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داللشآدددد د طددددع دالبدددد ال  د دددد ش د دددد ندالمشدددد العدالم ب دددد د بدددد  اًلددمبدددد ديددددنداللنقد دددد دبنا
الليعر ف ،د الش ددعند يعزاللد شصراًلديهيًعديند شعصرداللحرد دالم ب د ،د  دعيً ديهيدًعديدند

دن ددددلد  دددند فددداديددد الرسد الن ع دددع ،دد،(1)  اليدددلدنآددد يهعديشدددفدالندددددعندفطر دددًعد اللدددندبنش
 ددددعد صددددع د  ددددندف ددددرداللين صددددصدفهيهددددعد الصددددب دلدددد ديددددفال  د دددد ديددددنداللنعآ دددد دبح

،د لهددفالدفددقندنح  دد ديسددعردشعطدد ديددعد نط دد د رالسدد د ي آدد د ي سددع دلي ع  يدد د(2) السددن ععبهع
داللشآ   د الرالئ دحنندشآفد  نديشه  داللشآ ي،د طرالئادالنصعل دبعلشص ص.

اللبحعديند فالدالليشط اد سعنداللندالل ط فد  ندالل  داللشآ دل ىداللشعط د  ند د ال دد
 لداللر  عداللندب ال ال د شع عن دبعلآص دطرال ًةد شآ اًل،د دفلكدالل طد فد  دنداللطع رديند 

  ددقداللبحددعداللي ددع  مد المسددسداللندد دحدد   عدل آددعصد يددندجددمدنح  دد ديشه دد داللشآدد ي،د لددمد
دد(دد3)دالل  ضدف دح عةداللشعط ،دمند شعكدالدجرديند رالس دنشع ل د فالدالل عش .

دب ال ال د شع  داللشعط دبعلآص دننط  دنآس ي دهعد  نديرح ن ن:دإنا
دالم لن:دطبلدف عب داللندبعر س.د

داللجعش  :ديرح  دبعر سد بع د   ن ديشهع.د
د  ددد د ددد ال داللطدددع رد فددد دبددد  دح عنددد دد اليدددعدالليرح ددد دالم لدددن،دفآددد د  ددد داللبحدددعدبنا

د شع عنددد ددعشددد ديدرسددد د(دد4)المدع  ي ددد دالم لدددن،دلدددمد ددددند ح دددلدبعلشآددد  ال داللآصددد دجند دددلا
دد(5)ل  عر

                                                           
:د1971،ديدنبدد دالمشدد لس،دب،دد ال ،د،د2اللشآدد داللعربدد دبدد ندالمسددنآرال د اللنددقل ف:د . ال   دسدد  م،دط شظددر:ددد(1)

د.د122-23:د1981،ديآعم دف دنعر خداللشآ داللعرب :د ال   دس  م،د الرداللر   ،دب، ال ،د5-25
م:د1983 شظددر:دالل  صدد دفدد ديددفال  دالم  داللعربدد :د .د  دد د دد ال داللطددع ر،د الردالل ددعحظ،دب،دد ال ،ددد(2)

د.7-31
،د1994،د الردالل ددددا نداللجآعف دددد ،دب،دددد ال ،د19 شظدددر:دي سدددد   داللي دددددر ند الم بددددع :دحي ددد دالليطبعدددد ،د دد(3)

 الل درداللشآ يد ش دالل دن رد   د  ال داللطع ر:دط سدالل  ع  ،دالطر ح د دن راله،دد   داللنرب د ،دالل عيعد د
د.دد1998الليسنشصر  ،د

ددد.281م:د1981د– دد1411اللر   دل ش ر،دب، ال ،دد شظر:دف داللشآ داللآصص :د ب دالل بعرد بعس،د الردد(4)
ددد125:د1991،دب، ال ،د1 شظر:د .س:د .د   د  ال داللطع ر،دطدد(5)
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 الش رالطددد دفددد داللددد رسدالل دددعيع دد)*((1948 عبددد داللدددندبدددعر سد دددعمد) لدشددد دبعددد دفد
 شددعك،د  دد دالنداللشآدد :د  ددمدلدد دالصدد لد ط ال دد ،د النداللآصدد دفددندرالا ،دلدد دالجددردفدد ديحعفددلد
الم  د شعك،دفه دننآ مد  ندالل عر،د الجر عدبعرزدف دنعر خدالم  دالل رشس ،دفه دن،شد د

ديدعد رال دعدندشهضدبدش سدالشسدعش دد،دفعلآصد (6)اللآعرى د ن سعدي الرد ديند ي عدالل  الش د
دد(7)دي فلدف ددلدزيعند يدعن،د  نداللعدسديندالل عرداللفيد يجلدب ئن .

يددند شددعدبدد بدالطنددرال داللطددع رديددنداللآصدد ،دزال هدالمفنددرال دالليدددعش داللددفيد عشددعهد  دد دد
دالدن ددفداللآصدد د عليددًعد  عدد شدفدد د عصددي دفر بدد د  ددند   دد دالم بدد د المشسددعش دفدددعندبنش

دالمشسعش  دالل عل ةداللن دنآر داللي ع ردالمشسعش  د ن ح  ع.دني ردف  دالليععش د
 دددفهداللع اليدددلد ف ر دددعد فعددد داللطدددع رداللدددنداللعشع ددد دبعلآصددد دطدددرال ًةد  رالسدددً د شآددد اًل،دد

فضً د ندنع ي دالل ، دالل رشس  ،داللند دسده  دالط  د د  دندالم  دالل رشسد دب ،ند ،د  د د
يدند   د د جآعفند ،دفدنع مدل،د دال  دالشسعش د ر ادف دش  د داللآصصد د اللر الئد ،دييدعدزال د

ال شب دددد دضددددر رةديددددندضددددر رال ديعنشآدددد دالم  ديددددند  هدددد دشظددددرداللطددددع ردش سدددد ،دمشدددد د
د.(8) بحس درب  :د))م يدندالندشن طعدظه رداللشعط دالليشنظرداللفيدم نآندل، دال شب  ((

لآ دنب  ر دطرال ال داللشعط دف ديرح  دبعر سد دندي هد مدفشد دل آصد ،دفعلشعطد د يدندد
،دالصدبح دل  د د بدرةدب ب د ديدشند د(9) دلدبدعردال دلدالل دنداللآصصد دفد داللعدعلم  لدطرال الن

ديندالب ال درب  دب ص  دطعرئًعدلهفالدالل ن.د

                                                                                                                                                                          
مبدد ديددندالم ددعرةداللددندالنداللشعطدد ددددعندطدد دال يددند  ددندحدد داللآددرال ةد السددهمدفدد دنحر ددردي  دد دنصدد ردفدد دددد)*(

 يددندد دف دد داللطددع رديآعلندد داللين سددط ،د شدد يعد ددع دالسددنعفداللعرب دد دف هددعدالصدد الرد دد  د ددعصد ددنداللز ددع
الم لدددن،داللز دددع يد الليدددربة،د دعشددد دليرح ددد د الردالليع يددد نداللععل ددد دالجدددردفددد دن  هددد دالم بددد ،دزال هداللطدددع رد

(د لدشدد د شدد يعدلددمد  دد دب، ندد دسددعفرداللددندبددعر سد ل يز دد د شظددر:د1947 شدد يعدسددعفرداللددنداللآددع رةد ددعمد)
د.دد73ي س   داللي در ند الم بع :د

د.دد112-117 س :د شظر:دالليص ردشدد(6)
د.دد129 شظر:د .س:ددد(7)
د.36الليص ردش س :ددد(8)
د.111د-118 شظر:دي س   داللي در ند الم بع داللعرالط  ن:ددد(9)
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فآددد دالصدددب د عرفدددًعدبعلرددددعئزدالمسعسددد  داللنددد د  بششدددند   هدددعداللعدددعلمداللآصصددد ،دلآددد د
الصدددبح د شع ددد داللشعطددد دب دددنداللآصددد د ددد ئًعد ددد  ًعدلددد ديع سددد ف دبعددد دالنددعشددد د ددد ئًعدجعش  دددًعد

لشسب دالل  ،د  فالدرال عداللندالل رسدالل عيع دفد دبدعر س،د نطد ردالم  دبقن ع عند ددعفد دبع
البددددعندن ددددكداللحآبدددد ديددددندنددددعر خدال ربددددع،دييددددعد سددددعديددددندالطدددد عداللطددددع رد زال ديددددندجآعفندددد ،د

د(.1954فعصبح دل   دحص   دجآعف  دال   دالسنجيعر عد ش يعد ع داللندالل طند عمد)
عد د   ند ديدندبدعر س،دلآد دندركداللطدع رداللعدرالاداليعدالليرح د داللجعش د ،دفهد ديرح د ديعبد

دنب دد ر دل  ددد د(*)  دد دلددمد دددند ح ددلدبعلشآدد دال داللآصدد دديددعدال ددرشع ي ددع  مد   دد ةد،د بعدد دبنش
حددرصداللشعطدد د  ددندندددر سد هدد هدلنطدد  رداللحرددد دالم ب دد دفدد د طشدد ،دفدددعندب لديددند رسد

يصددط ن:د)ال لدد آدد لداللدد دن ردفددعئاد،د  دد دديددع(11)اللآصدد دفدد دالل عيعدد ديشددفدالل يسدد ش ع 
الدددع  ي د  شدد دبددعم  داللآصصدد د  رسدد دفدد دب،دد ال دضدديندفآددرال داللشآدد دالم بدد د ال نددرفد

ددعنداللي  الندل  عرد ح ه( د(11)دبعلآص د شسًعدال ب ًعدبع دبنش

مسدددد يعدد طشدددد داللعددددرالا دددددعندييددددعد دددد ع د  ددددندفلددددكدنطدددد رداللحرددددد دالم ب دددد دفدددد دد
طصصد د ردنط ر دع،د ال لد يدلد،داللن دالصبح دفشًعد حنع داللدندحردد دشآ  د دنسدع(12)اللآص 

،داللندد ددعشدد دديددعد(13)ل دد دالشنبددعهداللطددع ر،دي ي  دد د))ش دد  دالمرض((دلددد)) ب داللي ددكدشدد ري((
دد،(14)دال ددعر:د))ط  عدد دالل  ددلداللددفيدحددرصد  ددنداللن   دد د اللر ع دد دالل ش دد (( ضدديند ددفالدش دد دبنا

داللععيلدالم لداللفيد  عداللشعط د  ند ل  دي علداللشآ داللآصص د  دنطدد ر
د

                                                           
(د ددعندحدعلداللشآد دف د دينر  دًعدم ب دردب  در.دل يز د د شظدر:داللشآد دالم بد د1947فع رداللطع رداللعرالاد دعمد)دد(*)

د.دد1968طبع دالل    ي،داللآع رة:د،دي1اللح  عدف داللعرالا:د .دالحي ديط   ،دط
د.115:دي س   داللي در ند الم بع داللعرالط  ند شظر:د(11)
  دد د دد ال داللطددع ردف ددردين صددصدفدد داللآصدد داللعرالط دد :د .دفددعئاديصددط ن،دم.داللي طددفداللجآددعف ،دع،دد(11)

د.139:د1998،د18
د.131 شظر:د .س:دد(12)
،د1هدد ،دشددزالردسدد  م(:د .د  دد د دد ال داللطددع رد،د  شظددر:دفدد داللر ددع ةدالل ش دد دل آصددصداللعرالطدد د)ال دد ع دنعفد(13)

دد.7-6:د1991،د1ط
ددد.دد6الليص ردش س :دد(14)
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،دب دلد  عداللظع ردلسبردالف الره،د نقي د د نح  دلدط يند دالم ب د د(15)الدالل ندف داللعرالا فد
 الل ش دد ،دفضددً د ددندي  لدد داللندد دالن هدد داللددنداللآصدد دمشهددعدنحآددادلدد دينعدد دلددمد  دد  عدفدد د

دددد(16)دالل عرداللحرداللفيدسع دف دن كداللحآب .
ديدددعدالشهدددعدلآددد دف دددر داللآصددد دفال داللدددش سدالمشسدددعش ددددد اليندالمبددد العدلددد ىداللشعطددد ،دد

دالظهر د ز اًلديند  ص  داللشعط د ي  ل .
داللشعط دط دردزد  ندشآط ديهي دف ديشه د داللشآد ي،د د دد ييعدنآ مد   داللبحعدبنا

اللجآدد داللنعيدد دن ددعهديع دندد ،دفهدد دمد دندد د ددندبيدي ضدد عدالمدالفالد ددعردبشدد دطددع رد  ددند
شعطدد دبدد بدي دد الرهد،د  ددفالد عشدد دالندالل(17)السددنشطعادالمجددردالليشآدد  ،د الظهددعرديحعسددش د    بدد 

نآ  ددد  ًعد..دفعلشآددد د شددد هدني  دددزدالليحعسدددنديدددنداللع ددد  ،د  دددفالديدددعدطعلددد دط اليددد دبدددند ع دددرد
د.دد(18)ط  يعًد

 ددفهداللع اليددلد ف ر ددعدالسددهي دفدد دنددد  نداللشعطدد د ن ددد لدفدددرهداللشآدد ي،داللددفيدال ددفدد
  دند عنآدد ديسدا ل  دنطدد  رد ددفالدالل دند المرنآددع دبد دشآدد  ًع،دبعدد دالندصدب ددنعبعندد دبصددب، د

ي دد دالحن ال ددعديددشهصدف دالصدد لد ال ددرالف،دفضددً د ددندنصددر ح دالليندددرردبق ي دد داللآصدد د  
ف ددلديددعند د  ندالل د ،دفددعندبنددند ديآدعلد))الليربد ..دلد سدل  دعرد حد ه((د  دعدف د د
اللندضر رةداللعشع  دبعلآص دب ص هعدفشًعدطعئيًعداللند د الردالل دعردفد ديهر دعندالليربد ،دلآد د

ًعددب دددراًلد ي نآدددند ضدددمدالمشددد العدالم ب ددد د لددد سدالل دددعردالرال دلهدددفالدالليهر دددعندالند دددد ندحددد ج
دننط رد ي عدالصشعف دبيعدف هعداللآص .د(19)فآط د،دف د د رطندالم  د   دبنش

                                                           
،د الرداللحر د د2 شظر:دالم  داللآصص دف داللعدرالاديشدفداللحدر داللععلي د داللجعش د :د .د بد دالملد دالحيد ،د د(15)

ددم.د1977د– د1397ل طبع  دب، ال ،د
ددددد.194 شظر:د .س:دد(16)
ددددد.دد221 الم بع داللعرالط  ن:دد شظر:دي س   داللي در ند(17)
،ديدنبدددد د3 ددددد(،د :دديددددعلديصددددط ن،دط337 شظددددر:دشآدددد دالل ددددعر:دمبدددد دالل ددددر دط اليدددد دبددددند ع ددددرد) د(18)

دددد.17-16م:د1963الل عش  ،داللآع رة،د
.116-115:د1991 شظددر:داللبددع داللضدد ا:د .د  دد د دد ال داللطددع ر،دالليعرفدد دل ش ددرد اللن ز ددع،دب،دد ال ،دد(19)

ددددد
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الصددبح داللآصدد دالفندننآدد مد شع ددع داللطددع ر،د لهددفالدظددلد سددعنداللددندن ط دد د ددفالدد
،دد دل آددعصد ال ددرىدل آصدد دبع دد اًلد ددندلالل ددند شآدد هد المرنآددع دبدد ديددند دد لدنآ  يدد د ددر طًعد

المسنع  ،د المي  ،دفعلآص دل س دينداللسه ل دحنند رنع  عددلديدندظدندالشد دطدع رد  دند
دنعبنهدددع...د لعدددلدال لدددندن دددكدالل دددر طداللي  بددد ،دفهددد دالل دددرطدالم لداللدددفيد  ددد دنددد الفرهدفددد د
د ددد ندفدد نديددنداللشددعسدطصعصددًع،د الشيددعد اللآددعص،دفعلآصدد دبحسدد درب دد د:د))ل سدد درفبدد دبنش

دددد(21)  دي  ب د السنع ال دفطري((
د ددد ندل آددعصدي  بدد دفطر دد دد دنعد دد داللشعطدد د  ددندال ي دد داللي  بدد ،دم عشدد دل  دد دبنش إنا

دنآنددرنداللي  بدد دبيددعد دسددبهعدفشددًعد  يددعًم،دلهددفالدفدد نددجددرةدالمطدد عد فآددط،دبددلدالددد دضددر رةدبنش
 طرال ةداليهع داللدن د اللآصصداللععلي ديص ردالبد العدحآ آد دل آدعص،دفعلش دعكدم دد ندالمد

د.(21)كدي  ب دفطر  د دي هعدالدنسع داللآعرى دل ي  ديندالل ر طالفالددعش د شع
لآ د علداللشعط ديند در طداللآدعصدنع يد دل،د دال شب د دنع شد د  دندالمطد عد اللآدرال ة،دد

د نآندل،ن دالمم. د(22)دديعدالش د   دبنش
فضددً د ددند ددفالدف شدد ديطعلدد دبسددع دالل  ددعل،داللددفيد يدشدد ديددند  دداد يددلدطصصدد دد

دل س دشآً دحرف ًعدل  الطع،دبلد  ديز صديندالل الطعد الل  عل.فعلآص دد(23)شعبضدبعلح عة،
د دد ندطدع راًلد  دنداللن ف دادد داللآعصديطعل دبعم الرةدالل ش  داللشع ح ؛دف  د دبنش ديعدبنا

:د))الندش دعكد اد د  دنيند  لدالس   دفش د علد يشظم،دفه دد(*)ب ندالل دلد الليضي ن
 ندالل ددلد الليضدي نديدند  نداللعيلداللآصص دين طفد  ندط رةداللآعصد  ندالل يعدبد

د.(24)دط، عندالح  يعد  ندالم ر((

                                                           
ددد.د86-85:د1987،دب، ال ،د1 د الليسرح  :د .د   د  ال داللطع ر،دطيندح  عداللآصد(21)
ددددد.154-153 شظر:دالليص ردش س :دد(21)
ددددد.318 شظر:د .س:دد(22)
ددددد.77-76 شظر:ديندح  عداللآص د الليسرح  :دد(23)
البدع:دل ط عد  ندالرال داللشعط دح لدالل دلد الليضدي ن،د شظدر:دالل صدلدالم لد)بشدع داللآصد (دالليبحدعداللرددد(*)

د.36-39
دددد.38الليص ردش س :دد(24)
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د فالدالل عش درد زةديهي دحع لداللشعط دنقد   عديدند د لدشآد هداللآصصد ،دفهد دد إنا
دسعنداللند  ادج الب دشآ   دنحركدالل ع داللعيلداللآصص د نضيندل داللش عكد اللجبع .

د يدددندالميددد رداللنددد دالدددد  عداللشعطددد دال ضدددًع،دالبنعدددع داللآدددعصد دددنداللد نآ  ددد ،دفآددد دالدددد دبنا
د(25)داللنآ   دم صشعداللآعصدالليب ع،دبلد  ديسخدل   ص  .

د  دد ةداللشعطدد د نقد دد هد  ددندال ي دد دالطدد عداللآددعصد  ددندالم  دالل،ربدد دم عشدد دد إنا
د شط داد د ق فداللآعصدبعلع اليلداللن ديدش د ام ديندالل  د  ،د بنش ل   داللنآ   ،دبلدالرال دبنش

د.(د26)نهمد يععشعنهميندب ئن د ي نيع دل يجلدي د 
،دفهددفالد(27) يددندالل ددر طدالم ددرىداللندد د ضددعهعداللشعطدد دل آددعصدالمبنعددع د ددندالل،ددر ر

الل عشد د د داللددفيد ع دلدبيد  داللآددعصد  شهد دالب ال د ،دديددعدالشد د عدلدالميعشدد د درطًعدال ددر،د
،دف  سداللرب د  د الفعداللآعصدالم ل،د الشيعد د دالم د صد(28)فه دضر ر  دف ددلد   ،

دع ئ .دلآ مداللي نيعد يب
د  دد د دد ال داللطددع رددددرسد هدد هداللشآدد يدل  يدد داللآصدد داللآصدد رة،د  ددفالدينددق د إنا
يددندال رالددد دج ي دد د ددفالدالل ددند صددع بن دفدد دالل طدد دش سدد ،دلهددفالدسددعند ع دد اًلداللددندنرسدد خد
يبدددددع ى داللآصددددد دالل ش ددددد داللشع حددددد ديدددددند ددددد لدالسددددد   دشآددددد يد عنيددددد دف ددددد د  دددددنداللدددددفال د

الشيدددعد ددد د طدددع دالبددد ال  ديدددنآندبع ددد د دددند اللي ضددد ع،دفعلشآددد دل  ددد دلددد سديدددع ةد عيددد ة،د د
دالل  عف.د

دنقد  داللطع رد  ند  ص  داللآدعصد جآعفند د طرالئدادفهيد دل ح دعة،ديندق ديدند إنا
فهيددد دمجدددرداللآدددعصدفددد ددنعبددد داللآصددد ،دد شددد دالل هددد دالليسدددا ل دال ًمد دددند م ةد دددفالدالل دددند

دالم ب دالل   ل.ددددددددددد
د

 منهج الطاهر النقدي

                                                           
دددددد.155 شظر:ديندح  عداللآص د الليسرح  :دد(25)
دددددد.154-153 شظر:دالليص ردش س :دد(26)
دددددد.152-111 شظر:دالليص ردش س :دد(27)
دددددد.293-291 شظر:دالليص ردش س :دد(28)
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لشآع د يعدزالل الد دا  ندالجدراًلدظدع راًلدفد د د  عدالم  د ني  دزديفد   داللشآ د...ددعندالد
،د(29)بيج ندد داللرالط دد ديددندف ر ددع...د فدد دالليحددع رةداللرالئدد ةداللندد د ددر دبدد ند  ددفد صددعحب 

يجعلد اد د ظ   داللشآ داللن دمنشنه دالب اًل،د لهفالدسعنداللشآع داللندب د رةدي هد مدشآد يدلهدم،د
  همداللشآ  دد دبحسدد دجآعفددعنهمد  سددعئلد،دلهددفالدنعدد   ديشددع(31)دددلدبحسدد درب دد د ي ه يدد 

دالنصعلهمدبعلشص صدالم ب  .
دفد دسدعح داللشآد ،دبدلد د درالئد د  اللشعط د  ند  ال داللطع ردينداللشآدع داللدف ندلهدمدالجدر 
اللشآدددد داللآصصدددد دمدبددددعليعشنداللنددددقر   دل ر ددددع ة،دبددددلدبعلينعبعدددد دالل الئيدددد د الل دددد،فداللدب ددددرد

بحدددددععد اللدندددد د دددددنداللآصددددد د اللحيعسدددد د اللحدددددرصد الصدددد الردمد عئدددددلديدددددندالليآددددعم د الم
،دلهددفالدسددعنداللبحدددعداللددندن يددسدالفددددعرهداللشآ  دد داللندد ددعشددد دسددببًعدفدد دنينعددد د(31)اللآصدد رة

دبسيع دشآ   ديعر ف دمن  بهعد عئب .
لآددد درفدددضداللشعطددد دالليدددشهصدالمحدددع يدفددد داللشآددد د  ددد هدطصددد راًلدفددد دالشضدددع داللعي  ددد دد

دداللشآ  دد ،د  دد داللآعئددل:د))لددمدالطنشددعدبددقنديشه ددًعد الحدد اًلد د دد  د  ددنداللشعطدد دبنش }ددد{دال دده دبنا
د.دد(32)د  مدبعليشع صد  شن عدبهع((

لآدد د دد دال نشددعاديددشهصدالحددع يدالسدد  بًعد  عددلداللعي  دد داللشآ  دد د ي  دد دطعصددرة،دجندد
اللشعط د شدع:د)) بحدعد دند د  ديعد ند ط بد ديشد دفلدكدالليدشهص،دفد ند  د هدفدعمجردالليشآد  د

دد(33)د   د}...{د الندلمد   هدفه دف رد   ((

                                                           
د.4صطبآع دالل عرال :دالبندس مدالل يح ،دد الرداللشهض داللعرب  ،دب ر  :دد(29)

 شصدالليحدع رة:د))طدعلدل  دفدالفالدسديع دبشدعدبعل دعرد السنحسدشن دفيدعدببدعل ديعط د دف د دالشد د الصدحعبكدددد
دفآعلدل دالفالدال ف دالش د ر يًعدفقسنحسشن دفآعلدلكداللعرالفدبش در ي د لد ش عكدالسنحسعشكدل ((د.

:د1969ديعدعرف،،د الردالل3اللش سد  دل بد العدالل شد دفد دالل دعرد عصد :ديصدط ندسد  ف،دط شظر:دالمسدسدد(31)
،د263:د1972،دب ددر  ،د الرداللشهضدد داللعرب دد ،د2،د فدد داللشآدد دالم بدد :د بدد داللعز ددزد ن ددا،دط161-162

دد.26:د1981،د الرداللط  ع ،دب ر  ،د1 يحي ديش  رداللشعط د الليشهص:د .دفعل د دري،دط
دددد.141 شظر:د   د  ال داللطع ردف ردين صصدف داللآص داللعرالط  :دد(31)
دددددددددد.211-219 .س:دد(32)
ددددددددد.211الليص ردش س :دد(33)
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دالليدددعمداللشعطددد دبعليشدددع صدضدددر رةديدددندضدددر رال داللشآددد ،دجندالليدددشهصدفددد دالبسدددطدإد نا
ديددعدالشدد دبيداللشعطدد دد،(34)نعر  عندد د شدد داللطددع ر:د))طر آدد د صددلدبهددعدالشسددعنداللددندحآ آدد ((

د دددد ندطدددع راًلد  دددندن ظ دددفد دددفهدالليشدددع صد ي عدددًعدل  يددد داللدددشصدالليشآددد  ،دفهددد د   ددد دبنش
عشددد دش سددد  ،دبمدال نيع  ددد ،دبمدنقر   ددد ،دبمديطعلددد دبعم دددفديدددندالليشدددع صد ي عدددًعدسددد ال دالد

د.(35) د ش  ،دلنح  لداللشصد الل ط فد  ندد اليندالمب العدف  
يددند شددعد  دد شعداللشعطدد د سددعنداللددندن ظ ددفدالليشددع صد ي عددًعدل  يدد داللعيددلدالليشآدد  ،دد

يدند د لدال ددفد صدعرنهعداللصدعلح ،دفددعلشصدفد دي هدد مداللشعطد دمد ح دلد  ددند فداديددشهصد
د  ق ددددفداللشعطدددد ديددددعد ش عدددد ديددددندالليشددددع صد ي عددددًع،د   ظ هددددعدل  يدددد دالحددددع ي،دبددددلد  دددد دبنش

دددد.(36)اللشص
،داللفيد سعنداللشعط ديند  ل داللدند(37) اللشعط د شعددقشيعد  عداللندالليشهصداللندعي  د

المفع ةديندالليشع صد ي عًع،د لدنداللندعيلداللفيد  عدالل  داللشعط دم آفد ش دحد   دالليدشهصد
فلكدجنداللشصدم ح لد  ند فادالليشع صدالليطر حد داللندعي  ،دبلدنع الهداللندال ياديند

ف داللسعح داللشآ   دفآط،دبلد ح لدديعدال عرداللشعط د  ند فاديشع صد    ةدلمدنظهردبعد د
دفدد داللددشصد  الشدد دلددمدن ددن دبعدد د(38) عيددلداللددشصد  ددندنسددي نهعديسددنآب ًد ،دح ددعدالددد دبنا

يشدع صدال درىدسد فد  نداللرفمدينددجدرةدالليشدع صدالليطر حد ،د  دفالد ل دلد  دندالند شدعكد
،د(39)نظهردمحآًع،دلسد داللدشآصداللحعصدلدفد داللعي  د داللشآ  د د ب يددعنداللشعطد دالمفدع ةديشهدع

د  فالد ل لد  ند    داللشظردالمسنبعط د ش داللطع ر.
ديدددعد  دددعدالل دد ديدددندندعي  ددد دشآ  دد دن ددد ادالليدددشهصدد  اللشعطدد ديدددند دددفالدالليشط ددادربىدبنا

صدال د د ةديشدع ص،د الشيدعدن، دردالمفددعردالم ب د داللندعي  دفالن ،دفعلشآد دلد سدحددراًلد  دنديدشه
                                                           

ددد.24م:1971يشهصداللبحعدالم ب :د .د   د  ال داللطع ر،ديطبع داللععش ،دب، ال ،دد(34)
دد.321م:د1987،دب، ال ،د1 شظر:دالسعنفن د يآعم دال رى:د .د   د  ال داللطع ر،دطد(35)
دددددددد.211 شظر:د .س:دد(36)
،داللياسسددد داللعرب ددد دل  رالسدددع د اللش دددر،د2 د ددد ال داللطدددع ر،دط شظدددر:ديآ يددد دفددد داللشآددد دالم بددد :د .د  دددد(37)

ددددددددد.443-442م:د1983ب، ال ،د
ددددددددد.118 شظر:د .س:دد(38)
ددددددددد.118 شظر:دالليص ردش س :دد(39)
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 طراداللص عف دنا يدحنيًعداللندن، ردطرادالليععل  ،د بهدفالدفدقنداللطدع ردم درفضد دفهد
الليشدع صديآد يًع،دبدلدربىدبشد د يددندال دفد صددعرنهع،د يدعد د دصدعل ديشهدعدليععل د داللددشصد

د.دد(41)اللشآ ي
داللندعيلداللفيد  عدالل  داللشعط ،دم آص دب داللن ف د فعلشعطد ددالليشدع صداللشآ  د ،ادب ندإنا

 شدد يعد  ددمدبعليشددع صد ي عددًعدلددند بحددعد ددندال يهددعد الصدد حهع،دفددعلشصد شدد هدم ح ددلديددند
د.(41)زال   د الح ة،دبلد شظردالل  ديندز ال عدي ن   دد هعدناد دط ين دالم ب  د الل ش  

داللندعيددلداللددفيد  ددعدالل دد :د))لدد سدن ف آددًع،دمنداللن ف دداد ند  ع ددلدلآدد دال  ددنداللشعطدد دبنا
د.(42)دالليسع ى د  ،ط د   هع،د اللندعيلد ع ندالليحعسند الليسع ى ((

  دددفالديعليسددد داللبحدددعديدددند ددد لدننبدددعدشآددد د  ددد د ددد ال داللطدددع رداللدددفيدسدددعنداللدددندد
 ي  دد دشآ  دد دنق ددفدبشظددردالم نبددعردال ي دد داللعيددلدالليشآدد  د نبددرزدش عحدد د يدد الطندالمبدد العد

ةداللدند  اليدلداللضدعفدلدد دنند  دف  دل،رضدالمرنآع دب د  ضع دفد ديدعشد دالل ئدادي د رد
دل آعصدن ع ز عديسنآبً .

دش عكداللعي   داللشآ   دين طفد  ندالليعمداللشعط دبعليشع صد ي عدًع،د ال دفداللصدعل دد إنا
د ح دددلد  دددند فددداديدددشهصدالحدددع ي،د الند يشهدددع،دل  يددد داللدددشصدالليشآددد  ،دفدددعلشصدم يددددندبنش

ددعندالشطبع  عًد نش دد(43)دال د د ش ًعدال دف ره.داللشعط داللشع  د  داللشعط داللندعي  دحنند ال 
داللشعطدددد د  دددد د دددد ال داللطددددع ردحددددع لدالمطنددددرال ديددددندالليددددشهصداللندددددعي  دفدددد دشآدددد هدد إنا

اللنطب آددددد ،دفآددددد دسدددددعنداللدددددندن ظ دددددفداللع  ددددد ديدددددندالليشدددددع صداللشآ  ددددد دفددددد دنح  دددددلداللدددددشصد
اللآصص ،د  فالد  دص ال داللعي   داللشآ  د دديدعد درى،دفدعلشصدالشعددعسدلش سد  دالليش دن د

د ب ئن د ظر ف .

                                                           
ددددددددد.118 شظر:د .س:دد(41)
ددددددددد.118-117 شظر:دالليص ردش س :دد(41)
ددددددددد.118الليص ردش س :دد(42)
دددددددددد.119ليص ردش س :د شظر:دالد(43)



 00 

 بعددد دفيدددنداللضدددر رةدالل طددد فد شددد دي طدددفداللشعطددد ديدددندالليشدددع صداللح  جددد د بعلدددفال دد
اللبش   ددد ،دفهددد د فددد دالدجدددرديدددنديح دددلدشآددد يدصدددركدبعددد مدصددد كد دددفهدالليشدددع صدل عي  ددد د

د.(44)داللشآ   ،دفآ ددن ديآعل:د))اللبش    دال  نديرالحلداللس  دف دنرفدشظر  دالل ندل  ن((
دي طددفداللشعطدد ديددنداللشظر ددع داللح  جدد دد م عشدد دالشدد درفددضداللنععيددلديعهددعديط آددًع،دإنا

بلد  نداللعدسدفقشد دربى:د))الندالليدعمداللشعطد دبعلبش   د د  دندال دن فدال ددعلهعد ضدينديدعد
د.دد(45)ديرديعشعدضر ريدالح عشًع،دالسنديعًمدل رطداللي عرد ((.

فآددد د ددد دالمسدددنععش دبعلبش   ددد د ف ر دددعديدددندالليشدددع صداليدددراًلدضدددر ر ًعدمديدددعلداللعي  ددد دد
د ددفهدالليشددع صد طدد ةدينآ يدد د  ددندطر دداداللعي  دد داللشآ  دد ،د لدد سداللشآدد داللشآ  دد ،د د  شدد هدبنا

دفالن .
ف ددردالشدد درفددضداللنددزالمديددشهصدالحددع يدفدد داللشآدد ،د  دد داللآعئددل:د)) يدددندالندش  دد ديددندد

الليشع صدالم رىديندنقر    د ش سعش  د..داليدعدالندندد ندبش   دًعد الم..دفدفلكد  د دف دكدالشدعد
د.(46)ف دفشند ندالل ط عدف  ((

دي فاداللشعط ديندالليشع صداللح  ج دينقجردبشآطن ن:دد دلآ د   داللبحعدبنا
الم لدددن:دبنداللشعطددد دم دددايندبدددقنداللدددشصدي، دددادديدددعدن ددد رداللشظر دددع داللح  جددد ،دبدددلدبندد-

))الليددعح ل((د ددا يدالجددراًلديهيددًعدفدد دنح  ددلداللددشص،د  شدد هدبن:د))اللشظر ددع داللح  جدد داللندد د
دلمدندندبعط  دفه دن صلدفصً دبعنًعدب نداللآعصد طصن د الل  ع رد طص  ن دشظر ع دإنش

دند ندبعط  (( د(47)من   ديندبنش
داللشعطدددددد دال نشددددددندبددددددعلشصد  ع دددددد دفدددددد دالليآ يدددددد ،دمشدددددد دالمسددددددعسدفدددددد داللعي  دددددد دد إنا
د سدددنع ندبع اليدددلد(48)اللشآ  ددد  د دن ددد داللشعطددد دبدددفلك،دبدددلد  ددد دبنش د دددفالدم عشددد دبنش ،دالمدبنا

                                                           
دددددددد.322-315 شظر:دالسعنفن د يآعم دال رى:دد(44)
ددددددددد.211 .س:دد(45)
ددددددددد.321السعنفن د يآعم دال رى:دد(46)
دددددددددد.238 .س:دد(47)
ددددد.96:د1977 شظر:د رال دالمفادالم ب :د .   د  ال داللطع ر،دب، ال ،دد(48)
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،د ف ر ددعديددندالميدد رداللندد دنعطدد د(49)ب ئدد نسددع  د  ددندفهددمداللددشصد نح   دد د دد داللدعندد د الل
دنص راًلددعيً دل شعط د   د شآ دالمجردالم ب .

د دددد ند عفدددًعددقشددد ديدددع ةديدددنداللر عضددد ع دد- الم دددرى:دالنداللشعطددد دم ر ددد دمسددد  ب داللشآددد يدبنش
د عرضدمرال دف ره،دف د   دي عًمدل نعب رد ندالجرداللشصدالليشآ  دف  .د

))ط دحسد ند اللز دع ((د ف ر دعديدنددندع دالليآعلد دفد د اللشعط دديعد  ديعر فدينقجردبددد
دد(51)يصر،داللف نددعش الد  ي  ندل،نهمدبعسعل  دنظ  د  ندالمجرد يعًمدالب ال  ًع.

د دددد ندالبددد ال ًعد  دددندالمبددد الع((د ،دفعلشآددد دالبددد العد(51)لآددد دالرال داللشعطددد ديدددنداللشآددد :د))بنش
د اللشصدالب العد د  يعد طعبعند ن فالندالل ، دح زاًلدلهيع.

بش   دد د ف ر ددعديددندالليشددع صدالل ددد ش  دفهدد دمندد فردل شعطدد د ددفالدالميددر،دمشهددعداليددعداللد
دننععيلديعداللشصدالليشآ  دنععيً د عفًع.

دي طفداللشعط د   د  ال داللطع ردينداللبش   د دلدمد ددند دند بدع،د الشيدعد دع د دندد إنا
بش   د د رالس د نعيادف دالرالئهع،د ط دال عردالل دن رد شدع دفدز النداللدندفلدكدفد ديآدعلد))يدندالل

ددد(52)اللندالل بش    ((
د   د  ال داللطع ردشعط دالشطبع  د ،د اللشعطد د(53)لآ دال عرد   ديندالل الرس نداللندبنا

،دلهدفالدسدعنداللبحدعداللدند(54)ش س دالد د فهدالمشطبع   دإفدطدعل:د))الشدعدالشطبدع  د شصدف((
دنح   دي ه مدالمشطبع   داللن دال نرفدبهعداللشعط دص  دلشآ ه.

                                                           
دد.185-184:د1997،د الردالل ا نداللجآعف  ،دب، ال ،د1اللطع ر،دط شظر:دد يع :د .د   د  ال دد(49)
النداللبحددعدلددمد آصدد د رالسدد داللطددع رديآعل ددعد الشيددعدالرال دن ضدد دالشعدددعسدالمسدد   دالليآددعل داللددفيدنددقجردف دد دد(51)

اللشعطد د  دندالمسدد   داللشآد ي،د ددندالجدردطد دحسدد ند اللز دع د شظددر:د  د د د ال داللطددع رديآعل دًع:د .دسددع  د
دد.121:د1997،د4-1،دع  شعن،دم.دالمط م

دددد.238 .س:دد(51)
د:دص ح دالفعا.1986،د2،دك12 شظر:دينداللبش    داللندالل بش    :د . شع دفز الن،د دالل يه ر  د(52)
 شظددر:دي هدد مداللشآدد دالمشطبددع  د شدد داللدد دن رد  دد د دد ال داللطددع ر:د بدد داللدددر مدرالضدد د ع ددر،دم.دالفددعادد(53)

اللشآدد داللآصصدد دالليععصددردفدد داللعددرالا:د بدد دالل بددعرد،د ال دددعل  د58:د1997،دنيدد زد ال ،د4 رب دد ،دع
،د   ددد د ددد ال داللطدددع ردالمشسدددعنداللشيددد ف :د61-59:د2112، دددبعط،د2اللح  ددد ،دم.داللي طدددفداللجآدددعف ،دك

دد.1997،د4-1يه يد  سنداللصآر،دم.دالمط م،دعد
دددددددددد.219 .س:دد(54)
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دالمشطبع  ددد دفددد د اللدددفيدد–ال دالمجدددردد–نعر  هدددعداللددد ط ا:د))الند ع ددد داللشعطددد دالمشطبدددععدإنا
نردن دف دش سد دطدرال ةدلدشصدالش دعئ ،ديدندطصد  ةدال دطصد دال ديسدرح  دب ددنع ...ديدعد د د
فددددد دحعلددددد دح  جددددد د فددددد داللسدددددع  داللنددددد دددددددعندف هدددددعداللشعطددددد د  ندالضدددددعف دال دال نيدددددعمدبدددددقيرد

د.(55)ي ض    ((س اله...   ندال شندال نيعمدبعلصح د الل طقد اللع ي  د الل
المشطبع  دد د شددعدنقجر دد ،دفعلشعطدد دم نقيددلد م ع ددلد م ح ددل،د الشيددعد سددرعداللددنداللآ ددمدد

دف دن دالجردفلكداللشصدالليشآ  دف دش س ،د  فالدبع  د نداللشآ داللصح .د
د ضدددمداللدددند دددفهدالل يع ددد ديدددنداللشآدددع ،دمشهدددمدبع ددد  ند دددندد  لهدددفالدرفدددضداللطدددع ردبنش

ليدددع ةداللي ضددد    دبعلدددفال دلندددد نداللشن  ددد ديدددع ةد  ي ددد داللعي  ددد داللشآ  ددد داللنددد دننط ددد ديدددز دال
ددد(56)دطر  دبع  ةد ندالل  عف.

داللشعطدددد دحدددد  دي ه يدددد دل شطبع  دددد ،دفهددددد دم صدددد ردالحدعيدددد داللشآ  دددد د ددددند ددددد ىدد إنا
،د الشيددعدطدددعلدالشددع:د))الشطبدددع  ديدددند(57)  صدد ،دب ديدددند دد لدندددقجردسددر عدبعليدددع ةدالليشآددد  ة

د.(58)الل عف دبطرال ةدفنحسددقشهعدالشطبع   ((د  لداللي ض    ...دالط مدالليع ةدالل ش  
لآد دب دد رداللشعطدد دي ه يد دل شطبع  دد دبقشهددع:د))جيدرةدطددرال ةدينقش دد د ربيدعدطددرال ال دل جددردد

د.دد(59)الم ب د يعدح ل ،د الح عشًعدلشآعشد يسع ل دصعح دالمجرديندح عدالليبشند الليعشن((
داللشعط د يعدف دالشطبع  ند دالليدعد د آ لدبنا  ةداللي ضد    ،ديدند د لد يدندل بحعدبنش

ن ظ ددفدالليشددع صدفدد داللشآدد ،دديددعدالشدد دالجددرىدن ددكداللي ضدد    دبقسدد   دالبدد ال  د عددلدالليددع ةد
اللشآ  دد دل  ددد دطر دد ،دفهددد دم  ددر داللعيدددلداللشآددد يد  ددند فدددادنبشدد ديدددشهصديعدد ن،د الشيدددعدشدددرالهد

د سنع ندبقدجردالليشع صدف ق فديعد  دالص ل.
فد دبد دبند دد ندفد دددددددالمجدرد دعندط دربىدالش دمد    دلشآ دي ض   دبح دد

دد(61)دالليشآ  د   ديندفال داللشعط .
                                                           

دددددددددد.415يآ ي دف داللشآ دالم ب :دد(55)
،د الردالل دددا نداللجآعف ددد ،دب،ددد ال ،د1 :د .  ددد د ددد ال داللطدددع ر،د عئددد د صدددبعك،دط شظدددر:داللحبدددد دالليش،يدددد(56)

ددددددد.دد17-15:د1994
دددددددددد.172-171 شظر:دد يع :دد(57)
دددددددددد.219 .س:دد(58)
دددددددددد.219الليص ردش س :دد(59)
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دد اليددعد ددام داللددف ند ن دد   ند  ددندالشهددمدي ضدد    ن،دفهددفالدمشهددمدم سددنط ع ندبنش
  ع  الدالليع ةدالليشآد  ةديدع ةديب  د ،دمفنآدعر مداللدندالل د عف  دالم ب د ،دفعلشعطد داللحآ آد د د د

د دد ندي ضد   ًعدبيعشدن اللد يد دديدعدالشد دم يددند م   دادفد داللعصدردداللفي:د))م يدندبنش
د د ندفالن ًعدبيعشنداللد ي (( د.(61)اللح  عدبنش

لآدد د  ددد داللبحدددعدالندالشطبع  ددد داللشعطددد دل سددد دن دددكدالمشطبع  ددد داللصدددع رةد دددندندددقجردد
سددر عدبعليددع ةدالليشآدد  ةدال د دد دنعب ددرد ددندفع دد د  صدد  ،د الشيددعد دد دالشطبع  دد دي ر سدد د

الجرال دددعدبقسددد   دب بددد ديندددقجردبيآدددعم داللز دددع د طددد د ظدددفدلهدددعداللشعطددد دالدجدددردالليشدددع ص،د د
دحس ن.
لهددفالدفعلشعطدد د  دددند فددادشظددرةد  ددد د دد ال داللطددع ر،دم دددد ند لدد دلنطب ددادالليشدددع صدد

دنندددد فردف دددد د ددددر طدل ددددزال لداللعي  دددد داللشآ  دددد ،دال لهددددعد الل ددددع زة،د الشيددددعد دددد ديبدددد عد  دددد دبنش
 دفعطدد اًلدلهدددفالدالل دددرطد،دفعلشآددد دفدد دي ه يددد دشدددعبعديددندفلدددك،دفدد فالدددددعنداللشعطددد(62)))اللي  بدد ((

الصب دطعرئًعد  نداللعي   داللشآ   ،دفعلشعط دبحس دربيداللطع ر،دلد س:د))اللدفيد شآد دفآدط،د
اللدددفيد دنددد دفددد دالل رالئددد د اللي ددد  د اللدنددد .دفدج دددرديدددنداللشآدددع ديجدددلددج دددرديدددنداللي،شددد ند

د،دبيد رطداللي  ب .(63) شآ  ند  مدم ي د ندالل رطدالم ل((
مب العدالل ش ،دفعلشعطد داللحآ آد دلد سداللد دبآد رديدعد  داللطع رداللي  ب دال لد ر طدال

 دد ديبدد ع،دلهددفالدفعلي  بدد داللندد دالددد  عداللشعطدد دل سدد داللي  بدد دالل طر دد دفآددط،د الشيددعداللي  بدد د
  د  داللشآد دال ددالليسدنش ةداللدندف ادال بد درالا ،دفهد د درىدبندي دد  داللشآد د شد شع:د))ل سد د

د صدددآلد(64)  يددد دبآددد رديدددع  دي دددد  د  ددد  داللشآددد دالليسدددنش د  دددندف ا(( ،دفعلشعطددد د  ددد دبنش
ددي  بن دالل طر  دبعلآرال ةد المط عد اللييعرس دحنند شي دن كداللي  ب .

                                                                                                                                                                          
ددددددددد.418 شظر:ديآ ي دف داللشآ دالم ب :دد(61)
ددددددددد.342الليص ردش س :دد(61)
شظددددر:داللي  بدددد دالم ب دددد دديددددعد رال ددددعد .د  دددد د دددد ال داللطددددع ر:د .دفعضددددلد بدددد  داللني يدددد ،د .داللجدددد رة،د د(62)

د،داللص ح داللجآعف  .24/1/2111
ددد.دد15،د اللحبد دالليش،ي :د117،د  شظر:دد يع :د91-91 رال دالمفادالم ب :دد(63)

دد
ددددددددد.267-266 رال دالمفادالم ب :ددددد(64)
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لآ دالد داللطع ردال ي  داللشآ د بجرهدف داللح عةدالم ب  ،دفعلشآ دلد سدبعلعي  د داللسده  ،دد
 الشيعد  دفندالب ال  دل دالص لد ط ال  د   د  نداللشعط دالمليدعمدبهدع،د ج دلدنحآ دادفلدكد

اللشعطددد دضدددر رةدالجليدددعمدالل السدددعدبدددعلع  مديدددندل،ددد د ندددعر خد ف سددد  د  ،رالف ددد د   دددمدال دددنرطد
د ددددرسد طنددد د ف شددد دل شآددد د آدددربد د دددد نداللشعطددد دي سددد   ًع،د ددددفلكدبنش اللدددش سد ف ر دددعدبيدبنش

دد(65)د  ن حصد   مدبعمي رداللينع آ دبعلشآ دص، ر عد دب ر عددعف .
داللشعط داللشع  دفد دشظدرد  د د د ال داللطدع رد دد  داللشعطد داللدفيد ين دكدي  بد دفطر د دإنا

ففال عدبدعمط عد اللآدرال ةد الجليدعمدبدعلع  مدالم درى،دلهدفالد  د شعهد ادد دد  دندضدر رةدن   د د
د(66)اللعشع  دل شعط ،ديند  لداللنيه  دل دبعلس رد المط عد  نداللن عرال دالم ب  .

اللند دن عدلدد يند ر طداللشعط داللن دالرنق عداللطع ردالمبنعع د نداللنق    داللبع د ةد
د د ندضديندالطدعرد(67)اللشعط د نح عدبطر آ دنبع هد نديضي نداللشص ،دفعلشعط د   دبنش

،د(68))) ددع مداليدد ندل ددشص((داللددشصداللآصصدد ،دفدد فالد  دد داللشعطدد داللي ددمدبهددفهدالل ددر طدفقشدد 
مشددد دسددد آ مدبددد  ردالل سددد طدبددد نديش دددن داللدددشصد اللآدددعرى ،د ح دددلد  ع دددلد  آدددر دالليعشدددند

دالمسعسدينداللعي   داللشآ   . بفلكد حآادالله فد
لآ د   داللبحعد   د  ال داللطع ردشعط اًلد ايندبضر رةدنعد  دالليشدع صداللشآ  د ديدندد

ال ددلدسددبردفدد رداللددشصد الل طدد فد  ددندددد اليندالمبدد العد ي الضددعدالم  ددعا،د  ددفالدم ددد ند
دالب اًلدالمدالفالد   دشعط دينيدند عرفدبآ ي داللشآ د يدعشن دف داللسعح دالم ب  .

                                                           
دددددد.18-11م:د1962 د  ال داللطع ر،دب، ال ،د شظر:ديآعم :د .د  دددد(65)
دددددددددد.36 شظر:د .س:ددددد(66)
ددددددددد.93 شظر:د رال دالمفادالم ب :ددددد(67)
دددددددددد.171د يع :ددددد(68)



 ب  

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 المقدمة 
 اما بعد: 

فأن علي  ويداد ااهيااس االيع فميس في  اليماا افدي ااعسبي  ااايدرا في  ااعيسا   
غنييي  عييين اا عسرييين  وميييس بيييرن اا الرييي   داانليييد  داادرسالييي.  داا عسرييين  داا يييدسر      

العسبريي.  دكانييل اييه االييرام. دا ييا. فيي  ك ابيي. ااملاايي. افدبريي.     دكييان سامييه ا  مابييا  
اييييييي   اامدافيييييي  4141/ ومييييييادى افدايييييي / 62داسالييييييا  دمدسالييييييا  ا يييييي  دافييييييا  افويييييي  فيييييي 

 ع 9/41/4992
ك ييي عايييسال اامليييافل  أن  عييسن عييين ااهييااس ابيييه اللنيي. ،يييساا  دنلييدا   فكيييان  

داادسااليييال فرريييا  داييي  علييي  ميييا فرريييا مييين س ى  ايييك   ساريييا  نليييدرا  معانيييسا  رويييي دساليييه 
اهياس  اانريسو داا هبرلي   داياا ميا او ريدل بيه في   يمن  داا معن ف  م نه د لدرمه ف 

 اا  ااسالاا. اا   ا، سح عندانرا اال ااو اادك دس فا   عبدد اا مرم       
 داورل ااسالاا. نعدبال اع  من أامرا: 

 اييي ل مليييافل ااهيييااس ددسااليييا ه االننييير. فييي  اامويييهل داانيييان  ف ميييا نيييدس فريييد 
 أن  علييي  وميييس ايييا  اامليييافل داادسااليييال بعيييد مهبيييدي فييي  ك ييياي    د،يييد نيييعي ااعمييي  
 داا ه  ااعسا    6112/ نرالان/ 9 د،دل اامك بال ااعام. عل  ارس ااداا 

فكيان أن  االي عنل باامك بيال ااةاني.    داميا ،نيدل داس ااهيااس ي ساميه ا  ي  
اهفاد  مما ك ي دما ناس  برن ا  أّن ما ناس  في  ااوساديد داامويهل وميس دنالي  علي  

   رندس اردمنا ااام  أن   ندس  اادى ددس ااناس ف  ابنان     داع ا
اع ميييدل ااسالييياا. علييي  ميييا  راليييس مييين نليييدد  االننييير. ف يييه  عييين ك ابيييه اامريييع  

)ج  ( اايياو اا ييدى عليي  اغلييي ااملييابهل افدبريي. داانييادر. اا يي  اوسرييل معييه داا يي  
ملدمي. في  اانليد افدبي ( ةريس عبس من ةهارا عن مدا،ديه اادكسري. داانلدري. دكيان ك ابيه )

 عدن نرسو السالاا. ار ا   
اا ييييدل ااساليييياا. عليييي   مررييييد  داسبعيييي. فنييييد  دةا ميييي.  ف ييييه  عيييين اامنييييادس   

 داامساوس  



 ج  

  يييمن اا مرريييد دساالييي. بيييدااال عنارييي. اانا،يييد باالنييي. ،يييساا   دنليييدا   فليييد ،اليييمرا  
 ااباا عل  مسال رن: 

 بعد عدد ه اا  االهس  افدا : ،ب  الدس  اا  باسر   اارانر.: 
كما  نياد  اا مرريد ااايسده اا ي  د يعرا ااهيااس اللياق داانا،يد  دمين ريع  نياد   

 ااباا منرج ااهااس اانلدو  ماادف  من ةه  اادساال.  د رح افكاس اانا،د    
امييا اادنيي  افد  فلييد كييان ماادايي. ادسااليي. بنيياا االنيي. فيي  مدرييدع ااهييااس  ميين  

نلدريي.  د،ييد ،الييع ايياا اادنيي  عليي  اليي . مبااييا  ايياد  ميين ةهارييا ةييه   الريي  هسادييه اا
ااباا ااد،دن عل  اارال اابناا االنني  ايدى ااهيااس  فاامبايا افد   نياد  دساالي. 

دارساميا داةي  اابنياا االنني   اميا اامبايا ااريان   فليد  نياد   ()ااعنيدان دافالي ره ()
  اابنييياا االننييي   دكييياا  ))اففكييياس(( دمد،ييين اانا،يييد منريييا  دايييسده نيييراغ را داةييي

اااا  مس ))اااةنر.(( دارساا داة  اابناا اادن  اللني.  اميا اامبايا ااسابيس فليد  نياد  
))اااييك  داام ييمدن((  فييدس  مديياارع ااهييااس اييد  نييراغ. كيي  منرييا باالييلدي رةييدع 
ااييينق االننييي   اميييا اامبايييا ااةيييام  ف نييياد  ))ااايييدا(( دماايييه مييين اريييس بييياا  فييي  

م  االنن   اما اامبايا افةريس فليد نيا،ا ))ااةا مي.(( داةي  ااعمي   ادرد مالاس ااع
 االنن   دد،ن عل  اساا ااهااس اد  االباي نواارا اد فالرا  

دكان اادن  ااران  دساال. ابناا االغ. االننير.  دمااداي. فر ياح ارسايا داةي   
نياد  فيي  . مباايا    الياالني.  دكردري. نيراغ.  لي  االغي.  د،يد ،الييع اياا اادني  علي  

ميين ةهايييه مد،يين اانا،يييد ميين االغييي. دارساييا فييي   مبرنيييا   ((اامباييا افد  ))ااناليييرج االغييدو
نلد   اما اامباا ااريان  فكيان ))اا نيارح االغيدو(( في   يمن اانليد االنني   دااياو 
كان الم. باسز  ف  نلد ااهااس  ارياا اياد  اابايا ااد،يدن علي  االيباي عناري. ااهيااس 

ناد  ))ااااعسر.(( دأرساا داة  اانق االنن  مين ةيه  دوري. به  داامباا اارااا  
ااهيييييااس اانلدرييييي.  دفيييييي  اامبايييييا ااسابيييييس  نيييييياد  اابايييييا مد،ييييين اانا،ييييييد مييييين ))اااييييييداس 
داامدندايييدج(( داةييي  االغييي. االننييير.  دكردرييي. نيييراغ. كييي  منرميييا  داامبايييا ااةيييام  

من اهياس ااعميي   نياد  اساا ااهيااس ايد  ))اازميان(( دكردري.  عامي  االياق معيه في   ي



 د  

االننيي   امييا اامباييا اااليياد  دافةرييس فرييد ))اامكييان(( دمااييه ميين ارييس داةيي  اابنيياا 
 االغدو  
امييا اادنيي  اارااييا فرييد دساالييي. ال يير. ابييداي االنيي. كميييا رييسا  اانا،ييد  د،ييد ،اليييع  

اادنيي  عليي  اليي . مبااييا  نيياد  فيي  اامباييا افد  ))ااةرييا (( دارييس  فيي  ابييداي االنيي. 
هيييااس  اميييا اامبايييا ااريييان  فليييد  كساليييه اابايييا ال ييير. ادفايييا اانا،يييد مييين دورييي. نريييس اا

داامباييا اارااييا اييد برييان امد،يين  االننيي  (( ااعميي  نالييانر.اامريي. بااغيي. اف دايي  ))ا
ادسااليي. ميين ةييه  مديياارع نلدريي. اميين برييا اانا،ييد داو رييدل ااانا،ييد ميين ))الييله. االيياق(( 

  امييا اامباييا ااسابييس ويياا  ايييل فنرييا  اييك  مانييل. اليييسااال ااهييااس  ارراسايياعليي  
ايد ن يدج ااعمي  ،بي  اابايا وانبيا  مرميا  ايدى اانا،يد اف د فريه عندان ))اا ةمرس((  ناد  

ناييس   داامباييا ااةييام  اييد ارييس ))اادنيين(( فيي  ابييداي االنيي.  امييا اامباييا اااليياد  
 دافةرس فرد ارس ))ااند  اادن (( ف  ةل  عم  ،نن  ناوح  

امييا اادنيي  ااسابييس  فلييد اا ييدى عليي  ةندنييرال نلدريي.  مرييز برييا نلييد ااهييااس   
ارياس  دنليدد   د،يد ،اليع اياا اادني   اال هاي ااباا ااد،دن علررا من ةه  ااي معن في 

عليي   الييع. مبااييا  نيياد  فيي  اامباييا افد  )) ادرييد اامنييهلح(( فااهييااس ادايي  ايياا 
ااواني اامر. بااغ. ااد  ااباا ابسازاا من ةه  منا،ا. اساده  داامباا ااريان   نياد  

ا  ااعملري. الم. اةسى باسز  ادريه اي  عملري. ))نليد اانليد((  فليد اكيد اانا،يد علي  اامري. اي
داكييين مييين ةيييه  ايييسده معرنييي. اررسايييا اابايييا  اميييا اامبايييا ااراايييا فريييد ))اامغيييزى(( 
دافرييس اايياو ر درييه داةيي  ااعملريي. اانلدريي. ميين دوريي. نرييس ااهييااس  داامباييا ااسابييس ويياا 

))ااباا عن االن. افنمداج(( داد واني مرع ف  نلد ااهااس  اميا اامبايا مدالدما  بي
اا ي  رنليداا   ((ةهن. الننيه))م. باسز  ادى اانا،د ا   لدرمه ااةام  فلد  ناد  ال

 ((االييي اكاس اانا،يييد اللنيييق))دفييي  اامبايييا ااالييياد   نييياد  اابايييا نلهييي. مرمييي. داييي  
دسبهه بيرن ميا ،يسا بيافم  دميا ،يسا ااريدع  اميا اامبايا اااليابس فريد وياا  ايل عنيدان 

 (االن علي  ااعريدي() لدرع ااما)داامباا اارامن فرد  ()عنار. اانا،د باا اللال  اازمن ()
 ( ()سأو اانا،د بافرس االنن )داةرسا  اامباا اا االس داد بران 



 ه  

امييا ةا ميي. اادسااليي. فلييد اا ييدل عليي  اان ييادج اا يي   دّنييلل ااساليياا.  اررييا  ة امييا  
اكسو د لدرسو ألالا ا   ف  ،الع االغي. ااعسبري. في  كلري. اا سبري. / وامعي. درياا  فاليرما 

س فا يي  عبييدد اا مرميي  اايياو فيي ح ايي  مك ب ييه ااةانيي.  االيي ااو اادا يي  ااكييسرع ااييدك د 
دكان مره  ف   دا عه دابه اههبيه دفالي اا  ااهيااس  دااي  كي   مين ميد اي  ريد ااعيدن 

 من االا ا  دزمها دمعاسن     دا  اامدف   
 الباحثة         
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 الفصل األول
 بناء القصة

لقد تعامؿ الناقد مع القصة تعاماًل فنيػًا فرريػًاف ف ػد لديػي مػزيا مػف ا لنػيفف ل ػذا 
فانػػي درس اررػػاف ال نػػاي القنػػد لخقصػػة مػػف ظػػالؿ حػػذا المنظػػارف أنػػاأؿ الت ريػػد  خػػ   ف 

 القصة مضمأف فرري ُصبَّ فد قالب فند. 
 ا أ خ  أفؽ االتد.أقد رتب ال نث انساؽ حذا القصؿ  نسب احميت 

 العنوان واالستهالل
إفَّ العمؿ القصصد حأ رؿ مترامؿ منذ ال دي أنتػ  الظاتمػةف أ فَّ رػؿ  ػزي مػف 

   زائي لي غاية أحدؼ.
أالعمؿ القصصد  الذات يمتاز  ظصأصية ال ناي أالتشريؿف فالقصة ت ػدؼ الػ  

قصصد  ميعػًا مغزىف ألتنقيؽ حذا المغزى سع  القاص ال  تأظيؼ  ناصر العمؿ ال
 لخأصأؿ ال  الغاية المنشأدةف  ديًا مف العنأاف أانت اًي  الظاتمة.

