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 «عًش أثٕ سٌشخ»نـ  «ايشأح ٔمتثبل»قصٍذح 
 دساصخ يف انتهقً اإلجيبثً االصتهٓبيً

 ()أ. د. ْتػ ا٨١تٮ انٍٰٗ

٤ٔٯ دٌٛعه ٤٧ٔٲح ا٣ذٛة٢ٔ ثٲ٨  ةدٞٮـ دراقح اٵدب دراقح ٦ٞةر٩ح أقةقن 

ثٲ٪٭٧ػة،  اذجٓ ظػٮارن ، ثٮوٛ٭٧ة َػؿٚٲ٨ ٚػٰ ٔٺٝػح ٣ٞػةء ٱكػذ«اٳػؿ»ك« اٵ٩ة»

٦٪٭٧ػة ٔ٪ػؽ٦ة  ث٘ؿض ا٣ٮٝٮؼ ٤ٔٯ ٦ة ٱٮ٣ٌؽق ٬ػؾا ا٣عػٮار ٦ػ٨ د٘ٲٲػؿ ٚػٰ أم  

أف ٱػؤدم ٦ػة اقػذ٤٭٫٧  ة٦ة ٣ٛخ ا٩ذجة٫٬ ٰٚ ا٣ُؿؼ اٳػؿ، راصٲنػ ةٱكذ٤٭٥ مٲبن 

 كّٲٛح ٦٭٧ح ٰٚ كص٫ ٨٦ كصٮق إ٩ذةص٫ اٵدثٰ.

٣ُػؿٚٲ٨، ثػٲ٨ ا (encounter)ٹ ٱذ٥ إٹ ثٕػؽ ٣ٞػةء  (Interaction)كا٣ذٛة٢ٔ 

٨٦ صة٩ت أظؽ٧٬ة ٰٚ ظة٫٣ ا٣ػؿا٨٬،  (Reconsideration)ٱ٪ض٥ ٔ٪٫ إٔةدة ٩ْؿ 

٦ة، دذٛةكت  ا٣٪ْؿ ٬ؾق ٔةدة د٘ٲٲؿه  ا٣جٕٲؽ، كٱذ٤ٮ إٔةدةى  أك ٰٚ ٦ةًٲ٫ ا٣ٞؿٱت أك

درصح ٫ٞ٧ٔ كم٧ٮ٫٣ ثذٛةكت درصح ا٩ؼؿاط ٬ػؾا ا٣ُػؿؼ أك ذاؾ ٚػٰ ٤٧ٔٲػح 

٥ ٦ػ٨ ا٤٣ٞػةء، ِ ٰٚ ٬ة ٱٺظى ا٣ذٛة٢ٔ ثٲ٪٫ كثٲ٨ اٳػؿ. ك٧٦ٌ  ؾا ا٣ذ٘ٲٲؿ ا٧٣كػذ٤٭ى

ك٦ة دعٜٞ ٚٲ٫ ٨٦ دٛة٢ٔ، أ٫٩ ٱؤدم ٰٚ ا٣ٕةدة كّٲٛح ٦ػة ٚػٰ ٦ضذ٧ػٓ ا٣ُػؿؼ 

ظةصػةت  –ا٧٣كذ٤ً٭٥، كأ٫٩ ٱ١ٮف اقذضةثح ٣عةصةت ٦ٕٲ٪ح ٰٚ ٬ؾا ا٧٣ضذ٧ػٓ 

                                                 

()  صة٦ٕح د٦نٜ. -أقذةذ ٰٚ ٤٠ٲح اٳداب 
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ٹ ٱكذُٲٓ ا٣٪ْةـ اٵدثٰ ا٣ٞةا٥ د٤جٲذ٭ة ٤ٔػٯ ا٣٪عػٮ ا٧٣جذ٘ػٯ. ك٦ٕ٪ػٯ ٬ػؾا أف 

 ٤ٲح ا٣ذ٘ٲٲؿ ٬ؾق:از٪ٲ٨ ٱع٧١ةف ٧ٔٔة٤٦ٲ٨ 

 ػ ًٔ ٢ ٦ػٓ ا٣ُػؿؼ ٔة٢٦ ػةرصٰ ٱذ٧سػ٢ ٚٲ٧ػة ٱكػذ٤٭٫٧ ا٣ُػؿؼ ا٧٣ذٛة

٤٧ٕ٣ٲػح اٷ٩ذػةج اٵدثػٰ  ااٳػؿ ٨٦ ٔ٪ىؿ أك ٔ٪ةوؿ ٱذٮق٥ ٚٲ٭ة ػٲؿن 

 .ٰٚ ٦ضذ٫ٕ٧

  كٔة٦ػػ٢ داػ٤ػػٰ ٱذ٧سػػ٢ ٚػػٰ ا٣عةصػػح أك ا٣عةصػػةت ا٣ذػػٰ ٱكػػٕٯ ٬ػػؾا

، حن اٹقذ٤٭ةـ إ٣ٯ د٤جٲذ٭ة ٰٚ ٬ؾا ا٧٣ضذ٧ٓ ٤ٔٯ ا٣ىٕٲؽ اٵدثػٰ ػةٌوػ

ك٤ٔٯ ٦ؼذ٤ٙ وٕؽ ٤٧ٔٲح ا٣ذُٮر ا٣نة٢٦ ا٣ذٰ ٱ٪ؼؿط ٚٲ٭ػة ثض٧ٲػٓ 

 .حن ١٦ٮ٩ةد٫ ٔة٦ٌ 

٤ٔػٯ ا٣ىػٕٲؽ اٵدثػٰ إٹ « اٳػػؿ»ك« اٵ٩ة»كا٣ٮاٝٓ أف ا٤٣ٞةء ٹ ٱذ٥ ثٲ٨ 

ٔ٪ؽ٦ة ٱذضةكز ٢٧ٔ أدثٰ ٝٮ٦ٰ ٦ة ظؽكدق ا٣كٲةقػٲح أك ا٤٣٘ٮٱػح أك ا٣ٕؿٝٲػح أك 

٧ن َؿؼ آػؿ ث٤٘ذ٫ اٵـ، أك  ؤقؿٍٞ ا٣ٞٮ٦ٲح كٱى  إ٣ٯ ٣٘ح ٬ؾا ا٣ٞػةرئ، ا٣ػؾم  ة٦ذؿصى

ٕن  ةٔةدٱن  ةٱ٨١٧ أف ٱ١ٮف ٝةران  ٦٪٫ ٰٚ كصػ٫ ٦ػ٨  اث٫ أك ٦ٛٲؽن  ةٱٞؿأ ٦ة ٱٞؿأ ٦كذ٧ذ

ثؽراقح اٵدب ٱٞؿؤق  ة٦ؼذىن  ةكصٮق ظٲةد٫، ٦س٧٤ة ٱ٨١٧ أف ٱ١ٮف ٠ؾ٣ٟ ٝةران 

٦ؼذ٤ٛح ٨٦ ا٣٪ىػٮص  اٱ٪ذ٭ٰ ثةقذضةثح ٩ٞؽٱح دذؼؾ وٮرن  ةإٱضةثٲن  ةكٱذ٤ٞةق د٤ٞٲن 

٨٢١هػ٬ص اإلةػاْٰػث، ٯٜػؽؤق   ا٨٤خًشن  اأدٯتن  اٛارئن ؽٱح. ك١٣٪٫ ٱ٨١٧ أف ٱ١ٮف ا٣٪ٞ

ػ ٨ٮ حشارة٩ األدةٰث كا٨ٙ١ٰث كا١طٰاحٰػث، كٛػػ ٯي٥٫٢ػ٩ ٧هن  اإةػػاْٰن  ا١ٰٖخ٨ٮ ة٩، كٯٖي

٩ٰ ٪ؼا ا٠٥ٓ١ األدةٮ ا١ؼم أ٧خش٩  اسػٯػن  ٌٜ كرث٧ة  .«اٱعؽ»ٯ٥ج ةه٢ث ٤ا إ١٭ ح٢

ا٣ؾم ٱ٪ذ٭ٰ ث٪ه أدثٰ ٨٦ أ٥٬ ٦ة ٱٕ٪ػٰ  ا١خ٢ٜٮ اإلٯشاةٮ الـخ٫٢ا٤ٮ٠ةف ٬ؾا 

٫٣ ٤ٔٲػ٫ أف ٱٮاص٭ػ٫ ث٧ػة ٱ١٤٧ػ٫  ةا٣ؽارس ا٧٣ٞةرف ٣ٶدب، ٵ٫٩ ٱؿل ٚٲ٫ دعؽٱن 

٣ُجٲٕح ٚكعح ا٣ذٛة٢ٔ ثٲ٨ ٨٦ ٦ٞةرىثةت ٦٪٭ضٲح ظذٯ ٱذجٲ٨، ٨٦ ػٺؿ دراقذ٫ 

ككّٲٛذ٭ة، ٦ة ػ٤ٌٛذ٫ ٬ؾق ا٤٧ٕ٣ٲح ٨٦ آزػةر ٚػٰ ٤٧ٔٲػح إ٩ذػةج « اٳػؿ»ك «اٵ٩ة»
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٪قح ٦ػ٨ قػ٪٨  اثٰ ا٣ضؽٱؽ ا٣ؾم ٬ٮ ٦ٮًٓ ٔ٪ةٱذ٫ ثٮو٫ٛ دضكٲؽن ا٢٧ٕ٣ اٵد ٣كي

 ا٣ٕٺٝةت اٷ٩كة٩ٲح ٰٚ ٬ؾا ا٣ٕة٥٣.

ى:ىماىهوىالتلقيىاإلوجابيىاالدتلكامي؟أواّل
 ٢ٕ٣ ٨٦ ا٣ع٧١ح، ٝج٢ ا٣نؿكع ٰٚ ثٲةف ٠ٲٛٲح دراقح ٬ؾا ا٣ٌؿب ٦ػ٨ ا٣ذ٤ٞػٰ

ٮد ث٭ؾق ا٧٣ىػ٤ُعةت ، أف ٱيعؽ د ا٧٣ؿء ثؽاٱح ٦ة ا٧٣ٞى«٧ٔؿ أثٮ رٱنح»ٰٚ ٝىٲؽة 

ٌٞػٰ() (positive) ، كاإلٯشاةٮ(reception) : ا١خ٢ٜٮا٣سٺزح  ثٮوػٛ٭ة وػٛح ٣٭ػؾا ا٣ذ٤

ٰ ٬ؾا ا٣ذ٤ٰٞ(. ة)ثٮوٛ٭ة دؼىٲىن  (inspirational)كالـخ٫٢ا٤ٮ  ٚ ٰ  ٤٣ٮص٫ اٷٱضةث

هث ٨٢١م ٦٤ سا٧ػب ا١ٟاحػب ٚة٧٣ٞىٮد ث٫  «ا١خ٢ٜٮ»ٚح٦ة  خٙطِّ ا١ٜؽاءة ا٥١ي

ىح، ا٣٪ٞؽٱح ٰٚ صٮ٬ؿ٬ة، ٱ٪جٰ٘ أف د١ٮف ٝػؿاءة  . ك٬ؾق ا٣ٞؿاءةا٥١تًػع ا٧٣يذٛع 

٦ذؾك ؽ ٦ىٞٮؿ ا٣ؾكؽ ثسٞةٚح ٦ذ٪ٮٔح ٗ٪ٲح دنٰ ثة٬ذ٧ة٦ةت ٔىؿق ك٦نػة٫٤ٗ؛ 

ٌٰٞ ك٦ة ٱ٪ض٥ ٔ٪٫ ٦ػ٨ ٩ػه، « اإلٯشاةٮ»كأ٦ة وٛح  ٚإ٩٭ة د٪ىؿؼ إ٣ٯ ٢ٕٚ ا٣ذ٤

ةط ، كٵف وػةظج٫ ٱ٪ؼػؿط ٚػٰ ٩نػاأل٩٧ ٯي٨خًز ٧هن  ؛ةكث٭ؾا ٱ١ٮف ا٣ذ٤ٰٞ إٱضةثٲن 

٢و ٦ٞةث٢ ا٧٣ذ٤ٰٞ ا٣ؾم ٱ١ذٰٛ ثٞؿاءة ا٣٪ه ًٔ كٹ دؽٕٚػ٫ ٝؿاءدػ٫ إ٣ػٯ ٠ذةثػح  ،ٚة

. ٦ػ٪ٕٛٺ ٹ ٚػةٔٺن  ةكٱ١ٮف ثؾ٣ٟ ٝةران  ،د٤ٕٲٜ أك ٩ٞؽ أك دراقح أك ٩ه إثؽأٰ

ه ا٣ٮص٫ اٷٱضةثٰ ٚػٰ ٤٧ٔٲػح ا٣ذ٤ٞػٰ، «الـخ٫٢ا٤ٮ»كأ٦ة وٛح  ، ا٣ذٰ ديؼى 

ا٣ػٮأٰ ا٣ػؾم ٣ػ٥ ٱ١ذػٙ ٚة٧٣ٞىٮد ث٭ػة اٷمػةرة إ٣ػٯ ظىػٲ٤ح ٬ػؾا ا٣ٕٛػ٢ 

٦ٌػٯ ثػ٢ وةظج٫ ثٞؿاءة ا٣٪ه كاٹقذ٧ذةع ث٧ة ٱ٪ُٮم ٤ٔٲ٫ ٨٦ دضؿثح ٚ٪ٲػح، 

ؽ  ٦٪ػ٫ ٤ٔػٯ ٩عػٮ ٦ػ٨  إ٣ٯ أثٕؽ ٨٦ ذ٣ٟ ٔ٪ؽ٦ة ١ٌٚؿ ثإ٩ذةج ٩ه ٩ْٲػؿ، ٦كػذ٧ى

٩هو إثؽأٰ ٱ٪٤ُٜ ٨٦ ا٣ػ٪ه  :اٵ٩عةء، ك٤ٔٯ و٤ح ٦جةمؿة أك ٗٲؿ ٦جةمؿة ث٫

ٌٞٯ ذ٤ى آٚةؽ صؽٱؽة ٥٣ ٱج٤٘٭ة قةث٫ٞ، ٦ٓ أف ٬ؾا ك١٣٪٫ ٱذضةكزق ثةقذ١نةؼ  ،ا٧٣ي

٤ً٭٥ كا٣عةٚـ ٤ٔٯ ا٣كػٰٕ إ٣ٲ٭ػة. ك٣ٕػ٢ وػٲ٘ح  ، «اٹقػذٕٛةؿ»اٵػٲؿ ٠ةف ا٧٣ي

دنٰ ثؽٹ٣ح ٬ؾق ا٣ىٛح، ٚ٭ػٰ ٤َػت ٣ٸ٣٭ػةـ ثٞػؿاءة ٩ػه  ،ا٣ذٰ دٛٲؽ ا٤ُ٣ت
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ٱجعسةف ٨ٔ ٦ىؽر ٣ٸ٣٭ةـ أة٦ح، أثؽن  ، كا٣ٛ٪ةفي قةثٜ ا٣ٮصٮد، كا١٣ةدتي 
(0)

. 

