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 المدخل
      .... 
وفػػػػػػز مهػػػػػػدوز ،يػػػػػػـ براػػػػػػردددت   مػػػػػػرا ـ   راميػػػػػػد وم ػػػػػػدد      

األاػػروب ىػػو : "بألاػػروبابم ردػػؼ ابيػػددـ فػػت  ر   نيػػدأروافػػدىد  
وراء   (1)اإلنادف نفاػو و  د، ػف أف دػزوؿ و  دنميػؿ و  دم دػر"
  اػػػػػر،ددابه ػػػػػؿ ،ػػػػػف اب، ػػػػػدرؼ  ،فتػػػػػوب   ػػػػػف ا اػػػػػمن دمدت 

 ،ثؿ زىور ابر دع.  اب،منو  
 إ  ػددااػم دـ ابدددثػ  أو   – اآلفث،  فز ابروادػ   بـ د د     

   ػف نفاػو إ ر   د   ػ ص  اع بن  ،م   –اب،تطرح  د  ت ىذاب
ؽ  أو ادرد  طؿ  أو ادرد ،ماػرط   ف  طؿ  در  إ ر     د  و 
 ،ف اب، مدد. أ ثرب دمب نرهاز   أقن  ام دـ غدب د م  

ػػ ،مرػػؾ ىػػوؿ   دػػر    د   اآلفابروادػػ        ،ػػف  ػػ ؿ  إ  وأ،واه 
  ػأبواف طدػؼ،ند  يػد   ، ػدفابمز ميددو دددميػد  و  رداألني ثرة 

ه رافددميػػػده وىػػػو "،ػػػد ه ػػػؿ ا ىم،ػػػدـ ابنيػػػد  دمهػػػو ابػػػ  ابف ػػػر 

                                                 
ىو م ردؼ اب ونت  وفػوف. دنظػر: األاػرو د   نػد ،درػدؿ ردفػدمدر  طػدرؽ  (1)

 اب  ر  
www.diwanalarab.com/spip.php?article4628 
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ن،ػػدمواتػػؿ فيػط   أداةابروائػز بر ػػ      وتػػفيد  فػػز وتػػفيد  وا 
 .(1)مهرز و ز ابروائز  مدردخ ابر   ابمز دام ،ريد"

 
 . المغة: الفضاء الثقافي:0

ابذ  هدء  رػ  دػد مامفدد ىذه ابدراا  ،ف ابمطور ابيدـ       
ه و،ػػػد  رػػػردف،طرػػػع ابيػػػرف ابفػػػز ابدرااػػػدت ابر ودػػػ   اواػػػدر  

"ابم دػػػػرات ابمػػػز أدػػػػدثيد فػػػػز ،هػػػػدؿ ابدرااػػػػ   ،ػػػػف موتػػػؿ ابدػػػػو
مظيػر  رػ ؿ وا ػػح فػز ابثندئدػدت ابمػز مرػػ ؿ وابمػز   ابراػدند 

وفػػػز  –ئدػػػدت و،ػػػف أىػػػـ مرػػػؾ ابثند .(2)أاػػدس اب،ػػػنيص ابوتػػػفز"
 ثندئدػػ : اب ػػ ـ/ ابر ػػ . –ىػػذه ابدرااػػ   رػػ  وهػػو ابم تػػدص 

ابر ػػػػػ  ىػػػػػز "نمػػػػػدج اهم،ػػػػػد ز ب،ر ػػػػػ  ابراػػػػػدف  أف أاػػػػػدس رػػػػػ  
و،ه،و ػػػػػ  ،ػػػػػف ابميدبدػػػػػد اب ػػػػػرورد  ابمػػػػػز م ندىػػػػػد ،هم،ػػػػػع ،ػػػػػد 

                                                 
(1)

(  49ابروادػػ  اب ر دػػ  ورىػػدف ابمهددػػد  ،د،ػػد  ػػرادة   مػػدب د ػػز ابثيدفدػػ  ) 
 .54  ص 2111أددر 

 اب،وقع ا ب مرونز: اباددا   ثندئددت د  اوادر  اب،دد رة (2)
https://www.facebook.com/.../posts/259872080796018 
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م،ثػػػؿ  أنيػػد. و ،ػػد (1)بداػػد د أفػػراده  رػػػ  ،،دراػػ  ىػػذه اب،ر ػػػ "
ابهدنػػب ابمنفدػػػذ  ابهدنػػب ابه،ػػد ز براػػدف  فػػػيف اب ػػ ـ د،ثػػؿ 

 .(2)،نو  و ذا فينو ديـو  ر  ابفردد 
ب ػػػد مدف  ابواقػػػؼ فػػػز  األاػػػرو د ماػػػمفدد ،ػػػف ابمنظدػػػرات و      

و،دراػػػ    (3)دددوبوهدػػػ ،دػػػؿ واػػػط   ػػػدف اب،ػػػدارس ابنيددػػػ  ا 
/ اب،ي،ػػ  بردداثػػ  األاػػسرت أدػػد رػػ   ابرػػ  نددف ابػػروس ابمػػز 

  دمػ  األد ػزس ابهػن أاػرو د ،ف   ؿ مر دزه  ر  "  اب ندود 
  د ػػوف ىنػػدؾ فتػػؿ  ػػدف ابر ػػ  و ػػدف ابهػػنس ابم  دػػر  ابػػذ  

... وألف ابروادػػ  فػػز نظػػره ىػػز ىػػو هػػزء ،ػػف ابػػذا رة ابه،د دػػ 
. و،ػػف  ػػ ؿ ردددمػػو فػػز ابمطػػرؽ (4)"ابمنػػوع ا هم،ػػد ز بر ػػدت

                                                 
 رػػـ ابر ػػ  اب ػػدـ  فرددنػػدف دو اواػػدر  ت: ابػػد مور دوئدػػؿ دواػػؼ  زدػػز   (1)

 .27  ص1985  داد   –دار آفدؽ  ر د  
 .32  صــ.  رـ ابر   اب دـ   (2)
و ىذه ابدراا   ف رة  ابم رص ،ف ابيطد   ابيدئ،ػ  داب رأ   د مدف: "موه   (3)

 ػػدف )رػػ  ند ( ،هػػردة و )ادددوبوهدػػ ( بداػػت أقػػؿ مهردػػدا". دنظػػر: اب طػػدب 
ابروائػػػز  ،د دئدػػػؿ  ػػػد مدف  ت: ،د،ػػػد  ػػػرادة  دار ابف ػػػر بردرااػػػدت وابنرػػػر 

 .35  ص 1987  1ابيدىرة  ط -وابموزدع 
 .15ـ. ف  ص (4)
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ابػػػػ  م ػػػػدد اب،رفوظػػػػدت  أو ابم ػػػػدد ابر ػػػػو   وابمنػػػػوع فػػػػز  ػػػػ ـ 
م ػػػػدد ابػػػػ  )رهـ اػػػػيوا م ػػػػ رػػػػ وص ابروادػػػػ   وىػػػػو ،ػػػػد ف يػػػػـ أو

ه بوهػود فػرؽ  ػدف (1)  ابذ  دم،دد بد نز م دد ابػرواة(األتوات
ابدرااػػػدت ابنيددػػػ  اب ر دػػػ   بػػػو و ػػػمند بمػػػز اب،تػػػطرددف  بػػػـ م

 .واب، ر  
ىػػػػو  –ىػػػػذه ابدرااػػػػ   وابػػػػذ  ا م،دمػػػػ –ا مرػػػػدؼ  ػػػػد مدف      
ابروادػػػ   وابمػػػز مرػػػ،ؿ ابميهػػػػدف  ابر ودػػػ  فػػػػز دػػػ  ابم دددػػػ  أى،

  ىػػػز: (2)ابر ػػدت واب،رفوظػػدت ،ػػػف  ػػ ؿ ثػػ ث تػػد  وم ػػدبؽ
مػػأمز أى،دػػ  ابطفػػرة ابنو دػػ  و " .(3)وابمنودػػع واب دروددػػد األاػػر  

                                                 
 .ىو م دد ابرواة دؽر دقدؽ  واألغد،تطرح م دد األتوات  (1)
 .18اب طدب ابروائز  ـ. ـ  ص  (2)
(3)

ابميهػػػدف: ىػػػو ،ػػػزج ب مػػػدف اهم،ػػػد دمدف دا ػػػؿ ،رفػػػوظ وادػػػد  وىػػػو أد ػػػد  
ابميػػػدء و دػػػدف ب ػػػوددف ،فتػػػوبدف  دي ػػػ  ز،ندػػػ   و فػػػدرؽ اهم،ػػػد ز  أو  ي،ػػػد 

 ، د  دا ؿ ادد  ذبؾ اب،رفوظ و  د أف د وف قتددد.
ادػػػدة ،دد نػػػ  و،رفوظػػػ   ب نيػػػد ،يد،ػػػ   رػػػ   ػػػوء ابر ػػػ  األاػػػر  : ىػػػز ب ػػػ  و 

األ ػػر . ومرػػؾ ابر ػػ  األ ػػر  مظػػؿ  ػػدرج اب،رفػػوظ و  ممدػػدف أ ػػدا. و  مديػػؽ 
موددػػدا ، درػػرا بر مػػدف دا ػػؿ ،رفػػوظ وادػػد. وفػػز األاػػر   نهػػد و دػػدف ب ػػوددف 

ػػػػف درػػػػ    ز ،ػػػػف ىػػػػو ،و ػػػػوع ص )و ػػػػز اب،ؤاػػػػر ب(  وو ػػػػ،فػػػػرددف: و ػػػػز ، 
 برمر دص وابادب  .
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ابمز أددثميد نظرد   د مدف  و، ددراميػد ابهددػدة فػز ،هػدؿ نيػد 
ابروادػػ   وابمػػز ممهرػػ ... فػػز اهمػػراح أاػػرو د  هددػػدة... مم،ثػػؿ 

ندو إ داؿ نيػد  هددػد فز مررب اب،يدر دت اباد ي   ومهدوزىد 
  دفػػػػػػػرغ األاػػػػػػػروب ابروائػػػػػػػز ،ػػػػػػػف م دددمػػػػػػػو ومرػػػػػػػر و بر ػػػػػػػدت 

 .(1)"ا هم،د د  اب،منو  
ىػذه  أوهػدميدقد در  ابيدرئ اب،م تص فز اب  ق  ابمز      

 ػد مدف  ر طػد هددػدا أو  وأاػرو د باػند  اواػدر أ ابدراا    دف
ب ػػف ابفدػػص ابػػدقدؽ ب،ػػد    أو دمػػ  غدػػر ،وفػػؽ ،ػػأبوؼغدػػر 

                                                                                                      
ابمنودع: ىو إد دؿ ،ددة بر   األهن دػ  فػز ابمد،ػدت اب، دتػرة  وده،ػع اب ػدبـ 
اب،ؤاػػػرب   ػػػدبـ ابػػػو ز اب، دتػػػر ود ػػػع ،و ػػػع ا  م ػػػدر ابر ػػػ  اب،ؤاػػػر     

 وذبؾ  يدراهيد  ،ف ،واقؼ هدددة و،ددب   دبنا   بيد.
ػػػػػ   اب دروددػػػػد: ىػػػػػز نػػػػوع ،ػػػػػف األاػػػػػر    م ػػػػوف فديػػػػػد قتػػػػدد  ابر ػػػػػ  اب،ر ت 

ػػ  ،،ػػد ده ػػؿ ابر ػػ  األوبػػ  م ،ػػؿ  رػػ  ،م در ػػ   ،ػػع ،يدتػػد ابر ػػ  اب،ر ت 
مدطػػدـ ابثدندػػ . ودرػػمرط فػػز اب دروددػػد أف م دػػد  رػػؽ ب ػػ   دروددػػ  و أنيػػد  ػػؿ 
هوىر  ،موفر  ر  ،نطيو ابدا رز  و درؼ ب ػدبـ ،مفػرد ،ػرم ط  دبر ػ  ابمػز 

  31  28 دنػػػت ،و ػػػو د بر دروددػػػد. دنظػػػر: اب طػػػدب ابروائػػػز  ـ. ـ  ص 
31. 

دوارد  اب طدب ابروائز  ند  د مدف ندػو مريػز هددػد برنظردػ  اب د مدندػ    (1)
 .2114  دوندو 86  ،هر  اب ر،  ا ب مروند   ع: أد،د ابهػرطز

http://www.alkalimah.net/search.aspx?eid=2015
http://www.alkalimah.net/search.aspx?eid=2015
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هػواز مرػؾ اب  قػ   رػ   -بفطنػ  قدرئيػد  -اوؼ دؤ د  أمزاد
 دػػػػر  اواػػػػدر ابر ػػػػ    إذقد ػػػػدة ،رػػػػمر   بػػػػد  ا ثنػػػػدفه  أاػػػػدس

منفدػػػػذا فرددػػػػد بيػػػػده ألف  إ اهم،د دػػػػ   وبػػػػدس اب ػػػػ ـ  ،ؤااػػػػ   
 أفابفػػػػػرد   داػػػػػمطدع و   (1)"ابمنفدػػػػػذ يػػػػػـو   ،ردػػػػػ اب،ه،ػػػػػوع   د"

ض  رػػػػػػػ  ر  . و ػػػػػػػد مدف  اب، مػػػػػػػ(2)د رييػػػػػػػد أو ددورىػػػػػػػد  ،فػػػػػػػرده
اباػػػد ي  بػػػوه ألنيػػػد ،يمتػػػرة  رػػػ  درااػػػ   األاػػػرو د ابدرااػػػدت 

يػػػ   ميػػػد ـ نفاػػػيد "  وألنيػػػد "بألاػػػروب"ابمندغ،ػػػدت ابفرددػػػ  واب،وه 
)فػػػف دا ػػػؿ غرفػػػ (  فممهدىػػػؿ ددػػػدة ابرفظػػػ   أاػػػرو د  نيػػػدأ رػػػ  

ػػػ درااػػػ  ابر ػػػ  ،ػػػف  أى،دػػػ د  رػػػ   ػػػدرج ، ،ػػػؿ ابفنػػػدف"  واب،ؤ  
ابرداػ   براػدددت اب ،و،دػ     ؿ وهودىد "واط ابف دءات 

 واألهدػػػػػػػدؿواب،ػػػػػػػدف وابيػػػػػػػر   وابفئػػػػػػػدت ا هم،د دػػػػػػػ    واألزقػػػػػػػ 
يب"  .(3)وابد 

األوؿ ىػػو ابػػر ف  فأا ثنػػدف   رػػ  ابػػرغـ ،ػػف  أفن دػػظ      
بر ندودػػػػ  وابدداثػػػػ   وابثػػػػدنز د،ثػػػػؿ مطػػػػورا نو دػػػػد فػػػػز  األاداػػػػز

                                                 
 .32 رـ ابر   اب دـ  ـ. ـ  ص (1)
 .33  صــ.  رـ ابر   اب دـ   (2)
 .35اب طدب ابروائز  ـ. ـ  ص (3)
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ابدرااػػػدت ابميردددػػػ   ديمػػػرب قرػػػد  ،ػػػف م ػػػـو ابدداثػػػ   ن دػػػظ 
  قػػػ  ابر ػػػ / اب،رفػػػوظ  -فػػػز ،نيهدي،ػػػد  -  ديط ػػػدف  ني،ػػػدأ

 ػػػػدب،هم،ع     د م ػػػػدره دد ػػػػن  ،نمهػػػػ  برػػػػنص   ػػػػؿ  د م ػػػػدره 
نمػػدجذا ػػرة ه،د دػػ  بػػد  ابفػػرد  ونظػػدـ مف دػػر  ه،ػػد ز  رػػ   وا 

 ، مرفدف. أفراددد 
وىػػػػو دػػػػمر،س  –ابندقػػػػد فد ػػػػؿ ثػػػػد،ر  هدؤ ػػػػدودػػػػر  ذبػػػػؾ و      
ب راقػػػز دػػػرفض ا ،مثػػػدؿ ابػػػ  قػػػدئ : "وابندقػػػد ا – ػػػد مدف  ،ػػػنيص

ابمػز نر،اػيد بػد    ػض ابرػ  نددف  -ابنظرة اب،دددث  برػنص 
واباػػػػد،دوبوهد   األباػػػػند وابمػػػػز م مفػػػػز   رػػػػؼ اب،اػػػػموددت  –

برػػنص   ػػؿ داػػ    اػػم نده اب طػػوط اباػػرد  ابمػػز مرػػد ابػػنص 
ابػػػػ  اػػػػددقو  و،ره ػػػػو اب ػػػػدرهددف: ابمػػػػدردخ  ابواقػػػػع  اب،ؤبػػػػؼ  

ا هم،د د  وا دددوبوهد   ابر ػ   ابمػراث  ابيدرئ  ،نظو،  ابيدـ
اب،دددػ  وابروددػ  اب،رئدػ  وغدػر اب،رئدػ  ابمػز ميػع  األرػددءو ؿ 

 .(1) درج ابنص"

                                                 
ابتػػػوت اآل ػػػر ابهػػػوىر ابدػػػوار  بر طػػػدب األد ػػػز  فد ػػػؿ ثػػػد،ر  دار  (1)

 .11  ص 1992  داد   -ابرؤوف ابثيدفد  اب د،  
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فػػػيف ابدرااػػػ  ددوبػػػت مدردػػػؿ   ػػػض    نػػػدء  رػػػ  ،ػػػد اػػػ ؽ     
ب ودػػد فيػػط   يهػػر،اب راقدػػ  اب، مو ػػ  فػػز اب ابنتػػوص ابروائدػػ 

،،ػػد دداػػب  دخ  وغدرىػػذات اب،ؤبػػؼ  واب،هم،ػػع  وابمػػدرد وا   ػػدد
   رػػػػ  ددقد   واب يػػػػدء  ػػػػ،ف دػػػػدود ابػػػػنص رػػػػ  اب،نػػػػدىص اباػػػػ

ب   ابنص ذا رة ه،د د   م،ثؿ ثيدف  اهم،د دػ  ،ػد   أف أادس
ددددد   وأقػرب  أ ثر د دودنفذىد   ـ فرد وادده ابمزا،د  ،نيص 

مو ابفندػػ   وا  م ػػدد ،اػػمودده،دبدػػدت ابػػنص و ابػػ  اب رػػؼ  ػػف 
ابيػػػراء  ،ػػػف قػػػراءة بمرػػػؾ ابنتػػػوص  ،ػػػد ىػػػو ، ػػػروؼ ألغرػػػب 

وم،ظيػػػػػرات ادداػػػػػد   وأدػػػػػداثم  دػػػػػر  ػػػػػف وقػػػػػدئع  أنيػػػػػد رػػػػػ  
    ديػػدـ فديػػد ابندقػػد ،ػػد بػػدس آ ػػرهواهم،د دػػ  واقمتػػددد   ابػػ  

 نددرا. إ ، روفد  
ود يػػ  اب،وقػػؼ ابر تػػز  وابميدػػدـ ابف ػػر   وابد ػػـ  رػػ       
 ػػدرج  ث  أو اب،اػػم دف  يػػد ،ػػؤبفز ابروادػػدت  دنػػ  اب دػػ أف ػػدر
ابيود  اب راقد  ابمػز  أادس ر    واىم،د،يد ىذه ابدراا  إطدر

 ػػػػأف اب،هم،ػػػػع اب رػػػػر  ديػػػػـو  رػػػػ  م ػػػػدد  وبإلد،ػػػػدفدد،رونيػػػػد  
يػػػػػد د يػػػػػ  ئواب يدئػػػػػد  وابد ػػػػػـ  تػػػػػدميد أو  ط واألف ػػػػػدر اآلراء
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،م ػػددة   م ػػدد مرػػؾ  أد ػػدذامدػػد  ،نطريػػد ،ػػف زوادػػد نظػػر  ىػػز 
 .األف در

ابروادػػدت اب راقدػػ  ابمػػز ديػػدـ  فػػز   ػػض  توتػػد  ث،ػػ       
  ىػػز مرػػؾ  رػػد،ؤبفوىػػد  ػػدرج اب ػػراؽ  و   ػػيـ ،نػػذ اػػندف طو 

 رأ ابمػػز ااػػمطد ت ابر ػػ  موتػػدريد ابػػ  ذىػػف أ  ،مرػػؽ   ،ػػد 
اب، دػػػػػظ دا ػػػػػؿ  إفديػػػػػوؿ: " دػػػػػد  إذ،د،ػػػػػد ،ظرػػػػػـو   األاػػػػػمدذ

 .(1)"اإلامرراقزابنادص ابفنز بررواد ..... ط ددف اب  د 
ف قػػرأت  روادمػػػز  مػػػوؿ اب  ػػػدر :  ػػدف ،دػػػض تػػػدف   أ     

و )غددػػػػػػب(  وروادػػػػػػ  )،نػػػػػػدزؿ  (2)) ػػػػػػـ  ػػػػػػدت اباػػػػػػ،دء   دػػػػػػدة(
ن ػػػدـ إل قػػػرأت روادػػػ  )طرػػػدر ( أفابودرػػػ ( بػػػدن  غػػػدبز    ػػػد 

ز وتػػرف ئػػ ػػ،ف اىم،ػػد،ز  دبروادػػدت اباػػت اب  -  هػػو هػػز
 ػػػػدـ  اب دب،دػػػػ  برروادػػػػ  اب ر دػػػػ  ةبرهػػػػدئز ابػػػػ  ابيدئ،ػػػػ  ابيتػػػػدرة 

يػػػراءة وف ذبػػػؾ ابمواتػػػؿ فػػػز وقػػػت ابوقػػػد د ػػػ  ممد  ػػػد – 2114
  ،دددثػػػػ  مرػػػػؾ ابروادػػػػدت زفػػػػ  ااػػػػـ ،رػػػػمر و اػػػػ  د   مرػػػػدؼ ق

                                                 
 ػـ  ػدت اباػ،دء قرد ػػ   روادػ    مػوؿ اب  ػدر    مػػدب فػز هردػدة  اب ػػدد  (1)

 .3  ص2118   دنوف ابثدنز 113
 مػػػوؿ اب  ػػػدر   اب،ؤااػػػ  اب ر دػػػ  بردرااػػػدت  ػػػـ  ػػػدت اباػػػ،دء قرد ػػػ    (2)

 .2119  5 دروت. ط -وابنرر 
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فرػػػـ أقػػػـ  ػػػأ   دػػػث  بر توتػػػد  ابمػػػز اػػػ يت اإلرػػػدرة ابديػػػد 
  ابدرااػ  اػم دف  يػدمبم زدز رأدز  ودم  ابرواددت ابمز اوؼ 

 دث  نيد قتدا   ؿ ىز ،ف قراءات اد ي .دمـ اب بـ 
ب،ؤبفػدت اػددات  ىػو ،دػض تػدف  ابرواددت  مرؾ وف و      
ابػػػ   األرػػػ دؿرػػػ ؿ ،ػػػف   ػػػأ   مػػػذىب ىػػػذه ابدرااػػػ  فػػػ هأد ػػػد

ابرؤدػػ  ابنيددػػ  أو ابف ردػػ  ابمػػز منم،ػػز ابػػ  ،ػػد مرػػؾ   (ابناػػود )
   د ابدداث .

 (1)ثيػػدفز بر ػػ  -  د متػػدر  ىػػذه ابدرااػػ  مدردػػؿ اواػػدو     
بروادػدت وا فدميػد  ػدرج اب ػراؽ  فيػط.  ميدـ ،ؤب  (2)رواددت دددث 

  دن  ابدراا  ىز  وداب ابماراؿ ابيهدئز ب ندودنيد:
 

                                                 
ن،ػػػػد ابر ػػػػ   (1)  - رػػػػ  أاػػػػدس أف ابر ػػػػ  بداػػػػت ابناػػػػؽ ذا اب ندػػػػ  ابثد مػػػػ   وا 

اب،د،رػػػػػ   دبيتػػػػػدد  وابػػػػػو ز واباػػػػػدئرة ،ػػػػػف  –اب،رفػػػػػوظ  واب ر،ػػػػػ  واب طػػػػػدب 
 .16اب،طريد  اب  ابنا د . دنظر: اب طدب ابروائز  ـ. ـ  ص

  دثدر ،تطرح )دددث ( أ ثر ،،د مردد ىذا ابدراا   دن  ػز مو ػدح  ز  (2)
أف اب،يتػػود  ػػػو مػػأردخ نرػػػر ابروادػػػدته ودتػػر ،ػػػد أ نػػػمص ،نػػذ ،طرػػػع األبفدػػػ  

وبددف  مد ػ  ىػذه ابدرااػ    ،تػطرح )دددثػ ( اب،اػم دـ  2111ابثدبث   ،نذ 
 ىند.



 07 

 .: إن دـ  هو هز(1)طردر . 1
 .:  موؿ اب  در (2)غددب .2
 : دن  غدبز. (3). ،ندزؿ ابودر 3

دف رئداػػدف  ر،ػدفػز ارػم دبيد  رػػ  وقػد ا م،ػدت ابدرااػػ       
 فر ديػػػػػد   األتػػػػػدر ابر ػػػػػ  ى،ػػػػػد:  -تػػػػػدرا  ،ثد ػػػػػ  ، دثػػػػػدف  -

يػو ابر ػ  ف،ػد ؿ ابثػدنز اب أ،ػدابر    نظػدـ اهم،ػد ز  اب  ـ  و 
أ ػػدؼ ابدي،ػػد ،ردػػؽ  درتػػد   ػػض ،ػػد دم رػػؽ  ،ػػد و رػػ ه اب،م ر  

وتػػػػػو  ابػػػػػ  غددػػػػػ  ابدرااػػػػػ   ابمػػػػػز ىػػػػػز وتػػػػػؼ ب ػػػػػ  اػػػػػ ؽ  
ة  ومرػػػػػػ دص ،دزاميػػػػػػد  و  قدميػػػػػػد ، دتػػػػػػر نتػػػػػػوص روائدػػػػػػ  

 ابثيدفد  وا هم،د د .
 