أل ػػذا ن ػػد  فَّ الناقػػد القصصػػد يعمػػؿ  خػػ  رشػػؼ افرػػار الراتػػب مػػف ظػػالؿ اأؿ 
 نصػػػػر يالقيػػػػي اال أحػػػػأ العنػػػػأافف فػػػػالعنأاف حػػػػأ لريػػػػا الػػػػنص رمػػػػا يقػػػػأؿ منمػػػػأد   ػػػػد 

رػػػار القػػػاص مػػػف ظػػػالؿ ت يػػػاف  القػػػة ف منػػػي يسػػػتطيع الناقػػػد  ْف يقػػػؼ  خػػػ   ف(ٔ)الأحػػػاب
العنػػأاف  المضػػمأفف معتمػػدًا  خػػ  در تػػي أذأقػػي االد ػػدف فػػالعنأاف لػػيس  ))  ػػارة لغأيػػة 

 .(ٕ)منقطعة اأ إشارة مرتقية  ذات ا  ؿ حأ مقتاح ت أيخد اساس لقؾ مغاليؽ القصة((
أل ػذا ن ػػد قسػمًا مػػف النقػاد يعنػػأف  العنأانػات فػػد دراسػت ـ لخقصػػصف أحنػاؾ مػػف 

عد  دي القصة مف العنأافف فالقصة  ))ت د  فيما يتعخؽ  القارىي فد االقؿف مػف العنػأاف ي
 .(ٖ)أليس مف الرخمة االأل ((

                                                           
ينظر  لريا النص مدظؿ لدراسة العنأاف القصصػد  منمػأد   ػد الأحػابف دار الشػلأف اللقافيػة العامػةف  (ٔ)

 .ٓٔ  ٜٜ٘ٔ غدادف 
 .ٖٔالمصدر نقسي    (ٕ)
القصػػة العراقيػػة نمأذ ػػًا  لػػائر   ػػد الم يػػد العػػذاريف اطرأنػػة درتػػأرا ف  -ال نػػاي القنػػد لخقصػػة القصػػيرة  (ٖ)

 .ٕ٘ـ  ٜٜ٘ٔرخية التر ية ا ف رشد  امعة  غدادف 
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ألخعنأاف أظائؼ م مة اظرىف ف ػأ فضػاًل  ػف رأنػي مقتانػًا لدراسػة الػنص ت ػد  
 .(ٗ)يأفر  )) ددًا مف االمرانات التد يقيد من ا القاص فد انتاج االلر المطخأب((

 حمية العنأاف فػد نقػد القصػة أف م ػا نػاأؿ ال نػث  ف يقػؼ  خػ   نايػة الناقػد أ 
 خد  أاد الطاحر  يف أقد ت ػيف لػي  عػد االطػالع  خػ  تػراث الناقػدف  نػي لػـ يرػف من  يػًا 

 أذلؾ  ني 
 (٘)لـ ُيعَف  عنأانات  ميع اال ماؿ التد نقدحا.  .

 (ٙ)ألـ يتعمؽ فد دراست ا.  ني لـ ُيشر اشارة أاضنة ال  داللة العنأاف ف ب.
فالناقػػػد أفػػػد م مػػػؿ نقػػػأد  اليػػػألد العنأانػػػات  نايػػػة  ػػػارزةف  ػػػؿ نػػػرا  يشػػػير اشػػػارة 
سطنية ال  قسـ مف العنأانات التػد ينقػدحا اال فػد مػّرات قخيخػة تعمػؽ فػد دراسػة الصػخة 

  يف العنأاف أمتف القصة.
ينقػػد م مأ ػػة  أحنػػاؾ مالنظػػة  ظػػرى سػػ خ ا ال نػػث تتملػػؿ فػػد  فَّ الناقػػد  نػػدما

قصصػػػػية ف نػػػػي رليػػػػرًا مػػػػا يتنػػػػدث  ػػػػف  نػػػػأاف الم مأ ػػػػة   رمخ ػػػػاف ألػػػػيس  ػػػػف  نػػػػأاف 
 القصص المنقردة.

فقد نديلي  ف م مأ ة ))فلاد التررلد(( ))الأ ي االظػر(( فػ ف نديلػي رػاف  ػف 
 نػػػػأاف الم مأ ػػػػةف أر ى  ف ))لختررلػػػػد(( قصػػػػدًا فػػػػد حػػػػذ  التسػػػػمية يتملػػػػؿ فػػػػد فخسػػػػقتي 

ض حػػذ  القخسػػقة النػػي أ ػػدحا  ))فخسػػقة تنػػاقش أال تعخػػـ النيػػاة قػػدر مػػا لخنيػػاةف ألرنػػي رفػػ
 (ٚ)تعخـ ال رب من ا((.

                                                           
 .ٗ٘-ٖ٘ف ألخمزيد مف االطالع ينظر  لريا النص  ٖٓال ناي القند لخقصة القصيرة   (ٗ)
ف  أتنقيقػات ٔٛ-ٚ٘  ٜٚٙٔد.  خد  أاد الطػاحرف  يػرأتف ينظر  فد القصص العراقد المعاصر    (٘)

ف أفػػػػػد الريػػػػػادة القنيػػػػػة ٛ٘ٗـ  ٜٙٛٔحػػػػػػف ٙٓٗٔف  يػػػػػرأتف ٔأتعخيقػػػػػات  د.  خػػػػػد  ػػػػػأاد الطػػػػػاحرف ط
 .ٔٓٔ  ٜٜٓٔف  غدادف ٔ  د.  خد  أاد الطاحرف طٔلخقصص )اشياي تاف ة  ج

القنيػة لخقصػص العراقػد )نشػيد االرض(  ف أفػد الريػادة ٜ٘ف أينظػر  ٘ٛ  ٔينظر  فد الريادة القنية ج  (ٙ)
 .ٗٛٗف أتنقيقات أتعخيقات  ٓٙ  ٕٜٜٔ  د.  خد  أاد الطاحرف  غدادف ٕج

 .ٜٕفد القصص العراقد المعاصر    (ٚ)
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ف ل ػذا فالناقػد أ ػد (ٛ)فقد فخسقة العنأاف اشػارة الػ  الترا ػع أال ػدـ أالػ  النرػأص
 ف فخسقة ))التررلد(( حذ  المتملخة فد اظتيار  لعنأاف ))الأ ػي االظػر(( نات ػة  ػف تػ لر  

 (ٜ)ع المت ـز نتي ة االنتالؿ أما يرافقي مف ظخـ أا ناؼ. أاقع الم تم
لرف الطاحر رفض الن ي  العنأانات ال  در ة الغمأض  نيث ت تعػد  ػف فنػأى 
القصصف أيصعب  خ  القارىي استيعا  اف أحذا ما أقع فيي ))التررلد(( فػد م مأ تػي 

)العمػػؽ((ف فقػػد أرػػذلؾ النػػاؿ مػػع ))منمػػأد الظػػاحر(( فػػد قصػػتي ) (ٓٔ)))الأ ػػي االظػػر((
 (ٔٔ)اشار الناقد ال   فَّ القاص اظتار  نأانات الترت ط  قنأى القصص.

لقد ناأؿ الناقد الر ط  يف  نأانات القصص أافرار القاصف فالعنأاف حػأ مقتػاح 
يمرػػف لخناقػػد  ْف يػػدظؿ مػػف ظاللػػي الػػ  فنػػأى القصػػصف أ ْف يصػػؿ الػػ  نقسػػية القػػاص 

 لقصصد رخي.أارائي أانعراس ذلؾ  خ  سير العمؿ ا
فػػػػػالعنأاف مػػػػػف ظػػػػػالؿ نقػػػػػد الطػػػػػاحر ذأ ا عػػػػػاد  ديػػػػػدةف ف ػػػػػأ يعرػػػػػس اراي القػػػػػاص     

ف أيرػأف  ػاماًل مسػا دًا لخػدظأؿ الػ   ػالـ القصػة أالنظػر الػ  مغزاحػا (ٕٔ)أافرػار  مػف   ػة
 .(ٖٔ)مف   ة اظرى

رما  ف الناقد أمف ظالؿ دراستي لعنأانات الم اميع القصصيةف اشار ال   نػي لػيس 
ة  ْف تنمؿ الم مأ ة القصصية  نأاف قصػة مػف القصػصف ألرػف تخػؾ العنأانػات  الضرأر 

قػػػد ترػػػأف من لقػػػة  ػػػف  ػػػالـ القصػػػص الػػػداظخدف أقػػػد تملػػػؿ حػػػذا فػػػد م مأ ػػػة ))القنػػػاع(( 
لػػػػ))ظالد ن يػػػب الػػػراأي((ف فالناقػػػد أ ػػػد  نػػػي لػػػيس فػػػد قصػػػص الم مأ ػػػة مػػػا ينمػػػؿ اسػػػـ 

فرػػػػ ف القػػػػاص تقنػػػػع   ػػػػا لمأا  ػػػػة ))القنػػػػاع(( ألرػػػػف العنػػػػأاف حنػػػػا رمػػػػز لػػػػدنيا القصػػػػصف 
 (ٗٔ)النياة.

                                                           
 .ٜٕينظر  فد القصص العراقد المعاصر    (ٛ)
 .ٜٕينظر  المصدر نقسي    (ٜ)
 .ٜٕ-ٕٛينظر  المصدر نقسي    (ٓٔ)
 .ٕٗٔي  ينظر  المصدر نقس  (ٔٔ)
 .ٖٓ-ٕٛرما حأ الناؿ مع فلاد التررلد فد م مأ تي "الأ ي االظر" ينظر  المصدر نقسي     (ٕٔ)
 .ٔٙ -ٓٙ  ٔف أفد الريادة القنية  جٜٕ -ٕٛينظر  المصدر نقسي     (ٖٔ)
 .ٗٛٔ -ٖٛٔينظر  مف نديث القصة أالمسرنية     (ٗٔ)
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إفَّ  ناية الناقد  العنأانات اشػتمخت فضػاًل  مػا ذرػر ال نػث فػد  ان ػًا وظػرف نػاأؿ 
الناقد الترريػز فيػيف أحػأ  ف يرػأف العنػأاف قري ػًا مػف ال يئػة التػد تػدأر في ػا  نػداث القصػةف 

ر رف أملاؿ  خػ  ذلػؾ قصػة فرخما راف العنأاف قري ًا مف ذلؾ راف نظ القصة فد الن اح  
))  ػػػأد(( لػػػػ)) عد المخػػػؾ نػػػأري((ف فمػػػف اسػػػ اب ن ان ػػػا رمػػػا يػػػرى الناقػػػدف اظتيػػػار القػػػاص 
لعنأاف القصةف ف أ قريب مف الأاقع اال تما د اأ  االنرى قريب مف ال يئػة التػد تعال  ػا 

 (٘ٔ)القصة.
الػذيف يررػزأف  ف  ناية الناقد   ذا ال انػب تعػأد الػ  رأنػي مػف النقػاد االنط ػا ييف 

 خػػػ  احميػػػة  ْف يسػػػتمد القػػػاص  ناصػػػر  مخػػػي مػػػف الأاقػػػع الػػػذي تن لػػػؽ منػػػي القصػػػةف ف ػػػـ 
 يسعأف ال  تصأير  أمالنقة  لر  فد القصص.

أحنػػاؾ  انػػب وظػػر نػػاأؿ الناقػػد االقتػػراب منػػي فػػد نقػػد  القصصػػدف حػػأ السػػعد 
ط  ػيف تخػؾ ال راز ))ايديألأ ية(( القاص مف ظالؿ  نأانات قصصػيف فلمػة صػخة اأ را ػ

العنأانات أافرار القاص اأ انتماياتيف ل ذا أ د الناقد  فَّ ))نػزار سػخيـ(( لػـ يرػف اظتيػار  
فرػري ألرػف حػذا االظتيػار لػي  ))اشياي تاف ة((  نأانًا لم مأ تي ناتا  ػف   ػث اأ فػراغ 

 .(ٙٔ))صخة  الأاقعية أالأ أدية أمظالقة الم لأؼ((
 نػػػأاف الم مأ ػػػة أافرػػػار القػػػاصف فػػػػ))نزار لقػػػد اسػػػتطاع الناقػػػد حنػػػا الػػػر ط  ػػػيف 

سػػخيـ(( مػػف  ما ػػة ))الأقػػت الضػػائع(( تخػػؾ ال ما ػػة التػػد ل ػػا افرػػار أوراي ظاصػػة فػػد 
ف أدلت  خي ا ))اشياي تاف ة((ف ف اي اظتيار االسـ نتي ػة (ٚٔ)النياة انعرست  خ  اد  ـ

 ل ذ  االفرازات.
العنأانػػات مقتانػػًا لقػػت  لقػػد أ ػػد ال نػػث  ف الناقػػد  خػػد  ػػأاد الطػػاحر يتظػػذ مػػف 

مغاليؽ القصةف أرذلؾ الأقأؼ  خ  افرار صان  اف أحذا ما أ دنا  فد ارلػر مػف أققػة 
 نقدية رما ر ينا.

                                                           
 .ٖٔ  ٕينظر  فد الريادة القنية  ج   (٘ٔ)
 .ٔٙ  ٔالقنية  ج فد الريادة  (ٙٔ)
 .ٖٛ - ٖٖينظر  المصدر نقسي    (ٚٔ)
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اما االست الؿ اأ ال ديف ف أ اليقؿ  حمية  ف العنػأافف ف ػأ المػدظؿ االأؿ الػذي 
ةف أ خي ػػا ف فقػػد القصػػة القصػػيرة  ))ترػػأف ال دايػػة ذات  حميػػة  ظيمػػ(ٛٔ)ت ػػد   ػػي القصػػة

 .(ٜٔ)يقيـ الراتب م ارتي((
ألخ ػػػدايات أظػػػائؼ تظػػػدـ الػػػنص القصصػػػد من ػػػا  أظيقػػػة التشػػػأيؽف تنديػػػد نػػػأع 

 .(ٕٓ)القصةف تنديد االيقاع النلريف تنديد  أ القصة االنقعالد
إفَّ ال ػػػدي فػػػد نظػػػر الناقػػػد  خػػػد  ػػػأاد الطػػػاحر يملػػػؿ منصػػػخة القػػػاص مػػػف المأح ػػػة 

مف أضػع مسػار مناسػب ل مخػة العمػؿ القصصػدف فالقػدرة  القطرية أالمرتس ةف أالتد تمرني
 القنية  امؿ م ـ لدى الناقد.

لقػػد أ ػػد ال نػػث  ف الناقػػد اليضػػع شػػرأطًا معينػػة لخ ػػدي القصصػػدف أانمػػا أ ػػد  يلرػػد 
 خ  ضرأرة  ف يناسب ال دي القصصد ظرأؼ العمؿ أانتيا اتي الظاصةف أل ذا فن اح حذا 

 مناس تي لقنأى العمؿ القصصد. ال دي اأ فشخي يعتمد اساسًا  خ 
مػف حػذا المنطخػؽ  رػػد الناقػد  ف قصػة ))نيػاة قاسػػية(( لػػ))شارر ظصػ اؾ((ف أقػػد 
امتػػازت   ػػدي قصصػػد نػػا  ف  ف القػػاص ا ػػاد فػػد تصػػأير نالػػة ال طػػؿ النقسػػية مػػف 

 .(ٕٔ)ظالؿ المأنألأج الداظخد
نػي اظتػار اما ))م دي  يس  الصقر((ف ف ني نقؽ فنية  اليػة فػد نظػر الناقػدف  

 .(ٕٕ)الزأرة االظيرة  ديًا لقصتي ))دماي  ديدة((
أرػػػذلؾ النػػػاؿ مػػػع قصػػػة ))القػػػ ر(( لػػػػ))نزار سػػػخيـ((ف فػػػ ف سػػػ ب ن انػػػي فػػػد ر ي 
الناقػػدف حػػأ ا تعػػاد ال ػػدي القصصػػد  ػػف المقػػدمات الت ريظيػػة أالتعخيميػػةف أا تمػػاد   خػػ  

 .(ٖٕ) نصر التشأيؽ

                                                           
 .ٕٙ٘ـ  ٜٛٛٔف ٕٔ-ٔٔينظر   نية ال مخة االست اللية فد القصة القصيرة  ياسيف النصيرف ـ.االقالـف ع  (ٛٔ)
 .ٕٗـ  ٜٚٛٔفف رتا ة االقصأصة  ت راظـ سعد الديفف  غدادف    (ٜٔ)
أالقف القصصد أالرأائد فد ادب مأسػ  رريػدي  نسػيف ف ٕ٘ - ٔ٘ينظر  ال ناي القند لخقصة القصيرة     (ٕٓ)

ف أفف رتا ة االقصأصة  ٜ٘  ٜٜٛٔغازي لطيؼ ال ميخدف رسالة ما ستيرف رخية التر يةف  امعة  غداد  
ٚٔ. 

 .ٖٙينظر  فد القصص العراقد المعاصر     (ٕٔ)
 .ٙٛينظر  المصدر نقسي     (ٕٕ)
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لقصصػػد متأققػػًا  خػػ  فنيػػة القػػاص  ػػد الناقػػد  خػػد  ػػأاد الطػػاحر ن ػػاح ال ػػدي ا
أاسػػخأ ي أتمعنػػػي أارتقائػػي  الضػػػرأريف أحػػذا حػػػأ سػػ ب ن ػػػاح ))  ػػد المخػػػؾ نػػأري(( فػػػد 
ف أقػػد  قصػػتي ))ريػػ  ال نػػأب(( تخػػؾ القصػػة التػػد تتنػػدث  ػػف الظخػػـ أاالنتصػػار لخمظخػػـأ

مػػػف غيػػػر ]…[ ا ػػػاد القػػػاص فػػػد تنقيػػػؽ حدفػػػيف  نػػػي  )) عػػػؿ ال ػػػدي اسػػػتدرا يًا ظ ريػػػًا 
 .(ٕٗ) ظ أض يا((ظطا ة أأ 

إّف  ناية الناقد فد ال دي القصصد ينصب فد ات ا  أاند حأ  ياف القػدرة القنيػة 
لخقػػػاص أالتػػػد يسػػػتطيع مػػػف ظالل ػػػا تأ يػػػي حػػػذا ال ػػػدي لظدمػػػة العمػػػؿ ررػػػؿف ف ػػػأ نػػػاأؿ 
الترريػػز  خػػ  ال انػػب القنػػدف أتػػرؾ ال أانػػب االظػػرىف  نػػي ر ى  ف  ))السػػر فػػد ن ػػاح 

ف ل ذا نرا  اليشترط  دًي قصصػيًا معينػًاف  ػؿ  ف  ػدي العمػؿ (ٕ٘)رؿ  مؿ اد د حأ القف((
 ينطخؽ مف نا ة القصة ال  التأافؽ  يف الشرؿ أالمضمأف. 

لقػػػد أ ػػػد ال نػػػث  ّف الناقػػػد اليضػػػع قأا ػػػد مقػػػررة مسػػػ قًاف لخ ػػػدي القصصػػػدف  ػػػؿ 
القأا ػػػد تسػػػتن ط مػػػف داظػػػؿ الػػػنصف أفػػػد حػػػذا تأافػػػؽ مػػػع مأققػػػي النقػػػدي الػػػذي يػػػرى فيػػػي 

 .(ٕٙ)ة استن اط القأانيف مف داظؿ النصف أ دـ ا تماد   خ  قأانيف  احزةضرأر 
مف حذا يمرف القأؿ إّف ال دي القصصد لدى الناقد  خد  أاد الطاحر حأ  امؿ 
مسػػػا د الن ػػػاح العمػػػؿ رخػػػيف أي ػػػب  ْف يأضػػػع أفقػػػًا لنا ػػػة الػػػنصف ألػػػيس  خػػػ  أفػػػؽ 

ة الػػػنص القصصػػػد أريقيػػػة قأا ػػػد مقػػػررة سػػػخقًاف فالقصػػػة تنتػػػاج الػػػ  فنػػػاف  ػػػارؼ  نا ػػػ
 تشرخي.

 األفكار
تملػػؿ االفرػػار ررنػػًا اساسػػيًا مػػف اررػػاف العمػػؿ القصصػػدف فرػػؿ قصػػة تنمػػؿ فػػد 
طيات ػػا افرػػارًا ينػػاأؿ القػػاص ايصػػال اف  غػػض النظػػر  ػػف رػػأف حػػذ  االفرػػار حدامػػة  ـ 

                                                                                                                                                                          
 .ٔٚ  ٔينظر  فد الريادة القنية  ج  (ٖٕ)
 .ٓٗ-ٜٖ  ٕالريادة القنية  جفد   (ٕٗ)
 .٘ٛمف نديث القصة المسرنية    (ٕ٘)
 .ٕٗينظر  ج. س    (ٕٙ)
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 نايةف ف ذا ليس م اؿ ال نثف ألرف الم ـ  ّف االفرار مأ ػأدة أضػرأرية فػد  ي  مػؿ 
 .(ٕٚ)ف فاالدب ليس م رد  اطقة فقطف أانما حأ  )) اطقة أظياؿ أفررة أ  ارة(( د د

إّف تعامػػػؿ النقػػػاد مػػػع االفرػػػار داظػػػؿ العمػػػؿ القصصػػػد يظتخػػػؼ  نسػػػب المػػػذحب 
ف اما الناقد (ٕٛ)الذي ينتمأف الييف فالناقد التقخيدي ي مي نقؿ االفرار مف الأاقع نقاًل نرفياً 

د ف نػػي ي تعػػد   فرػػار   ػف الأاقػػعف أيعمػػؿ  خػػ  تمليػػؿ الػذي ينتمػػد الػػ  المػػذحب الرأمانسػ
 .(ٜٕ)ذاتي فد الرتا ات النقدية

ف أتسػػع  (ٖٓ)أحنػػاؾ الأاقعيػػة النقديػػة التػػد تنػػاأؿ التأفيػػؽ  ػػيف الػػذات أالمأضػػأع
 احدة ال  ترسيخ حذ  اللأا تف أال  حذا اشار الدرتأر  خد  ػأاد الطػاحر  نػدما  عػؿ 

 .(ٖٔ)  ))ازمة مادةف أازمة نقسية((القصة القصيرة تع يرًا  ف ازمتيف
لقد اشار الناقد  خد  ػأاد الطػاحر الػ  ضػرأرة  ف يسػتمد القػاص افرػار  مػف أاقعػي 
مع مالنظة اضقاي سمة مف الظياؿف  ف القصة ليست نقاًل نرفيًا لخأاقعف فالظيػاؿ لػي  لػر 

 .(ٕٖ)صص((م ـ فد ن اح القصة أل ذا  د  الناقد  ))السمة ال ارزة أحأ االصؿ فد الق
لقد األ  الناقد االفرار داظؿ العمؿ القصصد  ناية ظاصػةف أسػع   احػدًا الػ  
ترسػػيخ المق ػػـأ الصػػني  لصػػياغة حػػذ  االفرػػار داظػػؿ  مػػؿ قصصػػد فنػػدف  ف القصػػة 

                                                           
ف أينظػر  قأا ػد النقػد  السػؿ ٕٕٗف مرت ػة الن ضػة المصػرية  ٖاصأؿ النقد االد د   نمد الشػايبف ط  (ٕٚ)

ف أفػػف القصػػة  منمػػد يأسػػؼ ن ػػـف  يػػرأت  ٖٚ  ٜٗ٘ٔف ٖا ػػر ررم ػػدف ت منمػػد  ػػأض منمػػدف ط
ف أ خػػػـ ٙ٘ٔ  ٖٜٚٔف دار القرػػػر العر ػػػدف ٘ف أاالدب أفنأنػػػي   ػػػز الػػػديف اسػػػما يؿف طٖٙـ  ٜٙٙٔ

 .  ٛال ماؿ أالنقد النديث    د العزيز نمأدةف مرت ة االن خأف مصر 
 ٙٔ-٘ٔينظر  الظالصة فد مذاحب االدب الغر د    (ٕٛ)
 .ٕٔ-ٕٓينظر  المصدر نقسي    (ٜٕ)
 .ٖٖينظر  المصدر نقسي    (ٖٓ)
 .ٜ٘صص العراقد المعاصر  فد الق  (ٖٔ)
 .ٕٕٚمف نديث القصة أالمسرنية    (ٕٖ)
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نمػػا ي ػػب  ف تصػػانب حػػذ  االفرػػار صػػياغة فنيػػة تقر  ػػا مػػف  لديػػي ليسػػت افرػػارًا فقػػطف أا 
 (ٖٖ) الـ القص.

الناقػػػد نػػػرص  خػػػ   ػػػدة مسػػػائؿ تظػػػص صػػػياغة االفرػػػار رمػػػا أ ػػػد ال نػػػث  فَّ 
 أ خأرت اف فرانت حذ  المسائؿ سمة  ارزة فد نقد  من ا  

العمػػؿ  خػػ   يػػاف فرػػرة القصػػص التػػد ينقػػدحاف ف ػػذا ال انػػب شػػرؿ ظػػاحرة م مػػةف   -ٔ
رػػػػػاف الطػػػػػاحر نريصػػػػػًا  خي ػػػػػا فػػػػػد  ميػػػػػع نقػػػػػأد ف إذ  مػػػػػؿ  خػػػػػ  ا طػػػػػاي فرػػػػػرة 

اصػػ نت حػػذ  السػػمة تشػػرؿ رريػػز  نقديػػي لديػػيف القصػػصف  عػػدًا نقػػديًا مػػف حنػػا فقػػد 
ف أ  ندما تندث  ف قصة ))مصير الضعقاي((ف لػػ))منمأد  نمػد السػيد(( ف نػي 
قػػاؿ  ))أالقرػػرة االساسػػية حػػد  ف مصػػير الضػػعقاي السػػ ف أالقتػػؿ لغيػػر سػػ ب  أ 

    ف أحػػػػػػأ يقصػػػػػػد مػػػػػػف حػػػػػػذا                          (ٖٗ) ريمػػػػػةف  ػػػػػػؿ ان ػػػػػػـ يػػػػػػلذأف أحػػػػػػـ اصػػػػػناب نػػػػػػؽ((
ا طاي فررة  سيطة لخقارىي لرد يت يف مف ظالل ا مأقػؼ الراتػب القصصػد مػف 

 النياة أالصراع االنساند في ا.
المػزج  ػػيف االفرػار أالقػػفف فالناقػد ر ى ضػػرأرة  ف يػأفر القػػاص لقررتػي القنيػػة التػػد  -ٕ

ت عؿ القصة مزي ًا مف القرر أالقفف فالقصػة ليسػت افرػارًا فقػطف أاال رانػت اقػرب 
لمقالةف أانما حد افرػار تصػب فػد قالػب فنػد ي عػدحا  ػف التقريريػة الم اشػرةف ال  ا

أحذا الس ب حأ الذي  عخي يرى  ف ))السيد(( لـ يأفؽ فد قصػة )) ػالؿ ظالػد((ف 
 نػػػػي أ ػػػػد  ف القػػػػاص  ))اسػػػػتعمؿ القصػػػػة أسػػػػيخة م اشػػػػرة أسػػػػ خة الذا ػػػػة افرػػػػار 

 حا اال تما د أالنقدي.ف أر ني معند  ايصاؿ افرار م ردة مف منتأا(ٖ٘)معينة((

                                                           
ف أفػػد الريػادة القنيػػةف ٘ٛٗ -ٗٛٗف أتنقيقػػات أتعخيقػات  ٕ٘ينظػر  فػػد القصػص العراقػػد المعاصػر    (ٖٖ)

 .ٗٓٔ  ٔج
ف أفػد ٙٗـ  ٜٜٙٔمنمأد  نمد السػيد رائػد القصػة النػديث فػد العػراؽ.  خػد  ػأاد الطػاحر   يػرأت    (ٖٗ)

ف أمػػػف ٜٖٓٔ  ٕف أفػػػد الريػػػادة القنيػػػة. جٖٖٔ -ٕٖٔ -ٖٔٔ -ٖٔٔعراقػػػد المعاصػػػر  القصػػػص ال
 .ٕٗٔ -ٖٕٔنديث القصة المسرنية  

 .ٔٔٔمنمأد  نمد السيد رائد القصة العراقية النديلة    (ٖ٘)
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إّف القصػػة تنتػػاج الػػ   انػػب االفرػػار اسػػاليب فنيػػة ي ػػب  ف يسػػع  القػػاص الػػ  
الػػتمرف من ػػاف فالقػػاص اليرػػأف نا نػػًا إال إذا اسػػتطاع ال مػػع  ػػيف االلنػػيفف أل ػػذا فػػػ))ذأ 
نأف ايأب(( لـ يرف مأفقًا فػد فػف القػص نسػب ر ي الناقػد   نػي معنػد  ػالقررة أالشػدي 

ف (ٖٙ)قػػـأ ن  ػػي  ػػؿ السػػ ألة التػػد حػػد  خػػ  الضػػد مػػف العمػػؿ االد ػػد النػػا  سػػأاحاف أي
ل ػػػذا السػػػ ب اشػػػار الناقػػػد الػػػ   ف ))ذا النػػػأف ايػػػأب(( لػػػـ يػػػن   قاصػػػًا  نػػػي  ))لػػػـ يػػػ ت 

نمػػػا اتاحػػػا  ػػػف طريػػػؽ السياسػػػد اال تمػػػا د.. فضػػػعؼ  -القصػػػة  ػػػف طريػػػؽ االديػػػبف أا 
 .(ٖٚ) نصر القف لدى االدارة((

ي ال نػػث يمرػػف القػػأؿ إفَّ الناقػػد طالػػب  المأازنػػة فػػد مػػف ظػػالؿ م مػػؿ مػػا  رضػػ
النسػػػػبف فاليمرػػػػف  ف يػػػػن    ي  مػػػػؿ فنػػػػد تطغػػػػ  فيػػػػي االفرػػػػار  خػػػػ  مقأمػػػػات العمػػػػؿ 

 القصصدف فال د  ف ُيعط  لخ انب القند االحمية المطخأ ة.
إّف االفرػػػار م مػػػة لػػػدى الناقػػػدف لرن ػػػا ليسػػػت دليػػػؿ الن ػػػاحف فقػػػد ارػػػد  )) ف شػػػدة 

ال رانػػػت القػػػرب مػػػف القرػػػر  ة التػػػد يقػػػـأ  خي ػػػا المػػػذحب التعنػػػد دائمػػػًا الن ػػػاح القنػػػدف أا 
 .(ٖٛ)م مأ ة ))غائب طعمة فرماف نصيد الرن (( مف الرأائع((

لقد أ د الناقد  ف م مأ ػة ))نصػيد الرنػ ((  ))التشػرؼ صػان  ا أال ت يػ  لػي 
انػت  ف أذلػؾ  ن ػا رانػت  عيػدة  ػف رأح القػف القصصػد أر(ٜٖ)مرانًا  يف القصاصيف((

))مناس ات مقتعخة يرتقد  خ   لرحا المللؼ المن ػر لػيعظ أ ظػًا ا تما يػًا أليتنػدث  ػف 
 .(ٓٗ)فخسقة أال ي مي  عد ذلؾ  ف ترأف حذ  القخسقة العميقة  خ  لساف مظخأؽ ساذج((

إّف االفرػار  نػد ذات ػػا ال تعنػد الناقػػدف قػدر مػا يعنيػػي ريقيػة تعامػػؿ القػاص مع ػػاف 
مف الأاقع لرني اليريد الأاقع النرفدف  ؿ نرا  يسػع   احػدًا الػ   فاالفرار ي ب  ف ترأف

تخمس  لػر القػاص فػد النػذؼ أالتغييػرف  ف القصػة ليسػت نقػاًل نرفيػًا لخأاقػع  ي ليسػت 

                                                           
 .ٕٕ  ٔينظر  فد الريادة القنية  ج  (ٖٙ)
 .ٕٕالمصدر نقسي    (ٖٚ)
 .ٔٗ-ٓٗمف نديث القصة أالمسرنية    (ٖٛ)
 .ٜٗفد القصص العراقد المعاصر    (ٜٖ)
 .ٜٗالمصدر نقسي    (ٓٗ)
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فأتأغرافًا أالتس ياًل لختاريخف ألرن ا معال ة ل ذا الأاقع  خ  أفؽ منظػار صػان  اف ف ػأ 
ف  ػػؿ ي ػب  ف يعطػد لال ػػداع (ٔٗ)تقيػدًا تامػاً ي أالأقػػائع غيػر مخػـز  التقيػػد  ػالتأاريخ أاالسػما

 الذاتد  لرًا فد ظخؽ  مؿ قصصد نا  .
 إّف اال داع فد نظر الناقد يعتمد  خ   ان يف م ميف حما  العقؿ أالظياؿ.

نمػػا يسػػع  الػػ   -ٖ صػػدؽ القرػػرة  فالناقػػد فػػد نقػػأد  اليسػػع  الػػ  ا ػػراز القرػػرة فقػػطف أا 
فػد نظػر الناقػدف أانػي سػ ب م اشػر فػد تقػدـ  تخمس صدق اف فالصػدؽ شػرط اساسػد

القاص أن انيف ألتنقيؽ حذا الصدؽ ف ف الناقد ر ى ضرأرة  ف يرتب القاص  ف 
ف فرخمػػا اقتػػرب مػػف ذلػػؾ رػػاف نصػػي ي مػػف الن ػػاح ار ػػرف أحػػذا مػػا (ٕٗ) يئتػػي أم تمعػػي

أ ػػػػد   نػػػػد ))شػػػػارر ظصػػػػ اؾ(( أ ))م ػػػػدي  يسػػػػ  الصػػػػقر(( أ ))غائػػػػب طعمػػػػة 
غير  امػؿ المأح ػة المقػرأغ  –))أانسب  ف الذي زاد مف تقدم ـ فرماف(( إذ قاؿ  

 .(ٖٗ)صدق ـ فد فررت ـ(( –مني 
ألتنقيؽ حذا الصػدؽ اشػترط الناقػد  ف يسػع  القػاص الػ  تمليػؿ افرػار  مػف الأسػط 

 اال تما د الذي يعيش فييف فرخما اقترب مف ذلؾ راف اصدؽ فد التع ير.
حػػػذا ال انػػػبف ل ػػػذا ن ػػػد  يقضػػػؿ قصػػػة  إّف صػػػدؽ القرػػػرة لػػػدى الناقػػػد متأقػػػؼ  خػػػ 

))غلياف(( لػ))  د المخؾ نأري((  خ   اقد قصػص م مأ تػي ))نشػيد االرض(( النػي أ ػد 
 (ٗٗ)اف ))  د المخؾ(( اقترب مف  يئتيف ف اي فني اصدؽ.

مػػػػا ي ػػػػـ الناقػػػػد حػػػػأ  ف يتقيػػػػد القػػػػاص  م ػػػػاؿ ظ رتػػػػيف أي ظػػػػذ افرػػػػار  مػػػػف أسػػػػطي 
ال راف  عيدًا  ف ا  لصدؽ فد التع ير.اال تما دف أا 

ذا رػػاف  ألرػف حػػؿ يعنػػد حػػذا  ف نضػػع قيػػأدًا لرػؿ قػػاص ي ػػب  ف ال ي تعػػد  ن ػػاف أا 
؟ف أايػف حػػد  (٘ٗ)حػذا حػأ الصػأاب فخمػاذا طالػب الناقػد القصاصػيف  تنأيػع ا ػأاي قصصػ ـ

 (ٙٗ)المأح ة القنية التد اردحا الناقد مرارًا ؟.
                                                           

 .ٕٙٗ-ٕ٘ٗينظر  ج.س    (ٔٗ)
 .ٕٙٗينظر  المصدر نقسي     (ٕٗ)
 .ٕ٘  ٔفد الريادة القنية  ج   (ٖٗ)
 .٘ٗ-ٗٗ  ٕينظر  فد الريادة القنية  ج   (ٗٗ)
 .ٖٓينظر  فد القصص العراقد المعاصر     (٘ٗ)
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فمػػا يضػػقيي مػػف  يػػرى ال نػػث  ف مأح ػػة القػػاص حػػد االسػػاس فػػد ن ػػاح القػػاص
 انساس  عمؽ الت ر ة يرأف القيصؿ فد النرـ.

سػػػالمة القرػػػرة أقػػػدرت ا  خػػػ  االقنػػػاع  إّف سػػػالمة االفرػػػار شػػػدي مسػػػخـ  ػػػي  ف   -ٗ
ال رػاف حخأسػػات  عيػػدة  ))صػنة االفرػػار اأ النقػػائؽ شػدي ضػػرأري فػػد االدب أا 

 (ٚٗ) ف نياتنا أأاقعنا الذي نعيشي((.
ال دي يات التد تسا د  خ  ن ػاح القصػةف ألرػد لقد  د الناقد مأايمة القررة مف 

ترأف القصة مقنعة فد نظر الناقػدف فػ ف حنػاؾ امػأرًا ي ػب  ْف يرا ي ػا القػاصف من ػا  ف 
يظقػد القػػاص شظصػيتي فػػال تظ ػػر لخقػارىيف  ػػؿ ي ػػب  ف يشػعر القػػارىي  فَّ الشظصػػية 

ًة أ نػاًيف ل ػذا السػ ب القصصية نرة فد ارائ ا أافرارحاف في تد العمؿ االد د متراماًل فرر 
ن ػػد  اليقتنػػع  م مأ ػػة ))م ػػدي  يسػػ  الصػػقر(( ))م رمػػأف طي ػػأف((ف  نػػي أ ػػد  فَّ  
))القررة حد فررة المللؼ اأاًلف اقأؿ اأاًل  نؾ ما زلت تنػس  ػيف أ نػؾ التشػعر  ّف حػذ  

 (ٛٗ)القررة ذائ ة فد السطأر أالنرأؼ((.
ظقيػػًا ينػػرؾ العمػػؿ القصصػػد مػػف  ػػد الناقػػد  خػػد  ػػأاد الطػػاحر القػػاص مراق ػػًا 

دأف  ف يشػػػعر القػػػار،  ػػػذلؾف أيػػػتـ ذلػػػؾ   ػػػر تمرػػػف القػػػاص مػػػف االدارة القنيػػػة المتقنػػػةف 
فالي ػػب  ف تظ ػػر شظصػػية القػػاصف رمػػا  نػػي ي ػػب  ف يسػػع   احػػدًا لمػػزج القرػػرة مػػع 
نمػا ي ػب  ف يسػع   ال ناي القنػدف فخػيس الم ػـ  ْف يظتػار القػاص القرػرة المناسػ ة فقػطف أا 

 ػاد الشػرؿ المناسػػب ل ػاف الشػػرؿ الػذي ي عػؿ القػػارىي متقػا اًل مػػع القصػة أانػػدال اف إلي
أحػػذا اليرػػأف إال إذا رػػاف القػػاص ذا مأح ػػة نقيقيػػةف فالمأح ػػة ليسػػت فػػد اظتيػػار القرػػرة 
فقػػطف أانمػػا فػػد القػػفف  ي ريػػؼ  ))تسػػتؿ المػػادة الصػػالنة لخقػػف القصصػػدف أ ف تعػػرض 

أالقف  ف تدؿ  خ   مػؽ الت ر ػة  – رضًا قصصيًا حذا الذي تستخي مف الندث اليأمد 
 (ٜٗ)فد نقسؾ((.

                                                                                                                                                                          
 .ٙٛ-٘ٛ  ينظر  مف نديث القصة أالمسرنية   (ٙٗ)
 .ٖٕٔف أاصأؿ النقد  ٕٚـ  ٜٓٚٔفد النقد االد د دراسة أتط يؽ  رماؿ نش تف  غدادف   (ٚٗ)
 .ٕٗٔف أينظر  مف نديث القصة أالمسرنية  ٓٛفد القصص العراقد المعاصر    (ٛٗ)
 .ٖٔٓمف نديث القصة أالمسرنية    (ٜٗ)
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لقد  عؿ الناقد  خد  ػأاد الطػاحر اللقػؿ االر ػر فػد ن ػاح العمػؿ القصصػد يقػع 
ف (ٓ٘) خػػ   ػػاتؽ القػػاصف ف مقػػدار مػػا يمتخرػػي مػػف مأح ػػة سػػأاي رانػػت فطريػػة اأ مرتسػػ ة

نغمػػػس القػػػاص فػػػد يرػػػأف نصػػػيب القصػػػة مػػػف الن ػػػاح ار ػػػرف أرػػػؿ حػػػذا اليرػػػأف إال إذا ا
 ا ماؽ الت ر ة القصصية.

لقػػػد أ ػػػد ال نػػػث  فَّ القرػػػرة تنتػػػؿ مرانػػػًا م مػػػًا فػػػد نقػػػأد الطػػػاحرف أترػػػأف  ػػػاماًل 
م مػػًا فػػد ن ػػاح العمػػؿ القصصػػدف أالمالنػػظ  ف الناقػػد اليقصػػؿ  ػػيف االفرػػار أالقػػف  ػػؿ 

 يمزج  ين ماف أاليرى ن اح العمؿ إال  انس اـ االلنيف معًا.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شخصيةال
تنتػػؿ الشظصػػية مرانػػًا  ػػارزًا فػػد معمػػار العمػػؿ القصصػػدف أل ػػذا نظيػػت  عنايػػة 
النقػػػػاد أالدارسػػػػيفف الػػػػذيف درسػػػػأحا دراسػػػػة أاسػػػػعة مأضػػػػنيف شػػػػرأط ا أن م ػػػػا داظػػػػؿ 
القصةف رما  ن ـ  ينأا اظتالؼ حذا الن ـ مف الرأاية ال  القصة القصيرةف أ دأا ن ػاح 

                                                           
 .ٗ٘ٔ-ٖ٘ٔف أينظر  ٙٛ-٘ٛينظر  المصدر نقسي    (ٓ٘)
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 خػػػ  ظخػػػؽ شظصػػػيات ناميػػػة أمتقا خػػػة مػػػع العمػػػؿ القصصػػػد يعػػػأد الػػػ  قػػػدرة القػػػاص 
 (ٔ٘)النياةف أذلؾ  ف  ))رتا ة القصة إنما تصدر  ف الشظصية فد م مأ  ا((.

إّف القصػػة  ػػد ت تل ػػت مرانت ػػا منػػذ  ف ا تعػػدت  ػػف الظيػػاؿ أ ت  ػػت الػػ  الأاقػػع 
 متظذة مف المعاند االنسانية منأرًا ل ا تعالا قضايا  أمشارخي أحمأمي.

د الػذيف  نػأا فػد نقػأدحـ  الشظصػية أا طأحػا  نايػة  الغػةف أقػد سػع  أالطاحر مف النقا
ال نػػث الػػ  تخمػػس تخػػؾ العنايػػات فػػد رتا اتػػي النقديػػةف فأصػػؿ الػػ   ف الناقػػد يعنػػ   عػػدة 

  مأر م مة من ا 
نريػػػة الشظصػػػية فػػػد التع يػػػر  ػػػف افرارحػػػاف أا تعادحػػػا  ػػػف سػػػخطة القػػػاصف ف ػػػأ  -ٔ

يػػػرى ضػػػرأرة  ف يرػػػأف حنػػػاؾ يتعامػػػؿ مػػػع الشظصػػػية مػػػف ظػػػالؿ منظػػػار نقػػػدي 
تقا ػػؿ  ػػيف الػػذات أالمأضػػأعف أيرػػأف حػػذا التقا ػػؿ  خػػ  أفػػؽ مػػا تقتضػػيي نا ػػة 
النصف فالشظصية القصصية  خ  الرغـ مف  ن ا أليدة فرر القػاص إال  نػي ر ى 
ضػػػرأرة  ف يرػػػأف حنػػػاؾ سػػػتار يتظقػػػ  أراي  القػػػاص لت ػػػدأ الشظصػػػية نػػػرة فػػػد 

 ف يرػأف مػػف النػذر  نيػػث يعػرؼ ريػػؼ ف فالقػاص ي ػػب (ٕ٘)التع يػر  ػف افرارحػػا
 ي عؿ الشظصية ت دأ نرة  خ  الرغـ مف  ن ا ت ظذ افرارحا مني.

مف ظػالؿ حػذا المنظػار رػاف نرػـ الطػاحر  خػ  اال مػاؿ القصصػيةف فػػ))منمأد 
 نمد السيد((  نسب ر ي الناقد لـ يستطع  ف ي عؿ شظصياتي تتصرؼ  شػرؿ ط يعػدف 

 (ٖ٘)فشظصية القاص  ارزة أأاضنة لخعياف.  ؿ رانت مقيدة   فرار  أورائيف
إّف نرية الشظصية أا تعادحا  ف سخطة القاص تتطخػب   ػدًا فنيػًا ُيمّرػف القػاص 
مػػف السػػيطرة  خػػ  العمػػؿ القصصػػدف أحػػذا اليرػػأف  المأح ػػة فقػػطف  ف ))السػػيد(( يمتخػػؾ 

                                                           
ف ألخمزيػػد ٖٙـ  ٜٜٙٔلقصػػة   رنػػاردي فأتػػأ  تػػر. منمػػد مصػػطق  حػػدارةف القػػاحرةف نيأيػػأرؾف   ػػالـ ا  (ٔ٘)

أفػػف القصػػة  د.  ٔـ ٜٜ٘ٔف   يػػرأتف  ٔف  طٔمػػف االطػػالع ينظػػر  فػػف القصػػة   نمػػد ا ػػأ سػػعد  ج
حػػ ٓٓٗٔف أالرأاية العراقيػة أقضػية الريػؼ   ػاقر  ػأاد الز ػا دف  غػدادف ٛٗ -ٚٗمنمد يأسؼ ن ـ  

 .ٖٖٖ ـ ٜٓٛٔ -
 .ٛٔينظر  فد القصص العراقد المعاصر    (ٕ٘)
 .ٙٙ-ٕٙف أفد القصص العراقد المعاصر ؟   ٕ٘ينظر  منمأد انمد السيد    (ٖ٘)
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مأح ػػػػة قصصػػػػية  اليػػػػةف ألرػػػػف يرػػػػأف  الدر ػػػػة أالممارسػػػػة أرلػػػػرة االطػػػػالع  خػػػػ  االدب 
 (ٗ٘)الغر د.

إفَّ الناقػػد  خػػ  الػػرغـ مػػف ت ريػػد   خػػ  حػػذا ال انػػب إال  نػػي لػػـ يأضػػ  حػػذا  شػػرؿ 
 مخػػػدف  ػػػؿ ارتقػػػ   ػػػالتنظير لػػػيف إال فػػػد مأاضػػػع قخيخػػػةف من ػػػا  نػػػدما تنػػػدث  ػػػف قصػػػة 
))العاشػػػقة(( لػػػػ))شارر ظصػػػ اؾ(( إذ قػػػاؿ  ))تعيػػػد قػػػراية العاشػػػقة أيسػػػرؾ مػػػا في ػػػا مػػػف 

لػػػـ ترػػػف أاضػػػنة لػػػدى القػػػراية االألػػػ ف رػػػ ف تنػػػس  ػػػ ف نيػػاةف ألرنػػػؾ تنت ػػػي الػػػ   يػػػأب 
الراتػػب أراي الرػػالـف أ ف تنػػس  شػػدي مػػف التعلػػرف إفَّ المللػػؼ اليػػدع القتػػاة تشػػرد رمػػا 

نمػا يضػع  العأامػؿ المن  ػة  –حػأ  –تشرد القتاةف أال يصق ا شػاردة رمػا يرػأف الشػرأدف أا 
أرايحاف ر ف يقأؿ  فققػز  –حأ  –ال  الشرأد أال  التدا دف أينتقؿ من ا ال  ما يضعي 

 (٘٘)ال  ذحن اف  أ  ْف يقأؿ  ))تظيخت نقس ا((.
إّف ال نػػث يػػرى ضػػرأرة  ف يرػػأف الناقػػد نريصػػًا  خػػ   ف يضػػع القػػارىي امامػػيف 
 أ ف يطخعي  خ   يأب العمؿ أمناسني  شرؿ تط يقدف أليس فد م اؿ التنظير فقط.

حػػد قػػرب الشظصػػية مػػف  أمػػف ال أانػػب الم مػػة االظػػرى التػػد ارػػد  خي ػػا الناقػػد -ٕ
الأاقػػعف ف ػػأ ي نػػث  ػػف أاقعيػػة الشظصػػيةف أيػػرفض  ف ينػػ ى القػػاص  شظصػػياتي 

 ال  الظياؿ.
إّف الشظصية لدى الناقد ليست تغر ًا ننأ الذات أال التزامًا  الأاقعية النرفيةف  ؿ 
حػػد مػػزيا مػػف الػػذات أالمأضػػأعف ف ػػأ ر ى ضػػرأرة  ف يعػػالا القػػاص مأضػػأ ات مػػف 

مػػػػف ظػػػػالؿ  ػػػػيف القنػػػػاف القػػػػادر  خػػػػ  النػػػػذؼ أالتغييػػػػرف فيػػػػ تد العمػػػػؿ الأاقػػػػعف ألرػػػػف 
ف ف ػػأ غيػػر مخػػـز  ػػ ف تسػػتقد (ٙ٘)القصصػػد ظخقػػًا  ديػػدًا لخأاقػػع ألػػيس تسػػ ياًل نرفيػػًا لػػي

                                                           
ينظػػر  الم مأ ػػة الرامخػػة لقصػػص منمػػأد  نمػػد السػػيد  د.  خػػد  ػػأاد الطػػاحرف د.   ػػد االلػػي انمػػدف    (ٗ٘)

 .ٜ-٘ـ  ٜٚٛٔ -حػ ٜٖٛٔدار النرية لخط ا ةف   غدادف  
 .ٕٙفد القصص ا لعراقد المعاصر    (٘٘)
 .ٚٔ -٘ٔينظر  فد القصص العراقد المعاصر    (ٙ٘)
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شظصػػياتي  ميػػع  أان  ػػا مػػف الأاقػػعف  ػػؿ إفَّ لػػذات القنػػاف أظيالػػي  لػػرًا م مػػًا أ ػػارزًا فػػد 
 (ٚ٘)ظخؽ شظصيات قصصية نا نة.

خػػػؽ  ػػػد الناقػػػد ))التررلػػػد(( فنانػػػًا  ار ػػػًاف اسػػػتطاع  ْف ُيل ػػػت فنيػػػة مػػػف حػػػذا المنط
قصصػػػية  اليػػػة  خػػػ  الػػػرغـ مػػػف  ف اغخػػػب شظأصػػػي لػػػـ ترػػػف مػػػف االغخػػػب اال ػػػـ فػػػد 
أاقعيت اف ف أ رليرًا ما يظتار شظصيات  عيدة  ػف ط يعػة الم تمػع فػد سػخأر اف إال  نػي 

ف مػف ظػالؿ قدرتػي القنيػة (ٛ٘)ااستطاع  ف يقر  ا مف نقسػية القػار، أي عخػي يتعػاطؼ مع ػ
 العالية.

ألرػػف  خػػ  الػػرغـ مػػف ت ريػػد الناقػػد  خػػ  قا خيػػة ))التررلػػد(( أقدرتػػي القنيػػة  خػػ  
ظخؽ شظصيات نا نة نت  مع غرا ت ا مف غرا ت اف إال  ف ال نػث سػ ؿ تناقضػًا لػر ي 
الناقػػػد حػػػػذاف ف ػػػػأ فػػػػد مأضػػػػع وظػػػػر اشػػػار الػػػػ  اف ))التررلػػػػد(( لػػػػـ يأفػػػػؽ فػػػػد صػػػػياغة 

 (ٜ٘)تيف فشظأصي ي دأف  ))ا انب مننأا ال نسية العراقية((شظصيا
أفضػػاًل  مػػػا سػػػ ؽ ذرػػر  فػػػ ف الناقػػػد ارػػد ضػػػرأرة  نايػػػة القػػاص  العػػػالـ الػػػداظخد 

ف  ي الترريػػػز  خػػػ  نالت ػػػا النقسػػػيةف أالظػػػرأؼ الظار يػػػة التػػػد تنػػػيط   ػػػا (ٓٙ)لخشظصػػػية
نظر الناقػد إال إذا رػاف  أتدفع ا ال   ف تسخؾ سخأرًا معينًاف أحذا رخي اليتنقؽ مف أ  ة

ف أذلػػؾ لرػػد يتنقػػؽ الصػػدؽ أاالقنػػاع رمػػا (ٔٙ)القػػاص قري ػػًا مػػف ال يئػػة التػػد يرتػػب  ن ػػا
 اسخقنا.

أالناقػد ال يتأقػؼ  نػػد حػذا النػدف  ػػؿ  نػي يػرى ضػػرأرة  ف ُيعنػ  القػاص  عػػالـ 
ف فرخمػا رتػب القػاص (ٕٙ)الشظصية الظار د أمشرالت ا المتظذة مف الأاقػع اطػارًا ل ػا

 تمعي أ يئتي التد يعيش في ا راف  قرب لخن احف أحذا حأ الذي تنقؽ لػػ))  د  ف م

                                                           
 .ٕٕ٘-ٕٕٗينظر  مقدمة فد النقد االد د    (ٚ٘)
 .ٛٔ-ٚٔينظر  فد القصص ا لعراقد المعاصر    (ٛ٘)
 .ٖٓالمصدر نقسي    (ٜ٘)
 .ٕٕ٘ينظر  مقدمة فد النقد االد د    (ٓٙ)
 .ٗٔاقد المعاصر  ينظر  فد القصص العر   (ٔٙ)
 .ٕٓٓ -ٜٜٔينظر  مف نديث القصة أالمسرنية    (ٕٙ)
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المخؾ نػأري(( فػد قصػة ))غليػاف((ف فسػ ب ن ػاح القصػة حػأ  ف الشظصػية الرئيسػة 
ف  خػػ  ظػػالؼ ا طػػاؿ قصصػػي (ٖٙ) ي شظصػػية ال طػػؿ رانػػت قري ػػة مػػف  يئػػة القػػاص

 االظرى.
  ت احيفإّف أاقعية الشظصية فد نظر الناقد تتمنأر فد ا

اظتيػػػار القػػػاص شظصػػػياتي مػػػف الأاقػػػعف أ ػػػرض حػػػذا الأاقػػػع  خػػػ  ذائقػػػة القنػػػاف  االأؿ 
 القاص لتمنأ أتضيؼ لي  خ  أفؽ نا ة النص.

تمليػػػػؿ القػػػػاص ل يئتػػػػيف أاظتيػػػػار شظصػػػػياتي من ػػػػاف ليرػػػػأف اصػػػػدؽ أاقػػػػدر  خػػػػ   االظر 
 االقناع. 

ف ػأ سػع  الػ   إفَّ تنديد نأع الشظصيةف امر استأقؼ الناقد فد ارلر نقػأد ف
ف التػد ل ػا  لػر أنررػة فا خػة (ٗٙ)ا راز صقات الشظصيةف أت ند الشظصػية االي ا يػة

فػػد  ػػالـ القصػػةف أ خػػ  العرػػس مػػف ذلػػؾ فقػػد رفػػض الشظصػػيات السػػخ يةف أحػػذا مػػا 
أ ػػػد  ال نػػػث لػػػدى شظصػػػيات ))التررلػػػد((ف فالناقػػػد رفػػػض ت نػػػد حػػػذ  الشظصػػػياتف 

نمػػا ت نػػ ف  ي  ن ػػا شظصػػيات (٘ٙ)ث  ػػف م ػػرب(( ن ػػا  ))الت نػػث  ػػف النقيقػػةف أا 
 سخ ية التعخـ ال ناي قدر ما تعخـ النرأص.

إّف الناقػػػػد  خػػػػد  ػػػػأاد الطػػػػاحر رفػػػػض تصػػػػأير ال أانػػػػب المظخمػػػػة أالسػػػػال ة مػػػػف 
النياةف ف أ  خ  الرغـ مف اقترا ػي مػف الأاقعيػة النقديػة التػد ُتعنػ    ػذا ال انػبف إال  نػي 

ب االي ػػػا د أ ف ترػػػأف شظصػػػياتي قأيػػػة رفػػػض ذلػػػؾ أطالػػػب القػػػاص  ػػػ ف يت نػػػ  ال انػػػ
 متقا خة مع النياة.

                                                           
 .ٓٙف  أينظر  ٕ٘-ٔ٘  ٕينظر  فد الريادة القنية  ج  (ٖٙ)
 ف ٘ٛٔ -ٗٛٔينظر  مف نديث القصة أالمسرنية    (ٗٙ)

 .ٕٚ-ٔٚ  ٔأفد الريادة القنية  ج
 .ٕٚفد القصص العراقد المعاصر    (٘ٙ)
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ل ذا ن ػد  يت نػ  شظصػية ))  ػأ الظيػر(( فػد قصػة ))فػد انتظػار الػزمف ا تػد(( 
لػػػػ))  د االميػػػر الن يػػػب((ف  نػػػي أ ػػػدحا شظصػػػية قأيػػػة أاي ا يػػػة تضػػػع نصػػػب  يني ػػػا 

 (ٙٙ)مسلأليات ت دؼ ال  تنقيق ا.
اي ا يػةف ي ػب  ف ترػأف قأيػة  عيػدة  ػف  لقد ارد الناقػد  ف الشظصػية لرػد ترػأف

الضػػػعؼف أ ف تنػػػدد حػػػدف ا أتسػػػير ننػػػأ النقيقػػػة رمػػػا اشػػػرناف أالقػػػاص ي ػػػب  ف يظتػػػار 
شظصياتي  خ  أفؽ حذا النمطف ألرف لخ نث أ  ة نظر فػد حػذا المأضػأعف ف ػأ  خػ  

يػػػرى  ف ذلػػػؾ لػػػيس دائمػػػًاف  – ي ال نػػػث  -الػػػرغـ مػػػف مأافقتػػػي الناقػػػد فػػػد ر يػػػيف إال  نػػػي
 لتنأيع  مر ضرأري لخقاص.فا

فالقػػػػاص ي ػػػػب  ف يتعامػػػػؿ مػػػػع الشظصػػػػية مػػػػف  أان  ػػػػا رافػػػػة سػػػػخ ية رانػػػػت  ـ 
اي ا يػػةف مػػا داـ حػػدؼ القػػاص االسػػاس حػػأ االصػػالح أالتغييػػرف فػػ ف تصػػأير ال أانػػب 

 السخ ية  مر ضرأري لرد ي تعد  ني القارىيف أتتنقؽ الع رة مف فف القص.
خمسػ ا ال نػث مػف ظػالؿ نقػأد الطػاحر حػأ أمف شرأط الشظصية النا نة التد ت

صدق ا أا تعادحا  ف الم الغةف فرخما رانت الشظصية القصصية تتصػرؼ رمػا تتصػرؼ 
 ش ي ات ا فد النياةف راف نصي  ا مف الن اح ار ر.