ى؟الدتلكام،ىأوىماىآلوتهولكنىكوفىوتمىا
٤ٔٯ ٦ؿاظ٢ أرثػٓ (inspiration)ٱ٪ُٮم أ٧٩ٮذج اٹقذ٤٭ةـ 

(1)
، دي٧س ػ٢ رظ٤ػح 

 (Signification)اٵدب ػةرج ظؽكد ث٤ؽق ا٤٣٘ٮٱح أك ا٣كٲةقٲح، كديذىٌٮج ثذج٤ٲٖ دٹ٣ػح 

ػ٫ أف ٱ٪٤ٞػ٫ إ٣ػٯ ا٧٣ذ٤ٞػٰ  أك دٹٹت ٱع٤٧٭ة ا٣٪ه ا٧٣كذ٤ً٭٥، ٬ٰ ٦ػة ٱػٮدٌ ٦٪ذًضي

 ك٬ؾق ا٧٣ؿاظ٢ ٬ٰ: .٣ؾم ٱ٨١٧ أف ٱٞؿأ ٩ى٫ ٰٚ أٱح ٦ؿظ٤ح ٹظٞحاٹٚذؿاًٰ ا

٥، أك ا٣ٕ٪ةوػػؿ  (أ  ٥، أك ا٣ٕ٪ىػػؿ ا٧٣كػػذ٤٭ى ا٩ذٞػػةؿ ا٧٣ىػػؽر ا٧٣كػػذ٤٭ى

٧ح ٨٦ زٞةٚح  أك أدث٫ أك ٦ضذ٫ٕ٧ أك دةرٱؼػ٫ ثُؿااػٜ « اٳػؿ»ا٧٣كذ٤٭ى

٦جةمؿة أك ٗٲؿ ٦جةمؿة إ٣ٯ ا١٣ةدت ا٧٣كذ٤ً٭٥ ٣٭ة ٚػٰ ٩ىػ٫ ا٣ضؽٱػؽ 

٨١ أف ٱ١ٮف ٝؽ َؿأ ٤ٔٲ٫ ٨٦ دعٮٹت ٰٚ أز٪ةء ا٣ؾم ٱ٪ذض٫، ك٦ة ٱ٧

                                                 

 ٨٦ ا٣ؽراقةت ا٣ذة٣ٲح:« ٤ٮا١خ٢ٜٮ اإلٯشاةٮ الـخ٫٢ا»أٚؽت ٰٚ وٲةٗح ٦ٛ٭ٮـ  (0)

Abdul Nabi Isstaif,  “Beyond  the Notion of Influence: Notes 

Towards an Alternative”, World Literature Today (University  of 

Oklahoma), Vol.  , No. , Spring     , pp.   -  . 

ٞةًرف ا٧٣ٕؿكؼ صٮف ثٲؿت ٚٮقذؿ اٹث٨: ٨٦ ٚى٢ك  ا٧٣ي

“Influence as Transformation, Nietzsche as Influence”, in: John Burt 

Foster,Jr., Heirs To Dionysus: A Neitzschean Current in Literary 

Modernism (Princeton University Press, Princeton and London, 

    ), pp.   -  .  

٤ش٢ػث ، «ا٣ذػحزٲؿ»٧٣ٞٮ٣ػح  ثٮو٫ٛ ثػؽٱٺن « اٷ٣٭ةـ» ٔجؽ ا٣٪جٰ اوُٲٙ: ثعسٰإ٣ٯ صة٩ت 

، 0325٬، ا٧٣ض٤ؽ ا٣سة٨٦ كا٣س٧ػة٩ٮف، ا٣ضػـء ا٣ؿاثػٓ،  ذك ا٣عضػح ٤ش٥ّ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ةػ٤لٚ

ٚػػػٰ اٷ٣٭ػػػةـ كدكرق ٚػػػٰ دٞػػػؽـ اٳداب »ك ؛888-868ـ، ص ص 1104دنػػػؿٱ٨ اٵكؿ 

 .081-068، ص ص 1108، آب 471)د٦نٜ(، ا٣ٕؽد  ا٬٥١ٛٗ األدةٮ، «ا٣ٞٮ٦ٲح

ا٧٣ؽرقح اٹقذٞجة٣ٲح ٰٚ »٬ؾق ا٧٣ؿاظ٢ ٨٦ ا٣ٛى٢ ا٣كةدس ا٧٣ٕ٪ٮف ثػ  أٚؽت ٰٚ دعؽٱؽ (1)

٘ػٮ ا١ػػرس ا٥١ٜػارف ١ػ دب ٨٦ ٠ذةب: ٔجػؽ ا٣٪جػٰ اوػُٲٙ، « ا٣ؽرس ا٧٣ٞةرف ٣ٶدب

 .77-74(، ص ص1105، )٦ض٧ٓ ا٣ٛذط اٷقٺ٦ٰ، د٦نٜ، )ـج ٤ػارس(
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 ا٩ذٞة٫٣ ٬ؾا ٨٦ زٞةٚح ا٧٣ىؽر إ٣ٯ زٞةٚح ا٣٭ؽؼ.

اػذٲةر ا٣ٕ٪ىؿ ا٧٣كذ٤٭ى٥ أك ا٣ٕ٪ةوؿ ا٧٣كػذ٤٭ى٧ح ٦ػ٨ ٦ىػؽر اقػذ٤٭ةـ  (ب 

 .إ٣ٯ ٣٘ح ٱٕؿٚ٭ة ا١٣ةدت ث٢ ٱذٞ٪٭ػة ةأك ٦ذؿص٧ن  ،٦ذةح ١٤٣ةدت ث٤٘ذ٫ اٵـ

ٵف  ؛ا٧٣ىػؽر، ٝػؽ دذ١ػؿر كٱذ٥ ٬ؾا اٹػذٲةر ثٕؽ ٝػؿاءة ٦ذ٧ٕ٪ػح ٣٭ػؾا

ٕن   ٹ ٱ٪ٌت ٨٦ ا٧٣ٕة٩ٰ كا٣ؽٹٹت. ةا١٣ةدت ٱؿل ٰٚ ٬ؾا ا٧٣ىؽر ٩ج

 أك ٬ؾق ا٣ٕ٪ةوؿ ا٧٣كذ٤٭ى٧ح ٨٦ صة٩ػت ،دىعٮ ؿ ٬ؾا ا٣ٕ٪ىؿ ا٧٣كذ٤٭ى٥ (ج 

ا١٣ةدت ث٢ٕٛ ظٮاٚـ ٦كذ٧ؽة ٨٦ ا٣ٮّٲٛح أك ا٣ٮّةاٙ ا٣ذٰ ٱذػٮػٯ 

أك ٦ضذ٧ٕػ٫. ٨٦ ٩ى٫ أف ٱؤدٱ٭ة ٰٚ زٞةٚذ٫ ا٣ٞٮ٦ٲػح أك أدثػ٫ ا٣ٞػٮ٦ٰ 

٦س٧٤ػة  ةكَٲٙ ا٣ذعٌٮؿ ٬٪ة َٲػٙ كاقػٓ، كٱ١٧ػ٨ أف ٱ١ػٮف صـاٲنػ

ٌٛ  ٱ٨١٧ أف ٱ١ٮف مة٦ٺن  ٰ أزؿق إ٣ٯ ٦ىػؽرق اٵك٣ػٰ. ٱىٕت ٫ٕ٦ دٞ

٧ح ٣ٮّٲٛح ٦ة  ٥ أك ا٣ٕ٪ةوؿ ا٧٣كذ٤٭ى ك١٬ؾا ٚإف أداء ا٣ٕ٪ىؿ ا٧٣كذ٤٭ى

أك ٔؽة كّةاٙ ٦ؿدجُح ثة٧٣كذ٤ً٭٥ أك ٦ضذ٫ٕ٧ أك زٞةٚذ٫ أك أ٦ذ٫، ٬ػٮ 

ِ ٚٲ٭ة.٦ة ٱ٧١  ٨ كراء أم دعٌٮؿ ٱيٺظى

٤٧ٕ٣ٲػػح اٹقػػذ٤٭ةـ، ا٧٣ذ٧سػػ٢ ثؽٹ٣ػػح أك « ا٣ذذػػٮٱش»كٱػػحدٰ ثٕػػؽ ذ٣ػػٟ  (د 

 ٥ دٹٹت ديكذٞٯ ٨٦ ٤٧ٔٲح ا٣ذعٌٮؿ ا٣ذٰ ػٌٓ ٣٭ة ا٣ٕ٪ىؿ ا٧٣كذ٤٭ى

كا٣ذػٰ د٧سٌػ٢ صػٮ٬ؿ دضؿثػح ا٣ذٛةٔػ٢ ثػٲ٨  ،أك ا٣ٕ٪ةوؿ ا٧٣كػذ٤٭ى٧ح

 ٰٚ ٩ُةؽ اٵدب.« اٳػؿ»ك« اٵ٩ة»

ى:جىفيىفدحةىالتطبوق:ىقصودة:ىاألنموذاثانّو
ىلعمرىأبيىروذة«ىامرأةىوتمثال»
 ٧م ا١ٜهٰػة:

اٵ٤ٔٯ ٤٣ض٧ةؿ، كا٣ذٞٯ ث٭ة ثٕؽ ٔنػؿ قػ٪ٮات، ٚػإذا ذاؾ  ٔؿٚ٭ة ا٧٣س٢ى »

ق  ة ٔةد إ٣ٯ ثٲذ٫ ٠ة٩ػخ وػٮرة ٚٲ٪ػٮس أكؿ ٦ػة ، ك٧٣ٌ ٥ى ا٣ض٧ةؿ أزؿ ثٕؽ ٔٲ٨، ٚذح٣
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َى   «.٫ ٤ٔٲ٫ٚي ؿٍ كٝٓ 

 ظكػػػػ٪ةء ٬ػػػػؾم د٦ٲػػػػح ٦٪عٮدػػػػح ٦ػػػػ٨ ٦ؿ٦ػػػػؿ

 ٕػػػخ ٤ٔػػػٯ ا٣ػػػؽ٩ٲة ٤َػػػٮع ا٣كػػػةػؿ ا٧٣كػػػذ٭ذؿ٤َ 

 كقػػؿت إ٣ػػٯ ظػػؿـ ا٣ؼ٤ػػٮد ٤ٔػػٯ رٝػػةب اٵٔىػػؿ 

 ٔؿٱة٩ػػػػػح قػػػػػ١ؿ ا٣ؼٲػػػػػةؿ ثٕؿٱ٭ػػػػػة ا٧٣ذ١جػػػػػؿ 

ػػػػػػح ثٲ٪جػػػػػػٮع ا٣ىػػػػػػجة ا٧٣ذٛضػػػػػػؿ اأثػػػػػؽن   ٕى ذق  ٦ي٧ى

 ٩ؿ٩ػػػػٮ إ٣ٲ٭ػػػػة ٚػػػػٰ كصػػػػٮـ ا٣عػػػػة٥٣ ا٧٣كذٛكػػػػؿ 

ؿ  ػػػ٧ق ػػػ٢ ٚػػػٰ قػػػعؿ٬ة ك٦يكى ٞق  كا٣ُػػػؿؼ ثػػػٲ٨ ٦ي٪ى

 ا٣ٕجٞػػػؿم كٌمػػػٯ ث٭ػػػة إثػػػؽاع ٩ةظذ٭ػػػة ا٣ض٧ػػػةؿ 

 ك٦ٌػػػػٯ كث٪ػػػػخ رؤاق ٣ػػػػ٥ د١جػػػػؿ ك٣ػػػػ٥ دذ٘ٲػػػػؿ 

 !ظكػػػػ٪ةء ٦ػػػػة أٝكػػػػٯ ٚيضػػػػةءات ا٣ـ٦ػػػػةف اٵزكر 

ٚذىعٌضػػػؿم ،أػنػػػٯ د٧ػػػٮت رؤام إف دذ٘ٲػػػؿم 
(2)

 

دجؽأ ٔذجح 
(3)
، دذجٕ٭ة ٧٤٠ػح «ا٦ؿأة»ا٣٪ه اٵك٣ٯ )ٔ٪ٮاف ا٣ٞىٲؽة( ث٧٤١ح  

، ا٣ؾم ٱض٧ٓ ٦ة ثػٲ٨ ا٣عٲػةة كا٣ٛػ٨« ا٣ٮاك»، ٱ٧ٌ٭٧ة ظؿؼ ا٣ُٕٙ «د٧سةؿ»

٢ًٞ، إذ ٠ٲػٙ ٱ١٧ػ٨ أف ٱضذ٧ػٓ ا٣ٛػة٩ٰ ٦ػٓ ا٣ؼة٣ػؽ ٞى٢ ٤ٞ٦ ٤ ٞى  ؟ك٬ٮ اصذ٧ةع ٦

ٓي ا٣عٲةة - ك٬ػٮ ٱع٧ػ٢ي ٩ؽثػح ا٣نػؿط اٷ٩كػة٩ٰ ،ك٠ٲٙ ٱ٨١٧ أف ٱ٤ذٰٞ وة٩

                                                 

ٚةٱـ ا٣ؽاٱح كقٕؽ  :ٞٲٜ، دعاأل٥ْاؿ ا١ٟا٢٤ث )ا١شؾء األكؿ( ا١ٜهائػا٩ْؿ: ٧ٔؿ أثٮ رٱنح،  (2)

(، ص ص 1106ا٣ؽٱ٨ ٤٠ٲت ك٦ع٧ؽ  ٌٝضح، )ا٣٭ٲبح ا٣كػٮرٱح ا٣ٕة٦ػح ١٤٣ذػةب، د٦نػٜ، 

116-117. 

٧٣ٕ٪ٯ ا٣ػؾم أمػة٫ٔ ثػة «ا٣ٕذجػح»قٲذجٲ٨ ٤٣ٞةرئ أف وةظت ٬ؾق ا٣كُٮر ٱكذ٢٧ٕ ٦ٛ٭ٮـ  (3)

 Gérard Genette, Paratexts: The Thresholds صٲؿارد صٲ٪ٲخ، كا٩ْؿ ٠ذةثػ٫:

of Interpretation, Translated by Jane E. Lewin, Forward by Richard 

Macksey (Cambridge University Press, Cambridge,     ). 
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، ٦ٓ ٦ى٪ٮع ا٣عٲػةة ا٣جػةٰٝ ثٕػؽ ٚ٪ػةء وػة٫ٕ٩ ٢ى إ٩٭ػة ٦ٌٕػ٤ح  ؟ا٧٣ٮتى ا٧٣ؤصق

 كإ٦ة ا٨ٛ٣ ا٣جةٰٝ. ،اٹػذٲةر ا٣ىٕت: ٚإ٦ة ا٣عٲةة ا٣ٛة٩ٲح

، اقذ٧ؽ ٨٦ أوٲٺن  ة٣ٮ ٥٣ ٱ٨١ وةظج٫ ٚ٪ة٩ن  رث٧ة ٠ةف ٬ؾا اٹػذٲةر ق٭ٺن ك

ٱ٪ذ٭ٰ إ٣ٲ٫، كٱ٢ٛ١ ٣ػ٫، إذا ٦ةأصػةد كأثػؽع ٚٲػ٫،  اا٨ٛ٣ ٬ٮٱذ٫، كرًٰ ث٫ ٦ىٲؿن 

، ثٕؽ ٚ٪ةء صكؽق. ك٧ٔؿ أثٮرٱنح ٚ٪ةف أوٲ٢، ا٩كػؿب ةزة٩ٲن  اٚكعح ظٲةة، ٧ٔؿن 

 ٣عْةت ظٲةد٫. ا٨ٛ٣ ٰٚ ٢٠ ػ٤ٲح ٨٦ ػٺٱةق، كأَجٜ ٤ٔٯ ٢٠ ٣عْح ٨٦

، «ٔؿٚ٭ػة»أ٦ة ٔذجح ا٣٪ه ا٣سة٩ٲح )دٞؽٱ٥ ا٣نةٔؿ ٣ٞىػٲؽد٫( ٚذجػؽأ ثة٣ٕٛػ٢ 

ك٦ٮًٮع ٦ٕؿٚذ٫ ٣ٲف ٗٲؿ ٧ًٲؿ ٱٕٮد ٤ٔٯ ٦ٮوٮؼ ص٪ف، إ٫٩ ا٦ؿأة، ٱينػةر 

ٞن  ٰٚ ٦ذ٨ ا٣ٞىػٲؽة ث٧ػة ٱ٤٘يػت ٤ٔٲ٭ػة ٦ػ٨ وػٛةت ا٣عكػ٨، ٚ٭ػٰ  ةإ٣ٲ٭ة ٹظ

٨٦ ا٣كػ٪ٲ٨،  ا٧٦ذؽه ٔٞؽن أ٦ة ٦ؽل ٦ٕؿٚح ا٣نةٔؿ ث٭ؾا ا٧٣ٮًٮع ٚإ٫٩ «. ظك٪ةء»