 باعتبارها نصا لغويا: ..الرواية. 0. 0
ع ب،ادر ابرواد  اب راقدػ     ػر ديػب د دظ ابيدرئ اب،مم        

،ػػػػػف  ػػػػػ ؿ   مد ػػػػػ  نتوتػػػػػيده أاػػػػػروبمطورىػػػػػد  مدػػػػػو  فػػػػػز 
                                                 

 .2113  1 دروت  ط –طردر   دار ابهددد  (1)
 دػػروت   –  ػػدر   اب،ؤااػػ  اب ر دػػ  بردرااػػدت وابنرػػر غددػػب   مػػوؿ اب (2)

 .2114  2ط
 .2113  1،ندزؿ ابودر   دن  غدبز  دار ابمنودر برط د   وابنرر  ط (3)
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ميػددـ ب ػ   دبدػ  م،د،ػد ابدػرص اباػد ؽ  رػ   ان فدض ،امو 
ابندودػػػػػػػػ   مهػػػػػػػػدوزاتوابابر ودػػػػػػػػ  وا ، ئدػػػػػػػػ    األ طػػػػػػػػدء،ػػػػػػػػف 

،،ػد  اب  غد   ألادبدب ف ااب،موامر   د زوابترفد     د ابم
)ايؿ ،،منع( ،نداب أل ثػر  ػدد ،ػف  أاروبا مراع  دفع اب 

   وبرػو ز اب،اػموددت اب، رفدػ  وابيرائدػ فز م ددفابيراء   وهود 
ابدددث ناػ دد   ػوف ابر ػ  فػز ابروادػ  واػدر  موتػدؿ  وبداػت 

 .غدد  فز دد  ذاميد
ػػ  فرػػـ م ػػد ابر ػػ  ابرتػػدن  ابف ،ػػ       دة  رػػ  اب،هػػدز  اب، م، 

ىػػز اباػػدئدة فػػز ابروادػػ   ابمػػدرد ز  األثػػرابهزبػػ  ذات  واألبفػػدظ
 ف،ػاػدىؿ   دم  دػدود ابماألاروب يهر ذبؾ  ؿ د، ف ابيوؿ 

 ػػػػ  ض  –قتػػػػدا أو  فػػػػوا  –وابي ػػػػوؿ     ػػػػض ابػػػػروائددفق ػػػػؿ 
 رػػػز ابروائػػػز  – ػػػف قوا ػػػد ابر ػػػ  اب ر دػػػ   ،نيػػػد  دتا ندرافػػػ

بػػػػزاـ ابػػػػ ـزم ددػػػػ  ابف ػػػػؿ  – ،ػػػػث  (1) ػػػػدر    ابف ػػػػؿ اب،م ػػػػد وا 
                                                 

"اػػػػدر   ػػػػد ابػػػػرد،ف دمػػػػ  وتػػػػؿ اػػػػدد  ادوارد رواػػػػمدف". دنظػػػػر:  د ػػػػد  (1)
  2 دػػػػروت  ط –اػػػػدرمر   رػػػػز  ػػػػدر  اب،ؤااػػػػ  اب ر دػػػػ  بردرااػػػػدت وابنرػػػػر 

و: "تػػػػػ د أوؿ  ػػػػػدص... د ػػػػػؿ ابنػػػػػزؿ". دنظػػػػػر: دػػػػػدرس . 137ص 2116
  1 دػػػػػروت  ط -ابم ػػػػػ    رػػػػػز  ػػػػػدر  اب،ؤااػػػػػ  اب ر دػػػػػ  بردرااػػػػػدت وابنرػػػػػر 

 .266  ص2118
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ابػػ   أدددنػػد األ،ػػرودتػػؿ  اب،م ػػدد بدػػروؼ ابهػػر. وا اػػم داـ
، ئد ندود   أ طدءوهود   .وا 
ب ػػػػف ذبػػػػؾ   د نػػػػز  ػػػػروج ب ػػػػ  ابروادػػػػ  اب، دتػػػػرة  رػػػػ       

انػدثدر ا ىم،ػدـ  أد ػدو  د نػز   وأاػدبد يدقوا د ابر ػ  اب ر دػ  
،ػػػد دداػػػب  رػػػ  ب ػػػ  ابرػػػ ر ،ػػػف  مهدىػػػؿ ه،دبدػػػدت ابر ػػػ   و 

 : ػ  تور وانزددددت
  ثػػؿ رػػيدئؽ ابن ،ػػدف  دػػذ ؿ ابدرػػـ ابه،دػػؿ ددب،ػػد م،مػػد،"

 .(. ابر   ابرقدي 244ر : ابدو دد قدطف " )طرد

 "(18)طرػػػػػدر :  قػػػػػد وا ،ػػػػػف م،ػػػػػر وأرػػػػػ در وأ وذدػػػػػدت: 
 ابتورة ابر رد .

 (:64 :"ابرػػػػػ،س مر ػػػػػؽ اب،نػػػػػدزؿ فػػػػػز اب ػػػػػدرج" )غددػػػػػب 
 ا نزددح.

  فأ،ػػف قػػوة   أومدػػتأرػػميز أف أق  ػػؿ نتػػد ميد   ػػؿ ،ػػد 
 (:169 :أغطػػػز   ػػػرو ز  ػػػرو يد" )،نػػػدزؿ ابودرػػػ 

 انميدء ابرفظ اب،نداب ب نزددح.

 فػػػػػز،ػػػػػد     ،و،ػػػػػد  ب نيػػػػػد تػػػػػدرت منػػػػػدؿ اىم،د،ػػػػػد أقػػػػػؿ     
قردرػ   و  دبر ػ  ابرػ رد  فػديف ف هنػ  اب دػثابرواددت ابث ث  د  
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فػػػػػػػػػز  - رػػػػػػػػ ؿ ،دػػػػػػػػدود  – إ ،ػػػػػػػػػنيف   أل مرػػػػػػػػ ؿ ،ر،دػػػػػػػػد 
 )طردر (.

 ػػدـ وهػػود اىم،ػػدـ   نػػدء ه،رػػ   –  ػػدأد – ذبػػؾ و  د نػػز     
رػ    ػدد ،ػف   أو ه،رػ  روائدػ  ،د،  ،ف ،ػدبوؿ أ ثرذات ب ود  

. وب ػػف ب ػػ  ابروادػػ  (1)نهػػـ وابػػزابروائػػز    ،ػػد دف ػػؿ األدػػداث
 دـ،ػمىا و م،دػؿ ابػ  ب ػ  ابتػددف    – ر ؿ  دـ  –اب، دترة 

ؿ قػددرة  رػ   رػؽ   قػ  م ػددؿ ، رفػ  دتو م وف وادر  م أف 
   ،ثؿ:نص واب،مريز دف اب
"ذىػػب ابديػػد فػػز اػػد   اب تػػر    ػػد انميػػدء  ،ريػػد فػػز  .1

اب،امرػػف     ممر ػػع   يدػػ  ابزائػػرات  ػػؿ مطػػو  اػػدقديد 
 (.73 -72مدميد هدن د" )طردر : 

"،ػػع ى ػػوط اب،اػػدء  د رػػت  ػػدبمز ابرػػي . وا ػػح أنيػػد  .2
أنفيػػػت نيػػػدىد  رػػػ  ، ػػػدر. قر ػػػوا بيػػػد  راػػػيد. ردػػػت 

                                                 
"بػػـ د ميػػد   ػػدس  أنػػو اػػدرميز   بػػ  ،ػػف هددػػد  و يػػذا ابرػػ ؿ". فػػز ىػػذه  (1)

ابه،رػػػ  ف ػػػػ ف  وث ثػػػػ  أاػػػ،دء  وظػػػػرؼ ز،ػػػػدف  ووتػػػؼ ااػػػػم دقز. دنظػػػػر: 
  1  ػػػػػداد  ط –نهػػػػػـ وابػػػػػز  دار اب،ػػػػػد  برثيدفػػػػػ  وابنرػػػػػر ، ئ ػػػػػ  ابهنػػػػػوب  

 .332  ص 2111
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 :ابػػػػ  هيػػػػ " )غددػػػػبأرقػػػػب ف،يػػػػد اب، ػػػػدر اب،اػػػػدوب 
125.) 

أدور دػػػػوؿ نفاػػػػز. أد ػػػػؿ ابد،ػػػػدـ ألغػػػػرؼ ،ػػػػدء أدبيػػػػو  .3
اب،نرػػف . ىػػو  ػػدرج برمػػو   رػػ  رأاػػز. أدفػػف وهيػػز فػػز

 (.36 :)،ندزؿ ابودر  ،ف ،دن "

ابه،ػػؿ دم،دػػز  مػػوامر    ػػدـ أاػػروب دنػػ  ،ػػف  إ و،ػػد مرػػؾ      
ه فػػػ  ر،ػػػوزابأو  ددػػػدءاتاإل،ػػػف  -ناػػػ دد  -ابيتػػػدرة اب دبدػػػ  

طرديػػػ    أ اػػػطونيريػػػد  األدػػػداثوتػػػؼ  إ ؾ ابه،ػػػؿ غددػػػ  بمرػػػ
 أف  مػدؿ  رػ  وىػز غددػ  ،ي،ػ  هػدا فػز ابروادػ   اب  اب،مريػز

فػػػػز  رػػػػدئ  ظػػػػؿ تػػػػف  م   أفاب مد ػػػػ   دبر ػػػػ  ابرػػػػ رد  د، ػػػػف 
 .(1)برواد  اب راقد  واب ر د ا

بيػػد رػػيدت ابروادػػ  اب راقدػػ   ،نػػذ نرػػوئيد   روقػػد برناػػؽ      
فػػػػز ابروادػػػػ  اب ر دػػػػ   ذبػػػػؾ  أد ػػػػدود   اب،وهػػػػمػػػػدرد زابر ػػػػو  اب

ثيدفدػػػ   -   ،م رػػػؽ  أو نػػػدمص  ػػػف تػػػف  ف ردػػػ  واواػػػدوابناػػػؽ

                                                 
ابر ػػػ  ابرػػػ رد  تػػػف  رػػػدئ   فػػػز ابروادػػػ  اب راقدػػػ  واب ر دػػػ   ،ػػػع تػػػفمدف  (1)

أ ػػرددف. دنظػػر: فػػز ،رػػ  ت اباػػرد ابروائػػز قػػراءة   فدػػ   ابػػد مور هيػػدد 
 .2111د،رؽ   – طد ن دا   ،ف ،نرورات امددد اب مدب اب رب 
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برف ػر  األىػـص  ر د   ىز ا ىم،دـ اب،طرؽ  دبر ره فيو اب،نػم  
 طردي  مف در    طردي  م  در فداب. أت حاب ر ز   ؿ 

 ػػػ  فػػػز ب - أو ذبػػػؾ ابماػػػدىؿ -مرػػػؾ اباػػػيوب  م ػػػوف قػػػد و      
ه ،ػػػف  ػػػ ؿ آ ػػػر  مهػػػدوز تاػػػ،د ابمػػػز زىػػػ ابػػػنص ابروائػػػز 

وا م،ػػدد ب ػػدت بداػػت   بداػػت فتػػدد  م،د،ػػد يهػػدتم ػػ،دف ب
 ،نيد:، مرف    أ ر وتد    أد د 

 
 ية:المهجة المحك. 0. 0. 0

 -  دنػػ  ابدرااػػػ  -ابػػػث ث  ابروادػػدتف ،ػػػف دمد،ػػؿ روادمػػ     
. (غددػبو )  طردر ):   ى،داب راقد  د ،د  ندودف  دبريه  اب

ػػػم،فداػػػب   ػػػؿ ىػػػو  ػػػرؽ  براػػػدئد رقػػػد  بػػػدسوىػػو   هأد ػػػد د ، 
 نوانػػػػد   ػػػػط  ػػػػدرز   برروادػػػػ  األوبػػػػ  رػػػػ  ابتػػػػفد    بو ػػػػ و
( 1611)دػػػوابز د ،نػػػذ مػػػددثدر فػػػز و ػػػز ابيػػػدرئ اب، اػػػ  دػػػر  

دتػػؿ ابػػ  ،رم ػػ  ابميػػددس  – ػػدـ  رػػ  هزابػػ  وف د،ػػ  وادمػػراـ 
  اػػػدثدر رد ف ػػػؿ اآلف ػػػ  وو ػػػز ب ػػػو  د مرػػػؼ  ،ػػػد دػػػراه ر  ب   -

قػػػدرة ب ػػػ   و، مرػػػؼ  ػػػد م ؼ ابمريػػػز. ب ػػػف اب،يػػػـ ىنػػػدهددػػػد  
ز ا بمػػزاـ اباػػد ؽ  دبر ػػ  ر/ ابمطػػور  ومهػػدو ابروادػػ   رػػ  ابم د ػػ



 23 

 ػػ  و دنزدػػدح وا ػػح  ػػف وهيػػ  ابنظػػر ابميردددػػ  بر   -ابفتػػد  
اػػم داـ ،ػػف  ػػ ؿ ا ده  رقػػ ابمػػز اػػ ؽ واػػهرت - وبألاػػروب
 دػػػػراف()ابن رػػػػ  وابه فػػػػز روادمػػػػز    فػػػػز ابدػػػػواردػػػػ،د اب رػػػػز بر

   ،ث .(1)بم ربز  و )ابرهع اب  دد( بفؤاد ا دئب ط ،  فر،دفب

                                                 
دوار فز رواد  )ابن ر  وابهدراف(  رو  دبريهػ  اب د،دػ  اب راقدػ   وىػذا اب * (1)

 ،ثؿ  ادط ،نو:
 م دبز  ادهز بز انت رنو قتميد! -"      

 ،ثرز  هدف أىريد درددوف دزوهوىد بوادد ،مد و. -       

 و،ثرص و فت  ر   دب ابادن،د؟". -   

 -ابػػػرواد برط د ػػػ  دنظػػػر: ابن رػػػ  وابهدػػػراف  غدئػػػب ط ،ػػػ  فر،ػػػدف  دار     
. وب ػػػدـ وهػػػود رقػػػـ ط  ػػػ   فددم،ػػػؿ أنيػػػد ابثدندػػػ ه 114  ص 1978  ػػػداد  

   ،ػػد ورد فػػز  مػػدب )ابمهر ػػ  ابروائدػػ  فػػز 1966ألف األوبػػ  تػػدرت اػػن  
اب ػػػراؽ فػػػز نتػػػؼ قػػػرف( برػػػد مور نهػػػـ   ػػػد اي  ػػػدظـ  اب،واػػػو   ابتػػػ درة 

 .136  ص1986    داد  263
أد ػػػد  ب  دػػد(  رػػو  دبريهػػ  اب د،دػػ  اب راقدػػ   ابدػػوار فػػز روادػػ  )ابرهػػع او  *

 ،ثؿ:
 واب ندت  ررونيـ  دب،درا ؟ ايد واندء؟ -"      

ندهدػػػدت. نهدػػػوا ثندنػػػدميـ. اػػػندء درهدميػػػد أداػػػف ،ػػػف اػػػيد. م ػػػدف  -       
 اذ  ".



 24 

ور  فػػػيف  ػػػ   رػػػ  ابمطػػػوبمأ دػػػد اب ػػػرؽ وابيػػػدرة ابذامدػػػ  بر       
اػػوؼ ديو،ػػدف  ابنتػػدف ابدػػد،ردف ب نػػواف ،ػػف ابريهػػ  اب،د دػػ 
 -طرػدر .  - مفادر ذبؾ اب نواف  بيػدرئ غدػر  راقػز ر ،ػد. "

 -د نػػػػػز؟  -اػػػػ أ.  أدػػػػػد وا  ػػػػدب ر ز ابفتػػػػػدح مفرقػػػػ -؟ د نػػػػز
ىػػدت"  دهممطرػػروا ،ثػػؿ طريػػ  اب ندقدػػ  ابمػػز ممػػوزع فػػز  ػػؿ ا 

 وابػػػػػػز. مػػػػػػردد وىػػػػػػز منػػػػػػوس فػػػػػػز هراػػػػػػميد" و: "طرػػػػػػدر  ،دبػػػػػػو
د  نػػ   أف"زوهيػػد   دنهػػب  ،ػػع ذبػػؾ رفػػض  (.91 :)طرػػدر 

 –د ػػد   )أ ػػو غددػػب(  أف داػػ،ز داػػب ابميدبدػػد. .... وأتػػر 
  (.  7 :)غددب "ابطفؿ ابذ  بف دوبد

بدػػوابز ث ثػػ   يػػود   ػػددت ابريهػػ   ااػػم،رو  ػػد انيطػػدع      
  "أفػدش. "ى  وبدػد . ،م ػد  بػو   ػد" :ابدواراتاب،د د  اب  

" دنػػػز   دػػػؼ (. 174  21 :)طرػػػدر  رددمػػػؾ طد ػػػ  د د ػػػز"
"اػػمد،ردف نفاػػؾ ومد،ردنػػو (. 12نطر ػػع فرواػػند  ػػرة؟" )غددػػب: 

 (.71- 69 :، ؾ  رودز   ردنز ا منز  ػو" )،نػدزؿ ابودرػ 
 أدددنػػػػػػدوب نػػػػػػو بػػػػػػدس دػػػػػػوارا  دب د،دػػػػػػ  م،د،ػػػػػػد   ػػػػػػؿ  دبفتػػػػػػد  

                                                                                                      
 –دنظػػػر: ابرهػػػع اب  دػػػد  فػػػؤاد ابم ربػػػز  دار ا ػػػف ررػػػد برط د ػػػ  وابنرػػػر     

 .97  ص1981  1 دروت  ط
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  فػػػػػػز ابروادػػػػػػدت أ ػػػػػػر  أددػػػػػػدفو ػػػػػػدبميهدف أو  دب،د دػػػػػػ  فػػػػػػز 
 دنػػػػػػت أ ثػػػػػػر دػػػػػػوارات )طرػػػػػػدر (  و   ػػػػػػيد فػػػػػػز و  ابػػػػػػث ث.

 .د   وقردر  هدا فز )،ندزؿ ابودر (د )غددب(  دب،
 
 ية:محكة الهجبالم ىمزج المغة الفصح، التهجين. 9. 0. 0

 ر،ػػػدت فتػػػدد     دـابر ػػػ  ابتػػػدفد  ىػػػز ابمػػػز ماػػػم إف     
اػد يد  – األد د ابر   وقد  دنت  ثدرة ا ام ،دؿ فز اب،د د . 

 ػف  األ  داام دا،د  أو  األقؿم،دؿ اب  اام داـ اب،فردات  -
ىنػػػد  فػػػز ىػػػذه ابروادػػػدت ابػػػث ث   أ،ػػػدابػػػو ز ابر ػػػو  ابرػػػ  ز. 

ػػػػػمفػػػػػدوت   –فػػػػػن دظ   دبريهػػػػػ  ،ػػػػػزج ابر ػػػػػ  ابفتػػػػػد   – ز ، 
" أزرارادػػػػ : "مف ػػػػرز  هففديػػػػد  اتػػػػ  ديد  واه رػػػػز ،نيػػػػد د اب،

ف    31 :)غددػػػػػػب م ػػػػػػت اب،فػػػػػػردات اباػػػػػػد ي   دبر ػػػػػػ  (ه دمػػػػػػ  وا 
فػػػػػػػيف  - مػػػػػػػب إ   دبفتػػػػػػػد  دػػػػػػػ    م  د ألف اب، - ابفتػػػػػػد 

د نػػز دػػ   "واقفػػ   رػػ  ددريػػد"  "د م ػػوف  دب، أفقراءميػػد د، ػػف 
وانػػػػدفف ىنػػػػد و   أ،ػػػػوتراح مرػػػػيردنز  ػػػػدف أىػػػػدبز ابددواندػػػػ "  "

  15 :)طرػػػػػدر إف ابرػػػػػؽ    دػػػػػر وا  رمنػػػػػد تػػػػػ درة" "اميهػػػػػوؿ"  
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"أاػػػ،ع  ندنػػػػو"  "بػػػـ د ػػػػؽ ،نػػػؾ غدػػػػر  ػػػود دػػػػد س"  (.41  63
 .(35  57 :)،ندزؿ ابودر 

 
 ية:حكمال مفوظاتم. 3. 0. 0

ذ      بػػػـ مػػػذىب ابروادػػػدت ابػػػث ث ابػػػ  ا اػػػم داـ اب،طرػػػؽ  وا 
ػػػػوظػػػػؿ اب -بر،د دػػػػ  اب راقدػػػػ  فػػػػز ابدػػػػوار  ز فػػػػز مفػػػػدوت اب ، 

أ ثػػػر ،،ػػػد فػػػز )غددػػػب(  و ا اػػػم داـ ،وهػػػودا: فػػػز )طرػػػدر (
فيػػػد هػػػدء ا قمػػػراب ،ػػػف اب،د دػػػ   تػػػد    -)،نػػػدزؿ ابودرػػػ ( 

 أ ثػػر  فػػز ،رفوظػػدتىػػز ااػػم داـ ،فػػردات أو ه،ػػؿ أو  أ ػػر 
"ابطاػػػػدت  مدبديػػػػػد... : اػػػػػددؽ د ػػػػز ابراودػػػػ  ،ػػػػع،ػػػػف اػػػػددؽ  

 "ودة  ػػوهيز  اػػ،ددردػػدوف فرداػػدتددػػس  ابد د ػػ   ،رػػ وط   
"ابتػػػػػػػػدد   (. 216  97  147  191  23  21)طرػػػػػػػػدر : 

  61  47  14ابمن ػػػػػػو  اب،ردػػػػػػدض  ابيرػػػػػػػـ طػػػػػػوز" )غددػػػػػػػب: 
  82  71" ر ػػػت  ابر، ػػػدت   يػػػ وة" )،نػػػدزؿ ابودرػػػ : (. 64

195.) 
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 عراقية مختمفة حسب المدن: لهجات. 4. 0. 0
ث،ػػػػػػ  ا ػػػػػػم ؼ فػػػػػػز اب،د دػػػػػػ  اب راقدػػػػػػ   ػػػػػػدف  ثدػػػػػػر ،ػػػػػػف      
  ػػػداد  ،ثػػػؿ بيهػػػ   األو ػػػحفظػػػدت  وث،ػػػ  م،دػػػزات ىػػػز اب،دد

وبيهػػػ  ابر،ػػػدد  أو اب ر دػػػ   ،و،ػػػد  وبيهػػػ   اب،وتػػػؿ وبيهػػ  
    وبيهػػػػػػ  اب تػػػػػػػرةاألواػػػػػػطابنهػػػػػػؼ  وقردػػػػػػب ،نيػػػػػػد ابفػػػػػػػرات 

 ،ػػد دوهػػد فػػرؽ ىػػدـ ووا ػػح  ػػدف . األ ػػر وابريهػػدت ابهنو دػػ  
غددػػػػب"  ابمػػػػز ىػػػػز . "بيهػػػػ  اب،ددنػػػػ  وبيهػػػػ  ابيردػػػػ  أو ابردػػػػؼ

ه 7اب،ػػمف فػػز اػػددؽ مفاػػدر د بميػػد ص:وهػػدءت فػػز  اب نػػواف 
  43غددػب: دفنػ   ق ػ  اب دػؿ  )،د د ػ   "  رػ : أد دادموت 

(  ابمػػػز ىػػػز بيهػػػ  28غددػػػب: ) "  و " د ػػػد ااػػػدس(86  67
فػػز )طرػػدر (  فم ػػدو ابروادػػ   أ،ػػد اب ػػرد  دػػدف دػػم رـ اب ر دػػ .
ب ػػدمز  ،ػػف ابفتػػدح ابػػ  ابرػػ ر  و قدئ،ػػ   رػػ   رنفػػدؿ بيهػػو  

بيهػػػػػدت اب،اػػػػػددددف واب،وتػػػػػرددف وابهنػػػػػو ددف واب،ثيفػػػػػدف ابػػػػػ  
،ثؿ: "ود ردػؾ  رػ  رأس و دؾ  وغدرىد     دألط دءددف ،ينابو 

ىػػػػذوبز ،ػػػػد د مػػػػورة  ددػػػػر   دبػػػػؾ   هدػػػػ   ،داػػػػ    ،رتػػػػمؾ  
  15)طرػػػدر :  "  اب واػػػدتدناػػػ   ، ػػػدىـ  ،تػػػود   ابد،ػػػس

وغدرىػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  (185  92  84  68  45  36  28  24  22
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 دبر ػ  ابفتػػد   وردت أف  مد ػ  بفظػػ  )رأس(  ون دػػظ . ثدػر
    )رأس(  ػدبي،زةه  ػدألبؼفز ددف مرفظ فػز اب،د دػ  )راس( 

فػػػػػز ،ددوبػػػػػػ  ا قمػػػػػػراب ،ػػػػػف ابفتػػػػػػد   أو   ػػػػػػم ط ابػػػػػػو ز 
 (.85)،ندزؿ ابودر :  "أ ر ر" ابر و / ابميهدف.