إّف افتعػػاؿ الشظصػػية امػػّر يػػلدي الػػ  ا تعادحػػا  ػػف أاقعيت ػػاف أحػػذا مػػا أ ػػد  فػػد 
ظصػػ اؾ((ف إذ  ف شظصػػياتي مقتعخػػة فػػد تصػػرفات ا م مأ ػػة ))نيػػاة قاسػػية(( لػػػ))شارر 

 (ٚٙ)رافة.
مما الشؾ فيي  فَّ االفتعاؿ امٌر يػلدي الػ  غرا ػة الشظصػية أضػعق اف أحػذا امػٌر 
مسػػخـ  ػػيف ألرػػف مػػا اسػػتأقؼ ال نػػث حػػأ نظػػرة الناقػػد لالفتعػػاؿف ف ػػأ أ ػػد االفتعػػاؿ فػػد 

نقأقػػي فػػد  ف شػظأص ))شػػارر ظصػػ اؾ((  نػػي أ ػػد  ّف القػاص  ))الي ػػب الطيػػب رػػؿ 
نمػا  ي عخػي  ي دأ طي ػًا رمػا حػأ فػد نياتػي أاليتػرؾ الظ يػث رمػا حػأ فػد أاقعػي اليػأمدف أا 

                                                           
 .ٜ٘ٔلمسرنية  ينظر  مف نديث القصة أا  (ٙٙ)
 .ٙٔينظر  فد القصص العراقد المعاصر    (ٚٙ)
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ارلػػػػر رداية ممػػػػا حػػػػأ نتػػػػ  لي ػػػػدأ رػػػػاريرتأر ردايةف أي عخػػػػي مػػػػرة طي ػػػػًا أالػػػػرد، اليرػػػػأف 
 (ٛٙ)طي ًا((

إفَّ شػػػارر ظصػػػ اؾ نػػػاأؿ  ف ي سػػػد الشظصػػػية االنسػػػانية التػػػد حػػػد مػػػزيا مػػػف 
يمرػػف  ف يرػػأف االنسػػاف شػػرًا رػػاماًل  أ ظيػػرًا رػػاماًلف  ػػؿ حػػأ مػػزيا مػػف الظيػػر أالشػػرف فال

الظير أالشرف أحرذا منذ  ف ظخؽ اهلل النقس االنسانيةف اما مأقؼ الناقد الػذي يشػير الػ  
ضػػرأرة  ف يرسػػـ القػػاص شظصػػية شػػريرة اأ شظصػػية ظيػػرةف فال نػػث اليأافػػؽ الناقػػد فػػد 

 نظرتي حذ .
ة التد أضع ا الناقد لخشظصية لرد ت تعػد  ػف إذف الصدؽ مف الشرأط االساسي

االفتعػػاؿف ألػػيس حػػذا فنسػػبف  ػػؿ حنػػاؾ  انػػب وظػػر  شػػار اليػػي الناقػػد  ال أحػػأ التقخيػػدف 
  ))اقػر  مػػع ألخناقػد مأقػؼ أاضػ  فػد حػذا ال انػب اشػار اليػػي فػد  رلػر رت ػيف ف ػأ القائػؿ

لتقخيد قد يرأف أسػيخة ف فا(ٜٙ)الر ير(( االنتقاظ  شظصيتؾف  ف التقخيد الّيرأفف القصاص
حدـ أليس أسيخة  نايف أحذا الس ب حأ الذي  عؿ قصػة ))  ػد االميػر الن يػب(( ))فػد 
انتظػػار الػػزمف ا تػػد(( ت تعػػد  ػػف الصػػدؽ أالأاقعيػػةف أذلػػؾ  ف القػػاص  ))ت نػػ  اأ قخػػد 

 (ٓٚ)ن  ًا ليس لي فزاد  حذا االمر تعلرًا((.
 خ   ميػع ا داب  ر ي ػا أغر ي ػاف  لقد ارد الناقد مرارًا ضرأرة  ف يطخع القاص

أيرلر مف القرايةف ال مف ا ؿ  ف يسخؾ طريقة ر ار القصاصيف مف ظالؿ تقخيػدحـف  ػؿ 
  ػػؿ  ف يشػػؽ لػػي طريقػػًاف أتصػػقؿ مأح تػػي القنيػػةف التػػد تمرنػػي مػػف ظخػػؽ  مػػؿ قصصػػد 
يمتخؾ  ميع مقأمات العمؿ القصصد النػا  ف أي ظػذ مػف فػف القػص اصػالتيف لرػف مػف 

 (ٔٚ)غراؽ فد التقخيد أاالفتعاؿ.دأف ا

                                                           
 .ٙٔفد القصص العراقد المعاصر    (ٛٙ)
 .ٖ٘ -ٕ٘ف أال اب الضيؽ  ٛ٘ٔ -ٙ٘ٔف أينظر  ٘٘ٔمف نديث القصة المسرنية     (ٜٙ)
 .ٕٓٓالمصدر نقسي    (ٓٚ)
 .ٖ٘-ٕ٘ينظر  ال اب الضيؽ    (ٔٚ)
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أحػػػذا مػػػا أ ػػػد  الناقػػػد لػػػدى ))منمػػػأد الظػػػاحر((ف فالناقػػػد اشػػػار الػػػ   ف القػػػاص  
))ي يػػػد  قػػػد المأاقػػػؼ النقسػػػية أأضػػػع شظأصػػػي فػػػد نالػػػة مػػػف ينػػػدث نقسػػػي أيناقشػػػ ا 

 .(ٕٚ)أيناأرحا أينا ي ا مف دأف اغراؽ أمف دأف ما يشعرؾ  االفتعاؿ أالمخؿ((
الطاحر نسػف االدارة القنيػة لخقػاص السػ ب االأؿ فػد ن ػاح   د الناقد  خد  أاد

القصةف فرسـ الشظصية القصصية ي ب  ف يػتـ  خػ  أفػؽ معطيػات الػنص ررػؿف ف ػد 
 زي مف العمؿف أالقاص النا   حأ الذي يعمؿ  خػ   عػؿ حػذا العنصػر الم ػـ متقػا اًل 

 مع  ناصر العمؿ االظرى.
د الطػػاحر يتعامػػؿ مػػع الشظصػػية  خػػ  ممػػا تقػػدـ ي ػػدأ لخ نػػث اف الناقػػد  خػػد  ػػأا

أفػػػػػػؽ معطيػػػػػػات الشظصػػػػػػية القصصػػػػػػية نقسػػػػػػ اف أر ى ضػػػػػػرأرة  ف تسػػػػػػتمد الشظصػػػػػػية 
القصصػػية مقأمات ػػا مػػف الأاقػػعف مػػع ا طػػاي م ػػاؿ لال ػػداعف فالشظصػػية القصصػػية حػػد 

 أليدة الذات التد تضقد  خي ا ظيااًل ظص ًاف فترأف الشظصية ظخقًا  ديدًا لخأاقع.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .ٕٔٔفد القصص العراقد المعاصر    (ٕٚ)
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 الشكل والمضمون
اليػػذرر المضػػمأف اال أيػػذرر الػػ   ان ػػي الشػػرؿف ف مػػا صػػنأاف اليقترقػػاف فػػد  ي 
 مػػػؿ اد ػػػدف أمنػػػذ  ف  ػػػد ت الدراسػػػات النقديػػػة أالنقػػػاد مظتخقػػػأف نػػػأؿ احميػػػة رػػػؿ مػػػف 

 (ٖٚ)االلنيف.
إفَّ الناقد  خد  أاد الطاحر مف النقاد الذيف ا طأا لخشرؿ أالضمأف  ان ػًا م مػًا 

 (ٗٚ)ف أ ير ع ن اح العمؿ القصصد ال  ترامؿ شرخي أمضمأني.فد نقأدحـف 
أالناقد رما حأ معرأؼ  ني ُيقِدـ الشػرؿ  خػ  المضػمأفف أذلػؾ  ف  لػر الشػرؿ 
يقػػػأؽ  لػػػر المضػػػمأف لديػػػيف فػػػ  تزاز   الشػػػرؿ ينتػػػؿ مرانػػػة  ػػػارزة فػػػد نقػػػد ف أاال تػػػزاز 

 (٘ٚ)   نصر الطراأة.العناية الظاصة  االدارة القنية أالسعد النليث ال- ند -يعند
ألرف حذ  العناية التعند احماؿ المضمأفف فالمضمأف  ))فد رؿ االنػأاؿ قػريف 

ف فالناقػد سػع  الػ  المأايمػة  ػيف االلنػيفف فعنايتػي  ػالأاقع د تػي (ٙٚ)الشرؿ أمن لؽ منػي((
ال  التعمؽ فد المضاميفف أاف تتظذ مف الأاقع مسرنًا ل ػاف ألرػف لػيس الأاقػع النرفػدف 

ناقد ليس مف النقاد التقخيدييف الذيف يرأف ضرأرة  ف يتقيد القاص  الأاقعف  ػؿ  نػي  ف ال

                                                           
لالطػػػالع  خػػػ  احميػػػة رػػػؿ مػػػف الشػػػرؿ أالمضػػػمأف ينظػػػر  دراسػػػة فػػػد امػػػراض القصػػػة القصػػػيرة   نػػػأر   (ٖٚ)

  ػد المنسػف طػي  ػدرف  –الرأايػة أاالدارة  -ف أن يب منقػأظٗٚـ  ٜٔٚٔف ٘الغساندف ـ. االقالـف ع
ـ  ٜٜٚٔف  يػػرأتف ٔف أمنمػػد منػػدأر أتنظيػػر النقػػد االد ػػد  د. منمػػد  ػػرادةف طٛٔـ  ٜٛٚٔالقػػاحرةف 

ف أمػػػع غسػػػاف ٖٕ  ٕٜٛٔف ٗف أالظصػػػائص القنيػػػة لالقصأصػػػةف صػػػ ري نػػػافظف ـ. فصػػػأؿف عٕٓٓ
ف أمأسػػأ ة نظريػػة ٚ٘ٔـ  ٖٜٛٔرنقػػاند أ  ػػأد  الرأائيػػة أالقصصػػية    ػػد الػػرنمف يػػاغدف الرأيػػتف 

ف أالقصػػػػة فػػػػد االدب العر ػػػػد أ نػػػػأث ٕٔـ  ٜٙٛٔاالدب  ت د.  ميػػػػؿ نصػػػػيؼ الترريتػػػػدف  غػػػػدادف 
 .ٖٔيرأتف  دأف تاريخ  اظرى  منمأد تيمأرف  

 .ٕٙينظر  فد القصص العراقد المعاصر    (ٗٚ)

 .ٙينظر  أراي االفؽ االد د    (٘ٚ)

أراي االفؽ االد د ملػااًل  د. فاضػؿ   ػأد التميمػدف  – ماليات المقالة  ند الدرتأر  خد  أاد الطاحر   (ٙٚ)
 .ٗٗرتاب مظطأط  
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يرى ضرأرة  ف ُيعط  لذات القناف أظيالي  لرًا ر يرًاف فالعمؿ االد د لدى الناقد حػأ أليػد 
 (ٚٚ)االلنيفف أن اني متأقؼ  خ  ا تماع الشرؿ أالمضمأف.

ف معػًاف ف ػأ ُيعنػ   المضػاميف أيأ ػي إفَّ الناقد فد نقد  سػع  الػ  تأطيػد ال ػان ي
القػػاص الػػ  ريقيػػة اظتيارحػػاف رمػػا  نػػي ُيعنػػ   الشػػرؿف فيأضػػ  اسػػاليب السػػردف أالنػػأارف 
أالشا ريةف أالخغة القصصيةف أرذلؾ ف ني يأض  ريقية اظتيار ال دي أالظاتمة المناس يف 

 ػؿ يرػأف نقػد   ف أرؿ حذا يشير اليي أحأ اليعتمػد ظطػ  مقػررًا سػخقًاف(ٛٚ)لخعمؿ القصصد
 خػػ  أفػػؽ معطيػػات الػػنص الػػذي امامػػيف فالشػػرؿ أالمضػػمأف مرت طػػاف لػػدى الناقػػدف أاف 

 ناأؿ القصؿ  ين ما ف أ   ؿ الدراسة.
ل ذ  االس اب متندة راف ن اح ))  د المخؾ نأري(( فد قصػتي ))غليػاف((ف ف ػأ 

الت المتعػػػددة اشػػػار الػػػ   ف ن ػػػاح القػػػاص حنػػػا ال يعػػػأد الػػػ   ))الدر ػػػة الطأيخػػػة أالمنػػػاأ 
ف  ػػػػؿ يعػػػػأد الػػػػ  انسػػػػ اـ الشػػػػرؿ أالمضػػػػمأفف فالقصػػػػة  (ٜٚ)أالطمػػػػاح ننػػػػأ االنسػػػػف((

))متميػػزة  ػػدًاف متقػػردة إْف فػػد مضػػمأن ا أاف فػػد شػػرخ ا  ػػؿ فػػد اتنػػاد العنصػػريف اتنػػاد 
 .(ٓٛ)أندة دأف شائ ة((

إّف  ناية الناقػد  المضػاميف اليعنػد  نػي يقضػخ ا  خػ  الشػرؿف اأ ال انػب القنػدف 
لعرػػػػس حػػػػأ الصػػػػني ف فالقصػػػػة لديػػػػي فػػػػف أذأؽ يتظػػػػذ مػػػػف المضػػػػمأف  مقػػػػًا لػػػػيف  ػػػػؿ ا

فالمضػػاميف الم ػػردة يمرػػف اف تعػػرض  ػػف طريػػؽ المقالػػةف امػػا القصػػة ف ن ػػا تنتػػاج الػػ  
قالب فندف ل ذا الس ب ن ػد  ف الناقػد اليقضػؿ قصػص ))ذي النػأف ايػأب((ف  نػي اتظػذ 

يظتار ل ػا شػراًل فنيػًا مناسػ ًاف فرانػت  القصة أسيخة س خة ل ث افرار  أورائيف مف دأف اف
ف ف أ أ د  ف ))ذا النأف ايػأب(( ا ػاؽ الظػط الػذي رسػمي (ٔٛ)قصصي اقرب ال  المقالة

                                                           
 .ٖ٘ٔينظر   فد القصص العراقد المعاصر    (ٚٚ)

 .ٕٚ-ٗٙ  ٔف أفد الريادة القنية  جٖٛٗ-ٛٗف تنقيقات أتعخيقات  ٖٖ-ٖٔينظر  المصدر نقسي    (ٛٚ)

 .ٔ٘  ٕفد الريادة القنية لخقصص العراقد  ج  (ٜٚ)

 .ٖٙٓ-ٖٓٓف أينظر  مف نديث القصة أالمسرنية  ٔ٘المصدر نقسي    (ٓٛ)

 .ٕٕ  ٔينظر  فد الريادة القنية  ج  (ٔٛ)



 21 

))منمػػػػػأد  نمػػػػػد السػػػػػيد(( أالػػػػػذي سػػػػػع   احػػػػػدًا مػػػػػف ظاللػػػػػي الػػػػػ  ال مػػػػػع  ػػػػػيف الشػػػػػرؿ 
 (ٕٛ)أالمضمأف.

الشػػرؿ فػػػ))منمأد  نمػػد السػػيد(( اسػػتطاع  ف يصػػؿ الػػ  مرنخػػة المػػزج التػػاـ  ػػيف 
نما اتظذت ل ػا شػراًل قصصػيًا ي عػدحا  أالمضمأفف فخـ تعد القصة لديي أ ظًا أارشادًاف أا 

أ نسػب راي  –ف امػا ))ذأ النػأف ايػأب(( (ٖٛ) ف التقريرية الم اشػرةف أالظطا ػة الأاضػنة
ف ني اتظذ القصة أسيخة ل ث افرار ف ألرني لـ يناأؿ  ف ي  ػد نقسػي لأضػع حػذ   –الناقد 

اطار قصصد نا   رما فعؿ ))السيد((ف  ؿ ا تعػد  ػف القنيػة القصصػية  المضاميف فد
 (ٗٛ) ي الشرؿ المتميز.

لقػػد أ ػػد ال نػػث  ف  نايػػة الناقػػد  الشػػرؿ أالمضػػمأف الترػػأف فػػد م ػػاؿ التنظيػػر 
النقدي فقػطف  ػؿ انسػنب الػ  نقػد  التط يقػدف فقػد  ميػع نقػأد ف تػرا  يسػع  الػ  مناقشػة 

تظػػذ  لقصصػػيف أالأسػػائؿ أاالسػػاليب التػػد ات ع ػػاف أحػػؿ القػػاص فػػد الشػػرؿ القنػػد الػػذي ا
حػػد مناسػػ ة لمضػػمأف القصػػةف نتػػ   ننػػا نػػرا  قػػد نػػاقش ))م ػػدي  يسػػ  الصػػقر(( فػػد 

ف أال نػػث (٘ٛ)اسػػخأب ))التػػدا د(( الػػذي اتظػػذ  اساسػػًا فػػد م مأ ػػة ))غضػػب المدينػػة((
أققػة اظػرى معػيف حنا اليسع  لمناقشة الناقد نأؿ مأققي مف اسػخأب ))التػدا د(( النػي لنػا 

 لرننا نسع  ل ياف اف الناقد ُ ند  الشرؿ أالمضمأف معًا فد م اؿ التنظير أالتط يؽ.
إّف لخشػػػرؿ احميػػػة ر يػػػرة فػػػد مق ػػػـأ الناقػػػدف نتػػػ  لنػػػرا  فػػػد انيػػػاف رليػػػرة يػػػرى اف 
ن ػػػاح العمػػػؿ القصصػػػد يعػػػأد الػػػ  شػػػرخي أحػػػذا مػػػا أ ػػػد   نػػػد ))تأفيػػػؽ يأسػػػؼ  ػػػأاد(( 

  المضػػػاميفف الف المضػػػمأف طرنػػػي رليػػػر مػػػف القصاصػػػيفف فن ػػػاح ا مالػػػي اليعػػػأد الػػػ

                                                           
 .ٖٕ  ٔلقنية  جينظر  فد الريادة ا  (ٕٛ)

 .ٚٗينظر  ج.س    (ٖٛ)

 .ٛٗ-ٚٗينظر  المصدر نقسي    (ٗٛ)

 .ٗٛ-ٖٛينظر  فد القصص العراقد المعاصر    (٘ٛ)
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ألرنػػي يعػػأد الػػ  تمرنػػي مػػف اسػػخأب القػػص أالػػ  ادارتػػي القنيػػة التػػد اظتخػػؼ   ػػا ))تأفيػػؽ 
 (ٙٛ)يأسؼ  أاد((  مف سأا  مف القصاصيف.

لقػػد  نػػد الرليػػر مػػف ال ػػانليف  مسػػ لة الشػػرؿ أالمضػػمأف أاظتخقػػأا فػػد احميػػة رػػؿ 
د الطػػػاحر ف نػػػي يقضػػػد   حميػػػة االلنػػػيف معػػػًاف  ف االلنػػػيف من مػػػاف امػػػا الناقػػػد  خػػػد  ػػػأا

يشػرالف االسػػخأب النػا  ف فاالسػػخأب فػد نظػػر الناقػػد اليعنػد الشػػرؿ فقػطف أانمػػا االلنػػيف 
 (ٚٛ)معًا.

إّف  ناية الناقد  المضاميف التنصب فد حذا االت ػا  فقػطف أانمػا مػف ظػالؿ تت ػع 
ني سػع  مػف ظػالؿ مضػاميف القصػص ال نث لعنايات الناقد  الشرؿ أالمضمأف أ دنا ا

 ال  التعرؼ  خ  نقسية القاص أمدى التغير فد افرار .
فالناقػػػد أ ػػػد  ف ))التررلػػػد(( قػػػد  ػػػان  مػػػف ازمػػػة انعرسػػػت  خػػػ  نظرتػػػي لخنيػػػاةف 

ف أحػػػأ لػػػـ يرػػػف يقخػػػد انػػػدًاف أانمػػػا حػػػذ  (ٛٛ)فمضػػػاميف ))التررلػػػد(( تنمػػػؿ سػػػمة التشػػػاـل
 (ٜٛ)االفرار مترسظة فيي.
د اغ(( فقػػػد أ ػػػد الناقػػػد  ف حنػػػاؾ تغيػػػرًا فػػػد افرػػػار  مػػػف ظػػػالؿ تغيػػػر امػػػا ))غػػػانـ الػػػ

مضػػػاميف ا مالػػػي القصصػػػيةف فػػػد ضػػػمف م مأ تػػػي ))المػػػاي العػػػذب(( ف ػػػيف ال ػػػنس الػػػذي 
سػػػيطر  خػػػ  قصصػػػي )) عػػػد الظطيئػػػة(( أ))ليخػػػة اغريقيػػػة(( أ)) ػػػرح فػػػد سػػػاؽ(( أ))تخػػػؾ 

افرػار القػاصف فالناقػد أ ػد الخيخة((ف  ايت قصة ))الظالـ المظمأر(( لتعخف  ف ت دؿ فػد 
ف د قصة مختزمةف تنقد النرـ القػائـف   ف  ))تغيرًا  ذريًا فد المضمأف الذي يعخني القاصف

أتقض   يأ ي أالراتب  ػاد فػد أطنيتػيف أفػد قػرار  التنػأؿ مػف ))ال ػنس((ف رظيصػًا رػاف 
 .(ٜٓ)ال  النضاؿ(( - ـ غير رظيص

                                                           
(  د.  خػػػد  ػػػأاد ٜٜٛٔ-ٜٔٔٔينظػػػر   ػػػف تأفيػػػؽ يأسػػػؼ  ػػػأاد أالريػػػادة القنيػػػة لخقصػػػص العر ػػػد )  (ٙٛ)

 .ٖٔٔـ  ٜٜٛٔف نزيرافف ٙالطاحرف ـ. االقالـ  ع

 .ٜٕ-ٕٚ ينظر  مقاالت   (ٚٛ)

 .ٕ٘ينظر  فد القصص العراقد المعاصر   (ٛٛ)

 .ٕٙينظر  المصدر نقسي   (ٜٛ)

 .ٙٛ  ٕٜٜٔ  ٙ-٘الماي العذب غانـ الد اغ "دراسات أمرت ية"  د.  خد  أاد الطاحرف ـ. االقالـف ع (ٜٓ)
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أد  لال مػاؿ القصصػية الػ  رسػـ مف حذا رخي أ د ال نث  ف الناقد سػع  فػد نقػ
 القػػة متقا خػػة  ػػيف الشػػرؿ أالمضػػمأفف ينقػػؽ مػػف ظالل ػػا قػػدرًا ر يػػرًا مػػف االقنػػاع ننػػأ 
القصػة القصػػيرةف أال نػػث يػػرى  ف فصػػؿ الناقػػد  ػػيف الشػػرؿ أالمضػػمأف مػػا حػػأ اال   ػػؿ 

 تأضي   لر رؿ من ما أا راز .
 الحدث

مػػع  ميػػع العناصػػر  النػػدث  نصػػر م ػػـ مػػف  ناصػػر العمػػؿ القصصػػد يتػػداظؿ
االظػػرى مػػف مرػػاف أزمػػاف أشظصػػيات أنػػأارف أالقػػاص يعمػػؿ  خػػ   مػػع حػػذ  العناصػػر 
فد ضمف نظاـ مأند يسم  ))الن رػة((ف أتػ تد احميػة النػدث مػف رأنػي العنصػر الػذي 

 (ٜٔ)يعطد القصة الرلير مف النيأية.
ًا أالناقد  خد  ػأاد الطػاحر نػاأؿ فػد نقػأد  اف يررػز  خػ  النػدثف رأنػي  نصػر 

يملػػؿ االسػػاس فػػد  نػػاي العمػػؿ القصصػػدف ل ػػذا نػػرا  يأ ػػي القػػاص نػػأؿ ريقيػػة اظتيػػار 
الندث المناسبف فخيس رؿ مادة صالنة  ف تلظذ أي نػ   خي ػا  مػؿ قصصػد يػراد لػي 

 الن اح.
إفَّ النػػدث لػػدى الناقػػد ي ػػب  ف ينتقػػ    را ػػةف أمػػف ظػػالؿ ذائقػػة القػػاص القنيػػة 

ل ػا  لػر م ػـ فػد  -ذات القنػاف القػاص-فالػذات القرديػةالتد تعرؼ ماذا ت ظذ أماذا تػدع 
اظتيػػار النػػدث المناسػػبف أ خي ػػا يتأقػػؼ ال انػػب االر ػػر مػػف ن ػػاح العمػػؿ القصصػػدف 
ف ذا استطاع القاص  ْف  ))يدير النادلة التد يستؿ من ا مادتي القصصية   را ةف أظقػة 

ز  ػػػا  نػػػذؽ أيعيػػػد ظخق ػػػا فػػػال يلقخػػػؾ  نمخ ػػػاف أال يػػػأالد ا زائ ػػػاف أانمػػػا يقطع ػػػا  قػػػف أيأ 
 ف راف العمؿ القصصد نا نًا.(ٕٜ) يقظة((

إفَّ   ارة ))يعيد ظخق ا(( التد اشػار الي ػا الناقػد تعطػد اينػاًي  ػ ف الناقػد يػرى  فَّ 
الندث اليلظذ رما حػأف أانمػا  خػ  القػاص  ف يقػرز  خيػي مػف ظيالػي أا دا ػي مػا ي عخػي 

 صالنًا رمادة لعمؿ قصصد نا  .

                                                           
 .ٓٛ-ٚٚف أفد النقد االد د  ٚٗٔلالطالع  خ  احمية الندث ينظر  االدب أفنأني    (ٜٔ)

 .ٖٔٔالقصص العرافد المعاصر  فد   (ٕٜ)



 27 

الترريػػػػز  خػػػػ   ػػػػان يف م مػػػػيف حمػػػػا  الػػػػذات  –رمػػػػا اسػػػػخقنا  –ناقػػػػد لقػػػػد نػػػػاأؿ ال
أالمأضػػأعف ف ػػأ اليػػلمف  ػػالمن ا التقخيػػدي الػػذي يخغػػد ذات القنػػاف أ لػػر ف أترػػأف القصػػة 
لديػػػي سػػػ اًل لمػػػا أقػػػع أنػػػدث أاليػػػلمف  المػػػذحب الرأمانسػػػد الػػػذي ينػػػاأؿ االنقػػػالت مػػػف 

 الأاقع أالتأغؿ فد ا ماؽ النقس االنسانية.
د القصػػة نسػػي ًا متماسػػرًا مػػف الأاقػػع أالظيػػاؿف فالظيػػاؿ رريػػزة م مػػة لػػدى  ػػد الناقػػ

الناقدف مف ظاللي يعمؿ القػاص  خػ  انشػاي  مػؿ قصصػد مشػتمؿ  خػ   ناصػر القػفف 
 الف القصة ليست نقاًل نرفيًا لخأاقع أانما ظخقًا  ديدًا لي.

لقػػاص إّف تعامػػؿ الناقػػد مػػع النػػدث ينطخػػؽ مػػف رأنػػي يػػرى  ف االسػػاس حػػأ قػػدرة ا
القنيػػػةف فخػػػيس الم ػػػـ لديػػػي أاقعيػػػة النػػػدثف  ي رػػػأف حػػػذا النػػػدث أقػػػع فعػػػاًل اـ الف أانمػػػا 
الم ـ لديي حأ المأح ة القصصية التد يمتخر ػا القػاص أالتػد ت عػؿ النػدث قري ػًا م لأفػًا 

 (ٖٜ)نت  لأ اني لـ يقع ألـ يندثف في ب اف ُيعط  لخندث رأنًا.
طػا(( لػػ))صالح نمػدي((ف فالناقػد اشػار أحذا ما اشار اليي نػأؿ قصػة ))زأاج  

الػػ   ف النادلػػػة  ))غري ػػػةف ألرن ػػا أاقعػػػةف ألػػػيس الم ػػـ ان ػػػا أقعػػػتف فرليػػر مػػػف تقػػػارير 
الشػػرطة أاقعػػػة نرفػػػًا نرفػػػًاف انمػػػا الم ػػػـ الػػػذي سػػػخري المللػػػؼ فػػػد  رضػػػ ا  شػػػرؿ اليػػػدع 

درتػي ف فػالم ـ حػأ  لػر القػاص أق(ٜٗلخقارىي فرصػة فػد الشػؾ اأ التظخػؼ  ػف المتا عػة((
 القنية التد تقرب الندث أت عخي م لأفًا.

إّف أاقعيػػػة النػػػدث التعنػػػد لػػػدى الناقػػػد شػػػيئًا قػػػدر مػػػا يعنيػػػي تعامػػػؿ القػػػاص مػػػع 
النػػدث أ را تػػي فػػد  رضػػيف فخقػػد سػػع  الػػ  تخمػػس نػػدث نػػا ض  النيػػاةف غيػػر  ػػاؼف 
 ل ػػذا ف نػػي ارػػد  خػػ  ضػػرأرة  ْف يػػتـ  ػػرض النػػدث مػػع  ))انقعاالتػػيف الم ػػرد نرايػػةف اأ

 (ٜ٘)تقرير  ف نادلة((.

                                                           
 .ٖٜينظر  ج. س   (ٖٜ)

 ٖٔٔفد القصص العرافد المعاصر  ( ٜٗ)

 .ٛٚٔج.س    (ٜ٘)
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أحذا ما أ د  فد قصة ))الر ؿ الصغير(( لػ))  د المخؾ نأري((ف إذ  ف القػاص 
 ندما  رض الندث  رضي مع انقعاالتيف فقد تا ع النالة النقسية التد يمػر   ػا ال طػؿ 

 (ٜٙ)مف ظأؼ أحأاف أقخؽف فخـ ي ت الندث  افًا.
ر مػػػا ينمػػؿ مػػػف  مػػؽ انسػػػاندف رمػػا  ف سػػػعة النػػدث التعنػػػد شػػيئًا لديػػػي اال  قػػد

فالنػػدث ي ػػب  ف ينمػػؿ حػػذا العمػػؽ نتػػ  يتقا ػػؿ معػػي القػػارىي اينمػػا أ ػػدف أذلػػؾ  ف 
الػػنقس االنسػػانية أانػػدة فػػد رػػؿ مػػا ُفطػػِرت  خيػػيف أمتػػ  مػػا اسػػتطاع القػػاص  خػػأغ حػػذا 

 ال دؼ استطاع اف يضمف لقصتي ال قاي.
خػأغ حػػذا ال ػدؼف فقػػد لقػد تمرػف ))غػػازي الع ػادي((ف مػف أ  ػػة نظػر الناقػػد مػف  

م مأ تػػػػي ))نرايػػػػات مػػػػف رنخػػػػة السػػػػند اد(( رانػػػػت االنػػػػداث أاسػػػػعةف ألرػػػػف سػػػػعت ا لػػػػـ 
ف الذي حأ  اٍؽ فػد العر ػد أالرأسػد (ٜٚ)تشتت اف الن ا   رت  ف  أحر الرأح االنسانية

أالقرنسػػدف فاالنسػػاف حػػأ حػػأ فػػد  ي زمػػاف أمرػػافف أمتػػ  تمرػػف القػػاص مػػف أضػػع يػػد  
 ية الظالدة ضمف لقصتي الظخأد ايضًا. خ  المعاند االنسان

إّف حذ  االمػأر التتنقػؽ اال إذا اظتػار القػاص انػداث قصػتي مػف  يئتػي حػأف أاال 
شػػعر القػػارىي  ػػ ف حنػػاؾ شػػرظًا داظػػؿ العمػػؿف أحػػذا مػػا أ ػػد  الناقػػد فػػد قصػػة ))القنػػديؿ 

الػذي  المنطق (( لػػ))فلاد التررلػد((ف فالقػاص اظتػار نادلػة غري ػة التنسػ ـ مػع الم تمػع
 ف (ٜٛ)تدأر فييف فرانت غير مقنعة

فاالقناع شرط اساسد  ند الناقػدف أحػأ اليػتـ اال اذا رػاف النػدث قري ػًا مػف ال يئػة 
التد يتر ـ ل ا القاص  غض النظر  ف رأف حذا الندث قد أقع فعاًل اـ الف  ف القػدرة 

 القنية حد التد تتنرـ  ذلؾ.
ف (ٜٜ)ضػػمف اطػػار زمػػاند أمرػػاند رمػػا  ف الناقػػد ر ى ضػػرأرة اف يأضػػع النػػدث

 الف الندث متقا ؿ مع  قية العناصر االظرى.

                                                           
 .ٖ٘  ٕينظر  فد الريادة القنية  ج  (ٜٙ)

 .ٔٚٔ-ٛٙٔينظر  مف نديث القصة أالمسرنية    (ٜٚ)

 .ٕٔينظر  فد القصص العرافد المعاصر    (ٜٛ)

 .ٕٔينظر  المصدر نقسي    (ٜٜ)
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أانػػي  ػػّد أنػػدة النػػدث امػػرًا ضػػرأريًاف فرخمػػا ادار القػػاص قصػػتي فػػد منػػأر أانػػد 
ْف تعػػددت النػػأادثف فن ػػاح القصػػة يعتمػػد (ٓٓٔ)رػػاف نصػػيب القصػػة مػػف الن ػػاح ار ػػر ف أا 

 فيي.قدرة القاص  خ  تنريؾ االنداث  شرؿ منس ـ الن أ 
إفَّ ر ريػات النػأادث التسػت لر  عنايػػة الناقػد رمػا اسػخقناف ف ػػأ ال يعقػد احميػة ل ػػذا 
ال انػػػػبف  ػػػػؿ نػػػػرا  يقضػػػػؿ النػػػػأادث الصػػػػغيرة ذات العمػػػػؽ االنسػػػػاندف فقصػػػػة ))القػػػػ ر(( 
لػػػػ))نزار سػػػخيـ((ف  خػػػ  الػػػرغـ مػػػف صػػػغر ن م ػػػا مػػػف نانيػػػة النػػػدثف اال ان ػػػا اسػػػت لرت 

ص المميزة  ػدًاف النػي أ ػد  ف  ))حػذا  ديػد فػد  المنػا  ا  اب الناقدف فعدحا مف القص
ف أ خػػػػ  الػػػػرغـ مػػػػف صػػػػغر ن ػػػػـ (ٔٓٔ)القصصػػػػد الػػػػذي غػػػػرؽ فػػػػد ر ريػػػػات النػػػػأادث((

 الندثف إال اني يعطيؾ فد نقسي  رلر مما تتصأر.
نمػػا  خيػػي  ف  رمػػا  ف القػػاص غيػػر مطالػػب  نرفيػػة النػػدثف  نػػي لػػيس ملرظػػًا أا 

 خي ا مف ظيالػيف  نػي ر ى  ف لخقػاص  لػرًا يظتخػؼ  ػف يظتار  ندالًا قري ة مني لـ يغدؽ 
 (ٕٓٔ) لر الملرخ  أ الصنقد.

مف حػذا يمرػف لخ نػث  ف يقػأؿ إّف  نايػة الناقػد  النػدث القصصػد تتظػذ  أانػب 
متعددة ي مع ا را ط أاند حػأ القػدرة القنيػة لخقػاصف أاالدارة المتمرسػة مػف ظػالؿ القػراية 

 أاالطالع.
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .ٕٗ  ٕف أفد الريادة القنية  جٔٛر  المصدر نقسي  ينظ (ٓٓٔ)

 .ٔٚ  ٔفد الريادة القنية  ج (ٔٓٔ)

 .ٖٚ  ٔينظر  المصدر نقسي  ج (ٕٓٔ)
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 النهاية
عد الن اية مف العناصر الم مة التد تظ ػر قػدرة القػاص القنيػةف ف ػد التقػؿ احميػة ت

 ػػف ال ػػدي القصصػػدف  ػػؿ حنػػاؾ مػػف  ػػدحا  حػػـف أمػػن ـ نسػػيف ق ػػاند اذ يقػػأؿ  ))الن ايػػة 
ي ب  ف ترأف فػد قػأة ال دايػة إف لػـ ترػف  قػأىف  ن ػا حػد التػد سػتندد ا لػر ا ظيػر فػد 

 .(ٖٓٔ)نقس القار،((
اية سػع  ال نػث الػ  تخمػس  نايػة الناقػد   ػذا ال انػبف فأ ػد  ف الناقػد أالحمية الن 

 خػػد  ػػأاد الطػػاحر يعطػػد لخن ايػػة  نايػػة ظاصػػةف ف ػػد تشػػير الػػ  مػػدى تمرػػف القػػاص مػػف 
ف دلػػياًل  خػػ  (ٗٓٔ) فنػػيف فقػػد  رػػد  ف مػػف أا  ػػات القػػاص االساسػػية العنايػػة  ال ػػدي أالن ايػػة

االلػر االظيػر الػذي ي قػ  فػد ذارػرة القػارىيف امتالري مأح ػة قصصػية  اليػةف فالن ايػة حػد 
 أرخما راف ا لر قأيًاف زاد ن اح العمؿ.

إّف مف  أؿ شرأط الن اية النا نة فد نظر الناقد حد ا تعادحػا  ػف المقا ػ ةف ف ػأ 
 فد  رلر نقأد  يناقش القاص فد ضرأرة  ف تنس ـ ن اية القصة مع  ندال ا.

)العاشػقة(( لػػ))شارر ظصػ اؾ((ف فقػد أ ػد أمف ذلؾ نديلي  ػف الن ايػة فػد قصػة )
 (٘ٓٔ) ف الن اية التنس ـ مع سير ا نداث.

                                                           
 .ٖ٘فف رتا ة القصة  نسيف ق اندف الدار المصرية لخت ليؼ أالنشر   (ٖٓٔ)

 .ٕٙينظر  فد القصص العراقد المعاصر   (ٗٓٔ)

 .ٔٙينظر  المصدر نقسي   (٘ٓٔ)



 22 

أرػػػػذلؾ النػػػػاؿ مػػػػع قصػػػػة ))نيػػػػاة قاسػػػػية((ف فقػػػػد  شػػػػار الناقػػػػد  ف مقا ػػػػ ة الظاتمػػػػة 
 ضػػعقت القصػػةف أذلػػؾ  ف  ))سػػير نيػػاة قاسػػية التن ػػ ي القػػارىي   ػػذ  الن ايػػةف نتػػ  إذا 

 (ٙٓٔ)أقعت  نس  المقا ئة((.
ناقػػػد رفػػػض  ف يظػػػتـ ))صػػػالح نمػػػدي(( قصػػػتي ))غػػػدًا يػػػ تد الر يػػػع(( رمػػػا  ف ال

 الررأف إل  النظف أذلؾ  ف  نداث القصػة تػدأر نػأؿ الملػا رة أ ػذؿ ال  ػدف ل ػذا فقػد 
 (ٚٓٔ) شار ال  الناقد  ف ررأف القاص ال  المقا  ة قد قخؿ مف قيمة العمؿ فنيًا.

دال ا متسخسػػػػخة مشػػػػعرة لقػػػػد  رػػػػد الناقػػػػد  ف القصػػػػة النا نػػػػة حػػػػد التػػػػد ترػػػػأف  نػػػػ
 الن ايػػةأيم ػػد ل ػػا ظػػالؿ  رضػػي لخقصػػةف فترػػأف  ن ايػػةلخف فالقػػاص  خيػػي  ف يعػػد لن ايػػة ػػا

نمػا الم ػـ حػأ  ف ترػأف  منطقيةف أحذا ال يعند  ف يعرؼ القػار، مسػ قًا  ن ايػة القصػةف أا 
 فد ضمف سير ا نداث. الن اية

رليػػػػر مػػػػن ـ اليأافقػػػػأف إّف وراي النقػػػػاد مظتخقػػػػة  نسػػػػب مػػػػن   ـف ل ػػػػذا ن ػػػػد  ف ال
النا نػػػةف  خػػػ   الن ايػػػةالطػػػاحر ر يػػػي حػػػذاف  ػػػؿ يعػػػد  رلػػػرحـ المقا ػػػ ة شػػػرطًا مػػػف شػػػرأط 

 ظالؼ ر ي الناقد.
 ف المقا  ة امٌر ضرأريف أحػأ   ػذا يأافػؽ الناقػد  الن ايةأال نث يرى  ف ا تعاد 

نػا ا ريػد فد ر ييف  ف المقا  ة ت عدؾ  ف النؿ المنطقد الذي يرتضيي العقػؿف مػع  خم
 ف قسػػػمًا مػػػف القصػػػص تنتػػػاج الػػػ  ظػػػأاتيـ في ػػػا  نصػػػر المقا ػػػ ةف رمػػػا فػػػد القصػػػص 

 ال أليسية ملاًل  أ قصص ال ريمة.
لقػػػػد أ ػػػػد الناقػػػػد  ف مػػػػا يقػػػػأد إلػػػػ  المقا ػػػػ ة حػػػػأ  ف يػػػػر ط القػػػػاص قصػػػػتي   رائػػػػي 

فػض أفخسقتي فد النياة التد رليرًا ما ُتظػرج القصػة  ػف منطقيت ػاف ل ػذا نػرى  ف الناقػد ر 
حذا ا مر أطالب القاص  ف يترؾ القصة تسير رما تقتضػد  نػدال اف ال رمػا يريػد حػأف 
فػػػػػ))صالح نمػػػػدي(( فػػػػد قصػػػػتد ))فػػػػد القريػػػػة(( أ ))لمػػػػف  نسػػػػاف(( نػػػػاأؿ  ف ين ػػػػد 

                                                           
 .ٙٙسي  المصدر نق (ٙٓٔ)

 .ٕٛٔينظر  المصدر نقسي   (ٚٓٔ)
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القصػػتيف  خػػ  أفػػؽ نظرتػػي حػػأف ال رمػػا تقتضػػد نا ػػة الػػنصف فمػػا رػػاف إال  ف  ػػايت 
 (ٛٓٔ)تيف. عيدة رؿ ال عد  ف سير  نداث القص الن اية

إّف القػػػاص مػػػف أ  ػػػة نظػػػر الناقػػػد ي ػػػب  ف يرػػػأف مراق ػػػًا ظقيػػػًاف ينػػػرؾ العمػػػؿ 
القصصػػػد مػػػف دأف  ف يشػػػعر القػػػارىي  أ ػػػأد ف فيػػػ تد العمػػػؿ أر نػػػي تنػػػرر مػػػف سػػػخطة 

متسػػػػقة مػػػػع ا ػػػػزاي العمػػػػؿ االظػػػػرىف أليسػػػػت  ا ػػػػًا لعػػػػرض وراي   الن ايػػػػةالقػػػػاصف أترػػػػأف 
 القاص أافرار .

)) ف تنسػ ـ الظاتمػة مػع م مأ ػة القصػة أتػ تد ط يعيػة إّف ما يريػد  الناقػد حػأ  
 (ٜٓٔ)الترخؼ في ا أال نشاز((.

التػػد اشػػار الي ػػا الناقػد حػػد الم الغػػةف فقػػد رفضػػ ا  ن ػػا تقػػأد  الن ايػػةأمػف  يػػأب 
ال  المقا  ةف أحذا ما أ د  فد قصة )) قب سي ارة(( لػ))نزار سخيـ((ف إذ  ف مػا  ظػرج 

 (ٓٔٔ) ا.القصة  ف منطقيت ا حأ م الغت
قػاد  الن ايػةأرذلؾ الناؿ مع قصة ))نصيب(( فالناقد  شػار الػ   ف االفتعػاؿ فػد 

 (ٔٔٔ)ال  المقا ئةف فراف س  ًا فد ضعؼ القصة.
مرانػػػًا  ػػػارزًا فػػػد نقػػػأد الطػػػاحرف أيػػػ تد  رأزحػػػا مػػػف رأن ػػػا الأرقػػػة  الن ايػػػةتنتػػػؿ 

 الغػػػًا فػػػد نقػػػس  ا ظيػػػرة التػػػد يمتخر ػػػا القػػػاص أالتػػػد يسػػػتطيع مػػػف ظالل ػػػا  ف يتػػػرؾ  لػػػراً 
القػػػارىيف ل ػػػذا ن ػػػد  ف الناقػػػد ارػػػد  ف مػػػف أا ػػػب القػػػاص  ف يرػػػأف منطقيػػػًا فػػػد ن ايػػػات 
ا مالػػػيف فػػػال ينػػػدث مقا ػػػ ة اأ صػػػدمة لػػػدى القػػػارىي ت عخػػػي يشػػػعر   ػػػأف شاسػػػع  ػػػيف 

 م ريات القصة أ ندال ا .
المالنظ  خ  نقد الطاحر  ني انط ػا دف ف ػأ يصػدر  نرامػي  خػ  أفػؽ قنا اتػي 

ندة الػػ  المأضػػأ يةف ألػػيس  خػػ  أفػػؽ قػػأانيف معينػػةف ف ػػأ اليتقيػػد  مػػن ا معػػيفف المسػػت
نما يستقد مف رؿ من ا ما يرا  صالنًا لنا ة النص.  أا 

                                                           
 .ٖٖٔف ٜٕٔينظر  فد القصص العراقد المعاصر   (ٛٓٔ)

 .ٖٓٔالمصدر نقسي   (ٜٓٔ)

 .ٕٖٔ  ٔينظر  فد الريادة القنية  ج (ٓٔٔ)

 .ٖٖٔ-ٜٕٔينظر  فد القصص العراقد المعاصر   (ٔٔٔ)
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 الفصل الثاني
 بناء المغة القصصية

تعدداللغة ددعللغعاالددسللي ددامل ددقللغعالددسللغسببددقول فددقللغ دد  للي سل ددقل  ددا ل
لغسبعولغفذللل يهاللغ اقدالن اةدعل لةد عولغالدالغفدالالدةللهالةدعلي ةدظولهدقلال رد ظ للغ يدظ ول
 الددةلهددذلللغال سةددال ددعاللغ  دد للغددالتةالددملن اةدداصللغ اقددال اغة ددعلبددةا عل   ددا لال ددا ي ل

ةحل الةددددجللغ  ل دددد للغتددددقلظيددددالنةةفدددداللغ اقددددال لغتددددقل  دددداهالل ددددامللغ  ددددا للغة دددد  لت ةدددد
للغسببقل قالظت للغ   لل  االهذلللغ بسل    للهالةتفاولنةال  الليتق.

 النسيج المغوي
ت تدددسللغة دددعللغسببدددةعلاليا دددا ل ددداظال ل دددقللغعالدددسللغسببدددقول تددد تقللهالةتفدددالالدددةل

لغسببددددقل الةعددددا ول فددددقل  دددداسللغددددظ  لي  فدددداللغال ددددظاللي سل لغ اندددد لغ  ل دددد للغعالددددسل
ول هقل  ةةعللغت اهمل لغت انسل دةةللغسداول لغسداظ  ولةعتالدالنةةفداللي سل دقل(1)لي  ا ةع

نالةدد ول   ا دد لالت قددملنةددالال ه تدد للغتددقلتالي دد لالددةلكةددال  ددة لغ دد  لالتياالددسولتددذ  ل
 انةدعلالدجل ة للغيةالعلالجلليكظ ول اللة عظللغساظ  ل ا عالسللغيةالعلنةللكتفاول اغة علالت

ل عةفاللغ عضولتب ل الةعا ل قلكاالعللغعالسللغسببق.
غسالن قللغ اقالنةقل د لاللغسداهظل اغة دعللغسببدةعلن اةدعلكابدعول ةدملةكدسل  ل
لغة ددعل  بدد فال ددةاقا ل دداالال لغةالع دداول ددسلةاليددةلغة  دد للةلة يددال  سدالغدد لالددةلت ةددةحل لمب

للةللغ ا  لليي ظلالةل سا لت ا سللغة علالةل الةجل  ل  فا.
ل  ا للغعالسللغسببقل دقل ردظللغ اقدالةعد اللغدالغ تد ول فد لظ  لل د  ل))ي دالإ ةَّ

ول   دامللغ  دا لغاةد لهد للغدتاليةلالدةللغة دعللغسببدةعول(2)غالثظللغ ا حلالةلغ عل ةداو((
غفددذلل ددظل لةعةددسل  ددا ل))ل الددالكةددم((ل ددقلقبددت ل))لغالالليددعل  دداهالتعددظمليددسل ددق ((ل

                                                           
ة رظ للي ياظل لي ة  لاظل عل قللغ ةللغظ للقل غ ت  ل .ملت ة ظةةلصل ةاول دظلظوول نةدمللغ الداسل لغ سدالللل(1)

ندةلول   ثدا ل22ول لي ة  ل لي ة  ةع ليظلهملهام لصليارمل عاللغداةة ل36ول ق لناللغ سا ل9لغ اة  ل
ل.124-123 ل1997ول4-1غ عللا ةعلغة ةاو لظ ةاوللغ اظ قولم.لليقالمولعل

ل.52ال ال الل الاللغ ةا لللل(2)
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يددالنةداللةل  ددا لل الددالكةدم ل))الايدداةلغةيدد ةلول اغ اقدالل(3)لغدالتاليددةللغسداولالددةلغ تدد 
ل لةيتالسلل لغملةظعلل الالكةملالدالغدملةسداظلكسدظ لالدةلق دسول هد للغة دعللغ ة دةعللغالظ دعول

ل(4)لغالع ظوول  ةا لنةةفالال  علالةلب ظللغكةاس..((
الددةلكددالسلظ  للغ اقددال ددظ للةل دد  ل  ددا للغسبددعلن ددا ليةعدد اللغددال دداثفاولل ل

 اغة ددعلهددقللغال  ددجللغددذ لت ددتسقلال دد ل الةددجلن ابددظللغعالددسلل كبددةاتفال ل الدداللغددالغ تفدداو
للغسببقللغ ةاو.

غسدددال عدددسللغ اقدددالالدددةللغة دددعلل ا دددا لغكةدددالنالدددسلقببدددقلالتياالدددسول يةالدددالتاليدددةل
لغسداولالدةلغ تدد وليةالداللقتددظ لالدةللغ  ددا للغ  دقول ةللغة ددعلهدقلسظةسددعللغتع ةدظللغ  ةدداول

لاظ لالةلن لالسللي الع.لغتقلةالتةيفاللغساوولغةع ظلالةلكالغفالنالالة ةشل قلب
للغة عللغسببةعلغا للغ اقدالة د للةلتيد ةلغ دعلال  ةدعلالع دظول ةدظل ا دعول دسل إةَّ
ل دد ا ةعللغة ددعل ة دد للةلتيدد ةلال الةددعل اغعاس ددعللغتددقلتسظ فددالالددةللغ ددعظولالددجلالال رددعل ةَّ

ولالع دظولندةلا لكدسل(5)ن ا ليلتع قلالة نتفال ل تذلغفاول دسلة د للةلتيد ةلغ دعلالتالا ديع
لغسبعول تي ةل غةاوللغ كبةعل غة صلال ظ ةعلنةةفا. كبةاصلل

غفدددذلل اغ اقدددالل ددداظللغددداللةل))ن ددداللغالةدددال ددد ظ ((ل دددقلقبدددت ل))ن ددد ا((لل دددتعالسل
ل.(6)لغ انظةعل قل ةظل ةاقفاول اقتظ لالةللغت سج

يالدددال ةللغة دددعلغدددا للغ اقددداولة ددد للةلت تعدددالندددةللغتيةدددمول ةللغتيةدددمل دددقل ردددظ ل
لغفا.ةكظجللغسبعلنةلقاغ فاللغالظ  مل

 ل سلالراهظللغتيةمل قل رظللغ اقاله ل  د ال د ةل ا دجل دةةلغ دعللغسبدعل  دةةل
ال دددت  للغ كبدددةعللغ يدددظ ول اغسددداولة ددد للةلةظلندددقلال دددت  للغ كبدددةعل ةكتددداظلغفدددال

لليغ ارللغتقلت ا  لال ت لها.

                                                           
 لالدداةمول5ة رددظ للظ ددجلقبددولغدددل)ل الددالكةددم(لناغةددعللغس سددع لا.لنةددقل دد لاللغسدداهظولم.لل دداالنظ ةددعولعللل(3)

لل115 ل1992
ل.115لغالباظل     للل(4)
ل.83ابظ لة رظ ل قللغسبوللغعظلققللغالعلل(5)
ل.33-32 ل2ة رظ ل قللغظةااوللغ  ةع لجلل(6)
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غفدددذلللغ ددد  لل ددداظللغ اقددداللغددداللةل))ن دددالليالةدددظللغ  ةددد ((لغدددملةدددظلعل دددقلقبدددت ل
االتا ((ولغ دددعللغسبدددعلالدددةل ةددد لال دددت  للغ كبدددةاصللغ يددددظ ول))لغظ دددسللغدددذ لةدددتيةملبددد

ل.(7)  ا صل العللغتيةمل اظاولغا للغساو
 ليالدظل   دد ل اغ  دد علإغدال)) ددايظلكبدد اا((ل دقلقبددت ل))لغبدداةساة((ل اغسدداول
لةظلندددقوللغال دددت  للغ يدددظ لغفدددمول غي ددد ل يددداةلةتسةددد لال ددد ل هددد لةيتددد لندددةلليس ددداسول ةر

ول رفددظصل ددالعللغتيةددمل دداظاول(8) ددصلغ ددعل دد فالا(( عةفالددا ل))ةع ددظلةلنددةلذغددال ة ددعلغة
 لةدد علغةعةدداةول اغة ددعلة دد للةلتيدد ةل الثا ددعللغف ةددعلغة كبددةعللغسببددةعول ة دد للةل

لتع ظلن فال يال ل الةال  ا .
للغساولالساغ ل تالثةسل كبةات لتالثةال لاقةسا لالةلكالسللكتةاظللغ دارلت ا د ل إةَّ

لال ت  للغ كبةعللغعالظ ل لغثسا ق.
له ا ال ا  دا للكدظل دا سللغ اقداللغتظيةدالنةةد ولليل هد لظقدعلليغ دارل  ال دتفالثمل ةَّ

لن اةدددعللغ اقدددال اغة دددعل ان تددد للغددداللةلتيددد ةلغ دددعل الالدددالة عةفدددالقظة دددعلالدددةللغ دددانظةعولليل ةَّ
 دددانظةعلال  ةدددعوليلةع دددقللةلة اغددداللغسددداول  ددد للغبددد انعللغة رةدددعول ةيثدددظلالدددةللغ  دددامل

ةعوليةلهدددذ لليالددد ظلتاةدددالالدددةل  دددانعللغة دددعل تعسدددقل لغس دددااول ةت ددد ل  ددد لليغ دددارللغ   ددد
لال ع ي لني ةا .

 هدذللالددال قددجل ةدد ل))ن ددالليالةدظللغ  ةدد ((ل ددقلقبددت ل)) ددالاالليظض((ل اغسدداول
ليثددددظلالددددةلليغ ددددارللغ   ددددةعل لغبدددد انعللغة رةددددعول  ددددا صللغة ددددعل ا ةددددعل عةدددداولنددددةل لقددددجل

ل.(9)لغ ك و
للغة ددعلة دد للةلتيدد ةلغ ددعلقبددعل سددسول ة دد ل  لةعددظمللغسدداوليةددملةبدد جلإةَّ ةر

ولةت اندددسلالعددد للغسددداظ  ول اغسددداولة ددد للةلةعدددظملالددداذللة كدددذل(12)  دددة ا لغ  ةدددا لالتيددداالال ل
ل.(11) الاذللةاعول ةعظمليةملةكتاظللغة عللغال ا  علغ كبةات 

                                                           
ل.221ة رظ لالةل اة للغسبعل لغال ظ ةع لللل(7)
ل.59 قللغسبوللغعظلققللغالعابظ لللل(8)
ل.199ة رظ لالةل اة للغسبعل لغال ظ ةع لللل(9)
ل.74ة رظ للغالباظل     لللل(12)
ل.74ة رظ للغالباظل     لللل(11)
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 لغة دددددعللغسببدددددةعلة ددددد للةلت تعدددددالندددددةللغ  دددددامللغعةالدددددقول يدددددذغالت تعدددددالندددددةل
ذللال ه ددعول اغة ددعليلت كددذلالددةليتدد للغ  دد للي تددذلسول هددذلليلةيدد ةلليللذلليدداةللغسدداول

ل  لغبدددظمول فدددقله دددالالاليدددةللةلت  دددرللغسددداولالدددةللغكسددد للغ  ددد  ل لغبدددظ قول غيدددةل ةر
لتعسقلغة عللغ ةاوول فذلل ةظلالالية.

 د))ن اللغالةال  ظ ((لغملةبسللغدالالدال بدسللغةد لالدةلتاليدةلالدةللغة دعولليلي د ل
سدالعول فد  ل))غدملة تفدالليااةالةدا لاظ دفاللتاللغة علنةلسظةاللغالالاظ دعل يثدظوللغسدظل ول لي

ول ل الددالبددسةفال اغالالاظ ددعل لغاظ ددعل(12)الةتددعل ددقليتدد للغ  دد ل ليغ ةدداصل  ددظ  لليغ ةدداص((
 سددال بددسللغةفددالالددة ل))كددالسلت ظةدد ل تدداظة ..ل  نددقلغةالفالددعل  رددظل ددقلغ ددعللنددالمل

ل(13)لغعبظ((.
لغسالظ  للغ اقاللةللغة عللغ ا  علت تسالالةل ا  ةةلهالا 

ه عللغتقلةالتةيفاللغساول لغتقلة دذةفال داغسظل ول ليسدالعلنةداللالفداصللغيتد للغال ل -1
لقاةالفال  اةثفاول قظل وللغسبوللغ ظ قل لغعظ ق.

لاظل عللغة عل ق لناهالغ  رللغة اةلالةللغكس . -2
للغة دددعللغتدددقلة  ددداهاللغ اقدددال  ددداهالاليتالةدددعلغدددا ل)) دددالظل دددةةم((لي ددد لبدددا  ل إةَّ

ول اغة ددعلغيددقلت ددت رل اليا تفددالة دد ل(14)ةددالليا للغ ظ ددقال ه ددعول ي دد ليثةددظلليسددالعلن
ول(15)لةلتي ةلالةّ ظوولالجللغعالاللغ يظ ول تي ةلال  ةدعلتتدا الال فداللي يداظلالدجللغعاس دع

ل هذللية ل  ا للغ اقالغا ل)) الظل ةةم((
غسددال ددااللغ اقددالالعةدداظللغ  ددا للغ  ددقلهدد لقدداظوللغسدداولنةددالكةددالغ ددعلقببددةعل

غفداولغتيد ةلنالدال ل  ةدا ل ا  دا ول يةالدالل تعداللغسداولندةللغت سدجللتتكذلالةللغ  اسعلل ا دا ل

                                                           
ل.75 ل2 قللغظةااوللغ  ةع لجللل(12)
ل.75لغالباظل     لللل(13)
ل.142 ل1ة رظ ل قللغظةااوللغ  ةع لجللل(14)
ل.43 ل2 لج قللغظةااوللغ  ةعة رظ لللل(15)
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 لغال اغ عل لكتةاظلليغ ارللغال فظ عللقتظ لالةللغة دعللغسببةعللغتدقليلتيدد ةلليللذلل  عدصل
ل(16)نةلال ه ع..

للكتةاظللغة عللغ فةعليلةع قل اغةظ ظوللةلتي ةللغة علن  ةعلتاالدعول دسلة د ل إةَّ
ة رعللغال ا  عل لةلة ذمل ةسامل ة كظول الل اللةلتيد ةله داالنةاللغساوللةلةكتاظللغ

لالظول  ةدددعول هدددذللالدددالتاليدددةلال ددد ل)) ددد ظللغددداةةلال الدددال دددعةا((ل دددقلال ال نتددد ل))الكددداضل
لغ ظ ((ل سالل تسانصلغ ت للةلت ت  ل الةجلن ابظللغعالسللغسببدقل دقلةدالةلقاغد ل

بدةعلكةدالنالدسل  قل ا حول اغيةالعلال   العول لغ دظملال  د مول   دتسانصللغة دعللغسب
ل.(17)قببقل ا ح

يالاللةللغ اقالظ ضللغال اغ دعل دقللغ الد ضل  دقللت داعللي داغة للغتدقلتد ا للغدال
لغتيةمل لي تعداسل دقللغة دعول اغسداولة د للةلةيد ةلالظ دا لقدااظل لنةدالل دتةعا لليبدةسل

ل.(18) تالثةة ل لي تعاالنةليسلالالةةعملغ ت 
الاظ دددعللةلتيددد ةل عةددداولندددةل غيدددةلهدددذ للغالظ  ددد ليلتع دددقللةلتةدددعمللغة دددعللغددد

لغ الالعل   ةا ل بظ ةا ول هدذللالدال قدجل ةد ل))ال الد اللغرداهظ((ل دقلال ال نتد ل))لغ ا دذو((ل
 اغسدداول ددا سللةلةيدد ةلالة دد ظل ل ددقللغ اردد ول  قددجل ددقللكسددا ل   ةددعل بددظ ةعل لالاللةددعل

ل.(19)قةةصلالةل  ةللغال ال نع
لال قددمللغ اقدددالالدددةللغة دددعليلة تفدددقلن دددالهددذلللغ ددداول دددسل   دددا لقدددالليدددالةدددظ ظولإةَّ

ل تعااللغة علنةللغثظثظوول اغة علة  للةلتيد ةلالستبداوول لةلنةداللغسداوللةلةع دظلندةل
 يظت ل  قسللغيةالاصل لنالسفاول هذللالدالتاليدةلال د ل)) د ظللغداةةلال الدال دعةا((ل دقلقبدت ل
))ل ظلال ةظلال اةدع((ل ا د ا ل  دا للغسبدعلهد  ل))لقتبداال دقللغة دعل  عدالندةللغثظثدظول

ل.(22)ع(( لغال اغ 

                                                           
ل.13ة رظ ل ظل للي الليا ق للل(16)
ل.481ة رظ لت سةساصل تعةةساص للل(17)
ل.115ة رظ ل قللغسبوللغعظلققللغالعابظ للل(18)
ل.115ة رظ للغالباظل    ل لل(19)
ل.484ت سةساصل تعةةساص للل(22)



 05 

لة يددددال ثددددظللغسدددداول لالظتدددد للغ  ةددددعلغةعالددددسللغسببددددقوليةل غسدددداللظلاللغسدددداهظل ةر
لالتالاللغال ه عل لغسا ةةعللغة  ةعلت تاجللغالك ظول  اةلناظمل الدالة كدذل الدالةداعول يةدمل
ةةدددجللغيةالدددعل دددقلاليا فددداللغال ا ددد ول  ةددد لت ا ددد للغ دددا ل لغ كبدددةعول تيددد ةللغ الدددسل

ول اللة عظللغساظ  للةللغساولةعدا قل ة فدال   د ل(21)ةعالتة علق ةعولت تقل سظةسعلل  ةا 
الستاظل لناظ ا ل   ظلظللغة دعول ل د لقدااظلنةدالل دالعلل  ا ا ل ه لةيت ول ل الالة  للةلةرفظل

لن اظلصلغ  ةعلتع ظلنةلا لكسللغ  مول ةالاجللغ لقجل اغكةاسلالةلكالسل  ة لغ   .
)نالدقلن ظ دق((ل اغة دعل هذللالالتاليدةلال د ل)) الد لسعالدعل ظالداة((ول دقلقبدت ل)

يا صلناالال لالفالدا لالدةلن لالدسل  دا للغسداوول فدقلاغةدسلنةدا ل))لغالاالد ل اغسداةمل لغالاالد ل
 اغ ددداة ول ا ددد لة  دددةللغتبدددظمل ثظ تددد للغة  ةدددعول ة  دددةلظ دددمللغبددد ظل بددد  للغع ددداظول

ل.(22) لينظل لنةللغكة اصللغ   ةع((
ة دعللغسببدةعلهدقلنّاللغ اقاللغة عللي داملغ  دا لنالدسلقببدقلالتياالدسول لةللغ

 بدددةةعلك دددظولالتظليالدددعلةيت ددد فاللغسددداولندددةلسظةدددالليسدددالعل لغسدددظل وللغال دددتالظولغظ للدددجل
ليا ول اغ ددعللغسببددةعليلةاليددةللةلتتياالددسلالددةلكددالسلقددظل ولق لندداللغة ددعل سددسول ل الددال

لة  للةلتبسسل اغسظل وللغيثةظو.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ل.112ة رظ لنةلت  ةالة  ملن لال لغظةااوللغ  ةعلغةسبوللغعظ ق للل(21)
ل.99 قللغسبوللغعظلققللغالعابظ لل(22)



 08 

 التصحيح المغوي
لي  دداةلالددةل  ددالسللغت دداهمول يهالةددعلليا ددصللغة ددعل الاالغددصللهددملالددالت بددسللغةدد 

ل.(23)لغة عل ظوللغالظ  ةلنةال ةجلق لنالغة علت  رفال تب ةلليغ ةلالةللغكس 
 تدداتقللهالةددعللغة ددعللغعظ ةددعلالددةلي  فددالغ ددعللغسددظهةللغيددظةمليالددالل فدداللغالع ددظللي سل
ندددةللي يددداظول  دددالالعللغة دددعللالدددظلةدددظ ظ ل دددقل الةدددجللغال دددايصلي دددةالالليا ولي ددد ل

 للغددال ا دد للغة ددعللغالع ددظوللغال  ةددعولغ ددعل ددةةالعلال ددتالةعلنةددال الةددجل ددظ سللغة ددعلةتسةدد
للغعظ ةعللغ بة ع.

للغة ددةل ددقللغة ددعللغعظ ةددعلغددةمللالددظل ل دداةثا ول سددالرفددظلال ددذلاالددةللغظ دد سلال الددال إةَّ
((ل سدددالقددداسلندددةلظ دددسلغ دددةل  ةدددظت  ل))لظ دددا لل  دددةمل لغددد ل بددد   ))بدددةاللللنةةددد ل

ذغداللغ قدصل لغاظل داصليثةدظولالدةلل دسل ةدجلق لندالتبد ةلول ال دذل(24)س((ةدلكايمل سال
للغة اةلالةللغكس .