٧ػة رقػٮخ، ٵ٩ػ٫ ٦عٛػٮر ٚػٰ ا٣ػؾا٠ؿة. ٗٲػؿ أف كظٌٮرق ٰٚ ٩ٛك٫ راقػغ أٱق 

ة ٚػٰ ا٣ػؾ٨٬ ككاٝػٓ ظػةؿ  ػةًرف ثػٲ٨ ا٣ىػٮرة ا٧٣كػذٞؿ  ثةوؿة ا٣نةٔؿ ا٣ذٰ دٞي

ا٧٣ػؿأة ا٣عكػ٪ةء، دٛضػؤق ثذعػٌٮؿ صػؾرم َػؿأ ٤ٔػٯ ٬ػؾا  -٦ٮًٮع ٦ٕؿٚذ٫ 

ػةرىف «ازػؿن أ»إذ ٗةدرق ص٧ة٫٣ ا٣ؾم ٣ػ٥ ٱٕػؽ إٹ  ،ا٧٣ٮًٮع ، ٱٮ٣ٌػؽ اٵ٣ػ٥، إذ ٱٞي

أ٤ٔػٯ  ٦ػسٺن »ا٣ؾم ٠ةف، كا٣ؾم ٣ػ٥ ٱجػؿح ذا٠ػؿة ا٣نػةٔؿ، ثٮوػ٫ٛ « ا٣ٕٲ٨» ثػ

إف ٦ة ٱؤرؽ ا٣نةٔؿ ٬ٮ ٠ٲٛٲح ا٣عٛػةظ «. ا٧٣س٢ اٵ٤ٔٯ ٤٣ض٧ةؿ»ث٢ « ٤٣ض٧ةؿ

ا٣ؾم « ا٣ٕٲ٨»٤ٔٯ ا٧٣٪ـ٣ح ا٣كة٦ٲح ٣٭ؾا ا٧٣س٢ ٰٚ ٩ٛك٫، كذ٣ٟ ثة٣عٛةظ ٤ٔٯ 

 .امةٔؿن  ةثٮو٫ٛ ٚ٪ة٩ن  ٠ةف، ٵ٫٩ ٱضٌكؽ رؤاق

كٔ٪ؽ٦ة ٱٕٮد إ٣ٯ ثٲذ٫ دٞٓ ثةوػؿد٫ ٤ٔػٯ وػٮرة ٚٲ٪ػٮس، ٤ٔػٯ د٧سة٣٭ػة، 

ا٣ؾم ػ٤ٌؽ٬ة، ثٮوٛ٭ة إ٣٭ح ا٣عت كا٣ض٧ةؿ، ٔ٪ؽ٦ة ظٌٮ٣٭ػة إ٣ػٯ ٚػ٨، ٚـاد٬ػة 

ٓى  - ثة٨ٛ٣ ٤ٔٯ ػ٤ٮد - اػ٤ٮدن ثةٵ٣ٮ٬ٲػح. كإذا اقػذُةع ا٣٪عػةت، ا٣ػؾم وػ٪

٤ٔػػٯ ػ٤ػػٮد، ٤ٚػػ٥ ٹ ٱكػػذُٲٓ  اٮدند٧سػػةؿى اٷ٣٭ػػح، أف ٱؼ٤ ػػؽ٬ة أك ٱـٱػػؽ٬ة ػ٤ػػ



 087 (2-1)اجلصءاُ  (59)اجملمد  -دلمٛ دلىع المغٛ العسبٗٛ بدوػق 

أ٤ٔػٯ ٤٣ض٧ػةؿ، أف ٱؼ٤ٌػؽ٬ة ثة٣ُؿٱٞػح  ا٣نةٔؿ، ا٣ؾم ادؼؾ ٨٦ ظك٪ةا٫ ٦سػةٹن 

 .؟ثذعٮٱ٤٭ة إ٣ٯ ٨ٚ :٩ٛك٭ة، أم

٣ًؽًت  ا٣ؽٌرة ا٣ذٰ ثٲ٨ أٱؽٱ٪ة، كا٣ذٰ ٹ دج٤ٖ ٦ٓ ٔذجذ٭ػة  - ا٣ٞىٲؽة ك١٬ؾا كي

ا٣ػػؽػٮؿ ا٧٣ٞؽ٦ػح ٦بػػح ٧٤٠ػح، ٣ذضٌكػػؽ ٦كػٕٯ ا٣نػةٔؿ ا٣ٛ٪ػػةف إ٣ػٯ  - ا٣سة٩ٲػح

 ثعك٪ةا٫، ا٣ذٰ دضٌكؽ رؤاق، إ٣ٯ ظؿـ ا٣ؼ٤ٮد.

َىػتو ٚػٰ ٦ػذ٨ ا٣ٞىػٲؽة إ٣ػٯ « ا٣عك٪ةءى »كإذا ٦ة دضةكز ا٣ٞةرئ  أكؿى ٦ؼة

ا٤٣ؾٱ٨ ٱن٘ٺف ٥ْٕ٦ ٚكػعح ا٣ٞىػٲؽة، ٚإ٩ػ٫ « ا٣٪عةت»، ك«ا٣ؽ٦ٲح ا٧٣٪عٮدح»

٧٦سق٤ػح ثىػٮرد٭ة، أك ثذ٧سة٣٭ػة،  -ٱٞٓ ٤ٔٯ ٔ٪ةوؿ زٺزح ٬ٰ: اٷ٣٭ػح ٚٲ٪ػٮس 

ا٧٣٪عٮدح ا٣ذٰ دكذحزؿ ثٛكعح ا٣ٞىٲؽة، كا٣٪عةت ا٣ؾم و٪ٓ ا٣ؽ٦ٲػح.  كا٣ؽ٦ٲح

ٚ٪ػٰ؛ كزة٩ٲ٭ػة  - كا٧٣ذح٢٦ ٣ُجٲٕح ٬ؾق ا٣ٕ٪ةوؿ قؿٔةف ٦ة ٱذجٲ٨ أف أك٣٭ة إ٣٭ٰ

ا٣ذػػٰ « ة٥ٰٖػػا٬ٰ١ف»ٚ٪ػػٰ؛ كزة٣س٭ػػة ثنػػؿم. كإذ دضذ٧ػػٓ ديعٲػػ٢ ٤ٔػػٯ أقػػُٮرة 

ًؽق ٔػ٪٭ ٕي ٨، ٚىػ٪ٓ دذعؽث ٨ٔ ٤٦ٟ أذـؿ ا٣٪كةء، ك١٣٪٫ ٥٣ ٱكذُٓ ٦ٞةك٦ح ث

٣ٛذةة ٨٦ ٔةج ز٤ضٰ ا٣جٲةض، ٣ٲُٛئ مٮ٫ٝ ٣٭٨، كدٮ٫ٝ إ٣ٯ وػعجذ٭٨،  د٧سةٹن 

ك١٣٪٫ إذ و٪ٓ ا٣ذ٧سةؿ ٤ٔٯ ٔٲ٪٫ د٧٪ٯ ثٲ٪٫ كثٲ٨ ٩ٛكػ٫، ثػ٢ رصػة، أف ٱذعػٮؿ 

١٬ؾا ٤َػت ٦ػ٨ اٷ٣٭ػح ٚٲ٪ػٮس أف ا٣ذ٧سةؿ إ٣ٯ ا٦ؿأة ظٞٲٞٲح ٨٦ ٣ع٥ كدـ، ك

ٰٚ ٔٲؽ٬ة. ك٠ةف ٣ػ٫ ٦ػة أراد  ٫زكصح ٤ٔٯ مة٤٠ح د٧سة٫٣، ثٕؽ أف ٌٝؽـ ٝؿثة٩ د٭ج٫

ٔ٪ؽ٦ة دثخ ا٣عٲةة ٰٚ د٧سة٫٣ ا٣ػؾم ٗػةدر ١٦ة٩ػ٫ إ٣ػٯ ٗؿٚػح ٩ػٮـ ثٲ٧٘ػة٣ٲٮف، 

كأٔةد ٫٣ دٮازف ظٲةد٫، إذ إ٣ٍٙ ا٣٪كةء ٹاٍ ثة٤ٞ٣ٮب
(4)

، ٤ٔػٯ ظػؽ دٕجٲػؿ اثػ٨ 

 ٝذٲجح، ا٣٪ةٝؽ ا٣ٛٞٲ٫.

وعٲط أف ٬ؾق ا٣ٕ٪ةوػؿ ا٣سٺزػح دعٲػ٢ ٤ٔػٯ أقػُٮرة ثٲ٧٘ػة٣ٲٮف ا٣ذػٰ 

                                                 

، دعٞٲٜ كمؿح أظ٧ؽ ٦ع٧ػؽ مػة٠ؿ، ا٣ضػـء اٵكؿ )دار ا١لٓؽ كا١لٓؽاءا٩ْؿ اث٨ ٝذٲجح ،  (4)

 .63(، ص 0871ا٧٣ٕةرؼ، ا٣ٞة٬ؿة، 
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ى٭ة ا٣نؿؽي كا٣ٲٮ٩ةف، كا٣ذػٰ ٚذ٪ػخ أدثػةءى ا٣ٕػة٥٣ ا٣ػؾٱ٨ ٣ػ٥ ٱ٪ُٞػٓ د٪ةزعى أوٮ ٣

دٛة٤ٔ٭٥ ٦ٕ٭ة ٦٪ؾ ا٣ٕىٮر ا١٣ٺقٲح كظذػٯ ٱٮ٦٪ػة ٬ػؾا، ٗٲػؿ أف إمػةرة أثػٰ 

«٨ٰ٘ػ٬س»رٱنح إ٣ػٯ إ٣٭ػح ا٣عػت كا٣ض٧ػةؿ ثةقػ٧٭ة ا٣ؿك٦ػة٩ٰ 
(5)
ػه   دؼى 

ٚذض٤ٕ٭ػػة إ٣ػػٯ ا٣٪كػػؼح ا٣ؿك٦ة٩ٲػػح ا٣ذػػٰ اظػػذِٛ ث٭ػػة أكٚٲػػؽ ا٣نػػةٔؿ  ،اٷظة٣ػػح

«حط٬ٌلت»٣ؿك٦ة٩ٰ ٰٚ ٠ذةث٫ ا
(6)
 (Metamorphoses)  ظٲػح  اكا٣ذٰ ٤ّػخ أثػؽن

ٰٚ ا٣ذةرٱغ اٵدثٰ ا٣ٕة٧٣ٰ، ٦ذؼُٲػح رٝػةب ا٣ٕىػٮر، كثٞٲػخ ٦ىػؽر إ٣٭ػةـ 

ٵدثةء ا٣ٕة٥٣ ا٣ٮقٲٍ كا٣عؽٱر، ٦ذضةكزة ظػؽم ا٣ـ٦ػةف كا١٧٣ػةف، كٔػةاٰٞ 

 ٹ ٱذضـأ ٨٦ ٦ذ٨ اٵدب ا٣ٕة٧٣ٰ. اا٤٣٘ح كا٣سٞةٚح، ٣ذ٘ؽك صـءن 

ثػآداب ا٣٘ػؿب كا٣نػؿؽ كٚ٪ٮ٩٭٧ػة،   رٱت ٰٚ أف أثة رٱنػح ا٧٣ٛذػٮفى كٹ

جًؿى زٞةٚةًت   ا١شا٤ٓػث األ٤ؽٯٰٟػثٰٚ ٢٠ ٦ػ٨  - ةا٣ٕة٥٣ ٨ٔ ٠ست دارقن  كا٣ؾم ػى

ػ ٞن ، - ، كا٣ٕةوػ٧ح اٷ٤١٩ٲـٱػح ٣٪ػؽفسا٤ٓػث ٤ا٧لفػخؽٚػٰ  ةٰٚ ثٲؿكت، كٹظ

ـن  ةكدث٤ٮ٦ةقٲن  إٚؿٱٞٲة، كآقػٲة، ٚىذ٨ ٦ٌٲٛٲ٫ ٰٚ أكرثح، كأ٦ؿٱ١ة ا٣ٺدٲ٪ٲح، ك ا٦ذ٧ٲ

= كا٣ٮٹٱةت ا٧٣ذعؽة اٵ٦ؿٱ١ٲح )كٹقٲ٧ة صٮا٬ؿ ٹؿ ٩٭ؿك كصٮف ٠ٲ٪ٲػؽم( 

ٝؽ ا٤َٓ ٤ٔٯ دض٤ٲػةت ٬ػؾق اٵقػُٮرة ٚػٰ اٳداب ا٣٘ؿثٲػح ا٣ذػٰ ٩٭ػ٢ ٦٪٭ػة 

ٚذعٌٮ٣ػخ اٵقػُٮرة ٤ٔػٯ ٱؽٱػ٫ إ٣ػٯ  ،ك٢ٌٔ، ٚذٛة٢ٔ ٦ٕ٭ة ثُؿٱٞذػ٫ ا٣ؼةوػح

                                                 

 Arthur Cotterell, The Encyclopedia of Mythology (Hermesا٩ْػؿ:  (5)

House, London,     ), p.   ; Stephen L. Harris and Gloria PLatzner, 

Classical Mythology: Images and Insights (Mayfield Publishing 

Company Mountain View, California, London and Toronto,     ), 

pp.    -    & “Visions of Venus”, ibid, pp.    -   . 

٤فػظ دؿص٫٧ إ٣ٯ ا٣ٕؿثٲح ا٣ؽ٠ذٮر زػؿكت ١ٔةمػح دعػخ ٔ٪ػٮاف آػػؿ، كا٩ْػؿ: ا٣نػةٔؿ أكٚٲػؽ،  (6)

دؿص٧ػ٫ كٝػؽـ ٣ػ٫ ا٣ػؽ٠ذٮر زػؿكت ١ٔةمػح، راصٕػ٫ ٤ٔػٯ اٵوػ٢  ،«٤ٰخػا٬٤ر٬٘زس»ا١ٟائ٨ات 

 (.0873ا٣ٞة٬ؿة ، ا٣ُجٕح ا٣سة٩ٲح )ا٣٭ٲبح ا٧٣ىؿٱح ا٣ٕة٦ح ١٤٣ذةب، حا٣ٺدٲ٪ٰ ا٣ؽ٠ذٮر ٦ضؽم ك٬ج
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 ل اٵدثةء اٳػؿٱ٨.٨ دض٤ٲةد٭ة ٣ؽ٩٦كؼح ٔؿثٲح، د٪ذكت إ٣ٲ٫ ثذ٧ٲـ٬ة 

أثة رٱنح ٠ةف أ٦ةـ ػٲةرٱ٨ ٰٚ دٛة٫٤ٔ ٦ٓ اٵقػُٮرة، ٚإ٦ػة أف  كا٣ٮاٝٓ أفق 

ٱكذ٤٭٧٭ة ٧٠ة اقذ٤٭٧٭ة ٩ْؿاؤق ٚػٰ ص٧ةٔػح أثٮ٤٣ػٮ، كٱٕٲػؽ إ٩ذةص٭ػة ث٤جػٮس 

ٔؿثٰ، كذ٣ػٟ ث٤ُػت ا٣عٲػةة ٣ذ٧سة٣ػ٫، ٣ٲػ٪٥ٕ ثىػةظجذ٫، كثٮوػة٣٭ة، ٷٱ٧ة٩ػ٫ 

 ة، كإ٦ة أف ٱٕٲؽ دن١ٲ٤٭ة ٣ذ٪ةقت: ا٧ٕ٣ٲٜ ثةقذعة٣ح أف ٱ٪ٮب ا٨ٛ٣ ٨ٔ ا٣عٲة

 ٩ْؿد٫ ا٣كة٦ٲح ٧٤٣ؿأة، ا٣ذٰ ٹظْ٭ة أ٠سؿ ٨٦ دارس ٣نٕؿق
(7)

 ؛

 ك٩ْؿد٫ ا٣كة٦ٲح ٨ٛ٤٣ كإٱ٧ة٫٩، ث٢ ٱٞٲ٪٫ ثؼ٤ٮدق؛ 

  كرؤٱح ٝةرا٫ ا٣ٕؿثٰ ا٧٣ٮٌظؽ؛ 

  ٩ػؾر ٩ٛكػ٫ ٣ٛ٪ػ٫ كأ٦ذػ٫ ا٣ذػٰ ٱػٮد أف  ةرؤٱذ٫ ٣٪ٛك٫ ثٮو٫ٛ ٚ٪ة٩ن  اكأػٲؿن

 ٱعٲٲ٭ة ٨٦ صؽٱؽ ث٭ؾا ا٨ٛ٣.