 
 عراقيين:الغير  بواسطةغير عراقية  ممفوظات. 5. 0. 0

بػـ  رػ  رػ ص غدػر  راقػز  و  (دزؿ ابودرػ بـ مدمو  )،ن     
  ب نيػػػد بػػػـ مػػػم رـ )رنػػػدة( األردندػػػ ابفمػػػدة  إ )غددػػػب(  د ػػػف فػػػز

غددػػب "دم ر،ػػدف ب ػػ  وادػػدة" )غددػػب:  وأ ػػو ريهميػػد   ػػؿ  دنػػت 
ف ابػػنص ه ريػػد اب،ينػػ  ابوادػػدة  أو أل د فػػز،ي رػػمرا (ه 171

(  بممدػػػػدور  دبفتػػػػد  171"م مرػػػػع بيهميػػػػد ابرقديػػػػ " )غددػػػػب: 
 أ،ػد(. 171)غددػب:   : "ب،دذا   مهرب ىذا دد ادد ؟" ،اب،ف

فينيػػػد  –ا دمفػػػدء  دبم دددػػػ   ددبػػػ  اب،اػػػم،رة فػػػز – (طرػػػدر )
فػػز ابػػنص  –هػػدءت  ػػأ ثر ،ػػف ر تػػد  غدػػر  راقدػػ   أى،يػػد 

  ابػػذ  د دط يػػد اػػدئ : "ودنػػؾ دػػد ورددػػز؟" ابػػد مور فرنهدػػ  –
يػ  نظػر ف وه  ػرا  ػاب،يطع ابمدبز  رػ  باػدف ابراودػ  ، فدأمز

. دػػاب طرػ  )ابػػد مورة ورد  (: "د ه يػػد ااػ،يد  رػػ  باػػدنو. ورددػػز 
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و ػذبؾ  .(115طرػدر : ،ثؿ اب نػت ابرػر دز   دونيػد بػوزدز" )
ر تػػد  ابط دػػب اب،تػػر   ابػػذ  اػػد وف ز،ػػد    نميػػد ىنػػدة 

طرػػػػدر : ) فػػػز  نػػػدا: "،اػػػم هر  بدػػػػو.. ىػػػو ادنػػػد ح نمطرػػػؽ؟"
 رف .ه ،  را  ف و ز ب و   دبريه  اب، م(222

 
 :آنية ظاتو مفم. 6. 0. 0

روادػػ  )غدئػػب( ىػػو   ػػداد فػػز اب يػػد األ دػػر ( 1) رونومػػوب     
،ػػػػػػف ابيػػػػػػرف اب رػػػػػػردف  ،ػػػػػػع وهػػػػػػود اىم،ػػػػػػدـ  موثدػػػػػػؽ ابظػػػػػػواىر 

ودم  ابر ود  ابمػز اػدأمز ابدػددث  -ا قمتددد  وا هم،د د  
اػػد د فػػز ظيػػور أبفػػدظ وأ،ثػػدؿ ،رمهرػػ  ظيػػرت  – نيػػد  ديػػد 

ذا ػػػػػػػرة  اػػػػػػػ رد  ،ػػػػػػػرة  ،ثػػػػػػػؿ: "ابنيػػػػػػػد وا مفػػػػػػػت  أو أتػػػػػػػ دت 
اب، ػػروؼ  دبط  ػػ  اباوداػػرد "  أو: "ابدوراندػػـو اب،ن ػػب"  أو: 

ػػػػ"أىػػػػؿ اب    و: درة أتػػػػ دوا ،ثػػػػؿ ابػػػػدو ر  تػػػػد ددف نػػػػدزبدف"  ، 
                                                 

 رونومػػػػوب: ط د ػػػػ  اب،يػػػػو ت ابز،ندػػػػ  وابف ػػػػدئد  اب، رو ػػػػ  واب  قػػػػ   (1)
 دنيػػػد. وددػػػدد اب،تػػػطرح ودؤ ػػػد  رػػػ  ا  م،ػػػدد ابمػػػدـ اب،م ػػػددؿ  ػػػدف ابف ػػػدء 

اب، ػػدف. دنظػػر:  –وابػػز،ف فػػز أرػػ دؿ ابمتػػودر ابفنػػز: ود نػػز درفدػػد ابز،ػػدف 
رو،ػدت قد،وس اباردددت  هدرابد  ػرنس  ت: اباػدد إ،ػدـ  ،دردػت برنرػر واب، 

 .32  ص2113  1ابيدىرة  ط –
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  88  61غددػػب: ) ابػػد،در ابرػػد،ؿ" أاػػرد "فػػرؽ اب دػػث  ػػف 
194  198.) 
وأمػػػػدح اماػػػػدع  رونومػػػػوب )طرػػػػدر ( بدرػػػػ،ؿ ،ددفظػػػػدت:      
رػ  أ ثػر  اند   و  داد  واب،وتؿ  وبدنفػمح إطػدره ابز،نػز ابددو 

م ػػػدبت  ،تػػػطرددتبمواهػػػد ،هػػػد  ،ػػػف اػػػم   يػػػود  أمػػػدح ذبػػػؾ 
ابمػػػػػػز دتػػػػػػرت فػػػػػػز اب رػػػػػػد  وه ػػػػػػؿ  دػػػػػػرةداػػػػػػب ابم ػػػػػػد ت اب  

: "فرػػػػـ مفهػػػػر   ،ثػػػػؿقػػػػؿ ااػػػػم دا،دأ،تػػػػطرددت اب يػػػػد األ دػػػػر 
(  ابمػػز 172  154  21طرػػدر : " )  ،ف  ػػ   طدئفدػػ ابدػػزاـ

وورود ،تػػطرددت أقػػدـ ز،ندػػد   .2116، دندػػد    ػػداد مػػرم ط ز 
(  167طرػػػدر : "بػػػـ م م ػػػره ورددػػػ   ػػػد   ػػػف  ػػػدئع" )،ثػػػؿ: 

وىػػػز ممدػػػدث  ػػػف و دة وبػػػد برػػػد مورة ورددػػػ     ػػػد وفػػػدة وبػػػدىد 
ظ د ػػػػػػور ه،رػػػػػػ  ) ػػػػػػدؿ  ػػػػػػدئع(  األوؿ وىػػػػػػو طفػػػػػػؿ  فػػػػػػن د

ابراػػػ،د : ابهناػػػد   رػػػيددة ابهناػػػد   دفمػػػر   ػػػدألوراؽاب،م ريػػػ  
،يتػػودة أو غدػػر  –  ابػػخ   تػػد  ،فتػػد   اب اػػ رد اب د،ػػ 

  دػػػػػد هػػػػػدا  ػػػػػف اػػػػػددقو  آ ػػػػػراػػػػػددؽ ب ػػػػػو   فػػػػػز –،يتػػػػػودة 
. أو: "فرػػػػػػو  ػػػػػػدف فػػػػػػز   ػػػػػػداد باػػػػػػدقوه ابػػػػػػ  ابهنددػػػػػػ " األتػػػػػػرز

(   داػػػم داـ اب،تػػػطرح ابػػػذ  انػػػدثر )ابهنددػػػ ( 44طرػػػدر : )
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  فػػػز ابهػػػدش  دبريهػػػ  اب،د دػػػ  اإلبزا،دػػػ  رػػػ  اب د،ػػػ  ابػػػداؿ و 
ابمز  دنػت اػدئدة ،نػذ  دادػ   (  د،  اب رـ،د  )وفز ابر   ابرا

 .2113اب  ان   1921ابدوب  اب راقد  ان   مأادس
 أ ثرم ـ   أفو دف ،ف اب،نداب برواد  )،ندزؿ ابودر (      

 –،ػػد د، ػػف ،ػػف مرػػؾ اب،تػػطرددت   رم ػػدط ز، دنمديػػد    ػػداد 
" ابػػ  "نيددػػ  2116،نػػذ "،طرػػع  –  نوانػػدت فتػػوبيد  ةاب،دػػدد
 إذ(. وىػو ،ػد دتػؿ ف ػ ه 211  9،ندزؿ ابودر : ) "2118

 رػ   –/ مواردخ اػندف  أرقدـد، ف  د   نون  ابفتوؿ ابرئدا  
اػػػػػػػد،دوبوهد  م ،ػػػػػػػؿ  رػػػػػػػ  منرػػػػػػػدط  إرػػػػػػػدرةابػػػػػػػرقـ  أف أاػػػػػػػدس

"  2118  2117  2116موقػػػع ابيػػػدرئ: " أفػػػؽ،ػػػدبو بميد فػػػز 
و نونػػ  ابفتػػوؿ ابدا ردػػ   ػػػ "،طرػػع" و "،نمتػػؼ" و "ر دػػع" و 

 – ،ف ىذا اباػددؽ  –ابداب   األبفدظ" .. وغدرىد  ،ف تدؼ"
: تػػػػػػػرة  ػػػػػػػػد ،تػػػػػػػطرددت ،  رػػػػػػػ  دموت رػػػػػػػ  ابمػػػػػػػأردخ. فػػػػػػػد

 ص  37 ص  12 ص :. انفهػدر32ص  17ص :"اب،رث،دف
. راػػػػػػػػػػػػػدئؿ 43ص :. اب،ردرػػػػػػػػػػػػػددت اب،اػػػػػػػػػػػػػرد 136 ص  58
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 .(1)37ص :. ابم ددػػػػػػػػػػر29ص :. ،و ددػػػػػػػػػػؿ29 ص :ابميددػػػػػػػػػػد
. 111ص :. ابدهػػػػػػػػدب21ص: . ا دػػػػػػػػم ؿ52ص :دوااػػػػػػػػـ
: (2). ا مطػػػػػدؼ198ص :. ابيد ػػػػدة152ص ابتػػػػػوت: ػػػػوامـ 

 ".42ص  34ص  29ص
 
 الرسمي: اإلعالملغة . 7. 0. 0

اب ػدـ  ابػرأ  إقندعابرا،ز  ر   اإل  ـمرم ؿ ،ؤاادت      
،فػػػػػدىدـ و،تػػػػػطرددت  إرػػػػػد  وقراراميػػػػػد  ،ػػػػػف  ػػػػػ ؿ   آرائيػػػػػد

  : ابمرفزدػوفاإل  ،د وتد    ،د    وااط  ، مرؼ ابينوات 
  وابتػػػػددف   ف ػػػػ   ػػػػف موظدػػػػؼ ابرػػػػ ر واب،اػػػػرح واإلذا ػػػػ 
 وابم،ثدرددت.. واألندردد واألغدنز

اب ،ػػؿ  آبدػػدت أىػػـ ،ػػف –ابنفاػػد   –بدػػ  ابم ػػرار آن م ػػر و      
وا ػػز     ػأ ثر ،ػػف رػ ؿ:  ابمػػأثر  ابمػز مػػؤد  ابػ  اإل  ،ػز

ر  نيػد  دنيد ابمػز د   ػ األر دؿ. وىز   وغدرىداقمندع  ا رد 

                                                 
وردت فز اددؽ   دػد  ػف اػددؽ اب،تػطرح  وب نػو ااػم داـ  رػ  أاػدس  (1)

 اب  ق  ابز، دند .
 وردت  أ ثر ،ف تد   بفظد . (2)
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فػػػػز ىػػػػذه ابروادػػػػدت   ػػػػف طردػػػػؽ ابمنفدػػػػذ  تز وردمػػػػ. وابابفػػػػرد.
روادػػػ  د ػػػدو  رػػ  ب ػػػ   ه فيػػػد،م ػػػدد ابطػػػرؽ  واب،م ػػددفابفػػرد   

وىػػػو ف ػػػدء  –مر ػػػز  إذ  أهن دػػػد قدرئػػػدم دطػػػب )غددػػػب( أنيػػػد 
 ر  اب، د فدت ا قمتددد  وا هم،د دػ  وابتػدد   –ابنص 

وبردتػػػػػػػػػػدر  –ابثدندػػػػػػػػػػ   رػػػػػػػػػػ ؿ أواػػػػػػػػػػع  –بدر ػػػػػػػػػػز اب رػػػػػػػػػػدص 
  األ،ػػػوره بػػػذا ورد فديػػػد اب ثدػػػر ،،ػػػد دمطػػػرؽ بمرػػػؾ ا قمتػػػدد 

(  أو: "مندوبػػػػو 113ص: ) " نػػػػدء اب ندػػػػ  ابمدمدػػػػ  إ ػػػػددة،ثػػػػؿ: "
 مػػأثدرقتدتػػ  ،يدبػػ  ةب  ػػ  نتػػد  غدػػر ، م،رػػ   وب نيػػد مؤ ػػد 

 [ ... فميوؿ:اإل  ـ
بمػػدر ،ػػف اب ػػدز اباػػدئؿ األ آ ؼ،تػػنع ابزهػػدج أطرػػؽ  -

 ثر انفهدره......إ
- ..... 

 .....ألا،دةاوقتفوا ،تنع  -

- ............ 

و:  (.14ص: ) فػػػػػػز ابنيػػػػػػر" األ،وندػػػػػػدو ردػػػػػػو ماػػػػػػرب  -
،ػػػف دتػػػدر ،د ػػػـ  رػػػ   إطػػػدرفػػػز  أ ػػػر دػػػرب   ػػػد "

اثنمدف و رردف ،ردوف نا،  ،ف  ،نيـ أىػؿ  ،درمنػد. 
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فػػػػػػز ابوقػػػػػػت ابدد ػػػػػػر أتػػػػػػ ح ابطدػػػػػػراف فػػػػػػز ابرػػػػػػ،دؿ 
وابهنوب ،دظورا. ابافر ،،نوع. م  ـ ،ػدبز ،ر ػب. 

ا قمتػػػػػػدد. ميػػػػػػدو  برط يػػػػػػدت فيػػػػػػر ،ػػػػػػدقع. مػػػػػػدىور فػػػػػػز 
ا هم،د دػػػػ .  طدبػػػػ  مفػػػػوؽ اب،نطػػػػؽ.  ػػػػؿ ىػػػػذا ددػػػػدث 

 ألنند ن،رؾ ثدنز أ  ر ادمددطز برنفط   د ابا ودد .
 .(22ص: ) "اإل  ـىذا ،د ديوبو              
فدب  ـ نػص ب،يدبػ   ، ػ،ن  فػز اب،ػمف ابروائػز   طرديػ       

  ااػػمد دب بيػػدرة ابروادػػ   رػػ م رػػؼ  ػػف ط د ميػػد اب اػػردد  
  ،د  ، مرف . ود زز ابنص  طدب ابروادػ / ابراودػ    أهندس

اب،فتػػوب   اػػطر  األ دػػرة ػػو ز ب ػػو  ب  ػػم ؼ  فػػز ابه،رػػ  
وادػػػدا  دب،دئػػػ  فيػػػط ،ػػػف واردات ابػػػنفط  أفو: "أم رػػػـ  .إ راهػػػز

 "986اب،مدػػدة رقػػـ  األ،ػػـ، تتػػ  برم رػػدـ ددبدػػد مدػػت قػػرار 
 (.135ص: )

"دػزب  :(  ،ثػؿرػدر فػز روادػ  )ط أثدرابمػ دن،د ندر ذبػؾ      
ابيػػػػػػػػػػػػدس اباػػػػػػػػػػػػردب... ابن  ػػػػػػػػػػػػ ... (. و :"55ص: ،رػػػػػػػػػػػػ وه" )

(  أو: "اب د،دػػػػػدو  اب،ػػػػػزدوج" 118ص: ابن اػػػػػ ... ابمدردػػػػػر" )
 (.216ص: )
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 اإل ػػػػػ ـ مػػػػػأثدر ( فيػػػػػد نػػػػػدر،نػػػػػدزؿ ابودرػػػػػ روادػػػػػ  ) أ،ػػػػػد     
 -ميػع  ػدرج ا متػدص ىػذه ابدرااػ   ألاػ دب –ابرا،ز فديد 

ف  زرا دػػػد"  إتػػػ دد: "،ػػػد ا ػػػ،ز طددد ،ثرػػػدف  ى،ػػػداتػػػ أ، ػػفوا 
 (.131ص: توب  ابفرادف" )و: " .(41ص: )

وف ػػػ   ػػػف ذبػػػؾ  فيػػػد م ػػػززت ب ػػػ  ابنتػػػوص اباػػػردد       
ميردػب اب د،دػ  ،ػف    ػػ: أ ر م  درد  بيهود    أر دؿابث ث   

  وااػػم داـ اب،تػػطرددت اب،يندػػ   برطػػب  ابفتػػد  و ػػدب  س
اب وافدر(  ومر د  ابندؿ  و،تػطرددت و رـ ابنفس  وابد ق  )

 برزىور. وأ ر فند / ،واديد   و،تطرددت  ا رد   
 –ابػػػػػػم قح ابثيػػػػػػدفز وهػػػػػػود مؤ ػػػػػػد اب، دظػػػػػػدت اباػػػػػػد ي       

  وابيػػػػػدرة وابمػػػػػأثدر ابمػػػػػأثرا هم،ػػػػػد ز  واب،دػػػػػزة ابط د دػػػػػ  فػػػػػز 
ب،واردىػػػػد   األبػػػػواف ػػػػ   رػػػػ  مرػػػػ دؿ بودػػػػ  ،م ػػػػددة ابوااػػػػ   بر  
مهرػز ابر ػو   ػدف ربح ابم ددف فػز اب ػـ وابنػوع ومو   و،ردر يد

 وىو ،د دطرؽ  ردو  د مدف )ابم دد ابر و (. ابرواددت ابث ث 
فػز اب، دظػدت اباػد ي   فينيػد  اإلايدببرغـ ،ف  ر  او      

 وطػػػرؽ وأرػػػ دؿ ابم  دػػػر أنػػػواع  و   ػػػؿ األ،ثرػػػ بػػػـ مرتػػػد  ػػػؿ 
 ابر ود .
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 - مدمو  ابرواددت  دنػ  ابدرااػ   رػ  ،رػمر دت اواػدو     
 :أى،يدثيدفد   
  : ودمػػػػ  ا دمفػػػػدء  –م  ػػػػر  ػػػػف ا ىم،ػػػػدـ و ابناػػػػود– 

  ،ػػػف  توتػػػددت ابد،ػػػؿ وابػػػو دة األنثودػػػ  دب،ظػػػدىر 
   ابػػػػػػػ  اب،  ػػػػػػػس واب طػػػػػػػور وابزدنػػػػػػػ األطفػػػػػػػدؿومر دػػػػػػػ  

    و ػػػػؿ ،ػػػػد دم رػػػػؽ  دبرقػػػػ  ورفػػػػض اب نػػػػؼ(اب،د دػػػػدج)
ىػػػذه اب،دػػػزة اباػػػردد  ،موائ،ػػػ  ،ػػػع  ػػػوف  ومػػػأمز  دوغدرىػػػ
 .أنث ابراو  

  اباواػػػدوبوهد يػػػ  اب رهوازدػػػ  ابتػػػ درة  ىػػػز اب دنػػػ ط  
 وأط ػدءبروادػدت  ،ػف مهػدر و،ػوظفدف ا ر وص، ظـ ب

،ػػد فهػػدءت روادػػدت ابدرااػػ    . ابػػخ .هد، ػػدت وأاػػدمذة
،ػػػػف طيػػػػوس ، ،ردػػػػ   ػػػػدبدف ت  مرػػػػؾ ابط يػػػػ  دنداػػػػب

وزاودػػػ  بنػػػواد  ا هم،د دػػػ   اب دتػػػ   وا رػػػمراؾ فػػػز ا
،ػػػع وهػػػود   اب  قػػػدت ا هم،د دػػػ ،نداػػػ   بمرػػػؾ رؤدػػػ  

 ،ف ابط ي  اب ددد . أى،د ر تددت أقؿ 
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 ف اب ند  اباػردد  مدظ  رردد  اب،ثيفدف  ددز وااع،  
فيػػػد  دنػػػت ابراودػػػ  فػػػز )طرػػػدر ( رػػػد رة  وابراودػػػ  فػػػز 

   وراودػػػ  )غددػػػب( ذات ،اػػػمو  فػػػ)،نػػػدزؿ ابودرػػػ ( ،ثي
 –   دنداػػػػػػب اػػػػػػرددد  ونيػػػػػػد طدب ػػػػػػ  ثدنودػػػػػػ  - ثيػػػػػػدفز

ماػػػػرد ، ػػػػدرؼ درفدػػػػ   ػػػػف ،ػػػػرض ابتػػػػدفد   ده ريػػػػد 
   ومر د  ابندؿ  ودم  ،ين  اب راف .واآلثدر

قػػد   ماػػ،  ى ػػذا ب ػػرورات اب دردػػ   – م فػػدت ا  أ،ػػد     
مم رػػػػػػػؽ  دبم ػػػػػػػدطز ابػػػػػػػذ  مفر ػػػػػػػو ط د ػػػػػػػ  ابمػػػػػػػز  –اباػػػػػػػردد  

 مرف   و،ػد مر طيػد   اب،واألدداثاب،و و دت  وابر تددت  
ب ودػػػػ   ،ػػػػع رػػػػ و موافػػػػؽ فػػػػز )رؤدػػػػ   –،ػػػػف   قػػػػدت اواػػػػدو 

 إطػػدرم يػػ   ػػدرج  – رػػ  ابػػرغـ ،ػػف وهودىػػد  –ه فينيػػد اب ػػدبـ(
 ىذه ابدراا .

ىػػػذه ابدرااػػػ    إطػػػدرواذا ،ػػػد  ػػػدف اب،رػػػمرؾ األوؿ  ػػػدرج      
و ػػػدف اب،رػػػمرؾ ابثدبػػػث ىػػػو ،و ػػػوع اب، دػػػث األوؿ ،ػػػف ىػػػذه 

ابثػػػدنز ىػػػو ،و ػػػوع اب، دػػػث ابثػػػدنز  ابدرااػػػ   فػػػيف اب،رػػػمرؾ 
ثيدفدػػػػ   ابمػػػػز  –اب،م رػػػػؽ  دبػػػػذا رة ابر ودػػػػ  بررػػػػردد  اباواػػػػدو 

 يد ر وص ابرواددت.،ثرم
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ابرػػر د / ابددندػػ    األنظ،ػػ وفػػؽ  –مرػػ ؿ ظػػدىرة ابػػزواج      
 – اإلناػػدند واب رفدػػ  وابيدنوندػػ  اب، مرفػػ   ػػد م ؼ اب،هم، ػػدت 

زاودػػػػػػ  فػػػػػز  نػػػػػػدء ،ػػػػػػف  نػػػػػدء أ اػػػػػػر   دهػػػػػر  و،ػػػػػد مػػػػػػؤد  ابدػػػػػو
فػػػػػز  – أد ػػػػػد – دنػػػػػت دهػػػػػر زاودػػػػػ  و  اب،هم، ػػػػػدت اب رػػػػػرد  

اب دبػػػ   – دنػػػت   قػػػ   (غددػػػب)ب نيػػػد فػػػز  هابروادػػػدت ابػػػث ث
مماػػػػـ  ثندئدػػػػ  ابد ػػػػور واب دػػػػدبه  ن ػػػػداـ ابيػػػػدؼ  -وزوهيػػػػد 

  وااػػػم دابو  ػػػدبم ودض ا  ػػػطرار  اإلنهػػػدببيػػػد وىػػػو  األىػػػـ
 إف: "درػػػػوب اب،رػػػػؿ مرػػػػؾ اب  قػػػػ  أفابػػػػ   أد بم نػػػػز(ه ،،ػػػػد )ا

ابػػػزواج ،ثػػػؿ ابػػػدانمدؿ.... ه،دػػػؿ ،منداػػػؽ  فنػػػز   نػػػد،د مردنػػػو 
مرػػػػػمردو وماػػػػػم د،دو.... مهػػػػػددف انػػػػػو  أفهددػػػػػدا... ب ػػػػػف   ػػػػػد 

ددفدميػد  د تػفرار"  ومأ ػذز رف  ،،رػ ... اػر دف ،ػد ماػميرؾ 
: ابثيػػػػ   وا نرػػػػ د ت ابفرددػػػػ   وتػػػػو  ابػػػػ  قرػػػػ  (221ص: )

: "و نػػت واب،راق ػػ  ( 178ص: ،ػػدزف" ) أـ"مطرػػب دهد ػػد ،ػػف 
نػت مطػؿ  ردنػد ،ػف رػ دؾ غرفمػز"  " د وأ ر  فمرةأب،ديد  دف 

 (.177ص: )ممددث وىز ممفرج  ر  ،هراند" 
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  قػػػػ   ػػػػ دف   فػػػػز )،نػػػػدزؿ ابودرػػػػ ( – أد ػػػػد –وىػػػػز      
بو ػػػع ابنفاػػػز  اػػػ ب اقدئ،ػػ   رػػػ  ثندئدػػػ  ابد ػػػور واب دػػػدب  

برػزوج  وابددبػ  ابنفاػد  اب،ر ػد  ابمػز د ػدنز ،نيػد  اب، طرب
باػػػػفر ابػػػػذ  غطػػػػ  أغرػػػػب اب،اػػػػدف  ابز،ندػػػػ  بر  قػػػػ  اا  ػػػػف  و 

"اب مد ػ  تػدرت  ب   ابنص  ف اب دػدب: أظيرموابزوهد . و،د 
(  و: "ابطرديػػ  ابمػػز مػػـ ا مطدفػػو 47ص: ) م  ػػده ذىندػػد  نػػد"

رومػػو (  ابػػذ   رػػ  ذ48ص: ) د ، طو ػػد"فديػػد  رفػػت فدػػو اناػػدن
ص: " )فز: "اب،أزؽ ابهناز..... م ػرر فرػؿ ،ددوبمػو ب،ػرمدف

ابرهػػؿ دنػػم س  رػػ ؿ  ػػدـ : "وابػػدميد أى،دمػػوأ ػػدت (  ابػػذ  13
،ػػػػػف دوف ق ػػػػػد و وفرواػػػػػو"  و ػػػػػػ: "، درػػػػػرميد ابمػػػػػز متػػػػػد،نز 

؟ م ماػػػـ وم دػػػد  رػػػ  ،اػػػد، ز  ػػػمي ـ م ،رػػػ  واب،ػػػرأةفأقدط يػػػد: 
وىػػػػز مرػػػػدر د ،ميػػػػد اب، يػػػػودة اب دئاػػػػ ه اب،و ػػػػوع  رػػػػو ىنػػػػد  

   داػػػػػم داـ ،تػػػػػطرح (74ص: )  طنيػػػػػد" أاػػػػػفؿ،هػػػػػددا ابػػػػػ  
 .األا،دء، دنز  ،دددث بر   

ب ف )طردر ( قد،ت  ر    ق  ندهد  بػزواج ميردػد         
 دف ط د   ،رمز،   دبمر دػ  اب دئردػ   فػ    قػدت دػب بيػد ق ػؿ 

ف أد ػػػػت   مفتػػػػح : "ب ػػػػف رػػػػدئد فدػػػػو ديرػػػػب ددبيػػػػد ابػػػػزواج  وا 
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  بم مػػرؼ بنفاػػيد  أنيػػد .   مهػػد ابرػػهد   اب دفدػػيػػدأبوانود د ػػر 
 ف،ػػػممديػػػؽ رغ ميػػػد  ػػػدبزواج ،دمػػػ    (119ص: ) ، ه ػػػ   ػػػو"

بيػػد  م ػػدش ، ػػو دددميػػد  دناػػهدـ  ومنهػػب  ا فػػؤ  دط د ػػ  أد ػػت
،نػػو  نمػػدف ووبػػدا  ميػػمـ  مػػر دميـ  ،،ػػد دػػؤد  ابػػ  نهػػدديـ فػػز 

 دددميـ اب،ي ر .
ذ      د مورة ورددػػػ   و    د، ػػػف ا م ػػػدر ،ػػػد دتػػػؿ ،ػػػع ابػػػ وا 

اػرواف(  زوهيػد  قتػص  أـ  قمز )أ ػو غددػب(  زوهمػو  و )
دػػبه فػػد، ف ابيػػوؿ   رػػو ابروادػػدت ابػػث ث ،ػػف ذبػػؾ ابنػػوع ،ػػف 
ابيتػػػػص  وىػػػػز ددبػػػػ   د،ػػػػ  رػػػػدئ   فػػػػز ابروادػػػػدت اب راقدػػػػ   

  أو  داػػمثندء ،ػػد دداػػب  رػػ  تػػورة ا اػػم ب و ػػدـ ابمػػوازف
فػػػز روادػػػ  )ابرهػػػع     يتػػػ  ابدػػػب ابيتػػػدرة هػػػدااألز،ػػػ  رػػػ  
 .(1)اب  دد(
دػػدت ابػػث ث  هػػدءت افػػز ابرو  األو ػػحب ػػ  ابدػػب  أف إ      
ب ػػ  ابروادػػ   ابػػ نم،ػػز دثيػػدفز طػػدرئ     –اػػؽ اواػػدو نفػػز 

 رػ  ب ػ  مفميػد بردفػدوة  وميمتػر فػز )غددػب( اب راقد . فن ثػر 
فز   ق  اب طرػ  ابراودػ  بيد و  نيدد     داد   ر  بدظدت   

                                                 
 .32 -29ابرهع اب  دد  ـ. ـ  ص  (1)
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 ػػددؿ.  ػػؿ  –ر تػػد  وقنػػدع  –وج ابر تػػد  اب،ػػزد   د ؿ ،ػػع
رة ،ف زاودمدف ،مندق مدف  فنيرأ: "مزا،ف بيػدئز األوؿ ،نظو  إنيد

(ه 165: ص" )FLAUBERT  ػػػػػػػػػػػػددؿ ،ػػػػػػػػػػػػع درااػػػػػػػػػػػػمز بػػػػػػػػػػػػػ 
  تددب واددة ،ػف (فرو درػ )األوؿ   "ابريدء"، دظدف   ق  

أىػػػػـ ابروادػػػػدت اب دب،دػػػػ  ابيدئ،ػػػػ   رػػػػ    قػػػػ  دػػػػب ،ػػػػف نػػػػوع 
،ػف  ػ ؿ مطودر "ابريػدء" األوؿ ميـو  ب   ابرواد   ب ف  دص.

