 

وثييِطِٔي امىصييطنحاِت، واألعىيياِ  امنوِٓييِة واألدبٔييِة وامدُافٔييِة  ،وامجررىييةِ 

امصيجٌٔٔاِت وامصيبعٌٔٔاِت  واًجشرِت امٌظرٓاُت األدبٔةُ وامٌُ ٓيةُ خيف َ  .امىخجنفةِ 
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ؿٱحن كدُجٲٞٲحن صؽٱػؽةن، ٚن٭ؽًت ا٣ؽراقةتي اٵدثٲحي ٦ٞةرثةتو ٩ْ ،ا٧٣ةًٰ ا٣ٞؿفً  ٨٦

ٰ   ،٨٦ ٚؿ٩كة ا٣ٞةد٦حي كٹ قٲ٧ة  ٰ  ا٣ٕػة٧٣  ا،٦ػؤزؿن د٘ٲٲػؿنا كٗٲؿٍت ٨٦ ا٧٣ن٭ؽ اٵدثػ

ي كأوجعًخ ا٣ؿ   ٔنة كدٕٞٲؽنا، ك٩يًنػؿىٍت ٠ذػته ٔػؽةه، كأ ٩ًنػبٍخ ؤل كا٧٣٪ة٬شي أ٠سؿى د٪ٮ

ًٞؽٍت ٩ؽكاته ك٦ػؤد٧ؿاته دٕ٪ػٯ ث٪ْؿٱػحً ؼىدكرٱةته ٦ذ ٔي  ؛كا٣٪ٞػؽً  اٵدًب  ىحه، ك

ٍت ٚػٰ كاقػذ٧ؿق  ،ٰٚ ا٣س٧ة٩ٲ٪ٲػةًت  ثؽأٍت  حن ٔة٦ٌ  ا٣٪ْؿٱحً  أف ظؿ٠حن اردضةٔٲحن ًؽق  ٲؿى ٗ

ا٧٣ٕةٱٲًؿ اٵدثٲػًح، ٰٚ ٬ة، كدؽاػ٤ٍخ ٬ؾق ا٣عؿ٠حي ٦ٓ ظٮاراتو ك٦ة ثٕؽى  ا٣ذكٕٲ٪ٲةًت 

ٜو ٨ً٦ ا٩ذنةًر اٵ٦ٲًح ا٣سٞةٚٲحً  كإ٧٩ػة اٵ٧ٔةؿى اٵدثٲحى،  ٱٞؿؤكفى ٹ ، ك٨٦ أف ا٤ُ٣جح ك٤ٝ

كراظػًخ ا٧٣ٛػة٬ٲ٥ي اٵدثٲػحي كا٣٪ٞؽٱػحي  ؛ٱػحن أك د٤ٛـ ة اٝذجةقػةتو قػٲ٪٧ةاٲحن ٭ٱنة٬ؽك٩ى 

ا٧٣ذ٤ٕٞحي ثةٷٱؽٱٮ٣ٮصٲة كا٣كٲةقًح كا٤٣ً٘ح كا٧٣ٕ٪ػٯ كا٣عٞٲٞػًح كا٣ُجٲٕػًح اٷ٩كػة٩ٲًح 

جػؽم ثٕػيى ا٣نػ١ٮًؾ آراءه ٩ٞؽٱحه ك٩ْؿٱػحه دي  كأػؾٍت  ٠سٲؿنا، دجؽ ٹن ؿي دذجؽق  = كٗٲًؿ٬ة

ٟى ٰٚ   ا٣سٞةٚٲًح ا٣ٞؽٱ٧ًح، كإ٣ػٯ اٳ٦ػةؿً  ١ٮ٩ةًت، كد٪ْؿي إ٣ٯ ا٣ذٞة٣ٲؽً ا٧٣ٛة٬ٲ٥ً كا٧٣ د٤

دق ؿي ثػحف ٱىػ ، كَة٣جػٍخ ذٍػ٫ ا٣ٞػٮل ا٣سٞةٚٲػحي ا٧٣٭ٲ٧٪ػحي ٕى ٧ى ك٦ػة دضة٤٬ذٍػ٫ أك ٝى  ،ا٣ٌػةإحً 

 ،ا٣ُةراػًح كا٣ٞٲػٮًد ا٣ضؽٱػؽًة ا٧٣ٛؿكًػحً  ا٣عؿٱًح ٤ٔػٯ اٵظػؽاًث  ا٤٧٣ذـ٦ٮف ث٧سي٢ً 

ًٜ  ا٣٪ْؿٱحً  ا٣ذٺز٦ٲًح ثٲ٨ى  ٝحً كثؿزًت ا٣عةصحي إ٣ٯ ٚ٭٥و صؽٱؽو ٤٣ٕٺ ٚة٣٪ْؿٱػحي  ،كا٣ذُجٲػ

اٵدبى  ا٣٪ػةسي ٱٞػؿؤكفى  اٵدثٲًح ٦ػة داـى  ة ٨٦ ا٣ؽراقةًت صـءنا أقةقن  كا٣٪ٞؽي قٲجٞٲةفً 

ج٢ً ا٣ذٰ قذكػ١٤ي٭ة ا٣ؽراقػةتي اٵدثٲػحي ٚػٰ أ٫٩ ٱىٕتي دعؽٱؽي ا٣ك   ثٲؽى  ؛٫كٱؽرقٮ٩ى 

ٞنة ا٣ٞةد٦حً  ا٣ٕٞٮدً   ك٦ٞةرثةته كدُجٲٞةته ٰٚ ٦ضػةٹًت  ٦عةكٹته  ، ٚس٧حى دعؽٱؽنا دٝٲ

ٰ  اٵدًب ا٣ؿٍٝ  ، كزٞةٚػػًح ا٣ىػػٮًر ، كدراقػػةًت ا٣ض٪ٮقػػحً ا٣ٕؿٝٲػػحً ، كا٣ؽراقػػةًت ٧ػػ

، كا٧٣ٞةرثػةًت ا٣كٲةقػٲًح، اٷدرا٠ٲحً ، كا٣ؽراقةًت ٢ً اٵ٩ٮاًع اٵدثٲحً ا٣ٮاٚؽةً، كدؽاػي 

  ٰ ًٔ ك٤٧ٔٲةًت ا٣ذع٤ٲ٢ً ا٣٪ٛك  ًػ٨٧ى  ٤٠ ٭ػة ثػؿزٍت  = ٭ػة، كا٣ؽراقةًت ا٣سٞةٚٲًح ثح٩ٮا

٦ػ٨  اٵك٣ػٲ٨ً  ا٣ٕٞػؽٱ٨ً  ، كدنػ٤١ٍخ ػػٺؿى ٲٌحاٹدضة٬ةًت ا٣٪ْؿٱًح كا٣٪ٞؽٱًح اٵقةق

ٍه  ثؽكرةً  ف ا٣ضؽٱؽى ٹ ٱ٧ؿ  إ :مأ ؛كا٣ٕنؿٱ٨ى  مدةا٣ع ا٣ٞؿفً  ظٲػةةو ٣٭ػة ثؽاٱػحه ككقػ
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بافبي د  ، وإهمبا ًجدب   وههاًثٌ فحسبب   ًا ٍ  يً َ  لذبتات   ألن الفهب    ؛اسبجماا  العمٌب

، والجلالٌب   الفلافٌبث  اإلهساهٌث ، و ، والمدجمب، 
 = فبي المايبي والحايبا   الطتٌعبث 

 لها. ههاًث   دائماا إلى ح ود  ال ين ًمج    ًدب  

*   *   * 
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