كا٣عٞٲٞح أ٫٩ ٹ ٱىٕت ٤ٔٯ ا٧٣ؿء أف ٱذجٲ٨ أ٧٬ٲح ا٣ؽكر ا٣ؾم ٱ١٧ػ٨ أف 

ٵف ٠ػ٢ ظػؿؼ ٦ػ٨ ٝىػٲؽد٫  ؛ا٣عٲةة، ٰٚ ٩ْؿ أثٰ رٱنح ٱؤدٱ٫ ا٨ٛ٣ ٰٚ د٘ٲٲؿ

ٱنٰ ث٧ْٕح ا٨ٛ٣، كثٞؽرد٫ ا٣ؼةرٝح ٤ٔٯ ٦ٞةك٦ح ا٣ػـ٨٦، ٦س٧٤ػة ٱنػٰ ث٧ْٕػح 

ٮس دعٞػٜ ٚػٰ ػة٣ًٜ ٬ؾا ا٨ٛ٣ أك وة٫ًٕ٩، اٷ٩كةًف ا٣ٛة٩ٰ. ٚؼ٤ٮد اٷ٣٭ػح ٚٲ٪ػ

٬ؾا ا٣ذ٧سػةؿ ا٣ػؾم ظٛػـت رؤٱذػ٫ : ا٣ٞىٲؽة ٨٦ ػٺؿ و٪ٓ ا٣٪عةت ٣ذ٧سة٣٭ة

سى٫٤ اٵ٤ٔٯ ٤٣ض٧ةؿ،  ا٣نةٔؿ ٤ٔٯ دح٣ٲٙ ٝىٲؽد٫ ثٕؽ أف رأل ٦ة ٫٤ٕٚ ا٣ـ٨٦ ث٧ى

وػ٪٫ٕ ٦ؼ٤ػٮؽ.  ٚ٭ٰ ٥٣ دؼ٤ؽ ١٣ٮ٩٭ة إ٣٭ح ث٧ٞؽار ٠ٮ٩٭ة ٝؽ أوجعخ د٧سػةٹن 

ٕنػ ٩ةظذ٭ػة دْػ٢ ٦ةز٤ػح ٚػٰ  ، ك١٣ػ٨ ٧ْٔػحةكرث٧ة أوجعخ ػة٣ؽة ثة٣كػججٲ٨ ٦

اٵذ٬ةف، ٚة٣٪عةت، ك٬ٮ اٷ٩كػةف ا٣ٛػة٩ٰ، اقػذُةع أف ٱ٭ػت ثىػ٪ٕذ٫، ثٛ٪ػ٫، 

ذؿىض أ٩٭ة ٰٚ ٗ٪ٯ ٔ٪٫، ٔ٪ؽ٦ة ٱذ٤ٕٜ اٵ٦ػؿ ثذػح٦ٲ٨ ػ٤ٮد٬ػة،  ا٣ؼ٤ٮدى ٷ٣٭ح ٱٛي

                                                 

 S. K. Jayyusi, Trends and Movements in ا٩ْػػؿ ٤ٔػػٯ قػػجٲ٢ ا٧٣سػػةؿ: (7)

Modern Arabic Poetry (Brill, Leiden,     ), Vol.  , p.    . 
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كا٣٪عةت ثنؿ٫َ اٷ٩كة٩ٰ ا٧٣حقةكم اقذُةع أف ٱذعٌؽل ثإرادة اٷثػؽاع ٣ؽٱػ٫ 

 ة و٪ٕذ٫ ٱؽاق.كٱ٢ٛ١ ا٣ؼ٤ٮد ٧٣ ،ٔٮادم ا٣ـ٨٦

، ٱؿٱؽ، ثإرادة اٷثؽاع ٣ؽٱ٫، أف ٱ٭تى ا٣ؼ٤ٮد ٨٧٣ ةكأثٮ رٱنح، ثٮو٫ٛ ٚ٪ة٩ن 

 ٱعت، ك٣ٲف ز٧ح ٨٦ قجٲ٢ إ٣ٯ ٬ؾا ا٣ؼ٤ٮد إٹ ثة٣ذعٌٮؿ إ٣ٯ ٨ٚ.

ثؽاٱح إ٣ٯ ا٣٪كؼح ا٣ؿك٦ة٩ٲػح ٵقػُٮرة ثٲ٧٘ػة٣ٲٮف،  ك٤ٔٯ أم ظةؿ ٣٪٪ْؿٍ 

٣٪ْػؿ ٚػٰ دعٌٮٹد٭ػة ٚػٰ ثٕؽ٬ة إ٣ٯ ا ٧٠ة قٌض٤٭ة أكٚٲؽ ٰٚ دعٌٮٹد٫، ك٣٪٧ًي 

ٝىٲؽة أثٰ رٱنح، ك٩ذجٲ٨، ٨٦ زى٥ق، وػ٪ٕح ا٣ٛ٪ػةف اٵ٦٭ػؿ ٚػٰ إٔػةدة دنػ١ٲ٤٭ة 

 ٤٣ٞةرئ ا٣ٕؿثٰ.

ىأدطورةىبوغمالوونىكماىوردتىفيىكتابىأوفود
ثٕؽ أف دجٲ٪ٌة أف أقُٮرة ثٲ٧٘ة٣ٲٮف ٰٚ وٮرد٭ة ا٣ٺدٲ٪ٲػح، ا٣ذػٰ ٤ٞ٩٭ػة ٣٪ػة 

«ا١خط٬لت»أكٚٲؽ ٰٚ ٠ذةث٫ 
(8)

ٰق ، ٠ة٩خ ٦ىؽر  ٚػٰ  إ٣٭ةـ أثػٰ رٱنػح اٵقةقػ

ػؽ  ٦ػ٨ « ا١خطػ٬لت»، ٱ١٧٪٪ة أف ٩نٲؿ إ٣ٯ أف ٠ذةب «ا٤ؽأة كح٥راؿ»ٝىٲؽد٫  ٕى ٱي

 ا١ػتٍ ت»، ك«Amoresا١ٖؾ١ٰػات »أ٥٬ آزةر أكٚٲؽ اٵدثٲػح ا٧٣ؿ٦ٮٝػح ا٣ذػٰ دٌػ٥ 

Heroides»٘ػ٦ ا٫١ػ٬ل»، ك
(01)

 Ars Amatoria» ـػ٬٢ؾ ا١طػب »كRemedia 

Amoris»ا١خٜػػ٬ٯ٣»، ك Fasti» ا٤٬ِ٨٥١ػػات ا١طؾٯ٨ػػث»، ك«٤ٰػػػٯا»كTristia » 

ٱحػؾ ثض٧ةع ا٤ٞ٣ػٮب  ا٦ٞؿكءن  اكٗٲؿ٬ة. كٝؽ ٤ٛ٠خ ٬ؾق ا٧٣ؤ٣ٛةت ٫٣ ا٣جٞةء مةٔؿن 

ٮ ؿى ا٣ٞكُ٪ُٲ٪ٲح إ٣ػٯ  ٰٚ ٔىؿق كٚٲ٧ة دٺق ٨٦ ٔىٮر، ػٺ ثٌٕح ٝؿكف د٤خ دىعى

ؿىأ ٚٲ٭ة قؿن  ع٫ ٠سٲؿكف ٨٦ دارقٲ٫. اا٧٣كٲعٲح ٠ةف ٱٞي  ٚٲ٧ة ٱؿص 

                                                 

 .ا٧٣ؿصٓ ا٣كةثٜ، «٤ٰخا٬٤ر٬٘زس»٤فظ ا١ٟائ٨ات ا٩ْؿ: ا٣نةٔؿ أكٚٲؽ،  (8)

، دؿص٧ػ٫ كٝػؽـ ٣ػ٫ ٘ػ٦ ا٫١ػ٬لأكٚٲؽ، دؿص٫٧ إ٣ٯ ا٣ٕؿثٲح ا٣ؽ٠ذٮر زؿكت ١ٔةمح، كا٩ْؿ:  (01)

، ا٣ُجٕػح ا٣سة٩ٲػح اٵو٢ ا٣ٺدٲ٪ٰ ا٣ؽ٠ذٮر ٦ضؽم ك٬جحا٣ؽ٠ذٮر زؿكت ١ٔةمح، راص٫ٕ ٰٚ 

 (.0868)ا٣٭ٲبح ا٧٣ىؿٱح ا٣ٕة٦ح ١٤٣ذةب، ا٣ٞة٬ؿة 
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ؿف ا٣عةدم ٔنؿ ٧٤٣ٲٺد دضؽد اٹ٬ذ٧ةـ ثنٕؿق ٤ٔٯ ٩عٮ ك٦ٓ ظ٤ٮؿ ا٣ٞ

ٱيعذؾل ظذٯ ٰٚ ا١٣٪ةاف كا١٣ةدؽرااٲةت. كث٤ػٖ اٵ٦ػؿ  ةكاقٓ، كٔةد أ٧٩ٮذصن 

٨ كظي ثجٕي آزةرق أف دي  (Ovid Moralized) ٮ ر ٧٣ى٤عح ا١٣٪كٲح ٧٠ة ٰٚ ٠ذػةبص 

ػ «٤ٓا١شث أع ٰٛث اأكٰ٘ػ ٤ٓا١شن » ٦ػ٨ ٠ذػةب  ةا٣ػؾم أدػػ٢ ػ٧كػح ٔنػؿ ٩ىن

ٰٚ ٠٪ٙ ا٧٣ؤقكح اٵدثٲح ا٣ذٰ دجةر٠٭ػة ا١٣٪ٲكػح، ك٠ػةف ٣ػ٫ دػحزٲؿ  خط٬لتا١

كاقٓ ٰٚ اٵدب اٵكرثٰ ا٣ٺظٜ. كد٪ة٦خ قػ٧ٕح أكٚٲػؽ ٚػٰ ٔىػؿ ا٣٪٭ٌػح 

٣ؽل ا١٣ذةب كا٣ٛ٪ة٩ٲ٨ ا٣ذن١ٲ٤ٲٲ٨ ٤ٔٯ ظؽ قػٮاء، كقػ٧ٯ ثٌٕػ٭٥ ا٣ٞػؿ٩ٲ٨ 

 ا٣سة٩ٰ ٔنؿ كا٣سة٣ر ٔنؿ ثة٣ٕىؿ اٵكٚٲؽم.

 ٲؽ ٰٚ اٵدب اٷ٤١٩ٲػـم ٦ىػؽر إ٣٭ػةـ ١٣ػ٢  ٤ٕٚٯ قجٲ٢ ا٧٣سةؿ ٠ةف أكٚ

كداف ٣ػػ٫ ٚػػٰ ا٣ٞػؿ٩ٲ٨ ا٣كػػةدس ٔنػػؿ  ،Gowerكٗػٮٱؿ  ٦Chaucerػ٨ دنٮقػػؿ 

 Spenserكقج٪كػػؿ  Marloweك٦ػػةر٣ٮ   ٦Lodgeػػ٨ ٣ػػٮدج  كا٣كػػةثٓ ٔنػػؿ ٠ػػ٢  

  Goldingكق ٦ػػ٨ دؿص٧ػػح ٗٮ٣ػػؽ٩ٖ كم١كػػجٲؿ كٗٲػػؿ٥٬ ث١سٲػػؿ ٧٦ػػة اقػػذ٧ؽ  

٨٦ ا٩عكةر مٕجٲذ٫ ٚٲ٧ة ثٕػؽ ٚػإف  . ك٤ٔٯ ا٣ؿ٥ٗا١خط٬لتا٧٣ن٭ٮرة ١٣ذةب 

، Shelley، كمػٲ٤ٰ Swiftكقػٮٱٛخ  ،Miltonأوؽاء آزةرق دذؼ٢٤ ٠ذةثةت ٦ٲ٤ذػٮف 

، كثؿ٩ػةرد مػٮSwinburne، كقٮٱ٪جؿف Morrisك٦ٮرٱف 
(00)

 Shaw .كٗٲػؿ٥٬  

كٱ١ةد اٵزؿ ٩ٛك٫ ٱ٪كػعت ٤ٔػٯ ٦ْٕػ٥ اٳداب اٵكرثٲػح ا٣ذػٰ كصػؽت ٚػٰ 

 ٦ىػؽرى  ،ا٣ؾم ٱٕؽ ٠٪ـ اٵقةَٲؿ ا٣ٲٮ٩ة٩ٲح «ا١خط٬لت»كٹقٲ٧ة ٠ذةث٫  ،٠ذةثةد٫

)٠ػةف ثٲ١ةقػٮ أظػؽث ٦كػذ٤٭٧ٲ٫(. كٝػؽ ّٛػؿت ٬ػؾق  ؛ٹ ٱٌةرع ةإ٣٭ةـ ٗ٪ٲن 

دن»كرث٧ػػة ٠ػػةف ٠ذػػةب  .اٵوػػؽاء ثة٬ذ٧ػػةـ ا٣ؽارقػػٲ٨ ا٧٣كػػذ٧ؿ : اأكٰ٘ػػػ ٤يشػػػَّ

ا٥١ؤذؽات األكٰ٘ػٯث ٘ػٮ األدب كا١ٙػ٦ ٤ػ٦ ا١ٓهػ٬ر ا٬١ـػٍ٭ كضخػ٭ ا١ٜػؽف 

                                                 

 Sir Paul Harvey, The Oxford Companion to Classical ا٩ْػػؿ: (00)

Literature (Oxford University Press, Oxford,     ), pp.   -   . 
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«ا١ٓلؽٯ٦
(01)

ٔػ٨  ادنةر٣ـ ٦ةرد٨ دٱ٢ ٨٦ أثؿز ٦ة وػؽر ٦ػؤػؿن  ، ا٣ؾم ظؿرق 

ي 0877ٔػةـ  ٤ٍتٓث سا٤ٓث ٞا٤تؽٯػج٨ٔ  ٬ؾا ا٧٣ٮًٓ )ٚٞؽ وؽر ٔٲػؽت ، كأ

 (.0881ك 0878 :َجةٔذ٫ ٦ؿدٲ٨ ٰٚ ا٣ٕة٦ٲ٨ ا٣ذة٣ٲٲ٨

 ا٣٪كةء ثٲ٧٘ة٣ٲٮفي  أذـؿى 

 ٰٚ قؿٱؿق ا٠ةف ٱ٪ةـ كظٲؽن 

 ٣ٛذةة ثٲؽ أ٫٩ و٪ٓ د٧سةٹن 

ٰ   ٨٦ ٔةجو   ا٣جٲةض ز٤ض

 ،ا٫ ا٣ٕجٞؿم ػ٤ٓ ٰٚ ا٣ذ٧سةؿ قعؿن ك٨٦ ٚ٪

 ٚىةر آٱح ٤٣ض٧ةؿ.

ى ث٢ ٥٣ دي  ٍ   ا٦ؿأةه  ؽً ٮ٣  ث٧س٢ ٬ؾا ا٧١٣ةؿ. ٝ

 ٫ي ٩ٛكى  ثٲ٧٘ة٣ٲٮفى  ظذٯ إفٌ 

 كٝٓ ٰٚ ظت ٦ة و٪ٕخ ٱؽاق.

 ا٣ٛذةة -ا٣ذ٧سةؿ  ٚٮص٫ي 

 ٱ٪جي ثة٣عٲةة.

 دؿاق،

 ؾ،ا٣ذعؿ   ًٟ مٍ ٚذ٨ْ أ٫٩ ٤ٔٯ كى 

 كٹ ٱ٧٪٫ٕ مٰء قٮل ا٣عٲةء.