أو  - اػػػػػممطرؽ بيػػػػد ابدرااػػػػ   ديػػػػػد - أ ػػػػر مواتػػػػؿ  ر ػػػػ  اب
  ردئػػػ  دػػػد د ؿ؟" أنػػػت، مرػػػؼ: " ػػػـ  آ ػػػرج ابػػػ  ناػػػؽ و  ػػػر اب
فػز  أنػدم دفنز....   موق نز فز ،د  أنتػ (  و: "184: ص)

دمػػػ  (  186: صم ػػػدفدف ،ػػػف اب طػػػأ؟" )ػ غنػػػ   نػػػو.... 
دػد  ندػدة   ػرة ، ريػ . ئد نػز: ابػدا ػ: "رة ابمندقض اب م دؽ دائ
ػػػ(  أو د187: صة ابددػػػدة فػػػز ابط د ػػػ " )د نػػػز دور  ح ابديػػػد ر، 

أو (ه 185: ص)  ػددؿ؟" ػهػب  ػؾ.  تػدديز أ ػ دبوااػط : "ػ
 ػ(  و،نيػػد: "ػػػ213 -194 :ابدريػػ  اب،رمهرػػ  أو اب،دددثػػ  )ص

 ػ  نز مػو.  هدن ػؾ. د ػدو انػو ابرػزء ابوددػد ابػذ ػابوردح؟  أدف
 –(. بد ػػود ابمنػػدقض 213: صا ػػرس    أمػػذ ر ،ػػد دػػدث" )

: ص؟" )إ ػوافدػد  أ ػر ،ف   ؿ: "ايرة  –قتددد أو  فودد 
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رػػ دو ابمػػز اػػمنميز  ،ػػد ىػػو  !"إ ػػواف" :(ه ابػػد وة اب ردئػػ 213
،د د طػ  بػز   ػؿ ،ػد  أدب   أندديوؿ  ددؿ: " إذ د ام ب  

:   ، ػػػػززا  ػػػػػد،ػػػػد، مرػػػػؼ م،(  أو  ،ػػػػد ىػػػػو 213: صآ ػػػػذه" )
ذبػػؾ ،ػػع  MADAME BOVARYف ػػرت  ب،ػػدذا بػػـ مف ػػؿ "

(ه دم  مفتح ابر    أو مرػؼ: " نػد،د 214: صزوهيد؟!" )
: ص ددؿ رأاو ،ف اب دب رادت اب ر   مػذوب فػز ف،ػز" ) ،د  

(  فمػػػذىب ابػػػ  اػػػددؽ ، ػػػددر   رػػػ  ابػػػرغـ ،ػػػف ،ددوبػػػ  225
..... غرد ػػ   رػػ  زهػػدج ابندفػػذة أرػػ د مدهدنػػو: "اب،طػػر دم ػػذ 

ود ػددر أقفرػو ثػـ  ػدأ  ودفمد أفموهو اب  اب دب  وب ف  د  ،ف 
ديودنز اب  ددث نهـو ابف ػ  دوف ،يدو،ػ . نطػوؼ: اػندهب 

ت ابزدمػػوف... أرهػػؿ اباػػردر دطرػػب ،نػػز زدػػ نر ػػبه... فمدػػ ...
ت ب   ابروادػ   ػف  ػؿ ،ػد درػو يد (ه فم ر  226: ص) مرم ش"

،ػد ديػوؿ فيػده  أو ب،ف مومر وا طراب   دتػطندع "ابط د دػ " 
ابرػػػزء   داػػػ ؽ وهيػػػ  متػػػ ب رؤدمػػػو  يػػػذه اب اػػػدط ه ألف: "

وهيػػػ  ابنظػػػر   رػػػ  ،ػػػد د ػػػدو ىػػػز ابمػػػز م رػػػؽ  إفابنظػػػر   ػػػؿ 
 .(1)"ابرزء

                                                 
 .26 رـ ابر   اب دـ  ـ. ـ  ص  (1)
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،ػػػف  إ  ػػرؽ ابثد ػػػت ىػػػذا بػػػـ دظيػػر فػػػز ابروادػػػ  اب راقدػػػ       
  قدئ،ػػ   واػػط ،نطيػػ  ػػ ؿ ا اػػم ب أو قرد ػػد ،نػػو  أو فػػز 

 – روائػػز  راقػػز ،يػػدـ فػػز اب ػػدرج ن يد رػػ  ب  ػػ  اػػردد   تػػ
 إذ ه  ،ػػف  ػػ ؿ و ػػز ب ػػو  أقػػربأنطػػوفىػػو اػػندف  - أد ػػد

زوهيػػػد  إف: "فيدبػػت أر،رػػ ب  ػػ  ابدػػب  رػػ    قػػ  ،ػػع قد،ػػت 
 أني،ػدو،ػع  ف،ع "نرميػز فػز اب فػدء واباػر"  .موفز ق ؿ ريردف"

  ميػػـو   (1): "اػػ،ح بنػػد  ػػدمـ اب طو ػػ   دردػػ " دنػػد ، طػػو دف
  د امفددة ،ف اب، روؽ. اب  ق    رؽ   ؿ

ذ      قػػػد،ت ب ػػػ  روادػػػ  )غددػػػب( قتػػػ  دػػػب طدرئػػػ   رػػػ   وا 
 يػػػد  أقػػػرب ابػػػ  ثيدفػػػ  )اب ػػػو ابناػػػؽ ابثيػػػدفز  ،رتػػػي   ز، دندم

ف بػػػػـ منػػػػؿ ،ػػػػف ا دمفػػػػدء ،ػػػػد ندبمػػػػو اب ثدػػػػر ،ػػػػ  فردنػػػػد(  ، ماػػػػرة
ه فػػػػػػيف ب ػػػػػػ  روادػػػػػػ  ز، دندميػػػػػػد ثيدفػػػػػػ  ابر ػػػػػػدت اب،ناػػػػػػه،  ،ػػػػػػع

ثيػػػػدفز    ،نم،دػػػػد ابػػػػ  ناػػػػؽتػػػػ درا)طرػػػػدر ( قػػػػد،ت ن،وذهػػػػد 
فيػػد  اػػؽ ابثيػػدفز ابر ػػو  برنصنرب  -دفػػ  اب،يهػػر يث –،هػػدور 

ابناػػؽ ابثيػػدفز ابمػػز منم،ػػز  رػػ   –وادمفػػت  – ميػػدددفظػػت ب 

                                                 
  1  ػػػػداد  ط -،ػػػػؿودػػػػدىد رػػػػهرة ابر،ػػػػدف  اػػػػندف أنطػػػػوف  ،نرػػػػورات ابه (1)

 .157  154  66 :  ص2113
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 ػف ابددػز ب  ،ػوارد م ذدػو هػودبو  إطػدره ر  اػ    ت دأابدو  و 
ابه رافز ابذ  انميرت ابدو ابرواد  ،ع  طرميد وراودميػد  ىػو ،ػد 

،ػف  ػ د   ماػ،ح  اآلمدػ : "اب ،ػ     ر  اب،مففرض ب   د در
ابذ  منم،ز ابدػو  اآل ر  ،ماي  ،ع ابناؽ (92: ص دبدب" )
ابر   فز ،نطي  واط   دف ابر ػد وا ،منػدع   بم ؽ   ا طرارا 

  د، نيػد رفػػض ثيدفػ  اب،هم،ػػع ابهددػد  و  ابددهػػدت اب ردزدػػ  
   ػػز   ،ػػف ذبػؾ أ ثػرب دذىابػػف ،ػ ، ف  ب نيػد   مػػماإلناػدند 

 ر،ػػػد هػػػدءت  رثػػػـو بزدػػػدرميـ  بر،ػػػمف: " األتػػػدؿدمرػػػوه ابناػػػؽ 
دهميػػػد ااػػػ ندر  نمرػػػدبيد ،ػػػف هراػػػ  ابناػػػدء ومدودطيػػػد   فػػػ  

.. ووراء ..واػػػػػد يد ابػػػػػ  غرفمػػػػػو. ىنػػػػػدؾ دائ،ػػػػػد دهػػػػػص ،ين ػػػػػ .
 ػػػدف  اب،مػػػأرهددفواب نػػػدت  األو داب ػػػدب دف ػػػؿ ، يػػػد ،ػػػد دف رػػػو 

 أف.. ددػػػدوؿ ..برغ ػػػ . رػػػ  فوىػػػ  ا ابػػػواقفدفاب،راىيػػػ  واب رػػػوغ  
اد ػػػؾ.. ديوبيػػػد  دبفرناػػػد   ػد،ػػػد  دػػػده ابػػػ  ،رميػػػ  ف ػػػذديد... 

اب رفػػػػػػ   ... وديمػػػػػػرب بدػػػػػػذوؽ  أر ػػػػػػد ودميػػػػػػدو  ، يػػػػػػد  رػػػػػػ  
رفػ  ودواتػ ف ب ػػؽ ابر،ػدف... درتػداف  طػرؼ اب ػػدف  ػدب اب 

 (.94 -93: ص) ابريد اب،،نوع"
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ب ػػػػ  )،نػػػػدزؿ ابودرػػػػ (   م ػػػػدت أواػػػػع   فػػػػز دػػػػدف ،ػػػػرت     
د ،ػػع   اماػػدق ػػثيدفدػػ   ،فمر   –مرػػ دؿ بودػػ  اواػػدو  توددوبػػ

 رػػ   ابمأ دػػد،ػػع  – يػػردظابناػػؽ ابثيػػدفز بر،ػػمف  أو ،ثدقفمػػو  ف
ا قمراب ،ف ابمفاػدر ابفرودػد   –ا  م دد  ف ا  مذاؿ ابر و  

: "أبـ م رهع  ؿ ،رد ؿ ابرهدؿ وابناػدء ابػ  اإلنادند بر  قدت 
دػػرـو ،ػػف ابهػػنس : "إنػػو ،و ( 131: صابدر،ػػدف وابفتػػؿ" )

ؿ ابهػدة برددبػ  ابنفاػد  (  فز اددؽ مدرد115: ص) دد ا نمز"
األب/ ابػػزوج  –دف مػػف ،ي،ر تػػدمد  ف ب ػػوألاػػرواف  بدفدػػدىد 

 اإلطػػػػػدر رهػػػػػت ،ػػػػػف فػػػػػز ابروادػػػػػ   -أاػػػػػ د  وا  ػػػػػف اػػػػػرواف 
: "ديػػدـ أاػػ د فػػز غرفػػ  ب ػػ  اب رػػؿ ابنفاػػز إطػػدرابط د ػػز ابػػ  

. ا ثنػدف فػز ذىػوؿ أ ر  نفاد  اب  أز، ابنـو  ارواف... ،ف 
.  هػز  األدػدـدائـ... واب هز دنػدؿ هػزءا   دػرا ،ني،ػد  رػ  ،ػر  

... ىذا  دا  ػف اب،ػأزؽ ابهناػز ابػذ   ػدف  فز ابم  در   هز 
(  13: ص) ؿ ،دمػػػد،د ودزدػػػد ،ػػػف  ػػػذ ف ابثػػػدنز"ده ػػػؿ األو 

  (13: ص) اػػد،د وأف األوؿ: "م ػػرر فرػػؿ ،ددوبمػػو ،ػػرمدف" 
مر ،ػػػػػػػد مفاػػػػػػػدر ابفرودػػػػػػػد   وفد ردػػػػػػػ  د ػػػػػػػوف اب أفبػػػػػػػذا د، ػػػػػػػف 

 دبر ػػ  ابػػ  ابػػذىدب ابػػ   ددف ػػاػػ  دف ر تػػدمدف فػػز ابػػنص  اب
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ابػنص  بمأثدػثأو  –اب ر،ػز  –ذبػؾ ابمفاػدر  بمأ دػد أواع،د  
أو  ب ػػػ  ابروادػػػ  اب راقدػػػ  رػػػ  هددػػػدة  مرػػػ د ت تػػػور ب ودػػػ  

 .قردر  ابظيور فديد
فت ابر ػ  فػز ابم  دػر  ػف و ػع اػرواف  و أوهز       وبػت دد ا 
ابػػػذ    دفتػػػح   دإلددػػػدء وبػػػـ م مػػػؼ     ،وددػػػد ر تػػػدمو نػػػدء 

مياػػػدـ ابدػػػدث/  إاػػػمرامدهد    ػػػؿ بهػػػأت ابػػػ  أدددنػػػد ،ػػػد وراءه 
اب، رو،   بدس ،ف   ؿ د ز ابنص  وز،ندمو   ػؿ دمػ  ،ػف 

  ابنظػػر ابدػػو: " نػػد،د ود ػػت اػػرواف ؿ م ػػدد د دػػو  وزاودػػ ػػ 
: ص) و دنػػػد ذاى ػػػدف ابػػػ   ،ػػػدف" أ دػػػو،ػػػع  1991فػػز تػػػدؼ 

ابنفاػد  ابمػز  األز،ػ    دادػ (  ى ذا ميوؿ ابراود   فػز د ػز24
ثـ م دؼ: "بـ د،ض وقت طودؿ... دمػ  د دنز ،نيد ارواف  

ثرػػ  ،ػػراىيدف ،ػػز هدف  ػػدديمو  أفانػػم س....  ر،ػػت فد،ػػد   ػػد 
 يػدـم أف(  ومدػدوؿ 25: صفز ابفندؽ و،رض  رػ  إثرىػد." )

(. 26: ص" )تػ  د و، هػ  أ،راابيت  دوف مو دح: "واهو 
 إذهناػػز   ف ػػؿدػػذىب ابػػ  ادم،ػػدؿ دم رػػؽ   أف برمأودػػؿفػػد، ف 

دمػػػ  دنميػػػؿ "، هػػػؿ".  إ  –اػػػو  "تػػػ ب"  –  دبدػػػؿ ب ػػػو  
ابػػ   –فػػز ،ددوبػػ  غدػػر ، م،رػػ  ب نػػدء م ػػدد روائػػز  –ابد ػػز 
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ارواف  فز ابفتؿ ابوددد اب،د ز  وااطمو: " نػت بودػد ... 
بػػػـ  د ػػػؿ وبػػػداف نػػػد،د مدػػػرؾ اب،فمػػػدح فػػػز قفػػػؿ  ػػػدب اب رفػػػ  و 

أرى،ػػد ،ػػف ق ػػؿ... فػػد ؿ ابثدبػػث... ميدػػأت فػػز تػػدب  ااػػمي دؿ 
 األو د. أ  ػػػػره... أنيػػػػـ طػػػػردوا أ ػػػػزابفنػػػػدؽ... دمػػػػ  وتػػػػوؿ 

(ه فػ  159: صاب  ب ،ػف ابفنػدؽ وىػو د مػذر ب،ػد دتػؿ" )
ف  ػػػػػػػػدف د  أ،ػػػػػػػػزو  ،ػػػػػػػػوض: "مرػػػػػػػػح  رػػػػػػػػدردفتػػػػػػػػح ابػػػػػػػػنص  وا 

: ص" )بػػػػػػـ ديمر ػػػػػػوا ،نػػػػػػز األو د إف دباػػػػػػؤاؿ... قرػػػػػػت بيػػػػػػد... 
ابفنػػػػػػػػدؽ...  ألو د(  أو ،ػػػػػػػػف  ػػػػػػػػ ؿ: "ابتػػػػػػػػورة ابيػػػػػػػػذرة 159

 (.162: ص ،ردر ميـ ف ريـ ابيذر" )
فىػػذه ابر ػػ  نػػددرة ابوهػػود فػػز ابػػنص ابروائػػز اب راقػػز         وا 

 اإلدهػدزذبػؾ  دفػرضثيدفز بيػد  –ابمندوؿ اباوادو وهدت فيف 
.. اإلفتػػػػدح ػػػػف    وا  م ػػػػدد ابػػػػ  ،اػػػػدفدت رداػػػػ  واإلددػػػػدء
  دم  ،ع: "تػدديؾ  ىػذا ،ثرػز  ىو،ػو" ابمأ د ددة  ف بمظؿ  

،  ػػػػػر قرػػػػػد   وفػػػػػز  ااػػػػػم دؽفػػػػػز  ت(  ابمػػػػػز هػػػػػدء111: ص)
 غدر ،مأ د ،نو. األ،ر   د يزآ راددؽ 
ىػػػػذا ا  مػػػراؽ ابفردػػػد ،ػػػػف نو ػػػو  فػػػز ذبػػػػؾ  دتػػػرو،ػػػع      

ابظػػؿ ،ػػف ابرػػؾ  و ػػدـ و ػػ و فػػز متػػندؼ ومهنػػدس دقدػػؽ  
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رفػػػػدت فػػػػز   ، مأ ػػػػر  ،واقػػػػع اػػػػردد   فينػػػػو دم ػػػػرر فػػػػز ث ثػػػػ
فػز ب ػ  رػ رد   ماػ،و  األوؿ فدػأمز اباددؽ واب،نظور ابثيػدفز 

 رػػػػػػ  اب،ر،ػػػػػػوس ابػػػػػػ  اب،داػػػػػػوس   دب،زاوهػػػػػػ  ،ػػػػػػع ،واػػػػػػدي  
 دميػػػػػوفف  وىػػػػػو دتػػػػػؼ  ،ػػػػػف   دػػػػػد    قػػػػػ  فػػػػػراش ابزوهدػػػػػ : 

بدنػػد در ػػب رأاػػو  إف"م،ػػددت ابػػ  هدن ػػو فػػز ابفػػراش... ديػػوؿ 
باػػػػ،فوند  ابمداػػػػ   ا إنيػػػػدابدػػػػب...   ،،دراػػػػ ددب،ػػػػد  نػػػػد ن ػػػػدأ 

ب دميػػػػوفف  م ػػػػػدأ اب ػػػػػزؼ فػػػػػز رأاػػػػو  وىػػػػػز ابمػػػػػز ميػػػػػوده.  ػػػػػدف 
.... ودػر ض ،ثػؿ طفػؿ فػز األوبػ داميريد   ردز فز ابدر ػ  

(  فػػز ،رػػيد د،ػػزج  ػػدف ذ ػػر  ندهدػػ  53 -52: ص اػمدف" )
ؿ رػػمم  أنثودػػ درػػو يد اب طػػب  وفػػز ،ػػزج ب ػػراءة  آندػػ و،ددوبػػ  

ابمػػز  أ،ػػوذ ػػر : "طف ذ وردػػ  ماػػم  وأ ػػر  ديػػد  ف ػػؿ فػػرد   
(  ماػد دىد 53: صماأؿ  نو وب نو ن ػس  دغدغػ  ابناػدـ" )

،ػػف: "ابيػػوة واب ظ،ػػ  وابد،ػػدس فػػز ،يطػػع اب مػػدـ  أ ػػر  ػػراءة 
 "األتػػـىػػو ،ػػد دأ ػػذه دثدثػػد ابػػ  ،نػػد ع ابرغ ػػ    ،ػػد  دميػػوفف 

(ه ،،ػػد ده ػػؿ اب،رػػيد ،ر  ػػد ،ػػف تػػور ب ػػ  ابرػػ ر 53: ص)
 ط د دميد.و  اإلنادند واب،وادي  واب راءة 
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اب،وقػػػع ابثػػػدنز  ابيػػػدئـ  رػػػ  اب دػػػدب  واب،مطػػػور  ػػػف  أ،ػػػد     
وردت فػػز ثنددػػد ابػػنص اباػػد ؽ: "د دػػدنز ابػػ   ةر دتػػ  إرػػدرات

. ابػػػػػػ  ا مرػػػػػػدفز بنفاػػػػػػز... ق رػػػػػػو  نػػػػػػت...  نػػػػػػد،د .ابػػػػػػوراء..
مم،ر نػػػػز رغ ػػػػ  فػػػػز مي دػػػػؿ رهػػػػؿ بػػػػز.  نػػػػد،د مهمػػػػددنز ودػػػػدة 

 نػد،د  وددم س فز دا رز رػوؽ غػد،ض ابػ  د ػف دافػ ...
اب نػػػػػػدت... أم،ر،ػػػػػػؿ ددنيػػػػػػد  دردػػػػػػ   أددددػػػػػػثمتػػػػػػ د واواػػػػػػ  

دم،ػػدد   رغ دمػػػو... أقػػػدـو  أفألمداػػس هاػػػد  ابػػذ    در ػػػث 
بػػػد "  اإلداػػػدساب ػػػوؼ ابػػػذ   ػػػدف د  ػػػد دػػػد  اب ندػػػدة ود مػػػر 

د ػػػػػػود ابػػػػػػ  ابفرداندػػػػػػ   ،ػػػػػػف  ػػػػػػ ؿ اػػػػػػؤاؿ  ( 53 -52: ص)
 ػػػدب هز  أو ابم ػػػدطؼ: "،ػػػدذا  نػػػؾ؟.... أقػػػوؿ بػػػػو  اإلداػػػدس

(  أو ابػػػ  ابر ػػػ  اب ردئػػػ   أو اب ػػػد رة 54: ص" )أ،ػػػر مد ر اػػػأ
ابػػػ  ،ػػػد   دم رػػػؽ  دباػػػردر.. ىػػػذا ابناػػػؽ ابر ػػػو  اب،مػػػردد  ػػػدف 

ر  ػف نفاػو  ،ػد   د م ػد  ثدػرا  ،ػد   اوؼ د    ثيدفددفاددقدف 
: "رادػػت دػػدا  ممدااػػدف تػػدر  واإلددػػدءاػػ ؽ ،ػػف اب ،ػػوض 

ي،ػػػد .... م ،ػػػس در،مػػػز   مفر  أتػػػد  زاب ػػػدر  .... أطػػػراؼ 
وابرغ   ابمز مهمددنز ،فدهئ  ،اػم رة .... منزبػؽ دػد  ،رمي ػ  

 ... أفػػػػرط األذ مدػػػػت اباػػػػرواؿ  دػػػػئف هاػػػػد  بر نػػػػؼ  دردػػػػد 
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أاػػػػػدؽ ابرغ ػػػػػ   وأنػػػػػد ف رػػػػػز    رقػػػػػز   رزوهمػػػػػز ... ألراق نػػػػػز 
 (.151: صاب،  د ..." )

 دإلفتػدح وابمدػرر  و ػدبنزوؿ    اب،وقع ابثدبثم،دزت ب و      
ف  –وب مػػو  دداػػدس واب،واػدي   ابػ  قػػدع ابرغ ػ ،ػف  ػرج األ وا 