 غفدددددذلل دددددعاللغ اقدددددالنةدددددقل ددددد لاللغسددددداهظل دددددقل الةدددددجل سددددد اوللغدددددالتت دددددجللكسدددددا ل
لغسبابددةةللغ   ةددعل لغبددظ ةعل ليالاللةددعول ظبددا لال دد لنةددال ددالالعللغة ددعول نةددالتسدداةمل

ل.(25)نالسلقببقلال تالسلنةال الةجلالس الاصللغ  ا 
قدداللغة ددعل نددا للغسبددعولغفددذللة دد للةلتيدد ةلنةددال  ددالق لندداللغة ددعلغسددالندداللغ ا

لغعظ ةددعول اغة ددعللغ ددةةالعل ددقل رددظ لهددقللي ددامل ددقل  ددا للغسدداوول فددقللالول عاغددعلغفددال
 ثظهاللغالفمل قلالعالاظللغسبعول لغ اقدالل داظلإغداللةل د  للك دااللغسبابدةةلةعد اللغدال

                                                           
ول  دداالجللغدداظ مل1974 لن دداللغ  ددةةللغ  ةددقول  ددالاولحة رددظ لليبدد سل ددقللغ  دد  لل ددةللغ ددظلجولتددلل(23)

ول لغ دظال دةةللغ دظ ملم1982ل–هدد1422ول ةدظ صول14الةة دقولس لغعظ ةعل)ثالثعلل دال ( لالبدس اللغ
لم.1985ا.لنةقلا ةةول  الاوللحلغ ال ةعل لغسالظةع؛لي ةللغ ةاللغ سةة  قولت

ول ة ردظلتداظةاللغعظ ةدع لا.لن داللغ  دةةلال الداول23 2الظلت للغ   ةةة لل  للغسة للغة د  وللغسداهظوولسلل(24)
"ل دقللغسدظهةللغيدظةملول الااول"غ دة12-1ا.لظ ةالن اللغظ الةولا.لساظالن الن ة لالظللغيت ول  الا ل

ول ددد اسل472ولم2  ددد ل دددقللغبدددة عل لغايغدددع لا.لال الدددالن ددداللغالسةددد للغ يدددا ولم.للغالعةدددمللغ اةددداولع
ل.126 ل2223

ل.439ول ت سةساصل تعةةساص ل116ة رظ ل قللغسبوللغعظلققللغالعابظ للل(25)
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لغسدداولغددا للغ اقددالهددقلةدد س لولغفددذلل ددوةلل سل ددظ سلغ ددعل(26)ندداملتاليدد فملالددةلغ ددتفم
غس لناللغة عول لغساظولنةاللغتع ةظللغ ةةغلالجلالظلناوللغ ة  ل لغ  اسعول اغة عل قلال فد مل
لغ اقددا ل))لالولالددةللا لصللغ ةدداوللغعاالددعول ل فدداليلتسدد مل  ل  فددالالددالغددملتدد ال ظةددفال ةفدداول

ل.(27) (( يلت ةغلال اغتفاللغ سةسةعلغا للهةفالالالغملتع فمل ةالالهمل ة ل نةة
لةبدسللغدالاظ دعللغ  داوول فد لغدةملناغالدا ل   ةدا ول للغ اقاليلةساغد للغسداول ةر إةَّ

لةددداظمللالعدددةة للا ل ل الدداله ددداال دد ليلةفددد سلن دد للغسددداوول عةددالساغددد للغسبددعل ةر ة دد ل ةر
ق لناللغة عللغعظ ةعولغيدقليةسدجل دقللكسدا للالاللةدعلل ل   ةدعول هدذللالدال بدسلغددل)) د لال

ةددداللغدددظ ملالدددةلن اةتددد ل ة تددد ولليلل ددد  ل))ت ةددد لن ددد لل دددةا ل ددد  فاللغتيظغدددق((ل اغسددداولن
ل.(28)كاظجل ساالتي ة  لليا قول ذغالي  لغملةاظمللغة عللغعظ ةعلاظل عللغالتكبو((

للغ اقددالساغدد للغسدداولاظل ددعللغة ددعلاظل ددعل ددااولغيددقلةددتاليةلال فدداول غيددةلهددذلل إةَّ
 للغ اقددالالددظلظل لليل هدد ليثددظولغددةملاغةددسللغددتاليةلالددةللغة ددعول ددسله دداال ا دد لهكددظلليددالنةةدد

ول فدددقل(29)لغسدددظل ول ليسدددالعلنةددداللالفددداصللغيتددد ل قدددظل وللغسبدددولذلصللغ ددد اوللغعاغةدددع
ناالسلالفمل قلظققللغة عول هذللالالتاليةلال  ل)) الظل ةةم((ل   د لظ  للغ اقداول اغسداول
لالتةدالغ دعلقببدةعلظلقةدعلقةدصل ةفدالليكسدا للغ   ةدعل لغبدظ ةعول ل تعداصلندةللغ  دامل

للغسدداولغددملةددتاليةلالددةلغ تدد لليل عددالليسددالعل(32)لظت عددصلنددةللغالة نددع ل ول لغ اقددال  ددال ةر
ولغةمل سسلغالالباظل قل قت ول ل الدالقظل تد ل دالةصللالفداصللغيتد ول(31) لغسظل ول لغالتا عع

ل ت ة ظصلتةاللغسظل لصلنةلغ علقببةعلظلقةع.

                                                           
ل.157ة رظ ل قللغسبوللغعظلققللغالعابظ للل(26)
ل.12 ل1984ولالظللغظللاللغعظ قول ةظ صول2نةقل  لاللغساهظولسلب سلتاظةمللغة عللغعظ ةع لا.لللل(27)
ل.33 قللغسبوللغعظلققللغالعابظ للل(28)
ل.152ة رظ لالةل اة للغسبعل لغال ظ ةع للل(29)
ل.142 ل1ة رظ ل قللغظةااوللغ  ةع لجلل(32)
ل.142ة رظ للغالباظل     للل(31)
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لت يةدداللغ اقددالنةددالةددظ ظوللغسددظل ول ليسددالعلةعدد اللغدداليدد ةلل لإةَّ غ اقددالةدد الةل دد ةَّ
لغة عللغسببةعليلتبسسلالةلكالسللغساناول سسول ل الدالة د لالالاظ دتفال داغسظل وول   درل

ل.(32)لغساناولغةملالفالا لغاة لليللذللبا  فالقظل لصلاليث ع
غسدددال ددددظوللغ اقددددالنةددددقل دددد لاللغسدددداهظل دددقل سدددد ا ل الةعددددا لنةددددالت ةددددةحل الةددددجل

 ةفدداللغسبابدد ةول ابدد حلهددذللليالددظلليكسددا للغ   ةددعل لغبددظ ةعل ليالاللةددعللغتددقل قددجل
ول ذغددال(33)ردداهظول ددقل سدداللغسدداهظوليالددالل دد ليدداةل ظةبددا لنةددالتبدد ةحلتةددالليكسددا 

غيقلة   للغسداوللغداللكسالد لغةت ا اهدال دقللغال دتس سول اغ اقدالي  الدالةةدامل   د ل ا دة  ل
لتعةةالددقولةسبددالالددةلكالغدد لللغددالتس ةددعلغ ددعللغسدداوول  ثدد لاللالددا لنةددالالظل عددعليتا اتدد 

لغ  ةا ل تاليلةسجل قللكسا لالةللغالاليةلتال ةفاللذللالالنظمللغساولل  ا للغال .
للغ اقدداليالددالقة دداليلةساغدد للغسدداول دداغتعالال اغاظل ددعللغ   ةددعل لغ ال ةددعول ل الددال إةَّ
لغالفدملغاةدد لهدد لالعظ تد ل   غةدداصللغة ددعل ذغدالغيددقلةت  دد للغ قد عل اكسددا ليلةسددجل ةفددالليل

ل.(34)لغال تا  
للغكةدد سل ددقلغ ددعللغسدداوليلةعدد الغددا للغ اقدداللغددالبددع  عللغة ددعول فدد لةددظ للةلإةَّ

غ ت دداللغعظ ةددع ل))غة ددصللبددع لالددةل ةظهدداول غي  ددالغ دد ال ددااةةل ةفدداول غددملتدد صلال دديةتفال
ل..(35)الةللقبظلسظقفال ل   للا ةتفا((

للقبظلسظقفال    د فاولهدقليثدظوللغسدظل ول ليسدالعل اظل دعلق لنداهاول اغسداول إةَّ
ةيثظلالةللغسظل وول يلة فال    ل ايسالعلنةداللالفداصللغيتد وليالدالل د ليلة دالغاة اليل

لةظ ظول اظل علق لنالغ ت ولغة  رلقةال لالةللغاغس.

                                                           
ل.231ة رظ لل اتذتقل السايصللكظ  للل(32)
ول  ددقللغسبددوللغعظلقددقللغالعابددظ ل25ل الدداللغ ددةالظللدداللغسبددعللغ اةثددعل ددقللغعددظلاولة رددظ لال الدد اللل(33)

ل-137ل-111ل-112-96ول الدددددةل ددددداة للغسبدددددعل لغال دددددظ ةع ل115ل-99ل-85ل-82ل-65ل-34
ول ت سةسداصل44 ل2  قللغظةااوللغ  ةدع لجل221ل-222ل-218ل-217ل-222ل-194ل-187ل-178

ل.487ل-298 تعةةساص ل
ل.299 تعةةساص لة رظ لت سةساصللل(34)
ل.229ل-228ول ة رظ ل162 ظل للي الليا ق للل(35)
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لةداظملغ تد لغةعدظملالتدالةظ دجل  اغسداولالساغد لق دسل دظ ن ل دقليتا دعلقبدت ل ةر
ل.(36) التالة ب ل التالة ظول هذلله ل   لتس ظللغسبوللغعظ قل قل رظ 

ملنةدداللغيتا ددعلليل عددالتالي دد لالددةلل غةدداصلغ تدد ول ذغدداللةللغسدداولل غ ظ ددقليلْةسرددال
يةل ددالالعللغة ددعلاغةددسلتاليددةللغسدداوول يةالددالتاليددةللغسدداولال فدداللنسددالل دد ا ا ل ل دد ا ا ل

ل.(37)غ  ا لقبت 
غسالناللغ اقاللغة علهقلل امللغ  ا للغسببقول فقللغالع ظلنةل الةدجلن ابدظل

تبددد ظل ل لةددد ا لندددةلال ه دددعللغسددداول لالتاليددد لللغعالدددسول التدددالالدددالتياالةدددصللغة دددعللنسدددص
ل.(38)غالس الاصللغ ةللغسببقللغ ا ح

 فددد لالدددةللغ سدددااللغساللدددسللغدددذةةلال  ددد لللغ ا ددد للغة ددد  لاليا دددا لظل دددكا ل الفالدددا ل دددقل
 سدد اهمول قدداللث ددصلالددةلكددالسلذغددالتالي ددا لظللعددا لالددةلغ تدد ول ةللغتبدد ةحللغة دد  لة تدداجل

 لغ اقددداليالدددالهددد لالعدددظ مل ددداسل دددفااوللغدددالظ دددسلالتكبدددول دددقل  ددد للغة دددعل  ال تفددداول
لغالا  ددتةظل لغددايت ظل ل ددقللال للغة ددعول هددذللالددالل دداظللغةدد للغددايت ظل عالددعلظ ددةمللغعددال  ل
ن دداالالقدداس ل)) الالددالة عدد لنةدداللغع دد لل للغاه ددعللةلْةع ددالنةددقل دد لاللغسدداهظل اغة ددعل

  دددظلللغعظ ةدددعلن اةدددعلرددداهظوليلةكسلفدددالالدددةلةتاالدددسليت ددد ولل لة دددتسظ للنالاغددد ل ال غ اتددد 
للغسدداهظلالدد ظوللا ل  اقددال السدداغقولةددالالنةددالذغددالل دد ل لغع دد لل للغاه ددعل ددقلذغددال ةَّ
اظمل قللغ ظ ول لالرال س علالةلنالظ ل عةال لنةللغعظ ةعولثمللاكسلنةةفدالغ دعلل   ةدعول

ول(39) قال ثظلنةللغ ا رلل  لقداس للةللغة دعللذللاكةدصلنةداللكدظ لةداهتفال ت ة تفدا((
لنةاللغع لالسللغتقلالي صللغ اقالالةلذغال.غفذلل عاللغ   لغة ق مل

                                                           
ل.299ة رظ لت سةساصل تعةةساص للل(36)
ل.299ة رظ للغالباظل     للل(37)
ل.75-74 ل2ة رظ ل قللغظةااوللغ  ةع لجلل(38)
ول دددد اسول2وا2-1نةددددقل دددد لاللغسدددداهظل لغة ددددعللغعظ ةددددع لا.ل عالددددعلظ ددددةمللغعددددال  ولم.لل دددداالنظ ةددددعولعلل(39)

ل.لل48 ل2222
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للغ اقددددددالالت ددددددع للغ اةدددددداصل ددددددةةل سدددددداول الساغددددددعول ت سةدددددداول يددددددذغاللغتبدددددد ةحل إةَّ
لاسلنةدددال دددق ل(42)لغة ددد   ول فددد ليالدددالةسددداسلال  ددد نقل دددقلال ددداسللكتبابددد ول هدددذللإةر

   الالةداسلنةدالال ه دعل سظةدعل غداصلالدجللغ اقداول غيدةللغال ه دعل  داهاليلتبد جللي  داةل
 ددالل ددالالددةلن لالددسل دداناصلنةددالبددسسلهددذ للغال ه ددعول الددةلهددذ للغع لالددسللغتددقللغ ددا حول

ل قملنةةفاللغ   ول لغتقلالي صللغ اقالالةلغ ت ل ل
  ر لغةسظهةللغيظةملال ذل ع العللر اظ وللذلكدتمللغسدظهةل هد ل دقللغيتاتةد ول لغسدظهةلل.1

ل يثدددظليتا ددداصللغ اقددداليا دددصل ناالدددسلالفدددمل دددقل  دددرللغة ددداةلالدددةللغكسددد ول تدددال ةَّ
ل.(41)ست ملالةلهةاصللغيتا للغال اظالت

 الةللغع لالسلليكظ للغتقل اناصلنةالت يةسللغ اقالهقللغ ةدصللغدذ ل  د ل ةد وللل.2
ل.(42)إذلياةل ةتا لالةالا ل اغسظل ول  ة للغعاةالالةللغيت للغت ظةكةعل ليا ةعل

 لغالعدددظ مللةللغ ةدددصلهددد للغ ةلدددعللي غددداللغتدددقلتعالدددسلنةدددالتيددد ةةللي  ددداةل ت اةدددال
ةاتددد ول فدد ل  دددظللي ددامل دددقل  ددا ل كبدددةعللي  دداةلالدددةلكددالسلت  ةفددد لال دداظل 

ل لغع اةعل  .ل
 ةددال لنددةل ةتدد ل   دد لندداشل ددقلالاة ددعللغ ةددعللغتددقليا ددصلالددالظل لغددالا ل لغتدد ظةالل.3

لول ياةلغفال ثظلالفمل قلت  ة لن اةاصللغ اقال تس ةعلغ ت .ل(43) لغ عظ
ن ددداللغ  دددةةل   دددا ((للكددد للغ دددةالتددد ثةظلالعةالةددد ليددداةلق ةدددا ول ي دددّةالالل دددتاذ ل))لدل4

))ال الددددالالفددددا للغ بددددظ ((لإذليدددداةلةددددا ا ل اغيتدددد للغساةالددددعل لغ اةثددددعول لغ ظللددددال
ل.(44) لغال الصل

                                                           
ول1ة ردظ لت سةداصل تعةةسداص؛ل الساالدعل دقللغ سدالليذ لول  د لصللغال سسدةةل لال.لنةدقل د لاللغسداهظولسلل(42)

لول لغ ا للغةةال1992الظللغ   ةللغثسا ةعول  الا ل
ول ال  د نعلل42 ل1988ول5ة رظ لت ظ دعل دقلتعةدمللغسدظل ول لال.لنةدقل د لاللغسداهظولمل.لليقدالمولعللل(41)

ول  الاغةدداصللغالساغددعلن دداللغددايت ظلنةددقل دد لاللغسدداهظ"ل ظل ل232ل-ل231ا ددا للغعددظلقةةة للغال يددظةةل لي
للي الليذ لالثاْيل"ل

ل.للل53ل-ل51ة رظ لال   نعللغال يظةةل ليا ا  للل(42)
ل.ل52-45ة رظ للغالباظل     للل(43)
ل.للل169ل-ل168ول  لجل.لمل لل53ة رظ للغالباظل     للل(44)
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 يددذغالل ددتاذ ل))ن دداللغددظالال ددعةا((للغددذ ليدداةلةبدد حلغدد ل الددال ل اكتةدداظللغ ددارل
عوللاسل لظ دداوليددسلهددذ للغع لالددسل عةددصلالددةللغ اقددالل  ددا ا لالدداال ا لنةدداللغسددظل ول ليسددال

  الدظ ظللغ قددصوللبدد  صلغاةد لثددظ ولغ  ةددعليلة دتفاةل فدداول ا تدد لالدةلت دد علقظل لتدد ل ددةةل
لغة عل لغت ظةال ليا ول سالقظ لغةظل عقل لغالداا قل لغال  ةد سقوليالدالل د لقدظ للغ ةداةل لغت ةدةةل

ل.(45) لغياالسل لي ا قل ليالاغقل الكتاظللغب ا ل  ةظهال
العةالةةللغعاغةعول  ا ل ثدظلل دتاذ ل))ال الداليسلهذ للغع لالسلبسةفال اك غ لليةةعللغ

الفددا للغ بددةظ((للغددذ لليدداةل الثا ددعللي للغظ  ددقلغدد ول  كبددةعللغ بددةظل تالي دد لالددةل
ول يدذغالل دتاذ ل))البدس ال د لا((للغدذ ل(46)الاات للغ ع ل لا ا للثظصل قللغ اقالت ثةظل لق ةدا ل

تددد ثةظلنالةدددال دددقليددداةلثدددظ ولغ  ةدددعل لا ةدددعليلتسددداظل دددثالةول غال دددتاذل))البدددس ال ددد لا((ل
ل كبةعللغ اقالولي ةالال قل ا  للغتب ةحللغة   ل.ل

ثددمل ددا صلالظ ةددعل دداظةملغت ةدد ظللغ كبددةعللغالتياالةددعلغة اقدداول سددال ت ددصلغدد ل ا ددا ل
 ل دعالغالسدالعلنةداللال للغ دظ ول لبد  صلغاةد للغبد ظوللغ لةد عل د سل هالةدعللغة ددعل

تددد ول اغسددداوله دددااليلالكدددسللغعالدددسللغسببدددقول ية ةدددعلتعاالدددسللغسددداوللغ ظ دددقلالدددجلغ 
ة تفةةل ة ت لل ال ول يلْةساملنةاليتا عللغسبعلإيل عالتالي  لالةللغة دعول تداليلةسدجل دقل

للكسا لتسةسلالةلقةالعلغ ت لق سلال ظ ن للغ  قل.
للغ اقددال  الددالةالتةددالالددةلكدداةةلغ دد  ل لا ددقل ددا سللةلة ر دد ل ددقل  لغ  دد لةددظ ل ةَّ

ولت تددسللغة ددعلاليا ددا ل دداظال ل ةدد ول  اغددذلصل سددا للغسببددقول  بدد حللغ سددالن ددا ل سددال ل دداالال ل
تبدد ة  لغالكسددا للغ   ةددعل لغبددظ ةعل ليالاللةددعللغتددقلةسددجل ةفدداللغسبابدد ةوليددسلهددذ ل
لغع لالسلالي ت لالةللغال ف للي س انقللغدذ للنتدظمل د ول فدذلللغالد ف ليالدالةسد سلا.ل عالدعل

ول تالداملناتد ول داللظ ةمللغعال   ل))ه لالةللبع لال اه للغ ساول لاغفالنةدالقداظوللغ اقدا
 تفةدد صلغدد لق ددسلهددذلل]…[لةال غدد لل لةتبددا لغدد لليللاةدد لتفةدد لغدد لذ الاْلدداظ لالبددس سل

ل.(47)غ علل ةسعل ل ة  لال ثظ((
                                                           

ل.ل189ول ة رظل لل168ة رظ لجل.لم للل(45)
ل.ل42ل-ل35ة رظ لل اتذتقل السايصلْ كظ ل للل(46)
ل.ل52نةقل  لاللغساهظل لغة عللغعظ ةعل لل(47)
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لهدددذلللغالددد ف لةتسةددد ل اقدددال لال  ددد نةا لالةالدددا ل يثةدددظلالدددةللغ  ل ددد للغ يظةدددعل ليا ةدددعل إةَّ
للغسددداهظل ل الدددةلكدددالسل سدددا للغسببدددقل لي تالانةدددعل ليهدددمللغ  ل ددد للغة  ةدددعولغفدددذلل  دددال ةَّ

لةة ددصلل ت ددا للغيتددا لإغدداللغة ددعل ددقل ةدداوللغالثسددمل  اغددذلصللغسدداول  فددالل ددة   ل ل ددتساعل ةر
للغ  ةالغت بةسلل ياظ ل.ل

ل سدداللغسدداهظليلة  ددجللغسدداول  ددا ول ل الددالةعدد ال  عدد لغةسدداظ  ل ةةددا ول  دد ل تددال إةَّ
الددةل  ل ددد لل ددقللغ سدددال لةلغددملةيددةلالتكببدددا ل ددقلال دداسللغسبدددعول   دد ل تالددال دددة ت جل الددا

لالتعااول ال فالليكسا للغبظ ةعل لغ   ةعل ليالاللةعل تب ة ْ لغفا.ل
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 الشاعرية
لكذصللغة عللغسببةعلتت ةظل ةلا ل  ةلا ول لكذللغسباب ةللةعالة ةلنةالل  دا ل

لياةللغ دظاللغ داملة دةسظلنةدالغ دعل لغياتد ولغ تفمللغسببةعل ا اغة لناةاوول  عال ةر
لت دد للغدداللغتعددا ةظللغ ددانظةعللغتددقلتسددظ لغ ددعللغسبددعول ت عةفددالتكددظجلالددةلقاغ فدداللغ ددامل
لغدددالنددداغملل  دددجلة دددتسةجلالدددةلكالغددد للغسددداوللغتعالدددال دددقل كبدددةات ل لرفددداظل  هظهدددال
لي  ا قول اي دة  للغ دانظ لةسةدقلنةدالظتا دعللغ دظال ةسدظ للغسبدعلالدةل د هظللغ دةل

لةاةسللغتسظةظةع ل.ل(48)لغال ا ظولالةللغسبعللغسببقول عال ةر
لل تكالملليغ ارللغ انظةعل قللغعالسللغسببقللب حلةدظ ظولالدةلةدظ ظلصل إةَّ
لةظلندددقل ةفددداللغتددد لاةل ةدددةملالدددةلنةددد لنةددداللغسددداوللذللالدددالغ ددد للغدددال لغسددداوولنةدددال ةر

يلةع دددقللغتسةةدددسلالدددةل ددد ةللغسبدددعول دددسلنةددداللغعيدددمل ددداغ   ةل))ل ليغ دددارللغالددد ثظوول فدددذل
ل.(49)(( عضنال الا لت كذل عةفالالةل

غسددالل غدداللغ اقددالنةددقل دد لاللغسدداهظللغ ددانظةعل ددقللغة ددعللغسببددةعلن اةددعل دداظاوول
  بددد  صلغاةددد لل ا دددا لالدددةلل دددمللغة دددعللغسببدددةعللغ ا  دددعول فددد للغسالدددس ل))ن دددا للةل
لغع بدددظللي ا دددقل دددقللغال ه دددعللغ  ةدددعولهددد للغ دددانظةعللظةددداللةلل  دددفال دددقلليثددداظللغتدددقل

                                                           
غالسالعلنةالا ظللغة عللغ انظةعلة رظ للت اهاصلليقب بعللغعظلقةعللغ اةداو ل د اعلال دةمللغعدا قوللل(48)

جللغسبعللغعظلقةدع ل فداالال ةداولول ال ا غعللغي ملنةل لق75 ل1972ول ة اةول3م.لغالثسمللغعظ قولع
ول2ولا1ول لغسةدددددال ددددد سلن ددددداللغاهدددددظوول دددددةةالاةللغ يدددددظ ولم.للغسةةعدددددعلع6 ل1972ول4م.لليقدددددالمولع

ول4ول لغسبدددعللغسبدددةظول دددةةللغ دددعظل لغت اةددداولن ددداللغ  دددةةلبددد ي ظولم.ليقدددالمولع97-ل96م 1976
ول2ولا4بددةظولملليقددالمولعول قددظل ول اةدداول ددقللغسبددعللغعظلقةددعللغ اةثددع لةا ددةةللغ 91 ل1979ول2ا

ول  دقللغ دا ل5 ل1988ولل6719ول لغ عظل قللغسبع لةعظ للغ عةا ولجللغ الف ظةعولع79م ل1982
ل1995ول12-11-12يا صللغسبعل) دعظةعللغسبدعل لغسبدعللغ دعظةع( لسدظلاللغي ة دقولم.لليقدالمولعل

ل.لل17-15م 
اةددسلة  ددمولظ دداغعلالا  ددتةظوليةةددعل ل الدداول 1982ل-1968 ظيددعل سدداللغسبددعللغسبددةظول ددقللغعددظلاللل(49)

ول غةالاةالة رظ للغ دعظةع لتد اظ م لصل ديظ للغال كد صل ظ دا ل دةل65ليال ول االععلبال للغاةة ل
ظ الدددداةلة يا  ددددة لصلال الدددداللغدددد غقل ال دددداظالول قةدددداةاللغ ددددعظةع ل1987 ددددالالعولالظت  سدددداسوللغال ددددظ  ل

غ هدا ظ؛لصلال الدال  ةد لغ تد ول الةل دلمول لينتدظلمل اغسبدعللغسبدةظو؛1988   ةوالظلت  ساسوللغال ظ ول
لم.1992الظللغ   ةللغثسا ةعول  الاو
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اللةليددسللثددظلندداغالقلةث ددصلكةدد ا ل ةدد لقدداظلالددةلةسةددالنةةفددالال ةدد نةعلياغسبددعل لنتسدد
ل.(52)لغ انظةعلتيثظلل لتسسلغيةلت  ةل   ت لغا للغتظية ((

غسدددالنددداللغ اقددداللغ دددانظةعل الثا دددعللغ ةددداولغةعالدددسللغسببدددقول اغسبدددعلت تددداجللغدددال
لغال ةد نةعول  دقللغ قدصل   دد لت تداجللغدالغ دعلال  ةددعلالع دظولذلصل دظملال  دةسقل تددال

لةث صلكة ا .
 لق دددسللغ دددظ عل ا دددت ساال سددد اللغسددداهظلغة قددد ملنةددداللظللددد ل ددد سل لظتددد  للغ  ددد

البدددددسةحللغ دددددانظةعل دددددقللغسبدددددعللةلة دددددّةةلال فددددد مللغ اقدددددال))غة دددددانظةع((لالكدددددسللغعالدددددسل
للغسببق.

للغ اقددددالنةددددقل دددد لاللغسدددداهظل ددددظول  ددددقل الةددددجل سدددد ا لنةددددالةددددظ ظولتث ةددددصل إةَّ
سةحللغالبددددددسة اصول ل ددددددتكالالفال ددددددقلاليا فدددددداللغال ا دددددد ولغفددددددذللظ ددددددضلل ددددددتكالملالبدددددد

))لغ ددددعظةع((ول ل ددددتعاضلن فددددال دددددل))لغ ددددانظةع((ولي دددد لظل للةلالبددددسةحل))لغ ددددعظةع((ل
ول لةللغ عظةعل قللغسبدعليل(51)كاول اغ عظول ل  لالةللغكس للغكةسل ةةللغالبسة اص

تع دددددقللي ل))اظل ددددددعللغسبدددددعلل ل رظةددددددعللغسبدددددعلل للغ ددددددةللغسببدددددقل يلنالقددددددعلغددددددذغال
ل.(52) اغ عظ((

ل دددعظةعللغسبدددعل دددقلال فددد  مللغ اقدددالهدددقل سددداللغسبدددعوللالدددال))لغ دددانظةع((ل فدددقلإةَّ
ل تكالملغ علناس ةعلقظة عللغالغ عللغ عظلذلصل ظملال  ةسقولغ عل ة ةدعلالت انةدعلالدجل

قل الةعدددا ول عةددداولندددةللغ  دددامول يةالددداليا دددصلغ دددعللغسددداولغ دددعلبدددن ابدددظللغعالدددسللغسب
 ددداظل ددانظةعليةالددداليا ددصللقدددظ لالددةللغ  دددا للغ  ددقول هدددذللالددال  دددا للغ اقددال دددقلقبددولي

ل.(53)لغيتا ل يا صلهذ للغة عل   ا ل قلكة التةالليثاظلغاة 
للغ اقدددالل دددتعالسلالبدددسةحل))لغ دددانظةع((لال دددذلاالدددةلغدددةمل للغ  ددد ل  دددال ةَّ يالدددال ةَّ

ل اغسةةسل  لق سلرف ظلالبسةحل))لغ عظةع((ل قللغ ساللغعظ قللغ اة ول ةاليةللث داص

                                                           
ل.42ج.لم لل(52)
ل.326ل-299ة رظ لل اتذتقل السايصللكظ  للل(51)
ل.327لغالباظل     لللل(52)
ل.72 ل1ة رظ ل قللغظةااوللغ  ةع لجللل(53)



 55 

ل.(54)ذغال اغظ  عللغالل سليتا ل سا لغ ل قللغسبع
ل   ددا للغسبددعلغددا للغ اقدداليلةيدد ةلليللذلليدداةللغسدداولذللال ه ددعولةعددظملية ةددعلإةَّ

ل دددتكالملتةدددالليغ دددارل  دددقلاليا فددداللغال ا ددد ول دددد))لغتيظغق((ل   ددد لظ  للغ اقددداولل دددتساع ل
ل(55)…(())لةلة ا ل انظل ل قلال لسةللغ انظةعل با ا لالةلسظلال ااظ

الددا ل اةدداو((ول ة تدد ل يددذغاللغ دداسلالددجل))الفددا لنة دداللغبددسظ((ول ددقلقبددت ل))ا
ل.(56)لغ انظةعلالاصلالةلتاثةظللغسبع

لالالقبعل))ا لجلنسدا((لغدد))بال ل الدا ((ول د ةلالعظ دعللغسداول ةدظ ظولليغ دارل
ل.(57)لغ انظةعل   الفالياةل   ا لغ  ا للغسبع

 يةالالالاللغسا جللغ انظ ل قللغ ارللغساووللاالالتالي  لالدةللغ  دا ول غيدةلهدذلل
لة  سللغس اول قللغ انظةعللغتقلت عداللغسداظ  لندةللغالتا عدعول ت عدسللغسبدعليلةع قل ةر

ال ظ ا لي تعظلضلليغ ارللغال السعول تي ةللغ تة عللةلةةةجللغ دةل تيثدظللغال اغ دعول هدذلل
الال  ا للغ اقالغا ل))الفا لنة اللغبسظ((ل دقلقبدت ل))لغ  داللغس ةدس((ل سدال داغغل دقل

ل.(58)  ق لالةللغتيةملل تكالملليغ ارللغ انظةعوللغتقل ة صللغسبع
للغ ددانظةعلن دداللغ اقددالة ددد للةلتيدد ةلل سدداظل  دددقلاليا فدداللغال ا دد ول اغسبدددعل إةَّ
  ا ل  قلالتياالسوليلةث صل  ا  لليللذللظلناللغساوللغت لاةل قللغ   ول داللتيثدظل يل

لتسس.
لالعظ عللغساول السالظلليغ ارللغ انظةعل    فال قللغسبعلتاةدالالدةلقد ولتاثةظهداول إةَّ

 ة تددد  ل))ندددظللمللغ  دددظ((لذللالدددال  دددا للغ اقدددالغدددا ل))  ددداةل ا دددمل دددال  ((ل دددقلقبدددت ل هددد
ل.(59))) انظةعلت س  لنةالظبةال  ةلالةللغال ظالص((

                                                           
ل.87-23ة رظ ل قللغسبوللغعظلققللغالعابظ للل(54)
ل.23لغالباظل     لللل(55)
ل.87رظ للغالباظل     لة للل(56)
ل.132ة رظ للغالباظل     لل(57)
ل.84 للغالباظل    ة رظ للل(58)
ل.458ت سةساصل تعةةساص للل(59)
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 هدددذلليةددد لةعتالدددالنةددداللغال ه دددعللغ  ةدددعللغتدددقلليدددالنةةفددداللغ اقدددالالدددظلظل ول اينالددداسل
لالتةيدصلغ دعلللغسببةعلناغةعللغ  اولث تدصل كةداصلنةداللغدظ ملالدةلل تفدا ل داثفاولي فدا

ل انظةعلناغةعلالي تفالالةللغكة ا.
 لغ اقال قل س ا لظيالنةالةظ ظولل دتكالمللغسداوللغ اردا لذلصل دظملال  دةسقول
 غيددةل  ددظسللةلتيددد ةلالةلةددعل اغعاس دددعللغتددقلتعسةفدددالقدداظل لي ةدددظل لالددةللغبدددااولغفددذلل ددداةل

ةلال الداللغ اقال  اللةللغةعملل تا لقبعل)) غةفمله لالشل كظ ((لغةساول)) د ظللغداة
ل.(62) عةا((ل ذغاليةل انظةت ل ساصلن بظللغبااول لت الصل اغال اغ ع

لةللغ دددددانظةعليلتع دددددقلغدددددا للغ اقددددداللغ اردددددا لذلصللةسددددداعل دددددسللغ اردددددا لت الدددددجل دددددةةل
وليالداللةلليغ دارل(61)لغ انظةعللغالذل عل قللغ ظ مول  ةةل ظلظوللغعاس عللغ ا ةعل اغ ةاو

 للةلتع ددددظلنددددةللغ ددددظ ل لغ دددداةول ليغددددملة دددد للةلتيدددد ةلالاللالددددعلغس ةعددددعللغ ددددا ول ة دددد
 لغظل ددعلالددةلكددالسلغ ددعلال  ةددعلت الددسلغال دداصل ددانظةعلتاةددالالددةلقدد وللغ ددا ل ل  عايتدد ول
 ايغ ارللغال  ةسةعلةظ ظولالةلةدظ ظلصلغ دعللغسبدعول غيدةلتظيةداللغ اقدالنةدالل دتكالمل

ةللغة دعلهذ لليغ ارليلةع قللةلةتيةمللغساولذغال تاتقللغة عل  داال ول دسلة د للةلتيد ل
ل.(62)لغ انظةعل ا ععلالةل ا عللغ ول غة صلق ظل لنةة 

لغالاظ  ددعول لغ اقددالساغدد للغسدداول اغتةسالةددعل ددقلنالةدد ولغي فددالغة ددصللغتةسالةددعل ةددظل
 ددسللغتةسالةددعللغتددقلتالي دد لال فدداللغ  ةددعللغعاغةددعللغتددقلةالتةيفدداول ذغددالالددالتدد  ظلغددد))ن الليالةددظل

ق(( ل اغة ددددعللغ دددانظةعل دددظص ل ددددد))   للغ  ةددد ((ل دددقلقبدددت ل)) ددددقلل ترددداظللغددداالةلليتددد
ل.(63)الستةاللغ اسلا ةللةلةسجل قلل تعاسلل لتيةم((

ثددمله دداال ا دد للكددظلليددالنةةدد للغ اقددال ددقل سددا ول هدد لية ةددعلتعاالددسوللغسدداولالددجل
لغ دانظةعل ددقللغة دعلالددةل فددعللغ لقعةدعللغتددقلهددقلةدظ ظولالددةلةددظ ظلصللغسبدعلالددةل فددعل

 ةةللغ ا  ةةللذللل  ةللغسداولل دتكالمللت اقض للكظ ول اغ اقالل اظللغالل  لغةمله اال

                                                           
ل.486ة رظ لت سةساصل تعةةساص للل(62)
ل.193ة رظ لالةل اة للغسبعل لغال ظ ةع للل(61)
ل32-31 ل2ة رظ ل قللغظةااوللغ  ةع لجلل(62)
ل.197ل-196 ظ ةع لالةل اة للغسبعل لغاللل(63)
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ليغ ددارللغ ددانظةعلالددةلا ةللةلت ددةا للغددال لقعةددعللغسبددعول اغ ددانظةعل ددا لالددةللغ لقعةددعل
لذلليا صل السالظول  قلاليا فاللغال ا  ول هدذللالدالتاليدةلال د ل))ال ةدقللغداةةلا ي د ((ل دقل

  ةددعل نةددال  ددالال ال نتدد ل))يتا دداصلتسالددحللةلتيدد ةلقببددا ((ل اغسدداول دد للغ اردد ل ع
ول ةددملة دداغغل ددقلذغدداول ل الددال ددا صلغ تدد لغتسددظ للغ لقعةددعللغ ا ددعول  ددذغال(64) ا ددعللغدد و

ل الجل قلنالة ل سستةةلل ا ةتةةلغ  ا للغسبعلهق 
للنتالااللغ لقجلل ا ا لغسبب  -1
لالاجللغكةاسل اغ لقجلالةلكالسلغ علقببةعل ا  ع -2

لغ  ةدعلغةسداوول فدقللغ ةبدسللغساللياللغ اقداله دالال دا لل داظللغةد لاللالدا ولهد للغسداظو
لغدذ لةالي د لالددةل ةدجلغال داصل ددانظةعل دقلاليا فداللغال ا دد لالدةلا ةلال اغ دعل الددةلا ةل
تيةدددمول ة ددد للةلة دددعظللغسددداظ  للةلهدددذ للغ دددانظةعل ا عدددعلالدددةل ا دددعللغددد ول غة دددصل

لال ظ ةعلنةة .
غفدددذللل ددداظللغدددالل ددد لغدددةملالدددةلةدددظ ظلصللغسبدددعللةلة ددد ظل ا ددد لنةددداللكدددظول

لملليغ ددارللغ ددانظةعللغدداللغ دداللغددذ لتت دد  ل ةدد ل لقعةددعللغسبددعللالددظل اغال اغ ددعل ددقلل ددتكا
لالظ  ضل قلتس ةاصللغسو.

غسدددال  ددداللغ  ددد للةلت يةددداللغ اقدددالنةدددالةدددظ ظوللةلتت دددمليدددسلقبدددعل ةال دددعلالدددةللل
لغ دددانظةعليلةع دددقللةلة ددداغغللغسددداول ات ددداعلهدددذلللي دددة  ول تيددد ةللغسبدددعلةدددظ ا لالدددةل

ة دد لنةدداللغسدداوللة ل))ةةدد سللغ ددانظةعل دداغ ثظللي ددتعاظلصل ليغ ددارللغال  ددةسةعول ددسل
ل(65) ةال سلنالة لقابا ليل انظل ((.

 هدذللالدالتاليددةلال د ل)) دد ظللغداةةلال الدال ددعةا((ل دقلال ال نتدد ل))الكداضللغ ددظ ((ل
 اغسدداول   دد لظ  للغ اقددالل ددتساعللةلة الددجل ددقلقبددت للغ لقددجلالددجللغ ددانظةعلالددةلا ةل

ل.(66)  ةا لالتياالال لللةلةس ال ا  لنةاللكظول ل الال ا صلقبت لنالال ل

                                                           
ل.235ة رظ لالةل اة للغسبعل لغال ظ ةع للل(64)
ل.482ت سةساصل تعةةساص للل(65)
ل.482لغالباظل     لل(66)
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للغ انظةعل قلال ف مللغ اقالةظ ظولالةلةظ ظلصللغسبدعلنةداللةلتت ا د لالدجل إةَّ
 لقعةتفاول اللة  للةلت  ظللغ انظةعلنةال لقعةعللي ال ل ت د حللغسبدعللغداللغكةداسول

ل ل الالتي ةللغ انظةعل  ةةعلغتسظةعللغة عل الا فال اغ ظلظول لغعاس ع.
ل تكالمللغ انظةعول تت  سللغسبعللغالال اظاولغ رةعولليالالل  لظ ضللغال اغ عل ق

 هذلليلةي ةلليللذللياةللغساولذللال ه عل  ةعلناغةعولةتاليةلالةلكالغفداللغ دةسظولنةدال
ل الةجلل ال للغة عل ت اةعفال    ل ا عللغ و.
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 الحوار والمونولوج
 الحوار  -1

عولةعد سلنةةد للغسداول دقلظ دملناللغ سااللغ  لظلل ا ا لالةلل مللغة عللغسببدة
.ل غسددالليدداللغ اقددالنةددقل(67)ل عددااللغ كبددةعول فدد ل ددا لالددةللي ددة  للغسببددقللغ ددا ح

  لاللغساهظلنةال ثظللغ  لظل دقلغ دعللغسبدعول سدالندا ل  دةةعلالدةل  دالسللغي دملندةل
ل.(68)لغ كبةعل ظ ملل عااها

 تالانةددا ولغفددذللليدداللغ اقددالةددظ ظوللةلة  ددجللغ دد لظلالددةللغ كبددةعلغةالثةفددال يظةددا ل ل
 سدددال  ددد للغ اقددداللغسددداول))ال الددد اللغرددداهظ((لنةدددالةدددظ ظو ل))الظلنددداوللغ  ددد عل دددةةللغة دددعل

.ل اغسددداول دددقلال ال نتددد ل))لغ ا دددذو((لنةددداللغدددظ ملالدددةل(69) لغ دددكوللغدددذ لة سدددال فدددا((
ول هدذللالدالظ ةد للغ اقداول(72)لغ د لظل سظةسدعلبدةا ت ن اةت ل اغة علليلل د لغدملةدظلعل دظ سل

لغ ف غعل تالةبا ل سظةسعل داذ عول ل الدالهد لظيدةلالفدملغد لقد ل ةةلت  دجل اغ  لظلغةملالةل
لالةل ا عللغ و.

لغ عللغ  لظلة  للةلتيد ةلل عيا دا لغة كبدةعول سظةسدعللغ د لظل لغال دظالصلتد تقل إةَّ
ل سظةسعلت عظللغساظ  ل  لقعةعللغ كبةعول هذللليت ا لة تقلالةلي ةللغ اقالظل 

                                                           
 اوللغ ددد ظتقولالعفددداللغاظل ددداصللغعظ ةدددعل دددة ردددظوللغسبدددعلالدددةلكدددالسلت ددداظ قللغذلتةدددع لن ددداللغ الةددداللللل(67)

ول91 ل1967ول ةدددظ صول3ول لغياالدددسل دددقللغ سدددالليا دددق ليالددداسلل ددد لالبدددةحولسل8م ل1962عوللغعاغالةددد
ول لغ دددد لظللغسببددددقل ددددةةل88م ل1969ول2ولا3 ت ظ تددددقللغسببددددةع ل دددد لاللغتيظغددددقولم.للغيةالددددعولع

ول كسدظللغةف الدعللغعاالةدعلنةداللغسبدعل6م ل1972ول582غ تةة لال الالنةدقل ابدظولجللغ الف ظةدعولع
ول لغ دددد لظل ددددقللغظ لةددددعل لغسبددددعل121م ل1971وللذلظل2 ددددةالاةولم.للغثسا ددددعولعللغعظلقةددددع لال الددددالال ا

ول لغعاالةددعل ددقل دد لظللغسبددوللغعظلقددقل97م 1973ولتالدد اول7لغسبددةظو ل ا ددمل ددال  ولم.للغثسا ددعولع
ول  دقلليا للغسببدقل126م 1974ول1ولص728لغ اة  لن الليغ لل الاولم.للياة للغالعابدظولع

ول ن ددداللغ  ددداظلن دددامل اقدددال  لل عددداملليغ  دددقولظ ددداغعل85م ل1993 دددالاول  سدددا  لن دددالليغددد لل الددداول 
ل.42-39م ل1998الا  تةظوليةةعللغتظ ةعوللغ االععللغال ت بظةعول

ل.45ة رظ لال ال الل الاللغ ةالظللاللغسبعللغ اةثعل قللغعظلا للل(68)
ل.116 قللغسبوللغعظلققللغالعابظ للل(69)
ل.116ة رظ للغالباظل     للل(72)
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ل.)*(لالةجل  ل   ةظ ظوللةلتب ظللغسبعللغ لقجلالةل 
يالالل  لليالةظ ظوللةلةي ةللغ  لظلال ا  ا لغ اغعللغ كبةعللغ   دةعول دةةللغ دظ ل

ول غفدذلل  داللةللغ اقدالغدملةدظ ضللغةف دعللغعاالةدعل دقللغ د لظول(71) لغ اةل لغع ظل لغظكا 
 ددددسلساغدددد ل فددددال ددددقلال لةددددجلالعة ددددعول ذغدددداليددددقلتيدددد ةلغ ددددعللغسبددددعلال ا دددد علغال ددددت  ل

قاللياللة ل))لغالفمل قللغ  لظول ةدظلال ةلد ل دقللغ قدصل لغاليداةللغ كبةعللغثسا قول ف ل
لغال ا ددد ةةولالظلناتددد ل دددكوللغالدددتيةمل لغةف دددعللغتدددقلتستةدددةفاللغ اغدددعللغ   دددةعل غددد لغاالددد ل

ل.(72)ل تعالاسللغعاالةعولل لالالةتظ ملن فاللغاللغ بة ع((
لقبدعل)) ةداولقا دةع((لغدد)) ايظلكبد اا((ولقد الغفذلل  اللةللغ اقدالل داظللغدال ةَّ

لاالاصل ة ةعلالةلكالسلغ تفاللغتقلظلنال ةفاللغساوللغ اغعللغ   ةعلغ ك ب ول يا دصل
ل.(73)غ عللغ  لظلقظة علالةل   ةعللغ ك و

 غيةلهذلليلةع قللةلة  سللغسداول دقللغعاالةدعلغةاةدالالدةل لقعةدعللغسبدعول اةدااول
ملةدد  حل ددقللغ دد لظل ددقللغعاالةددعليلة سددالغةسبددعل لقعةتفدداولغفددذلل دداةل)) ددا مللغددا ا ((لغدد

قبددت ل))لغ دد اللغي ةددظ((ل ذغددالي دد لالالالددةللغ دد لظل ددقللغعاالةددعولالالددالل عدداللغسبددعلنددةل
لغالنس ال  سصول  للغالل ظ عة ةداصل الدالل-  سفاللغس ةعقل لظ عفال    لظل للغ اقال

ل.(74)يا صلنةة للغسبعلالةل ذل ع
 د للةلتيد ةلغساللظلاللغ اقاللغت لاةل قللغ   ل  عسلليق داعل دظسا ل دقل سدا ول ة

لغسبعلالس ععول ت تعالنةللغال اغ عللغتقلتكظجللغسبعلنةللساظهداول ةسدال دعاللغ اقداللغدال
تةالملل العللغساولالةلكالسلسظةسدعللغ د لظول اغعاالةدعلالسة  دعل دقل قتفداول غي د لظ دضل
لةلةاةاللغساولالةللغعاالةعوليالالل  لظ ضللةلةالداجللغسداول دةةللغعاالةدعل لغ بد ال دقل

                                                           
يلةسباللةللغ اقالساغ ل اغ لقجللغ ظ قول ل الاللغالسب اله للةلتي ةلغ عللغ كبةعلال ا  علللغ   ل)*(

لغة ةلعللغتقلةعةشل ةفا.
ل.112ة رظ لالةل اة للغسبعل لغال ظ ةع للل(71)
ل.126ال ال الل الاللغ الظللاللغسبعللغ اةثعل قللغعظلا للل(72)
ل.64ة رظ ل قللغسبوللغعظلققللغالعابظ للل(73)
ل.87لغالا للغعذ ل ا مللغا ا ل"اظل اصل اليت ع" لة رظ للل(74)
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 ارددا لناالةددعلكددالسللغ بدد الالالددالةدد ثظلنةددال ددالالعللغة ددعول دددل))ال ةددالهةل ل دداول ةدداجللغ
س  ةا((ل قجل دقللكسدا ليلةسدجل ةفدالليل اةدالنفدال دقللغيتا دعول فد لقدالل دتعالسللغ اردا ل

ل.(75)الةللغعاالةعللغالبظةعلكالسلل تعالاغ للغة عللغ ب ا
 لغ اقددداله دددالل الدددال  ددداللغكسدددظل دددق ل))لةلة  ددد لقددداظ  لهدددذ للغيةالددداصل بدددة عل

ولليالالل  لظ ضللغكةسل قللغعاالةعل   فاول ةةلناالةدعلنظلقةدعل(76)ة تعالةفال قليالال (( 
 ناالةدددعلالبدددظةعول هدددذللالدددال قدددجل ةددد ل)) دددا مللغدددا ا ((ل دددقلال ال نتددد ل))لغالدددا للغعدددذ ((ل
 اغسددددددداولقدددددددالكةدددددددسل دددددددةةللغعاالةدددددددعللغعظلقةدددددددعل لغعاالةدددددددعللغالبدددددددظةعول لغعاالةدددددددعللغ دددددددالاغةعل

لةةسلقةالعللغعالسللغسببقل  ةا .ول هذللية لةعالسلنةالتس(77) لغ    ةع
للغ اقددددال ددددقل سددددا لة رددددظللغددددال ددددالالعللغة ددددعل لغددددالال ددددتس ةفالل ي ول دددداغكةسل ددددةةل  ةَّ
لغعاالةدعل لغ بدد الةدد ا للغداللي ددتفا عل اغة ددعل لغداللغتعدد النةددالليغ دارللغعاالةددعل ندداهال

لالةللغة عللغ ب ا.
ولغيدددةلهدددذلليلنددداللغ اقدددالل دددتعالاسللغعاالةدددعللالدددظل لةدددظ ظةا للذللتسةددد للغسدددولذغدددا

ةع ددقللةلة تددذسللغسدداولغ تدد ول ة ددتعالسللغ ارددا لال  ةددعل ددقللغعاالةددعول ل الددالليدداللةددظ ظول
ل دددتكالمللغعاالةدددعللغالظ دددعول ل ددد لظل لالدددةللغالاليدددةللةلةظ دددجللغسددداولناالةتددد ل ةسظ فدددالالدددةل
لغ بددد اول هدددذللالدددال  دددا للغ اقدددالغدددا ل)) دددايظلكبددد اا((ل دددقلقبدددت ل)) ةددداولقا دددةع((ل

ل.(78)ليغ ارللغعاالةعللغاللغ ب ا اغساولظ جلناال لالةل
للغ اقدددالغدددملةدددظ ضللغعاالةدددعولغي فدددالة ددد للةلتيددد ةل دددقلاليا فددداللغال ا ددد ل ليل إةَّ
 اغ بة علل غاولغيةلالجلندامللغال اغ دعللةةدا وليةللغال اغ دعل دقللغ بدا علتكدظجللغسبدعل
نددةل لقعةتفدداول هددذللالددال  ددا لغددا ل)) ددايظلكبدد اا((ل ة ددعللغسدداو ل))نةددال بددا تفال

ل.(79)با تفالت ا ل ظة علنةللغ  للغعاملغةسبع(( غ اول 

                                                           
ل.221ة رظ لالةل اة للغسبعل لغال ظ ةع للل(75)
ل.221لغالباظل     للل(76)
ل.91لغا ا ل"اظل اصل اليت ع" لمة رظ للغالا للغعذ ل ا لل(77)
ل.64ة رظ ل قللغسبوللغعظلققللغالعابظ لل(78)
ل.65لغالباظل     للل(79)
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 يدددذغاللغ ددداسلالدددجل))ن ددداللغالةدددال ددد ظ ((ل دددقلقبدددت ل))ن ددد ا((ل اغ اقدددال  ددداللةل
الددجللاليدداةللي ددت  ا لل-ل للغت ابددحلل-لغسدداو ل))ة ددتعالسلال ددظاولال ظقددعل ددقللغ بددة عل

ل(82)ن فال اي فس((
لغال اغ دعولغ دعلال  ةدعللغساللظلاللغ اقدالغة دعللغ د لظللةلتيد ةلغ دعلناغةدعول عةداولندة

الع ظولنةلا لكسللغ كبةاصولال عالعل اغعاس عولالةلكالسل  لظل  دقليلةعتالداللغتس ةدسل
ول ددسلة دد للةلةيدد ةللغ دد لظلنةددال  ددال اغددعللغ كبددةعل رظ  فددال هددذلليل(81)ل ا ددا لغدد 

ةيددددد ةلليللذلليددددداةللغسددددداولذللال ه دددددعل غ دددددعلناغةدددددعولناظ دددددا ل السددددداةةمللغ دددددةللغسببدددددقل
ل التسة ات .

 المونولوج -2
غال   غدد جللغددالكةقلل لتةدداظللغدد نقل فدد لل ددة  ل ظ ددقل دداة لاكددسللغسبددعوللالددالل

 لكددذللغسبابدد ةلةيثددظ ةلال ددد ول هدد  ل))لغ دد لظللغدداللظ للغتظ ةعدددقولة سةددالالددةللغدددذلصل
الددعل ةددظ ظولهددذلللغ دد لظل  غة سددااللظل لالتعددااول دد سلالددا لالالل(82) ةعدد اللغةفددالال ا ددظو((و
ل.(83)غة عللغ ةللغسببق

 ددقللغ ددةللغسببددقول ددا سللغ  دد للةلةسددملنةددالظل لل يهالةددعل))تةدداظللغدد نق((
الدةلهدذلللغتةداظول فد لنةداللغدظ مللكداو لللغ اقالنةقل د لاللغسداهظوللغدذ ليداةلغد لال قدم ل

الددةللنتظل ددد ل اهالةدددعلهددذلللي دددة  ل  ثدددظ للغ انددسل دددقللغسبدددولليلل دد لظ دددضللةلةتكدددذ ل
ل.(84)لغسباب ةلل ة  ا ل  ةال ل قللغسو

                                                           
ل.32 لل2 قللغظةااوللغ  ةع لجلل(82)
ل.74-73 ل1ة رظ ل قللغظةااوللغ  ةع لجلل(81)
لغ ددد لظلصل دددقلظ لةدددعللغكدددظل للغ الةدددسلي الدددالكةدددمل دددةةللغت رةدددظل لغتس ةدددا لا.ل اسالدددعلنة دددال ا دددموللل(82)

ول  دالاول1ولالظللغ د  ةللغثسا ةدعللغعاالدعولس1ل الةلبالغللغ ياةاصلتساةملا.ل اةدسلن د اللغتالةالدقولس
ل.159 ل2222

ة ردظ للغ د لظل دقللغسبددعللغعظلقةدعللغسبدةظو ل دداتحلن داللغ دالم للسظ  ددعلايتد ظل وليةةدعلليال ول االعددعللل(83)
ل.161ل-159.ل ل الةلبالغللغ ياةاص ل91لغال بس ل

ل.33-32ة رظ ل قللغسبوللغعظلققللغالعابظ للل(84)
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لتةاظللغ نقلل ة  ل ظ ق   دالردظ ملكابدعل العا داصل   دةعلنةالول غال    لإةَّ
 غةددالنا ددفاللبدد ا فاول تظيدد للالددال دد غفمل ت ددانة للالددجلذلتفددمول  ددا لنالةفددملبددااقا ولي دد ل

الدةلهدذللولغفدذلل داةللغ اقدالظ دضللةلةتكدذلقبابد  ال(85)ت ظ عل سةسةعولني دصلالدالةعا   د 
ل.(86)ةةاللغ ظ ل سسلغتةاظلل ا ا لغفمولالةلا ةلت ظ عل سةسةعول ل الاللنتالاال لنةالتس

لةللغتسةةددددداله دددددالاغةدددددسل  دددددسللغسددددداولي ددددد لةسددددد ا للغددددداللي تعددددداسل لغتيةدددددمول ددددداغ ةل
لغسببددددقول ل دددداغة  ولت  ددددجلالددددةل ا ددددعل سةسةددددعول فددددق ل))غة ددددصلالدددد اول ل الددددالهددددقلال دددد غعل

ولغفذلل   ة  للغسول سظةسعللغ  لظلة  للةلتي ةلالاللالعلغس ةععل(87)))لنبا ل  ةاو((
اغساولالساغ ل ايغالامل اغ ةلعل نةة للةلةاظ فالاظل علال ت ةةعلة دت للغ ةلعللغالتظ ملغفاول 

ظ ددضللتكدداذل))تةدداظللغدد نق((لل ددة  ا للاغسدداهظن فددالكسدد سلنظةةددعلغسظةسددعللغسددوولغفددذلل 
قببةا لةتدظ مل ةد للغسداولغة ةلدعللغعظلقةدعللغتدقلةالةدسللهةفدالغة د لظلليثدظلالدةل ةدظ ول اغ اقدال

 ليددسل ددكو..للالددظل ةددظلس ةعددقول يدداةل  دداللة ل))ل ددة  للغتددالنقل ددقليددسلقبددعل غددا
ةةددامللغدداللغ ددكوللغعظلقددقلةةدد  لنةددال غةددال ةلدداصل ظ ةددعلليثددظلال فددالنظلقةددعولل دد لن دداالال

تةدداظللغدد نقلولغفددذلللغ دد  لظ ددضللتكدداذل))الفددا لنة دداللغبددسظ((ل(88) ددق لالددةللغ ظل ددع((
قل دا سللغسداولل ة  ا لغ لي  لقاا للغاللي تعاسول دد))تةاظللغد نق((ليلة  د مل لغ لقعةدعللغتد

ل.(89)هالل ا ا لغسبب ذلتكا
لسظةسدعللغسددول دقل رددظللغ اقددالت  دجلالددةل ا دعللغ ةلددعل الددةلرظ  فداللغتددقلةتكددذهال إةَّ
لغسددداوللسددداظل لغددد ول غدددةملنةدددال  دددالتسددد ظللغتس ةدددعللغسببدددةعولغفدددذلل ددداةللغ اقدددال  ددداللةل
لل دددت  ا ل))الفدددا لنة ددداللغبدددسظ((لندددةلل دددة  للغتدددالنقل دددقلقبدددعل))لغالةدددكع((وللالدددظ ل

 اغسبددعلل تالانةددعللتكددذصلالددةللو(92)وليةللغسبددعلتت ددا سللغ ددال ل لغ ددةال لغ ددظياسظ ظ  لةدد
للغظةملال  ظل لغفاولغفذلل ا فالت تاجللغاللغ  لظول يلت  حلليلالةلكالغ .

                                                           
ل.156ة رظ لالةل اة للغسبعل لغال ظ ةع للل(85)
ل.157ة رظ للغالباظل     للل(86)
ل.157لغالباظل     للل(87)
ل.33-32 قللغسبوللغعظلققللغالعابظ للل(88)
ل.84ة رظ للغالباظل    للل(89)
ل.84ة رظ للغالباظل     للل(92)
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لالال))لغال   غ ج((ل ف ل قل رظللغ اقالالدظت سلالدجللغسبدوللغ   دقول يلةاليدةللةل
يل ساصلبا قفاول سبعل))ال صللغظ سللغذ ل  الال تد ((لت ظ للغسبعللغ   ةعل  ةظ ول ل 

غد))ال ال ال  ةللغعا ((ل سسدصللغ  دا لي فدا ل)) دظصلنةدالالدذه للغال   غد جللغدالكةقل
يل ساصلسعالفال ن  فال  قعفدال سظ لتفدا(( ول فدذ ل(91)ي فاليةاليةلليللةلت ظ لنةة ل ل 

ا عدعلالدةللغسبعلقبعل   ةعلت تاجللغالل دة  لقببدقلة ا د ل   لهداول تيد ةللغة دعل 
للغ ول غة صلال ظ ةعلنةة .

 يذغاللغ اسلالجلقبعل)) ةاولقا ةع((لغد)) ايظلكب اا((ل داةللغسداولل دتكامل
ل.(92)))تةاظللغ نق((لالجل كبةعل)) ةةالع((ل ا اال قلذغا

لالددالقبدددعل))  دددةالليظض((لغددد))ن اللغالةدددال ددد ظ ((ول ا فددالتعدددظضلغ اغدددعل   دددةعل
ولغفددذلللغ دد  ل يةللغسبددعل   ددةعول(93)بددعتدداسلنةدداللغتالدداال لغةددةاعلةعة ددفال سددسللغس

 دداةللغسدداولل ددتكاملغفددا ل))ةددالةظللغالددتيةمل ةددالةظللغالددتيةملة ددانالنةددالتةدداظللغدد نقول
 هدد للذل  ددحل ددقلذغدداول دداةل دد  للغ  ددا لةعدد اللغددالالددالل(94) تةدداظللغدد نقلة ددانالنةةدد ((

ل.(95) ق ل))لغ سسلالةلة للاللغ  مل لغةا((
للغ اقالظ سل))ل ة  للغتالنق((و الدجلهدذلللغ د علالدةللغسبدوليةللغسداوله داللإةَّ

 ددددةت انسلالددددجلا لكددددسل كبددددةات ل ة دددد  لنددددةلناغالفدددداللغكدددداظ قلول ة تدددداجللغددددال دددد لظل
لغ كبددةعلالددجلذلتفددالالددةلكددالسل))ال   غدد جلالكةددق((لةعتالددال  ا دد لنةددالقا ةةددعللغسدداول

للغ  ةع.
ةتسةدد للغ دد لظللغددالكةقلغددا للغ اقددالالفدداظول  ةددعلناغةددعلةددتاليةلالددةلكالغفدداللغسدداول

اللغسداظ للغةد ول ل عدداا لندةللغالةدسول دداغت  ةجللالدظلةدظ ظ ل ددقلسظةسدعللغ د لظول لغسدداول د
لغسددداظ  ل ددداةله دددااللغالددداهظلهددد للغدددذ لةت سدددسل دددةةلل ددداغة للغسدددوولالدددةلا ةللةلة دددعظل

                                                           
ل.322الةل اة للغسبعل لغال ظ ةع لل(91)
ل.63ة رظ ل قللغسبوللغعظلققللغالعابظ للل(92)
ل.62 ل2ة رظ ل قللغظةااوللغ  ةع لجلل(93)
ل.63لغالباظل    وللل(94)
ل.63لغالباظل     لل(95)
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لكتالي ل قللغعالسول ة تسةجللةلة تسسلالةللغ  لظللغبدالصللغداللغ د لظللغبداالصول هدذللالدال
ل.(96)ت ل))تةاللغةةةع((تاليةلال  ل)) ا مللغا ا ((ل قلقب

يالاللةله اال ا  ا للكظلليالنةة للغ اقاوله للغدظ سل دةةلغ دعل))لغال   غد ج((ل  دةةل
لغال ت  للغثسدا قلغة كبدةعول اغسداولن داالالةعسدال د لظل لالكةةدا لنةةد للغ ردظللغدالال دت  ل
لغ كبةعول ةاتقللغ  لظللغالكةقلس ةعةا لالةلا ةلتيةمول هدذللالدالغدملةدتاليةلال د ل))ن دال

يالةدددظللغ  ةدددد ((ل ددددقلقبددددت ل)) ددددالاالليظض((ل ذغدددداليةل))لغال   غدددد ج((للغددددذ لنسددددا لل
ل.(97)لغال غملنةالغ اةل كبةعل))ن ام((لياةل  الال ت لهاللغثسا ق

للغ اقددالنةددقل دد لاللغسدداهظلغددملةددظ ضل))لغال   غدد ج((ل  بدد  لل ددة  ا ل  ةددا ولغي دد ل إةَّ
لغددددد وللغةددددد وللظ دددددضللةلةددددداجلهدددددذلللي دددددة  ل دددددقل الةدددددجللغسبدددددوول الدددددةلا ةل ا دددددع

 اغسبددوللغعظلقددقللغال ةددقلة دد للةلةالثددسل ةلتدد للغتددقلتالةددسللغدداللغ دد لظللغكدداظ قلليثددظل
لالةللغ  لظللغالكةق.