ٞن   اٷدٞةف، ذركةى  ثٲ٧٘ة٣ٲٮفى  ٣ٞؽ ث٤ٖ ٨ٚ   ةظ

 ظذٯ اػذٛٯ ٰٚ ا٣ذ٧سةؿ ٢٠ أزؿ ٤٣ى٪ٕح،

                                                 

 Charles Martindale (editor), Ovid Renewed: Ovidian Influences ا٩ْػؿ: (01)

on Literature and Arts from the Middle Ages to the Twentieth 

Century (Cambridge University Press, Cambridge,     ). 
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 ثةٚذذةف، ت ٚٲ٫ ا٣٪ْؿى ٤ٌٞ ٩ٛك٫ ٱي  كراح ثٲ٧٘ة٣ٲٮفي 

 ك٩ٲؿاف. كٰٚ ا٤ٌ٣ٮع ا٩ؽ٣ٕخ ٤٣عت ٩ٲؿافه 

 : ٬ؾا ا٣ذ٧سةؿٲؿةو ٫ كٱذكةءؿ ثعى كي ٚٲذعكق  ،د٧ذؽ ٱؽاق إ٣ٯ ا٣ذ٧سةؿ ةكأظٲة٩ن 

 أـ ٬ٮ ٨٦ ٣ع٥ كدـ؟ أ٬ٮ ٨٦ ٔةج،

ٍ   إٹ  ثٕةصٲح ا٣ذ٧سةؿ، أ٫٩ ٦ة أذؿؼ ٝ

ٞي ٤ٔٯ ا٣سق  ٚح٠ٌت  ٣ػ٫  ا٣ذ٧سػةؿ دػؿد  -. كدؿاءل ٫٣ أف ا٣ٛذػةة ٺًت جي ٘ؿ ٱُجٓ ا٣

ٞي   ثة٣عؽٱر ا٣ٕؾب كا٧٤٣كةت ا٣٪ة٧ٔح. ٦نٛٮٔحن  ٢ى جي ا٣

 .أف أوةثٓ ٱؽق د٘ٮص ٰٚ ز٪ةٱة ٣ع٧٭ة ا٣ُؿمٌ  ث٢ ٨ّق 

 ٚذ٘نة٬ة ا٣ـرٝح. كػنٰ أف ٱٞؿو٭ة

 جةت ا٣ؿٝٲٞح٣ؾ٣ٟ ا٠ذٛٯ ثة٧٣ؽأ

 إ٣ٯ ٤ٝٮب ا٣ٕؾارل: ٢ ا٣كؿكرى ؽػً ا٣ذٰ دي  كثذٞؽٱ٥ ا٣٭ؽاٱة

 أوؽاؼ كأظضةر ٠ؿٱ٧ح،

 و٘ٲؿة كوٞٲ٤ح.

 َٲٮر ػٌؿاء، كز٬ؿ ثآٹؼ اٵ٣ٮاف...

 ثٛةػؿ ا٣سٲةب زٱٌ٪٭ة،

 ككًٓ ا٣ؼٮاد٥ ٰٚ أوةثٕ٭ة،

ق   ،ا٣ٕٞٮدي ًخ كظٮؿ ٔ٪ٞ٭ة دؽ٣

 ،اٵٝؿاطي  ًٞخ كٰٚ أذ٩ٲ٭ة د٤ٕق 

ق   ا٧٣ضٮ٬ؿات. ًٞخ ك٤ٔٯ وؽر٬ة دح٣

 .ةازدادت ظك٪ن  ةك٠ة٩خ ٧٤٠ة اردؽت مٲبن 

 .ٚذ٪حن  ١٣٪٭ة ثٺ زٱ٪ح ٥٣ د٨١ أ٢ٝق 

 ،ا٣ج٭ٲضحي  ٚٲ٪ٮسى  أٔٲةدي ٍخ ز٥ ظ٤ٌ 
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 قترص ةاهزَٕث، فاٍغًسج جزٕرة  

 اهًدَٕث ٕشارك أِن   وذِب ةٖغًاهْٖن  

 فٔ ِذه اهًَاستث اهسعٖدة.

 عجٖتث: اَاك رأى أيْر  وِ

 ةاهذِب، عث  اهًرص   اهًوخْٕث   اهقرن   ذوات  

 اهصغٖرات   حوك اهتقرات  

  ٌ ْ ة ر   اهَاصعث   دْر  فٔ اهَ   وقد ض 

 هورةث ذةائح   ٌ  وسقطْ 

 .اهصالة   ى ةٖغًاهْٖن  خْر، وأد اهت   خان  وحصاعد د 

 طاء،عوٓ اهع اهقادرة   إٔخّا اٗهّث  »ٕقْل:  اوعَد يذةح فَْٖس، وقف خاشع  

 شٔء ياٍدث  لن  

 «...!ٓ أن حمْن زوجخٔأحًَ   ىْ هم  

 «ِذه اهفخاة اهعاجٖث»وهى ٕجرؤ أن ٕخاةع: 

 ةن قال:

 .«يرن ِذا اهخًرال اهعاجٔ»... 

 ِا اهداشدةهختارك أعٖاد  ّا خاضرة  ٍفس   وهًا لاٍج فَْٖس  

 .ةٖغًاهْٖن   اسخجاةج هدعاء  

 رضاِا، ْت وعوٓ اهفْر أظّر  

 اذالذ   اهَار   شعوث   اٍدهعْج  ّا عاليث، إذ  ٍْ د  هُ يٌ ه   فأرسوْج 

 ،افٔ اهفضاء عاهٖ   ّب  اهو   سان  وطار ه  

 وعَديا عاد ةٖغًاهْٖن إهٓ يسمَُ،

  ٌ  األرلان، اهفخاة فٔ لن   -اهخًرال  ةدد ع
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 ٚٮصؽق ٤ٔٯ ا٣ٛؿاش.

 ٰٚ اٵكوةؿ. ؼءي كقؿل ا٣ؽ   ،كا٩ع٪ٯ ٱُجٓ ا٣ٞجٺًت 

 ،ةَؿٱن  ة٣ع٧ن  تي ٤ٍ ا٣ى   كث٧٤كح ٦٪٫ اقذعةؿ ا٣ٕةجي 

 ٱكذك٥٤ ثكٺقح ٧٣ؽأجةت ا٣٭ٮل.

 اب ا٣ٕةج ٧٠ة دؾكب ا٣ن٧ٮعكذ

 دعخ أمٕح ا٣ن٧ف ٚٮؽ صج٢ ٬ٲ٧ٲذٮس.

ٍي  ٓى ٬ؾا ا٣نق  كإذ دٌ٘  ثةٷث٭ةـ، ٧

 ٨٦ م٢١ إ٣ٯ آػؿ،  ؿي ٱذعٮٌ 

 ٣ٺقذ٧ٕةؿ. ٱىٲؿ ثةٹقذ٧ٕةؿ أو٤طى 

 ،ةك٣ٮٝخ كٝٙ ثٲ٧٘ة٣ٲٮف ٦نؽك٬ن 

ٔن  ػنٲحى  دو ٱكذ٧ذٓ ثذؿد   .ةأف ٱ١ٮف ٦ؼؽك

 ٬ة ا٣ٕةمٜ،صكؽى  في ٦ة ثؿح ٱذعكٌ 

ٞن   ٨٦ ٣ع٥ كدـ. ةٚٮصؽق ظ

 كراح ث٢ُ ثةٚٮس ٱكذض٧ٓ أظ٤ٯ ا٧٤١٣ةت...

 .اٵدٔٲحً  ضٲجحً ٣ٛٲ٪ٮس، ٦ي  ام١ؿن 

 ةداٚبن  ة٥ ٧ٚن ٣ٞؽ كصؽ ٫٧ٚ ٱ٤سً 

 :ث٫ كدع٧ٌؿ ػضٺن  دعفٌ  ا٣ٕؾراءي 

 ٬ة ٬ٰ دؿٚٓ ٔٲ٪ٲ٭ة ثعٲةء،

ٓق   ا٣ك٧ةء، ٚٲ٭٧ة ٩ٮري  ٚن

  دٌُؿـ. ا٣عت   ك٩ةري 

«، ا١٣ذةب ا٣ٕةمؿا١خ٨اـغات»
(02)

. 

                                                 

٦جةمػؿة ٔػ٨  ٠ة٩ػخٔذ٧ػةف ٵ٩٭ػة  وةظت ٬ؾق ا٣كُٮر دؿص٧ػح ا٧٣ؿظػٮـ أظ٧ػؽأذ٧ؽ  (02)

 = األز٨٤ث ،«أكٚٲؽكس مةٔؿ ا٣عت كاٵقةَٲؿ» : ا٣ؽ٠ذٮر أظ٧ؽ ٔػذ٧ةف،ا٩ْؿٲح، كٺدٲ٪ا٣
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 :تحوالت األسطورة في قصيدة أبي ريشة
 ةاألحرى - ٍالحظ القارئ لقصَدة أةٌ رٍشث أن الشاعر ٍيدّ حسناءه، أو

إقمه ٍممروما، أن حجّّرمر، وٍتمدو  لتمه أو  :إن لم  ققم  ٍطلب من حسنائه، -

 ًّ ن شمٌ رؤاه التجرسمدة قجَرث خيشه أوشََرقه من حمثَر المزم ارجاؤه أو أمره مل

ةالّسناء، ولذلك ٍجخذ ومذه الصميرة اشقشمائَث الجمٌ حنطميي علمً الرجماء 

- . وٍمحٌ  لته وذا ةعد مقارقث ضتنَث ةَنىا وةمَن الدمَمثاوالطلب واألمر معً 

مقارقث حشٌ ةتا ٍنطيي علَه الصن )الدمَمث الجمٌ  :الجتثال الجٌ صنعىا النّات

الخلود وما يحمله من  َث( من مَزات أوتىا حجراوز الّدود اشقساقَث والطتَع

لىمذا، لتما ٍتمدو لليولمث  . و لمٌب جمنا  بقرن م مرن ال الرنقا الم  ن د

 األولً، ٍرس  رسائ  مَّّرة للقارئ.

  شقد َعِىد القارئ العرةٌ أن ٍطلب شماعر الزمزل ممن حتَتجمه أن حمِر   لمه

إلمً الّرمر وحصله، وإذا ما حتا مت شٌ ذلمك َوَسمتىا ةالقسمية، وقسمب قلتىما 

 رماٍ  ألقمه مُ  ؛تا اسجزراب  لب أةمٌ رٍشمثوالصخر، ولذلك شإقه سَسجزرب أٍّ 

 للّساسَث الصنَث التىَتنث علً معاقٌ الززل شٌ الشعر العرةٌ قدٍته وحدٍثه.

 ولتا لان  لب أةٌ رٍشث وي شٌ حقَقجه أمر لّسنائه أن حجّرر، أي: 

وروعمث، ألقمه قمد  جتاًل ة  رةتا ٍصيقىا  ،أن حجّيل إلً حتثال ٍضارع الدمَث

شمٌ قرمر الترجتم   اٍتمدو ررٍتًم=  عر  شٌ صاحتجه التث  األعلً للرتمال

حعميد إلمً الراولَمث ممن  االعرةٌ اشسالمٌ الذي ٍمرى شمٌ الجتاثَم  أصمنامً 

جاقب، وحدخ  شٌ دائرة الشتىات الجٌ اخجلس شَىا الصقىاء من جاقب آخمر، 

ورَر مصىيم، ٍدشعه للجساؤل عمن ومن ثَ   ٍرد أن  لب الشاعر  لب مُِّرج 

                                                 

 ،7892ألجميةر،  –ستجتتر/ حشرٍن األول  -، أٍليل«6»)قترص( الترلد األول، العدد  =

 .772-776، والقصَدة منشيرة علً الصصّجَن 777-770ص ص 
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 ٯ ٬ؾق ا٣ؽااؿة ا٣ؼٺٚٲح ا٧٣عؿصح. قجت دػٮؿ ا٣نةٔؿ إ٣

   ك٤َت أثٰ رٱنح ٱٕ٪ٰ أف دذؼ٤ٯ ظك٪ةؤق ٨ٔ أ٤ٗٯ ٧ٕ٩ح أ٥ٕ٩ ث٭ػة ا

٨ ٚػٰ ا٧٣ضذ٧ػٓ ا٣ٕؿثػٰ  .ك٬ٰ ٧ٕ٩ح ا٣عٲةة ،٤ٔٯ ٔجةدق ك٬ؾا ا٣ذؼ٤ٰ ٦كذ٭ضى

اٷقٺ٦ٰ، ثػ٢ ٬ػٮ ٦ؿٚػٮض ٦ػ٨ ظٲػر ا٧٣جػؽأ، ٚة٣٪٧ٕػح ٹ ٱ٪ـٔ٭ػة إٹ ٦ػ٨ 

ٛىػؿ ٣ىػةظج٫، ك٬ج٭ة، كرٌٚ٭ة ٱؽػ٢ ٰٚ ثةب ا٣٪١ػؿاف ، ك٩ـٔ٭ػة ا٩ذعػةر ٹ ٱ٘ي

. ك٦٭٧ة ٠ة٩خ درصح دٌٛ٭٥ ا٣ٞةرئ ٣٭ؾا ا٤ُ٣ت ٚإ٫٩ ٹ ٱكػ٫ٕ اٵ٫٩ ٱ٧ٮت ٠ةٚؿن 

٨ٔ أف ٬ؾق ا٣٪٧ٕح ٬ٰ كدٱٕح ٹ  إٹ أف ٱ٪ْؿ إ٣ٲ٫ ثٕٲ٨ ا٣ؿٱجح كا٧٣كةء٣ح، ٌٚٺن 

ٜق  ؼ ث٭ة، ك٢٠ ٦ة ٤ٔٲ٫ أف ٱ٤ٕٛػ٫ ٬ػٮ مػ١ؿ٬ة كمػ١ؿ ا٣ذىؿ   ٱ٤٧ٟ اٷ٩كةف ظ

 ة٣ذـاـ ٦ة ٱ٤ُت ٦٪٦.٫ٮًدٔ٭ة ث

د٧ػةـ ا٤ٕ٣ػ٥ أف أثػة رٱنػح أثٕػؽ ٦ػة  ك٨١٣ ا٣ٞةرئ ٨٦ ٩ةظٲح أػؿل، ٱ٥٤ٕ

ٱ١ٮف ٨ٔ اٹٔذجةَٲح ٰٚ و٪ةٔح مٕؿق، كأف ا٣ؿص٢، ك٬ٮ ا٣كٛٲؿ، ٱؿأػٰ ٚػٰ 

ٔٺٝةد٫ اٹصذ٧ةٔٲح كاٷ٩كة٩ٲح، أرٚٓ درصةت ا٤٣ٲةٝح كا٧٣ؿاق٥ ا٣ؽث٤ٮ٦ةقػٲح، 

وػ٪ٲٓ ا٣نػةٔؿ كدكػٮٱ٫٘ ظذػٯ  ك٣ؾ٣ٟ ٱػؿل أف ٤ٔٲػ٫ أف ٱكػٕٯ إ٣ػٯ دٛكػٲؿ

 ةكدٱ٪ٲنػ ةك٩ٛكػٲن  ةأف ٱ١ٮف كراء ٤َج٫ ٬ؾا ٦ة ٱكٌٮ٫ٗ ٚ٪ٲنػ ٱكذُٲٓ ٝجٮ٫٣، إذ ٹ ثؽٌ 

 .ةكاصذ٧ةٔٲن  ةك١ٚؿٱن 

 إ٣٭ة٦ػ٫ ٧٣ىػؽر دػؽثٌؿق ٚػٰ رٱنػح أثػٰ وػ٪ٲٓ إ٣ػٯ ظةؿ أم ٤ٔٯ ك٣٪٪ْؿ

 .ٝىٲؽد٫ د١ٮٱ٨ ٰٚ كاقذؼؽ٦٭ة ،ا٧٣ىؽر ٬ؾا ٨٦ اػذةر٬ة ا٣ذٰ كا٣ٕ٪ةوؿ

٥ دعؽٱؽ ا٣ٕ٪ىؿ ح، ٰٚ ٦ٕؿض٩ٺظِ ثؽاٱ  ،«اٳػػؿ» زٞةٚػح ٦ػ٨ ا٧٣كذ٤٭ى

ٰٚ ذ٨٬ أثٰ رٱنػح  اأف ا٣ؿكاٱح ا٣ٺدٲ٪ٲح ٣ٶقُٮرة ا٣ٲٮ٩ة٩ٲح ٬ٰ ٦ة ٠ةف ظةًؿن 

ٔ٪ؽ٦ة ٠ػةف ٱػ٪٥ْ ٝىػٲؽد٫ ثػؽ٣ٲ٢ اٷمػةرات ٚػٮؽ ا٣٪ىػٲح )د٧سػةؿ ٚٲ٪ػٮس( 

كاٷمةرات ا٣٪ىٲح )ا٣٪عةت، ا٣ؽ٦ٲح، دعضؿم( ٨٦ صة٩ت، كَجٲٕػح ا٣ذ١ػٮٱ٨ 

ةٰٚ ا٣٘٪ٰ كا٧٣ذ٪ٮع ٤٣نةٔؿ ٨٦ صة٩ػت آػػؿ. كٔ٪ػؽ٦ة ٩٪ذٞػ٢ إ٣ػٯ ٦كػح٣ح ا٣سٞ
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 إ٣ٯ ا٣نةٔؿ ٩ٺظِ: «اٳػؿ» زٞةٚح ٨٦ ا٧٣كذ٤٭٥ ا٩ذٞةؿ ا٣ٕ٪ىؿ قج٢