قدئ،ػػػػػ   رػػػػ  رؤدمػػػػػدف   – دنػػػػت موأ،ػػػػد ب،ػػػػػد فػػػػز اب،وقػػػػع األوؿ 
،مندق مدفه وا ؽ أف  رفند أف "وهي  ابنظر ىػز ابمػز م رػؽ 

 – ؿألنيػػػػد نػػػػص ،م ر ػػػػ -  أو ى،ػػػػد ب ػػػػ  اب دمػػػػب(1) ػػػػؿ رػػػػزء"
ردػ  ابمز انميرػت ابػ  اب،وقػع اب،يد ػؿ فػز  ، وابثدند  ب   ابراود 

ابمنػػػدقض وم ػػػدد  . ىػػػذاابيػػػدرئاب،مريػػػز/ ا متػػػدؿ  وىػػػو ،وقػػػع 
و   وثندئدػػػػ  وهيػػػػ  ابنظػػػػر   رػػػػؽ دواردػػػػ  مفمػػػػرض م ػػػػددا ابػػػػر 

ب ودػػد. وألف دفػػ  ابػػرو   دػػد ابراودػػ  األتػػدر  فػػز ابػػنص  فػػػيف 
ومور ػػػػت   ابيػػػراءة/ وهيػػػػ  ابنظػػػر هػػػػدءت ق ػػػؿ ابػػػػنص اب،م رػػػؿ

ميطػػت  دنػػد   م دميػػد  نيػػوش ،ػػد درػػ و األد ػػدـ األ  قدػػ : "اب
  ػػض اب ر،ػػدت ابرػػدذة اب رد ػػ  فأ ػػذت   يػػراءة األاػػطر اػػرد د" 

 (  وذبؾ   ػد أف  ػدف دافػع ابيػراءة  ػ دفد: " دنػز213: ص)
(. فدنفػػمح أفػػؽ ابيػػراءة 213: ص) ،ػػر ت اػػرد د  رػػ  األاػػطر"

                                                 
 .26 رـ ابر   اب دـ  ـ. ـ  ص  (1)
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وىز ميػـو  وظدفػ  ،ندق ػ  بوظدفميػد األاداػد :    ، د  ابراود 
(  بمرمفػع 213: صمػز" )"د رت زوه  ابهدر بماػأؿ  ػف زوه

ومدرة ابر    ومتؼ  و وح   ؿ مامراػؿ فػز ابوتػؼه ألنيػد 
م  ر  ف وهي  نظر رهؿ  وىو در  "ابثوب ابهدرادو اب،زىػر 

ممهػػرد  ابػػذ  دراػػـ ،ندندػػدت ظيرىػػد واب تػػر... ده ػػؿ زىػػوره
(  وتػػػػػو  ابػػػػػ : "ابرػػػػػيوة مأ ػػػػػؿ هاػػػػػدىد 213: ص) أ،ػػػػػد،ز"

فػػز: "وأنػػد أقػػذؼ  (  دمػػ  ذروة اإلفتػػدح215: صوهاػػد " )
(. فهػػػػػدء ابو ػػػػػوح اب،اػػػػػم نز  ػػػػػف 215: ص ػػػػػدف ف ػػػػػذديد" )

ابرػرح أو ابمأودػؿ ،مندغ،ػد ،ػػع رد ابف ػؿ وابمنػدقض ابر ػو   ػػدف 
 ػود ابػػ  ابػراو  األوؿ/ ابػزوج  وابراودػ  ابثدندػ / ابزوهػ   ابمػز م

: " ػػػأف رؤدميػػػد واتػػػف  ددبميػػػد   ػػػد ا نميػػػدء ،ػػػف قػػػراءة ابػػػنص
 (.215 :ص)  رطو،د أد ؿ فز ف،ز"

 نػػددردف أو غػػدئ دف فػػزفػػيف  ػػدف اب،وق ػػدف األوؿ وابثػػدنز      
ف  دند بداد هددددف  ر  ب ػ  ابروادػ   ابر   ابروائد  اب راقد   وا 

ف ا م ػػػرت  رقػػػد ثيدفدػػػد و روهػػػد  –اب دب،دػػػ   ودمػػػ  اب ر دػػػ   وا 
ناػؽ اب طػدب ابناػو  ،ػد   ػد   با نم،دئي،د  – ر  اب،أبوؼ 
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  و تػور قرػد   ورردع ابثدبث  قد ؿ بونددبز  فيف اب،وقاب وب
 ،يدر   بيذه ابتورة.

 
   حتفاءإوالال : الوظيفة والتوثيقياتالخمر سردية . 9. 9. 0

ع مػػػػػدردخ رػػػػػ ر    د ػػػػػدر   فػػػػػزم،مػػػػػد ىػػػػػذه ابر ػػػػػ   ،ديػػػػػد      
 دب،دػػد  ىػػو مػػدردخ ابرػػ ر اب ر ػػز  ومأ ػػذ قاػػ،د مهنداػػدد فدػػو.. 

ف  ػػػػدف ابمنػػػػدوؿ اباػػػػرد   بيػػػػذه  –و راقدػػػػد  دب،دػػػػد و ر دػػػػد  –وا 
فػػػز ،نمرػػػر  ب نػػو ع  دنفتػػػدؿ نو ػػد ،ػػػد أو ا ػػػم ؼ ،مػػػمابر ػػ  د

بػ  ايػد  رػ  مرػؾ ابر ػ  هنود. ود دظ دترواداب  دد   در ،ف
زاودػػ  ا ن اػػػدر أو ابيزد،ػػ   وابيػػػروب ،،ػػد   ماػػػمطدع ابػػػنفس 

 .إر دبددتمدرو ،ف  أفمد،رو  أو ،د   مامطدع 
ز ىذه ابرواددت ابث ث  ،ف ابمندوؿ  ف أر دؿوث،  ث ث       

ػػػػػ  –د  ومماػػػػػؽ أو مدددػػػػػث ابناػػػػػؽ اباواػػػػػدو مم ػػػػػددف نو ػػػػػد و ، 
 ثيدفز.
فيد اقمر ت )طردر ( ،نيد ى،اد  وبـ م،اايد دمػ    ػؿ      

أردرت ابديد ،ف   دد    دف بدس ،ػف   ددماػديد فداػب   ػؿ 
مندوبيػػػد ،ػػػف  ػػػ ؿ ث ثػػػ  أناػػػدؽ  وهػػػدء  ػػػدف   مراىػػػد ميرد ػػػد. 
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در رػػػػددد دمنداػػػػب ،ػػػع ،ددوددػػػػ  ىػػػػذا ابناػػػػؽ ثيدفدػػػ   و د متػػػػ
 ابثيدفز:

(  ب ػػػػػػ  138: ص دبن دػػػػػػذ" ) (1)"ثردػػػػػػد منيػػػػػػع ابفاػػػػػػدفس .1
ابط يػػػ  اب رهوازدػػػ  وابددػػػدة اب، ،ردػػػ  ابمػػػز مم رػػػؽ  هػػػزء 
تػػ در ،ػػػف اب،اػػددددف  هػػػدءت ،ػػػع أدػػد ،،ثرػػػديـ ،ػػػف 

 ب ندف  ودترىد ابنص فز ىذه ابزاود  فداب.
(  138: ص) نمرػػػز أ ػػػو د يػػػوب  ػػػدب رؽ ابػػػزد و ""د .2

فم ػػػػود ابر ػػػػ  ابػػػػ  ،دردميػػػػد  ، مفدػػػػ   يػػػػذا ا  متػػػػدر  
: ص) "ده رىػػػػػػد" وذاى ػػػػػػ  ابػػػػػػ  مأ دػػػػػػد  ػػػػػػدـ اب، ئ،ػػػػػػ :

(  فز اب،ريد ابر ػو   دنػو وابناػؽ ابثيػدفز ذامػو  138
 ابطدرئ وابيد،رز  دبنا   بر،ام،ر واب دـ.

. إف د،ػدء هددػدة آمدػ " 1961"دررب اب،دمفروف ن ػب  .3
بفظػػ  )اب،دمفرػػوف( فػػز إ ػػفدء (  فرػػـ مفرػػح 138: ص)

هو ا دمفدء  ر  ىذه ابتورة ابر ودػ  ألنيػد اامرػرفت 
 بوند فدئؽ ابياوة.

                                                 
 ابفادفس: بفظ   راقد  ،د د   م نز ابددؾ ابرو،ز. (1)
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  دوف ارم ػػػدؾ أو  دددددػػػفػػػز )غددػػػب( د دػػػظ ورودىػػػد  و      
 ػرؽ  أقداح: "و ع  ددؿ ابيدرورة  ر  ابطدوب : ث ث  ادمفدء

(. 197: صممدػػػػوؿ ،ػػػػف اػػػػدئؿ رػػػػفدؼ ابػػػػ  درد ػػػػز  ثدػػػػؼ" )
راػػددؽ ابر ػػو  اب ػػدـ ب )قػػدرورة( ،ػػف اػػددؽ ، ػػددر فهػػدءت بفظػػ 

 وبػػػػػـ دمطػػػػػرؽ) طػػػػػؿ(  اب،د دػػػػػ :  رفظػػػػػ ابم دـ بيػػػػػد ابػػػػػذ  داػػػػػ
 واألغػدنز واأل،ثػدؿا دمفدء اب دـ فػز ابروادػ   دبريهػ  اب،د دػ  

ابػػذ  دطرػػؽ  رػػ  ىػػذا و   ابرػػدئع )دردػػب اػػ دع( ابػػ  ،تػػطرح
اػػػػػ ؽ بيػػػػػػذا  –اباػػػػػددؽ اب، ػػػػػطرب  أ،ػػػػػػدابنػػػػػوع ،ػػػػػف اب ،ػػػػػر. 

  ىػػز ب ػػ  ب ػػ  ػػ ؿ أ ػػرب  ػػف ،يد،دمػػو ،ػػف  أف ا  ػػطراب
  ب نيػد ،اػم د،  منم،ػز ابػ  ،اػمو  م رد،ػز  ػدؿ   ابنص  رػو 

فيػػػو ،رػػػدر   فمػػػدة فػػػز  –،ػػػف ق ػػػؿ فمػػػدة فػػػز اب،ردرػػػ  ابثدنودػػػ ! 
نيددػػػػػدت دور اب،راىيػػػػػ  برػػػػػد دف  وفػػػػػػز ، ػػػػػدف غردػػػػػب ثيدفدػػػػػػد  

 ب،ػػػرة -ثػػػـ مم ػػػرر ىػػػذه ابر ػػػ رػػػر ي،د اب ،ػػػر  واب ػػػرؽ مدددػػػدا. 
  ر ؿ دزددىد مندق د وا طرا د ثيدفدد: –فيط  واددة
 دد إ واف؟ أ ر ايرة  -"      
 (.213: ص) إف  نت مرغ دف فز ذبؾ" -      
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ماػم در تػف   – ابطدب   ابهد، د  /،ف ابفمدة -فز د وة      
 اب راءة  وممندقض ،ع ،د درديد:

  دف ذبؾ اب رؽ بر، مدئدف.…  -"
: صفديد ىػذا اب،رػروب!" ) ،رة أمذوؽ أوؿبدات ىذه  -     
213.) 
 أفبػػػـ داػػػ ؽ بر ػػػ  ابػػػنص  "األوبػػػ اب،ػػػرة " مرػػػؾ أفددػػػث      

ابػنص  يػذه ابر ػ   ػ،ف ددبػ   دػأت  وبػـ    نيد اػد يد أفتدت
،ػػػف ا دمفػػػدء أو ا ىم،ػػػدـ   ػػػؿ هػػػدءت فػػػز   ػػػـ ب  ػػػ  غدػػػر 

ف   ونػػػػػػػد بر  ػػػػػػػ  اػػػػػػػردد   أتػػػػػػػ دت،ين ػػػػػػ  ب ودػػػػػػػد  وثيدفدػػػػػػػد  وا 
فمػػػدة  تػػػورة ا بمػػػزاـ  ،نم،دػػػ  ابػػػ  ه ألف ابػػػنص قػػػد ـ اب ىد،رػػػد

دمػػػ  انػػػو دميػػػرب ،ػػػف   ناػػػؽ ثيػػػدفز فدػػػو اب ثدػػػر ،ػػػف اب،دردػػػ 
،ػػػف دػػػوبز  األرػػػددءابرفظػػػز  وا قمتػػػدر  رػػػ : " ػػػدأت  ومرابمػػػ

  ػدألنث (  وبمددؿ بفظ  ابػرقص  اب،م ريػ  197: ص) مرقص"
،ف م رييد  دبػذ ر   رػ  نػدد،يد ابػذ ر  أو غدػر اب، م،ػؿ  أ ثر

 نص.ابذ ورة داب اب
إف بػػػػػػـ م ػػػػػػف  -  ػػػػػػؿ هوان يػػػػػػد  -ابتػػػػػػورة ابر ودػػػػػػ  ىػػػػػػذه      

 ابودددة فيز فرددة فز اباددؽ ابروائز اب راقز.
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وابتػورة ابر ودػ  فػز )،نػزؿ ابودرػ ( هػدءت  ػدقمراب ،ػف      
ابتػػػورة ابروائدػػػ  اب راقدػػػ  اب،مػػػوامرة  تػػػورة ابيػػػروب وا نطػػػواء 

  اآل ػػردفو ػػدـ ابيػػدرة  رػػ  ابمواتػػؿ ا هم،ػػد ز وابر ػػو  ،ػػع 
وىػػو ،ػػد اىم،ػػت  ػػو  ثدػػرا ب ػػ  ىػػذه ابروادػػ   وفػػز ث ثػػ  اناػػدؽ 

 :ممندقض ،ع    يدثيدفد  
 ( "وابيػدء 59: ص" دأت أ ػز ف زهدهػدت اب دػوؿ بػو  )

فز )بو( م ود  ر  ا  ف ارواف. وألف بفظػ  )اب دػوؿ( 
براػػػػػػددؽ:  نداػػػػػػ د،تػػػػػػطرح  ر،ػػػػػػز  فيػػػػػػد ورد ، أاداػػػػػػد

ؼ برد ػوب  وىػز ، ػدب مػأثدربيػد  أ ػر "وهدت  طرديػ  
 األدودػػػػػػ (. وميتػػػػػػد  ػػػػػػدبد وب 59: صأىػػػػػػوف رػػػػػػرا" )

ابنفاػػػد . ف ػػػ   ػػػف  األ،ػػػراضاب،اػػػم د،  فػػػز  ػػػ ج 
ابو ز ابر ػو   دبناػؽ ابثيػدفز: "وىػز ،ػف اب،دظػورات" 

(. ،،د ه ريد ،ف  يددػد ميردػد ، ،رػز ،نػدثر: 59: ص)
... وا متػػػػر  ،ػػػػرور "ناػػػػدند ابػػػػر ف ابػػػػذ  ادمرػػػػو اب ػػػػدر

و اثنمدف م  آف  رؼ اب مب بر ػددف  قندن  أابوقت اب  
،ن ػػػػػد  اإلذفف رػػػػب   رػػػػ  أابنػػػػددرة  دتػػػػؿ اػػػػرواف ،ػػػػػد 

 ،ػػػد اػػػ ؽ ا م ػػػدره  ،م ريػػػد(  61: ص) بروتػػػوؿ ابديػػػد"
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  ،ف  ػ ؿ ابم،ػدس اب  قػ : "أقػرر طرديػ  اب ػ ج دواء  
،ػػع  يػػدء ىػػذه ابر ػػ  (ه 61: ص" )األف ػػؿواب،رػػروب 

اب،تػػػطرح  وا  ػػف  وااػػػم داـ األـغرد ػػ    اػػػد،د  ػػػدف 
  ،و،د  )قندن (. األ ثر

  رػػػ   أ،د،يػػػد"مر ػػػت   ػػػف  ،ػػػد  ػػػؿ رػػػزء  رػػػ  ددبػػػو 
واػػرواف... أاػػرارند...  أنػػدابطدوبػػ .... ،ػػد موتػػرند ابدػػو 

 رػػػ  ابطدوبػػػ ... و نػػػت  أ،ػػػد،ز ػػػدف اب أاػػػدف وابيندنػػػ  
(. ابر ػ  م رػؼ  ػػف 69: صأررػؼ ،ػف  يددػد  أاػػو" )

ودػػػػػػػ : اغمرا يػػػػػػػد ابثيػػػػػػػدفز  ،ػػػػػػػف  ػػػػػػػ ؿ أـ اب طرػػػػػػػ / ابرا
رػر ز بر دػوؿ "امد،ردف نفاؾ ومد،ردنو ، ؾ.... واف 

(. ثػـ مؤ ػد ابر ػ  71 -69: ص)   دردؽ   نت ،ؤد  "
 –اباػد ؽ ورودىػد  –اب طرػ   أـمندق د ،ف   ؿ رؤد  

 أفابػػػػذ   ػػػػدف ددرػػػػو بػػػػو  أ ػػػػز: "مػػػػذ رت أ ديػػػػدورؤدػػػػ  
داػػم،مع   ػػػأس تػػػ در فػػػز اب،اػػدء"  مرػػػؾ ابرؤدػػػ  ابمػػػز 
مفمػػرض  توتػػد  ىػػذا ابناػػؽ  وانيطد ػػو  ػػف اب نػػت: 

: ص) اب  غرفمػز" زفز طردي أننز" ند،د دط،ئف اب  
ف: "أاػػػػ د  ػػػػدف ددػػػػرص  رػػػػ  ،رػػػػدر    (.71 دمػػػػ  وا 
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 ابدػػػػدف وابدػػػدف  رػػػػروط م ػػػػدد ممرػػػػد و" أاػػػػو  ػػػػدف  أ ػػػز
  ابػػػذ (  ابػػػذ  دؤ ػػػد ا  متػػػدص ابػػػذ ور  71: ص)

و يػػدء ابر ػػ    دػػدة  مم،اػػؾ  ػػو: " رػػروط م ػػدد ممرػػد و" 
ف ػػػػ   ػػػػف  – ػػػػف ابوتػػػػؼ وا دمفػػػػدء  ووقوفيػػػػد فػػػػز 

 أ ػواب،نطي  ا نميدء: "أنيػض  م ػب أله،ػع  –ابدواء 
(  وم ػػػرار ابػػػرفض: 89: ص) وأقػػػداح ابرػػػرب"ابرػػػد  
(  116: ص) د م ػػػد  ػػػف اب دػػػوؿ" أف ردػػػو  أف"مػػػر  

 اآلفبدػػد  - اب دتػػ  ظاألبفػػدف ػػ   ػػف ا  م ػػدد  ػػف 
 يد نايد ثيدفدد طدرئد.ه ردابذ   -

  مدػػػدد  أو اب نػػػدد: اب،ردرػػػ  ابثدبثػػػ  م ػػػدو ىػػػز ،ردرػػػ  ا 
(  اب طرػػػػػ / ابراودػػػػػ  ،ػػػػػع 119: ص) "تػػػػػ  ت  أاػػػػػدف"

ابط دػػػب ابػػػذ  بػػػو   قػػػ  تػػػداق  ،ػػػع اب دئرػػػ   و  قػػػ  
،اػػد دة ط دػػ ه ب نيػػد م يػػػ   ػػ،ف اب،رفػػوض: "رفػػػض 

(  119: ص) دػػػـو ابمػػػدبز"واف ابمدػػػدث ، ػػػز فػػػز اباػػػر
 فػػػػز زوادػػػػد اب دػػػػت" ػػػػؿ أثػػػػر بر دػػػػوؿ  أ،ػػػػزو: "أ فػػػػت 

(  و: "دوتػػػػػػػدنز ابػػػػػػػد مور داػػػػػػػدـ  ميردػػػػػػػؿ 139: ص)
(  171: ص)  دػػوؿ  ،ف ػػ  ا،منػػد ز  ػػف مندوبيػػد"اب
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ص. ب نيػػػػػد اػػػػػم ود ،ػػػػػع )تػػػػػوت( تػػػػػ م،ػػػػػف ، اآلمدػػػػػ 
ددنيػػػد  رػػػ  قندنػػػ   األوبػػػ ا  ػػػف: "وق ػػػت  دنيػػػد بر،ػػػرة 

  قػػػػدت  أوبػػػػ ندق ػػػػ  ،ػػػػع (  ،م163: ص) ابرػػػػراب"
ابرفظػػػ  ابمػػػز بػػػـ ماػػػم د،يد ب ػػػ   –ا امرػػػفدء  ػػػدب ،ر 

،ػػف  ػػ ؿ د ػػز ابراودػػ / وا  ػػف. و  األـ ػػدف  –ابروادػػ  
: "ااػػػمدرت   أو ا دمفػػػدءاإلفتػػػدح،يمر ػػػ  ،ػػػف اب طرػػػ  

(  و: "ا مػػػػػػرت 216: ص) ز" آلمػػػػػػز  زهدهػػػػػػ  ابوداػػػػػػ
 ػػػػػػػػأس ابوداػػػػػػػػ ز اب رداػػػػػػػػمدؿ...  رداػػػػػػػػمدؿ )،واػػػػػػػػر( 

اػػػػفرامو ابػػػػ   إدػػػػد ... اقمنػػػػده فػػػػز أ ػػػػز اب،ف ػػػػر  بػػػػد 
 رػػػػػػػ  ابناػػػػػػػؽ ابثيػػػػػػػدفز  بإل يػػػػػػػدء(ه 216: ص)  ػػػػػػػراغ"

 اب، ،رز  اب،ددود ابمندوؿ فز ب   ابرواد  اب راقد !

 
 مة:المغة المتخم  . 9
هػػنس غدػػر ، م،ػػؿ ابتػػد    إنيػػد: األىػػـ برروادػػ اب،دزمػػدف      

نيػػداب ندئدػػ    مفددة وا اػػ أ ػػر ب ودػػ   أهنػػدسقد رػػ   اػػم درة  وا 
ى،ػػد ابرمػػدف ماػػ،ددف بػػد وؿ نتػػوص أو  اب،دزمػػدف ،ػػد،نيػػد. مر 
وىػذا ابػد وؿ   وظدفػ  ،ػد فػز ابػنص اباػرد  ؤد مػ ه،رفوظدت
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أو فػػز اػػددؽ ابد ػػز   يػػدبو د ،نيػػد:  ػػأ ثر ،ػػف طرديػػ    دػػأمز
غرد ػػ   نػػو ،ػػف ددػػث مظؿ اػػب نيػػد     أو غدرىػػدابدػػوار يػػدررم 

 –أ ػػر  تػػوص أو ابػػ  ن  ، مرفػػ أنظ،ػػ  ب ودػػ  انم،دئيػػد ابػػ  
 ،نيد: –م وف اردد   أفد، ف 

 
 النص الروائي: (1)أصوات. 0. 9

د، ػػف ا م ػػدر ابدػػوار نتػػد  اػػرددد  ماػػم دره ابروادػػ  ،ػػف      
ابػػػػػدرا،د  و  م ػػػػػدش ىػػػػػذه ا اػػػػػم درة تػػػػػورة اب نػػػػػدء ابروائػػػػػزه 

"غدب ػػػد ،ػػػد د ػػػدو ابدػػػوار فػػػز ابػػػنص  فػػػػ .،ػػػدرة ابػػػذ ر بألاػػػ دب
 .  (2) دف   ،دت ط د د "ابروائز  هنس ،م رؿ و، زوؿ 

ا م ػػػػدر ابدػػػػوار نتػػػػد  اػػػػرددد  رػػػػ  ا  ػػػػم ؼ و  ديػػػػـو     
"ابمنػػػوع  ألف هاب،فمػػػرض  ػػػدف  ػػػ ـ ابر تػػػددت و ػػػ ـ ابػػػراو 

                                                 
 وىػػز:  ػػ ـ  ابتػػددد  ااػػم دـ ،تػػطرح )أتػػوات( ىنػػد  د بمػػو ابر ودػػ  (1)

ر تػػػػددت ابروادػػػػ   فيػػػػط.   دػػػػدا  ػػػػف د بمػػػػو  رػػػػ  وهيػػػػ  ابنظػػػػر أو  رػػػػ  
م د،مدف فػػػز ابدرااػػػدت ابنيددػػػ  اب ر دػػػ  واب، ر ػػػ   وقػػػد اػػػ يت ابد ػػػز  اب،اػػػ

 اإلردرة اب  ا مرا ز  ر  ذبؾ.
ابػنص ابروائػز ميندػدت و،نػدىص   رنػدر فػدبدط  ت: ررػدد  ندػدو  اب،هرػس  (2)

 .49  ص 1999ابيدىرة   –األ ر  برثيدف  
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اب  ،ػػػز ا هم،ػػػد ز ىػػػو اإلدراؾ اب،منػػػدقض بر ػػػدبـ واب،هم،ػػػع 
ابػػذ  دػػوزع اب،و ػػوع ابروائػػز اور اػػمرابدد  ودػػد ؿ ابروادػػ  إ،ػػد 

هنػػػػػػػدس واب،يػػػػػػػف وابر ػػػػػػػدت ا هم،د دػػػػػػػ   أاػػػػػػػر دت بر ػػػػػػػدت األ
األ ػػػػر   وىػػػػز أاػػػػر دت غدػػػػر ر تػػػػد  ب نيػػػػد وا ػػػػدة  تػػػػور 

وهػػػوده براػػػ ب  -أو دفػػػرض  -وىػػػو ،ػػػد د ػػػزز   (1)اب،م ر،ػػػدف"
 اب، دأ ابدوار  فز ابرواد . : دنو اآلمز
غدػػر ابػػراو  دائ،ػػد  –وابدػػوار   د م ػػدره  ػػ ـ ابر تػػددت     

(   ػػػػػػدفمراض اتاألتػػػػػػو ىػػػػػػو ،ػػػػػػد قتػػػػػػده  ػػػػػػد مدف  ،يوبػػػػػػ  ) –
 األن،ػػػػػػدطاب  ،دػػػػػػ   وم ػػػػػػدددميد   م ػػػػػػدد  األن،ػػػػػػدط توتػػػػػػد  