يالدداللةل))لغال   غدد ج((ل ددقل رددظللغ اقدداليلةاليددةللةلةيدد ةل  ددةةعللغتع ةددظللغ  ةدداول
ل قللغسووليةلهذلل  ملة عاللغسبعلنةلليق اعللغذ ل عة للغ اقال ظسا لغة  ا .

  نةعللغسبعل لغ ةلعل لغال تالجللغذ لتتكذ للغسبعللساظل لغفاوله للي امل دقللإةَّل
لكتةدداظللغة دددعللغال ا ددد عول اغسبددوللي تالدددانقلةكتةدددملنددةللغسبدددوللغ   دددقوليالددداللةل
لغال تالجللغعظلققلةكتةملنةللغال تالجللغ ظ قولغفذلل اةللكتةداظلل دة  للغ د لظليلةعتالدال

 ل ل الدالةيد ةلليكتةداظلنةدال  دال  نةدعللغسبدعلغا للغ اقالنةاللنتالااللي ة  للي ا
ل  ا تفا.

ل
ل
ل
ل
ل

                                                           
ل.85ة رظ للغالا للغعذ ل) ا مللغا ا (لاظل اصل اليت ع للل(96)
ل.198ة رظ لالةل اة للغسبعل لغال ظ ةع للل(97)



 58 

 الزمان
ةعددداللغاالددداةلالدددةلليالددد ظل ةدددظللغالةال  دددعول فددد ليلةالتةدددال دددقللذها  دددالالظ عةددداصل
ثا تعولغفذلل سالتعااصلتعظة اتد ل  سدا لغ ردظوللبد ا فاول سدالنظ د ل))يدا س(ل ا د  ل))بد ظول

عل ف  ل))ل ملغسةةسللغ قصل يثةظول  العد لوللالالتعظة  ل قللغة (98)ل غةعلغالاظلاللغ  ق((
ل.(99))لاالاة(ل )لاال ع(ل )لاالة(ل((

لايغعللغاالةلغا للغ اقالنةقل  لاللغساهظلتتال  ظل قلةالةل عاةةلهالا  لإةَّ
للغ عاللغتاظةكقل-
للغ عاللغ  قل-

 اغ اقال  قل الةجل س ا ولة رظللغاللغاالاةلنةالل د ل عدالتداظةكقولة دتالاللغسداول
ةبدد ظهال ددقلقببدد ول فدد ل اقددالل س ددانقل ددعاللغددالتةالددمللغ لقددجل ددقلال دد لالااتدد لغيددقل

ول لغتدداظةال ددا لالددةل لقددجللغ ددع  ول غيددةلذللسددعللغسدداوللغ ساةددعل(122)لينالدداسللغسببددةع
تظ ضللغتاظةاللغ ظ قول تساغ  ل ا العلغ علقببةعل  ةعلت ةسللغتداظةالنةدال لقدجل  دقول

فا لنة اللغبدسظ((ل دقلقبدت لة تظال ة للغال ة نقل لغذلتقول هذللالالتاليةلال  ل))ال
))االا ل اةاو((ل اغساولناظمل آغةاصللغ ةللغسببقول ناظمل  ثظللغساوول فد لغدةمل
 الدد ظووليالددالل دد  ل))غددملة ددةاللغسظةسددعللغالت ة ددةعلاال ةددا وللغتددقلتبددمليددسلا ظول يددسلالددال

ل.(121) ا ل قلتةاللغا ظوول غ ل ةالذغالغياةلال ظكا ل غياةل ا ا لالالال ((
للغسددداولة ددد ل لةلة كدددذلالدددةللغتددداظةالنبددداظت ل ةعظةددد لنةدددالالكةةتددد لغت ةةددد لإةَّ

 با لقببدةا ل  ةدا ول هدذللالدالتاليدةلال د ل))ال ةدالس  ةدا((ل دقلقبدت ل))لغ غةدم((ل اغسبدعل

                                                           
ول غةالاةدال132م 1992اظل اصل قللغ  ة عللغ اةثعل لغالعابظو لا.لة ةاله ةدا ولالظللغثسا دعوللغسداهظوولل(98)

ول2صول2ا اا لةا ددددةةللغ بددددةظولم.للغيةالددددعولعالددددةلليسددددالعلة رددددظ للغدددداالةللغةددددالجل ددددقلظ ةددددعللغ دددد 
ول89-83م ل1989ولله  ل8ول تظيةدددد للغدددداالةل   ةددددعللغددددظل   لا.لل  دددداةلقا ددددمولليقددددالم لع76م ل1969

ل.71 ل2222ول  اس 2ولا37 لغاالةللغظ للق لا.ل ظلهةمل  الظ ولم.لغال قمللغثسا قولعل
ل.275 لهد( لالظللغظ اغع للغي ةص666الكتاظللغب ا  للغظلا  لص)ل(99)
ل.63ة رظ ل قللغسبوللغعظلققللغالعابظولل(122)
ل.86لغالباظل     ل(للل121)
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الظصل  سل ياةعلكظل ةعولغيةللغساولل تساعللةلة كذلالدةللغتداظةالكالبدت ل لةلةعةدال
ل.(122)عللغكظل ةعكةس ل  ة للب حلنالال لقببةا لظلقةا لل ت رل  يفعللغ ياة

إذللل ددددتساعللغسدددداولليقتددددظل لالددددةلهددددذلول ا دددد ل دددد ملة سددددمللغ ددددا ال ددددةةللغ عددددال
للغتاظةكقل لغ عاللغ  قلغةاالاةول تي ةللغسبعلنالال ل  ةا لة ت النةال عالاالا ق.

للغدد وللغسببددقليلة غددالالددةل ددظل ول ددسلهدد ل غةدداللغ ةلددعل يددسلن لالةفددال غيددةل إةَّ
غتةدداللغ ةلددعول ل الددالة دد للةلةاكددذلال فدداللغسدداوللهددذ للغدد ياوليلتددتالكضلنددةل سددسل ظ ددق

لغعالاللي  ا قللغالظت سل  س علاال ةعلالعة دعولغةةدةملغد لالدةلالكةةتد ول اغتداظةالة د للةل
ةي ةلليسداظللغدذ لةد سظللغعالدسل ةد تقلنالةد لغدةمل سدال ل ظ ةدا لغة لقدجول ل الدالكةسدا ل اةدال ل

 بدددملالةدددا و((للغددد ول هدددذللالدددالتاليدددةلال ددد ل))ال  ددداليظةدددا ((ل دددقلال ال نتددد ل)) دددظم
 اغسبددوللكددذصلالددةللغاالدداةلكالبددت ولتةدداللغكالبددعللغتددقل  ددحللغسدداول ددقللنسالفددال

ل.(123) عال ل  ةا لةسظ فالالةلناغمللغسو
للغسدداول ةددظلالساغدد ل  سددسللغتدداظةاول اغتدداظةاليلةع ددقللغسدداوللي اغسدداظللغددذ لل إةَّ

لغتدداظةكقل ددقلةعسددقلغةسبددعل عددال ل لقعةددا ولغفددذلل اغسدداول ةددظلالساغدد ل اغت ة ددسللغاالددا قل
 ظاللي ال ولغفذلل دل))ال ةقللغاةةلا ي ع((لل تساعل قلقبت ل)) ة للغ داملةعة د ةل

ل.(124)ياغف ل ((للةلة تعالنةللغت ة سللغاال قل قلنظضللي ال 
لةلغةساول ظةعللغت سسلالدةللغ اةدظللغداللغالاةدقللغداللغال دتس سلالدةلكدالسلغ دعل

لغداللغدالكةقولغيدةلهدذلليلةع دقللةللالع ظولت تالسلنةالل  لعللغ ظالالةللغ  لظللغكاظ ق
لغ اقالةة قللهالةعللغاالاةل دقللغعالدسللغسببدقوليةللغ  د ل الدةلكدالسللظل للغ اقدال  دال

 تيد ةللغسبدعلنالالدعلالدةلا ةلناالدسلل  ليلة ل داللغسداوللغدذ لة دظالنالةد لالدةللغاالداةول
غاليداةل ي  فدالة اهاللغاللغ لقجول تي ةللقظ للغاللغ ياةعللغتقلل  ةتصلالةلناالةقللغاالاةل ل

ل.(125)ةظ لالةللغكةاس

                                                           
ل.215ة رظ لالةل اة للغسبعل لغال ظ ةع لل(122)
ل.228ة رظ للغالباظل     لل(123)
ل.237ة رظ للغالباظل     لل(124)
ل.57ة رظ ل قللغسبوللغعظلققللغالعابظ لل(125)
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غيةلن اةعللغساول ت  ةسللغاالاةلة  للةليلةد ثظلنةدال  ةدعللغسبدعول ةةدعمل
ن بظللغ ةول تي ةللغسبعللقظ للغاللغتاظةالال فاللغاللغ ةول هذللالدال قدجل ةد ل)) دايظل
كب اا((ل قلقبت ل))هال ع((ل اغ اقال  دال دقللغعالدسلةدع ا ول ذغدالي د  ل)) داظللغ دظال

ل.(126)اظةالنةاللغ  ظو(( لغت
  دددقللغ قدددصللغدددذ لليدددال ةددد للغ اقدددالنةدددالةدددظ ظولنددداملل  ددد اسللغسددداول ت ددد ةسل
لغتاظةالنةال  دا للغ  ةدعللغسببدةعول ا د لظ دضليدذغاللةلت  بدسللغسبدعلندةل لقعفدال
 ددداللتالثةددد لاالا ةدددا ل يلاليا ةدددا ول الكةةدددعللغسددداول ل النددد للغ  دددقليلةع دددقللةلةة دددقللغسددداول

ه ددداال دددظول دددقلالةدددالاظللغعالدددسلييدددسول هدددذللالدددال قدددجل ةددد ل)) ددد لاللبدددةت ل  ةلتددد ول ةيددد ة
لغتيظغدددق((ل دددقلال ال نتددد ل))لغ  ددد لليكدددظ((ول ددداغتيظغقل   ددد لظ  للغ اقدددالغدددملةددد  حل دددقل
تب ةظل ةلت لاالا ةدا ول سببد لغة دص ل))بد ظولغةعدظلال يلغة دع للغعظلقدقل دقل  لنفدال

ل.(127)الةلنف ا ((
عللغتدددقلةتكةظهددداللغسددداولل عيا دددا لغسدددالليددداللغ اقدددالنةدددالةدددظ ظوللةلتيددد ةللغ ااثددد

غة س ددعللغاال ةددعللغتددقل قعددصل ةفدداول ةبدد  للغسدداول الةددجلن ابددظللغعالددسللغسببددقل ددقل
وللالدددال))لغتيظغدددق((ل ا ددد لل تعدددال ال ال نتددد لندددةل لقعددد ل(128)ةدددالةلل دددظلالصلتةددداللغالظ ةدددع

 ب ظل ة  ت للغكابعولتةاللغ ة  عللغتدقل دا صلندةلالعا داولكابدعول لغالتد ثظول سدظل لصل
لناةاو.

لةل ددد لا لال ال ندددعل))لغتيظغدددق((ليلةاليدددةللةلتيددد ةلالدددةل لقدددجللغ ةلدددعللغعظلقةدددعول
 س ةعددعللغ دد لا وليلةاليددةللةلت ددا ل ددقل ةلددعللغعددظلاول ددقلةددالةللغ س ددعللغاال ةددعللغتددقل

لالثةتفا.
غسالظياللغ اقالنةدالال داغعللكدظ ولهدقل دععللغ س دعللغاال ةدعللغتدقلتالثةفداللغسبدعول

ذللل تساعللغساوللةلة رملهذ للغ ععلغالبة عل ظل للةلهذ للغ ععليلتةظللغسبعلل
لغعالددسللغسببددقول هددذللالددالتاليددةلال دد ل)) دداا للغع دداا ((ل ددقلال ال نتدد ل)) ياةدداصلالددةل

                                                           
ل.57 قللغسبوللغعظلققللغالعابظ ل(لل126)
ل.32  للغالباظل   (لل127)
ل.32ة رظ للغالباظل     لل(128)
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ظ ةعللغ  ا اا((ل عةداللغدظ ملالدةل دععلل دال لهدذ للغال ال ندعلاالا ةدا ولليلل فدالرةدصل دقل
الدددةللةدددالةللسددداظللغعالدددسللغسببدددقول هدددذللةعددد اللغدددالقددداظوللغسددداوللغ  ةدددعوللغتدددقلالي تددد 

لغ دددةسظولنةددداللسدددظلمللغعالدددسللغسببدددقول فددد لغدددملة دددتصلنالةددد ول ل الدددالليت دددال ددداغعالال
لي  ددا قلغة ددا ل  ددا للغعالددسلقظة ددا لالددةل   ددةعللغسدداظ  للغعظلقددقلنةدداللغددظ ملالددةلسدد سل

ل.(129)لغ س عللغاال ةعللغتقلناغ فا
الدددةلكدددالسلالدددالندددظضلالدددةللظل لغة اقدددال ددداةللغ  ددد لة ل ددداللغ اقدددال دددقلتةدددالليظل ول

ل  للةلةي ةلن بظل لل النةا ول غةمل ق علغت  ةسللغتاظةا. اغاالاةلة
غسدددالساغددد للغ اقدددال اغتعاالدددسلالدددجللغاالددداةلتعددداالال ل  ةدددا ول اغسددداولغدددةملال ظكدددا ل تدددال
ةع دددال ت ددد ةسليدددسلبددد ةظول ي ةدددظوول ل الدددالنةددداللغسددداوللةلة كدددذلالدددةللغددداالةولنبددداظت ل

الت قدددمللغة ةةدد لنةدددالنالدددسلقببدددقلال دددت اللغدددال لقددجول غفدددذلل   دددا للغعالدددسللغسببدددق
لنةالل العللغساول الفاظت للغتقلتالي  لالةلالاجللغ لقجل اغكةاس.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المكان
لةعاللغالياةل كال ا لغةاالاةولذللالظ عةاصلثا تعولي  لةس ملنةالل ياسلالةال  ع.

                                                           
ل.168ة رظ لالةل اة للغسبعل لغال ظ ةع لل(129)
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ول(112)يةد (( غةالياةلتعظة اصلناةداوول فد  ل))ليظةدةعللغتدقلت دال اةلداصللغعالدسل
ل.(111)   ل))ليساظللغذ لتسجل ة للي ال ((لالال ةاللقا مل سالنظ ت ل ا

لايغدعللغاليدداةلغددا للغ اقددالنةددقل دد لاللغسدداهظلتددظت سل اغ لقعةددعل ال ف الفدداللغ  ددقل إةَّ
لغ ياةددعول هددذلليدداةلغاةدد ول  ةدد  للغاليدداةل ددقللغسبددعلة دداهاللغددال لقعةتفددال ة عدداهالنددةل
لل اغسددداولولغفدددذ(112)نددداالال لالفالدددا ل دددقلتسددد ظلل دددة  للغسدددولغدددا ل))ال الددد الل الددداللغ دددةا((

الساغدد ل  بددمللغاليدداةل بدد ا لاقةسددا ل تددالةعسددقلغةسدداظ  لتبدد ظل ليدداالال لنددةللغ ةلددعللغتددقل
 قللغ بدموليةللغال اغ دعلاغةدسللغ  دسل اغ  د علل ظصل ةفالل ال للغسبعولالةلا ةلال اغ ع

لغدداللغسدداوول هددذللالددالتاليددةلال دد ل)) ددالظل ددةةم((ل ددقلال ال نددعل))ل ددةا لتا فددع((ول فدد لقددال
ةل لغاالاةول غيةلالةل ةظلتس ةسلة ةسلنالةد لنةدالنالدسلتداظةكقل ل الداللنسال ب ا لغةاليا
ل.(113) سقل قل ا اللغ ة

لت اةددداللغاليددداةل  بددد  ل بددد ا لاقةسدددا لةسدددظ للغسبدددعلالدددةللغ لقعةدددعللغتدددقل عةفدددال إةَّ
لغ اقال ظسا لغةعالسللغسببدقولليلل د ليلةيت دقل دذغاول دسلل د لظ  للةلت اةداللغاليداةليل

عللغتدددقل دددظصل ةفددداللي دددال لليللذللظل دددالذغدددالتالاا دددا ل دددةةلةعسدددقلتبددد ظل ل لةددد ا لغة ةلددد
ل لقعةعللغالياةول  ةةلل ياظللغساووللغتقلة  للةلتي ةلال تساصلالةلتةاللغ ةلع.

الةلهذلللغال سةالناللغ اقال))  لاللغتيظغدق((ل عةدال لندةل ةلتد ل ذغداليةلل يداظ ليل
لكذصل ةلعللغعدظلاتت ل ال س ةععلذغاللغال تالجول اغسبولنةاللغظ ملالةلل فاللت

ل.(114)ال ظ ا لغفاولليلل فالغملتالثةفال يظةا ل

                                                           
ل.6م 1982لغظل لةعل لغالياة لةا ةةللغ بةظوللغال   نعللغب ةظوول  الاولل(112)
ول غةالاةدالالدةلليسدالعلة ردظ ل122م ل1985  ا للغظ لةع ل دةاللقا دمولالظللغت د ةظلغةس اندعول ةدظ صولل(111)

ول لغايغددددعللغ دددديةةعل83-52م ل1982 ددددت ةل ا ددددالظ لصل اغدددد لهة دددداول  ددددالا ل الاغةدددداصللغاليدددداة ل ا
ل.52م 1982ول87غةالياةل قللغسبع لنا اةللغظ ةعقولم.ل   ةولعل

ل.45-42ة رظ لال ال الل الاللغ ةالظللاللغسبعللغ اةثعل قللغعظلا لل(112)
ل.141-142 ل2ة رظ ل قللغظةااوللغ  ةع لجل(113)
ل.32العابظ لة رظ ل قللغسبوللغعظلققللغل(114)
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للغسدداولة دد للةلةكتدداظلل يدداظ لالددةلةددالةلالددالهدد لالدد غ مل ددقلال تالعدد ول تددال إةَّ
ةةدددالةلغسبدددت للغ  دددا ولغفدددذلل اغ اقدددالل ددداظللغدددا ل))لةلنظلقةدددعللغسبدددعليلتع دددقلنظلقةدددعل

ل…(115)لغالياةلقاظلالالتع قلنظلقةعللياالعللغتقلت  سل اسللغال غم((
يالدداللةله دداالتظل سددا ل ثةسددا ل ددةةللغاالدداةل لغاليدداةلغددا للغ اقدداول فدد لظل للةلت اةددال
لغالياةل  ب  ل ب ا ل ةدال لة دانالنةدالليغالدامل تداظةالتةداللغ س دعول هدذللالدالتاليدةلال د ل

ول اغاالدددداةل لغاليدددداةلالتظل سددددداةل(116))) ددددايظلكبدددد اا..((ل ددددقلقبددددت ل)) ةدددداولقا ددددةع((
لغعالسللغ  ق.ة يالةلالعا لليساظللغذ لة سظلل

لت يةددداللغ اقدددالنةدددال بدددمل))لغالدددا  س((ليلةع دددقلغاةددد للةلة ددداغغللغسددداول دددقل إةَّ
ذغددداول تكدددظجللغسبدددعلندددةل  دددسفاوليةللغال اغ دددعل دددقل ردددظللغ اقدددالهدددقلالدددةلل ددد ا ل  دددسل
لغسبعللي ا ةعولغفذلل د))الفا لنة البسظ((لنةاللغظ ملالةلن اةت ل  بمللغاليداةول

ل.(117)ليلل  لل  الذغال اغال اغ اص
يالددداللةل بدددمللغال دددةسللغدددذ ل دددظصل ةددد للي دددال للالدددظلةدددظ ظ ل دددظسللةليل
ة  ا للغساول اغال اغ اصول هذللالالتاليدةلال د ل))ن داللغالةدال د ظ ((ل دقلقبدت ل))لغعاالةدعل
 لغ ظذ ل لغظ ةج((ل سالظلناللغساوللغت ا  ل ةةللي ال ول ةملة اغغل قل بمللغاليداةول

ل.(118)غالا  س((لالةلا ةلال اغ اص ل الاللنسالغةساظ  لتب ظل ل لة ا لنةل))ل
يالدداللةل ددععللغظقعددعللغ  ظل ةددعللغتددقلتعاغ فدداللغسبددعليلتعسددقلال عدد ي لني ددةا للذلل
لكددذللغسدداولنبدداظتفاللي  ددا ةعول تعاالددسلالددجلالي   دداصللغدد  مللغ  ددظةعولالددةلكددالسلغ ددعل
الع ددظول ةكتدداظللغسدداوللغ ارددا لذلصلايغددعل نالددال ال ددقول ةبددمللغاليدداةلالددةلا ةللساغددعل

ل ع. قللغة
للغ اقدداليلة رددظللغدداللغاليدداةل ددقللغسبددعلالددةلكددالسللغتع ةددظللغة دد  ل  الاغةاتدد ل إةَّ
نةدددالليال ول ةدددملةة دددرللغ  ددد للةللغ اقدددالاظمللغاليددداةل دددقل  لقبدددعلالدددةلكدددالسللغة دددعل

                                                           
ل.116ال ال الل الاللغ ةالظللاللغسبعللغ اةثعل قللغعظلا لل(115)
ل.63ة رظ ل قللغسبوللغعظلققللغالعابظ لل(116)
ل.81ة رظ للغالباظل     لل(117)
ل.58-56 ل2ة رظ ل قللغظةااوللغ  ةع لجل(118)
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يتع ةدددظل الددداغقول دددسلل ددد لليددداللظت ددداسللغاليددداةل ددداغ لقجل الدددا ل  دددا للغسددداول دددقلتبددد ةظل
اللغ ةلدعل غدةمل ظة دا لن فداول  لالداجللغ عداللغاليدا قللغالياةلتبد ةظل لاقةسدا ولة عةد لل دةلتةد

للغ لقعقل اغ عاللغاالا ق.
 اغساهظلالةللغ سااللغذةةلةع  ةل اغ لقجل ةعس   ل عال ل  ةا ول الةلكالسلهدذلللغ عدال
ةتالاةاللغسباب ةل قللغ  ا ل لغ  سولغفدذلل داةل))ال  داليظةدا ((ولل دتساعللةلة سدال

ملالةددا و ((لي دد لل ددتساعللةلةدد  ظلغال ال نتدد ل  ا ددا ل  ةددا ل ددقلال ال نتدد ل)) ددظمل بدد
لغ لقعةعل لغ ةلالةل ةظللةلة د ظلل دالنةدالليكدظول تت د سللغسبدعللغدالتداظةال   ظل ةدعل

ل.(119) سلهقل ةلق سليسل ق 
الةله ال  اللغ   للةللغ اقالليالنةالةظ ظولت اةجللغ   لت اةعا لاقةسدا ول نةدال

نالددسل  ددقلالددظت سل ال ددت اللغددال لقددجللغسدداولالظلندداوللغ ددةل ددقليددسل ددق ليةللغسبددعلهددقل
لةعسةعل عال لتاظةكةا ل   ظل ةا .

 
 

                                                           
ل.228-227ة رظ لالةل اة للغسبعل لغال ظ ةع لل(119)
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 الفصل الثالث
 ابداع القصة

القصػػػما يػػػاانػػػرعاالجااػػػدااهػػػيا ػػػراداالطػػػااراهػػػي ا  نػػػر ارلػػػنسايػػػفاال ػػػ رلما
اا ػػداا اا  نػػدااػػفا الخػػرضا ػػم اريػػفانقػػر ايقالدػػماااارنػػداافاا ػػرفااصاصػػابددا ػػندي دا ف 

اااالقراادارالقراجنفدداالجماايرايرد طاارالبا اليرا م ار  ه هماطرنهمايفااال رار..
ندنـاالجظرافياجقدهاالقصصػيا ػن دهاي جنػابا قػرا ةاجقػداا ػداعاالقصػمارل فاالذيا

ار نفنماده ه ا.
راداردباال حثار ائزاذلػؾااال ػداعافػياالجقػاطااالدنػم اراػدارد ػتاد  ػابا ايند ػا ا

ااهىارفؽااالدي:
 الخيال

ن ػػػػداالخنػػػػاؿااػػػػايعباي يػػػػابايػػػػفاارايػػػػؿااال ػػػػداعافػػػػياالفجػػػػرفا ين ػػػػاباريج ػػػػااال يػػػػؿا
ا.د1اااال جصراالذيان اادااهىاده نؿاالرااعاالخار ياده نعبا دندابدداالقصصي اف ر:

فالخنػػاؿاصػػفمايعزيػػمالهػػجفساال هػػرنم ا نػػضاالجظػػرااػػفا ػػ دماارا ػػنقم ال ػػذاا
اف راصفمايعزيمالع داعافياي االدما افم.

لقػػدار ػػزاالجااػػدااهػػيا ػػراداالطػػاارافػػياجقػػردهااهػػىاي ػػائؿاادنػػدةاد ػػااداالقػػاصا
ياراؽ افالقصػمالن ػتايػفاال ػ رلم احدػىاند ػجىال ػؿايػفان ػدااهىاخهؽاايػؿااصصػ

افياجف ماالرغ مافياال دا ما ْفان د  ا اف ياا داع ارارؿاارايؿااال داعااراالخناؿ.
االجااػػدايػػزنعايػػفاالرااػػعارالخنػػاؿ افقػػداحػػارؿاافان يػػعا ػػنفا االقصػػمافػػيايف ػػـر  ف 

فايػػفااال ػػداعااهنػػماافاالير ػػرايارالػػذادياداخػػؿاال جنػػماالقصصػػنم ارالقػػاصال ػػيانػػدي 
                                           

 ارلهيزندايفااالطععانجظر:االقصػماال راانػمااػدنيابارحػدن اب:ا  فػرا82فياالجقدااالد يادرا ماردط نؽ:اااد1ا
 ا1 ارففاالقصماراليقايػم:اد.ا ينػؿا ػهطاف اط153-152ـ:1398اػا1821 نررت اا 1الخهنهي اط
:ا1322 ا نػدادا1 ارففا دا ماالررانػم:ادنػافادرارافػانر:اتاا ػداال ػدارا ػراد اط18ـ:1391 نررت ا

 ا9.اراهػػػ النماال دا ػػػمااال داانػػػما ػػػنفاالي ػػػدعارالي ػػػدق ؿ:اد.ار نػػػمافػػػاجرس ـ.االيراػػػؼاال قػػػافي اع19
 ار ػػػ ماالخنػػػاؿاالقصصػػػيافػػػيادنيػػػرراالحػػػزنجف:اد.ا ػػػرنـااحيػػػدا ػػػراد ا11-11ـ:1339 ا1.اؾ8ت

 اردنيػرراالحػزنف الػػااحيداخهػؼدايػفاالدػارنااالػىااليخنهػم:ااا ػـايحيػدا883احزافاصػائ االح انػات:ا
ا.19ا-11ا اس:ااحزافاصائ االح انات:ا
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نػػرفرال يهػػماالي ػػدجداالػػىاالرااػػعاخنػػاالبااالنػػابانقر ػػمايػػفااصػػؿاالقصػػمااالاراػػراالح انػػم ا
راػػذاايػػاار ػػدهاالجااػػدافػػيااصػػصاااينػػاهافػػيااايػػاؽااليدنجػػمدد االدػػيادر ي ػػاااانر ػػؼا
ا ػػػػراانـا  ػػػػراددافالقصػػػػصااحدفظػػػػت:ااا الج  ػػػػماالفطرنػػػػمااليجحػػػػدرةااػػػػفاا ػػػػردا ػػػػحنقما

ا.د8ا ال دائنمدد
لقدااهاراالجااداافاالقصمان ػباافاالاد د ػدااػفااصػه اا اد ػاعاا ػالنباحدا رنػما
  ندةا ؿاال  داافاالرااع ا حنثاد  داااافااصه اارافا راراالفػفاالقصصػي اراجيػاا
اهىاالقاصاافان قىاارن ػابايػفا ػؿاهػي انطػرياالقصػمارن طن ػااايقػابافجنػاب ال ػذاااهػارا

لقصػػػماارالباراخنػػػراباراهػػػىااخػػػدعؼاالزيػػػافارالي ػػػافافػػػياالجااػػػداالػػػىااف:اااالقصػػػمااػػػياا
ا.د8ااحدرائ ااال جصرااالرؿايفاالخناؿارال ع مارالانرفعايفاهاج اادجطعا ال قهجمدد

ااصػػػؿااال ػػػداعالػػػدعاالجااػػػدااهػػػيا ػػػراداالطػػػاارااػػػراالخنػػػاؿ اف ػػػر:اااال ػػػيما إف 
خنالػم افن د ػداا ارل ػفااهػىا ْفاالانرغػؿاالقػاصافػيد1اال ارزةارارااصؿافػياالقصػصدد

اػػفاا ػػساالفػػفاالقصصػػي ارل ػػذاان ػػدرا ػػماافاندخػػذايػػفاراا ػػما ػػرارابال يهػػم ا ػػـان نػػدا
خهؽااذااالرااعا ياانندؽااهنمايفايخنهدم ا يااف ؿااادرفنؽانر ؼااػرادددافػيااصػدما
االقػػاصادي ػػفايػػفاخهػػؽاايػػؿااصصػػياي ػػدعاالجػػما ااالصػػ يااالاػػرجدد افالجااػػدار ػػدا ف 

ايػػا:االرااػػعارالخنػػاؿ افالقصػػصاا ػػديدتا  اد ػػاايػػفاالرااػػع اا يػػعا ػػنفا ػػاج نفاي يػػنف
ل ػػفاالقػػاصالػػـان دػػؼا ػػالرااعاالحرفػػي اراجيػػااا ػػاؼاالنػػمايػػفايخنهدػػماالدػػياصػػج تافجػػابا

ا.د5ااصصناباراانابا
اهػػػػاراالجااػػػػداالػػػػىا ػػػػرررةاافاد قػػػػىاالقصػػػػمايحدفظػػػػما فطرد ػػػػااالدػػػػيادقر  ػػػػاايػػػػفا

رااػػع ال ػػذاافػػافاالخنػػاؿاالػػذياارادهاالجااػػد االح انػػم ارل ج ػػااد د ػػدااج ػػااالج ػػااد ػػدجداالػػىا
اراالخنػاؿااليج  ػؽااػفاالرااػع االخنػاؿاالػذيانطػرياالقصػمارن  ػدااااػفاال فػاؼ اراػذاا

                                           
ا.893يفاحدنثاالقصمارالي رحنم:اااد8ا
ا.893اليصدراجف م:اااد8ا
ا.818صدراجف م:االيااد1ا
:ا2-1نجظػػػر:ادرفنػػػؽانر ػػػؼااػػػرادافػػػيارنػػػادةاالررانػػػماال ر نػػػم:اد.ااهػػػيا ػػػراداالطػػػاار اـ.ااالاػػػعـ:اعاااد5ا

ا.11ـ:1338اب:اا-ديرز
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يػػاادي ػػفايجػػماااجػػزارا ػػهنـددافػػيااصػػدماااالفػػيرددافالقػػاصارصػػؿاالػػىايرحهػػمااال ػػداع ا
نػػاؿاالفاالقصػػماا د ػػدتااػػفاال فػػاؼاراادر ػػتايػػفا ػػراراالفػػفاالقصصػػي ايػػفاخػػعؿاخ

ا.د9االقاصاالذياار  اايفااصؿاالقصم
فاال ػػػداعالػػػدعاالجااػػػداالان يػػػفافػػػياالخنػػػاؿاذادػػػم اراجيػػػاافػػػيااػػػدرةاالقػػػاصاراداردػػػما
الفجنػػػما يااليرا ػػػماالدػػػيادي جػػػمايػػػفاخهػػػؽاايػػػؿااصصػػػيايد ايػػػؿانرااػػػيافنػػػماالقػػػاصا
الدػػػػرازف افػػػػػعاني ػػػػػفا ْفانػػػػج  ا ياايػػػػػؿااصصػػػػػياننهػػػػبااهنػػػػػماال فػػػػػاؼاالير ػػػػػرايا

اي يراػػػػمااالنهػػػػمافػػػػيافجػػػػدؽدداالدػػػػيادر ي ػػػػااار ػػػػال  س ال ػػػػذا فػػػػافاالجااػػػػدااهػػػػاراالػػػػىا فف
ا.د1اااطارؽاحندردداادااحدرتااهىااذااالدرازفايياا اادااهىاج اح ا

ايػػاااايحيػػردااحيػػداال ػػنددداف هػػىاالػػرغـايػػفااا ػػاباالجااػػدا فجػػمااالااجػػمارفػػضا
الذياا  دهااػفاال ذا ماالدياغهفتااصصمااالرلى ارالديا  هدمان نـافيااالـاالخناؿا

 اف ػػا تااايالػػما  نػػدةااػػفارااػػعاالي ديػػعاراػػفاي اجادػػم ال ػػذااد2ا ػػراراالفػػفاالقصصػػي
افاج االـادهؽاالج احاالذيا افاندرا ماالقاص.

االقاصان با ْفانرااياالحق ماالزيجنماالدػيا ػرتافن ػاااالحػداث افنج ػعا  ياا ف 
خنػػػاؿاالقػػػاصايف ػػػرالبااخنالػػػمااهػػػىارفػػػؽاي طنػػػاتاال نئػػػمافػػػيادهػػػؾاالحق ػػػم اراالاااطػػػى

ا  ناب اراذاايااراعافنمااااحيداخهػؼددافػياي يرادػمااايجػزؿاال ػرائسدد افالجااػدار ػدا
االقػػاصاااطػػىالهيػػر ةاااليػػابايػػفاج ػػعاخنالػػماالػػذياالانعئػػـاي طنػػاتاالحق ػػماالزيجنػػما  ف 

ا.د3االديا د تا  ااالقصم اف افاالخناؿااايعباي يابافياا  اداالقصماافاراا ند ا
اال جػا االقصصػياان ػؿايدػرا طانػؤ رالق دار داال حثاافاالجااداحارؿا ْفانؤ دا ف 

   ػػػمااهػػػىاالػػػ  ضااالخػػػر افالقػػػاصايطالػػػبا  يػػػعاخنػػػرطاال يػػػؿاالقصصػػػيا ين ػػػابا
 طرنقػػػماالانػػػؤ رااران ػػػررافن ػػػاااايػػػؿااهػػػىاكخػػػر اراجيػػػاااهػػػىاال  ػػػسان ػػػباافان ػػػرفا

اال جا ايديـا   ما   اب.ا
                                           

ا.17-91:ا1نجظرافياالرنادةاالفجنم:اجااد9ا
ا.189-185نجظر:ا هيات:اااد1ا
ا.1نجظر:االي يراماال ايهمالقصصايحيردااحيداال ند:اااد2ا
ا.181ر:ادحقنقاتارد هنقات:انجظااد3ا
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االقاصال يان ػدعان ػبا افان ػدجداخنالػماالػىاايػؽافجػيايد ايػؿان ػرفاجدن ػماإف 
اػػرا اتاادنػػدة اراطػػععااهػػىاا ػػهرباالقػػصاال ػػاليي اد ػػاجدهايرا ػػماحقنقنػػم افالخنػػاؿاا
الي دعااراالخناؿاالذي:ااانيخذاالحدثاالنرييارن ندا جػا هارنقديػماالػىاالقػارع اال دنػدا

ا..د17ا اجماا ذاارلدار افدد
خػراي ػـااػرااجصػراااالدهػرنؽدد افالخنػاؿال ػيالقدار طاالجااداالخنػاؿا  جصػراا

نردفػػعا ػػالففاالقصصػػي ان ػػباافان ديػػدااهػػىااجصػػراااالدهػػرنؽدداالػػذيانهػػداالقػػارع ا
رن ذ ماالىاال يؿاالقصصي ارن  همانه را افااذااالخناؿايرد طا ػالرااعارلػنساغرن ػابا

حػػػارؿااجػػم اراػػػذاايػػػاافقددػػماي يراػػػماااالحػػػبافػػياالقػػػرفاالحػػػاديارال هػػرنفددافالقػػػاصا
 ااػػػداباافانقػػػدـاصػػػفحاتايػػػفاالخنػػػاؿاالي ػػػدجداالػػػىااجصػػػراالدهػػػرنؽال جػػػمااخفػػػؽافػػػيا

ا.د11اذلؾ
ااالليػػاـا  ػػؿااػػذهاال رايػػؿايدراػػؼااهػػىادقجنػػاتاالقػػصاالدػػيانيده  ػػاااليؤلػػؼا إف 
رالديادؤاهمالع داع افاال داعاارالي اتا ارزةادر  ادينزاااصايفااػاصااخػر اراالا

القصصااالاافااالاياؿاالخالػدةادديػازا الحنػاةاالدػياد  ه ػااافافااجاؾا  ُنرابايي فان دب
افيايصاؼااالاياؿاال الينم.

اال يػػػؿاالقصصػػػيال ػػػيانصػػػؿاالػػػىايرحهػػػمااال ػػػداعافػػػافاالقػػػاصان ػػػباافاالااا إف 
انخرجاافا  دنفاايا:

االير رع -1
االذات -8

يػػعايرااػػاةاالهػػررطااال ا ػػنمال ػػعاال ػػاج نف اراػػذاايػػاار ػػدهاالجااػػدالػػدعااااحيػػدا
ددافػػياي يرادػػماااصػػراخافػػيااه ػػمددافالقػػاصااحػػاؿاالرااػػعاخنػػاالبا ػػـاااػػادهاراا ػػاباخهػػؼ

                                           
ا.881يقديمافياالجقدااالد ي:اااد17ا
ا.185نجظر:ادحقنقاتارد هنقات:اااد11ا
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  ػػدا ْفايز ػػما الخنػػاؿاالفجػػي ال ػػذاا هػػمافػػافاالجااػػدااهػػاراالػػىادقػػدـافػػياي ػػدرعااااحيػػدا
ا.د18اخهؼدداالفجي

االقاصاادرؾا رااال داعافهـانجقؿاالحاد ما  فاف ػااالير ػراي اراجيػاايز  ػاا إف 
ا ْفان ي االخناؿاالىاال جا االفجياله يؿاالقصصي. الخناؿايفاغنرا

لقػػداااطػػىاالجااػػدالهخنػػاؿا  ػػراباي يػػاب اف ػػراجقطػػمااال ػػداعااالرلػػىاالدػػيان ػػبااهػػىا
القػػاصاايدع  ػػا ارالقػػاصاال ػػارعااػػراالػػذيان  ػػؿايػػفاالػػراـاحقنقػػمااػػفاطرنػػؽايخنهدػػما

لراـاي هػ االرااػع ارافالػـاالي دام اراالافالجاادااهارااجماالاانيمالهخناؿ:اااإْفالػـان هػ ا ػا
ا.د18انه ياالىاالرااعالنذن مافياالراـدد

اانيماالخناؿافياالقصم ااجمانحقؽالهقاصاالجفاذاالىاغنرااليي ف  ار ذلؾاد11اإف 
ن ػرفاالقػػاصاجااػػداباخفنػػابالراا ػماريرهػػداباجاصػػحابايػػفاغنػرا ْفانقػػعافػػياالدقرنرنػػماالي اهػػرةا

ارال فاؼاال هيي.
ج احاال يؿاالقصصي اهرطاافاالانطنىااهىاراا نػمافالخناؿااجصراي ـافيا

القصم افنحنه ااايعبااعينابااائيابايفاغنرا ذرر اراذاا همايدراؼااهىااػدرةاالقػاصا
ا اد يعا نفاالرااعارالخناؿ.د15ااهىاادارةاال يؿاادارةافجنماجا حم

ااا جػػػػافا ا ػػػػـاحػػػػعريددادي ػػػػفايػػػػفا يػػػػفااػػػػذاااليجطهػػػػؽااهػػػػاراالجااػػػػداالػػػػىا ف 
فػػػػياي يرادػػػػمااااػػػػرائساال حػػػػردداإذاادار:اااخنرط ػػػػاا ػػػػنفاالرااػػػػعارالخنػػػػاؿااصصػػػػم ا

اد19ا…ددرالحقنقماراال طررةارحرؾاالطن مارال ذا ما داا اريفا  ندار اجماالانددخؿ
ن ػػداالجااػػدااهػػيا ػػراداالطػػااراجااػػدابااجط اانػػاباحػػارؿاافانرظػػؼااليجػػااعاالجقدنػػما

 ػياالدقهنػديافػيادا نػدهااهػىا  ػرالخديماالجصاالقصصي اف رانقدربايفااليج عاال ع

                                           
 ايػانس ا5نجظر:اار عااصصالػااحيداخهؼدااالنماالط قم:اد.ااهيا راداالطػاار اـ.اافػاؽاار نػم اعااد18ا

ا.115ـ:ا1338
ا119اليصدراجف م:اااد18ا
ا.111-119نجظر:االيصدراجف م:اااد11ا
ا.889نجظر:ايقديمافياالجقدااالد ي:اااد15ا
ا.153دحقنقاتارد هنقات:اااد19ا
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الرااعاردي نهمافياال يؿاالقصصي ااالااجماا د داافاال ع  نما ادخاذهاالخنػاؿااجصػرابا
ي ياايفااجاصراالج احاالقصصي ار ػذلؾانقدػربايػفاالررياج ػنماالدػيادحػارؿاالدقػربا

الخنػاؿالدنػمااػراجحراالذات ااالااجمااجفهتايج ااالجمالـان  ؿاالخناؿافردنابايطهقاب اراجياا
اليػػرد طا ػػالرااع افالقصػػمالػػدعاالجااػػدااػػيايػػزنعايػػفاالػػذاتارالير ػػرع ا يػػاااجػػمااػػاربا

االراا نمارا د دااج اا دي ندهااهىااجصراالخناؿ.
ف ػرايػفاالجقػاداالػذنفانؤيجػػرفا د ػددااليجػااعاالجقدنػمايػػفاا ػؿا ػ راغػرراالػػجص ا

نجدفػػعا  ػػا ارافاارا دػماانااػػاادزنػػدها ػدلنؿاارلػػم:ااااهػػ داافااهػىاالجااػػداافانهػػـا اليجػااعارا
ا.د11اايقابار  ماافؽدد

لقػػدا  ػػؿاالجااػػدايػػفاالخنػػاؿااجصػػراباي يػػابالهرصػػرؿاالػػىاالدػػيلؽاراال ػػداعاالفجػػي ا
فالقصػػمالن ػػتادي ػػنعبالهرااػػع اراجيػػاااػػيايرا ػػمارادارةافجنػػمااالنػػمااػػادرةااهػػىايػػزجاالرااػػعا

خصػػندماردي جػػم ال ػػذااال ػػ با الخنػػاؿ افنػػادياال يػػؿاراهنػػما صػػيمارا ػػحمادػػدؿااهػػىاه
فافاالجاادااهاراالىار رداديانزا نفاااصاراخر افاليرا ماالفطرنمارالي د  مال ػاا  راػاا

االفااؿافياج احاالقاص.
 
ا
ا
ا
ا
ا

 انسانية العمل
الع داعاارايؿاد اادااهنم ارد  ػؿاال يػؿاالقصصػياخالػداب اراالافالقصػصا إف 

 اراػػذااالقهنػػؿالػػـانػػدي فايػػفاال قػػا الػػرالااادػػراباالدػػياد دػػبا  نػػرةاايػػااالخالػػدايج ػػاافقهنػػؿ
ا.د12االقاصايفاا راراخهرداالجصاالقصصي اريفااذهااال راراااال يؽااالج اجيدد

                                           
ا.19 ارنجظر:االح  مااليجنيم:ا817ج.اس:ااد11ا



 22 

لقػػػػدار ػػػػزاالجااػػػػدااهػػػػيا ػػػػراداالطػػػػاارااهػػػػىاااينػػػػمااادػػػػراباالقػػػػاصايػػػػفاال ػػػػرارا
االج ػػػػاجي اراػػػػدها ػػػػ  ابايػػػػفاا ػػػػ ابا قػػػػا االقصػػػػماراجدهػػػػاراا ارلعادػػػػرابايػػػػفاالي ػػػػاجيا

ج ػػػػاجنماداػػػػااالجااػػػػداالػػػػىاالد يػػػػؽافػػػػيااليحهنػػػػم افالقػػػػاصااهنػػػػماافان ػػػػ راغػػػػررا نئدػػػػمااال
رنخاطػػباالصػػفاتاالر ن ػػمافػػياالػػجفسااالج ػػاجنم افالي ػػاجيااالج ػػاجنماراحػػدةافػػيا ينػػعا
 قػػػاعاال ػػػالـاراالخػػػدعؼان يػػػفافػػػياالقهػػػرراالخار نػػػم ال ػػػذاافػػػافاالجااػػػداارادايػػػفاالقػػػاصا

 ػػػػػػدااف:اااال يػػػػػػؽافػػػػػػيااليحهنػػػػػػم اايػػػػػػؽافػػػػػػياالد ايػػػػػػؿايػػػػػػعااايػػػػػػاؽاالي ديػػػػػػع االجػػػػػػمارا
ا.د13ااالج اجنمدد

فاال ػػداعان يػػفافػػيااادػػراباالقػػاصايػػفاالي ػػاجيااالج ػػاجنم ار ػػذلؾاددحػػرؿاالقصػػما
يفايحهنماالىااالينم االج اا رؼادهقىااالا اؿالػدعاال ينػع اف ػؿافػردافػيا قػاعاال ػالـا

جااػػػدااا الجػػػاااهػػػىان ػػػداهػػػنئابايجػػػمافػػػيااػػػذااال يػػػؿاالقصصػػػي ايػػػفااػػػذاااليجطهػػػؽااراػػػزاال
االجااػػدا القصػػصاالنر ػػياراا ا جػػاا ػػمااهػػىاالػػرغـايػػفااجػػمارلنػػدا نئػػاتا  نػػدةااجػػا ااالا ف 
:اااايؽاالقاصارجفاذهاالػىاال جاصػرااالج ػاجنماررا االقهػررااػراالػذياار ػمايجػاا ر دا ف 

ا.د87ارار جاايجمدد
يػؽافػياال نئػمالقداا داالجااداافاالرصػرؿاالػىاالي ػاجيااالج ػاجنمانػدـا ر ػاطماالد 

اليحهنم اريخاط ماال رارااالج اجيار ذلؾانصؿاالقػاصاالػىاال ػالـا اج ػاجندم اراػذاايػاا
دي ػػفايجػػماااا ػػدااليهػػؾاجػػرريددافقصصػػمايحهنػػمااج ػػاجنم ار ػػداالجااػػدااجػػمايػػفااليي ػػفا
دقػػػػدني ااالػػػػىاال ػػػػالـارد ػػػػدال ػػػػاادػػػػا نراباا النػػػػاب االفاالقػػػػاصااادػػػػربايػػػػفا ػػػػراراالػػػػجفسا

ا.د81ااالج اجنم
                                                                                                                            

لعطععااهػىاااينػماالي ػاجيااالج ػاجنماداخػؿاال يػؿاالقصصػيانجظػر:اال نػرفاالخ ػرارفػفااالاصرصػم:ااااد12ا
 اردرا ػػػاتا55د.ايحيػػػداج ػػػـ:اا ارفػػػفاالقصػػػم:19:ا1358 ايػػػانس ا87ج ػػػاداالد رلػػػي اـ.ااال ػػػ رع اع.ا

 ارجقػػػػداالقصػػػػماالقصػػػػنرةافػػػػيا183ـ:1317 ا نػػػػداد ا1جقدنػػػػمافػػػػيااالدباالحػػػػدنث:اازنػػػػزاال ػػػػندا ا ػػػػـ اط
ـ:ا1321ـ:ا ػػرنـاا نػػدااهنػػؿ ار ػػالمايا  ػػدنر ا هنػػمااالداب ا اي ػػماالقػػاارة:ا1391:ال ػػراؽاحدػػىا ػػجما

ا.811-819ـ:ا1321 ا نداد ا1ريداراتاجقدنم:افا ؿا اير اطا191
ا.151يفاحدنثاالقصمارالي رحنم:اااد13ا
ا.151اليصدراجف م:اااد87ا
ا.91-99:ا8نجظر:افياالرنادةاالفجنم:اجااد81ا
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 ذلؾاالحاؿايعاااجػزارا ػهنـددافػافااصصػماالػ عثاااالفػيرددااااهػنا اداف ػمددارا
 اايػػػػااد88ااااقػػػػبا ػػػػن ارةدداحققػػػػتاج احػػػػابااالنػػػػاب االج ػػػػااايده ػػػػتاجف ػػػػابااج ػػػػاجنابارا ػػػػ ابا

ااغازياال  ادي..ددافاجماحقؽالي يرادماااح اناتايػفارحهػماال ػجد ادددااال ػداعاالفجػيا
نمااليهدر م افالجااداا دااجمااهىاالرغـايػفاافاالقصػصاالجماد ايؿايعاالي اجيااالج اج

ادخذتايفا نئماغنرا نئدجاااطارابال ػا ااالااججػااج ػدافن ػااذرادجػا ارذلػؾاالفاالقػاصاد يػؽا
ااالج ػػافا فػػيااليحهنػػمافجقػػؿاالصػػفاتااالج ػػاجنمااليهػػدر ما ػػنفا جػػياال هػػر ارا  ػػتالجػػاا ف 

ا.د88اراحدافياط ااماالديافطرهااهللااهن ا
يحهند ػػػااالي ػػػاجيااالج ػػػاجنمان ػػػباافاد ػػػرفاجا  ػػػمايػػػفاالي ديػػػعافد ػػػرفايػػػعااإف ا

 رنػديددافػياي يرادػماااالينم االج اارلندةاي ػاجيايهػدر م اراػذاايػاادي ػفايجػماااير ػى
ااغػػػػرؼاجصػػػػؼاي ػػػػا ةددافالقػػػػاصاغػػػػاصافػػػػياالػػػػجفسااالج ػػػػاجنماالييدز ػػػػما ػػػػالي ديعا

ا.د81ارالط ن م ارخرجا  رارااااالج اجي
اخهرداا ل يؿاالقصصيايرد طا  دةااجاصراا ا نمايج اايقدارااحدرائػمااهػىاإف 

الي ػػاجيااالج ػػاجنم افالجااػػداا ػػداافا قػػا ااالدبايدراػػؼااهػػى:ااايقػػدارايػػااند ػػيفايػػفا
اد85اي افااج اجنمدد

ل ػػذاافػػافاي يراػػماااينػػػاةافػػيااايػػاؽااليدنجػػمدداالدػػػيادر ي ػػاااانر ػػؼاا ػػػراانـا
د ػػػػرضايػػػػفاحػػػػاالتاجف ػػػػنمارف رنػػػػماريػػػػفاصػػػػررا  ػػػػراددار ػػػػداااالجااػػػػد:ااااالينػػػػما يػػػػاا

ا دياانمارط ن نمادح ػ اافنػؾاردرااػاافػيااال ػرااالد ػيار اجػؾادرااػاافػياالحنػاة افدػدرؾا
ا.د89اافااالج افاراحد ارافاالفررؽالن تافرراابااالافياالطع االخار يدد

ااخدعؼاالزيافارالي افارحدػىاالهخصػنات افػياال يػؿاالقصصػيايػفاي ػافا إف 
الانهنػػػيادي نراػػػاافػػػياالهػػػ ربااالخػػػرع ااذااد ايػػػؿاالقػػػاصايػػػعا ػػػراراالػػػجفساالػػػىااخػػػرا

                                           
ا.185:ا1نجظر:افياالرنادةاالفجنم:اجااد88ا
ا.117نجظر:ايفاحدنثاالقصماالي رحنم:اااد88ا
ا.881نجظر:االيصدراجف م:اااد81ا
ا.81ج.اس:اااد85ا
ا.818يفاحدنثاالقصمارالي رحنم:اااد89ا



 89 

االج ػػػاجنم ارد يػػػؽافػػػيااليحهنػػػمالنخػػػرجا  راراػػػا اراػػػذاايػػػاادي ػػػفايجػػػمااادرفنػػػؽانر ػػػؼا
ارادددافيااصصػماالػ عثاااالصػ يااالاػرجدداااايػنصاالصػرؼدداااالرغنػؼدداف هػىا

 ػػاايػػداراباالحػػدا  ا ااالااج ػػااالػػرغـايػػفاافااػػذهاالقصػػصاادخػػذتايػػفال جػػافار نئد ػػاارااه
ايده ػػػػتا ػػػػراراال يػػػػؿاالقصصػػػػي اراػػػػراالي جػػػػىااالج ػػػػاجي اف ػػػػا تاارن ػػػػمايػػػػفا نئػػػػما

ا.د81اال راؽ
ايااااغازياال  اديددااهىاالرغـايفااجما  ؿااطراراباذادنمافيااصصػمااالااجػما

ما افالجااػذاا ػدااجػػد82اا ػدطاعاالرصػرؿاالػىاالي ػاجيااالج ػاجنمايػػفاخػعؿاذادندػمااالصػهنم
لهرصرؿاالىاالي اجيااالج اجنمان ب:اااالدجرعارا د ياراالد ارباالخاصمار ػ رااغػرارا

ا.د83ااالج افافيااج افدد
اال جانما ال رارااالج اجياصررةايفاصررااال ػداعالػدعاالجااػد ارالقػاصالدنػما إف 
يطالػػبا ػػايدعؾااػػذهااليقريػػاتال ػػيانيػػج اايهػػماال قػػا  ال ػػذااج ػػدااجػػماا ػػدعايعحظادػػما

ي يراػػػماااالر ػػػمااالخػػػرددالػػػػاافؤاداالد رلػػػيدد افالقػػػاصااهػػػىاالػػػرغـايػػػفايرا دػػػمااحػػػرؿ
رادردػػػمااهػػػىاا ػػػرازاالػػػراـاي ػػػافاالحقنقػػػم ااالااجػػػماا د ػػػدا قصصػػػمااػػػفا ػػػراراالي ديػػػعا
ال رااػػػي افهػػػـادي ػػػؿادهػػػؾاالقصػػػصاال نئػػػماال راانػػػم ارلػػػـادطػػػرحاي اجػػػاة االي ديػػػعا صػػػررةا

ػػػػماايهػػػػما ح ػػػػباجظرا يػػػػؿااصصػػػػمافه ػػػػفماا  ػػػػدد اااػػػػفااايػػػػم اراجيػػػػااالقػػػػاصار ف دػػػػمارحف
ا.د87االرااع

االي جىااالج اجياا اسافيااال داعاالقصصػي ال ػذااج ػداافاالجااػدااػدارفػضا إف 
 ؿاايؿان  داالقصماافايحهند ا اريفااذهاااليرراااالدقهنددد افالدقهندافياجظػراالجااػدا

ماريػفاغنػراايػؽان جيااالجزرا ادحتاا ا ةاالننر افديدياالقصمايفاغنراي اجػاةاحقنقنػ

                                           
ا.187ا-113 ار هيات:ا118نجظر:اافادرفنؽانر ؼاارادارالرنادةاالفجنمالهقصصاالنر ي:اااد81ا
ا.193نجظر:ايفاحدنثاالقصمارالي رحنم:اااد82ا
ا.193اليصدراجف م:اااد83ا
ا.81-87نجظر:افياالقصصاال رااياالي اصر:اااد87ا
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يحهػػػػي افدفقػػػػدا راراػػػػاااالج ػػػػاجي افالدقهنػػػػد:ااان جػػػػيااالفد ػػػػاؿ اراالفد ػػػػاؿان جػػػػياي ػػػػاا
ا.د81االيحهنماري اااليحهنمانفقداالقصماطا   اااالج اجيدد

ل ػػذاافقػػداا ػػدايػػرارابااهػػىا ػػرررةاا د ػػاداالقػػاصااػػفاالدقهنػػد االجػػماي ػػاالط ن ػػما
راااػػفايحهنػػد ـاراػػفاراا  ػػـايػػفادرفاالي ديػػع افال دػػابااليدينػػزرفاج حػػرااالج ػػـاا ػػرا

ي النػػػػػمااراافد ػػػػػاؿ افػػػػػاادر راا ػػػػػذلؾايػػػػػفاالي ػػػػػاجيااالج ػػػػػاجنمااليهػػػػػدر مافحققػػػػػراال يه ػػػػػـا
ا.د88اال قا 

ااصػماااالطفػؿاال  نػرددالػػااي دياان ػىاالصػقرددا ل ذاافافاالجاادااهاراالػىا ف 
ري ػػػػؿااػػػػذها اد88ا  نػػػػدةااػػػػفاالي ديػػػػعاال رااػػػػي االج ػػػػاا ػػػػا تايدػػػػي رةا ػػػػالي ديعاالنر ػػػػي

القصػػصاالاني ػػفاافاد يػػراايػػاانديجػػاهاالقػػاصال يهػػمايػػفااالجدهػػارارال قػػا اف هيػػاا ػػافا
القاصاارن ابايفا نئدمايد يقابافن ا ايدخذابايفاال رارااالج اجيايدارابال يهما افاجصػن ما

ايفاالج احاراالجدهاراار ع.
ج ػػاحاالقصػػمااايػػؿاالجااػػدافػػياجقػػردها ين ػػابااهػػىادي نػػداا ػػراالي ػػاجيااالج ػػاجنمافػػي

 فاالجفسااالج اجنماراحدةافيا ؿاي اف ارافااالخدعؼافياالقهررافقط ال ػذاافػافاد  نػرا
االقاصاافا رارايحهندمان داصداهافياالجفساال هرنماانجياار دت.

راػػدار ػػػداال حػػثاافااجانػػػماالجااػػدا ػػػالففاالقصصػػياد ػػػرداالػػىااػػػذااال اجػػب اف هػػػىا
ااجانادما اجتايجص مااه ىااله رافيا دانماحنادمااالااجما  ػدا ػفرهااااااالػىاالرغـايفا ف 

 ارنسا د االدحرؿاالحقنقيافػياي ػنردم اإذااد ػماالػىاالقصػم االجػمار ػدافن ػاادي ػنعبالذادػم ا
ف يااهىاالرغـايفايحهند ا اراج اارلندةاي ديعاغر يااالااج اادقدربايفاالذاتااالج ػاجنما

اا ػػاليافػػيا ػػارنسااهػػىافػػفاالقصػػمارالررانػػما ا ػػدلنؿاارلػػم:ااااػػدان ػػرفاد81ا  يق ػػاااليحهػػي

                                           
ا.152يفاحدنثاالقصمارالي رحنم:اااد81ا
ا.198:االيصدراجف منجظر:ااااد88ا
ا.28نجظر:افياالقصصاال رااياالي اصر:ااااد88ا
ا.131نجظر:اج.س:اااد81ا
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ر دتافػيااػذااالفػفايػركةالػذادياا  ػراييػاار ػدتافػياالهػ راذياانر عاالىا رجياا ج نابا
ا.د85االطا عاالفرج ياالخاصدد

فالي ػػػاجيااالج ػػػاجنماالدػػػياديه  ػػػااالقصػػػماد ػػػيفال ػػػااال قػػػا ارالخهػػػرد االج ػػػاا  ػػػذاا
لؾافػافا ػؿااج ػافان ػدا اج ػابايجػماريػفاالج ؽادد ايؿايعا راراالي اجيااليهػدر م ار ػذ

اي اجادمافيادهؾاالقصص احدىارلرااج اايفاجداجا نئماغنرا نئدم.
يفااذاااليجطهؽار داال حثاا  ابادا نداالجاادااهػىا ػرررةاد يػؽاالقػاصافػيااا

ايحهندم االجمايفاخعؿااذهااليحهنمانحقؽالقصدمااال داعاالذيان  ه ااا راباخالداب.
االجاادااه افنماالقػاصا ق ػنماي نجػم اإف  انهدـز يا رداالطااراداااالىاادبايهدـز

االاافاااللدػػزاـالػػدعاالجااػػداالان ػػرفالصػػال افئػػماي نجػػم ا يػػاااػػرااجػػدااليار  ػػننف اراجيػػاا
االلدػزاـالدنػمان ػرفايػفاخػػعؿاااللدػزاـا ق ػنمااالج ػافاانجيػػاار ػد ار نفيػاا ػاف افالقػػاصا

قنػػدة انػػر طا  ػػااجف ػػما الر ػػبااالج ػػاجيارنجػػذرااجػػدهان ػػبا ْفان ػػرف:اااذااف ػػراارااػػؿاا
جف ماليحار ماا دنعؿااالج افااخاهااالج افارارا  ػذهااالف ػاراراػذااال يػؽان ػداصػداها

ا.د89ااجداال ي رر االفاال ي رران درفااجف  ـافيااد مدد
االجااػػػػدا  ػػػػذاانقدػػػػربايػػػػفااليػػػػذاباالر ػػػػردياالػػػػذيانػػػػؤيفا الي ػػػػاجيااالج ػػػػاجنما إف 

قصػػمالدنػػمايحهنػػمااالينػػم ايػػفاخػػعؿاي اجن ػػاااالج ػػاجنمااالااجػػماا د ػػدااػػفااليهػػدر م افال
الجقػػداالر ػػردي ايػػفاخػػعؿارف ػػماله   نػػمارالديػػزؽارال ػػناعاالػػذيانظ ػػرهااػػذاااليػػذاب ا
ر  ذاان يؿاالجاادااهىااالفادةايفا ينعااليجااعاراالد اااتاالجقدنػمايػفاخػعؿااخػذايػاا

انراهاصالحابالخديماالجصااليجقرد.
اال ػػػداعافػػػياال يػػػؿاالقصصػػػياالاندحقػػػؽايػػػفاخػػػعؿاالدقهنػػػد ا ػػػؿايػػػفاخػػػعؿااإف ا

الد يػػػؽافػػػياد ػػػارباالي ديػػػع ارادخػػػاذاالق ػػػاناااال ا ػػػنمايػػػدارابالدهػػػؾاالقصػػػص ار  ػػػذاا
نقدرباالقاصايفااالج افافيا ياي اف االجمااالعاا نمادحيؿاي اجادم ار ذلؾانحقػؽا

اال يؽااليحهيااالج اجي.