  أف ا٢١ٖات ا١ٟرٰؽة ا١خٮ ٞاف أة٬ رٯلث ٯخ٫٨ٜا أك ٯٓؽ٫٘ا أك ٯ٢ػ٣ٌ ة٫ػا ٛػػ

ْن  ٓن  ا٢ٙٞج ٩١ اٌ   ٢ْ٭ اٱداب ا٥١ػٌك٧ث ة٫ؼق ا٢١ٖات،  اكاـ

 ٞ ٝاف ١ػراـػخ٩ ٘ػٮ ةٰػؽكت ٘ػٮ ا٥١ؽض٢ػث ا١را٬٧ٯػث كا٥١ؽض٢ػث كٞؼ١

ٜن  ك٘ٮ ٤ا٧لفػخؽ ضٰػد درس  ،«ا١شا٤ٓث األ٤ؽٯٰٟث ٘ٮ ةٰؽكت» اا١شا٤ٰٓث لض

 ا٥ٰٟ١ٰاء ا١ه٨اْٰث، 

  ١ت دق ٢ْ٭ ٤ػػل رةػّ  ا٤ر٥٢ا ٞاف ١خ٨ٜ ح٩ كأـٙارق ة٦ٰ أرةّ ٛارات ـٰٙؽن

ات كا١لغهػٰات ٦ْ ْ ٛاح٩ ا١لغهٰث ا١خٮ ٞا٧ج حؽة٩ٍ ةا٥١ؤـفػ ٛؽف، ٘ي ن 

 ،دكره ٣٫٤ ٘ٮ حطٰٙؾ ٛؽاءاح٩ ٘ػٮ ٪ػؼق اٱداب ا١رٜاٰ٘ث ا١تارزة ٘ٮ ٤غخ٢ٗ ا١ت٢ػاف،

ا ٯش٠ٓ ٤فأ١ث اٌ ٩ْ ٢ْ٭ ٪ؼق األـ٬ٍرة ٘ٮ ن٬رح٫ا ا٧٬ٰ١ا٧ٰػث، أك ا١ ح٨ٰٰػث، ٥٤ٌ 

 أك ن٬ر٪ا أك حش٢ٰاح٫ا ا١ ضٜث ٘ٮ اٱداب ا٥١غخ٢ٙث حطه٠ٰ ضان٠.

ٱػؾ٠ؿ ٚػٰ ٬ػؾا ا٣كػٲةؽ ٦ػة ٝة٦ػخ ثػ٫  كا٣عٞٲٞح أف ا٧٣ؿء ٹ ٱك٫ٕ إٹ أف

ك٦ة ٠ةف ٣٭ػؾا ا٣٪نػؿ ٦ػ٨  ،ٰٚ ٦ىؿ ٨٦ ٩نؿ ٣ٶقُٮرة ا٣ٲٮ٩ة٩ٲح س٥اْث أة٬١٬

اٵقػُٮرةاٵدثةء ا٣ٕؿب ٤ٔٯ اقذ٤٭ةـ ٬ػؾق دكر ظةق٥ ٰٚ ظٛـ 
(03)

)أظ٧ػؽ  

ز٠ٰ أثٮ مةدم ك٤ٰٔ ٦ع٧ٮد ٫َ كثؽٱٓ ظٰٞ كدٮٚٲٜ ا٣ع١ٲ٥
(04)

كٗٲؿ٥٬(،  

                                                 

ٔجػؽ  ٭ةـ ا٣نٕؿاء ا٣ٕؿب ا٧٣عؽزٲ٨ ٣ٶقُٮرة ا٣ٲٮ٩ة٩ٲح، ا٩ْؿ: ٦ع٧ػؽ٣ٺَٺع ٤ٔٯ اقذ٤ (03)

، )دار ا٣٪٭ٌػح 1951-1911األـ٬ٍرة اإلٕؽٯٰٜث ٘ٮ ا١لػٓؽ ا١ٓؽةػٮ ا٥١ٓانػؽ: ا٣عٰ، 

اٱ٫١ث ا٬١ذ٨ٰث: األـاٌٰؽ اإلٕؽٯٰٜث »(. كا٣ٛى٢ ا٣كةثٓ ا٧٣ٕ٪ٮف ثػ 0866ا٣ٕؿثٲح، ا٣ٞة٬ؿة، 

 Tradition and English andثةٷ٤١٩ٲـٱػح: ٨٦ ٠ذةثػ٫  «٘ٮ ا١لٓؽ ا١ٓؽةٮ ا١ؽك٨٤خٮ

American: Influence in Arabic Romantic Poetry (Ithaca Press, 

London,     ), pp.   -  . 

 ة٥ٰٖػا٬ٰ١ف»٣ٺَٺع ٤ٔٯ اقذ٤٭ةـ دٮٚٲٜ ا٣ع١ٲ٥ ٵقُٮرة ثٲ٧٘ة٣ٲٮف، ا٩ْؿ: ا٣ٛى٢ ا٧٣ٕ٪ٮف  (04)

 ٦Adnan Wazzan, Essays inػػ٨ ٠ذػػةب:  «كػػ٬ كة٥ٰٖػػا٬ٰ١ف ا١طٟػػ٣ٰ: ٤لػػاة٫ث

Comparative Literature, (Ithaca Press, London,     ), pp.   -   . 
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ٰ   ٣ٲذجٲ٨ أف ا٣ؽ٣ٲ٢ ٚٮؽى  ٰق  أك ا٣ؽ٣ٲ٢ى  ا٣٪ى ٤ٔٯ د٧ةس أثٰ رٱنػح ث٭ػؾق  ا٣ؼةرص

 ٨٦ ا٣٪ٞةش. ااٵقُٮرة أكًط ٨٦ أف ٱذ٤ُت ٦ـٱؽن 

 أف ٩ضػؽ ٚإ٩٪ػة «اٳػػؿ»زٞةٚػح  ٦ػ٨ اػذػةرق ٦ػة إ٣ٯ ٦جةمؿة كإذا ٦ة ا٩ذ٤ٞ٪ة

 :اػذةر ا٣ٕ٪ةوؿ ا٣ذة٣ٲح ٝؽ ا٣نةٔؿ

 ا٣ذٞػؽٱ٥ ٚػٰ د٧سة٣٭ػة إ٣ػٯ أمػةر ا٣ذػٰ :كا١ش٥ػاؿ ا١طب إ٫١ث ٬٨ٰ٘س. 0

ـن  ثٮو٫ٛ ،٣ٞىٲؽد٫ ي  ا٣ذٰ ا٣ٞىٲؽة ٬ؾق ٷ٩ذةج ا٦عٛ  ٦ؿاصٕػح ٣عْح ٰٚ ضخ٩ذً أ

 ٹظْ٭ػة ا٣ذػٰ كا٣ٛضػٮة د٤ٕٞ٭ػة، أك ظج٭ػة ٦ٮًٮع ٦ٓ ا٣جىؿٱح ا٣ؾات ٣ؼجؿة

 ا٧٣سػ٢ ا٣عكػ٪ةء ٚٲػ٫ ٠ة٩ػخ ا٣ػؾم ا٧٣ةًػٰ: كا٣عةًػؿ ا٧٣ةًٰ ثٲ٨ ا٣نةٔؿ

 ٦ػةك ا٣ض٧ػةؿ، ٬ػؾا ٚػٰ ا٣ػـ٨٦ ثذػحزٲؿ ٱنٰ ا٣ؾم كا٣عةًؿ ٤٣ض٧ةؿ، اٵ٤ٔٯ

 ص٧ػةؿ ٚػٰ ا٣ذعػٌٮؿ ٬ػؾا ٤ٔػٯ ظكػؿة ثػ٢ كظػـف، أقػٙ ٦ػ٨ ذ٣ػٟ ذجٓاقذ

 ثػة٣ؼٮؼ ٝىػٲؽد٫ ٚػٰ ٔ٪ػ٫ ٔجٌػؿ ا٣ض٧ةؿ ٰٚ ٣ؿؤاق ة٦ٮدن  ٫٣ ثؽا ا٣ؾم ظك٪ةا٫،

 ظكػ٪ةؤق دذعضػؿ أف ٰٚ رٗجذ٫ ٤ٔٲ٫ أ٤٦ٯ كا٣ؾم ،ثةقذ٧ؿار ٱكةكرق ٠ةف ا٣ؾم

ػ ٚٲ٭ػة أزٌؿ ا٣ؾم اٵزكر، ا٣ـ٦ةف ٨٦ ٣٭ة ظ٧ةٱح ٞن  حا٣ؿٗجػ ٬ػؾق ٚػإف ك١٬ػؾا. ةظ

 أف ٝجػ٢ ٤ٕٚػ٫ أ٩ػ٫ ٣ػٮ ٱذ٧٪ػٯ ٝىػٲؽد٫ ٚػٰ ٱ٤ُجػ٫ ٧ٚة ا٣ذ٧٪ٰ، دااؿة ٰٚ دؽػ٢

ػ٥ اٷ٣٭ػح كا٧٣ٺظِ أ .ٔٲ٨ ثٕؽ اأزؿن  ظك٪ةا٫ ص٧ةؿ ٱىجط ضق ف ا٣نػةٔؿ ٝػؽ ظى

ٌُ  ا٣عٮؿً  ذاتى  ٚٲ٪ٮس ؿىع إ٣ٲ٭ة ٣ذ٪٥ٕ ٤ٔٯ ٮؿً كا٣ ـ ٣٭ة ا٣ٞؿاثٲ٨، كٱٌي ٞىؽق ي ، ا٣ذٰ د

٤ٌٮف ٦ػ٨ أص٤ػ٫، كا٣ذػٰ ديػ٪ ٥ًٕ ٤ٔػٯ ثٲ٧٘ػة٣ٲٮف، ٚػٰ ا٣٪كػؼح أوعةث٭ة ث٧ة ٱيىى

ا٣ٺدٲ٪ٲح ٣ٶقُٮرة اٵو٤ٲح، ثـكصح و٪ٕ٭ة ٤ٔٯ ٔٲ٪٫، ٬ٰ د٧سة٫٣ ا٣ؾم دثٌػخ 

ٚٲ٫ ا٣عٲػةة ثػإرادة ٦٪٭ػة. ٚ٭ػٰ ثؽاٱػح ٹ دعٌػؿ ٚػٰ ٦ػذ٨ ا٣ٞىػٲؽة، كٱٞذىػؿ 

ظٌٮر٬ة ٤ٔٯ اٷمةرة إ٣ٯ وٮرد٭ة، ا٣ذٰ ٱيؿىٌصط أ٩٭ػة دذؼػؾ مػ٢١ ا٣ذ٧سػةؿ، 

٭ػػة. ك٬ػػؾق ا٣ىػػٮرة ٹ دػػؤدم أم دكر ٚػػٰ ٧٠ػػة دػػٮظٰ ثػػؾ٣ٟ ا٣ٞىػػٲؽة ذاد

ا٣ٞىٲؽة، ك٣ٮ أقُٞ٪ة أكوةؼ ا٣ؽ٦ٲح ٤ٔٲ٭ػة ث١ػ٢ ٦ػة دع٤٧ػ٫ ٦ػ٨ ػىػةاه 
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ك٦ٲـات دذضةكز ٚٲ٭ة ٢٠ ٦ة ٬ٮ َجٲٰٕ كإ٩كة٩ٰ، ٚإ٩٭ة د٢ْ قػ٤جٲح د٪ٞػةد إ٣ػٯ 

ٔة٧٣٪ة ا٣ؽ٩ٲٮم،  اك٦ٌٯ ٦٘ةدرن  ،ا٣ٕجٞؿمق  ٯ ث٭ة اٷثؽاعى إثؽاع ٩ةظذ٭ة ا٣ؾم كمٌ 

 و٪ٕذ٫ ٱؽاق. ثؼ٤ٮد ٦ة ة١٦ذٛٲن 

 ٱجػؽع ٦ة ٱجؽع ا٣ؾم( ثٲ٧٘ة٣ٲٮف مؼىٲح ٨٦ كراءق ٱ٨٧١ ك٦ة) ا٨١ٌطات. 1

 ا٣ذػٰ «رؤاق ث٪ػخ» كراءق ةدةر٠ن  ا٣ٕة٥٣ ٬ؾا ٱ٘ةدر ز٥ ،ا٣ٕجٞؿم ا٣ض٧ةؿ ث٫ ٣ٲٮٌمٰ

ٞن  ٦حقةكٱح مؼىٲح ك٬ٮ. «دذ٘ٲؿ ك٥٣ د١جؿ ٥٣»  ا٣ؼػٮؼ ا٣نةٔؿ ٩ٛف ٰٚ دسٲؿ ةظ

ا١لٓؽ ٦٘ ٠ذةث٫ ٰٚ أرقُٮ ٔ٪٭٧ة دعؽث ا٤٣ؾٱ٨ كا٣نٛٞح
(05)

 - أ٩ػ٫قػٲ٧ٌة  كٹ ،

 د٧سة٣ػ٫ وػ٪ٓ ٚػٰ كٝػؽرة ك٦٭ػةرة ككٝػخ ص٭ؽ ٨٦ ثؾ٫٣ ٦ة ٢٠ ٨٦ ا٣ؿ٥ٗ ٤ٔٯ

 ٩ٛكػ٫ ثٲ٧٘ػة٣ٲٮف ثػ٫ ّٛػؿ ث٧ػة ٱْٛؿ ٥٣ - كا٣ـ٨٦ كا٣ع٥٤ ا٣ؼٲةؿ دضةكز ا٣ؾم

 ٤ٔػٯ و٪ٕ٭ة زكصح ٦٪٫ ٫٣ ك٠ةف ٚٲ٪ٮس، ٨٦ ثإرادة د٧سة٫٣ ٰٚ ا٣عٲةة دثخ ٔ٪ؽ٦ة

ٌن دٕ ٱنةء، ٧٠ة ٔٲ٪٫،  ا٣نػةٔؿ ٩ػؿل ك٣ػؾ٣ٟ. ا٣٪كػةء ٦ػٓ دضؿثذػ٫ قةثٜ ٨ٔ ةٮٱ

 صة٩ػت، ٦ػ٨ ٦ٌػٯ ا٣ؾم ٤٣٪عةت ظؽث ٦ة ٫٣ ٱعؽث أف ٨٦ ٱٛؿىؽ ث٢ ،ٱؼةؼ

 ثٕػؽ اأزػؿن  ٗػؽا ٝؽ ٤٣ض٧ةؿ اٵ٤ٔٯ ا٧٣س٢ ٔؿٚ٭ة ا٣ذٰ ظك٪ةا٫ ص٧ةؿ أف كٹقٲ٧ة

 إ٩كةف ٦ضؿد ١٣ٮ٫٩ - ٩ٛك٫ ٤ٔٯ ٱنٜٛ ٦س٧٤ة - ا٣٪عةت ٬ؾا ٤ٔٯ كٱنٜٛ ؛ٔٲ٨

 ٦ضػؿد ٣ذ١ػٮف ا٣عٲػةة ٧ٕ٩ػح كي٬ًت ا٣ؾم ا٣ٞةقٰ اٷ٩كة٩ٰ ثة٣نؿط ٮـ٦ع١ ٚةفو 

 .إ٩ؾار قةثٜ دكف مةء، كٝخ أم   ٰٚ ا٣ؼة٣ٜٱكذؿد٬ٌة  كدٱٕح

                                                 

 Aristotle’s Theory of Poetry and Fine Arts, translated and ا٩ْػؿ: (05)

with critical notes by S. H. Butcher, and a new introduction by John 

Gassner, Fourth Edition (Dover Publications, Inc. New York,     ), 

p.    & “The Function of Tragedy”, ibid, pp.   -   .  