"وى ػػػػذا دػػػػد ؿ ا هم،د دػػػػ  وا دددوبوهدػػػػ  برػػػػ وص ابروادػػػػ   
وىػو ه (2)ابمنوع اب  ،ز... فدمهاد ،دددد فز تػور اب،م ر،ػدف"

 .األتوات،يوب  م دد  -غدر دقدؽ  –ما ب فز اهمراح ،د 
 دت، مرفػػػػػػ ث ثػػػػػػ    أ،ثرػػػػػػاػػػػػػوؼ ماػػػػػػم دف ىػػػػػػذه ابدرااػػػػػػ       

 فز ابرواددت ابث ث: – يتدد  ا  مددر  –ابوظدف  اباردد  

                                                 
اب ر،ػػ  فػػز ابروادػػ   ،د دئدػػؿ   مػػدف  ت: دواػػؼ دػػ ؽ  ،نرػػورات وزارة  (1)
 .118  ص 1988د،رؽ   -بثيدف  اباورد  ا
 .119  ص فـ.  (2)
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)اػػ د( "اب،دبػػؾ ابهددػػد  ف،ػػف )غددػػب( م ػػوف ب ػػ  ر تػػد      
(  ىػز ابن،ػوذج  ووظدفميػد اباػردد  96: ص" )األر د برري  
 ،ف ر تد  روائد : أ ثر،ع  -فداب  –دوار ىز اب
 (.115: ص وافددر" ) و ر رفمدو قدئ : ػ"  .1
 ػم ػرفدف ابيتػ .  إذف ػ"ر،ػ  ا ماػد،    دثػ   دمهػدىز:  .2

 ػػ. .... األر،رػ   ،ف اباددة األامدذد،ددة ا ف  ػ.... . 
ػ ب،ػػػدذا دندددػػػؾ ابطػػػرؽ اب رفدػػػ ........  أ  ػػػدرىػػػذه 

 (.133: صااـ ابدبع" ) اواو؟ ػ

دػد ،د،ػد  ػددوا! ....  ػػ. ... آىرػدف ػ"قدؿ  ريه  ب ندند :  .3
 .(155: ص) " مرؼا ػوأنت ه دف.  ػ

فػػػػز ابن،ػػػػدذج ابث ثػػػػ  ،ػػػػف  ػػػػ ـ دػػػػ ؽ اباػػػػددات )اػػػػ د(      
يػػد غرا م تػػفدت ،يندػػ   ممدػػوؿ ابػػ  تػػفدت اهم،د دػػ   أ ػػدت
. األوبػػػ ب ػػػ  ابروادػػػ  ،اػػػ يد: "بػػػـ دػػػرؽ بػػػز تػػػومو فػػػز ابوىرػػػ  

(  ف ػ  113: صز دة ىوبنددػ  اػدئد " ) و أنيد دنت ن رمو 
  ف ابوتؼ ابذ  دا ؽ ه،ر  ابدوار.
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 – (1)نػػػػص  اػػػػرد  –،ػػػػف  أ ثػػػػروفػػػػز )طرػػػػدر ( ث،ػػػػ       
 ا ن  ابط د   ورددػ  ىندةرادب   ،د،ر     ـ ر تد  ابط د   

يػػػد   م فيػػػد ابػػػوظدفز   بػػػذا فػػػيف ا  مدػػػدر وقػػػع  ردأ،يػػػدابػػػ  
 :وابر و 
" ـ أدمدج بردددث ، ػؾ   مد ػ    ألننػز ،ػد  نػت أهػرؤ  .1

  وأ يػػػػ أ،ػػػػزأد ػػػػز بػػػػؾ ،واهيػػػػ    ػػػػؿ  ىػػػػذا. م يػػػػدف  أف
أ هػػؿ ،نػػؾ.  ػػػؿ أاػػم رب أننػػػد بػػـ نمدػػػددث  ،ػػف ق ػػػؿ  

 وابمر دتػػدت األ،ػػراض ط د مػػدف ممػػداو ف فػػز رػػؤوف 
اقمر ػػػت ،ػػػف (. تػػػد   اب، دط ػػػ  56: صاب،ر ػػػد " )

  د ززىػػػد انمفػػػدء ب ػػػ  ابػػػدرا،د وا م ػػػدت  ػػػف ب ػػػ  اباػػػرد
..." و "أ يػػػػ  أهػػػػرؤابدػػػػدث.  ػػػػذبؾ د  ت "،ػػػػد  نػػػػت 

   ط د مػػػػدف"  أ هػػػػؿ ،نػػػػؾ"  و "بػػػػـ نمدػػػػددث  ،ػػػػف ق ػػػػؿ
ابمػػػز مي،تػػػت  -اب  ،دػػػ  اب، مرفػػػ   ػػػف ب ػػػ  ابراودػػػ  

 –ابط د ػػػ  ورددػػػ   األـوهيػػػ  نظػػػر  طرػػػ  ابيتػػػ  غدب ػػػد 
                                                 

 ر  ابرغـ ،ف وهود رواددت قدئ،   ر  راػدئؿ ،م ددبػ   أو راػدب  وادػدة  (1)
ابػػ  قػػدرئ ،رػػ ص فػػز ابػػنص  ماػػ،  ابروادػػ  ابمرااػػرد   وب نيػػد م يػػ  ذات 
رػػ ؿ  اػػرد  و،ػػمف اػػرد . فػػز راػػدئؿ ىنػػدة ابػػ  ورددػػ   رػػ ريد األتػػرز 

 ب ف ،منيد ددمو   ر  اب ثدر ،ف اب،يدطع اباردد .اب ارد   و 
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وىز مؤبؼ  ػدف ثػ ث وهيػدت نظػر  ألف: " ػؿ ب ػ    
 األ ػػر اذا قرنػػت   ػػؿ ابر ػػدت  إ مم رػػؼ فػػز فرادميػػد 

ابمػػػػػز مػػػػػد ؿ فػػػػػز نفػػػػػس ابودػػػػػدة اب،مندق ػػػػػ  برتػػػػػدرورة 
 ػػػػػػؿ ب ػػػػػػ  فػػػػػػز ابروادػػػػػػ  ىػػػػػػز وهيػػػػػػ   إفا هم،د دػػػػػػ . 

 .(1)نظر"
بميدػػػدـ  واأل دػػػر"أنيدػػػت ىػػػذا ابتػػػ دح ا ،مدػػػدف ابثدبػػػث  .2

اب،امو . وطواؿ ا ع اد دت  نت ،ثػؿ قط ػ  ابثدػدب 
ابمز مدور فز اب ادب  اب ير دئدػ  ...  نػت  أدرس  رػ  
قػػدر ،ػػد داػػ،ح  ػػو ابوقػػت و،رػػدغؿ اب دػػت وابوبػػددف.... 

: ص،ػػػػرة ابثدبثػػػػ ؟" )ىػػػػؿ أنػػػػت  ،اػػػػم دة بم ػػػػونز هػػػػد ة بر
(ه ددػػػػػػػػػػػث مم ػػػػػػػػػػػح اػػػػػػػػػػػردد  ابػػػػػػػػػػػنص  ،م ئػػػػػػػػػػػو 213

رػػػػ ؿ    رػػػػ مػػػػأمز دب، رو،ػػػػدت  ودمػػػػ  اب، رو،ػػػػ  ابمػػػػز 
 اؤاؿ.

بػػو م ػػرر  –وادمػػوت )،نػػدزؿ ابودرػػ (  رػػ  تػػوت وددػػد     
،م ػددة ابػرواة  م ػوف أف، ف بررواد  أل آ ربو توت  وأ دؼ

 –، مرؼ ر   و، ،وند  ف تػوت ابراودػ / اب طرػ   ىػو  –

                                                 
 .215اب ر،  فز ابرواد   ـ. ـ  ص  (1)
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اػػػرواف ت تػػػو  – أ ػػػر بمم،ػػػ  اباػػػردد  وابد ػػػز  وهيػػػ  نظػػػر ا
 :ا ف ابراود / اب ط 

،ػػف دػػوبز   ػػدف طػػود .... أمرفػػت   األردف"ابطردػػؽ ابػػ   .1
  ػػػوؼ. بػػػـ أهػػػد أدػػػدا ... ف  ػػػرت  ػػػأ،ز... ظيػػػر  دػػػدؿ 

(. 158  157: ص رػػؼ ابندفػػذة   دػػدا ف  دػػت" ) أ ػػز
ب   طفػؿ  د،ػر  مهر ػ  اباػفر وابودػدة واب  ػد  ػف فنيرأ 

 ،رة. ألوؿ ،وأ
"وفػػػدء اب،اػػػمد،  برمػػػو دو،ػػػد ظرػػػت ابوددػػػدة ابمػػػز  نػػػت  .2

بتػػػيز مدػػػت ابردػػػدؼ طػػػواؿ اػػػندف ،راىيمػػػز"  أم دريػػػد
 (. م درت ابر    أو   ر  ،رىد نا دد.161: ص)

"أاػػػػػػػؿ بنه ػػػػػػػؿ ثو ػػػػػػػؾ ابزىػػػػػػػر  ددديػػػػػػػ  نػػػػػػػدوس  رػػػػػػػ   .3
 رػػػػ يد .... اػػػػد وف ىػػػػذا طياػػػػند ابردرػػػػز  ابتػػػػ ددز  

ؾ مرػػػػػػفدنز... ىػػػػػػذه ردرمنػػػػػػد بنتػػػػػػؿ ابػػػػػػ     ػػػػػػند  انػػػػػػ
 . بمػػذد ز  ،دئػػؾ ابدػػدر هردػػد ..فػػأ ثر . أ ثػػراتػػ د  

 رػػػ  ممطػػػور ابر ػػػ   و فم(  178: ص" )ارػػػ ر  دبمدد،نػػػد
  وتػو  ابػ  ذروة اآل ػرا امرفدء   ،اد دة ابنتؼ 

اب، رف   وابنروة. وىػذا ابػنص اػرد   ر ػ  رػ رد   مػنـ 
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   هرػػػػت ألدػػػػداث ػػػف ا ػػػػطراب  وتػػػػراع  وماػػػػردب 
  نيد. اإلفتدح،ف 

اباػػػد ي   م مرػػػؼ فػػػز ابرػػػ ؿ وابوظدفػػػ    ابنتػػػوص ابث ثػػػ    
أف  أاػػػػػػدس رػػػػػػ   – أتػػػػػػواتوابط د ػػػػػػ  ا هنداػػػػػػد ه وب نيػػػػػػد 

من،و ،ف   ؿ  ذور ا م فيد  ،ػع ر تػددت  – ب  ابتوت 
  ر  ددة. توتيد   ؿ  ن

 
 :المحكيةالمهجة ب األمثال. 9. 9

وىػػػػػز نتػػػػػوص مم،دػػػػػز  أقػػػػػد،دميد  رػػػػػ  ابػػػػػنص ابروائػػػػػز      
 – األتػػػندؼ ػػػنص ب ػػػو  ،م ػػػدد  –ميػػػد  أ  رػػػدو يد و ،و،د

. و رػػػ  ابػػػرغـ ،ػػػف ابػػػديـ  ػػػدبو دة د ػػػدف  د،ػػػ  ابنػػػدس  وانماػػػد ي
ب  / بيهػ   أنمهواوقو يـ  ر  ابيد،ش  أو  ا ب ذبؾ  فينيـ 

  دت   يـ   ،ف ناييـ ابثيدفز اب،م،مع   توتد .
دفرػت ابػػذا رة ابر ودػػ  بروادػػ  )غددػب(   ػػدد غدػػر قردػػؿ ،ػػف     
: ص) ،ػػد رهردػػؾ  رػػ  قػػدر غطػػدؾ"   ،ثػػؿ: "ابرػػ  د ،ثػػدؿاأل

: "،ػػػد رهرػػػؾ األتػػػدر (ه ابػػػذ  بػػػـ ددػػػدفظ  رػػػ  تػػػد مو 141
: ص) و: "اهػػدؾ اب،ػػوت دػػد مػػدرؾ ابتػػ ة" غطػػدؾ". رػػ   ػػد 
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اب،مداوبػػ    ثػػرة: "رػػفت  ،ػػف ابرػػ ر ابرػػ  ز أ دػػدت(. أو 192
: صرػػوار و وم ػػزرت  دػػو.. وبػػو ،ػػد رػػوار و ،ػػد هنػػت ابفدػػو"  )

 ر،دمػػػػػػػػو اب طػػػػػػػػأ اب،ط  ػػػػػػػػز   إدػػػػػػػػد ابػػػػػػػػذ  ا مػػػػػػػػر   ( 188
اػدرت ،اػدر  ،ف ابر ر ابرػ  ز وأ ددتوتددديد: "م زبت". 

 ػػػػػؿ نفاػػػػػؾ   ػػػػػز دـو  دبػػػػػؾ اب،ثػػػػػؿ  دموائيػػػػػد  رػػػػػ  د ،ػػػػػ : "
(. أو ،ػد 217: ص) ،ف اىريد" إ مذبيد..   مطرب ابددهدت 

د   ألنيػػد ،ػػف اب،يػػػو ت   رػػاب األ،ثػػػدؿدتػػنؼ  رػػ   أفد، ػػف 
،ثػؿ ابيدػر  ديفػز  : "أاػود  أاػود األطفدؿدمداوبيد  ابيزبد  ابمز

(  ،ػػػػع ، دظػػػػ  ،ددوبػػػػ  مفتػػػػدح 11: ص) قفػػػػزات اب نزدػػػػر"
 ابريه  اب،د د  ددف  مد ميد.

ثػػػػؿ:   ،د   رػػػػاب األ،ثػػػػدؿ)طرػػػػدر ( روادػػػػ  ومػػػػوامرت فػػػػز      
د وبػػوف (. أو: "  11: ص) "دهػػدرة ابرػػز ،ػػد م ه ػػؾ مفه ػػؾ"

. (1)ب  دبر ػػػ  ابفتػػػد (ه اب، مػػػو 59: ص)  رػػػ  دػػػد ،هػػػروح"
(  144: صو: "ابرز م  ػو ابددػو د ػدؼ ،ػف هػرة ابد ػؿ"  )

 ػ ـ  ورػ دو  يػدابمنتػدص.  أقػواسفز ،مف ابارد دوف  اآلمز
 رػػػػدبوا ابهمػػػػر  و ر ػػػػوا": "قػػػػدئـ  رػػػػ  ا اػػػم درةدػػػددث ناػػػػ دد  

                                                 
  : ،د وبوف  رو ادد ،هروح.ر   ابر  د دب (1)
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: ص) " ػػت  ر  أو  ر،ػػ  بموامرىػػد تػػدرت ،ػػث : "   (. 171: ص)
د،د : "،ػش  ػؿ دػـو ز  دػػ "    ابرػػ،د دػو ػ،ت ،ػث   دب(. 35

" ،و ػػدد ذبػػؾ فػػز اب،ػػمف: "و رػػ  دػػد  قػػوؿ غاػػدف ابفراػػطدنز
 .(226: ص)

،ثػػؿ: "بػػـ  )،نػػدزؿ ابودرػػ ( فيػد  دنػػت قردرػػ   روادػػ  فػػز أ،ػد    
(ه اب، مػػوب  دبفتػػد   35: ص) د ػػؽ ،نػػؾ غدػػر  ػػود دػػد س"

 (.52: صو: "  د  راب اب ترة" )
 
 :ىفصحمغة الالب األمثال. 3. 9

،ػػػد ،يداػػػ  أو ،ػػػف  طػػػب أو  أتػػػوؿوىػػػز نتػػػوص ،ػػػف      
قردرػػ : " ػػذب اب،نه،ػػوف  (غددػػب)  وب نيػػد  دنػػت فػػز ذبػػؾو د رػػ

 ػػػ قداػػدميد ابػػنص  ؤ ػػدقرآندػػ   رد،ػػ   د آدػػ وبػػو تػػدقوا"  وىػػو 
 .(49: ص) "تدؽ اي اب ظدـ"

  ػػر   ػػػ: "ميػػد روف أفيػػد ادمػػوت  رػػ   ػػدد  (طرػػدر ) أ،ػػد     
"اب  ػػػدرمدف ،ػػػد ا مػػػدره اي"  "  و "اب دػػػر فػػػز األقػػػداروم ػػػدؾ 

(. و: 33: ص،ني،ػػػػػػد رػػػػػػ درا برددػػػػػػدة" ) أ وىػػػػػػدابرمػػػػػػدف ام ػػػػػػذ 
(. ود دػػػػػػظ ،هػػػػػػزء 77: ص رػػػػػػ  ،وائػػػػػػد ابرئػػػػػػدـ" )  دألدمػػػػػػدـ"



 69 

  اب،ثؿ  تد   هددػدة دأمزابمنتدص. أو  أقواسدوف  األ،ثدؿ
 (.189: ص) ه  برماردد: "فنرت ،د   در دنز"نمد

 يد!وقد  رت )،ندزؿ ابودر ( ،ن      
 
 :يةمغة العممال. 4. 9

،،ػد   ادموت )غددب(  رػ  نتػوص  ثدػرة اب ػدد وطودرػ      
(  أو   وغدرىػػػػػػػػد173  21: رػػػػػػػػؽ  ،ػػػػػػػػرض ابتػػػػػػػػدفد  )ص دم

 29: أو  دب ددطػػػػػػػػػػػػػػػ  )ص  (  وغدرىػػػػػػػػػػػػػػػد22: )ص  دآلثػػػػػػػػػػػػػػػدر
: " دثػػػت  ػػػف واه ػػػدمز فػػػز  مدػػػب أو  مر دػػػ  ابندػػػؿوغدرىػػػد(  

 : م م ػػػػػػػر أ  ػػػػػػػر م مردػػػػػػػو تػػػػػػػورة ندرػػػػػػػ  تػػػػػػػ درة. ... قػػػػػػػرأت 
(. 122: ص) اب د،رػػػػػ  دا ػػػػػؿ ابطدئفػػػػػ ..." ابرػػػػػ د ت ابط يػػػػػ 

فو  د فػػز غدب ػػ مػػأمزىنػػد  تػػد  نػػص ،نيػػوؿ  فينيػػد  أمػػت ىػػز  وا 
 أنيػػػػدود دػػػػظ  رػػػػ  مرػػػػؾ ابنتػػػػوص  اب،ػػػػمف   تػػػػد   اب،يدبػػػػ .

 ابنص. د ز ثدرة ،نمررة  ر رت )وقف ( فز 
وألف  طرػػػ  )طرػػػدر ( ط د ػػػ  ناػػػدئد   فيػػػد دفرػػػت  ػػػدب ثدر      

   ػػؿ  ، رو،ػػدت  ػػف اب،ينػػ   وب نيػػد بػػـ م ػػف  ر،دػػ   دمػػ،ػػف اب
: "فدتػميد ورددػ  فدتػد  درهدػد  ف اب ،ؿ )ابمنفدػذ ( بر،ينػ 
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: ص) ىد  ددمراس فز اب،ي ؿ فوهدمػو..."وى ط قر يد. ،دت دد
ز درفػابو ز اب أفاب،يند   دم   األبفدظوموامرت فديد  .(161

م اػػ،   أف دبو ز ابر ػػو  بدػػؤد  ابػػ : "بػػـ مدػػب ورددػػ  ػػد،مػػزج 
،موهػػ   مرػػؾ  مػػأمز  مرػػ و فميػػد...  ػػؿ  إنيػػدابد رػػ  ،رد ػػ . 

: ص) ابطػػب  أنيػػد افم ػػدر ابد،ػػؿ" ابيدبػػ  ابمػػز وتػػفميد  مػػب
(ه ،اػػػػػػم درة ىػػػػػػذا ابم  دػػػػػػر ابنػػػػػػددر ا اػػػػػػم داـ فػػػػػػز ابر ػػػػػػ  47

  د، .ابر   ابروائد   و 
  يرد ػػ)،نػػدزؿ ابودرػػ ( فيػػد مػػوامرت فديػػد ابنتػػوص اب أ،ػػد     
فنػػز  واب،واػػديز مدددػػدا  بػػدس  رػػ  باػػدف ابراودػػ  ابنيػػد اب ،ػػف

مػػػؤذف اب،واػػػدي  اب،نطريػػػ  ،ػػػف غرفػػػ  اػػػرواف اب طرػػػ  فداػػػب "
ابمػػػػػز م ػػػػػدأ  ػػػػػدب،يطع اب،نػػػػػذر  األغندػػػػػ  إنيػػػػػد  ػػػػػودة اب ير ػػػػػدء. 

برػػػو رت فدنيػػػ ض تػػػدر . ... دمػػػردد ابتػػػد  ا و رابػػػز فػػػز 
اب دػػت اب ػػدبز ابػػذ  د،يػػد بمراهدػػددد ، دفػػ . دطػػوؿ ىػػذا  أرهػػدء

ا ن طدفػػػ   أمرقػػػبطػػػع ابػػػذ  أدم،رػػػو  دب ػػػدد  ػػػؿ ،ػػػرة وأنػػػد اب،ي
  األنفػػػػدسابدػػػددة فػػػػز ا دمػػػػداـ وابيػػػػوة ابػػػ  ابيػػػػدوء وااػػػػمرهدع 

فديػد  ػف  اإل ػ فأموقع  ر   مدؿ إثرىػد ،واػدي  ددب،ػ  دػمـ 
 ؿ ودم   ر  بادف ا نيػد (  114: صاهمددز ددب  ت   " )
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فػػػػػػز اب رفدػػػػػػ  ب وناػػػػػػدرمو  ػػػػػػدخ"  و: "رػػػػػػو رت دػػػػػػد ؿ اػػػػػػرواف "
و رػػ  ابػػرغـ  (.169: صذبػػؾ ابردػػؿ اب، ػػمـ" ) األوبػػ  ػر دمو 

اقمرا يد ابيردؿ ،ف ابمدردػؿ  فينيػد  ،ردػ  مواتػؿ أو ،يدرنػ  ،ف 
 أو ىروب ،ف ،رد ر ،د.

 
 :أو الغنائية المقطوعات الشعرية. 5. 9

بػػػػـ مدفػػػػؿ )غددػػػػب(  نتػػػػوص رػػػػ رد   دبر ػػػػ  ابفتػػػػد        
داػػب ابػػنص  – ػػدن  فػػز ابد األطفػػدؿ داػػمثندء نرػػدد دم ر،ػػو 

هنػػػد   ر ػػػز   نػػػدقدمز فػػػز دػػػد   أد،ػػػز فديػػػد  رػػػد "  أنػػػد" –
ابرػ ر ابرػ  ز   أ دػدتب نيد ادموت  رػ    ػض (  64: ص)

  قػػػد مداػػب  رػػ  ابرػػػ ر أ ػػر  وأ دػػدتابديػػػد   اإلرػػدرةت اػػ ي
ىدمػػػػػو ىػػػػػدة ،ػػػػػره.. ابرػػػػػ  ز  غدػػػػػر ،نمرػػػػػرة  و،يهنػػػػػ  ابر ػػػػػ : "

مراثدػػػػػ   أغندػػػػػ ف ػػػػػ   ػػػػػف (. 141: ص) و نهػػػػػره ذدػػػػػؿ  يػػػػػرة"
: "دػػد ددػػ  دػػـ رااػػدف  ط ػػز  هػػدرىـ.. اػػ،درز  وبػػ،دزابػػت ،مدا

 .(89 -88: صأىؿ اب دت   س   ا نيـ" )
فيػػػد ادمػػػوت  رػػػ  هػػػزء تػػػ در ،ػػػف نػػػص  )طرػػػدر ( أ،ػػػد     

(. 185: صرػػػ ر   ىػػػو: "وطنػػػز بػػػو رػػػ رت  دب رػػػد  نػػػو" )
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 طرديػػػ  ماػػػرددد   ،ػػػف  ػػػ ؿ  آ ػػػروم د،رػػػت ،ػػػع نػػػص رػػػ ر  
(ه 119: ص) ،ػػػػد م طػػػػؿ ،ػػػػف  ػػػػ ـ"  ػػػػدبنص: " مػػػػذبدؿد،هػػػػو 
فػػػز ب ػػػ    دط ػػػت  دنػػػز  و : "وم طرػػػت ب ػػػ  اب ػػػ ـ أتػػػروابػػػذ  

ف اقمر ػػت  ثدػػرا  أغػػدف  بػػـ منيػػؿ نتػػوص و   (1)ابيػػو   دنػػدؾ" وا 
،طر ػدت  راقدػدت:  أا،دء،نيد  ،ف   ؿ ذ ر  دد   در ،ف 

 (2)"وأنػػوار... اػػرد،  و فدفػػ  ووددػػدة و،دئػػدة ،د و دميػػد أاػػ،دء"
  قدد،ػ   راقدػ  أغدف  ت درة ،ف   أهزاءفت (  وا م168ص: )

 أو  (185: ص) "واب ذبػػػ  اػػػت طدػػػدت و،ػػػد أنػػػدؿ فر يػػػد" ػػػػ: 
و ب نيػد  ( 246: ص) ز  ػدند ابردرػ ""در،درد   ردػؿ بيرػص دػوب

اب،م اػػػرة( به ػػػراف  ردػػػؿ ه ػػػراف: "دػػػوار  األهندػػػ نيرػػػت ،ػػػف )
 ابرواد   ،ع دفدر ابي ور... آ راب طؿ  فز 

                                                 
وابمػػػز م ػػػدؿ ااػػػ،يد ابػػػ  دػػػد هػػػدرة  – دػػػت ابرػػػ ر ىػػػذا ،ػػػف قتػػػددة زدرػػػ   (1)

بررػػػد ر اد،ػػػد رػػػوقز. دنظػػػر: ، مػػػدرات ،ػػػف رػػػ ر  -ابػػػواد  دػػػدف غن دػػػت 
ظ  ا مدػػػػدر: د.  ػػػػز ابػػػػددف ااػػػػ،د دؿي اػػػػ د درودػػػػش  ابيدئػػػػ  رػػػػوقز ودػػػػدف

 .198  ص1983اب،ترد  اب د،  بر مدب  
اب،طر ػػػدت اب راقدػػػدت اػػػرد،  ،ػػػراد و فدفػػػ  ااػػػ ندر ووددػػػدة  ردػػػؿ و،دئػػػدة ( 2)

 نزىت وأنوار   د ابوىدب.
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دت ا نمػػػو  رػػػ  تػػػدره  و رػػػ  فػػػز ىػػػذه ابدفػػػرة قػػػد ،ػػػد -
تدر ا نمو قد ،ددت طفريد  وفوؽ ابه،دع قػد و ػ ت 

 ابمراب  يذا ابرفش.
ابرهػؿ  ف،ػد  أديػدقػد دفنػت قر ػز  أد ػدوفز ىػذه ابدفػرة  -

 (.193: صأقو  اد ددؾ." )
ددوبػت ب ػػ  )،نػدزؿ ابودرػػ ( ا قمػػراب ،ػف ب  ػػ  )ابػػنص و      

أدػػػػػد أىػػػػػـ  دا ػػػػؿ ابػػػػػنص(  مرػػػػػؾ ابر  ػػػػ  ابروائدػػػػػ  ابمػػػػػز مرػػػػ ؿ
رواد (  ،ف  ػ ؿ اب،هػزء  نتػوص قتػدرة وراء  د،،ظدىر )

 -اػػ يت اإلرػػدرة ابػػ  نػػص ،ػػذ رات أو روائػػز بػػدس قتػػدرا  –
 م يػػػػد زوج اب طرػػػػ / ابراودػػػػ   ابفنػػػػدف واألددػػػػب: "مرػػػػؾ األرػػػػهدر 

: ص دنػػػت مرػػػوح  أدػػػدديد ،ػػػف  ،ػػػؽ اب دػػػوت  رػػػؼ األاػػػده " )
،ػػػػػع  (  وب ػػػػػف دتػػػػػرىد  ػػػػػدف أقػػػػػواس ابمنتػػػػػدص  دبم،دثػػػػػؿ38

دتػػػػر ابدػػػػوارات ابيردرػػػػ   دنيػػػػد  در ػػػػؾ ابيػػػػراءة ود ػػػػفز  رػػػػ  
وبػػػػـ منمػػػػؽ  ،ػػػػف ابنتػػػػوص ابرػػػػ رد    دئػػػػددميد وىػػػػـ ا نماػػػػدب.