                                           
ا.183:االيصدراجف مااد85ا
ا.181فياالقصصاال رااياالي اصر:ااد89ا
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 القاصسلطة 
ااال ػػػػػداعاالقصصػػػػػياايػػػػػراندطهػػػػػبا الدر ػػػػػمااالرلػػػػػىايرا ػػػػػمافطرنػػػػػم انيده  ػػػػػاا إف 
القػػاص ا ػػـاننػػذن اا ػػاالطععارالييار ػػم احدػػىاد ػػرفالػػماهخصػػنمااػػادرةااهػػىاصػػناغما

ا.د81اايؿااصصياجا  
القػػاصاريػػفا راجػػبااال ػػداعاالدػػياارالاػػااالجااػػدااجانػػماخاصػػماا  ػػراالػػذيانؤدنػػما

فالقػػاصااػػػراااردػػػيعاال حػػثاد ػػػيندما ػػػاا هطماالقػػػاصدد اداخػػؿاال يػػؿاالقصصػػػي ارالػػذي
الخػػػالؽااالرؿاله يػػػؿاالقصصػػػي اف ػػػراالػػػذياند جػػػىاف ػػػرةاي نجػػػما ػػػـانخدػػػارال ػػػااالحاد ػػػما

                                           
لعطػػػععااهػػػىا  ػػػراالقػػػاصاداخػػػؿاال يػػػؿاالقصصػػػيانجظػػػر:االقصػػػاصاالي  ػػػرؿ:ايحيػػػداخ ػػػنر اـ.اااد81ا

ا.29-21ـ:1338 ا1 اانهرؿ ات17-3االاعـ اع
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اليجا ػػ م ا ػػـان ػػعادهػػؾاالحاد ػػمافػػيا ػػيفااطػػارازيػػاجياري ػػاجيايجا ػػ نف اريػػفا  ػػدااا
يػفاالقػاصااديدياالهخصناتالد  تا  رااافيادحرنؾاال يؿاالقصصي ا ػؿااػذااندطهػب

 ارل ػػفااالاػػـايػػفااػػذاااػػرا  ػػراالقػػاصافػػياد82ايرا ػػمافجنػػمااالنػػمادي جػػمايػػفاذلػػؾا ين ػػابا
اي ياراال يؿاالقصصي.

االقاصااراال ااثال راجباال يؿا ين اب ارل فااالدارةاالفجنمالهقصػمادقد ػيا إف 
افا ال ػذاافػد83ادننن م افالجاادافيا ينعاجقردهاارادايفاالقػاصا ْفان ػرفاالحا ػراالنائػب

 ػػهطماالقػػاصان ػػباافاد ػػرفافػػيا ػػيفايػػااني ػػفاد ػػيندما ػػػااال هطماالخفنػػمدد افدقجنػػما
ال يػػػؿاالفجػػػيادػػػرفضا يػػػاااهػػػاراالجااػػػدا ػػػررزاهخصػػػنماالقػػػاصا صػػػررةارا ػػػحمار هنػػػم ا
فالقصػػمان ػػباافاد ػػرفاي ػػدقهماارا ػػاالحرعان ػػباافادظ ػػراي ػػدقهمااػػفاالقػػاص ااهػػىا

ا.د17االيرا ماالدياا داااالجاادايرارابااالرغـايفااجماخالؽاال يؿاالقصصي اراجااد يف
اذاااراداالقػاصال يهػػمااال ػػداعافن ػػبا ْفانخفػػياصػػرتااااالجػػاددالنػػدعاالهخصػػنما
ااايحيػردا د  راافاجف  ا ار يج ااغنػرايرد طػما احػد اريػفااػذاااليجطهػؽار عاالجااػدا ف 

االقصصياالفجيافيا دانماحنادم اف را   نراالدػدخؿااحيداال ندددالـاند هررالدنمااليف ـر
ا.د11ا صررةارا حمار هنم

ا ررزاهخصنماالقاصارطننافا هطدمااهىاال يػؿاالقصصػيان  ػؿاالقػارع ا إف 
افياال يؿاافد االب افالهخصنماددصػرؼا صػررةايخالفػماليػاانقد ػنمادرراػاافػيا نه را ف 
ال يػػػػؿاالفجػػػػي االج ػػػػااا ػػػػنرةا ػػػػهطماالقػػػػاص اراػػػػذاايػػػػاااف ػػػػداي يراػػػػماااحنػػػػاةااا ػػػػنمددا

ا ػػػػهطماالقػػػػاصاظػػػػاارةانح ػػػػ ااالػػػػػااها ر القػػػػارع  اخصػػػػ اؾدد افالجااػػػػدااهػػػػاراالػػػػىا ف 
فالهخصػػػػػناتاالاددصػػػػػرؼا يقد ػػػػػىاظػػػػػررؼاال يػػػػػؿاالقصصػػػػػي اراجيػػػػػاااهػػػػػىارفػػػػػؽاارادةا

                                           
ا.12-11نجظر:اج.س:اااد82ا
ا.181نجظر:ايفاحدنثاالقصمارالي رحنم:اااد83ا
ا.85-81نجظر:اج.س:ااد17ا
ا.15نجظر:ايحيردااحيداال ندارائداالقصماالحدن مافياال راؽ:اااد11ا
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القاص اف ػرالػـان ػفايػفاالفجنػماال النػماالدػيادي جػمايػفااخفػا اصػردم ال ػذاا ػرزا  نػرايػفا
اهؿاال يؿاالقصصي. اراالفد اؿالدعاالجاادا  بايفاا  ابافد18ااالفد اؿ

اااهػػػػا راخصػػػ اؾددالػػػـان ػػػػفااػػػادرابااهػػػىااخفػػػػا ا ػػػهطدماراظ ػػػػارا ا ػػػداالجااػػػدا ف 
الهخصػػناتار يج ػػااحػػرةافػػيادصػػرفاد ا ال ػػذاافالي يراػػمالػػـادصػػؿاالػػىايرحهػػمااال ػػداع ا
الفاالقػػػػػاص:ااان  ػػػػػؿاهخرصػػػػػمان ػػػػػدرفا يػػػػػاانرنػػػػػدااػػػػػراافان ػػػػػدرا ارنحيه ػػػػػـااهػػػػػىاافا

ا.د18ا  نرايفاالففدداندحر را ارد رفاالجدن ماافان نع
ُ ػػْفاالقػػاصا فاال ػػداعاندطهػػبالي ػػاتاخفنػػمال ج ػػاااينقػػمافػػيايػػدلرل ااالفجػػي ارد ي 
يج ػػػاادلنػػػؿااهػػػىاايدع ػػػمايرا ػػػمافجنػػػمااالنػػػمافػػػياادارةاال يػػػؿاالقصصػػػي اريقػػػدرةااهػػػىا

االهحاؽا ر باالففاالقصصياال اليي.
ايحيرداح ػفاراذااياار دهاالجاادافيااصمااايرتاالر ؿاالذيا  ؽايردػمددالػػا

ال ػػػػزبددااف هػػػػىاالػػػػرغـايػػػػفاالدقػػػػاربا ػػػػنفاالقػػػػاصارال طػػػػؿااالاافاالقػػػػاصااػػػػرضااػػػػذها
ا.د11اال عاما طرنقمافجنماا دتايرا دم

االقػػاصا هيػػااااطػػىادصػػررابا اجػػما  نػػدااػػفاهخصػػنادماراج ػػااحػػرةافػػيااف اراػػاا إف 
ياادي فايجػمارفيادصرفاد ا اااطىال يهماايقابافجناباا داانابان يفال يهماالخهرد اراذاا

االقػاصالػـانفػرضاجف ػما ااي دياان ىاالصقردد.افيااصدمااااجداؿددافالجاادار ػدا ف 
ا.د15ااهىاال يؿا ؿا اجتاالهخصناتاددصرؼا دهقائنمانهي  ااالقارع 

ااديدااال داعالدعاالجاادااهىااليرا ماالفطرنػمارالي د ػ م االفااليرا ػماالفطرنػماالا
يار ػػػػػم ا ػػػػػؿااج ػػػػػاااال ػػػػػاساالج ػػػػػاجاالقػػػػػاصاردجينػػػػػمادنجػػػػػيااػػػػػفاالقػػػػػرا ةاراالطػػػػػععارالي

 اراػذاايػاار ػدهاالجااػدالػدعاااي ػدياان ػىاالصػقرددافػياي يرادػماااي ريػػرفاد19ايراا ػم

                                           
ا98نجظر:افياالقصصاال رااياالي اصر:اااد18ا
ا.99اليصدراجف م:اااد18ا
ا.878نجظر:ايفاحدنثاالقصمارالي رحنم:اااد11ا
ا.21 رااياالي اصر:انجظر:افياالقصصاالاد15ا
ا.17رنجظر:ا3نجظر:اج.س:اااد19ا



 88 

دػػػدؿااهػػػىايرا ػػػماني ػػػفاافااطن ػػػرفدداف هػػػىاالػػػرغـايػػػفااػػػدـاج ػػػرجاالي يراػػػم ااالااج ػػػا
االقاصا ذؿا  داباا  رافياال جانماراليدا  م ا.د11ادصقؿارددطررالرا ف 

قدااراداالجاادالهقصػصا ْفاد ػرفايػفاالقػاصار  نػدةااجػم اف ػهطماالقػاصان ػبال
افاد ػػرفاخفنػػم ا  نػػدةااػػفاجظػػراالقػػارع  افػػعان ػػدرا القػػاصاالدػػدخؿا دفاصػػنؿاال يػػؿا
القصصيا طرنقماد  همارا حابا هنابا ؿااهىاال  سان باافانظ رار يجما  نػداديايػابا

ط يػػمافريػػافددافػػيااصػػدمااافػػرحدداااػػفاي ػػرحااالحػػداث اراػػذاايػػاادي ػػفايجػػماااغائػػب
ا ػػهطماالقػػاصاخفنػػماغنػػراظػػاارة افالقػػاصااداراال يػػؿاادارةافجنػػما فالجااػػدااهػػاراالػػىا ف 

ا.د12اجا حم
 ػػػػؿا فاالجااػػػػداا ػػػػداافاهػػػػخرصاالقػػػػاصا ين ػػػػاباي ػػػػدقهرفافػػػػيادصػػػػرفاد ـار ػػػػافا

اارياراهىاالرغـايػفااػذااالننػاباالظػاد13االيؤلؼ:ااا ياانقد يااالدباػاغائ اباديايابدد
االااجم:اااحا رايػعااهخاصػمارحا ػرالػدعاراػرعااحػدا  ـ..اراػراي  ػـا ػؿااجػمالن ػدرا

 افالقاصادؿااهػىااا هنػمافجنػم اريرا ػماا نػدةاي جدػمايػف:اااخهػؽاد57ار اجماراحدايج ـدد
ا.د51اال راالقصصياالذياالانه ثاافانحدرنؾدد

ادهايراا ػػاباخفنػػاب القػػداا ػػداالجااػػداافادنننػػباالقػػاصاالان جػػياالنػػا ا  ػػره ا ػػؿااجػػماارا
ندنراال يؿايفادرفاافانه راالقارع ا ذلؾ ااران باافان ػرفايػعا ػؿاهخصػنمال ػفا
يػػفادرفاد هػػؼاريػػفادرفاافد ػػاؿانػػذاباررجػػؽاال يػػؿاالقصصػػياراػػذاا هػػمار ػػدهالػػدعا

ا.د58اااغائباط يمافريافدد
ايػػفا ي هػػما ػػررزاهخصػػنمااليؤلػػؼا ْفان ػػحباالقػػاصاال يػػؿاالقصصػػياالػػىا إف 

فد رفااجاؾاف رةا نفاياان با ْفاد رفااهنماالقصمار نفاالصػررةاالج ائنػماافه فدماار 

                                           
ا.27نجظر:افياالقصصاال رااياالي اصر:اااد11ا
ا.35نجظر:االيصدراجف م:اااد12ا
ا.39اليصدراجف م:ااد13ا
ا.39اليصدراجف م:ااد57ا
ا.31اليصدراجف م:اااد51ا
ا.39نجظر:افياالقصصاال رااياالي اصر:اااد58ا



 88 

ل ا اف  نرايفاالقصاصنفاحارلرااافانر ماال يؿا ح بارانػم اف اجػتاالجدن ػماافاهػ را
القػػػارع ا ػػػيفاالهخصػػػنماغنػػػراحػػػرةافػػػيادصػػػرفاد ا اراج ػػػااي ػػػنرةايػػػفاا ػػػؿاالقػػػاصاالػػػذيا

فن  رااالفد ػاؿاداخػؿاال جػا االفجػيالهقصػم انحارؿادر ن  اا ياانرعاالا ياانقد ياالففا
راذاايااراعافنماااصعحاحيديددافيااصدمااافياالقرنمددافاليؤلؼااداراالقصػمااهػىا
رفػػػؽايػػػاانرنػػػدااػػػراراهػػػىارفػػػؽايػػػاااػػػراحاصػػػؿافػػػياالرااػػػع ادرفاافان ػػػي الػػػذلؾاالرااػػػعا
اظررفػػػابايجا ػػػ م اف ػػػا تااراؤها  نػػػدةااػػػفاط ن ػػػمااالحػػػداثار ػػػنرااا ػػػؿااػػػذااادعاالػػػى

ا.د58اطننافاهخصنماالقاص ار ررزااايياااهؿايفااجصرااال داعافياجظراالجااد
ايراؼاالجاادايػفااا ػهطماالقػاصددافػياال يػؿاالقصصػياالان جػيااجػماحػارؿا إف 
 ْفانهنيا ينعاالررا طا نفاالقػاصارايهػم ا ػؿااهػىاال  ػسااجػماطالػبادائيػاباافانخدػارا

اهن اايفاارائماراف ارهايػاانجا ػبا ػنراالقاصااحدا مارهخصنادمايفاراا م ارافان قطا
ال يؿال جماارادال ذهاالرا طمارافا اجتاظاارةا فاد رفاخفنػمااػفااجظػاراالقػارع ارذلػؾا

ا.د51ايفاخعؿاادرةاالقاصااهىاادراةاال يؿاادارةاذ نم
ااعاماالقاصا جدا ػمان ػبا فاد ػرفااعاػماي جنػمااهػىاا ػسافجنػماصػحنحما إف 

اهػىاال  ػسان ػباافاد يػؿااػذهاال عاػمااهػىاراػياال يػؿااالادحدايفاانيػماال يػؿ ا ػؿ
ارا ديالم.

اا راالقاصان رفافيايزجاالخناؿا الرااع اريفا ـااحالدػماالػىارااػعا دنػدافنػما إف 
رغ ماخفنمالعصعحارالدن نرارالي ال م افالقاصاالان رزاافانفرضاجف ػمااهػىاال يػؿا

ااغػػاجـاالػػد اغدداالػػىادنننػػبااالقصصػػيا صػػررةارا ػػحمار هنػػماله نػػافال ػػذااداػػااالقػػاص
ا.د55اصرتااااالجادد

يػػفااجػػاار ػػداال حػػثاافاالجااػػدار ػػعالهقػػاصادرراباي نجػػاباداخػػؿاي ػػياراال يػػؿا
القصصػػػي اراػػػذااالػػػدررانقد ػػػيا ْفانػػػدنراالقػػػاصاايهػػػماادارةافجنػػػم اد  هػػػما  نػػػدابافػػػيا

                                           
ا.181-183نجظر:االيصدراجف م:اااد58ا
ا.13نجظر:االيصدراجف م:اااد51ا
ا.37-28نجظر:االيا اال ذبااغاجـاالد اغدادرا اتاري د م:ااد55ا
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الظػػػاارااػػػفا ػػػنرااالحػػػداث ارذلػػػؾايػػػفاا ػػػؿاافان طػػػياله يػػػؿاالقصصػػػيااال ػػػدقعلنما
اطهر م.الي
 
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

 التخمير ))انضاج العمل القصصي((
يػػػفااػػػرالـااال ػػػداعالػػػدعاالجااػػػدااػػػراالدخينػػػر ارالدخينػػػرافػػػياالهنػػػما يػػػاااػػػاؿاا ػػػفا
االارا ػػػػػػي:ااا ػػػػػػينتااالخيػػػػػػرداخيػػػػػػرابا ج ػػػػػػاادر ػػػػػػتاافػػػػػػاخديرتدارااخدياراػػػػػػادادننػػػػػػرا

ا.د59ارنح ادد
االجااػػد ااػػرادػػرؾاالد ر ػػماالقصصػػنما االدخينػػرافػػيايف ػػـر  اد51ايػػدةايػػفاالػػزيفإف 

د د يؿااجاصرااافياف ػره اريػفا ػـااخرا  ػااايػعبايد ػايعب افع ػداعان يػفافػيااخػراجا
االقصمادفدقراالىاالج رج. اايؿااصصياجا  االانه راالقارع اي ما ف 

                                           
ا.123يخداراالصحاح:ااد59ا
ا.118نجظر:اج.س:ااد51ا



 88 

اااير ػػػىا رنػػػديددااػػػداا ػػػدعافػػػياي يرادػػػماااغػػػرؼا ل ػػذااال ػػػ بار ػػػداالجااػػػدا ف 
اراالحاد ماراجدظػارادخيراػااردنهن ػاافػياالقهػباجصؼاي ا ةدداالجماص رااهى:ااااخدن

ا.د52ارالذافالن ادادرزنعاا زائ ادد
االقػػػاصاذرايرا ػػػم ا ا هػػػررةاال يػػػؿاالقصصػػػياراج ػػػا ماد طػػػيادلػػػنعبااهػػػىا ف  إف 
اػػػارؼا حا ػػػماالػػػجص افالقػػػاصاالجػػػا  ااػػػراالػػػذياندػػػرؾاايهػػػمانخديػػػراالػػػىاافادحػػػنفا

االجااػدار ػزافػيااالفرصماالحقنقنػماراليجا ػ مال ػررزهاايػعبااصصػنابا يد ػايعب ال ػذااج ػدا ف 
اجقردهااهىاي يلماج رجاال يؿاالقصصي اراطهؽااهنمايصطه اااالدخنيردد.

لقػػدار ػػداالجااػػػداافااانر ػػؼاالحنػػػدريددافػػيااصػػػدماااالصػػررةددالػػػـان ػػفايرفقػػػاب ا
 افاال ػػداعاالان يػػفالػػدعاالجااػػدافػػياد53االجػػماا ػػرعافػػيا دا ػػماالقصػػمارلػػـاندر  ػػاادخديػػر

راالحاد ػػمااليجا ػػ ماريز  ػػاا الخنػػاؿايػػفاخػػعؿاايػػؽايحهػػيااج ػػاجيافح ػػب ا ػػؿااخدنػػا
ن يػػفاان ػػابافػػيادػػرؾااػػذهاالحصػػنهمايػػدةايػػفاالػػزيفان ػػدر عاال ادػػباخعل ػػاايػػاا دػػب ا
ان ػعااهػىاايهػما صػياتافجػافاي ػدعااػارؼا فنحذؼارن نؼارنقدـارد رفاالجدن ػما ف 

االجااػػ داالاُنْ جػػىا  جاصػػراال يػػؿاالقصصػػيا قنيػػماال يػػؿاالقصصػػيار ػػي ره ال ػػذااج ػػدا ف 
افقط اراجياا  ىاالىادهيساج ر  ا.

ريفاخعؿااذهاالجظرةاالدقرنينماله يؿااهاراالىاافااايحيرداح فاال زبدداا ػادا
فػيااصػػدمااايػػرتاالر ػؿاالػػذيا ػػ ؽايردػػمدداالجػمااجػػيا ػػػ:اااالد ر ػماردر  ػػاادخديػػراحدػػىا

ا.د97اد ديؿارلـانق رااااهىاالرالدةافديدياطرحابدد
فالقػػػاصااجػػػااا ػػػدعايػػػفاخػػػعؿاج ػػػرجاايهػػػم افهقػػػدادػػػرؾاالقصػػػماراػػػرانف ػػػرافنيػػػاا
نجقص ا اارافنيااارازائداافاحا ػماالػجص االػىاافا ػا تاالهحظػماالدػياهػ رافن ػااافا

ا.د91اال يؿااداا ديؿاف اجتاالجدن ماافارصؿاالىايرحهمااال داع

                                           
ا.881يفاحدنثاالقصمارالي رحنم:ااد52ا
ا.833نجظر:االيصدراجف م:اااد53ا
ا.871يفاحدنثاالقصمارالي رحنم:اااد97ا
ا.875نجظر:االيصدراجف م:اااد91ا
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 افن االي اتافجافار ذلؾاالحاؿايعاااجزارا هنـددافقصماااالفيرددا ا تايد ايهم
ي ػػدع االفاالقػػاصا ح ػػباراياالجااػػدااػػدادر  ػػاادخديػػر اف ػػرالػػـان ػػرعافػػياجهػػراا اراجيػػاا

ا.د98اا د طيااايفاا ؿاافان نداالجظرافن ا
ادخينراالد ر ماالقصصػنمان  ػؿاالقصػمايد ػارنمافػياالج ػب ادهػؾاالج ػباالدػيا إف 

ااغ نافدداالىاياارصؿاالنماااصدم  داااالجاادايراراب افػااا دااليهؾاجرريددالـانصؿافيا
لرالادخينرهالهد ر ماالقصصػنم اف اجػتاالجدن ػماافا ػا تاالقصػمايد ايهػم اف ػرار ػداافا
فػػػػي:اااالقصػػػػماهػػػػي ايػػػػفا ػػػػؿاهػػػػي  االرصػػػػؼ االػػػػراي االعراػػػػي اال ػػػػجساالر ػػػػرد ا

ا.د98االي ديع ارل فا قدرايدجا باديهنماالد ر ماالقا نمااليخديرةافياالذاتدد
ادخينراال يؿادلنػؿااالدارةاالقرنػمالهقػاص افهػرالادهػؾااالدارةا اخػرجاا داالجاادا  ف 

ا القاصاايهماا ؿااراجم ارل اعاخعؿاذلؾاال جصرااال دااي ال ػذاافقػدااهػاراالجااػدا ف 
االدارةاالقرنػػػمالهقػػػاصاالييزر ػػػما اليرا ػػػماالفجنػػػمادػػػدارهاالػػػىاالدػػػيجيارالجظػػػراالػػػىاال يػػػؿا

ف ػرةارالػىااجاصػراال يػؿاالقصصػيا ين ػابانقري ػا اراػذاا  ؿ افن يداالىاالهنػمارالػىاال
يػػااف هػػماااجػػرراالػػػدنفايحيػػددد.افػػيااصػػػدمااافػػفااليخػػاضددافالقػػػاصااخػػرجالجػػااايػػػعبا
االقػػاصاصػػ رااهػػىاايهػػمارهػػذ م اف ػػافاايػػعبا يد ػػايعب ارلػػـان ػػفااػػذااالد ايػػؿ الػػرالا ف 

ا.د91ايد ايعباجا  اب افنمالي اتاا داانماددؿااهىادي فاالقاص
لقػػدااراداالجااػػدالهفػػفاالقصصػػيا ْفانراػػىاالػػىااالجػػراعااالد نػػمااالخػػرع ارذلػػؾايػػفا
خعؿااجانماالقاصا فجم افهنسايفاال  رلما ْفان دباالقاصااصمااصنرةادحدريااهػىا
اجاصرااال ػداع االجػمافػفاصػ بارنحدػاجاالػىااػاصاذياخ ػرةاردرانػمارجفػساطرنػؿافػيا

ايهػػػمايػػػفادرفادقػػػرنـارد ػػػذنبالػػػذلؾااالقػػػص ا يااجػػػماصػػػاحباارادةاديج ػػػمايػػػفااخػػػراج
اال يؿ.

                                           
ا.19:ا1نجظر:افياالرنادةاالفجنم:اجااد98ا
ا.11:ا8فياالرنادةاالفجنم:اجااد98ا
ا.128نجظر:ادحقنقاتارد هنقات:اااد91ا
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فالجاادااا با فػفاااالد رلػيدد االجػما ػافان حػثااػفااال ػداع ارلػنسااػفاال ػـ ا
راذاااال داعادااهاالىاافان  داجف مافيااخدناراالحاد مارفياادارد ا ارفيادر  ػااحق ػما

ا.د95ايفاالزيفادخديرافياجف ما ـان ارداال دا ما  داافاد دقرالدنمافجااخالصابا
ل ػػػػػػفاال حػػػػػػثا ػػػػػػ ؿايعحظػػػػػػمادهػػػػػػنراالػػػػػػىادجػػػػػػااضافػػػػػػيار ياالجااػػػػػػد احػػػػػػرؿافػػػػػػفا
ااالد رلػيدد:اف ػرااػداااالد رلػيددافجاجػابا اراػابااػادرابااهػىاادارةاايهػماراج ػا مااالااجػمايػفا
 اجػػبااخػػرااهػػاراالػػىاافاااالد رلػػيددالػػـانيدهػػؾاال يػػؽااليحهػػي اراجيػػاا ػػافاندخنػػراحراد ػػما

ار  ذاافافاايهمانفدقراالىاال يؽااليحهي.ا د99ارنحن  اااهىارفؽافه فدم
االجااػػػػػد ااػػػػػرالي ػػػػػماا داانػػػػػماالانػػػػػدي فايج ػػػػػاااالاالقػػػػػاص االدخينػػػػػرافػػػػػيايف ػػػػػـر اإف 
االجاادافياجقدهان حثااػفايرا ػماالقػاصا اليرارباالذيان داالقصماا داااب ال ذااج دا ف 

 ارالاالحقنقنػػماالقػػادرةااهػػىاخهػػؽاايػػؿااصصػػيايدجا ػػؽاالانطنػػىافنػػما اجػػبااهػػىااخػػر
د ػػدافنػػما فافػػابااهينػػاب ارالاينراػػماي دذلػػم ارالاحػػد اباي ػػدعبايػػفاالرااػػعايػػفادرفاافان ػػرفا
ييزر ػػابايػػعاالخنػػاؿاالي ػػدعاالخػػعؽ ارغنػػرهايػػفااجاصػػرااال ػػداع ار ػػؿااػػذهاااليػػرراالا
نػدي فايج ػػااالقػػاصااالااذاادػػرؾاايهػػماحق ػػمايػفاالػػزيفانننػػراخعل ػػاايػػاان ػػدحؽادنننػػره ا

ا ػػػؿاافاد ػػػرفاالجدن ػػػماايػػػعبااصصػػػناباخالػػػدابايػػػفاخػػػعؿاايدع ػػػماارنقػػػدـ ارنػػػؤخرايػػػف
ااجاصرااال داع.

 الوصف
 اايػػػااد91االرصػػػؼافػػػياالهنػػػمااػػػر:ااارصػػػؼاالهػػػي الػػػماراهنػػػمارصػػػفابارصػػػفمدد
ا.د92االرصؼافيااالصطعحاف ر:اااذ راالهي ا ياافنمايفااالحراؿارال نئاتدد

                                           
ا.81-87نجظر:افياالقصصاال رااياالي اصر:ااد95ا
ا.87نجظر:االيصدراجف م:ااد99ا
ا.181ل افاال رب ا فايجظرر:ايادةارصؼ/ا نررت ارنجظر:ايخداراالصحاح:اااد91ا
.ارفػفاالقصػماراليقايػم ا138-123 ارنجظراحرؿاااينماالرصؼ:ا يالناتاالي اف ا181:اجقدااله رااد92ا

ا.22ا-ا21رالقصمايفاخعؿاد ار ياالذادنم:اا18



 998 

م اف ػػراانيػػمااهنػػاان ػػرؿالقػػداارلػػىاالجااػػدااهػػيا ػػراداالطػػااراالرصػػؼاااينػػما النػػ
اهنماالقاصافياخهؽاجصااصصػياي ػدع افيػفاخػعؿاالرصػؼان ػعاالقػاصاالقػارع ا
افيا يفادائرةاال يؿ ار يجمان نشاداائقم افنخهؽا ذلؾا رابايفاالدفااؿا نفاالطرفنف.
افاايػػمااال ػػداعالػػدعاالجااػػدااػػيا فانهػػ راالقػػارئاافاا ػػرا االقصػػماغنػػرا  نػػدةا

ااذااا ػػػػػدطاعاالقػػػػػاصاا ػػػػػدخداـاالرصػػػػػؼاا ػػػػػدخدايابافػػػػػااعب ااجػػػػػم اراػػػػػذااالاندحقػػػػػؽااال
فالرصؼالدنمان باافان طيادصررابارا ػحابااػفااليرصػرؼاريػاانحػنطا ػمايػفاررا ػطا

ا.د93اا دياانم
فالرصؼان باافان رفادانقػاباراينقػاب افنصػؼاالقػاصاالهػخرصارال نئػما حنػثا

ىاالقػػػاصا رصػػػؼان  ػػػؿاالقػػػارع ار يجػػػمان ػػػنشادهػػػؾاالظػػػررؼ ا يػػػاااجػػػمان ػػػبا فاُنْ جػػػ
دراخػػؿاالهخصػػناتارظررف ػػا االفاالرصػػؼاالانهػػيؿااليحػػنطاالخػػار يالههخصػػنم ا ػػؿا
ن ػػباافاند يػػؽاالقػػاص ا ػػدراخؿاهخصػػنادم اراػػذاايػػاادي ػػفايجػػماااا ػػدااليهػػؾاجػػرريددا
فياي يرادماااجهندااالرضددافالقػاصاارلػىااجانػمادانقػمالهرصػؼ افرصػفم:ااارصػؼا

ا.د17اير رايدداخار يايعاجفاذاالىاالداخؿااهىار م
 يػػػػااافاانيػػػػماالرصػػػػؼالػػػػدعاالجااػػػػداالاددحػػػػددا ػػػػذاد ا اراجيػػػػااددحػػػػددا يػػػػاانقديػػػػما
الرصػػػؼايػػػفاا ػػػداع افالرصػػػؼا ذادػػػمالػػػنساصػػػ  اب ارل ػػػفاالصػػػ ر مالدنػػػماد يػػػفافػػػياافا

 اراجاانيديادررااليرا ماالديال اا  ٌراي ـٌافػيا ػررزاد11اد  ؿااليرصرؼانج ضا الحناة
 ػػراالقػػرا ةاراالطػػععااهػػىاالقصػػصاالنر ػػياالػػذيااطػػعاالقػػاصاردقديػػم ارنػػيديا ن ػػاا 

اهرطاباطرنعبافياالففاالقصصي.
لقدااداالجااداالرصػؼا ػرررةايػفا ػررراتاال يػؿاالقصصػياالجػا   اراػذاايػاا

 ارذلػػؾاالجػػمان  ػػؿاالقػػارع اا  ػػراد18ار ػػدهافػػيااصػػمااااقػػبا ػػن ارةددالػػػااجزارا ػػهنـدد
فاحا ػماحقنقنػمالهػجصاجقطػماد ػ ؼاالدصااابا ال يؿاالقصصي ال جػمااػداالرصػؼا ػدرا

                                           
ا.17نجظر:ايحيردااحيداال ندارائداالقصماالحدن مافياال راؽ:ااد93ا
ا.17:ا8فياالرنادةاالفجنم:اجااد17ا
ا.38نجظر:ايفاحدنثاالقصمارالي رحنم:اااد11ا
ا.117:ا1نجظر:افياالرنادةاالفجنما:اجااد18ا
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يػػفاانيػػماال يػػؿ افالرصػػؼان ػػباافان ػػرفاجا  ػػابايػػفاحا ػػماالػػجص اراػػذاايػػاادي ػػفايجػػما
ااجػػزارا ػػهنـددافػػيااصػػماااالفػػيردد افالرصػػؼ:ااااصصػػيافػػياط ن ػػماالفػػفاالقصصػػيا

ا.د18احدىافيااحدثاصررةدد
االرصػػػؼافػػػياالقصػػػمالػػػنساال ػػػؿاالرصػػػؼا ذادػػػم اراجيػػػاااػػػرا ػػػرررةايدييػػػما إفف

 يؿاالقصصي ال ذاافقدارفضاالجااداا ػدخداـاالرصػؼايػفاغنػرا ػرررةاحقنقػم ا يػااله
اجمارفضااالطالمافياالرصؼافنػذاباررجػؽاال يػؿاالقصصػياخهػؼاصػررارلرحػاتاالا
دجفعاالقصم اراذااياار دهاالجاادافيااصماااالصػررةددالػػاالنر ؼاالحنػدريددافالرصػؼا

اػداالرصػؼاالػذياالانصػبافػياخديػما ا افائ اباافاحا ماالجص ال ذاافقػدارفػضاالجا
ا.د11االجصاالقصصي

 يػاااجػػماداػااالػػىادػرا طاالرصػػؼاالػػداخهيا الرصػؼاالخػػار ي االفااػذاانػػؤدياالػػىا
ا د اداالقصم اافاال فاؼ اراذااياافقددمااصماااالصررةدد افالقاصا ااػدا ػنفاالرصػفنفا

ا.د15اف اجتاالقصما  ندةاافاالطرراةااليطهر مال ذااالفف
اػػداالرصػػؼار ػػنهمارلػػنساغانػػم انحدػػاجال ػػااالقػػاصالنػػديـايػػفاخعل ػػاالقػػدااػػداالجا

النانػػػماالحقنقنػػػمالهفػػػفاالقصصػػػي ال ػػػذاان ػػػػباافان ػػػرفاالرصػػػؼا قػػػدرار ػػػيفاحا ػػػػما
االجص ال يان رفايصدرالع داعاالقصصي.

رالجااػػداالانفػػرضااهػػىاالقػػاصاطرنقػػماالرصػػؼ اراجيػػااالي ػػـالدنػػمااػػراافان ػػرفا
رصػػفم ا ػػدلنؿاارلػػم:ااا ػػافااالاػػديرفايػػفا دػػاباالقصػػماالقػػاصا  نػػدابااػػفااالفد ػػاؿافػػيا

ن ػػدرفرفارصػػؼااهخاصػػ ـايجػػذاال دانػػم اراػػدا طػػؿااػػذاااليػػذابار اجػػتاالخطػػرةاال اجنػػما
افانرزعااليؤلؼاصفاتااهخاصمااهىاا زا االقصمالدعااليجا  ما]...[ااالاافاالخطػرا

لػػـانحػػددايج  ػػاباافػػاليعحظاافاالجااػػد اد19افػػيااليػػذاباال دنػػداافانصػػدرااػػفااالفد ػػاؿدد

                                           
ا.183اليصدراجف م:اااد18ا
ا.832نجظر:ايفاحدنثاالقصمارالي رحنم:ااد11ا
ا.833نجظر:االيصدراجف م:ااد15ا
ا.53فياالقصصاال رااياالي اصر:اااد19ا
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ي نجابالهقػاص ارافا ػافاال حػثانهيػ اافاالجااػدايػفااجصػارااليػذابااالرؿاالػذيان يػؿافنػما
االقاصااهىارصؼااهخاصمايجذاال د .

االرصػػػؼان ػػػباافان ػػػرفافػػػيارادػػػم افهػػػنسايػػػفاحػػػؽاالقػػػاصاافانقطػػػعاحػػػرارابا إف 
اي يابايفاا ؿاالرصؼ افالرصؼا ياااهجاالنساغانماراجياار نهم.

القػػاصان ػػباافانرااػػيافػػيارصػػفماالراػػتارالظػػررؼااليحنطػػما ال يػػؿ ا يػػااافا
 ؿااذهاااليررا  ه ااالجاادا داااها راخص اؾددافيااصػدماااالصػدنقافددافالقػاصا

ا.د11ااطعاالحرارايفاا ؿاافانصؼار ماهخصنمايفاهخصناتاالقصم
 يػػااافاالقػػاصالػػـانػػراعاراػػتاالرصػػؼ افاخػػذانصػػؼار ػػماالهخصػػنمافػػياراػػتا

رارانحيؿافاجر ػاب ارالرصػؼا ػا ااهػىال ػافاطفػؿ االاني ػفالػماافانعحػظااحددهالنعب 
 ال ػػذاااػػداالجااػػداافاالقػػاصاراػػعافػػيااالفد ػػاؿ االجػػمالػػـانح ػػفااخدنػػاراد12ااػػذهاااليػػرر

االراتااليجا بالهرصؼ.
رل  ؿاالرصؼااايعباي ااداب ااهػىاخهػؽاجػصااصصػياي ػدع اا ػداالجااػدااجػما

جنػػػمادي جػػػمايػػػفاي رفػػػماالج ػػػباالصػػػحنحمال ػػػؿان ػػػباافان ػػػرفاالقػػػاصاصػػػاحباادارةاف
 اجب اراذااياار دهاالجاادالدعااافؤاداالد رليددافيااصدمااايراداالجارددافالجااػدار ػدا

 افقػػدادي ػػفايػػفا  ػػؿاالقػػارع افػػيا ػػيفاد13اافاالقػػاص:ااارصػػاؼايػػفاطػػرازاجػػادردد
لقػاصااالا ردقماال يؿاالفجي اف يجمان نشادهؾاالهحظاتاراذااااليراالاني فاافاندحقؽا

اذاا ػػػافاصػػػاحبايرا ػػػماردرانػػػما ا ػػػالنباالقػػػص ارافان ػػػرفا يػػػاااهػػػاراالجااػػػدااارفػػػاب:ا
ا.د27ااا ج بادر نبااليزنعدد

االرصػػؼالػػدعاالجااػػدااجصػػراا ػػدااياي ػػـااذاااح ػػفاالقػػاصاا ػػدخدايم اف ػػرا إف 
لي ماا داانمان عايفاخعل ااالقاصادفااعباحنػابا ػنفااال ػرااالد ػيارالقػارع ايػفاا ػؿا

انصؿا  يهماالىاررائعااالدباالقصصي.ااف

                                           
ا.53نجظر:االيصدراجف م:اااد11ا
ا.53نجظر:االيصدراجف م:اااد12ا
ا.88فياالقصصاال رااياالي اصر:اااد13ا
ا.88اليصدراجف م:ااد27ا
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لقداحدداالجاادالهرصؼاهررطاب اف رارفضاافان ػرفاالرصػؼاخالنػابايػفاالحنػاة ااا
فالقػػػاصايطالػػػبا ػػػافانجدقػػػياالرصػػػافماالحنػػػاةايػػػفاخػػػعؿاالفػػػاظاي  ػػػرة ا يػػػاااجػػػمانرنػػػدا
لهرصػػؼاافان ػػرفاجا  ػػابايػػفاحا ػػماالػػجص افهػػنساالرصػػؼالػػدعاالجااػػداغانػػماراجيػػاااػػرا

 ػػاادااهػػىااال ػػداعاالفجػػي افالقػػاصايطالػػبا ػػافانح ػػفاا ػػدخداـااػػذااال جصػػرار ػػنهماد
لصػػػال اال يػػػؿاالقصصػػػي افنصػػػؼاهخرصػػػمارصػػػفاادانقػػػابايديػػػ عبادراخه ػػػـا يػػػااندي ػػػؿا
ال ػالـاالخػػار يال ػػـ ا ػػؿااػذاان ػػباافانصػػدرااػػفاافرنػمايدرر ػػماد د ػػدااػػفااالفد ػػاؿا

االي ي اله يؿاالقصصي.
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

 الصدق الفني
ؽاالفجيا ػرررةايػفا ػررراتاال يػؿاالقصصػياالجػا   افالقصػمااػيان داالصد

دي نػػػػػؿالػػػػػدراخؿاالػػػػػجفسااالج ػػػػػاجنماريػػػػػاانحػػػػػنطا  ػػػػػاايػػػػػفاظػػػػػررؼاا دياانػػػػػماراادصػػػػػادنما
ر نا ػػػػػنم ال ػػػػػذاافج اح ػػػػػاايدراػػػػػؼااهػػػػػىايقػػػػػداراصػػػػػدؽاالقػػػػػاصافػػػػػيااػػػػػرضاا ػػػػػاناا

ا.د21اي دي م

                                           
لعطػػععااهػػىاااينػػماالصػػدؽاداخػػؿاال يػػؿاالقصصػػيانجظػػر اارراؽالهػػرن اصػػفحاتافػػياالجقػػداراالدب:اااد21ا

 ارفػػػػػياالجقػػػػػدا17-1ـ:ا1338 ااداراالهػػػػػؤرفاال قافنػػػػػماال ايػػػػػم ا نػػػػػداد ا1د.اا ػػػػػداال ػػػػػدارا ػػػػػراد:اط
 ارفػػػػياالجقػػػػدا811 اراصػػػػرؿاالجقػػػػد ا151ا-158 ارالقصػػػػماال راانػػػػمااػػػػدنيابارحػػػػدن اب:ا822القصصػػػػي:ا

ا.11 ارنجظر:ا85االد ي:ا
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م ارر ػػػطالقػػػدااػػػداالجااػػػدااهػػػيا ػػػراداالطػػػااراالصػػػدؽاا ا ػػػابالج ػػػاحاالقصػػػماالفجنػػػ
الصػػدؽا ػػيرؿالحظػػمادرلػػدافن ػػااالرغ ػػمال دا ػػماالقصػػم افالرغ ػػمان ػػباافاد ػػرفاصػػادام ا

ا.د28االفاصدا اان  ؿاالقاصاص ررابااهىادحيؿااا ا االفف
اصػػػػػدؽاالرغ ػػػػػمان طػػػػػياداف ػػػػػابالهقػػػػػاصا دخصػػػػػنصارادػػػػػم:اااله دا ػػػػػمارااػػػػػادةا إف 

حقنقنػػم االفااال ػػراالجػػا  ا اف ػػيااجػػاادلنػػؿااال ػػداعاالفجػػي اردلنػػؿااليرا ػػماالد28اال دا ػػمدد
ال ػػداافان ػػرفاصػػاح مااػػدااػػاجىايػػفاا ػػؿاانصػػالماالػػىايرحهػػماالج ػػرج ارالان ػػرفااػػذاا

ارالقاصافاادالهرغ ماالصادامافيااادجاؽاالففاالقصصي.
االصدؽاندطهػبالػدعاالجااػدا ْفانػجنيساالقػاصافػياد ار ػمارد ػارباي دي ػم ا إف 

اان  ػػػؿااجػػػاؾا رجػػػابا ػػػنفاالقصػػػمارالي ديػػػعاالاافانقهػػػداغنػػػره افدفقػػػدااايالػػػماصػػػدا ا اف ػػػذ
الػػػذيارلػػػدتارج ػػػ تافنػػػم ال ػػػذااج ػػػداافاالجااػػػداا ػػػدااهػػػىاخطػػػررةاالدقهنػػػدافقػػػداداػػػااالػػػىا

:اااجقػػػر ارج ػػػديعايػػػعااالحدفػػػاظاملػػػراا ػػػدلنؿااالطػػعع ايػػػعاالحػػػذرايػػػفاالراػػػرعافػػػياالدقهنػػػدا
ا.د21ا هخصندجادد

لدنػػماافاد ػػرفاالقصػػمارداػػرةاالجااػػدالعطػػععاراالليػػاـا ػػاالدباالنر ػػي االان جػػيا
اج خمايفادهؾااالداب االفاذلؾانفقداااصدا ااالذيانؤصؿافن اااال داع.

افايااارادهاالجااداار:اااافادهـا  دندااالخرنفاردف يػمارددػي را يػااندصػؿا حالػؾا
 ـاداديا  دندايفاجف ؾار نئدػؾاالخاصػمارال ايػماد نجػؾااهنػمارغ ػماصػادامارديػدؾافنػما

ا.د25ايرا ماا ندةدد
الجااػػداالصػػدؽاالفجػػياالػػذيانراػػىا ال يػػؿاالقصصػػياالػػىايرحهػػمااال ػػداع ااػػرااػػدا

ذلؾاالصدؽاالجا عايفاايػؿااصصػيايحهػيان ػالعاا ػاناا نئدػم افن ػرفاصػررةاصػاداما
الياانقعافياالي ديعارياانخالعاجفساالقاصاالذياارا ز ايفاذلؾاالي ديع.

                                           
ا.158نجظر:ايفاحدنثاالقصمارالي رحنم:اااد28ا
ا.155اليصدراجف م:اااد28ا
ا.155اليصدراجف م:اااد21ا
ا.152يفاحدنثاالقصمارالي رحنم:اااد25ا
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داعاالحقنقػػيافالصػػدؽاهػػرطاا ا ػػيالهفػػفاالقصصػػي اف ػػراراليرا ػػمان رجػػافااال ػػ
ا.د29الهقاص

رلػػػػذلؾاج ػػػػداافاالقػػػػاصايطالػػػػباافانػػػػرفرالقصػػػػدمااليصػػػػداانماالدػػػػيادقر  ػػػػااالػػػػىا
القػػػارع اردرف  ػػػااالػػػىاي ػػػدرعاالقصػػػصاال ػػػاليي اراػػػذااالان ػػػرفااالااذاااخدػػػاراالقػػػاصا
اف ارهايفاالر طااال ديااياالذياااشافنم ارذلؾايفاا ؿاافان رفاالقاصادانقػابافػيا

دػػػم افن ػػػرفاايهػػػماي اجػػػاةاحقنقنػػػم ال ػػػذااج ػػػداافاالجااػػػدار ػػػداافااػػػرضايهػػػاارهاراجف اال
ااا دااليهؾاجرريدداااؿاصداابافيااصدمااارن اال جربددارذلؾاالجماطرؽاااليػاباغنػرا

ا.د21اااليماف ا تاالقصماااؿاصدااباالج اادفدقراالىاالي اجاةاالحقنقنم
فاالجااػػػدانػػػؤيفارل ػػػفااػػػذااالان جػػػياافان ػػػرفاالقػػػاصاجػػػااعباحرفنػػػابالراا ػػػم ا ػػػؿاا

  ػػػرررةاا ػػػدقا اال يػػػؿاالقصصػػػيال جاصػػػرهايػػػفاالرااػػػع ارل ػػػفااهػػػىارفػػػؽاجظػػػرةاجقدنػػػما
خاصم اراداراعااجمالنسايفاال رررياافاد رفاالقصمايطا قمالهرااعادطا قاباداياب ا ػؿا
ج داافاالجااداااطىا  راالخناؿاالقاصالنصرغاايعبااصصنابان ػدقياا دااػمايػفاالػذاتا

ارالير رع.
 ػػػػداعاالقصصػػػػيااػػػػراافانهػػػػ راالقػػػػارع ا صػػػػدؽاالد ر ػػػػم ار يج ػػػػااجدن ػػػػماافااال

ي اجػػاةاحقنقنػػم ارافان ػػ ىاالقػػػاصاالػػىاافان  ػػؿال ػػااايقػػػابايحهنػػابانقر  ػػاايػػفاالقػػػارع ا
انجيػػاا ػػاف اراػػذااالان ػػرفااالااذااغػػذااالقػػاصايرا دػػما ػػالقرا ةاراالطػػععاراالخػػذ:ااايػػفا

 ا ػػـان جػػيااهػػىادهػػؾاال صػػارةافجػػاباد22اجنمدداليػػدارسارالدنػػاراتااال ج نػػمااصػػارد اااالج ػػا
اصصناباراانابايجني ابافياالد ر ماالحقنقنػماالي  ػرةااػفاي اجػاةاصػادام اريػفاخػعؿااػذاا

ا همان يفاالقاصااال داع.
ا

                                           
ا.85:ا1نجظر:افياالرنادةاالفجنم:اجااد29ا
ا.11:ا8نجظر:افياالرنادةاالفجنم:اجااد21ا
ا.25لي رحنم:ايفاحدنثاالقصمااااد22ا
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 الفصل الرابع
 خصوصيات نقدية

لقػػداوػػالؿاالفوػػثا ػػفالػػذااال عػػؿااللبػػلؼا مػػياةلايػػباداعػػ ال   ػػزةا ػػفايقػػلدا
الدكتلرا مفاةلاداالطالر،التكت ؿا عالـااليقػداالقععػفالد ػاا اليابػدات  ػزافدعلعػ اتا
ا  د ػػدةالةػػدلااالفوػػثاةػػد رةافالدراتػػ اجينػػااتفػػرزاةايفػػا ا ن ػػا ا ػػفا دعػػ  االيابػػدال  نػػـل

الد ا،البدارتباالفوثاايتابناافوتباال  تناا ميال ؽااجتف:اليقدا
 تحديد المصطمح

 القصة القصيرة –أ 
لقػػػػػػدات  ػػػػػػزايقػػػػػػدا مػػػػػػفاةػػػػػػلاداالطػػػػػػالرافدعلعػػػػػػ اتا د ػػػػػػدةا ينػػػػػػا:ا   يا تػػػػػػاا
فال عػػػطم،  ،ااذاوػػػالؿاةالػػػدا ا ػػػفااكفػػػرا ػػػفا قػػػاؿال ػػػتااجيظػػػاراالػػػيا ػػػرلرةاتود ػػػدا

ا. 1 ال عطم،ا ميال ؽا لافطااالعو و 
اليابػػداتود ػػداال عػػطم،ا ػػرلرةالاج:ا    ػػتاال ل ػػيالا ػػطرفتاال قػػا  س،ا ػػدا

اليقد ػ افواةػ ا التػاو ا،ا 2 لتعرؼاالياسافالكم اتا مياللالـا ور لينػااو ػثا ر ػدلف  
االيا عا  رافافت ،اتزداداففاتا اكم ااتقدـاالز فالففتاال عطم،ا كال الدجل .

االةػػػػدا ففػػػػا الا ػػػػوا افاتػػػػتع اؿاللعػػػػؿا ػػػػفااتػػػػفابا يا ػػػػ االيابػػػػدافال عػػػػطم،،اايػػػػ
،الاللػػػياتمػػػؾاال عػػػطمواتاالتػػػفا 3 ال عػػطموات،ا اجتػػػتع اؿا  تقػػػراالػػػياالدبػػػ الالل ػػػلح

  ال عػػػػػطم،ا  الرلا ػػػػػ اShort Storyياب ػػػػػناااليابػػػػػد،ا عػػػػػطم،ا  القعػػػػػ االقعػػػػػ رةا
roman.  ا

  ال عػػػػطم،ا  الرلا ػػػػ اShart Storyلقػػػػدااتػػػػتقرا عػػػػطم،ا  القعػػػػ االقعػػػػ رةا
romanالنػػذااد ػػاااليابػػداالػػياالع ػػؿا مػػيا 4 غػػربا مػػيال ػػؽا ػػلافطا ي ػػ ا وػػددة  ا ػػفاال،

ا. 5 رب   اتفف تاتمؾاال عطمواتا فاادفياا ميال ؽا رلراتا ي  ابفؿاافاتكلف

                                           
ا.308ا-299،الاتاتذتفال قاجتاادرى:ا13-11 يظر:ا فاود ثاالقع الال ترو  :اا 1 
ا.299اتاتذتفال قاجتاادرى:ااا 2 
ا.299 يظر:اال عدراي تا:ااا 3 
ا.12-11 يظر:ا فاود ثاالقع الال ترو  :ااا 4 
ا.17 يظر:اال عدراي تا:ااا 5 
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  المدجلػػػ ا مػػػيا  ػػػؿابععػػػفاromanلنػػػذاار ػػػضااليابػػػدااتػػػتع اؿا عػػػطم،ا  
وػػداثالت ػػافكناا فمػػما يتػػفاعػػ و ،اللكيػػااجا  مػػؾا قل ػػاتاالرلا ػػ اال ي ػػ ا ػػفاتػػع ااج

لتعػػػددا دعػػػ اتناالم رلػػػاا ػػػفااتاتػػػ اتاال ػػػفاالرلايػػػف،النػػػذاا ايػػػااوػػػددلاا ػػػفا ػػػ فا
ا 6 ا  .short novel عطم،ا  الرلا  االقع رةا

االيابداوالؿاافا لةػااايظػاراالقعاعػ فاالػياافاتود ػدا عػطم،ا  الرلا ػ   ا إفَّ
دفػفاي تػا،ا قػداكػافال  القع االقع رة  ال ػااف ين ػاافع ػدنا ػفا ػدداعػ واتاالع ػؿااج

 ق اتػػاا ػػدا  االع ػػؿا ي ػػا ،النػػذااا ػػاراالػػياافابعػػ :ا   ةيليػػافالػػدىاالتوق ػػؽال تػػتا
لجا غريػػػؾاالوةػػػـ،اا-ل تػػػتاطل مػػػ اا- ػػػدتاطل مػػػ اا-طل مػػػ ،الالػػػدكتلراافػػػرال ـاالتػػػفا

جينػػااجات مػػؾات ػػافؾاالقعػػ االطل مػػ ال ال نػػا،الجات مػػؾا يعػػراالو ػػاةالالفقػػا التوػػد ا
ا. 7 الز ف  

،ا 8  فالذااال يطمؽاد اااليابداالقعاع فاالػياالتػدب ؽا ػفااتػتع اؿاال عػطم،
 القعػػ االقعػػ رةال تػػتافالقاعػػرةاوتػػياي  ػػؿاالػػيا عػػطم،االرلا ػػ ،ا ػػفام ػػرا قل ػػاتا

اوق ق  النا.
االقعػػ االقعػػ رةا ػػفاعػػعبا وتػػاجاالػػيا يػػافا ػػالر،اجينػػااتوتػػاجاالػػياالو ػػاةا إفَّ

ييااجالقاصا فدعالاليابداا اراالػياافاالقػاصا عااجدتعار،اللذااا راععباجا تت
ال فدعا فاالقع االقع رةاجا وؽالااافا  عرافالقعلرااجدففالعػدـاكتافتػااالرلا ػ االا
القعػػ االطل مػػ اللػػذاا ػػاااكػػدلاوػػلؿا واللػػ ا   ػػتاداالتكرلػػف  االتلةػػااالػػياكتافػػااالرلا ػػ ا

لقعػػػ االقعػػػ رةالذلػػػؾاجف:ا اليابػػػداا ػػػاراالػػػياافا  التكرلػػػف  ابػػػادرا مػػػيااجفػػػداعا ػػػفاا
ا. 9    ينةاا فاالقصاجا تلمااكف را االيااليةاحا   اا ر داال ا  

                                           
ا.17 يظر:ا فاود ثاالقع الال ترو  :ااا 6 
ا.20ال عدراي تا:ااا 7 
ا.34-21 يظر:اال عدراي تا:ااا 8 
ا.35 فاالقعصاالعرابفاال عاعر:ااا 9 
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ك ػػػااافاال ػػػفاالقععػػػفاالػػػذ اافػػػدعا  ػػػاا  التكرلػػػف  ا ػػػفااعػػػ ؿالعػػػعب،ا نػػػلا
لػػ سا ػػفاالتػػنلل اوتػػيا تتػػييالكػػؿا ػػفا طمفػػا،الاي ػػاا وتػػاجاالػػيا للفػػ البػػدرةاوق ق ػػ ا

ا. 10  مياال لاعم 
 فايقلدلاة  عا االياتود داال عطم،االدب ؽالمع ؿااجدفػفا مػيالقداتعيااليابدا

ل ػػػػػؽا عط ػػػػػاتاالػػػػػيصاالج الطرايػػػػػؽات ػػػػػكما،ال ػػػػػفاذلػػػػػؾا ياب ػػػػػتااجطػػػػػالؽا عػػػػػطم،ا
  الرلا    ا ميابع ا  ةالؿادالد  الػ   و لدااو داالت د  ا قػدالةػدلااجاتعػم،اافا

 الايتػػاؽافياينػػاا ػػف:اتو ػػؿا عػػطم،ا  الرلا ػػ   اذلػػؾاجينػػااجات مػػؾا لاعػػ اتاالرلا ػػ
ا. 11  دا  االودثالال دع اتالاج كاراالتفا تطمفنااالع ؿاالرلايف

ا ػػاافاليتػػػف االػػػيا ة ل ػػػ ا  ي ػػػ دااجرض  الػػػػ   فداال مػػػؾايػػػلر   ،ا ػػػافااليابػػػدا
ر ػػػػضا عػػػػطم،ا  اباعػػػػ ص  االػػػػذ اكتفػػػػااال تلػػػػؼا مػػػػيامػػػػالؼا ة ل تػػػػا،ال ػػػػدلاا

،اأ اايػػاا ػػرؽا 12 ؿاالفعػػدا ػػفاالوكا ػػ بععػػا ابعػػ رةاجينػػااتو ػػؿالػػد ا ،اللػػفافع ػػدةاكػػ
فػػ فا عػػطم،ااجباعػػ صالالقعػػص،ا اجباعػػ صاوكا ػػاتاتو ػػؿاالقػػارى ا مػػياي ػػطا

ا فاالكتاف االتاذة االاالفداي  اا ااالقعصا نفافيا ا يفالااما  اللدؼ.
لبداال زااليابدالذلاالتتػ   االػيا ػدـال ػلحاال عػطمواتاالقععػ  ا ػفاتمػؾا

رض  افوتػػػػػػػػبارا االيابػػػػػػػػد:ا   عمػػػػػػػػـا ػػػػػػػػفاتػػػػػػػػار  االقعػػػػػػػػ االوقفػػػػػػػػ ،الاجا   ي ػػػػػػػػ دااج
 نػػلااكػػدا ػػرلرةاتود ػػداال عػػطم،،الذلػػؾاجيػػاا عطػػفاتعػػلرا ا ػػفاطف عػػ اا 13 العراب ػػ   

الع ػػؿ،النػػذاا نػػلاوػػر صاكػػؿاالوػػرصا مػػيااتػػتع اؿاال عػػطم،االػػدب ؽا ػػفااةػػؿاافا
ا كلفاالقارى ا ميا مـافيل   االقع االتفا قرألا.

عػػااالػػدب ؽا مػػياتود ػػداال عػػطم،الكػػؿابعػػ ا قرتلػػا،القػػداتػػةؿاالفوػػثالميابػػداورا
اتود ػػػدا الا ػػػوا الدب قػػػا ،ا  ة ل ػػػ ا  مػػػرؼايعػػػؼا  ػػػا ة  الػػػػ   لتياكر ػػػد   ا ػػػدلا:

                                           
ا.35 يظر:ا فاالقعصاالعرابفاال عاعر:ااا 10 
ا.11او داالت دارايداالقع االود ف ا فاالعراؽ:ا يظر:ا و لداا 11 
ا.83-82:ا2 يظر:ا فاالر ادةاال ي  :اجاا 12 
ا.83:اا2ال عدراي تا:جاا 13 
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.افػػػػـا ػػػػادالاكػػػػداال عػػػػطم،افدبػػػػ اللعػػػػ ناافاينػػػػاا ػػػػفا 14   ب ػػػػ ا ػػػػفاالقعػػػػ االعراب ػػػػ   
ا. 15 القعصاالعراب  االقع رةاالتفات الفا ف التناا فااجدباالعرفف

فاالفوػػػثاتػػػةؿا مػػػيااليابػػػداا ػػػطرافاا ػػػفاتود ػػػداال عػػػطم،ا ػػػرةالاوػػػدة،ااجاا
 قعػػػ ا  القيػػػد ؿاال يط ػػػؤ  الػػػػ   تاداالتكرلػػػف  ااطمػػػؽا م نػػػاا عػػػطم،ا  اجبعلعػػػ   ا
للكياا ادالاطمؽا م ناا عطم،ا  بع   اللذاا دالؼارأ ػااف ػرلرةاتفف ػتاال عػطم،ا

اتػػػاااليقد ػػػ اتفعػػػا اجدػػػتالؼا،اللعػػػؿاتػػػفبالػػػذااراةػػػعاالػػػياادػػػتالؼابرا  16 الػػػدب ؽالمع ػػػؿ
االتةرف االقراي  اي تنا.

االيابػػػداوػػػر صاداي ػػػا ا مػػػياتفف ػػػتاال عػػػطم،االػػػدب ؽالمقعػػػ الا ت ػػػادلااجلؿا إفَّ
ا مياالق   اال ي  المع ؿالل سا ميا ددااجلراؽ.