ٞخاب أرـػ٬ٌٍا١ٰؿ ٘ػٮ ا١لػٓؽ ٧ٜػ٠ ا٣ؽ٠ذٮر م١ؿم ٦ع٧ؽ ٔٲٌةد،  كا٩ْؿ ٠ؾ٣ٟ:

٨ٌائٮ  ٦٤ ا١فؽٯا٧ٮ إ١٭ ا١ٓؽةٮ ٜي سح كدراقح ٱظ٫ٞٞ ٦ٓ دؿص٧ح ظؽ ،أةٮ ةلؽ ٤خٌ٭ ة٦ ٯ٧٬ؿ ا١

)دار ا١٣ذػةب ا٣ٕؿثػٰ ٤٣ُجةٔػح  ا٣ٕؿثٲػح ا٣ػؽ٠ذٮر مػ١ؿم ٦ع٧ػؽ ٔٲٌػةد ٣ذحزٲؿق ٰٚ ا٣جٺٗح

 .37، ص (0856كا٣٪نؿ، ا٣ٞة٬ؿة، 
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 مؼىػػٲذٲ٨ ٦ػػ٨ أ٠سػػؿ ٣ٲكػػة كا٣٪عػػةت ثٲ٧٘ػػة٣ٲٮف أف ٱػػؽرؾ أ٩ػػ٫ ك٦ػػٓ

 ٦ػة ث٢١ ٚةٵقُٮرة ا٣ٮإٰٝ، ا٣ٮصٮد ٨ٔ ٱ١ٮ٩ةف ٦ة أثٕؽ أ٩٭٧ة :أم أقُٮرٱذٲ٨،

 ٣ذ٧ة٬ٲػ٫ ا٩ْؿن  ؛ٚىؿى٫ٝ ٨٦ أك إمٛة٫ٝ ٨٦ ٱذضؿد ٹ ٚإ٫٩ ،(Fiction) ٠حغٰٰ ٦ضؿد ٚٲ٭ة

ؽ ث٨٧ ٔٺٝذ٫ ٰٚ ٫ٕ٦  ،ٚػةفو  إ٩كػةف ٦ضػؿد ٚ٭ػٮ ا٣عكػ٪ةء، :أم ؛ا٣ٛ٪ٲػح رؤاق ٱيضك 

 ٦ػ٨ ٹظْػ٫ ة٧ٌٔػ ٱؿضى  ك٥٣ رأل، ٦ة ٚٲ٭ة ا٣ـ٨٦ دحزٲؿ ٨٦ رأل كٝؽ ٠ؾ٣ٟ، ك٬ٰ

 ا٣كػ٪ٮف د١ػٮف أف ٱ١٧ػ٨ ة٧ٌٔػ ٱذعػؽث ٣ػ٥ أ٩ػ٫ ٨٦ ا٣ؿ٥ٗ ك٤ٔٯ. ص٧ة٣٭ة ذثٮؿ

 ٝػؽ أوػةث٭ة ٦ػة أف ة٦ػؽر٠ن  أ٧ٔةٝػ٫ ٝػؿارة ٚػٰ ٠ػةف ٩ٛكػ٫، ٬ٮ ث٫ ٤ٕٚخ ٝؽ ا٣ٕنؿ

 ٦ؼ٤ػػٮٝٲ٨ ثٮوػػٛ٭٧ة ا٣ٕػة٥٣ ٣٭ػػؾا ٦٘ػةدراف - ٦عة٣ػػح ٹ - كإٱة٬ػة كأ٩ػػ٫ أوػةث٫،

 ٣٭٧ػة ٱ٢ٛ١ آػؿ ٰٚ َؿٱٜ ٱ١ٛؿا أف ٤ٔٲ٭٧ة ك٣ؾ٣ٟ ا٣جنؿم، ا٣ض٪ف إ٣ٯ ٱ٪ذ٧ٲةف

ٕن  ا٣ؼ٤ٮد  ٱضكػؽ٬ة ا٣ذػٰ ا٣ػؿؤل وةظت ثٮو٫ٛ: ك٬ٮ ٨ٚ، إ٣ٯ ثذعٌٮ٣٭ة: ٬ٰ: ة٦

 ٚػٰ ا٣ٛ٪ػٰ ٧َٮظ٫ ٵف ؛ٱ٫٤ٕٛ ة٧ٌٔ  ا٣ؿًة ٢٠ق  راضو  ٫٤٠ ذ٣ٟ ٰٚ ك٬ٮ. ا٨ٛ٣ ٬ؾا

 ٝجػ٢ ٱعػت ٦ػ٨ ٦ػٓ ا٣ذٮاوػ٢ ٰٚ ا٣ؽ٩ٲٮم ٧َٮظ٫ ٤ٔٯ ٩ٛك٫ ٰٚ ٱُ٘ٯ ا٣ؼ٤ٮد

 .ا٣ٕة٥٣ ٬ؾا ٨ٔ ا٣ؿظٲ٢ كٝخ ٱعٲ٨ ٔ٪ؽ٦ة اٵكاف ٚٮات

 ٚػٰ إقػؿاؼو  ٧ػةأٱق  ؼٱيكػؿً  ا٣نةٔؿ أف ٬٪ة ِا٧٣ٺظى  :ا١خ٥راؿ - ا١ػ٤ٰث. 2

٤ٍٞٲػػح ٦ٮاوػػٛةد٭ة ا٣عػػؽٱر ٔػػ٨ ٤ٞٲػػح، ا٣ؼى  ٧٤٣ٕػػةٱٲؿ ػةرٝػػح د٦ٲػػح ٚ٭ػػٰ كا٣ؼي

 دذضةكز ٠ػؾ٣ٟ ث٢ ،ٍٚٞ ا٣ٮاٝٓ ٔة٥٣ دذضةكز ٹ: كا١٣ٮ٩ٲح كاٷ٩كة٩ٲح ا٣ُجٲٕٲح

 ٤ٔػٯ دذٕػة٣ٯ ث٢ ،كظكت ا٣ٲْٞح ٔة٥٣ ٚٮؽ دذكة٦ٯ كٹ ا٣ؼٲةؿ، ٔة٥٣ ٩ٞٲ٫ٌ

ٌن  ا٣ٕجٞؿمق  ا٣ض٧ةؿى  دـٱ٨ٌ ث٢ ٍٚٞ، ثة٣ض٧ةؿ دـداف كٹ ا٣ع٥٤، ٔة٥٣  ٌٚٺن  ،ةأٱ

ٲ٭ة ٤٣ـ٨٦ دعٌؽٱ٭ة ٨ٔ ٌُ  ص٧ػةؿ ٤ٔػٯ ذ٣ػٟ ٢٠ ٰٚ ٦ذ١بح اٵٔىؿ ٣ؿٝةب كدؼ

نػ ٱ١ػ٨ ٣ػ٥ إقػؿا٫ٚ ك١٣ػ٨ ٱ٪ٌػت. ٹ ا٣ػؾم ٠ػة٣ٲ٪جٮع ا٧٣ذٛضؿ وجة٬ة  ةإٔضةث

 ػة٣ػؽ ٚػ٨ ٦ػ٨ ػ٤ٌٛػ٫ ٦ػة ٤ٔػٯ ٫٣ ٗجُحن  كٹ ا٣ٛ٪ةف، - ا٣٪عةت ٦٪ةٚك٫ ثى٪ٲٓ

ـن  ٠ٮ٫٩ ث٧ٞؽار ا٣ؽ٦ٲح، ؾقث٭ ٦ذ٧س٢  ٦ػ٨ ٦٪٭ة ٱ٤ُج٫ ٦ة ٝجٮؿ ٤ٔٯ ٤٣عك٪ةء ادعٛٲ
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 ا٣ذػٰ ك٬ٰ - إٝؽا٦٭ة ٝج٢ ٩ٛك٭ة ٰٚ ٧ٔٲٜ ٔٞٺ٩ٰ ٣ٕـاء كثٌر  ٨ٚ، إ٣ٯ دعٌٮؿ

 ٚػٰ ا٣ػؽػٮؿ زػ٥ق  ك٦ػ٨ ،ا٣عٲػةة ٧ٕ٩ػح ٨ٔ ا٣ذؼ٤ٰ ٤ٔٯ - ا٣نةٔؿ رؤل د٧س٢

 كا٣ٛ٪ػةء، تثة٧٣ٮ قٲ٪ذ٭ٰ ٨ٚ دكف اٷ٩كةف أف ذ٣ٟ ؛ا٣ؼ٤ٮد ٔة٥٣ ا٨ٛ٣، ٔة٥٣

 .ا٣ؼ٤ٮد ٦عؿاب ثةب ٱُؿؽ أف ٱ٨١٧ كظؽق كثة٨ٛ٣

 اٵقُٮرم «اٳػؿ» دؿاث ٨٦ رٱنح أثٮ اقذ٤٭٧٭ة ا٣ذٰ ا٣ٕ٪ةوؿ ٬ٰ ٬ؾق

. كدٹٹت ٦ٕػةفو  ٨٦ ٤ٔٲ٫ د٪ُٮم ٧٣ة اقذٮٝٛذ٫ٍ كا٣ذٰ - ثٲ٧٘ة٣ٲٮف أقُٮرة -

 ٣ؾادػ٫ ةكٚٲنػ ٱ١ٮف أف أراد ٦ة إذا ظة٣٭ة ٤ٔٯ ٭ةجٞٲى ٱي  أف ٤ٔٯ اٝةدرن  ٱ٨١ ٥٣ ك١٣٪٫

 ٦ك٥٤ ٔؿثٰ ٦ضذ٧ٓ ٰٚ أٌٮن  كثٮو٫ٛ ص٭ح، ٨٦ ة٦ك٧٤ن  ةٔؿثٲن  امةٔؿن  ثٮو٫ٛ

 ٱعت، ٨٧٣ ةكٚٲن  ٱ١ٮف أف إٹ ٱ٤٧ٟ ٹ ٩ٛك٫ ا٣ٮٝخ ٰٚ ك٬ٮ. أػؿل ص٭ح ٨٦

ً٭ؿ أف ث٢  ٣عكػ٪ةا٫ ثإٱسػةرق ا٣نػٕٮر ٣ٲ٧ٌٕػٜ ظجػ٫، ٰٚ ا٣ذكة٦ٰ ٨٦ ٱ١ٰٛ ٦ة ٱْي

 ثػ٢ اٷٱسػةر، ٬ػؾا ٚػٰ ٔذ٧٣٫ٌػةر ٱ٭ٲ بى٭ػة أف ٱ٨١٧ كثؾ٣ٟ ٩ٛك٭ة، ٤ٔٯ ظذٯ

ا٣ػؾم  ثض٧ة٣٭ة، ٣ذ٢ٛ١ ا٣عٲةة ث٪٧ٕح كا٣ذٌعٲح ٫٣، ثإٱسةًر٬ة ٣٭ة، إٱسةًرق ٣ذضةكز

ٕن  ٣٪ٛك٭ة ث٤ٖ ا٣ؾركة، ا٣ؼ٤ٮدى  .ا٣ٛ٪ٲح ٣ؿؤاق ٦ضكؽةن  ثٮوٛ٭ة  ،ةك٣نةٔؿ٬ة ٦

 ا٣نػةٔؿ ك٠ؾا ص٧ة٣٭ة، و٪ٓ ٰٚ ٱؽ أم   ٣٭ة ٱ٨١ ٥٣ ا٣عك٪ةء أف ا٤ٕ٧٣ٮـ ك٨٦

ـٌ  ا٣ؼػة٣ٜ ا  ٦ػ٨ ٬جح ا٣ض٧ةؿ ٬ؾا أف ذ٣ٟ ث٫، ٰا٣ذ٘٪   ٗٲؿى  ٱ٤٧ٟ ٱ٨١ ٥٣ ا٣ؾم  ٔػ

ٜي  أ٠سؿي  ثٲ٪٭٧ة ٱض٧ٓ ز٧ح ٦ة ك٨١٣. كص٢ق   ٠ػٺن  كٱػؽٚٓ ا٧٣ذجػةدؿ، ا٣عػت ٨٦ كأ٧ٔ

ٕنػ ظةًػؿ٧٬ة ٤ٔٯ ا٣ؽٚٲ٨ إ٫٩ ا٤ٞ٣ٜ ٩ٛك٫. ٤ٔٯ وةظج٫ إٱسةر إ٣ٯ ٦٪٭٧ة  أف ٦ػ٨ ة٦

ػؿىؽ ث٢ كا٣ؼٮؼ، ا٣ٞة٬ؿ، ا٣ـ٨٦ ٱع٤٧٭ة ا٣ذٰ ا٣ذ٘ٲٲؿ ٔىة دُة٫٣ ٛى  ٦ػ٨ ا٣نػؽٱؽ، ا٣

 ٤ٔػٯ دؼػةؼ ٚة٣عكػ٪ةء. كا٣ٛ٪ػةء ثة٧٣ٮت - ٦عة٣ح ٹ - قٲ٪ذ٭ٰ ا٣ؾم ا٧٣كذٞج٢

 أف ٦ػ٨ ا٣ٛ٪ٲػح رؤاق ٤ٔػٯ ٱؼةؼ كا٣نةٔؿ ا٧ٕ٣ؿ، دٌٞؽـ ث٢ٕٛ ٱؾكمى  أف ٨٦ ص٧ة٣٭ة

 ا٣ؼػٮؼ ٬ػؾا دجؽٱػؽ إ٣ٯ قجٲ٢ ٨٦ ز٧ح ك٣ٲف ظك٪ةا٫، ٰٚ ا٣ـ٨٦ دحزٲؿ ث٢ٕٛ دذ٘ٲؿ

 ا٣ٮظٲػؽة ا٣ؼٲػةر ٚكػعح ٚػٰ اٷ٩كة٩ٲح اٷرادة ث٧٧ةرقح :أم ٨ٚ، إ٣ٯ ثذعٌٮ٣٭ة إٹ
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 ٬ػؾق قػٲيعؿىـ ك١٣٪٫ ،ٔةصٺن  ا٣عٲةة ٧ٕ٩ح ٨ٔ قذذؼ٤ٯ أ٩٭ة وعٲط .٣٭٧ة ا٧٣ذةظح