: ابػػػػ  ،ددو مػػػػو ابرػػػػ رد  روادػػػػ در ابمرػػػػ  ب  ػػػػف اػػػػرواف  ابػػػػذ
"انميػ  ،ػف اب مػػدب ابرػ ر .... انػػو قػد  مػب ابػػددواف ،ػف أهػػؿ 

   ،ػػػػػد رػػػػػيدت نتوتػػػػػد ،م ررػػػػػ  و، رف ػػػػػ (.192: ص" )أ دػػػػػو
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قتػدرة هػػدا: " دونػػؾ رػػو   فػز ابيرػػب/ مػػوه نز وأ  ػػدىد" ،ػػف 
،ػف  آ ػرقتددة ،د،ود درودش ) درؽ ،ف فراطدف(  ونص 

: " د د  د ػد/ دناػدب ب در رد ر اباددب قتددة )،رد  ب د ف(
 (.65: صظ ـ ابز   دب،طر اب  در" )تومؾ فز اب

 
 :(1)التنويع. 6. 9
 
 المحكية المصرية:. 0. 6. 9

   ػػؿ ددمػػدج د فداػػباباػػ ب فػػز ىػػذا األ،ػػر ، روفػػ بػػدس     
ابػػػػ   نددػػػػ  ودقػػػػ  فػػػػز ا  مدػػػػدره بمهنػػػػب  -أدددنػػػػد  -اب دمػػػػب 
إذ د، ػػف ابيػػوؿ  ػػأف  ابيػػددـ واب،اػػم،ر برػػدرا،د اب،تػػرد  ابمػػأثدر 

دػػػأمز  فػػػوا  –فػػػز اػػػرد ابراودػػػ   –ااػػػم داـ اب،د دػػػ  اب،تػػػرد  
دف "أرػػػػ ر أف ابر ػػػػ   دإلناػػػػوذبػػػػؾ  اػػػػ ب غدب ػػػػد: "دميدػػػػأ بػػػػز"  

(ه و  د، ػف ا امرػيدد 235  87 ،رىد ،د ا م،رت" )غددػب: 
دػ  اب،تػػرد  ،د  دبه،رػ  ابثدندػ  برمػدبدؿ  رػ  رػدوع ااػم داـ اب

فػػػػز ب ػػػػ  اباػػػػرد اب راقػػػػز فداػػػػب   ػػػػؿ إنيػػػػد ه،رػػػػ  دابػػػػ   رػػػػ  

                                                 
 .اد يدذ ر م ردفو  (1)
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ا  مػػراؼ   ػػدـ ه،ػػود ابر ػػ   وقػػدرميد ابدائ،ػػ   رػػ  ابمهػػدد أو 
  ر ،ػد. " ه بػ  ابم در  ،ػف  ػ ؿ مػأثر  وا ػز وغدػر ،يتػود

(. 195  126  36قػػػػػػػػػػػػػدره  ،رم يػػػػػػػػػػػػػد  رػػػػػػػػػػػػػنط" )طرػػػػػػػػػػػػػدر : 
دنز  ط ػػؽ ابدرػػو  طػػز"  )،نػػدزؿ ابودرػػ :    195  91"متػػد 

211.) 
 
 المفردات، واألسماء االنكميزية أو الفرنسية:. 9. 6. 9

بػـ ماػػم دـ ىػذه األنػػواع ،ػف اب،رفوظػػدت  ثدػرا فػػز ابروادػػ       
ف  اب راقدػػػػػػػػ   ألاػػػػػػػػ دب   مماػػػػػػػػع ابدرااػػػػػػػػ  برمطػػػػػػػػرؽ ابديػػػػػػػػد  وا 

ااػػم د،ت ف ػػو ز اب ػػدرؼ  أنيػػد غرد ػػ   فدؤ ػػد بريػػدرئ غرا ميػػد 
  و  يد  دف أقواس ،ث .

ااػػػم د،ت   ثػػػرة فػػػز )غددػػػب(  و، مو ػػػ   ػػػدبدروؼ  وقػػػد     
 ,DISNEY"ا ن ردزدػػػ   ،ػػػف  ػػػدب ا  ػػػم ؼ أو اب، رفػػػ :

ROTHMANS, BIC, HEAD AND SHOULDERS, 

SINGER, UNSCOM" (86  61  44  15  9: ص  
 (.  دن،ػػػد وردت  ػػػدبدرؼ اب ر ػػػز فػػػز )طرػػػدر (: "ا اػػػمرا114

(. 246  245  161: ص" )أورددندر  مرادزدوف  ردفوبواػدوف
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: ص)،نػػدزؿ ابودرػػ (: "ا نمرندػػت  اب درددندػػد  ىو،ػػو" )فػػز و 
وقػػػوة وم ػػػدد ا نفمػػػدح وابمثػػػدقؼ   إرػػػدرة ابػػػ  (ه111  62  56

ؿ واباػػػػػػ ف  أو بظػػػػػػروؼ ابمواتػػػػػػؿ  أو ا نميػػػػػػد مػػػػػػأثدر واػػػػػػدئؿ
 دتػػػ  قردرػػػ  أ ػػػر   ودم،دػػػ  د ػػػوؿ ،ػػػوارد ثيدفدػػػ  هددػػػدة ابػػػ  

 ابو ز ابر و .
 
 ة عراقية ذات أصول غير عربية:محكيألفاظ . 3. 6. 9

برمأ دػػػػػد وابمػػػػػدبدؿ  رػػػػػ  ابمػػػػػزاوج اب،اػػػػػم،ر  ػػػػػدف ابريهػػػػػدت      
وب نػػػو قتػػػد ،ػػػف ددػػػث ا ىم،ػػػدـ    فػػػوا أو قتػػػدا –وابر ػػػدت 

 –  دطفػ بػذامز و،ػوارد ابيودػ  وابموثدػؽ واب دبو ز ا هم،د ز ا
مػػرد  ر،ػػدت ،مداوبػػ    ثػػرة فػػز أغرػػب اب،ػػدف اب راقدػػ      ػػيد 
انػػػػػػدثر أو أورػػػػػػؾ  و   ػػػػػػيد ،ػػػػػػدزاؿ ،اػػػػػػم د،د. "اباراػػػػػػػرد   

"ا اػػػػػػم دف   (.113  38  24زقن ػػػػػػوت  ابينػػػػػػدرة" )طرػػػػػػدر : 
"اب را،ػػػػػػػػدفوف   (.154  117  46ورورة  نػػػػػػػػددروف" )غددػػػػػػػػب: 

  48  22" )،نػػػػػدزؿ ابودرػػػػػ : 139ابفدبػػػػػ    ير ػػػػػدء  هػػػػػرداغ 
41  139.) 
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وقػػػػد اػػػػد دت ابر  ػػػػ  اباػػػػردد  ابيدئ،ػػػػ   رػػػػ  ابيهػػػػرة ابػػػػ       
ف دء ثيدفز ، ددر  ووهود ر تددت  راقدػ  األتػؿ  غدردػ  

فػػػز  رػػػؽ دريػػػ   –فرناػػػد  فػػػز ىػػػذا اب،وقػػػع مدددػػػدا  –ابثيدفػػػ  
أ ػػػر  فػػػز ،اراػػػؿ ابر  ػػػ  اباػػػردد   قدئ،ػػػ   رػػػ  إدراؾ ابم ػػػدد 

 ا ف اػدردة -دفز  فز  رؽ ددب  مواتؿ )اا ندر( بر و  ابثيا
،ػػع  -ابثيدفػػ  ابفرناػػد   روادػػ  )طرػػدر (  ابرػػدب ابػػذ  د ػػدش

ػػؿ ب ػػوف  ثيدفمػػو األتػػدر   ،ػػف  ػػدب ابر ػػ . ىػػذا اإلدراؾ اب،ؤت 
ابر ػػػػ  بداػػػػت ددبػػػػػ  مواتػػػػؿ فيػػػػط: "دميػػػػػدـ ااػػػػ ندر فػػػػز م ر ػػػػػـ 

مر دػ  ودمػ  اب ر د .... دام رب وىو دا،ع ،فػردات فدراػد  و 
زدػػػػػػػز... گنػػػػػػػد... ابپدز پىنددػػػػػػػ ....   ن ػػػػػػػدت.... اب ػػػػػػػردات... اب

(ه  ؿ ،ددوبػ  مر دػب 169: صد ت... ن ددد... اب رم " )چاب
ثيػدفز م ػػدد   ،ػف  ػػ ؿ م رػـ ابر ػػ  اب ر دػ   وابريهػػ  اب راقدػػ  

ب بيهدت اب،يدهردف!  وىز مامو  
 
 :أخرىنصوص . 7. 9

رػػػػػػ  نتػػػػػػوص ،رتػػػػػػي    مدمػػػػػػو  ابروادػػػػػػدت   أفدنػػػػػػدر      
، مرفػػػ ه وىػػػو ،ػػػد  وألىػػػداؼ،م ػػػددة  ألاػػػ دب ػػػدب،مف اباػػػرد   
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 ػو  طرديػ   اإلمدػدفابفنػز   رػرط  األداءدداب غدب د ب،تػرد  
 اإلنرػػػػدئد اػػػػردد  ،ين ػػػػ   ،ػػػػف  ػػػػ،نيد ا م ػػػػدده  ػػػػف ابتػػػػد   

و، رو،ػدت ابػ  راو  رػػدـ  واطػ ع، ػدرؼ  وا  ػدف واب،يد مدػ   
ابر تػػػػػػػػددت  أو مػػػػػػػػد ؿ فػػػػػػػػز دػػػػػػػػوار  أفد، ػػػػػػػػف إذ . أتػػػػػػػػ 

 إ ػػػػػدا دت  فػػػػز اب،ػػػػػمف  و،ػػػػػف  نتػػػػوص ،ػػػػػف ،تػػػػػددر ، رف ػػػػػ
 ابر تددت.

،،ػػػد د،ثػػػؿ ذبػػػؾ فػػػز ابروادػػػدت  –بػػػدس   دػػػرا  –ث،ػػػ   ػػػدد      
 ابث ث  ىز:

غددػػب: " ػػدبمز أبتػػيت ،يػػد   رػػ   ػػدب ابث هػػ : ،ػػد  . أ
 ػػػػدف اباػػػػددس  رػػػػػر ،ػػػػف  ػػػػدنوف ابثػػػػػدنز ابػػػػ  اباػػػػػد ع 

... .   أاػػػػيط ابدرفػػػػدء...1991واب رػػػػردف ،ػػػػف رػػػػ دط 
: صإنػػػو قدػػػدس بػػػدس بػػػو ،ثدػػػؿ فػػػز مػػػدردخ ابدػػػػروب" )

هػػػػػػػدء  ػػػػػػػ،ف ،ػػػػػػػد د ػػػػػػػرؼ ف،تػػػػػػػدر  ، ػػػػػػػر ؼ اب(ه 33
وى،ػػػػػػد ظدىرمػػػػػػدف  – ػػػػػػدبموثدؽ  أو ا اػػػػػػم دن   دبمػػػػػػدردخ 

أو  ػػ،ف اىم،د،ػػدت اب،دراػػ  ابواق دػػ  فػػز  –روائدمػػدف 
 ابرواد .
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طرػػػػدر : "وروت بيػػػػـ ن مػػػػ   ػػػػددؿ إ،ػػػػدـ ابمػػػػز منط ػػػػؽ  . ب
اب،اػػػردددت: انػػػت   إدػػػد رػػػديـ. ماػػػأبو إدػػػداىف فػػػز 

و،رامػػػػػؾ ود،دمػػػػػؾ واػػػػػ ع  ددبػػػػػؾ اػػػػػدد دف ابرػػػػػي   ريػػػػػد 
: صو ددرػػدف فػػز أو ػػ ؟ ودػػرد: إدنػػد رػػيمند أو ػػ " )

ابروادػػػػ  أتػػػػرو  وىػػػػو  ذ ر(  نػػػػص تػػػػ در هػػػػدا مػػػػ43
 –ردىد ،رػدفش ددهػ   – إ،دـ،اردددت  ددؿ  إدد 

ابمػػز بػػـ دػػذ ر ااػػ،يد  داػػم دف  ػػو  رػػ  ن،ػػوذج اباػػ ف 
 فز اب،يهر.

: "،اػػػػػػودات ،رزو،ػػػػػػ  فػػػػػػز هػػػػػػزأدف... ،نػػػػػػدزؿ ابودرػػػػػػ  . ت
 دنػػػػػػػػػػت  ...األوراؽ،ػػػػػػػػػػف  األوبػػػػػػػػػػ أ رهػػػػػػػػػػت ابرز،ػػػػػػػػػػ  
د،رػػت اب نػػواف )ا مطػػدؼ(.  األوبػػ ابتػػفددت ،رق،ػػ   
"  ثػػػػـ دو ػػػػع ابػػػػنص  ػػػػدف األاػػػػطر... فأ ػػػػذت  يػػػػراءة 

ابمنتػػػػدص "د رػػػػت زوهػػػػ  ابهػػػػدر بماػػػػأؿ  ػػػػف  أقػػػػواس
وتػػػؼ ابراودػػػ / اب طرػػػ   إ ،ػػػدؿ دػػػأمززوهمػػػز... "  ثػػػـ 

،ػػػف  األوبػػػ " دنػػػت ىػػػذه ىػػػز ابتػػػفد   :األوراؽبرز،ػػػ  
: ص) "األوبػػػػػػػ تػػػػػػفد  دوميػػػػػػػد ابرز،ػػػػػػ   51،ه،ػػػػػػوع 

(ه فد،ثػؿ ابػنص اب،رتػؽ قتػ   أو هػػزءا 216 -211
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،ػػػػف روادػػػػ   أو ،ػػػػذ رات ر تػػػػد   ب ػػػػف ب ػػػػ  ابروادػػػػ  
اام نت  ػف مهنداػيد  وقد رميػد  ػرد ف ػؿ ذامػز: "اػ ف 

 -215: صاػػػطح هرػػػد  واتػػػط    ػػػدب يع ابد،ػػػر"  )
غـ ،ػػػػػػػف ،ددوبػػػػػػػ  ا اػػػػػػػم،رار فػػػػػػػز (. و رػػػػػػػ  ابػػػػػػػر 216

م ػػػ،دف ابػػػنص ابثػػػدنز فػػػز اب،ػػػمف األوؿ: "م،يرػػػت  ق ػػػؿ 
 أف إ (  217: صأ ػود وأاػػدب ابرز،ػػ  ابثدندػػ " ) أف

ذبؾ ابيطع دـر ابرواد  ،ف ب  ػ  اػردد  اػوؼ م ػدؼ 
اب  اػرواف فػيف ابروادػ  اػميـو  أ فندهاذا  - آ رراودد 

 ( أاػ دوميو   ندء ر تد  ابزوج ) - ر  ث ث  رواة 
 ابرواد  فز ،نطي  اب ددب! أ يموابذ  

 

 ممحق:. 3
  ،فدػػػػدا ابمطػػػػرؽ ابديػػػػد قػػػػد د ػػػػوف  أ ػػػػر ث،ػػػػ  ، دظػػػػدت      

  ػػػػػدـ ابمواهػػػػػد اػػػػػ  د فػػػػػزفيػػػػػد  ػػػػػدف   رة ابدرااػػػػػ تػػػػػو  إل ،ػػػػػدؿ
ز مػاب - األ  ػدرا  م،دد  ر  اب،رودػدت ابرػفدىد   أو ااػميدء 

 م ػػرفدف   أنػػت: "،ػػف واػػدئؿ ا متػػدؿ اب،رئدػػ  –  ،فػػر ،نيػػد 
ابػػػػػد مورة ورددػػػػػ  ميػػػػػوؿ   نػػػػػ   ( 67: ص) مفدتػػػػػدؿ ابد ددػػػػػ "
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 أ ػػػػػرؼ اػػػػػو  اب طػػػػػػوط  ": األ دػػػػػرةفمؤ ػػػػػد   ابراودػػػػػ  أ ديػػػػػد
. ... اب رػػػػد أ  ػػػػدر رػػػػ   وأمفػػػػرجقػػػػع فػػػػز رػػػػيمز اب رد ػػػػ   أميو 

ـ: "أدمػدج (  ثػ68: ص) "أم د،ؿ ،ع   داد  دبرد،وت  ػونمروؿ
 ػػػػػرؼ: (ه ب ػػػػػز م69 -68: ص) ألف أاػػػػػ،ع  ػػػػػؿ ابمفدتػػػػػدؿ"

  د فػز   أد ػدب ف ىذا  (.171: ص) ""مدو ت اب رد وابندس
  األدػػػداثددمػػػدج ابػػػ  ، ددرػػػ   األ،ػػػرو ألنػػػو رؤدػػػ   ػػػف   ػػػد  

 يػد ،ػف دا ريػد   ،ػد ديػوؿ اب،ثػؿ ابرػ  ز اب راقػز:  واإلدادس
 ا دده  دب،د  ،و ،ثؿ ا دده  دبندر.

ػػز  د يػػ  ابمرػػد وابنػػو ز و ابمفػػدوت ابو رػػ  ابػػرغـ ،ػػف        ،  
فػػز ىػػذه ابددبػػ  ،وهػػودا  ػػدف ابروادػػدت ابػػث ث  ،ػػف  ػػ ؿ ،ػػد 

 درز:
 
 :. التوثيق0. 3

 - أد ػدوفػز ىػذه ابدرااػ   –درم ط ىذا اب،تطرح غدب ػد      
 وقػػػػد وثيػػػػت برمػػػػدردخ  األاداػػػػد   ابمػػػػز ىػػػػز اب،ػػػػددة  دألدػػػػداث
ف  ز،ندػػ  ماػػم رؽ أ ثػػر ،ػػف وىػػز م،مػػد  رػػ  ،اػػد –)طرػػدر ( 
  و،ػد مػ ه 1958م،ػوز  14 د،نيػ،ػ  ،ي دأدػداث - نتػؼ قػرف
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د ػػـ  إ ػػدف األدػػزاب،ػػف دػػوادث قمػػؿ اب دئرػػ  اب،دب ػػ   وتػػراع 
،ػف   و وب نيد بدات ،ػف ابمػدردخ اب، دتػر      د اب ردـ قداـ

ا  م ػدد فػز  ماػ ب ،،ػد دؤ ػد  األ دػرةأدداث اباػنوات اب رػر 
  رؽ ى ذا فراغ.

فيػػػػػػد ادمػػػػػػوت  رػػػػػػ   ػػػػػػـ غدػػػػػػر قردػػػػػػؿ ،ػػػػػػف  (غددػػػػػػب) أ،ػػػػػػد     
،نثػػػػػورة  رػػػػػ ؿ  –غدب ػػػػػد  األ  ػػػػػدرابتػػػػػدفد  أو  –دت اب، رو،ػػػػػ
"قاػػػدئـ ابدتػػػ  : د  ،ثػػػؿ  و رػػػ ؿ ،يػػػد مز غدب ػػػأدددنػػػداػػػرد  

"ابو دػػدت اب،مدػػدة واب،،ر ػػ  اب،مدػػدة (. و 17: صابم،ودندػػ " )
األوؿ اػػػن  ،نػػػذ  ػػػدنوف  وآ ػػػر دنمػػػد ميتػػػفدف اب ػػػراؽ  ػػػدف دػػػـو 

و "  د   اب ودػت  (251: ص" )1999ودم  نيدد   1998
(. أو "ابمرفزدػػػػػػوف... 197: صغنػػػػػػدئـ دػػػػػػرب" ) اػػػػػػروق ...اب،

ابرػهد  "  أنػواطبيط  برػرئدس وىػو دير ػد ،ه،و ػ  ،ػف  ػ دطو 
 (.57: ص)

و يدػػػػت )،نػػػػدزؿ ابودرػػػػ (  ػػػػ،ف ابهػػػػو اب ػػػػدـ بيػػػػد  هػػػػو      
ابثيدف   فوثيت بوفددت ابروائز اب راقز فػؤاد ابم ربػز  وابرػد ر 

 ،ػد    د،ؿ رػددع ب،ثيؼ اب راقزابفراطدنز ،د،ود درودش  وا
مطرقت اب  ،فتؿ ،يـ ،ف ،فدتػؿ ابثيدفػ  اب راقدػ  فػز دي ػ  
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ماػػػ دنددت ابيػػػرف اب رػػػردف  وىػػػو اامناػػػدخ اب مػػػب اب،،نو ػػػ   
 غدبد  ابث،ف.(  أو 168: ص)
 
 عدم الدقة في المعمومات:. 9. 3

ف  دف غدر  األ،رموامر ىذا       فز ابرواددت ابث ث  وىو وا 
  وب ػف م م ػر ابروادػ  فدػو ،م ػد  إذ  ،يـ فز ابمدردػؿ اباػرد 

 دن  ابدراا   واقمػرا يف  ابرواددتد ي  فز اددؽ اىم،دـ  األ،ر
،ندقرػػػػمو  ػػػػ،ف ،ػػػػنيص  مػػػػأمزو ب  دػػػػر ،ػػػػف اب،دراػػػػ  ابواق دػػػػ   ا

ابدرااػػػػػ  فػػػػػز ، دظػػػػػ  دور ابد ػػػػػور واب دػػػػػدب  رػػػػػ  ،اػػػػػرح 
 ابددث.

 ابمػأثدرر تػد  )اب رودػ  رػذرة( ذات ث،ػ  ففز )طردر (      
هم،ػػػد ز و رػػػ  ابناػػػدء  دتػػػ   ب ػػػف ابروادػػػ  مه ػػػؿ ، ػػػدف ا 

 أ،دػرا ف ىذه ابر تد  فز "نددد   ر  ددود اب ػوت  مم ػع 
أو ابداػػدند    األدػػرار(ه وىػػز ميتػػد ندددػػ  61: ص) ر د ػػ "

 رػػدئر ر د ػػ  اب،ػػذ ور فػػز ابروادػػ . وم  ػػد  أ،دػػر د بػػ  قتػػر 
    و،ػػػد (  ػػػـ  ػػػف ،ددنػػػ  ابددواندػػػ 111) دػػػوابزىػػػذه ابندددػػػ  

 ػػػـ  ػػػف أقػػػرب نوادديػػػد  ،،ػػػد ده ػػػؿ ،و ػػػوع  (51ديػػػؿ  ػػػف )
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غدػػر ،ينػػع   يػػدر ،ػػد بػػو اػػ نت اب رودػػ  رػػذرة ندددػػ  أو  ابمػػأثدر
 ق دء مد  د اب  ،ددفظ  ابددواند .