ك ػػااافااليابػػدالػػـا ػػر ضاايتقػػاؿاالقػػاصا ػػفا  الرلا ػػ   االػػيا  القعػػ االقعػػ رة  ا
طاالقعػػ االقعػػ رةا ػػفا  مػػا،اللػػذاا ػػاات كػػفا يػػاا   و ػػفاالػػد فااذاارا ػػياالقػػاصا ػػرلا

زيكيا  ا فا ة ل تاا  كتافاتاتط ،اافاتكلفابععا   ا اليابدالةداافاايتقاؿاالقػاصا
،الالػذ اتػا دا 17  فاالرلا  االياالقع اكافا ل قا ،اجيػاارا ػيا ػرلطاالقعػ االقعػ رة

ع ػػػػؿاال يػػػػفالػػػػلات ػػػػعبابرا اتػػػػاااليابػػػػدا مػػػػيالػػػػذلاال ينة ػػػػ االدب قػػػػ ا ػػػػفارتػػػػـا عػػػػالـاال
ال  لل تنا.

 السردية -ب 
ل ػػػػػػفاال عػػػػػػطمواتااجدػػػػػػرىاالتػػػػػػفاوػػػػػػالؿااليابػػػػػػدااللبػػػػػػلؼا يػػػػػػدلاا عػػػػػػطم،ا
  التػػػرد    ا نػػػذااال عػػػطم،اافػػػاراو  ظتػػػااجيػػػاالةػػػداافالػػػذااال عػػػطم،اةػػػا ايت ةػػػػ ا

ا 18 …  ال سام رNarratolgyالترة  االداطي المكم  اال ريت  ا  

                                           
ا.225 فاود ثاالقع الال ترو  :ااا 14 
ا.225 يظر:اال عدراي تا:ااا 15 
ا.21-20 يظر:ا فاالقعصاالعرابفاال عاعر:ااا 16 
ا.233 يظر:ا فاود ثاالقع الال ترو  :اا 17 
ا.138 يظر:اكم ات:ااا 18 
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  افػػ  يظر  اNarratolgyلترة  العو ونااافاتترةـالػػ  إذااكدا ميادطأالذلاا
ا القعػػ   ،اا ػػااترة تنػػاافػػػ  اليظر  االتػػرد  االاالتػػرد  ،ا ايػػاايت ةػػ ابعػػلرا ػػفاال  نػػـل

االعو ،الكالاال عطمو ف.
افا عػػػػػطم،ا  التػػػػػرد    ا ػػػػػػفايظػػػػػرااليابػػػػػػداجا عػػػػػم،اافا تػػػػػػتع ؿا راد ػػػػػا الػػػػػػػا

  Narratolgyالغرفػػفاجا عيػػف:ا  ال ػػفاالقععػػفالاي ػػااا  الذلػػؾاجفاالتػػردا ػػفااجدب
،اللنػػػػذاا ػػػػافااطالبػػػػاا مػػػػياالفيػػػػا ا 19  عيػػػػفاةػػػػز ا ا ػػػػافرا ا ػػػػفااةػػػػزا اال ػػػػفاالقععػػػػف  

القععفاكماادل ؿا مياارتفاؾاال قا  س،اك ااافااليابداا طػياتػففا اردػرالػدوضالػذاا
ال عػػػطم،الػػػلاافا عػػػطم،:ا  التػػػردا يػػػدياا ػػػفااعػػػمااال عة ػػػفا مػػػيا ػػػراالععػػػلرا

،النػػذاايةػػداافااليابػػداوػػرصا 20  ا مػػياالععػػراالوػػد ثاجا ػػرادؼاكم ػػ ابػػص  التػػافق
 مػػيااتػػتع اؿاال عػػطم،االعػػو ،،اجفاتمقػػؼاال عػػطم،االدػػاطؤا كػػلفاتػػففاا ػػ اعا

االوقايؽالال  ال ـاالدب ق .
االيابػػدالػػ سالػػاا البػػ افػػال فاالقععػػفافػػؿالػػلاةػػز ا ػػافرا ػػفا التػػردا ػػفا  نػػـل

يابػػداالػػياافاالتػػردا ػػرتفطافػػػ  الوكا اتاال ػػعف    ااةػػزا االع ػػؿاالقععػػف،البػػداا ػػاراال
،النػػػذاا ايػػػاااراداافا فقػػػياال عػػػطم،ابر فػػػا ا ػػػفا 21 ك ػػػااايػػػاا ػػػرتفطافػػػػ  الؼال مػػػ الل مػػػ   

ال عػػػػؿااجعػػػػمف،اللػػػػذااجا وػػػػدثااجافالفقػػػػا ا يػػػػداوػػػػرلؼاال عػػػػؿا  بػػػػص  الافايتػػػػرةـا
  Narratolgy.  ا  افالقعع  الافايفتعدا فاالترد

 الشعرية -ت 
ل ػػػػفاال عػػػػطمواتااجدػػػػرىاالتػػػػفالبػػػػؼا يػػػػدلاااليابػػػػداجيػػػػاالةػػػػدلاافع ػػػػدةا ػػػػفا

االعو ،النااللا عطم،ا  ال عر    . اال  نـل
لقػػداتػػفؽالمفوػػثاافالبػػؼا يػػدالػػذااال عػػطم،ا ػػفاال عػػؿاالتػػافؽ،الكػػفاالفوػػثا
ليػاات  عػػؿا ػػفاتػػفبار ػضااليابػػدالنػػذااالعػػ طم،ا ػػفاال ػفاالقععػػف،ا نػػلابػػداا ػػارا

  اجا عيػػػػفااجا  ال ػػػػعر  االا  ال ػػػػفاال ػػػػعر   اللػػػػذااPoietKosالػػػػياافا عػػػػطم،ا  
                                           

ا.138كم ات:ااا 19 
ا.139ال عدراي تا:اا 20 
ا.139 يظر:اال عدراي تا:اا 21 
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،اللكيػػاالةػػدا 22 ال عػػطم،ا تػػتقرا يػػذاز ػػفاارتػػطلاالػػيااجرفع ي ػػاتا ػػفاالقػػرفاالتػػافؽ
افاليػػاؾادمطػػاا ػػفاال عػػطمواتاةػػا ا ػػعاوركػػ االيقػػداالةد ػػد،اأ االفي ل ػػ ال ػػاافعػػدلا،ا

دااددمػػػللا ػػػفا ةػػػاؿا قػػػدااتػػػتدد لاا عػػػطم،ا  الف لتػػػؾ  ا ػػػفام ػػػرا كايػػػااالعػػػو ،،القػػػ
االقع ،الباللاا  ف لتؾاالقع   اأ ا   عر  االقع   .

افا  الف لتػػػػػػػؾ  اجا عيػػػػػػػفااج:ا  دراتػػػػػػػ االقعػػػػػػػػ االايظر ػػػػػػػ االقعػػػػػػػ االاال ػػػػػػػػفا
،الافااتػتدداـاالػػ  ف لتؾ  ا ػفا ةػاؿاالقعػ ا 23 القععف..الجا البػ الػذلؾافال ػعر  

ؼا فاال دزلفاال كر الدىا ػفادمطا فاال قا  سالدىااليابد،اياةـا فاا تقاراالا ع
ا. 24 والؿااتتدداـالذااال عطم،ا فام را كايا

لقدالةداالفوثاافااليابداكافاور عا ا مياتفف تاال عطمواتاالقعع  اتفف تػا ا
دب قا ،اجفاالعفثا فاال عطمواتادل ؿاال ل يالا طراباال قا  س،الورعاالػذاالػـا

لتفات تداالياالةػذلرااجللػيالميقػداالعرفػفا كفا فا راغالاي اافتفبا فافقا تاااللاتع اا
القػػػد ـا  ػػػال ا ػػػفااطال ػػػاا مػػػيا فػػػادى االيقػػػداالغرفػػػفالاعػػػللا..ايال ػػػؾا ػػػفا عر تػػػاا

،الاطال اااللا ػ،ا مػياالمغػ ااجيكم ز ػ ا ػعاةنػدالا ػ،ا ػفا 25 الدب ق افالمغ اال ريت  
عال ا فاال ػتت راتاالكتاف الالتأل ؼالالتدر سا فاا ناتاالةا عاتاالعرف  الال  ارك اال 

االعم   الالي را فاالعوا  ااجدف  .
 
ا
ا
ا
ا
ا

                                           
ا.304-300 يظر:ااتاتذتفال قاجتاادرى:ااا 22 
ا.308ال عدراي تا:ااا 23 
ا.308 يظر:اال عدراي تا:اا 24 
ا.17فاج : يظر:اة ال اتاال قال ا يداد.ا مفاةلاداالطالرالرا ااج ؽااجدففا اا 25 
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 نقد النقد
 عدا  يقدااليقد  اظالرةاو ار  اتر عا فا تتلىاالورك ااجدف  ،ا نفاافادلػتا
 ميا ف ا اي ااتدؿا مياتطلراالورك االيقد  الي اطناا فاةن ،اك اااينػاادل ػؿا مػيا

دطػػلةاتػػد لاالػػياالتفعػػراف ػػاا ك ػػفالرا اربػػفاال كػػراالفقػػا فا ػػفاةنػػ اادػػرى،ا ػػػنذلاال
الظػػالرةااجدف ػػ ال ػػاالرا االع م ػػ االيقد ػػ ا ػػفااللبػػتاي تػػاا ػػفاتػػدادالتالارتفاطػػاتاجا
تعػػػػبا ػػػػفاعػػػػال،االع ػػػػؿااجدفػػػػف،ا  كػػػػلفا  يقػػػػدااليقػػػػد  ا ػػػػا ال ا ن ػػػػا ال تػػػػا دا ا ػػػػفا

ا. 26 توة  نا
قلدل،ا قػداكتػبالقداالليااليابدا مفاةلاداالطالرالذلاالع م  ا يا  اداع ا فاي

تودثا  اا ػفاال  ػ الػذلاالظػالرةالافرلػاا ػفاتقػدـاالوركػ اا 27  قاج ا  الردا ميااليقد  
االيقد  .

 ػػػدااليابػػػدا  ارتػػػ ا  يقػػػدااليقػػػد  ا ػػػرلرةا ن ػػػ اتدػػػدـااطػػػراؼاالع م ػػػ االيقد ػػػ :ا
اليابدالال ي ي الالقارى ،النذااكافا رى:ا  افاالقعلدا فايقدااليقػدا  ػراكػالقعلدا ػفا

ا،اف عيياايااتالىاف فااجفي ف. 28 يقداي تا  ال
لقػػداارادااليابػػدالنػػذلاال  ارتػػ اافاتر ػػعا ػػفا تػػتلىاالوركػػ االيقد ػػ ،اجاافاتكػػلفا
لتػػػ م ال رعػػػ المكتافػػػ افػػػػدلفاتػػػفبالة ػػػاال قيػػػع،النػػػػذااارادااليابػػػدالػػػػ  يقدااليقػػػػد  ااف:ا

ا. 29      عدرا فا مـالفادبادلفاافات رافذلفاال تعد ا كرةاالردافا اف ف
ا  يقػػدااليقػػد  االػػذ اارادلا مػػفاةػػلاداالطػػالرالػػلاتمػػؾاال  ارتػػ االعػػادرةا ػػفا إفَّ
واةػػ اوق ق ػػ اتدػػدـاالػػيصالالقػػارى ا ػػفام ػػراافاتقمػػؿالػػذلاالع م ػػ ا ػػفا دعػػ  االيابػػدا
اجلؿاالاافاتتعرضالاافالتدر  الالتب،افػؿالػفا  م ػ ا ةػباافاتعػدرااااااااا ػفا

                                           
ا.12ـ:ا1994 يظر:ا فاال اتااليقدااجدفف:ا فداالتالـاال تد ،اداراالةيلب،اتليس،اا 26 
ا.133ا-132 يظر:الرا ااج ؽااجدفف:ااا 27 
ا.133ال عدراي تا:ااا 28 
ا.132ال عدراي تا:اا 29 
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  ااوقػاداالادال ػات،النػذاايػرالا طالػبال ػد لاالػيا ل ل   ،اجاافاتكلفالت م التعػ 
ا 30 افاتكلفالذلاالدطلةا كرت  الدد  االورك ااجدف  ال سام ر.

االيابداد اااليات نـا  يقػدااليقػد  ،ا نػلالػ سااتػا ةالميابػدافقػدرا ػاالػلادد ػ ا إفَّ
قػػفاالػػيالمع م ػػ االيقد ػػ ،اك ػػااايػػاااراداافاييظػػراالػػيات نػػـاالغػػربالنػػذلاالع م ػػ ،الافايرت

ا. 31  تتلىات ك رلـ
 ارسااليابدا مفاةلاداالطالرا  يقدااليقد  ا يػذاافا يػفافاليقػداالقععػف،ا ػفا
الؿا نػػػدلافاليقػػػد،ا  ػػػفاكتافػػػاا   و ػػػلدااو ػػػداالتػػػ دارايػػػداالقعػػػ االود فػػػ ا ػػػفاالعػػػراؽ  ا

  ا مػػؽا مػػياكم ػػ ا  ايلر ػػاتؿ  االتػػفابالنػػاافوػػؽا   و ػػلدا1969الػػذ اعػػدرا ػػاـا  
وػػلؿابعػػ ا  ةػػالؿادالػػد  االتػػفا  ادلػػا:اافاالقعػػ الف قػػ ا ن ػػ اتعػػ فاااو ػػداالتػػ د  

اليابػػداال عاعػػرا مػػيادراتػػ االفي ػػ اال ي ػػ الال كر ػػ المقػػاص،ااجاايػػااتػػةؿا الوظػػ ا مػػيا
،القػداارادااليابػدا 32 تمؾااللف ق افايناالـاتتةؿا اا فاالقع ا فا   و لدااو داالتػ د  

لال دعػػػػ  االقععػػػػ  الذلػػػػؾاجفااليابػػػػدااافاتتػػػػةؿااللف قػػػػ اتمػػػػؾاالعػػػػم افػػػػ فاالقػػػػاص
اور صا فايقلدلا ميااظناراتمؾاالعم .

ك ػػااافااليابػػدالةػػداافاال الوظػػاتاالتػػفاافػػدالاا  ايلر ػػاتؿ  اوػػلؿاتمػػؾاالقعػػ ا
عػػػو و ال ػػػفا كاينػػػا،ا القعػػػ اا ػػػع ناااج ةػػػازال ػػػدـااجتتػػػاؽال ػػػعؼاالعػػػم افػػػ فا

ا. 33 رلا    بت فاالقع ،الكذلؾارأ اا فاتود دا عطم،ا  القع الال
لنػذاايةػداافااليابػػدالةػدا ػفا  ايلر ػػاتؿ  افػذرةاوق ق ػ الميابػػداالوق قػفاالػذ ا  تمػػؾا

ا تلالتااليقد،ا نلادرساالقاصا فادالؿاا  الا،الافدىارا اا فادالؿاذلؾ.
االيابدال فااكفرا ػفارداجا لةػااكال ػااليابػدا عػ ف،الاي ػاالةػديالا عمػؽا مػيا إفَّ

الل،ال ػػػفاذلػػػؾايقػػػدلاالػػػذ الةنػػػاالميقػػػاداالػػػلابع  فاالػػػػذ فاارا ا عتيقػػػفا ػػػينلا ػػػفاال يػػػ

                                           
ا.135 يظر:الرا ااج ؽااجدفف:اا 30 
ا135 يظر:اال عدراي تا:ااا 31 
ا.116و داالت دارايداالقع االود ف ا فاالعراؽ:ا يظر:ا و لداااا 32 
ا.117 يظر:اال عدراي تا:ااا 33 
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 طػػػػػالفلفاالقػػػػػاصافتتػػػػػة ؿاكػػػػػؿا ػػػػػاا قػػػػػعافعػػػػػلرةا ا ػػػػػ ،ال ػػػػػفاذلػػػػػؾايقػػػػػدلـال دعػػػػػ  ا
ا. 34    د و   ا فابع ا  ال ةرى  الػ   تاداالتكرلف  

لقػػدار ػػضااليقػػادالػػذلاال دعػػ  اجينػػاامر فػػ ااجطػػلار،ااجاافااليابػػداا ػػاراالػػيا
  ػػػ اجاتك ػػػفا ػػػفايل  ػػػ اال دعػػػ  الاطلارلػػػا،الاي ػػػااتك ػػػفا ػػػفادطػػػأا طمػػػفنـاجفااجل

طر قػػػ االعػػػػرضاأ اال ي ػػػػ االقععػػػ  االتػػػػفا ةعػػػػؿا ػػػػفاداللنػػػااالقػػػػاصام ػػػػراال ػػػػأللؼا
ا ا35 ا ألل ا ،اللذاافداالا واالدىا  التكرلف  افوتبارا االيابد.

لكػػػذلؾاالوػػػاؿا ػػػعابعػػػ ا  الع  ػػػا   الػػػػ  مايباطع ػػػ ا ر ػػػاف  ا اليقػػػادار  ػػػلاا
  كػػاظـ  ا ػػفالػػذلاالقعػػ اجفابلا ػػداالقػػصاتتػػتد فاافاجاتوتػػؿاال دعػػ  ا دعػػ  ا

الفايل ػػ الػػذلاال تػػاو ،ال ػػدلااذلػػؾا  فػػا ،ااجاافااليابػػداا ػػاراالػػيادطػػأارأ نػػـ،اجيػػاالةػػدا
ا. 36 افاالقلا داجاتتدذا فادارجااليص،الاي ااتتتيفطا فادادما

 م ػ ا  يقػدااليقػد  ا فاال الوظاتاالتػفاتػةمنااالفوػثاافااليابػدا يػد اا ػارسا 
 ايػػااوػػالؿا ػػفااكفػػرااجو ػػافا ػػدـاذكػػرااتػػـااليابػػدااجلؿ،اجتػػفاباترةػػعاالػػياوػػرصا
اليابػػدا مػػيااجفتعػػادا ػػفااتػػال باالت ػػن راالااوػػراجاالطػػرؼااجدػػرا ػػفاالع م ػػ االيقد ػػ ،ا
لورعػػػاا مػػػياا طػػػا الػػػذلاالع م ػػػ اتعػػػلرا اوتػػػيا ،ا نػػػفا  م ػػػ ا كرتػػػ ال ياب ػػػ ااجرا ا

افاافاتتعرضال دصاف ف .اليقد  ا فادلا
 نػػػلا يػػػد اايػػػابشارأ ا   فػػػداال مػػػؾايػػػلر   اوػػػلؿا ة ل ػػػ ا  ا ػػػ ا اتا نػػػ   ا
  ليزاراتم ـ  ،الـا ذكرااتـااليابد،الاي ااكرسايقدلاولؿارا ا   فداال مؾايػلر   ا ػفا

،البػػػػدار ػػػػضارا ا   فػػػػداال مػػػػؾايػػػػلر   ا ػػػػفاافاال ة ل ػػػػ ات ػػػػلفناا 37 الع ػػػػؿاال يقػػػػلد
ا. 38   افااجلواحا ميا ا ؿاالعةم ام راعو ،  العةم ،ا نلااكد:ا

                                           
ا.15 يظر:ا فاالقعصاالعرابفاال عاعر:ااا 34 
ا.15 يظر:اال عدراي تا:ااا 35 
ا.98 يظر:اال عدراي تا:اا 36 
ا.137:ا1 يظر:ا فاالر ادةاال ي  :اجاا 37 
ا.137ال عدراي تا:ااا 38 
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لكذلؾاالواؿا عااليقداالذ الةناا  مايباطع اا ر اف  اولؿابعػ ا  ال ػأر  ا
 ػافاالطػالرا يػد ااتعػرضالػػذلؾاالػرأ ا ايػاالػـا ػذكرااتػػـا  مايػب  الاي ػاااكت ػيافػػذكرا

ا،اأ االقع . 39  فارة:ا  بدا وتفناايابدالودت ف  
االيابدا مفاةلاد الطالرا ع دااليا  يقدااليقد  ا يػد اا ةػدارأ ػا اليابػدا دػالؼااإفَّ

را ا،االا فتعدا فاالوق ق االيقد  ،اف قدارالا ،،اللذاا ااوعؿا عا ة ل ػ ا  ا ػ ا ا
تا نػ   الػػػ  يزاراتػػم ـ  ا قػدايػػابشاة  ػػعااجرا االتػفا ار ػػتارا ػػاا ػفاتمػػؾاال ة ل ػػ ،ا

افارفػػطاالقػػاصافػػ فاال تػػاةالال ػػارام ػػرال ػػفاذلػػؾارأ ا   فػػداالقػػادراأ ػػ ف  االػػذ الةػػدا
،ااجاافااليابػػدا مػػفاةػػلاداالطػػالرا 40 دب ػػؽالالدػػتالؼااللا ػػ،افػػ فاال  ػػفاالال  ػػفاافػػا

ا ػػػاراالػػػياافا   فػػػداالقػػػادراا ػػػ ف  الػػػـا تع ػػػؽا ػػػفادراتػػػ االقعػػػ الاي ػػػااادػػػذلاا مػػػيا
ا. 41 ظالرلاالافاالقع ا يتة  الل سا  نااادتالؼ

بدا مػفاةػلاداالطػالراا ػاراالػياايػاالػـا عػطابعػ اا اا  تن ؿاادر س  ا افااليا
ال اراوقنا،ا نلالـا تع ؽا  نػاا  ظنػرا واتػفاالقػاصالاي ػاااكت ػيافػذكرا فػارة:ا   ػفا

،ا نػػػػلالػػػػـا ل ػػػػ،ااتػػػػفابااليةػػػػاحالجاةلايػػػػبا 42 بعػػػػصايػػػػزاراتػػػػم ـاالياةوػػػػ اال ػػػػار  
ا. 43 اجفداعاالتفات مكنااالقع الادتاالياا ةابااليابدافنا

ولؿابعػ ا   قػباالتػ ةارة  االتػفاراىا  نػااافاالقػاصالػ،ا مػيااا اا الوظتا
ا. 44 اجفراالي تف،ا افااليابدالا قاا فارا ا

ا  يقػدااليقػػد  االػذ ا ارتػػاااليابػدا مػػفاةػػلاداالطػالرالػػـا كػفا كرتػػا التل ػػ ،ا إفَّ
اجرا اال دال ػػػ الرأ ػػػا،الاي ػػػاالةػػػداالفوػػػثاافااليابػػػدا  ػػػداالػػػياذكػػػرااجرا اال لا قػػػ الرا ػػػاا
ا  ا،اللػذاادل ػؿا مػياافااليابػداجا تػتغؿا  م ػ ا  يقػدااليقػد  اجمػراضا دعػ  ،افػؿا

ايرالا ذكراال واتفالال تالئا فااجفرااليقد .
                                           

ا.75:ا1ج فاالر ادةاال ي  :ااا 39 
ا.59-58:ا1950،اا6 يظر:اا  ا اتا ن :ا فداال مؾايلر ،اـ.ااجد ب،اف رلت،االتي االتاتع ،اجاا 40 
ا.83:ا1 يظر:ا فاالر ادةاال ي  :اجاا 41 
ا.23-22:ا1950،ا12،االتي ا600كتابا فاالعراؽ:امايباطع  ا ر اف،اـ.الفقا  ،االقالرة،اعااا 42 
ا.84-83:ا1 يظرا فاالر ادةاال ي  :اجاا 43 
ا.111ا-110 يظر:اال عدراي تا:ااا 44 
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ك ػػاالةػػداالفوػػثاافا  م ػػ ا  يقػػدااليقػػد  الػػدىااليابػػدا مػػفاةػػلاداالطػػالرا كرتػػ ا
قػػادا  ػػا،الكػػذلؾالدد ػػ االع م ػػ االيقد ػػ ،ا نػػلالػػـا دػػرجا ػػفااطػػاراالع ػػؿاال يقػػلدالارا االي

 ػػافاطر قػػ االػػرداةػػا تا ل ػػل   اتطػػرحاالػػرا التياب ػػاا ػػفادلفااي عػػاؿاالادسا قعػػدا
ا  ػػفاداللػػااافػػارةاالطػػرؼااجدػػر،ا اليابػػدابػػداتػػارا ػػفالػػذلاالع م ػػ ا مػػيال ػػؽا ػػاا رتػػـل

النا،الذلؾا فااةؿادد  االورك االيقد  التطلرلاال سام ر.
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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 (*)المغزى
ؿاالقععػػػفااليػػػاة،او مػػػاال غػػػزىا ػػػاا كػػػلفايت ةػػػ ايناي ػػػ االا ػػػفا   ػػػزاتاالع ػػػ

 وعػػم المع ػػؿاالقععػػف،ا ػػال غزىالػػل:ا  اجي عػػاؿااجد ػػراالػػذ ا تت ػػعرلاالقػػارى االا
ا. 45 ال عيياالذ ا تتدمعاا فاالقع االاالرلا    

ا ػػػػفا اذفاجفػػػػدالمقعػػػػ ا ػػػػفا غػػػػزىاوتػػػػياتتػػػػتك ؿا ػػػػرلطناافػػػػافا كػػػػلفالنػػػػااأفػػػػرن
يةاونػػػػاا ػػػػفاال ةت ػػػػعااجافعػػػػداافاافتعػػػػدتا ػػػػفاالد ػػػػاؿ،ااال ةت ػػػػع،ا القعػػػػ الػػػػـاتففػػػػت

لاتةنتااليااللابعالالياال عايفااجيتػاي  اتت فمنػاالتتدػذلاا ػدارا النػااتعػاللا ػفاداللنػاا
اا راضاذلؾاال ةت عالتطرحالاليلاعااجيتاي  االدالدة.

ل فادعلع اتااليابدا مفاةلاداالطالرااليقد  ا يا تاافال غزى،اإذااتةػااالػيا
  ػػػػاؿاالقععػػػػ  ،ا فوػػػػػثا ػػػػفا غزالػػػػػااجيػػػػاايابػػػػػدار ػػػػفاف ػػػػػرلرةاافاتكػػػػلفالمع ػػػػػؿااج

القععػػفاوعػػ م ا أدػػذلااالقػػارى ال يت ػػعافنػػاادرتػػا ا ػػفاتةػػارباو ػػ ا الةنػػااالقػػاصا
ا ميال ؽايظرتااالداع ادلفاافا  قدلاا غزالا.

ا يا  االيابدافال غزىاالقععفال ساوع م ا روم افار سال ػاافعػدلا،الاي ػاا إفَّ
ـ  ا يػػد اابػػرأابعػػ ا  لػػر فالدرل  ػػ   اإذايةػػداافااليابػػداكػػافا1933الػػيا ػػاـا    تػػدا

،ا اليابػػدال يػػذايعل ػػ ااظ ػػارلا 46  فوػػثا ػػفا غػػزىابععػػف،البػػدالةػػدلال مػػؽا ػػفاذليػػا
اكافا فوثا فاوع م ايناي  المع ؿاالقععفاالذ ا قرأل.

ا يا  االيابدافال غزىاتأتفا فاكلياايابدا اا فاف رلرةاافا كلفا لمقعػ اما ػ اإفَّ
للدؼ،ا ػذلؾا ػفا ػرلراتاالقعػ االياةوػ ،اإذا ةػباافا دػرجاالقػارى افوعػ م ،الاجا

ا القع ات قداب  تنا،التقتربا فاالوكا  .
لقداتعيااليابدا مفاةلاداالطالرا فايقلدلاالياالفوثا ػفاال غػزىاالقععػف،ااا

ج  البػػػدا ػػػ   و لدااو ػػداالتػػ د  اكػػافا ػػػد لاالػػيا غػػزىا ػػفابعػػػتاا   ػػفاتػػف ؿاالػػزلا

                                           
ا ميااج ارةااليا"الف   "افدج ا فاال غزى.اا *  القدرادرةتاالدراتاتااليقد  اال ـل
،ال ػػالـات  ػػلراالقععػػف:ا109،ال يظػػر:ا ػػفاالقعػػ :اد.ا و ػػدايةػػـ:ا15:ا1 ػػفاالقعػػ :ااو ػػداا ػػلاتػػعد:اجا 45 

ا.193
ا.42 يظر:الرا ااج ؽااجدفف:ااا 46 
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وددلااليابدافايػا:ا  ايعػاؼاال ػرأةالد ػلةاال ػرب  فاالػيار ػعاالظمػـا ينػاالا ػادةاور تنػاا
،ا نػػػػلابػػػػدادػػػػرجافنػػػػذلاالوعػػػػ م افعػػػػدابرا تػػػػاالمقعػػػػ التوم مػػػػاالال كػػػػاراالتػػػػفا 47 إل نػػػػا  
اتو منا.

لكذلؾاالواؿا عاالقع ا  اليكفات  ا اليابدافوثا فا غزىاالقع ،ا لةدلافعػدا
،ا اليابػدا 48 لةاالي:ا  يفذاالرذايػؿا ػفاكتػؿالة ػلدالتقم ػدام ػراعػايب  القرا ةافأيااد 

 … الةدال فادالؿافوفاا فاال غزىاالقععفاافا  الت د  الا:ا  رتال ا فاالو ػاةا
لتػػػػػػتمدصالػػػػػػػذلاالرتػػػػػػػال ا ػػػػػػػفار ػػػػػػػعاالظمػػػػػػـالف ػػػػػػػافافػػػػػػػرا ةاال ػػػػػػػع ا ال  ػػػػػػػ،اال ػػػػػػػرؼا

ا 49 ال ز ؼ..  
االيابػػػداليػػػاال ػػػفادػػػالؿافوفػػػاا ػػػفا غػػػزىابع عػػػف،ااتػػػتطاعاالتلعػػػؿاالػػػياإفَّ

النػػدؼاالػػذ ا عػػفلاال ػػااالقػػاصا ػػفابععػػا،ا نيػػاؾا ػػفاالقعاعػػ فا ػػفا ػػت فاف كػػرةا
 ع ي ا كرسالنااةندلاالقععػف،ا تكػلفالػذلاال كػرةاالقاتػـاال  ػترؾالمقعػصاة  عػا ،ا

ا ال غزىاال لوداللاالذ ا ك ؼا فاا دللة  االقاصالالدا ا.
االقاصافوتبارأ االيابد:ا ةباافا ت عياالياافػرازا غػزالالعػ ام اظػرلؼاإفَّ

تياتػػبالػػذااال غػػزى،اللػػذاا ػػاات كػػفا يػػاا   ػػاكرادعػػفاؾ  ا نػػلابػػدااةػػادا ػػفاتل ػػ ،ا
 غزالا فابعػتاا  ايػااادػف  ،ا ػال غزىافوتػبارا االيابػد:ا  تػم ـال  ػاااي ػلذجالطػلرا

ا. 50  فااطلارااجيتاف،الف افال اا ر دلاال ر الغ رلادلفاافا ت ،الي تا  
يػػباطع ػػ ا ر ػػاف  ا ػػافااليابػػدال ػػفادػػالؿافوفػػاا ػػفاال غػػزى،الةػػداافاا ػػاا  ما

القػػاصالػػ ساباعػػا ا قػػط،الاي ػػاابػػاصاليابػػد،ا نػػلا و ػػؿا كػػرةا ع يػػ اوػػالؿا ػػفادػػالؿا
ابععااا عالناافندؼااعالحاال ةت ع،ا نلا فابععاا د لاالػيايفػذاالظمػـ،

ا. 51 لالعطؼا مياال وتاة ف،ال عا متنـافالوتيي

                                           
ا.41 و لدااو داالت دارايداالقع االود ف ا فاالعراؽ:اا 47 
ا.51ال عدراي تا:ااا 48 
ا.46ال عدراي تا:اا 49 
ا.52 فاالقعصاالعرابفاال عاعر:ااا 50 
ا.96 يظر:ا فاالقعصاالعرابفاال عاعر:ااا 51 
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 ةػابااليابػدافػػ  مايب  اايػاااتػتطاعاافا لعػؿالد ػاا ػفام ػرالالذ ازادا ػفاا
،ا قػػػػداوػػػػا ظا مػػػػياةػػػػللراال ػػػػفاالقععػػػػف،الوػػػػا ظا مػػػػياال ي ػػػػ ا 52 ا تعػػػػاؿاالاتكمػػػػؼ

االقعع  .
اال غزىا رلر ال نـادادؿاالع ؿاالقععف،ا القارى ا فوثا ػفا وعػم ا إفَّ

 ي ػػػػػػػػ اايناي ػػػػػػػػ ا وػػػػػػػػالؿاافا دػػػػػػػػرجافنػػػػػػػػا،ااجاافااليابػػػػػػػػداا ػػػػػػػػترطاافا عػػػػػػػػاوباال غػػػػػػػػزى
،اجفاالقع ال تتا كرةال غزى،الاي االفا فالاااتػسالبلا ػداتر عػاا ػفا 53 بعع  

االتقر ر  اال فا رةا فاالطرح،ا  فقياالع ؿادالدا ا فادالؿالذلاال ي  .
 عدااليابدا مفاةلاداالطالرا فااليقاداالذ فاوالللااالتل  ؽاف فا  ػ لفاالع ػؿا

 غػػػزىاالقععػػػفاكػػػافا فوػػػثاا  ػػػاا ػػػفاالقععػػػفال ػػػكما،ا اليابػػػدا يػػػدافوفػػػاا ػػػفاال
 الي  الذااال غزىالم ي  االقعع  ،النذااالتػفبالةػداافا   نػد ا  تػياالعػقر  الػـا
 تتطعاأْفا ل رال غزالاال ي ػ اال ياتػف ،ا كايػتابعػ ا   ةر ػلفاط فػلف  اتو ػؿا غػزىا

اا 54 اةعؿاال   لف:ا  التعا فاالقالباالذ اتكبا  ا  
 ا ع ػػاراالفيػػا اال يػػفاالقععػػف،ا نػػفاالفا ػػثااجلؿا ػػدااليابػػداك ػػاااتػػم يااالمغػػا

ليةػػػػاحاالع ػػػػؿاالقععػػػػفاالا  ػػػػما،الػػػػذلؾاد ػػػػااالػػػػيا ػػػػرلرةاادت ػػػػاراالمغػػػػ ا مػػػػيال ػػػػؽا
 عط اتاالقع الظرل نا،النذاا قداا ارااليا دـاتل  ؽا   نػد ا  تػياالعػقر  ا ػفا

عػػػدابعػػػتاا  الي ػػػؽاالطل ػػػؿ  اجيػػػااادتػػػارااتػػػملباالتػػػدا ف،ا كػػػافاتػػػففا ا ػػػفات ػػػل ااب
ا. 55 ال تلؼ

لقػػداارادااليابػػدااج  ػػا االػػياتػػرافطااةػػزا االع ػػؿاالقععػػفاككػػؿ،ا اليةػػاحا تطمػػبا
ادارةا  لل  ابادرةا ميااجواط افأركافاالػيصاالقععػفاة  عػا ال ةايتػتناا ػفادػالؿا

ا را اةااليتبالاجفتعادا فاالقلالباالةالزة.

                                           
ا.96 يظر:اال عدراي تا:ااا 52 
ا.96 يظر:اال عدراي تا:ااا 53 
ا.80ال عدراي تا:ااا 54 
ا.84ظر:اال عدراي تا:ا ياا 55 
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قػص،ا القعػصاك ااافاطف عػ االقعػ ال غزالػاا  ر ػافا مػياالقػاصااتػملباال
الي تػػػفاالػػػذ ا وػػػالؿاتعػػػل را عايػػػاةاالػػػي سااجيتػػػاي  ا  ػػػددؿاالػػػيا ػػػالـا  الالل ػػػف  ا
 دتمػػؼا ػػفاالقعػػصااجةت ػػا فاالػػذ ا نػػدؼاالػػيااجعػػالحالالتيػػل ر،اللػػذاا ػػااوػػالؿا

االيابداا  اوا،اوتيا را  ااالقاصاجفااليابدالدؼااليار عاال تتلىاالقععف.
تقي ػػ االقععػػ  ااتػػتد تا ػػفاالقػػاصاافا غمػػؼالقػػداا ػػارااليابػػداالػػياافاتقػػدـاال

بعػػدلافغ ػػلضاا مػػيا ػػفاافا كػػلفا   ػػلوا ،النػػذاا ػػافا   ة ػػداطلف ػػا  ابػػدااةػػادا ػػفا
بعتاا  اللل ؼ  اجفا غزالالـا كػفالا ػوا اةم ػا ،الاي ػااكػافا غم ػا ،الكيػااا طػيارلوػا ا

ا 56 او  المع ؿاالقععف.
افػػرلزاال غػػزىا  ػػعؼا ػػفاال ي ػػ االقععػػ  ،اللنػػ ذاا ػػافا ي ػػ ا  يػػزاراتػػم ـ  اإفَّ

 فابعتاا  يع ب  اكايتا ع   اجفاالقاصا رضا غزالافعلرةالا ػو ال م لتػ ا
ا 57 اللذاااج رابادلااليااج تعاؿ.

ام لضاال غزىا ةباأْفاجا عؿاالياودااجفناـاالتػاـ،االػذ ا تعػذرا  ػاا اجاأفَّ
دمػػؿا قمػػؿا ػػفاا مػػياالقػػارى اافا عػػؿاالػػيالػػدؼاالقػػاص،اجفاذلػػؾاتػػلؼا توػػلؿاالػػي

ب  ػػػ االع ػػػؿ،اللػػػذاا ػػػاالةػػػدلااليابػػػدا ػػػفا ة ل ػػػ ا  اللةػػػاااجدػػػر  الػػػػ   تاداالتكرلػػػف  ،ا
 قعداالقاصاكافافع دا ا فاالقارى ا  ػااا ػاؽاال نػـاالعػو ،ال غػزىاالقػاص،الاظنػرلا

ا. 58 فعلرةا دال  ال ااارادلالل
االيابػػداأللػػياال غػػزىادادػػؿاالع ػػ ؿاالقععػػفا ػػفالػػذاا  كػػفالمفوػػثاأْفا قػػلؿاأفَّ

 يا ػػػ اداعػػػ ،ال ػػػدلادل ػػػؿااليةػػػاح،اجيػػػاا فعػػػداالقعػػػ ا ػػػفاالوكا ػػػ ال قرفنػػػاا ػػػفاال ػػػفا
القععػػػف،اللكػػػفاف ػػػرطاأْفا را ػػػفاالقػػػاصاالػػػياةػػػلاراال غػػػزىاال ي ػػػ االقععػػػ  ،اجفا

االقع ال تتا   ليا ا قط،الاي اا   لفا را قاا كؿا يفاياة،.

                                           
ا.217 يظر:ا فاود ثاالقع الال ترو  :ااا 56 
ا.84:ا1 فاالر ادةاال ي  :جاا 57 
ا.28 يظر:ا فاالقعصاالعرابفاال عاعر:ااا 58 
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 البحث عن القصة االنموذج
لاداالطػػػػالرافوفػػػػاا ػػػػفاالقعػػػػ ااجي ػػػػلذجا ػػػػفا ػػػػفادعلعػػػػ اتااليابػػػػدا مػػػػفاةػػػػ

ال ة ل ػػػػ االقععػػػػػ  ،ا وػػػػػالج ا ػػػػػفادػػػػػالؿاذلػػػػػؾال ػػػػػتاايتفػػػػػالاالقػػػػػاصاالػػػػػياأْفايةاوػػػػػاا
القععػػفا ت فػػؿا ػػفالػػذلاالقعػػ ،الذلػػؾالكػػفا تػػ را مػػيال ػػؽا ي ػػ اتمػػؾاالقعػػ ،اللػػلا
القايػػػػػؿ:ا  كيػػػػػتادػػػػػالؿابػػػػػرا ةا ة ل ػػػػػ ابععػػػػػ  اافوػػػػػثا ػػػػػفاالقعػػػػػ ااجة ػػػػػؿا  نػػػػػا،ا

طفعػػػا ااجكفػػػرااعػػػال الدجلػػػ ال ػػػاذااًاجتكػػػدلااتأك ػػػدا اداعػػػا الكػػػأفاالال قعػػػلدافاجة ػػػؿ
ا تػ را  ة ؿات اتاالقاصا ت فم ا  نا..االاكأفالذلاالقع الفاالدل ؿاالػذ ا ةػباأفَّ

ا. 59  فا ليااالقاص  
ابعدااليابدا فاذلؾاللاتلط داال فاالقععػف،ا ػفادػالؿاتيف ػااالقػاصاالػيا إفَّ

 ادػػطاتػػ رالمقػػاصا ت تػػؾافػػااجيػػااوةػػرااجتػػاسا ػػفا لا ػػؿااجفػػداعالد ػػا،ا نػػلاف فافػػ
ا ت رتااال ي  .

ا فالاةفاتااليقد:ا  أْفا قؼا يدا االلا ػفاعػ  ـاالت ػاـاالكاتػبا  دااليابداأفَّ
ا. 60 ل االلااع ؿا فاو اتاال كرل  

لنػػذااتػػعيا ػػفايقػػلدلاة  عػػا االػػياتقػػد ـاالقعػػ االتػػفا ةػػدلااتو ػػؿا قل ػػاتاال ػػفا
لذلؾال   زلاا ػفافق ػ ابعػصاال ة ل ػ ،اللكػفا يفػااالقػاصاالقععفاتقد  ا اداعا ،ا

ا ميا رلرةاالت را فااجتةالاي تااالذ اتارتا م ااالقع .
  ػػػفاكتافػػػاا   ػػػفاالقعػػػصاالعرابػػػفاال عاعػػػر  ااردؼاكػػػؿا ة ل ػػػ ابععػػػ  ا
ػؿا ينػاادػالؿايقػدلال ل ػ،ااينػاالػفااج  ػؿافػ فابعػصا فقعػ ااي ػلذج،اكػافابػدا عن

اال ة ل  .
 ا مػػػياالػػػرمـا ػػػفافرا تػػػااالقععػػػ  ،ااجاافااليابػػػدالةػػػداافابعػػػ ا ػػػػ  التكرلف 

   ل ػػػدااليػػػار  الػػػفااجي ػػػلذجاالػػػذ ا ةػػػباافا تػػػ را م ػػػااالقػػػاص،ا نػػػفاالقعػػػ االتػػػفا
ا. 61 ت فؿايةاوا

                                           
ا.144ا-143ج.اس:ااا 59 
ا.191 فاود ثاالقع الال ترو  :ااا 60 
ا.22 يظر:ا فاالقعصاالعرابفاال عاعر:ااا 61 
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ا ػػػػػػػاا ة ل ػػػػػػػ ا  و ػػػػػػػاةاباتػػػػػػػ    الػػػػػػػػ   اكرادعػػػػػػػفاؾ  ،ا ايػػػػػػػااادتػػػػػػػارابعػػػػػػػ ا
حاالقععػػػػفا  العػػػػد قاف  اجيػػػػاالةػػػػدلااا  ػػػػؿابعػػػػصاال ة ل ػػػػ ،ال ياعػػػػرااليةػػػػا

ا. 62  ت فم ا  نا
لكػػػذلؾاالوػػػاؿا ػػػعا   نػػػد ا  تػػػياالعػػػقر  ا ػػػافااليابػػػدالةػػػدا ي تػػػااالعال ػػػ ا ػػػفا
بعػػػ ا  د ػػػا اةد ػػػدة  ا نػػػذلاالقعػػػ :ا  تأك ػػػدالم ةػػػاؿاالػػػذ ا ػػػية،ا  ػػػااالعػػػقرال ت ػػػلؽا

ا. 63 ل ةدد  
لنذااالتفبا افااليابداد ااالقاصاالػيابػرا ةالػذلاالقعػ ا ػرارا ،اجيػاافعػداالقػرا ةا

،ال تػػرؾا ػػاالػػلاطػػارى ا ػػفا  مػػاا 64 ةدا ػػاالػػلااعػػ ؿا ػػفا يػػاا  تػػ را مػػياينةػػاتػػ 
القععػػػف،ا اجةػػػدرافالقػػػاص:ا  أْفا طػػػلراي تػػػاا ػػػفاوػػػدلداي تػػػا،اأ اوػػػدلدا للفتػػػاا

ا. 65 لدفراتاال عتقدلال دا ؿايةاوا  
ا عر  االقاصاف ةاؿاافدا ااا را ػرلر التطػلراال ػفاالقععػف،النػذاايةػدا إفَّ

اي تػػا،ا فل ػػعا ػػداالقػػاصا مػػياكػػلا فااجفػػداعالد ػػا،التكػػلفااليت ةػػ اربػػفالػػذاااليابػػداالػػـز
اال فالتطلرلالالتواباافركباال فاالقععفاالعال ف.

 تطمػػػػباتع ػػػػ فاالقعػػػػ ااجي ػػػػلذجادراتػػػػ اال ة ل ػػػػ االقععػػػػ  ادراتػػػػ ا   قػػػػ ،ا
ل قاريػػػ االقعػػػصافع ػػػناافػػػفعض،المتلعػػػؿاالػػػيايقطػػػ ااجفػػػداعالػػػدىاالقػػػاص،ا اليابػػػدا

طع  ا ر اف  ابدااةادا فابع ا    فا فريػف  اكػافاذلػؾايت ةػ ا يد االةدا  مايبا
ا. 66 برا ةا   ق ال لتع القعصاال ة ل  افاك منا

لكػػذلؾاالوػػاؿا ػػعا ة ل ػػ ا  اليا ػػذة  الػػػ   و لداالظػػالر  ا قػػدالةػػداالفوػػثاافا
ادت ػػارااليابػػػدالقعػػػ ا  الع ػػػؽ  الت فػػػؿايةػػػاحاالقػػػاصا ي ػػػااكػػػافايت ةػػػ اتع ػػػؽا ػػػفابػػػرا ةا

ا. 67  قاري االقعصا عافع نااالفعضال ة ل  الا
                                           

ا.60بفاال عاعر:ا يظر:ا فاالقعصاالعرااا 62 
ا.88ال عدراي تا:ااا 63 
ا.88 يظر:اال عدراي تا:اا 64 
ا.88ال عدراي تا:اا 65 
ا.100-94 يظر:اال عدراي تا:ااا 66 
ا.117-112 يظر:ا فاالقعصاالعرابفاال عاعر:ااا 67 
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الذاااجدت ارالـا كفايت ة ابرا ةابعصاال ة ل  ،ا وتػب،افػؿاكػافايت ةػ ا إفَّ
،النػػذاايةػػدلا   ػػؿا 68  ياب ػػاتا ػػعاالقػػاصاي تػػااالػػذ اكػػافا   ػػؿابعػػ ا مػػياادػػرى

بعتفا  وتافاتابد     ال   فاايتظاراالز فااجتػف  الػػ   فدااج  ػراالوف ػب  ا مػيا
 ة ل تااجياالةدايةاحاالقاصا ت فالا فالػات فاالقعػت فاللنػذااالتػفبافابفابعصا

د ااالقاصاالياالتا ػؿا ػفاالقعػت فالاجيطػالؽا ين ػا،ا ػفادػالؿاا ػادةابرا تن ػاا ػرارا ا
ا. 69 لملبلؼا ميا لا ؿااليةاح

ا ػػاا  يػػزاراتػػم ـ  ا ػػافااليابػػدالةػػداب ػػ ايةاوػػاا ت فمػػ ا ػػفابعػػ ا  ال ػػار  ا نػػفا
عػػراال ػػفاالقععػػفافيتػػبا تتػػال  ،ا  نػػااالع ػػؽاال يػػفالاجيتػػايف،ا وتل ػػ ا مػػيا يا

 نػػػفابعػػػ :ا  تة ػػػعاالطرا ػػػ االػػػياالع ػػػؽالت ػػػعاوةػػػرا ا ػػػعا ػػػفابا تو ػػػزالمتةد ػػػدا ػػػفا
ا. 70 ال عرالالقع الاليقد  

الػػػذلاالقعػػػ الػػػف:ا   ػػػفاتوػػػؼاالقعػػػ االعراب ػػػ افػػػؿاالعرف ػػػ ا لقػػػدالةػػػدااليابػػػداأفَّ
ا. 71 لتعم،اجفاتترةـاالياا  الغ اادرى  

االيابدابداادتارابع ا  ال أر  التكػلفااجي ػلذجالقعػصا  يػزارا  فالياايةداأفن
تم ـ  اجفا  نػا:ا  ة ػاعا يػاالة ػاعا كػرلا .. الاذااكػافاجفػدا ػفاادت ػارابعػ الاوػدةا

ا. 72 ت فؿاا ميالعؿاال اايزاراتم ـا الا عدىا فاادت اراال ار  
االيابػػداتػػعيا ػػفادػػال ؿاادت ػػارلالمقعػػ ااجي ػػلذج،االػػيا  كػػفالمفوػػثاأْفا قػػلؿاأفن

تلة اا يا  االقاصاالياال ةاؿاالذ ا وقؽا  اادطلةا تقد  ا فا ةاؿاالقػص،الفػذلؾا
 وقػػػؽاالنػػػدؼاالوق قػػػفا ػػػفاالع م ػػػ االيقد ػػػ ،االتػػػفالػػػد ناااجتػػػاسالػػػلاتطػػػل راالوركػػػ ا

ااجدف  .

                                           
ا.132 يظر:اال عدراي تا:ااا 68 
ا.201 يظر:ا فاود ثاالقع الال ترو  :ااا 69 
ا.70-69:ا1:اج فاالر ادةاال ي  اا 70 
ا.70:ا1ال عدراي تا:اجاا 71 
ا.131ا-130ال عدراي تا:اا 72 
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ل ػػفالػػذااال يطمػػؽا ػػدفااليابػػداجا تػػلاييا ػػفابفػػلؿا ة ل ػػ ابععػػ  اجاتوظػػيا
 ػػػػ ا ي ػػػػ ا ال ػػػػ الة  ػػػػعاالقعػػػػص،الكينػػػػااتوػػػػل ا مػػػػيابعػػػػ ا تكا مػػػػ ،ا  ع ػػػػؿا مػػػػياافق 

تياللناايقد ا ،اجياا ةدا فالذااالقاصا للف ا ي  ا ال ػ ،ا كيتػاا ػفاكتافػ اتمػؾاالقعػ ،ا
ا  تعياةالدا التل  ،االطر ؽاالعو ،المقاص،ا فادالؿاتاك دلا مياتمؾاالقع .

االفوثال سا فا عرضا ياب  اعلابارأ  االيابدا فاادت ػارلالنػذلاالقعػصاإفَّ
األاج،الاي ااتعياالياافرازاظالرةا ن  ا فاظلالرااليقدالد ا.

 
 

 
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

 خالصة القصص
لقػػػدا  ػػػدااليابػػػدا مػػػفاةػػػلاداالطػػػالراالػػػياتقػػػد ـادالعػػػ الا  ػػػ المقعػػػصاالتػػػفا
 يقػػدلا،ا قػػدالةػػداالفوػػثاافااليابػػداا طػػيادالعػػ الة  ػػعاالقعػػصا ػػفادلفاافا تػػرؾا
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تقػػػراالػػػياالتمدػػػ صاللػػػذااافادؿا مػػػيا ػػػف ا اي ػػػاا ػػػدؿا مػػػياافااليابػػػدااتدػػػذابعػػػ ات 
ا. 73 التمد صا ينةا الا

االتمدػػ صا  ػػزةاادػػرىا  ػػزتايقػػدا مػػفاةػػلاداالطػػالر،اللػػلافنػػذااابتػػربا ػػفا إفَّ
االلابع  االيقد  ،االتفاوالؿايقادلاااتداذاالتمد صا دارا اليقدلـ.

 عػػدرا ػػفاداللػػاااوكا ػػا اتػػر ع ا ػػفااجاافااليابػػداليػػااجا ع ػػداالػػياالتمدػػ صال
الع ػػؿاال يقػػلد،افػػؿالةػػداالفوػػثاافااليابػػدافعػػداتقد  ػػاادالعػػ التمػػؾاالقعػػصا ع ػػداالػػيا
توم منػػاا مػػيال ػػؽااطػػرايقد ػػ ا وػػددةافقػػلاي فااليقػػدااجدفػػف،اللكينػػاا عرل ػػ افاتػػملبا

ا. 74 افدا ف
اارا االيابػػدال تػػتاارا اايطفا  ػػ اف عيػػياال ػػينلااجيطفػػا فاالػػذ ا  تػػرعااليابػػداإفَّ

داللػػػااالػػػياطػػػرحاارايػػػاا ػػػفام ػػػرادراتػػػ ال ػػػفام ػػػرا ػػػلافط،اللكينػػػااايطفا  ػػػ اداعػػػ ا
 اليابدا فاة  عااوكا ااكافا ينة ا ،ااجاايااجا رفطاي تااف ػينلا وػدد،افػؿا ادػذا ػفا

اكؿا ينلا اا رالاعالوا الدد  االيصاال يقلد.
ر،اللكينػااجاتعيػفا عداالتمد صادعلع  ايقد  ات  زافناايقدا مفاةلاداالطال

اعػػدارااوكػػاـاتػػر ع افقػػدرا ػػااتعيػػفادطػػلةا ن ػػ الةػػدلاااليابػػدا ػػرلرةاجك ػػاؿاال قػػاؿا
االيقد ،النذاا الفوثالةداافاالتمد صالدىااليابدا رتفطافياو ت ف:

ا. 75 اجللي:اا ةافاافاجفراال يقلد،االذ ا د للاالياتقد ـاتمؾاالدالع 
ا
ا
ا

                                           
ل و ػػلدااو ػػداا131-86-85-83-63-61-58ا-52-22-20 يظػػر:ا ػػفاالقعػػصاالعرابػػفاال عاعػػر:ااا 73 

،ال ػػػػفاوػػػػد ثاالقعػػػػ ا163-152-140-128-126ا-43-39التػػػػ دارايػػػػداالقعػػػػ االود فػػػػ ا ػػػػفاالعػػػػراؽ:ا
ا-86ا-62:ا1،ال ػػػػفاالر ػػػػادةاال ي ػػػػ المقعػػػػصاالعرابػػػػف:اج309ا-298ا-216ا-215ا-124لال تػػػػرو  :ا

،المػػػايـاالػػػػدفاغادراتػػػػاتال كتفػػػػ :ا62ا-60ا-55ا-34ا-28:ا2،ال ػػػفاالر ػػػػادةاال  يػػػػ اج102ا-101ا-95
ا.81-84-87-89

ا.69ا-52 يظر:ا فاالقعصاالعرابفاال عاعر:اا 74 
ا.117 يظر:ا فاود ثاالقع الال ترو  :ااا 75 
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لقػػارى ابر فػػا ا ػػفاالع ػػؿاال يقػػلد،ا  كػػلفا مػػياال ػػاـااجدػػرى:اافااليابػػداوػػالؿاافا  ػػعاا
لللافت طاةدا ا فاالقع ،ا قارى اال قال االيقد  ابدا كلفام را طمعا مياتمػؾا

االقع ،الفنذاات قداال قال اةز ا ا فا ن تنا.
افااليابداور صا مياافا  عاالقػارى ا ػفا ػ فاالع ػؿاالقععػفا ػفادػالؿا

ا عااجفراال يقلد،ا اليابداجا كتبالي تػاالاي ػاا م ػاااتفاعااتال بات دلالتةعماا ت ا ال ا
ا. 76 افا  كرافالقارى اجيا:ا   يعرا فاالع م  االيقد    

لقػػػػداا ػػػػػارااليابػػػػداالػػػػػياافاالتمدػػػػ صا كػػػػػلفا ػػػػعاالقعػػػػػصاذاتاالوػػػػلادث،اا ػػػػػاا
القعػػػصاالي تػػػفا ايػػػااجا  كػػػفاتمد عػػػاا،النػػػذاا ايػػػاالػػػـا قػػػدـاتمد عػػػا القعػػػ ا   ػػػلتا

ؽا لتا  الػػ   و لداوتػفاالعػذب  الذلػؾ:ا  جينػاال تػتابعػ ااوػداثاالرةؿاالذ اتف
ا. 77 بدرا االفابع ا  ا ر  

اجاافاالفوػػػثاجا لا ػػػؽااليابػػػدا ػػػفارا ػػػا،اجفالكػػػؿايػػػلعا ػػػفاالقعػػػصا  قػػػا ا ي ػػػا ا
 تػػتط عااليابػػداافا ظنػػرلالمقػػارى ،ا ال تػػػأل ال تػػتا تػػأل ابعػػصااوػػداثاالابعػػػصا

اط عا فاداللنااافايعؿااليالدؼاالا غزى.ي تفابدرا االفاتةرف ا   ق ايتت
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

                                           
ا.143ج.اس:ااا 76 
ا.300 فاود ثاالقع الال ترو  :ااا 77 



 111 

ا
ا
ا

 استذكار القصص
افااليابدادرساكف را ا فاالقعصاليقدلاا فافػاباالت ػافااالػذ ارفػطا ػفاداللػاا
ف فاالعد دا فاالقعػص،اللػذااال ػينلااليقػد اتػفؽالميقػاداالعػرباالقػد ا اافاينةػللا ػفا

ا ػػافاالت ػػافاا ػػفاالفي ػػ اا ػػا 78 دراتػػ اال ػػعراتوػػتافػػابا عػػطمواتا  التػػرب    ااال ػػـل
القععػػػ  الالف  ػػػ الاجطػػػرااجدػػػرىا ػػػدرساتوػػػتافػػػابا  التيػػػاص  االػػػذ ايػػػزلااج  ػػػاؿا

اال ت افن ا فاالترب الاددمناا فافاباالتدادؿااليعف.
ل فاالعلا ؿاالتفا كيتااليابدا فاذلؾاتع افقا تاااليقد  اال  ػت م ا مػياالقػد ـا

ا. 79   الذااالةايبايةدلابداةعماا رطا المقاصاا  ا الالود ثالالعرففالالغرفف،الجل 
الػػػػػذلاالفقا ػػػػػ االلاتػػػػػع ا كيػػػػػتااليابػػػػػدا مػػػػػفاةػػػػػلاداالطػػػػػالرا ػػػػػفاا ػػػػػفاعايقػػػػػدلا إفَّ
القععػػفافدعػػايصا ن ػػ ا ينػػا:ااتػػتذكاراالقعػػصا نػػلا ػػفاكف ػػرا ػػفايقػػلدلاوػػرصا

ا ميارفطاالقعصاالتفا يقدلاافقعصا ال   ابدا رتا م اادالؿابرا اتاالاطال ا.
ل تاداالتكرلف  البعػ اا-ذاايةدا فال اتقر فااف فا   لفا  الع لفاالد ر فال

  مادةاالكا  م ا  ا اليابداا اراالياافا  التكرلف  اابتربا فا   ليااالقععفاالػذ ا
د ػػػاا  ػػػااالػػػياايعػػػاؼاالفغا ػػػاا ػػػفابعػػػ ا  مػػػادةاالكا  م ػػػا  ا كػػػالاالقعػػػت فاد ػػػتاالػػػيا

ا. 80  غزىااةت ا ف
 ػافااليابػدالةػػداافا  عػالحاو ػد   اينػػلاينػلابعػػ ااا ػاابعػ ا  زلاجا طػػا  

  ايػػػػػػػااكاري يػػػػػػػا  الػػػػػػػػ  تللتتل   ،ا نػػػػػػػلاد ػػػػػػػاا ػػػػػػػفابعػػػػػػػتااالػػػػػػػيااجعػػػػػػػالحاك ػػػػػػػاا عػػػػػػػؿا
ا. 81   تللتتل   

                                           
ا.451-447 يظر:ا قاجتا فاتار  االيقداالعرفف:ااا 78 
ا.97 يظر:الرا ااج ؽااجدفف:ااا 79 
ا13 يظر:ا فاالقعصاالعرابفاال عاعر:ااا 80 
ا.131 يظر:اال عدراي تا:ااا 81 
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ااتتذكاراالقعصادل ؿا مياافاالقػاصالاتػعااجطػالعا مػياالقعػصاكف ػرا إفَّ
ال ػاابػرألاالقرا ةالناالالتع ؽا  نا،البداتا دتاالذلاالقرا ةا مياالرفطافػ فا  ػاابػرألاال ػـل

افاج س.
ل فاتمؾاالقعصاالتفااتتذكرلاااليابػدافتػفبا ػاا  نػاا ػفاتقػاربايعػف،ابعػ ا
  رل اي ؿ  الػا   ارت ف  ا قداا ػاراالػياافا  و  ػداالعفػلد   ابػدابرالػاالتػافرافنػااللػلا
ا اعؼ  ا القاصابداتارا ميااجتملباي تااالػذ ااتدػذلا  كتبابعتاا  لقا ا فا ـل

ا. 82 رت ف  ا فابعتاا كالاالقعت فات رةاذات     ا
اوػػد ثااليابػػدا ػػفابعػػ ا  رل اي ػػؿ  افنػػذلاالطر قػػ ا ػػفاالت عػػ ؿادل ػػؿا مػػيا إفَّ
برا تنػػاا ػػفابفػػؿااليابػػدابػػرا ةاال تع ػػؽاالػػذ ا تػػعياالػػيااتػػتةال ا  ػػؽاالقػػاصاال يػػف،ا

  ا ػػفال ػػفافػػـاتقر ػػباتمػػؾاج كػػاراال تفا ػػدةا ػػفادػػالؿارفػػطابعػػ افػػادرىا ػػػ  يزاراتػػم ـ
بعػػتاا  يعػػ ب  ابػػداابتػػربا ػػفابعػػ ا  مػػادةاالكا  م ػػا  اا  ػػا ،اجيػػااد ػػااالػػيا غػػزىا

ا. 83 اةت ا فاك اا عمتاتمؾاالقع 
ا اابع ا   قباالت ةارة  ا افا  يزاراتم ـ  اابتربا  ناا فابعػ ا  الوم ػ   ا
الػػػػ   لفلتاف..  ا القػػػاصافػػػالما ػػػفااجفػػػراالي تػػػف،ا  ػػػاابرفػػػاا ػػػفا ػػػينلا   لفلتػػػاف  

،الالػذ الةػدلاجا ياتػبا  يػزاراتػم ـ  اوتػيالافاكػافالػػ   لفلتاف  اجفا 84 القععف
ااج تعاؿااعف،ابد  ا ا فاالقصاوتبارا االيابد.