 ٚػٰ قػ٤جٲح ا٣عكػ٪ةء دجػؽك كٝػؽ. قةٔذ٫ دعٲ٨ ٔ٪ؽ٦ة( ٔةصٺن  كرث٧ة) آصٺن  ا٣٪٧ٕح

ؿم) :ٵ٦ؿق دذ٧س٢ إذ ؛ا٣نةٔؿ ٣ؿٗجح اقذضةثذ٭ة  دٕٛػ٢ ا٣عٞٲٞح ٰٚ ك١٣٪٭ة ،(ٚذعضق

 ٬ػٮ ٚػ٨ إ٣ػٯ دعٌٮ٣٭ػة أف كا٣ٮاٝػٓ. ا٣ٛػ٨ ٱ٫٤ٛ١ ا٣ؾم ثة٣ؼ٤ٮد د٧ُٓ ك٬ٰ ،ذ٣ٟ

 ٱ١ٛػ٢ ٚإ٩ػ٫ دعٞػٜ ٦ػة ٚػإذا ٱذعٞػٜ، ٹ كٝػؽ ٱذعٜٞ، ٝؽ اٚذؿاًٰ، ظؽث ٦ضؿد

 ٤٣نػةٔؿ ٱ٤ٛ١ػ٫ ك٦س٧٤ة ا٣ؾركة، ث٤ٖ ا٣ؾم - اٷ٣٭ٲح ا٧٣٪عح - ثض٧ة٣٭ة ٣٭ة ا٣ؼ٤ٮد

ػ ا٩ؼؿَػة أ٩٭٧ػة كا٣نػةٔؿً  ا٣عك٪ةءً  تي كٍ ٚعى  ٱذعٜٞ ٥٣ كإف ا٣ٛ٪ٲح، رؤاق ثؼ٤ٮد ٕن  ة٦

 ا٣ٛػ٨ أف ٩ػ٪فى  كٹ. اٷ٩كػة٩ٲح اٷرادة ٤ٔٲ٭ة د٪ُٮم ا٣ذٰ اٷ١٦ة٩ٲح ٰٚ ا٣ذ١ٛٲؿ ٰٚ

ػحن  دذضكؽ ك٧َٮح كظ٥٤ رٗجح ٬ٮ ذاد٫ ظؽٌ  ٰٚ ٕى  كٝىػٲؽة ٚ٪ػٰ، ٧ٔػ٢ ٚػٰ ٦يضذى٧ً

ػ آف ٚػٰ ا٧ُ٣ػٮح كذ٣ػٟ ا٣ع٥٤ كذاؾ ا٣ؿٗجح ٣٭ؾق دضكٲؽ رٱنح أثٰ ٕن  كٵ٩٭ػة ،ة٦

 ٚإ٩٭ػة ا٣نػةٔؿ ٣ػؽل ا٣ٛ٪ٲح ا٣ٞؽرات ٨٦ ا١٣ة٨٦ ا٨١٧٧٣ درصةت ٵٝىٯ دضكٲؽ

 ثٕػؽ ةكركظٲنػ ةك٩ٛكػٲن  ةص٧ة٣ٲن  ث٭ة ك٩٘٪ٯ ،ا٣ٞىٲؽة ٩ٞؿأ ٩ع٨ ك٬ة ٤٣ؼ٤ٮد، ٦ؤ٤٬ح

 .٩نؿ٬ة ٤ٔٯ ٝؿف ٩ىٙ ٨٦ أ٠سؿ

ا٣ؿقػةا٢ ا٧٣عٲٌػؿة ا٣ذػٰ أ٤َٞ٭ػة ٤َػتي ا٣نػةٔؿ ٦ػ٨  ظػةؿ إفٌ  ك٤ٔٯ أم  

ػكٝؽ كي  ٹ د٤جر، «أف دذعضؿ»ظك٪ةا٫  ٦ػة ٱ٪ُػٮم ٤ٔٲػ٫ ٦ػ٨ دٹٹت، أف  طى ً 

دجٕر ا٧ُ٣ح٩ٲ٪ح ٰٚ ٩ٛػف ا٣ٞػةرئ ا٣ػؾم ٹ ٱكػ٫ٕ إٹ أف ٱٞػٌؿ ثجؿأػح ا٣ىػة٩ٓ 

اٵ٦٭ؿ، ا٣نةٔؿ ٧ٔؿ أثٰ رٱنح، ٵ٫٩ قٲذجٲ٨ ا٣ع٧١ح ا٣ذػٰ د٧١ػ٨ كراء ٤َػت 

ا٣نةٔؿ، كٱذجٲ٨ ٦ٕ٭ة أف ا٣ؿص٢ ٠ةف ثٕٲؽ ا٣٪ْػؿ ٚٲ٧ػة اصذؿظػ٫ ٦ػ٨ ٦ٕضػـات 

ػٚ٪ٲح ٰٚ ٝىٲؽد٫ ػ ة، ك٠ةف ٦ؼ٤ىن ػ ة٣عكػ٪ةا٫، ٦ؼ٤ىن ٣ٕٞٲؽدػ٫،  ة٣ٛ٪ػ٫، ٦ؼ٤ىن

 ثٞؽرة ا  ٔـ كص٢ ٤ٔٯ ػ٤ٜ ٦ة ٱكذعٜ ا٣ؼ٤ٮد.  ة٦ؤ٦٪ن 

٤ٔػٯ  - ٚٲ٧ػة ٱجػؽك -ٚٞؽ دكة٦ٯ أثٮ رٱنػح ٚػٰ ظجػ٫ ٤٣عكػ٪ةء، كآزؿ٬ػة 

٢ أف دجٞٯ ظك٪ةؤق، ا٣ذٰ دي٧س ٢ رؤاق ثٮو٫ٛ مةٔؿن  ٌٌ  ،، د٪٥ٕ ثة٣ؼ٤ٮدا٩ٛك٫، ٚٛ
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٤ٔٯ أف ٱذٮاو٢ ٦ٕ٭ة دٮاو٢ ا٧٣عجٲ٨، ك٠ػةف ٤َجػ٫  ك٬ٰ ٰٚ ذركة ا٣ض٧ةؿ،

ؿ، أك أف دذعٮؿ إ٣ػٯ د٧سػةؿ، دٌػعٲح ٠جػؿل ٦ػ٨ صة٩جػ٫، رث٧ػة ٦٪٭ة أف دذعضق 

د١ٮف ٦ٮًٓ دٞؽٱؿ ٨٦ صة٩ج٭ة، ٦ٓ أف دعٌٮ٣٭ة إ٣ٯ د٧سةؿ ٨٣ ٱ١ٮف ٰٚ ا٣ٮاٝػٓ 

٦ػػ٨ ا٣نػػةٔؿ أك ا٣عكػػ٪ةء ٹ ٱ٤٧ػػٟ دعٞٲٞػػ٫،  ةإٹ ٦ػػ٨ ثػػةب ا٣ذ٧٪ػػٰ، ٵف أٱ ػػ

ٜق ٚة٣عك٪ةء ٹ ثؿكظ٭ة، ك٠ؾا ا٣نػةٔؿ ا٣ػؾم ٹ ٱ٤٧ػٟ ٦ػ٨  ًؼ ا٣ذىؿ    د٤٧ٟ ظ

ى٫ٍ٤ى ركح ظك٪ةا٫. ٚة٣ؿكحةأ٦ؿ ركظ٫ مٲبن  ٦ضػؿد كدٱٕػح ٣ػؽل  - ـى ٧٠ة دٞؽق  - ، ث

 كًٕ٭ة، أك أكدٔ٭ة ٚٲ٫. ٬ة ٦ى٨ٍ د كذؿً ا٧٣ؼ٤ٮؽ ٱى 

ٱ٪ُػٮم  ،ك٬ٰ ٰٚ ا٣ؾركة ،ؿا٣نةٔؿ ٨٦ ا٣عك٪ةء أف دذعضٌ  ك٠ؾ٣ٟ ٤َتي 

ٚ٘ؽت ثػ٫  ،٣عك٪ةءى اؼة٣ٜ. ٚ٭ؾا ا٣ض٧ةؿ ا٣ؾم ٦٪ع٫ ا  ٤ٔٯ د٧ضٲؽ وؿٱط ٤٣

ا٣ػؾم ٱؤ٤٬٭ػة ٚػٰ ٩ْػؿق ٤٣ؼ٤ػٮد، قػٲض٢ٕ ػ٤ٮد٬ػة  ،ا٧٣س٢ى اٵ٤ٔٯ ٤٣نةٔؿ

ـٌ  ةداا٧ن  ادؾ٠ٲؿن  دكػجٲط دااػ٥ ثع٧ػؽق ٤ٔػٯ  ٨٦ زى٥ٌ ٬ٮ ، ككص٢ٌ  ث٧ْٕح ػة٣ٞ٭ة ٔ

 ٧ٕ٩ح ا٣ض٧ةؿ ٬ؾق.

٦ػة ٬ػٮ  ٢  ١٣ػ كوٙ ا٣نةٔؿ ا٣ؽ٦ٲح ثح٩٭ػة ُٕٝػح ٚػ٨ ٦ذضػةكزو  إفٌ  اكأػٲؿن 

  ٰ ٰ   إ٩كة٩ ثذعٌٮ٣٭ػة إ٣ػٯ د٧سػةؿ ػػةرؽ  ةا٣عكػ٪ةء ٣ذ١ػٮف ٚ٪نػ ، كدؿمػٲطى كَجٲٕ

ٔػ٨ ٤َجػ٫ ٦ػ٨ ظكػ٪ةا٫ أف  ٱجٕػؽافً  = ٱذك٪٥ ذركة ص٧ةؿ ٦ػ٨ وػ٪ٕح ا٣ؼػة٣ٜ

ٵ٩ػ٫  ؛دذعضؿ أٱح د٧ٌ٪ةت ٱ٨١٧ أف دى٧يخق ثى٤ح ٦ة إ٣ٯ اٵوػ٪ةـ أك ا٣ضة٤٬ٲػح

عػت، ثح٩٭ػة ا٦ػؿأة دذضػةكز ٱ٪ُٮم ٤ٔٯ ٝ٪ةٔح ٧ً٪ٲح ٦نذؿ٠ح ثٲ٪٫ كثٲ٨ ٦ػ٨ ٱ

صؽٱؿة ثحف دؼ٤ؽ ٣ذعػذِٛ ث٧ػة ٬ٰ ٠ؾ٣ٟ ٢٠ ٦ة ٬ٮ َجٲٰٕ كإ٩كة٩ٰ، ك٨٦ زى٥ق 

، ك٬ػٮ ةتي عق ٨ٌ٦ ا  ٤ٔٲ٭ة ٨٦ ص٧ةؿ ػةرؽ، ٹ ٱؽا٩ٲ٫ ا٣ض٧ةؿ ا٣ؾم زٱ٨ٌ ث٫ ا٣٪ٌ 

ا٧٣ؼ٤ٮؽ، د٦ٲذى٫، ظذٯ ٣ػٮ دكػة٦ٯ ثػ٫ إ٣ػٯ درصػح ٗػؽت ا٣ؽ٦ٲػح ث٭ػة دٮمػٲح 

 ٤٣ض٧ةؿ ا٣ٕجٞؿم.

    *     * * 
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 املصادر واملراجع
 

 ا٥١ؽاسّ ا١ٓؽةٰث: -أ

أثٮرٱنح، ٧ٔؿ، اٵ٧ٔةؿ ا١٣ة٤٦ػح )ا٣ضػـء اٵكؿ( ا٣ٞىػةاؽ، دعٞٲػٜ ٚػةٱـ  -

)ا٣٭ٲبح ا٣كٮرٱح ا٣ٕة٦ػح ١٤٣ذػةب، ، ا٣ؽاٱح كقٕؽ ا٣ؽٱ٨ ٤٠ٲت ك٦ع٧ؽ ٌٝضح

 .(1106د٦نٜ، 

ٚػػٰ ا٣ػػؽرس ا٧٣ٞػػةرف ٣ػػٶدب )قػػخ ٦ػػؽارس(، اوػػُٲٙ، ٔجػػؽ ا٣٪جػػٰ،  -

 (.٦1105ٰ، د٦نٜ، ٧ٓ ا٣ٛذط اٷقٺ)٦ض

، ٦ض٤ػح «ا٣ذػحزٲؿ»٧٣ٞٮ٣ػح  ثٮوػ٫ٛ ثػؽٱٺن « اٷ٣٭ػةـ»اوُٲٙ، ٔجؽ ا٣٪جػٰ،  -

٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ، ا٧٣ض٤ؽ ا٣سة٨٦ كا٣س٧ة٩ٮف، ا٣ضـء ا٣ؿاثٓ،  ذك 

 .888-868ـ، ص ص 1104كؿ ، دنؿٱ٨ اٵ0325٬ا٣عضح 

ا٧٣ٮٝػٙ ، «ٰٚ اٷ٣٭ةـ كدكرق ٰٚ دٞؽـ اٳداب ا٣ٞٮ٦ٲح»اوُٲٙ، ٔجؽ ا٣٪جٰ،  -

 .081-068، ص ص 1108، آب ٣471ٕؽد اٵدثٰ )د٦نٜ(، ا

، دؿص٫٧ كٝؽـ ٫٣ ا٣ػؽ٠ذٮر زػؿكت «٦ٲذة٦ٮرٚٮزس»أكٚٲؽ، ٦كغ ا١٣ةا٪ةت  -

ا٣ُجٕػح  ،ح١ٔةمح، راصٕػ٫ ٤ٔػٯ اٵوػ٢ ا٣ٺدٲ٪ػٰ ا٣ػؽ٠ذٮر ٦ضػؽم ك٬جػ

 (.0873ا٣سة٩ٲح، )ا٣٭ٲبح ا٧٣ىؿٱح ا٣ٕة٦ح ١٤٣ذةب، ا٣ٞة٬ؿة 

ـ ٫٣ ا٣ػؽ٠ذٮر زػؿكت ١ٔةمػح، راصٕػ٫ ٚػٰ أكٚٲؽ، ٨ٚ ا٣٭ٮل، دؿص٫٧ كٝؽ -

ا٣ُجٕػح ا٣سة٩ٲػح،) ا٣٭ٲبػح ا٧٣ىػؿٱح  ،حاٵو٢ ا٣ٺدٲ٪ٰ ا٣ؽ٠ذٮر ٦ضؽم ك٬جػ

 (.0868ا٣ٕة٦ح ١٤٣ذةب، ا٣ٞة٬ؿة 

اٵقُٮرة اٷٗؿٱٞٲػح ٚػٰ ا٣نػٕؿ ا٣ٕؿثػٰ ا٧٣ٕةوػؿ:  ٔجؽ ا٣عٰ، ٦ع٧ؽ،  -

 (.0866)دار ا٣٪٭ٌح ا٣ٕؿثٲح، ا٣ٞة٬ؿة،  ،0811-0841
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اٵز٦٪ػح  ،«أكٚٲػؽكس مػةٔؿ ا٣عػت كاٵقػةَٲؿ» ٧ؽ،ٔذ٧ةف، ا٣ؽ٠ذٮر أظ -

 -قػجذ٧جؿ/ دنػؿٱ٨ اٵكؿ  - ، أٱ٤ٮؿ«5»)ٝجؿص( ا٧٣ض٤ؽ اٵكؿ، ا٣ٕؽد 

، كا٣ٞىٲؽة ٦٪نٮرة ٤ٔٯ ا٣ىٛعذٲ٨ 001-001ص ص، 0876أ٠ذٮثؿ، 

005-006. 

٠ذةب أرقُٮَة٣ٲف ٰٚ ا٣نػٕؿ ٩ٞػ٢ أثػٰ  ٔٲٌةد، ا٣ؽ٠ذٮر م١ؿم ٦ع٧ؽ،  -

٪ٌةاٰ  ٞي ظٞٞػ٫ ٦ػٓ دؿص٧ػح  ٨٦ ا٣كؿٱة٩ٰ إ٣ٯ ا٣ٕؿثػٰ، ثنؿ ٦ذٌٯ ث٨ ٱٮ٩ف ا٣
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اث٨ ٝذٲجح ، ا٣نٕؿ كا٣نٕؿاء، دعٞٲٜ كمػؿح أظ٧ػؽ ٦ع٧ػؽ مػة٠ؿ، ا٣ضػـء  -

 .(0871اٵكؿ )دار ا٧٣ٕةرؼ، ا٣ٞة٬ؿة، 
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