لكذلؾاالواؿا عا   فداال مؾايػلر   االػذ اكتػبابعػ ا  مف ػاف  الكايػتادل ػؿا
بعػ ايةاوا،ا افااليابداا اراالػياافا  تػارتر  الػاا  ػؿابععػفا و ػؿاي ػسا يػلافا

،ااجاايػػااا ػػاراالػػياافا   فػػداال مػػؾايػػلر   اايطمػػؽا ػػفاف يتػػاا 85    فػػداال مػػؾايػػلر   
ا،ا مـا ةردابعتاا فا وم تنا. 86 ل ةت عاالفقا تا

                                           
ا.129 يظر:ا فاود ثاالقع الال ترو  :ااا 82 
ا.89-88ا:1 يظرا فاالر ادةاال  ي :اجاا 83 
ا.111 يظر:اال عدراي تا:ااا 84 
ا.49:ا2 يظر:ا فاالر ادةاال ي  :اجاا 85 
ا.49 يظر:اال عدراي تا:ااا 86 
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االتقػاربافػ فاالقعػصاجا عيػفافال ػرلرةاافاالقػاصابػػدا لقػداا ػارااليابػداالػياأفَّ
فػؿاافااليابػدالةػداافابرأابعصا   لفلتاف  االا  تارتر  االام رلـاوتيا تافرافنػا،ا

التفبالل:ا   ةار اال ػفاالتػفاجا عػعباافاتادػذاتػفال ا تقارفػ ا مػياادػتالؼاالغا ػ ا
ا. 87 لالندؼالالعقم  الالتةرف   

لقػػدالةػػداالفوػػثاافااتػػتذكاراالقعػػصادعلعػػ  ايقد ػػ ا ن ػػ الػػدىااليابػػدا مػػفا
ؾالغػػ ااةيف ػػ اةػػلاداالطػػالر،اللػػفادل ػػؿات كيػػا،ا نػػلايابػػداكف ػػرااجطػػالعالالقػػرا ة،ا  تمػػ

 كيتاا فابرا ةاالعد دا فاالقعػصافمغػ االمنػا،الفػذلؾااعػف،الد ػاادػز فافقػا فاكرتػاا
الدد  االع م  االيقد  .

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

                                           
ا.105 فاود ثاالقع الال ترو  :اا 87 
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 عناية الناقد بالتسمسل الزمني
 ػػفادعلعػػ اتااليابػػدا مػػفاةػػلاداالطػػالرا يا تػػاافالتتمتػػؿاالز يػػفالمقعػػص،ا

 ي ا الذلؾا فااةؿ:ا  ادراؾادطاالتطػلرا يرالابداورصا فايقلدلا مياتتفعاالقعصازا
ا. 88 لالتقدـ،ال مياادراؾااجع ؿاالذ اظؿافافتا ا ميا راالتي ف  

 نلاتعيا ػفادػالؿاذلػؾاالػياتم ػساتطػلراالقػاص،ال ػت كفا ػفا عر ػ اال للفػ ا
الوق ق ػػػ االتػػػفا ػػػفاال  كػػػفاعػػػقمناافال  ارتػػػ ،ا اليابػػػدا يػػػد ااادتػػػارا ة ل ػػػ ا  اللةػػػ ا

التكرلػػػف  ،افػػدأاالقعػػػصاوتػػػبابػػػد نااز ي ػػا ،ا افتػػػدأافقعػػػ ا  الع ػػػلفاااجدػػر  الػػػػ   تاد
  االياافالعؿااليابع ا  اللةاااجدػر  ا1950الد ر  االتفاكتفنااالقاصا اـا  

ا. 89 للفاادرا ااكتبا  التكرلف  ا فاتمؾاال ة ل  
لكذلؾاالواؿا ػعا   ػاكرادعػفاؾ  ا ػفا ة ل تػاا  و ػاةاباتػ    ا اليابػداتػافعا

ا. 90 فوتبا  الدلااالز يفادارتا ادالؿاذلؾادطاتقدـاالقاصا ي ا االقعصا
ل ػػػػفادػػػػالؿا تافعػػػػ االيابػػػػدالتػػػػلار  االقعػػػػصالةػػػػداافابعػػػػ ا  د ػػػػا اةد ػػػػدة  ا
لػ   ند ا  تياالعقر  اتتتوؽاالعدارةا فاال ة ل  اجاجيناااجتفؽاز يا ا وتػب،ا

ا. 91 فؿاجيناااج  ؽا يا
قعػصافوتػبا  الدلػا،ااجيتػابفايفا ػفاافااليابدابداطالػباالقػاصافترت ػباال

لذااا ارةالميابدال قؼا ميا للفػ االقػاصاالوق ق ػ ،ا ػػ   و لداالظػالر  ا يػد اااعػدرا
  ،الةدااليابداافاالقاصا ػت كفا ي ػا ،اللػذااالػت كفالػـا كػفا1962بعتاااجلليا اـا  

للػذاا ػاااكػدلالل دا عاد  ،الاي ااةا ايت ة ابرا اتا د دةال  ارت ا فاكتافػااالقعػ ،ا
اليابػػػدا يػػػد ااا ػػػاراالػػػياافاالقػػػاصابػػػدااعػػػدرابعػػػ اادػػػرىابفػػػؿابعػػػتاالػػػذل،الكيػػػاالػػػـا

ا. 92   1958 ي رلا،اللفابع اا  درلباال رالقات  االتفااعدرلاا اـا  

                                           
ا.13 فاالقعصاالعرابفاال عاعر:ااا 88 
ا.13 يظر:اال عدراي تا:ااا 89 
ا.60-48 يظر:اال عدراي تا:ااا 90 
ا.87 يظر:اال عدراي تا:ااا 91 
ا.112 يظر:ا فاالقعصاالعرابفاال عاعر:ااا 92 
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اتل  ،الذلااج لرالـا كفا ت ترا اللجا يا  االيابػدافتتمتػؿاالقعػصاز ي ػا ،ا إفَّ
 ة ل تاا  مدا ا أتفاالرف ع  ا اليابدابداوػرصااللذااالتتفعا  ؿا  عالحاو د   ا ف

ا. 93  مياتفف تاتلار  االقعصاتع ا التل  ،ا تاراالقاصا ي ا ا
ا ػػاا ة ل ػػ ا  يػػزاراتػػم ـ  اللػػفا  ا ػػ ا اتا نػػ   ا ػػافااليابػػدابػػداا ػػاراالػػياايػػاا
درتػػػػنااتتمتػػػػػال اجفاالقػػػػػاصالػػػػػـا ػػػػػترخاالقعػػػػػصاكػػػػػفا تتػػػػػييالميابػػػػػدادراتػػػػػتناافوتػػػػػبا

اايػػااظػػؿاور عػػا ا مػػيا عر ػػ اتػػار  اكتافػػ اتمػػؾاالقعػػص،ا ػػفادػػالؿا،ااج 94 اجتػػفق  
،ا اليابداا اراالياافابع ا  يع ب  الػ  يزاراتم ـ  الفا 95 التتاؿالالفوثالالتد  ف

اجتػػػػفؽ،اجيػػػػاالةػػػػدلااتو ػػػػؿارلحابعػػػػصا  ذاااليػػػػلفاا ػػػػلب  ا ػػػػفا ة ل تػػػػاا  رتػػػػؿا
ا.ا 96 1946اجيتاي    االتفااعدرلاا اـا

بعػػ ا  يعػػ ب  البعػػ ا   ة ل ػػ ااتػػطلايات  او ػػثاا ػػارااك ػػااايػػاارفػػطافػػ ف
الياافااجفي فابداكتفتاا فاوقف از ي ػ ا تقارفػ ،الذلػؾاجفاالنػدؼالاوػدالطر قػ االقػصا
لاوػػدة،اللػػذاا ػػااةعمػػاا قػػرراافاكػػالاالقعػػت فابفػػؿابعػػتفا  ا ػػ ا اتا نػػ   ال  ال ػػار  ا

 ا ن ػػػػاافعػػػػدا  يعػػػػ ب  ا القعػػػػت فااجد ػػػػرت فاا تمكتػػػػاا قل ػػػػاتاالقعػػػػ اال ي ػػػػ االود فػػػػ
ل   ة ل ػػػ ااتػػػطلايات  ،اك ػػػااافااليابػػػدالةػػػداافاا ػػػتالؾاالقعػػػت فاعػػػ اتااللةلد ػػػ ا

ا. 97 دل ؿا ميااين ااكتفتااينا  ااجرفع يات
لكػػػػذلؾاالوػػػػاؿا ػػػػعا   فػػػػداال مػػػػؾايػػػػلر   ا ايػػػػاا مػػػػياالػػػػرمـا ػػػػفاتفف ػػػػتاتػػػػلار  ا

دادؿاال ة ل ػ ا ػفاالقعص،ااجااياالـا تمتناافوتباتار  ااعدارلا،الاي اال عناا
ا. 98 م راترت ب

لقدالةداالفوثاافا يا ػ االيابػدافتػلار  اكتافػ االقعػصادل ػؿاورعػاا مػياتق ػ ـا
االع ؿالالقاصاتق   ا ادب قا ،اك ااايااوالؿاتل  ،ا تتلىاالقاصادالؿاتمؾاالتي ف.

                                           
ا.133-126 يظر:اال عدراي تا:ااا 93 
ا.85:ا1 يظر:ا فاالر ادةاال ي  :اجاا 94 
ا.54 يظر:اال عدراي تا:ااا 95 
ا.93 يظر:اال عدراي تا:ااا 96 
ا120،ال يظر:98 يظر:اال عدراي تا:اا 97 
ا.28-26:ا2 يظر:ا فاالر ادةاال ي  :اجا 98 
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 تقديم المحاسن عمى العيوب
االيقػدا  م ػ النػاا ػرلطالبلا ػدال ػ ،ا نػلالػ ساارا اا تفاط ػػ ا 99 ونااالفوػثإفَّ

اكػافا طر ػا اذلب ػا ا ايػاا الا ني المتتم  الب ا االلبتافؿاايياايةدلاوتيا فافدا اتاا ػـل
كػػافا تػػتيداالػػيا ػػلافطافتػػ ط اتطػػلرتالتعقػػدتالتلتػػعتاالػػياافالعػػمتاالػػيا ػػاالػػفا

ا. 100  م اااجف
                                           

ا.15-7ظر:االت ن د:ا ياا 99 
ا.ا25-5 يظر:االيقداالعرففاف فااجتتقرا الالتال ؼ:ا 100 
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ت فافنػػا،افعػػداافالاليابػػدا طالػػبافاي ػػا ا قالػػ ايقد ػػ ا مػػيال ػػؽاالقلا ػػداالتػػفا ػػ
 كلفابداا تمؾا قل اتااليابداالوق قف،ا م سالياؾايقدا ػفام ػرا ػلافطاالا ػينل،ا ػعا

ا. 101 اجدذافيظرااج تفاراادتالؼاال ياللالتعددلا
اجاافالػػذااجا عيػػفاافا كػػلفااليابػػداالػػ اتتتيتػػ ااجرا الال  ػػال ـا ػػفادلفال ػػفا

افا كػػلفا ل ػػل  ا الذات ػػا ا ػػفال ػػفادلفافعػػ  ات  ػػزايابػػدا ػػفاادػػر،افػػؿااليقػػدا ةػػبا
،اك ػػااايػػاا ةػػباافا كػػلفاافػػدا  ا ا م ػػاافعػػ اتااليابػػدالدعلعػػ اتاا 102 اللبػػتاي تػػا

االتفات  زلا فاأ ايابداادر.
للػػذاا ػػاالةػػدلاالفوػػثالػػدىااليابػػدا مػػفاةػػلاداالطػػالر،ا نػػلايابػػدالػػاادعلعػػ اتاا

ااال واتػفا مػيااليقد  االتفا  زتاا فاكف ػرا ػفااليقػاد،ال ػفاتمػؾاالدعلعػ اتاتقد  ػ
الع ػلبا نػػلاك ػااا ػػارا فػػداالةفػارا فػػاساعػاوبايقػػدادفمل اتػػفاةعمػاا قػػدـاال واتػػفا

ا. 103  مياالع لب
لقدااتدذااليابدا ينةا ايقد ا الااللاافػرازاالةلايػبااج ةاف ػ االتػفار عػتا ػفاب  ػ ا
الع ػػؿ،ال ػػفافػػـا  ػػداالػػياذكػػراالتػػمف اتافطر قػػ الفقػػ اجات ػػعراالقػػاصاافااليقػػدا وػػالؿا

فا قمػػػؿا ػػػفاب  ػػػ االع ػػػػؿ،افػػػؿا مػػػياالعكػػػػسا كػػػلفااليقػػػدا ػػػػا ال الدا عػػػا ايوػػػلاالتطػػػػلراا
الاجفداع.

 نػػػػلا يػػػػد اا ػػػػذكرا تادذاتػػػػاا مػػػػياالع ػػػػؿاالقععػػػػفا عػػػػلدا فا ػػػػرةاالػػػػياذكػػػػرا
اج ةاف اتال ر عا فافق االقاصاف يا،اللذاا اا عمػاا ػعا  التكرلػف  ا قػدا  ػداالػياذكػرا

بػػدرةاالقػػاصاال ي ػػ ال ػػفافػػـاا ػػاراالػػياالةلايػػبا واتػػفاالع ػػؿالةلايػػبااجفػػداعا  ػػا،الا
ا. 104 التمف  

افااليابػػداوػػر صا مػػياكتػػبافقػػ االقػػاصا ػػعا الوظػػ اافا لبػػؼااليابػػداليػػااجا
 كػلفا مػػياوتػػاباالق  ػػ اال ي ػػ المع ػػؿ،ا نػلاجا ةا ػػؿ،الاي ػػاا ع ػػؿا مػػيادراتػػ االع ػػؿا

                                           
ا.61ا-13 يظر:االدالع ا فا ذالبااجدباالغرفف:اا 101 
ا.16 يظر:االوفك اال يغ  :اا 102 
ا.282 يظر:ا فااليقداالقععف:اا 103 
ا.32-13 يظر:ا فاالقعصاالعرابفاال عاعر:اا 104 
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 ػػفاالػػي ساوتػػياادراتػػ ا   قػػ ،ا ػػاذاالةػػدافػػذرةالقػػاصا للػػلباوػػالؿاتي  تنػػاالزرعاالفقػػ 
 لاعػػػؿاالقػػػاصاطر قػػػا،ال فػػػاؿا مػػػياذلػػػؾاود فػػػاا ػػػفالغػػػ ا  التكرلػػػف  ا ػػػفا ة ل تػػػاا
  اللةػاااجدػػر  ا نػػلا يػػد ااا ػػاراالػػيااجدطػا االتػػفالبػػعا  نػػااالقػػاص،ا ػػادالاتػػتدرؾا

ا. 105 بايال :ا  لل سالذاا  ااج  كفاافا تتدركاااد با فؿااد فيااال ا ؿ  
   الػػػػ   اكرادعػػػفاؾ  ا قػػػدا  ػػػداالػػػياذكػػػرالكػػػذلؾاالوػػػاؿا ػػػعابعػػػ ا  العا ػػػق

ال واتفال ػفافػـاذكػرااجدطػا االيول ػ االتػفالبػعا  نػااالقػاصافػـا ػالدا قػاؿ:ا  للكػفا
ة ػػدة،التفقػػيا ظنػػرا الم  ػػاد فاالتػػفا  كػػفاافا ةػػلدا  نػػاا ػػاكراا-القعػػ اتفقػػيا ػػعالػػذاا

ا. 106 دعفاؾ  
فيػا ا ػفادػالؿااافااليقدا فايظػرا مػفاةػلاداالطػالرالػ سا ةػاج المنػدـ،افػؿالػل

التلة ػػػػاالالت ػػػػة عا اليقػػػػدالػػػػ ساف ػػػػافاالع ػػػػلبا قػػػػط،الاي ػػػػاالػػػػلاتعف ػػػػرا ػػػػفااج ةػػػػابا
ا. 107 ا  ا ا

لنذاايةداافااليابدا يد ااتودثا فالغ ا   فداال مؾايلر   ا ايااذكػرا واتػفا
القاصاالج ،ا المغػ الػدىاالقػاص:ا  تمتػم ا يتػة  ،ابععػ  اود فػ ا  ػاالػفافال فػارزةا

،اللكيػػاافعػػدالػػذاا ػػادالذكػػراالع ػػلبااالتػػفالبػػعا 108 فالربػػ اال ػػعر    االم ظ ػػ ال ػػاالػػف
ا. 109   نااالقاص

جا  نـا فا لبؼااليابدالياااياام رارفػاافاجدطػا االتػفا قػعا  نػااالقعاعػلف،ا
للكيػػػااوػػػالؿاافا عر ػػػناافطر قػػػ ا ريػػػ ،اوتػػػياجا ي ػػػراالقػػػاصا ػػػفااليقػػػد،ال عػػػدلا  ػػػال ا

ا داالفق اف فااجد بالاليقد. يالى الالد ب،ا اليابداوالؿاافا ع

                                           
ا.33ال عدراي تا:ا 105 
ا62راي تا:اال عد اا106 
ا.83 يظر:اج.س:ا 107 
ا.31:ا2 فاالر ادةاال ي  :اجا 108 
ا.33 يظر:اال عدراي تا:اا 109 
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ك ػػااافا لبػػؼااليابػػداليػػااجا  ػػ راالػػياافااليابػػدا فيػػفا ػػفام ػػراافا كػػلفااجفػػرا
ال يقػػلدا تػػتوؽاالفيػػا ،ا افػػارلااليقد ػػ ادل ػػؿا مػػياايػػاادرسااجفػػرادراتػػ ا ل ػػل   اذكػػرا

ا. 110   نااال واتفالالع لب
،اللػػلافنػػذاا 111    لقػػداوػػددااليابػػدالاةػػبااليقػػدافػػػ:ا  افا   ػػزاالة ػػدا ػػفاالػػرد 

االيقدابد  ا الود فا ا ا. 112 التود دابارباالاطافؽاف فا  نـل
اجاافاذلؾاجا عيفاافا ترعااليابداالياذكػراالع ػلبال وارفػ االقػاصاجيػاالةػدا
افااليقداالةد د:ا  جا عيفاالندـالاليقض،الاي اا عيفاالك ؼالاج ػا  ا ػفااةػؿاك ػافا

ا. 113 اك ؿال لبؼااتمـ  
ليابػػداافاالعيا ػػ افػػالع لبالاظنارلػػاالاةػػبااذااكػػافاالتػػايدا ػػفاالقعػػ القػػداا ػػاراا

لػػلاالػػردى ،ا نيػػاا كػػلفالاةػػبااليابػػداك ػػؼالػػذااالزايػػؼ،اا ػػاااذااوتػػيتاوالػػ ااجدبا
لتطػػلرتاالقعػػ ،الادػػذاالقعاعػػلفا طػػلرلفا ػػفايتػػاةنـ،الةػػبا مػػيااليقػػداافا تك ػػؼا

ادطايػااللكػفا ػفادلفاالوػاحا عااللابع،الافا عييافاجع ؿا  ومماال لةااالقػاصاالػيا
ا. 114  ميالذلااجدطا 

  نػػـا ػػفارأ االيابػػداافا ن ػػ االيقػػداتيفػػعا ػػفالابػػعاوػػاؿاالوركػػ ااجدف ػػ اال يت ػػرةا
ا فاالتاو ،اجفااليقدالل داتمؾااجفار،ا نلا طالبافتق  ـايتاجاادفا ا عرل.

                                           
ا.63-62 يظر:اال عدراي تا:ا 110 
ا.45لرا ااج ؽااجدفف:اا 111 
ا.17-16 يظر:ايقداال عر:اا 112 
ا.67لرا ااج ؽاجدفف:اا 113 
ا.193 يظر:اكم ات:اا 114 
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 راي الناقد باالثر القصصي
يابػػدا اذاادعلعػ اتايقد ػػ ا د ػدة،اللػػذلاالدعلعػػ اتا عػدا مػػفاةػلاداالطػػالرا

ا. 115   زتاال قال االيقد  الد االةعمتناا قال اطالر  اوتيالافالـا كفاات اا م نا

                                           
ا.15لرا ااج ؽااجدففا فاج:ا- مفاةلاداالطالرا يظر:اة ال اتاال قال ا يداالدكتلرا 115 
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ل ػػفادعلعػػ اتايقػػدلاالقععػػف،اافػػدا ارا ػػاافالع ػػؿاال يقػػلد،ا اليابػػداجا ومػػؿا
اراٍ ايقد ػػ االقعػػ ال فػػ فا واتػػيناال تػػاتلاالاي ػػااجوػػظاالفوػػثابػػدرةااليابػػدا مػػياطػػرحا

اداع افا،الةاا فاداللنااالاب ـاالع ؿاالقععفاال يقلد.
ل فاذلػؾاتق   ػاال ػفا   ػاكرادعػفاؾ  ا ػفا ة ل تػاا  و ػاةاباتػ    ا قػدااكػدا
افااتػػػملباالقػػػاصااتػػػملبايػػػاة،،اوتػػػيالافافػػػدااكالتػػػ ك ا ،اجفاال نػػػـا ػػػفارا ػػػا:ا  افا

ا. 116 لاال لدةاالاتمؾ   ة دااجيتافاكتاف ابع ،الل ساال نـاافا ركضالرا الذ
ا ػػػاا  مايػػػباطع ػػػاا ر ػػػاف  ا ػػػافااليابػػػدا ػػػزااتوتػػػفا تػػػتلىاالقػػػصالد ػػػاا ػػػفا
االقعػػ ،التغ ػػرا ااجدبالػػدىاالكاتػػبالتغ ػػرا  نػػـل    للػػلداادػػر  االػػي:ا  توتػػفا  نػػـل

االلابع  الاجدبالمو اة   ا. 117   نـل
اافاارا االيابػػػػػداتع ػػػػػؿاة  عػػػػػا العػػػػػال،اتطػػػػػل راالع ػػػػػؿاالقععػػػػػفالر ػػػػػعا تػػػػػتلى

القػاص،النػػذاايةػػداافااليابػػدار ػػضاال ػػذلباالرل ػػايت كفاالػػذ ااتفعػػاا  و  ػػداالعفػػلد   ا
جياا ذلبااعف،ابد  ا ،اتركااالقارى الاياااذاااراداافا كلفابر فا ا ػفاالقعػ االود فػ ،ا

ا. 118  عم ااافا غ را فاالوادف الال كرة
  قػػػ ا ػػػفا ػػػفاال تكػػػداافاارا لااليقد ػػػ الػػػذلاةػػػا تا وعػػػم القػػػرا اتا د ػػػدةال 

 دتمؼا ةاجتااجدبا ا طتالميابدادفرةاةعمتاابادرا ا مياافدا ارأ ااكتق  ـاالاتلة ػاا
المقاص.

لنذاا أياالةداافابع ا  الظالـاال د لر  الػ  مايـاالدفاغ  اجاتتػتوؽاالةػايزةا
االتفاوعمتا م نا،الايااال زاتفبالذااالتقل ـاالياالةايباالت اتػف

ا. 119 يبالاليا عؼاالقعصااجدرىا فاةايباادرالذ اطروتااالقع ا فاةا

                                           
ا.65 فاالقعصاالعرابفاال عاعر:اا 116 
ا.100ال عدراي تا:ا 117 
ا.130 يظر:ا فاود ثاالقع الال ترو  :اا 118 
ا.87-86 يظر:امايـاالدفاغا"دراتاتال كتف ":اا 119 
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اطرحااليابدالنذااالرا اةػا ايت ةػ اال ا ػااف قل ػاتاالع ػؿاالقععػفااليػاة،،ا إفَّ
 ػػفا ي ػػ ا ال ػػ ا زةػػتافػػ فاال  ػػ لفالال ػػكؿ،الالتػػفادمػػتابعػػ ا  الظػػالـاال د ػػلر  ا

ا يناافوتبارأ االيابد.
ال نػػـاافااليقػػداليػػػاااإَفاعػػلابالػػذااالػػرأ االا د ػػاالػػ سا ػػػداراالفوػػثاليػػاافػػؿ

 و ؿاي تا اطالر ا ،ا يقػدلالػ سايقػدا اةا ػا ،افػؿالػلاوػلارال ياب ػ الافػدا ارأ ،ا القػارى ا
 تػػتط عاافا مػػـافػػفعضاا-أ االقػػارى اا– وػػساافااليابػػداوا ػػر،اوػػفا ػػعايقػػدل،اللػػلا

  ال  ااوتيالافاكافام را تدعصاللعؿاتػفباذلػؾاراةػعاالػياافاالطػالرا ػفايقػدلا
ا  التعم ـ  االذ ا ارتاا فاالةا ع ااتتاذا الميقدالتار دا. تأفرافاةلا ا

لقػػدااكػػدااليابػػدا مػػفاةػػلاداالطػػالرا مػػيا ػػرلرةاو ػػلرااليابػػدا ػػفادػػالؿاارايػػا،ا
 نػػلالػػ سا تردػػا ا يقػػؿا ػػادة،ا  كػػلفا طالفػػا افاليقػػؿاالور ػػفا ػػفام ػػراتػػددؿ،الاي ػػاالػػلا

ا. 120 افدا   ا فدعالاجفداعا تطمباو لرا ا ي ا اتطرحا  اااجرا افطر ق 
ا ػػػػفادػػػالؿاارايػػػاا ػػػفااج  ػػػاؿاالقععػػػػ  ا لنػػػذاالةػػػداالفوػػػثاافااليابػػػداوا ػػػرن
ال يقػػػػلدة،اتمػػػػؾااجرا ااجعػػػػالو  االتػػػػفاجا قعػػػػدا ينػػػػاااتػػػػت زازاالقػػػػاص،الاي ػػػػااتيف نػػػػاا

الفمفاب االيايقاطا ع اال تةيفنااالاالياةلايباافدا اال لاعؿاالت را  نا.
 اتػػفاكػػافاتػػففا ا ن ػػا ا ػػفاتقفػػؿاتمػػؾااجرا ،اافاطػػرحااليابػػداجرايػػاافاتػػملبادفملا

 عيػػداافػػدا ارا ػػاا ػػفابعػػ ا   ػػلا االكمػػب  الػػػ   ند ا  تػػياالعػػقر  ا ايػػاافػػدأاود فػػاا
،الالكػػؿا 121 فعفػػارة:ا  لػػلااداراال تلػػؼاالقعػػ اوػػلؿا وػػلرالاوػػدالكايػػتاوفكتنػػااابػػلى  

ا عرؼاافا  لل  ااداةا رضاتتتددـا فاالدطاباالم ف.
 مػياتقفػؿاارا االيابػد،ا قػداوػالؿاطرونػاافطر قػ افع ػدةا ػفالذلااج لراتا دتا

ااجتت زاز،الكيناا فااللبتاي تااارا الا و اتوالؿاتق  ـاالع ؿافدب .
 

                                           
ا.143 يظر:اج.اس:ا 120 
ا81 فاالقعصاالعرابفاال عاعر:ا 121 
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 المصادر
احزان صائغ الحكايات دراسة في  اد  الاياا الرئائي  احخيد  ميدي  ايديا د  فا ي    -

 ا  2002 ،عبئد ال خيخ ، دار الشؤئن الثاافية العاخة، بغداد
خنشيئرات  ،االد  الاصص  ف  العراق خني  الحير  العالخيية الثانييةي عبيد االليو احخيد -

 –ىييييي 1397 ،لحرييييية لمةباعيييية، بغييييداددار ا ،(111ئزارة االعييييساي سمسييييمة دراسييييات  
 ا  1977

 ،، دار الفكييييير العربييييي 5ة ،االد  ئفنئنيييييو  دراسييييية ئنايييييد(ي د  عيييييز اليييييدين اسيييييخاعي  -
 ا1973

، دار الشيييؤئن الثاافيييية، دار 1ة ،اسيييا     ئخاييياالت ا ييير ي د  عمييي   يييئاد الةييياىر -
 ا 1987الحرية لمةباعة، بغدادي 

، دار 3ة ،عر  اصييييةي خصييييةف  سييييئيداالسييييس النفسييييية لسبييييدال الفنيييي  فيييي  الشيييي -
 ا 1969الخعارد، 

 االسمئ  ئاالسمئبيةي كراىا ىاردي ت كاظا سعد الدين  -
 ،، دار الرائد العرب ، بييرئت2ة ،اصئ   دريس المغة العربيةي د  عم   ئاد الةاىر -

 ا  1984
، خةبعيية 1ت عبييد الحسييين الف ميي ، ة ،(316ابيين السييراج  ت االصييئ  فيي  النحييئي  -

 ا  1974 ،النعخان، بغداد
 ، خك بة الني ة الخصرية  3ة ،اصئ  النادي احخد الشاي  -
ت خحخييييد ن ييييي  لف ييييو، دار الشييييؤئن الثاافييييية،  ،االع ييييراد بالاصييييةي سييييئزان لئىييييافر -

 ا  1990بغدادي 
ت  د  حيييياة  ،ب شيييرينيش االفكيييار ئاالسيييمئ  دراسييية فييي  الفييين الرئائييي  ئلغ يييوي   د   -

 ا   1978 –ىي1398 ،ةباعة، بغداددار الحرية لم ،شرارة
، دار الشيييؤئن 1ة ،ائراق لمييري)  صيييفحات فييي  النايييد ئاالد (ي د  عبييد السييي ار  يييئاد -

 ا 1992 ،الثاافية العاخة  افاق عربية(، بغداد
 ا 1990 ،الخعرفة لمنشر ئال ئزيع، بغداد ،البا  ال يقي د  عم   ئاد الةاىر -



 841 

 ا  1985نئير لمةباعة، بيرئتي بناء الرئايةي سيزا قاسا، دار ال  -
 يياريا العربيييةي د  عبييد الحسييين خحخييد، د  رشيييد عبييد الييرحخن، د  ةييارق عبييد عييئني  -

 دار الك  ي بغداد  
، دار الرائييييييد العربيييييي ، بيييييييرئتي 1 حاياييييييات ئ عميايييييياتي د  عميييييي   ييييييئاد الةيييييياىري ة -

 ا 1986 –ىي 1406
د الئىيييا ، دار الشيييؤئن ثرييييا الييينا خيييد   لدراسييية العنيييئان الاصصييي ي خحخيييئد عبييي -

 ا 1997الثاافية، بغداد، 
، دار الشييؤئن 1ج س ا ئبية عين اسيئمة في  االد  ئالنايدي د  عمي   يئاد الةياىر، ة -

 ا 1997الثاافية، بغدادي 
، بييييييييرئت، 14 ييييييياخع اليييييييدرئس العربيييييييية  ثسثييييييية ا يييييييزاء(ي خصيييييييةف  الغسيينييييييي ، ة -

 ا 1980-ىي1400
 ا 1980  غال  ىمسا، بغدادي  خاليات الخكاني  اس ئن باشسري ت -
، دار 1الحبكة الخنغخة عبد ال بار عباسي د  عم   ئاد الةياىر، عائيد  صيباط، ة -

 ا  1994الشؤئن الثاافية، بغدادي 
ال سصييية فييي  خييي اى  االد  الغربييي ي د  عمييي   يييئاد الةييياىري الخئسيييئعة الصيييغيرة  -

 ا 1983 –ىي 1403 (، خنشئرات دار ال احظ، دار الحرية لمةباعة، بغدادي121 
دراسيييات فييي  الفمسييييفة الحديثييية ئالخعاصييييرةي د  يحيييي  ىئيييييد ، دار الثاافييية، الايييياىرةي  -

 ا     1990
، ئزارة الثاافيية ئاالعييسا، 1دراسييات نادييية فيي  االد  الحييديثي عزيييز السيييد  اسييا، ة -

 ا 1970خةبعة االدارة الخحمية، بغدادي 
ئاد الز يا  ، دار الرشييد لمنشير، دار الحرييية الرئايية العراقيية ئق يية الرييدي بياقر  ي -

 ا 1980 –ىي 1400لمةباعة، بغداد 
(، دار الحريييية لمةباعييية، 57الرئاييية ئالخكييياني ياسيييين النصيييير، الخئسيييئعة الصيييغيرة   -

  ا 1980بغدادي 
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 ،الشيييييعريةي  يييييئدرئد، ت شيييييكر  الخب يييييئت، ر ييييياء سيييييسخة، دار  ئبايييييا ، الخغييييير  -
 ا  1987

 ابن سسا، الني ة العربية، بيرئت ةباات الشعراءي  -
 –ت خحخييد خصييةف  ىييدارة، خؤسسيية فرانكيييت، الايياىرة  ،عييالا الاصييةي برنييارد  فئ ييئ -

 ا  1969 ،نيئيئرط
ي ف حيييي  االبيييييار ، خةييييابع الييييييةة الخصييييرية العاخيييية لمك ييييا ،  عييييالا  يخييييئر الاصصيييي -

 ا 1976
ن ميئ، دار ال يي  لمةباعية، عما ال خا  ئالناد الحديثي عبد العزيز حخئدة، خك بية اال -

 خصر 
د  عمييي  زئيييين،  ،الفيييرق بيييين الحيييرئد الشخسيييية ئالاخرييييةي ابييين سييييد البةميئسييي ، ت -

 ا  1985بغداد، 
، خنشييييئرات دار الشييييرق ال ديييييدة، بيييييرئت، 1، ج1فيييين الاصييييةي احخييييد ابييييئ سييييعد، ة -

 ا  1959
 ا  1966فن الاصةي د  خحخد يئسد ن ا، بيرئت،  -
 ا 1967، دار االنئار، بير ئت، 1ة، د   خي  سمةان، ةفن الاصة ئالخااخ -
، دار الشيؤئن الثاافيية، 1فاير، تي عبد الس ار  ئاد، ةفن ك ابة الرئايةي ديان دئار  -

 ا 1988بغداد، 
فيين ك ابيية االقصئصييةي تي كيياظا سييعد الييدين، الخئسييئعة الصييغيرة، خنشييئرات ئزارة  -

 ا  1978الثاافة ئاالعسا، بغداد، 
 فن ك ابة الاصة، حسين قبان ، الدار الخصرية لم ةليد ئالنشر بدئن  اريا  -
، سمسيييمة  زانييية ال يييراث، دار الشيييؤئن 1فيييئات الخحااييييني د  عمييي   يييئاد الةييياىر، ة -

 ا  1990الثاافية العاخة، بغداد، 
 ا  1993ف  االد  الاصص  ئنادهي عبد االلو احخد، بغداد،  -
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 ا 1994، ف  اليات الناد االدب ي عبد السسا الخسد ، دار ال نئ ،  ئنس -
، د  عميي   ييئاد 1قيي    اشييياء  افييية(( نييزار سييميا، جفيي  الريييادة الفنييية لماصييا العرا -

 ا 1990–ىي 1411، دار الشؤئن الثاافية، بغداد، 365الةاىر، الخئسئعة الصغيرة 
ي د  عمي  2ف  الريادة الفنية لماصا العراق    نشيد االرض(( عبد الخميط نيئر ، ج -

 ا 1992 ، دار الشؤئن الثاافية بغداد،365 ئاد الةاىر، الخئسئعة الصغيرة 
ف  الاصا العراق  الخعاصري د  عم   يئاد الةياىر، خنشيئرات الخك بية العصيرية،  -

 ا  1967بيرئت،  –صيدا 
 ا  1972، دار الني ة العربية، بيرئت، 2ف  الناد االدب ي عبد العزيز ع يق، ة -
 ا  1970ف  الناد االدب  دراسة ئ ةبيقي كخا  نشةت، خك بة االندلس، بغداد،  -
الناييد الاصصيي ي عبييد ال بييار عبيياس، خنشييئرات ئزارة االعييسا، سمسييمة دراسييات فيي   -

 ا 1980-1400(، دار الرشيد لمنشر، بغداد، 219 
، دار اخيية لمنشير ئال ئزييع، الريياض، 1يئسد عز الدين، ة يف  الناد ئحداثة االد  -

 ا  1987
، خةبعيييية االنصيييياد، بيييييرئت، 1الاصيييية العراقييييية قييييديخاع ئحييييديثاعي  عفيييير ال ميميييي ، ة -

  1963 –ىي 1381
الاصة ف  االد  العرب  ئبحئث ا ر ي خحخئد  يخئر، خنشيئرات الخك بية الخصيرية،  -

 بيرئت
الاصييية خييين  يييس    يييارب  ال ا ييييةي عبيييد الحخييييد عيييئدة السيييحر  ، خعييييد الدراسيييات  -

 ا 1960العالخية، العربية 
ق يييايا الشيييعريةي رئخيييان  اكبسيييئن، تي خحخيييد اليييئل  ئخبيييارط حنيييئن، دار  ئبايييا ،  -

 ا 1988الخغر ، 
، ل نيية ال ييةليد ئال ر خيية 3قئاعييد الناييدي السيي  ابركرخبيي ، تي خحخييد عييئض خحخييد، ة -

 ا 1954ئالنشر، سمسمة الخعارد العاخة، خةبعة ل نة ال ةليد ئال ر خة ئالنشر، 
 ا  1967، بيرئتي 3خ  ف  الناد االدب ، كخا  ابئ خصم)، ةالكا -
 ا  1997، دار الشؤئن الثاافية العاخة، بغداد، 1كمخاتي د  عم   ئاد الةاىر، ة -
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 ا  1956ىي(، دار صادر، دار بيرئتي 7لسان العر ي البن خنظئر  ت  -
بييد االلييو الخ خئعيية الكاخميية لاصييا خحخييئد احخييد السيييدي د  عميي   ييئاد الةيياىر، ع -

(، الييدار الئةنييية لم ئزيييع ئالنشيير، دار الحرييية 75احخييد، سمسييمة الاصيية ئالخسييرحية  
 ا 1978 –ىي 1398لمةباعة، بغداد، 

 ا 1981، دار الةميعة، بيرئتي 1خحخد خندئر الناقد ئالخنيجي د  غال  شكر ، ة -
ييييييرئتي ، دار االدا ، ب1خحخييييد خنييييدئر ئ نظيييييير الناييييد االدبيييي ي د  خحخيييييد بييييرادة، ة -

 ا  1979
خحخيييئد احخيييد السييييد رائيييد الاصييية العراقيييية الحديثييية، د  عمييي   يييئاد الةييياىر، بييييرئت،  -

 ا  1969
 ىي(، دار الرسالة، الكئيت 666خ  ار الصحاحي الراز   ت -
 ا  1987، بغداد، 1خدارات ناديةي فا   ثاخر، ة -
 ، الااىرة2خرا   النحئييني اب  الةي  المغئ ، ة -
ان  ئ ييئده الرئائيية ئالاصصيية، عبيد اليرحخن يياغ ، خؤسسية ال مييج خع غسيان كنفي -

 ا  1983لمةباعة ئالنشر، الكئيت، 
 ا  1962خااالتي عم   ئاد الةاىر، بغداد،  -
(،  ئزييع 277خااالت في   ياريا النايد االدبي  العربي ، دائئد سيمئا، سمسيمة دراسيات   -

 ا  1981لنشر، بيرئت، الدار الئةنية لم ئزيع، دار الةميعة لمةباعة ئا
، الخؤسسييية العربيييية لمدراسيييات 2خادخييية فييي  النايييد االدبييي ي د  عمييي   يييئاد الةييياىر، ة -

 ا 1983ئالنشر، بغداد، 
، دار الشيييؤئن الثاافيييية 1خييين حيييديث الاصييية ئالخسيييرحيةي د  عمييي   يييئاد الةييياىر، ة -

 ا 1987العاخة، دار الحرية لمةباعة، بغدادي 
 ا 1970   ئاد الةاىر، خةبعة العان ، بغدادي خنيج البحث االدب ي د  عم -
، دار الشييييؤئن الثاافييييية، 1، ة19خئسييييئعة الخفكييييرين ئاالدبيييياءي حخيييييد الخةبعيييي ، ج  -

 ا 1994بغداد، 
    1986خئسئعة نظرية االد ، تي  خي  نصيد ال كري  ، بغداد،  -
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باعية ئالنشير، ن ي  خحفئظ ي الرئاية ئاالدارة، عبد الخحسن ةو بيدر، دار الثاافية لمة -
 ا  1978الااىرة، 

، خةبعيية ال يييسئ ، الايياىرة، 1الناييد االدبيي  الحييديث فيي  العييراقي احخييد خةمييئ ، ة  -
1968    

، خك بيييييية 3ىييييييي(، تي كخييييييا  خصييييييةف ، ة337ناييييييد الشييييييعري قداخيييييية بيييييين  عفيييييير  ت -
 ا 1963ال ان  ، الااىرة، 

 بيييية االنييييدلس، بغييييداد، ، خك2الناييييد العربيييي  بييييين االسيييي ارار ئال ييييةليدي دائئد سييييمئا، ة -
 ا 1970

ئراء االفييق االدبيي ي د  عميي   ييئاد الةيياىر، خنشييئرات ئزارة االعييسا، سمسييمة دراسييات  -
 –ىييييي 1397(، دار الحرييييية لمةباعيييية، الييييدار الئةنييييية لم ئزيييييع ئالنشيييير، بغييييداد، 125 

 ا 1977
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مجالتال
، ا  الخثايييد العربييي ، ا  اىيييات االقصئصييية العراقيييية ال دييييدةي شييي ال خسيييما العيييان  -

 ا 1970، نيسان، 3ل
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اربع قصا لي احخد  مد عاليية الةباية، د  عمي   يئاد الةياىر، ا  افياق عربيية، ل  -
 ا  1992، خايس، 4-5
د  ئ يييييو فييييانئس، ا  الخئقيييييد  اشييييكالية الك ابيييية االبداعييييية بييييين الخبييييدل ئالخسيييي اب ي -

 ا  1996، 1، ط2، ت6الثااف ، ل
 ا  1950، 6اشياء  افيةي عبد الخمط نئر ، ا  االدي ، بيرئت، السنة ال اسعة، ج -
 ا 1997، 4-1بحثاع عن لغة ادبية لمحياةي رشيدة الشارن ، ا  االقسا، ل -
، 12-11بنية ال خمة االس يسلية ف  الاصة الاصييرة، ياسيين النصير، ا  االقيسا، ل -

 ا 1988
 ا1988، 5االقسا، لد  عم   ئاد الةاىر، ا   ي  ربة ف   عما الاراءة -
 ا 1996، 2، ط3  رب   الاصصيةي فؤاد ال كرل ، ا  الكمخة، ل -
 ا 1989، ا ، 8 ركي  الزخن ئبنية الرائ ي د  افنان قاسا، ا  االقسا، ل -
د  عمي   يئاد الةياىر، ا  االقيسا، ل،  ي ئفيق يئسد عئاد ف  رييادة لمرئايية العربيية -

 ا     1992،  خئز، ا ، 7-8
 ا 1970، 85-حئار الاصص  بين لغ يني خحخد عم  ناصر، ج ال خيئرية، لال -
 ا 1973،  خئز، 7الحئار ف  الرئاية ئالاصة الاصيرة،  اسا حسئ ، ا  الثاافة، ل -
 ا  1982، 4ال صائا الفنية لسقصئصةي صبر  حافظ، ا  فصئ ، ل -
، 2ن، ا  الثاافييية، ل ةييير المي ييية العاخيييية عمييي  الاصييية العراقييييةي خحخيييد دائئد سيييمخا -

 ا 1971ا ار، 
 ا  1971، 5دراسة ف  اخراض الاصة الاصيرةي انئر الغسان ، ا  االقسا، ل -
 ا  1980، 87الداللة الشكمية لمخكان ف  الاصةيعدنان الربيع ، ا  فنئن، ل -
، شيييييييباة، 2، ط37الييييييزخن الرئائييييييي ي د  ابييييييراىيا  نيييييييدار ، ا  الخئقييييييد الثاييييييياف ، ل -

 ا 2002
 ا  1969، 2، ت2ن ال ائع ف  رحمة السندبادي ياسين النصير، ا  الكمخة، لالزخ -
 ا 1988، 6719الشعر ف  الاصة، يعر  السعيد ، ج ال خيئرية، ل -
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العاخية ف  حئار الاصا العراقي  الحيديثي عبيد االليو احخيد، ا  االديي  الخعاصير،  -
 ا 1974، 1، ت8-7ل
، 4-1د  عيسيييي  الصييييار، ا االقييييسا،لعميييي   ييييئاد الةيييياىر االنسييييان النخييييئ جي خييييي -

 ا 1997
عميييي   ييييئاد الةيييياىر غييييير خ  صييييا فيييي  الاصيييية العراقيييييةي د  فييييائق خصييييةف ، ا   -

 ا 1998، 1، ط2، ت18الخئقد الثااف ، ل
 ا1997، 4-1عم   ئاد الةاىر خاالياعي د  سعيد عدنان، ا  االقسا، ل -
، 2-1ائ ، ا  افيياق عربييية، لعميي   ييئاد الةيياىر ئالمغيية العربيييةي د  نعخيية رحيييا العييز  -

 ا 2002، شباة، 2ط
(، ا  1989-1911عييييين  ئفييييييق يئسيييييد عيييييئاد ئالرييييييادة الفنيييييية لماصيييييا العربييييي    -

  1987حزيران،  6االقسا، ل
 ا 1953، خايس، 2العيئن ال  ر ئفن االقصئصة، نياد ال كرل ، ا  االسبئل، ل -
(ي ةيراد الكبيسي ، ا  االقيسا، ف  البدء كانت الاصة  شعرية الاصة ئالاصة الشيعرية -

 ا 1995، 12-11-10ل
، 2، ط4قيييراءة  دييييدة فييي  الاصييية العراقيييية الحديثيييةي ياسيييين النصيييير، ا  االقيييسا، ل -

 ا 1980
 ا  1992، 1، ايمئ ، ت10-9الاصاا الخ يئ ي خحخد   ير، ا  االقسا، ل -
، 2، ط4قييسا، لالاصيية الاصيييرة بييين الشييعر ئال  ريييدي عبييد الحسييين صيينكئر، ا  اال -

 ا  1979
 ا 1976، 2، ط1الايد حئ  عنق الزىرةي سميخان البكر ، ا  الةميعة، ل -
، 12، السيييينة600ك ييييا  خيييين العييييراقي غائيييي  ةعخيييية فرحييييان، ا  الثاافيييية، الايييياىرة، ل -

 ا 1950
-5الخاء الع  ي غانا الدباغ دراسات ئخك بة، د  عم   يئاد الةياىر، ا  االقيسا، ل -

 ا 1992، حزيران، 6
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خيييادة  لحييين( فييي  الايييران الكيييريا بحيييث فييي  الصيييفة ئالدالليييةي د  خحخيييد عبيييد الخةمييي   -
 ا 2003، شباة، 47، ا 2البكاء، ا  الخعما ال ديد، ل

 ا 1972، 4خحائلة الكشد عن ئاقع الاصة العراقيةي  ياد خ يد،ا االقسا، ل -
الكيييريا را يييي   خفييييئا النايييد االنةبييياع  عنيييد اليييدك ئر عميييي   يييئاد الةييياىر، د  عبيييد -

 ا 1997،  خئز، ا ، 4 عفر، ا  افاق عربية، ل
، صيفحة 1986، 2ط12خن البنيئية الي  السبنيئييةي د  عنياد غيزئان، ج ال خيئريية  -

 افاق 
الخئىبة االدبية كخا يراىا د  عم   ئاد الةاىري د  فا ي  عبيئد ال خيخي ، ج الثيئرة،  -

 ، الصفحة الثاافية 24/1/2000
 

 معيةالرسائل الجا
ي ثيائر عبيد الخ ييد العي ار ، -الاصة العراقية نخئ  ياع  -البناء الفن  لماصة الاصيرة  -

اةرئحيية دك ييئراه، خةبئعيية عميي  االليية الكا بيية، كمييية ال ربييية ابيين رشييد،  اخعيية بغييداد، 
 ا  1995

اي كييريا عبيييد ىمييي ، رسييالة 1967ناييد الاصيية الاصيييرة فيي  العييراق ح يي  نياييية سيينة  -
 ا 1981ية االدا ،  اخعة الااىرة، خا س ير، كم

ي حخييييييزة فا يييييي ، رسييييييالة 1980-1968حركيييييية ناييييييد الاصيييييية الاصيييييييرة فيييييي  العييييييراق  -
 ا 1988خا س ير، خةبئعة عم  االلة الكا بة، كمية االدا ، اخعة صسح الدين، 

الحئار ف  الاصة العراقيةي فا ) عبد السسا، اةرئحية دك يئراه، كميية االدا ،  اخعية  -
 الخئص 

عبد ال بار عباس ناقداعي انعياا خني ر ئرد  اولئسي ، رسيالة خا سي ير، كميية ال ربيية،  -
 ا 1998ال اخعة الخس نصرية، 

الفكيير الناييد  عنييد الييدك ئر عميي   ييئاد الةيياىري قيييس حخييزة فييال) ال فييا  ، اةرئحيية  -
 ا 1998دك ئراه، خةبئعة عم  االلو الكا بة، كمية ال ربية، ال اخعة الخس نصرية، 
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الفييين الاصصييي  ئالرئائييي  فييي  اد  خئسييي  كرييييد ، حسيييين غييياز  لةييييد ال خيمييي ،  -
 ا 1998رسالة خا س ير، خةبئعة عم  االلو الكا بة، كمية ال ربية،  اخعة بغداد، 

 
 المخطوطات

 خاليات الخاالة عند الدك ئر عم   يئاد الةياىر ئراء االفيق االدبي  خثياالعي د  فا ي   -
   عبئد ال خيخ ، ك ا  خ ةئة



 411 

 الخاتمة 
وبعد أن طاف  لببثام  ال لبدفعاد جواد ااولد لبطافجو ءاد لااولل لبد،اد لب،  اد   

 يادو بدف لن د،  جوى لجم لبدتفئج لبتد تو ل إبيهف وجد: 
وءض لبدفعاد بو ادهج لاثافدا دلاال لبع وياق لبد،دياق  ءفبدفعاد اي صان لن ي ال لباى  .  1

وجاااو بهااابل ي صاااان لن  صداااون لبااادص لب،  اااد لا لبل جفباااان باااافص و  ااان  ااادهج  
 ي،توب  ن  فهوم لبتصف ويق لا لدن بم يث،،ن ءد د،ده.

لبدفعد جود اولد لبطفجو دفعد لدطبفجد بيس  ان اا ل لب فهاوم لبعافم ب دطبفجياق   .  2
ولد ف لادطبفجيق لبتد دجف إبيهف جد  زج لب وضوع بفببلت  ءيصون لبد،د بديان  افد  

 لبدلجيق بعيد  جن لبافف . 
فعد جود اولد لبطافجو جداد بضاووو   ايفالق لاءصافو لبتاد يتدفوبهاف لب،افص  ان لبد .  3

لبولعل و ن  م  عفباق ببك لبولعل جن طويا   ايواق لب،افص أا لدان دجاف لباى  ازج 
لبولعل بفبايفل جن طوي   يفالق ءديق عافدو  جواى تياصيل  اوو  ادياد   ان لبولعال 

 وبعيد  جدن.
ءاااد ضااا ن لطااافوين ج اااف: اعااال لبعداااولن  فتفثاااف  جدفياااق لبدفعاااد بفبعدولدااافت  د ااابق  .  4

بوداول لباى جافبم لب، اق  وصاببك بووعاو  جواى لءصافو لب،افص  وصاببك لا اته ل 
يصون دافثن ب  ئ تان بفثاوا لبع ال لب،  اد  أا لدان يعت اد جواى ت،دياق لب،افص 

 لبفديق  وبيس جوى عولجد وعولدين  ،و   وفف .
لبع ااال لب،  اااد  وجااابل ايصاااون لا لبل  تأصياااد لبدفعاااد جواااى  اااد  لاءصااافو دلاااال .5

لعتوب لب،فص بفءصافوه  ال لبولعال لاات افجد لبابا يعييان  ءهاو بهابل يصاون ل اد  
 ءد لبتعبيو  ص ف لدن لصد جوى ضووو  لن تصون لاءصفو بعيد  جن  وطق لب،فص.

لبيا اايق لب،  اايق وصاان  هاام  اان لوصاافن لبع اال لب،  ااد  بهاابل ياااب لن تباادو  .  6
  اايق بعيااد  جاان  ااوطق لب،اافص  وجاابل ايصااون لا لبل صاافن لب،اافص لبيا اايق لب،

 بل ت،دين ع  يق جفبيق.
لبيا اااايق لب،  اااايق ياااااب لن تأاااااب وصفئزجاااااف  اااان لبولعاااال  وبصداااان باااايس لبولعااااال  .  7

 لبثوءد  بل  عفباق ببك لبولعل  ن ا ل جين لبفدفن و ايوتن.
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لابتعااافد جااان لاءتعااافل تأصياااد لبدفعاااد جواااى ضاااووو  تبداااد لبيا ااايفت لايافبياااق  و  .  8
 ولبت،ويد.

تفصيد لبدفعد جواى لج ياق صال  ان لبياصل ولب ضا ون دلاال لبع ال لب،  اد  ءه اف  .  9
 وتبطفن  وعد  عى لبى لب ولل ق بيده ف  لا لدن لجطى بويصل جدفيق اف ق ادان 

 طوي  لب،فص بي بت دافثن.
فديااق  ءواايس لب هاام بدياان . لصااد لبدفعااد أنا  اايفالق لبثاادم تعت ااد جوااى  وجبااق لب،اافص لب11

ولععيااق لبثاادم  باال لب هاام جااو طوي،ااق لب اايفالق أا لبااووص لبتااد ب هااف لب،اافص دلااال 
 لبثدم. 

 . لبتعفد لبافت ق جن لب ففائق ولب بفبغق و وطق لب،فص.11
. لبوغق لب،  يق جد لا فس ءد او  ج ل ع  د دافا،  باببك يااب لن تصاون 12

وجابل ايصاون لا لبل صافن لب،افص بل  وجباق بغق  عبو  بعيد  جن لبافف  ولبتصوا   
ص يو لاط ع ولب،ولل   ص ف لن لبوغق ياب لن تصون  وي ق جواى وءا  عولجاد لبوغاق 
لبعوبيااق ءضاا  جاان ياافجويتهف واعوهااف  ث وااق بفبعفطفااق  وبصدهااف ءااد ضاا ن لاطاافو 

 لبعفم بوع ل لب،  د  ء  ياوز لن تظفى لبيفجويق جوى ولععيق لبع ل.
لبدفعاااد جواااى لج ياااق لبثاااولو دلاااال لبع ااال لب،  اااد وضاااووو  لن يدبااال  ااان . تأصياااد 13

 لبيا يق بي  وهف ءصويف  ولات فجيف  وصببك يصون بعيدل  جن لب بفبغق. 
. لن ل ووب لب،ص ءد دظو لبدفعد يصون بث ب ثفاق لبدص ولببيئق لبتد يتاوام بهاف 14

وتيافو لباوجدع  لب،فص وبيس جواى وءا  و اود ع  عيداق  بهابل دااده ياوءض ل اتادلم
 ل ووبف  وثيدل  ءد لب،ص و ن دون ثفاق ث،ي،يق.

. لبز فن ولب صفن بدا لبدفعد ج ف بعدلن تأويايفن ي فالفن ءاد ضا ن لطافو ءداد  إب 15
 تع ل عدو  لب،فص جوى تطويل جبين لا وين ءد ض ن ثفاق لبدص.

بولعاال . لبتأصيااد جوااى أ ااو لباياافل دلااال لبع اال لب،  ااد  ءفب، ااق جااد  اازيج  اان ل16
ولباياافل لبفدااد  وصااببك لبتأصيااد جوااى لج يااق لعتااولب لب،اافص  اان لب عاافدد لاد اافديق 

 جن طوي  لبتع   ءد لبثويق .
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. لبتفصياااد جواااى لج ياااق تا ياااو لبع ااال ولدضااافان  ااان اااا ل توصااان ث،باااق  ااان لبااااز ن 17
 ي تص ل ءيهف لب،فص جول ل لابدلع. 

ضاااااووولت لبع ااااال  . لج ياااااق لب اااااد  دلاااااال لبع ااااال لب،  اااااد  ءهاااااو ضاااااووو   ااااان18
لب،  اااد لبدااافا،  وعاااد اعااال لبدفعاااد لب اااد   وتبطاااف   ااال لول بثظاااق يوباااد ءيهاااف 
لبع اال  وجاابل ايصااون لا لبل تففجاال لب،اافص  اال تافوباان وتااافوب  ات عاان ولبتعاافده 

 جن لبت،ويد. 
. ضاااووو  لبعدفياااق بفب  اااطو، وتثدياااده بدعاااق  ان لبعبااام بفب  اااطوثفت يااا دا لباااى 19

 ييس .لبفوضى ولضطولب لب ،ف
. تفصيااد لبدفعااد جوااى لج يااق ود،ااد لبد،اادع ءهااو دبياال لبوعااد ولبتطااوو لبل صاافن ءااد ضاا ن 21

 عفببن لب ثي،.
. تأصيااد لبدفعااد جوااى لج يااق ولب غاازاع دلااال لبع اال لب،  ااد  ءاا  بااد بو،اافوال  ااان 21

  ث وق دهفئيق ي تاو هف  ن ا ل عوللتن بوع ل لب،  د.
جد   دهف: بث ان جان لب، اق لاد اوبج وبث ان  . ت يزت د،ود لبدصتوو لبطفجو ب  فت22

جاااان ا  ااااق بو، ااااص وصااااببك ل ااااتبصفوه بو، ااااص ووبطهااااف  اااال لب، ااااص لبتااااد 
 يدو هف  وصببك جدفيتن بفبت و ل لبز دد وت،دي ن لب ثف ن جوى لبعيوب.   

    



 1st 

In the name of God the com passionate the merciful. 

Dr. Ali gawad Al-Tahir is a bright name in the sky of Arabic 

contemporary literature in Iraq. He sory of identification collected 

between discussion criticism and references identification and 

teaching. 

He clearly contributed in writing of litrary essay and he 

loved Arabic language as scholar and teacher. Until he passed 

away on 26 Jam adi First, 1417 A-H of 9/19/1996 A.C. 

Ali Al-Tahir is known that he loved story reading and 

criticism. He wrote terso f essays and their studies, theyate 

formed a contem porary criticism heritage must be studied and 

fully insigt in its arts to present in its theoritical and practical fram 

wort, thus I pains take in my the ses which is entitled by my some 

difficulties face this tueses. Most of which are Ali Al-Tahir essays 

and hisstories study were shattered in vavious media and 

magazins but the little copied and books. After the events of nine 

April/2003. The works in these articals was stopped for the 

stopping of the public. 

Of the public libraries also. So I sought special libraries as I 

intended Ali-Al-Tahir’s house to make use of his writing, it was 

clear that what he puplished in papers and magazines collected 

and arranged in the hope of issuing by public hous in Lebanon but 

yet have not been issued. 



 2nd 

This theses is depended his criticism of stories as well as his most 

important book is [G.S] consisting of the majority of literature 

meetings and the magazine which held a meeting with him, in 

which he expressed his intellectual and criticism stances-His book 

“introduction in lite rary criticism” This theses includes 

introduction, four chapters, conclusion and references.  

The introduction involves study the interesting of the critic 

in story reading first stage is before the departure to Paris and the 

second stage after he returned to the country. The introduction 

also convers conditions put by Al-Tahir for the narrator and critic, 

and then it convers scheme of critic by which he tries to manifest 

critics thoughts. 

  Chapter one is an attempt to study the structure of the story 

in Al-Tahir concept during analysis of his criticism views, This 

chapter is devided into six researches. During which and attempt 

to search the mechanism building narration of Al-Tahir, The first 

research convers the title and initiate, and their infulence within 

the narration building, while the second research convers thoughts 

and stances of the critic and conditions of its formation with in the 

narration building as wellas the situation of the personality and its 

effect within the article structure for the novel. 

The fourth research involves the form and content’ of Al-Tahir 

studies by which the formation of every one serves the narrative 

text. While the fifth effect in delimitation the narrative work 



 3rd 

However the final research discusses the conclusion of the 

narrative work and some views of Al-Tajhir about their successes 

and foulings 

- chapter two devotes the study of the structure of the 

narrative language trying to manifest its influence within the 

story and the way of formation this language. This chapter 

divides into five researches, the first one devotes the woven of 

language to show the stance of critic towards the language and 

its influence in his criticism. The second research devotes the 

language correction within the narrative criticism. 

It was a conspicous stigmatize in Al-Tahir criticism for the 

research stop here to show the concerning of Al-Tahir. 

The third research convers the poetic and its role within the 

narrative text in view of Al-Tahir criticism. The fourth research 

covers the stance of critic in the discussing and monologue within 

the narration of the language and the way of formation everyone. 

While the fifth research anf the final devotes Al-Tahir view about 

6 place and rtime 9 within the language building. The third 

chapter studies building. The third chapter studies the creation of 

the story as the critic sees. The chapter is divided into sit 

researches. 

The first one is devoted the imagination and its effect in the 

creation of the story in the view of Al-Tahir while the second 



 4th 

research is devoted for the importance of humanitarian problem 

within the story. 

The third research is a statement for the critic stance over the 

authority of narrator with in the story. While the fourth research 

comes under the title of “fermentation” is devoted to wards the 

maturation of work before it would be published. 

While the fifth research is the effect of depiation in the 

creation of the novel and the final research is the influence of the 

“arts faith” in creation of a successful narrative action. 

Chapter four includes specific criticism by which Al-Tahir 

identifies. The research could stand and insight its effect and 

influence. 

This chapter is divided into nine researches. 

The first research is devoted the “terminology 

identification” Al-Tahir devotes deeply importance to manifestes 

his view while the second research is devoted another important 

sign is the 6 criticism of the criticism” the critic assured the 

practical importance during certain conditions manifests by the 

research. While the third research covers the “intend” and the role 

that is played within the criticism operation in aview of Al-Tahir 

in the fourth research under what is titled the 6 researching for the 

typical story” it is an important in the criticism of Al-Tahir, while 

the fifth research covers an eminent stigmatize for critic is the 

presentation of an abstract of a novel that criticizes. The sixth 



 5th 

research covers an important point is the 6 reminisce of critic in 

narration and its connection between what is read yesterday and 

today’ while the seventh research under the title the 6 intere sting 

of the critic in time sequemces” while the eight research is 

devoted to the priority of advantages oveer the disadvantages” 

And finally the ninth research is a statement of “the view of 

the critic in the narrative influence the conclusion of this study 

includes the following results. 
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