)غددػػب( فيػػد اػػيت  ػػف ا مهػػده و ػػف ابيػػدؼ: "م  ػػر  أ،ػػد     
: ص) ب دص ابػذاىب ابػ  رػدرع اب فػدح"ابردرع  دمهده ،وقؼ ا

 ػػػػػدص قػػػػػددـ ،ػػػػػف اب ػػػػػرادة ابػػػػػ  رػػػػػدرع  أ دمهػػػػػو    إذ(ه 117
،وقػػع اػػ ف رػػ وص  –،وقػػع اب ،ػػدرة  إفاب فػػدح  ف ػػ   ػػف 

،يد ؿ فندؽ اب،دردػدددف  ،،ػد ده ػؿ ،وقػؼ اب دتػدت  –ابرواد  
،را زىػػد    ددمػػدج ابػػ    ػػور  أوابذاى ػػ  ابػػ  ،ر ػػز اب،ددنػػ   

: ص" )،را ػػػز موزدػػػع اب ػػػذاء ػػػذبؾ هػػػدء فػػػز ابروادػػػ  " ابرػػػدرع!
ز دواندػػت أتػػددب و ػػد ت اب،ػػواد اب ذائدػػ  وبداػػت ىػػو   (17

 ،را ز.
 :  ؿ ت فز )،ندزؿ ابودر (  ،فهدءو       

 رطػػػػػت  ػػػػػدف  :(93: ص"،رقػػػػػد طردػػػػػ   ػػػػػف ابز دػػػػػر" ) .1
تػػدد ددف  األوؿ ىػػو طردػػ   ػػف   دػػد اي وابثػػدنز ىػػو 

 د  ػػداف  ػػف    ػػي،د ابز دػػر  ػػف اب ػػواـ  وبي،ػػد ،رقػػداف
 . ثدرا
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(: اب،وبػدة  دنيػد 94: ص)"در ؿ ارواف  ػط اب،وبػدة"  .2
      ط يد!!ىز ابمز م ر  ؿ

: ص"اباػػػػػػفر   ػػػػػػر ابطػػػػػػرؽ اب ردػػػػػػ  ،هدزفػػػػػػ    ػػػػػػر " ) .3
براػػػػػػفر غدرىػػػػػػد فػػػػػػز  أ ػػػػػػر (: وىػػػػػػؿ ث،ػػػػػػ  طػػػػػػرؽ 115

 اب راؽ؟!

: ص(  أو "ابفػػػػػػػػدنوس" )63: صااػػػػػػػػم داـ "ابر، ػػػػػػػػ " ) .4
 (: فز ز،ف انمرر فدو ،ت دح ابردف.184

 
 خصوصيات المكان ووصفه:. 3. 3

دػػػػظ  وتػػػػؼ اب، ػػػػدف فػػػػز أ  ،ػػػػف ابروادػػػػدت ابػػػػث ث بػػػػـ د     
ف و أ  ددز دذ ر ،ػف ،اػدد  اباػرد. وىػو  دأ ذ دىم،دـ  وبـ  ا 

 األددػدء أاػ،دء  و،ػف  ػ ؿ ذ ػر وهد ف،،د دم رػؽ    ػداد فيػط
 ابا ند  أو دور اب  ددة أو اب،ددؿ ابمهدرد  ابريدرة.

ذ      رػػػػػـ ف ػػػػػدف اب، ػػػػػدف فػػػػػز )طرػػػػػدر ( ،ددنػػػػػ  ابددواندػػػػػ    اوا 
 دػػػت وااػػػع برط يػػػ   إ فديػػػد أ  رػػػزء  ػػػدص  ابريػػػـ  دوتػػػؼ

  د،د. ىذا ابوتؼ قد د وفو اب رهوازد   ر  ابنير  
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نػؤاس  أ ػزوقد ادموت )غددػب(  رػ  وتػؼ قردػؿ برػدرع      
 .وريرددر وم،ثدؿ ريرزاد

ر، ػػػػدف  14رػػػػدرع  إ )،نػػػػدزؿ ابودرػػػػ ( فرػػػػـ مػػػػذ ر  أ،ػػػػد     
ف   .أ ثرأو  إردرةاب  اب رادة  أردرتفيط  وا 

 
 . بناء القصص:4. 3

مدمػػػػػػو  ابروادػػػػػػ   رػػػػػػ   ػػػػػػدد غدػػػػػػر قردػػػػػػؿ ،ػػػػػػف  أف  ػػػػػػد      
   قػػػػػ  أو  اإلطدردػػػػػ ابيتػػػػػص  مػػػػػرم ط     ػػػػػيد  و دبد ددػػػػػ  

.. ب ػػػف ا ىم،ػػػدـ  يػػػذه ابيتػػػص فػػػز )غددػػػب( و )،نػػػدزؿ أ ثػػػر
. ف ػػػدف د، ػػػف األـابودرػػػ ( بػػػـ د ػػػف  يػػػدر ا ىم،ػػػدـ  دبد ددػػػ  

( واب ثدػػػرات غدرىػػػد  ( و )ابطفػػػؿاألاػػػمدذبيتػػػص )اب رافػػػ ( و )
قتتػػػػد   ػػػػض ابيتػػػػص  و ػػػػ،ت. مطػػػػور أففػػػػز )غددػػػػب( 

( و األب( و )األـقتػػػػػػػػص ) و ػػػػػػػػذبؾ. قتػػػػػػػػدرة هػػػػػػػػدا  أ ػػػػػػػػر 
فػػػز )،نػػدزؿ ابودرػػػ (.  –ز، دندػػد  األىػػػـوىػػز  –)ا  مطػػدؼ( 

أ،ػػػػد )طرػػػػدر ( فيػػػػد ادمػػػػوت  رػػػػ   ػػػػدد   دػػػػر ،ػػػػف ابيتػػػػص 
دونػدف وا نيػد  اػيدر يت  )ابط د ػ  ىنػدة(  وقتػ  )اب،اموفد   

وقتػػص أ ػػر  ممفػػدوت فػػز ده،يػػد وب نيػػد  دنػػت   ، ػػدور(اب
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  وقتػػ  )ابرػػد   قتػػ  )ابراودػػ ( وا نيػػد )ااػػ ندر( ،ي وبػػ   ،ثػػؿ
 . ثد،  ابرواد  األقو (  ذات اب  ق  153   ص:اب،ف   

 
 :زمن الرواية ومكانها. 5. 3

 أ ثػراذا  دف ابز،ف ابروائػز فػز )طرػدر ( قػد ا،مػد  رػ       
و ،ػػد دنػػدفس اب، ػػدف  –نيػػد قػػد رػػ،ؿ ،ػػف نتػػؼ قػػرف  فػػيف ، د

ػػ اب راقػػز ،م ػػددة غدػػر اب ػػراؽ  ،،ػػد دياػػـ ابػػز،ف  أ،ػػد ف – د   ، 
   وده ؿ قا،د غدر قردؿ ،نو ،م ريد   درج اب راؽ.أد د
 ػػدب راؽ وبػػـ د،ػػر   دػػره فيػػد اندتػػر ، دنيػػد )غددػػب(  أ،ػػد     

،ػف ابيػرف  األ دػر،رور اب ػراـ  فيػد اندتػر ز،دنيػد  دب يػد  إ 
 ف  ،،د د رؽ   ق  ،وائ،   دف ز،دنيد و، دنيد.اب ررد

ذ      ،ػػع  -ب، ػػدف فػػز )،نػػدزؿ ابودرػػ (  ػػدب راؽ اندتػػر ا وا 
واندتػر  – األردفوهود رزء   دامدؽ ابذ ر فز اوردد أو 

  فيػػػد 2118  2117  2116ابػػػز،ف فػػػز ثػػػ ث اػػػنوات ىػػػز 
اندتر ابددث فز ه رافد  اب دت  وبـ د ف برردرع ،ػف وهػود 

وابػػػػػػد مور  األـ –ابزائػػػػػػردف  أددددػػػػػػث أوط  اب،ػػػػػػذددع  وااػػػػػػ إ 
 ابيردر . –دادـ 
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)طرػػػػدر ( و )،نػػػػدزؿ ابودرػػػػ ( ابػػػػ   دروادمػػػػوبػػػػـ ممطػػػػرؽ      
اب ثدػػػػر ،ػػػػف اب،اػػػػمهدات ا هم،د دػػػػ  وا قمتػػػػددد  وابادداػػػػد  

اب، دتػػػػرة   األدػػػػداثمػػػػد رت فػػػػز تػػػػند    أوابمػػػػز متػػػػدرت 
نفمػػػػػدح   وابتػػػػػدؼ  ودور رهػػػػػدؿ ابػػػػػددف  وا األدػػػػػزاب م ػػػػػدد 

د ػػدو ابيػػػد،وس   ب   وابنػػزوح ابػػدا رز  وغدرىػػد  ثدػػرا قمتػػدد
 .(117 :)طردر  د فزر و    ،د غدر ،ددثابروائز فدي،د 

 
 ثبات المفاهيم:. 6. 3

 األ ثػػػرر ػػػزت ابروادػػػدت ابػػػث ث  رػػػ  اب،فػػػدىدـ/ اب، ػػػددئ      
 األددػػدف ػػدف  دبم ػػددشانمرػػدرا فػػز اب ػػراؽ  دمػػ  ىػػذا ابوقػػت   

 ػدـ ااماػدغ  ابطدئفدػ   و ودػدة اب ػراؽ  و   ذاىبواب،ػ واأل راؽ
 و،د نمص ،ف ابمداوؿ اب، ثؼ ب،تطردز ابان  وابرد  .

 ػو ابػد مورة ورددػ  اػرد،دف أ إتػرارفيد هدء فز طردر       
ر  أ ذ ابيددػ  ابمػز  دنػت م،نديػد اب،دراػ  برطدبػب اب،مفػوؽ  

 تأنػ: "ػػ ا نػز فز ابر ػ  اب ر دػ   وىػز ناػ   ،ػف ابيػرآف اب ػردـ
ػػػػػػػػ بػػػػػػػف أق ػػػػػػػؿ   دػػػػػػػر  نتػػػػػػػرانز واب،وتػػػػػػػؿ ،ددنػػػػػػػ  ،ددفظػػػػػػػ .
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(  وابذ   يز ،دفوظػد فػز  دػت اب دئرػ  65: صاب،تدؼ"  )
 .رغـ انميد ميد اب، دند  اب،م ددة

غدػر قردػؿ ،ػف ا دمفػدء  د  ابرواددت ابػث ث  ، ػ ريدت ،د      
اب،دػػ ت اباػػ ند  اب  داددػػ   أاػػ،دء  دب توتػػددت اب راقدػػ   

واب،رفوظػػػػػػػػػدت  واأل،ثػػػػػػػػػدؿاباػػػػػػػػػدددد   أل،ػػػػػػػػػد فواودور اب  ػػػػػػػػػددة 
 وابثيدف . األدبودب  و  ض ابميدبدد ابر  د   ابر  د  

 

 بالغة:الم. 7. 3

 أ،ػػد  بألبفػػدظهػػد  تػػد  تػػرفد  مو اػػمدب فػػز ابرػػ ر  و م       
   ،ػػد اإلقنػػدعثيدرػػ   ومػػؤثر  رػػ  قػػدرة  نتػػر  فينيػػدفػػز اباػػرد 

 م  ؼ وردئص ت ت ابموثدؽ.
 ددب( ،رات  ثدرة  ،نيد:فز )غ وقد وردت      

ااػم داـ  أاػدءت"ابندفورة ىز ا ب فيداف  ػذردميد....  .1
،رددض ابمنردؼ فدن ثيت ندفورة اب،دء   ؿ قوميد فديػد" 

مػػػوامر اب،رافػػػؽ اب ر دػػػ  فػػػز ابروادػػػ   ودػػػدؿ(. 45: ص)
 ظدىرة اهم،د د   راقد  وىز بدات  ذبؾ. أنيد ر  
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رد ....  ػػردص اندرػػر فػػز ،ندددػػؿ ابػػدورة ابرػػي أ ػػد إف" .2
 (!!29: صد ؿ ابددواف ابت در فز ابرد  " )

ثػػػػػـ د د يػػػػػد ىػػػػػو ….  رػػػػػرد  أ  ػػػػػدء" دنػػػػػت م دػػػػػع بػػػػػو  .3
 (!161: صاب ير" ) أو،فرو،  ،ع بدـ اب نـ 

 واألر  ػػػػوفمرػػػػ ؿ اب،ػػػػراوح فيػػػػط   أ، دػػػػرات"....  رػػػػر  .4
 درػػ ؿ ابث هػػ  وابمرفزدػػوف ور ،ػػد ،رودػػ  وادػػدة.     أ، دػػرا

 رىد   ػدف اب،تػ د  ر،د  دنت  ػدبمز مرػ ؿ ،هفػؼ رػ
 فدندد  أددىـ: دموقؼ ،د  دف ابطوا ؽ

دػػػػػػد  دػػػػػػت أ ػػػػػػو غددػػػػػػب طف ػػػػػػوا ابارػػػػػػوار اي د رػػػػػػد ـ  -
(: ددمػػػػػػػػو  ىػػػػػػػػذا ابػػػػػػػػنص  رػػػػػػػػ  11: ص تػػػػػػػػدند!" )

اػػػػػػػدندقض "أىػػػػػػػؿ و .   ر ،ػػػػػػػد  ب ػػػػػػػدـ اب، ددرػػػػػػػ ، دب ػػػػػػػ 
اب،ددفظػػػػػػدت أتػػػػػػ دوا دطريػػػػػػوف  رػػػػػػ    ػػػػػػداد  ػػػػػػدردس 

 دءاإلطفػػػ(ه ألف   ػػػداد بػػػـ م ػػػرؼ 126: صاب،نػػػورة" )
  ااب،وبػػػػػد ،تػػػػػ د و  درػػػػػ ؿ. 2113  ػػػػػد  إ ابرػػػػػددد 

مزدػػػػػػد  ػػػػػػف ددهػػػػػػ  اب دئرػػػػػػ   ألف  (أ، دػػػػػػرات)واب رػػػػػػر 
 ابدده . أاداددتم فز بمر دؿ  (أ، درات)اب ،س 
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"ب نيػػد دػػدئرةه  دػػؼ امدتػػؿ  رػػ  تػػدر ،اػػم در!    .5
اامأتػػرمو   أنيػػدم رػػؼ بز، ئيػػد فػػز اب ،ػػؿ  أفد، ػػف 

دم رػػؽ  ر ،ػػد ( 151: صاػػم رض نفاػػيد برطػػرد" ) وا  
  فػػ  دطػػرد اب،وظػػؼ   ػػض اب رػػداف يػػواندف  ،ػػؿ ذبػػؾ 

 اب راقز ألنو ،ردض!
 وفز )،ندزؿ ابودر ( ن،دذج قردر   ،نيد:     
(: 114: ص"أىػػػػػواؿ ابطردػػػػػؽ  ػػػػػدف اب تػػػػػرة و  ػػػػػداد" ) .1

ابدر ػػ   رػػ  ىػػذا ابطردػػؽ ،اػػم،رة وبػػـ منيطػػع فػػز  ػػؿ 
ف  ػػدف ث،ػػ    ػػض اب،رػػ  ت  فػػ  متػػؿ  ابظػػروؼ  وا 

 . دألىواؿوتفيد اب  دد 

 إفدراػػؿ اب،زدػػد ،ػػف ابد ػػوب اب،نو،ػػ   أف"طر ػػت ،نػػو  .2
(   ػػػدف 129: صتػػػددؼ تػػػدديد قدد،ػػػد ،ػػػف  ،ػػػدف" )

"دمػػػػػرددوف فػػػػػز  األط ػػػػدء .3ىػػػػذا فػػػػػز ز،ػػػػف ابدتػػػػػدر. 
 ،ردػػػػ  أو ميردػػػػر  ػػػػ ج بػػػػئ  دتػػػػدب اب،ػػػػردض  إهػػػػراء

(: 55: ص رر... فمنيض  رػدرة اب،ػردض  رػديـ" )
ف انمرػػػػػر ابدػػػػػد دث  نيػػػػػد ف،ػػػػػف  ػػػػػدب دػػػػػد ت نػػػػػددرة  وا 
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ابن مػػػ   ور ،ػػػد ،ػػػػف قػػػدـ  يػػػػد ،،ػػػف   د ػػػػرؼ قػػػدـ اػػػػنف 
 اب ردئر اب راقد .

 . ر  ،د د، ف أف دداب  ر  ذبؾوبـ مدمو  )طردر (       
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 الخاتمة
 

   دف ابر ر واباػرد  األىـ،ف ابفروؽ اب،ي،   وقد د وف      
  ابػػػػ  ىػػػػو ا نميػػػػدؿ ،ػػػػف ،نطيػػػػ  ابذامدػػػػ    ػػػػؿ ،ػػػػد دم رػػػػؽ  يػػػػد

اب،نطي  اب د،   أو اب،هم، د . وفز اػددؽ ىػذه ابدرااػ   و،،ػد 
ر وتػػػػو  أفابػػػػ    ػػػػدهنم دم رػػػػؽ  يػػػػذا ابفػػػػرؽ   رػػػػ  ابروائػػػػز ا

 آرائيػػػػػـد مرفػػػػػوف  نػػػػػو دم،ػػػػػد  فػػػػػز ،اػػػػػموددميـ ابثيدفدػػػػػ   وفػػػػػز 
   وطرؽ د ديـ  وبيهدميـ.ـواىم،د،دمي و، ميداميـ 

ابرائػدة ااػم د،ت  ابروادػ  اب راقدػ  أفابػ   اإلردرةوا يت      
 أ،ػزفػ  د، ػف متػور   ،نطيدػد األ،ػرابدوار  دب،د د   و ػدف 

دمدػدث  دبفتػػد   أو أتػػددب اب،يػػف اب اػػدط  و د،ػػ  ابنػػدس 
 ،اػػػمو  و ػػػز اب،ثيػػػؼ  ابػػػذ  د،ثرػػػو  دمػػػب ابػػػنص   دمدػػػدثوف

فدمددث  و دو ندد    نيـ. اب، دػظ فػز اب،هم،ػع اب راقػز ىػو 
واب،ثيفػػػػػدف  األد ػػػػػدء ابمدػػػػدث  دب،د دػػػػػ  دمػػػػػ  ،ػػػػػف ق ػػػػػؿ أغرػػػػػب

 ب  ف دؼ  دب د، .دواب م
فػػز ابروادػػ  ىػػو ا نم ػػده ابػػ  وهيػػ   اآل ػػر األىػػـابمطػػور و      

 األدػداثابنظر  ودم،د  وهود ا م فدت  ػدف ابنػدس فػز رؤدػ  
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 األ ،ػػػػػػػػدؿ ػػػػػػػػف  األد دػػػػػػػػ "انزادػػػػػػػػت ابذائيػػػػػػػػ  فيػػػػػػػػد   واألف ػػػػػػػػدر
اب،ونوبوهدػػ   أ  ابنتػػوص اب، ريػػ  ابمػػز مد،ػػؿ راػػدب  وادػػدة 

دددبوهدػػػػ  منيػػػػؿ  ػػػػ،ندد ناػػػػ د   أ ،ػػػػدؿتػػػػردد ....   بفدئػػػػدة و 
 و،،ػػد د ػػزز ىػػذه اب،دػػزة  .(1)، مرفػػ  آراءثيدفدػػ  وماػػ،ح  مهد ػػو 

ودزدػػد ،ػػف ناػػ   ابم ػػددف  ػػدف ب ػػدت ابػػراو  ورػػ وص ابروادػػ   
 وب دت ابر وص ط د د . أد د م وف ب   ابراو   أفىو 

،ػػف ىػػػذا  – ػػدرهدت ، مرفػػػ   –اقمر ػػت ابروادػػدت ابػػػث ث      
 ت  ثدػػػػرا ،ػػػػف ابريهػػػػدت اب،د دػػػػ  ابنػػػػوع ،ػػػػف ابم ػػػػددف  وا م،ػػػػد

وىػو   دػ د وىهنت فز ابد ز وفز ابدػوار  ػدف ابفتػد  واب،
ابرواد  اب راقد  ابذ   ػدأ  أاروب،د د،ثؿ اب،ردر  ابواط  فز 

ديػػػع  ػػػدرج نطػػػدؽ  اػػػب  –اػػػي  وذا دػػػوار ،د ػػػز  ثػػػـ انميػػػؿ 
وابدػػػوار  –اػػػ دد ن –ابرػػػ رد  ابفتػػػد   و ابػػػ  ابر ػػػ   – األدب

 غدب د أو  د، .   دبفتد 
و رػػػػ  ابػػػػرغـ ،ػػػػف ابطػػػػوؿ ابناػػػػ ز برفيػػػػرات اب،اػػػػمر  ،ػػػػف      

يد ابدرااػػػ   مابنتػػػوص  واب ددػػػد ،ػػػف اب، دظػػػدت ابمػػػز ندقرػػػ
 ثدرة   دت  فػز )غددػب( و )،نػدزؿ  أ ر م ي  ث،  ،ؤررات 

                                                 
 .34ابنص ابروائز  ـ. ـ  ص  (1)



 95 

ابودرػػػ (  م ػػػع مر ػػػـ ابنتػػػوص فػػػز ،وقػػػع   دػػػد ناػػػ دد  ػػػف 
بألدداث وابر تػددت  واب مد ػ  فػز ظػؿ ،نػدخ ابرؤد  اب راقد  

اب، دطػػػػػب و  د مرػػػػؼ  ػػػػػف اب،نػػػػدخ اب راقػػػػػز. ثيػػػػػدفز –اواػػػػدو 
برروادػدت  –وىز ددب  دن  ز برروائػز ابمف دػر  يػد  –اب،فمرض 

ابث ث  وبػ )غددب( مددددا  ىو قدرئ غدػر  راقػز. فيػد دػدوؿ 
داػػػػم ؿ ،وق ػػػػو ابه رافػػػػز وابثيػػػػدفز بدنيػػػػؿ  أفاب راقػػػػز  األددػػػػب
وابرػػػ وب ابمػػػز   م ػػػرؼ  األ،ػػػـ ػػػف وطنػػػو ب ثدػػػر ،ػػػف  تػػػورة

د ػوف  ف ػ   ػف ابمواهػد  اػ  د فػز  أف نو رػدئد  ،،ػد د، ػف 
ثيدفدػ  ،اػم درة ،ػف ابواػط   ػأدوات،ددوب  ابمثػدقؼ وا اػم دن  

ثيػػدفز ابػػ  و ػػز اب دمػػب  مػػأثراب، دط ػػب  ،ػػع ادم،ػػدؿ ماػػرب 
  فود .  طردي   ارادد   ودم  مارريد اب   مد مو هدء  طردي 

ا  ػػػػم ؼ وا ػػػػح  ػػػػدف ىػػػػذه ابروادػػػػدت وابروادػػػػ  اب راقدػػػػ       
 -اباػػػد ي    ػػػذبؾ ،ػػػػع ابروادػػػ  اب راقدػػػ  اب، مو ػػػػ  فػػػز ابػػػػدا ؿ 

فػػػز ابرؤدػػػ   –)فران رػػػمددف فػػػز   ػػػداد( ألد،ػػػد اػػػ داو  ،ػػػث  
 اب مد  . أادبدبابيدرئ    فز ابر   أو أفؽ وابمندوؿ و 

فػز ىػذه ابدرااػ   و،ػد  و ر  ابػرغـ ،ػف  ػؿ ،ػد ورد اػد يد     
بػػػػػـ دػػػػػرد  فػػػػػيف ذبػػػػػؾ   دنفػػػػػز ابتػػػػػفدت ابمهنداػػػػػد  وابيوددمدػػػػػ  
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 إف   ػػػػػؿ د، ػػػػػف ابيػػػػػوؿ وأ،ثدبيػػػػػدواب،ره دػػػػػ  بيدمدػػػػػؾ ابروادػػػػػدت 
ابروادػػػ  اب راقدػػػ  اب، مو ػػػ  فػػػز اب ػػػدرج   ،ػػػد مد،ػػػؿ ،ػػػف اػػػ،دت 

، مرفػػػػ   ػػػػف ابروادػػػػ  اب راقدػػػػ  اب، مو ػػػػ  فػػػػز ابػػػػدا ؿ   أاػػػػرو د 
دػػدة  دب،دػػد  وىػػز رافػػد هددػػد ، مرػػؼ مرػػ ؿ ظػػدىرة قػػد م ػػوف فر 

بررواد  اب راقد  ابدددث   ،،د دزدد فػز ابنػوع  ود ػدد فػز ابرؤدػ  
اباػػردد  اب راقدػػ   األ ،ػػدؿوابمنػػدوؿ  ودفػػمح اب ػػدب  رػػ  مره،ػػ  

،م ػػددة  أى،يػػد م ردػػؼ رػػ وب  ألاػػ دب  األهن دػػ ابػػ  ابر ػػدت 
 اب دبـ  دبثيدف  اب راقد .
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 المصادر
 

  1 دػروت  ط – دار ابهددػد دـ  هو هػز  إنطردر    .1
2113. 

اب،ؤااػػػ  اب ر دػػػ  بردرااػػػدت  غددػػػب   مػػػوؿ اب  ػػػدر   .2
 .2114  2  ط دروت – وابنرر

برط د ػػػػػ  ،نػػػػػدزؿ ابودرػػػػػ   دنػػػػػ  غػػػػػدبز  دار ابمنػػػػػودر  .3
 .2113  1وابنرر  ط

 
 المراجع

 
 :الروايات 

 د ػػػػد اػػػػدرمر   رػػػػز  ػػػػدر  اب،ؤااػػػػ  اب ر دػػػػ  بردرااػػػػدت  .1
 .2116  2وابنرر  ط

ابرهػػػػع اب  دػػػػد  فػػػػؤاد ابم ربػػػػز  دار ا ػػػػف ررػػػػد برط د ػػػػ   .2
 .1981  1 دروت  ط –وابنرر 
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اب،ؤااػػػ  اب ر دػػػ  بردرااػػػدت دػػػدرس ابم ػػػ    رػػػز  ػػػدر   .3
 .2118  1وابنرر  ط

،نرػورات ابه،ػؿ  فران رمددف فز   داد  اد،د ا داو   .4
 (.345. )2113  1  داد  ط –

 مػدب   ـ  ػدت اباػ،دء قرد ػ   روادػ    مػوؿ اب  ػدر   .5
 .2118   دنوف ابثدنز 113فز هرددة  اب دد 

رد ػػػػ    مػػػػوؿ اب  ػػػػدر   اب،ؤااػػػػ   ػػػػـ  ػػػػدت اباػػػػ،دء ق .6
 .2119  5 دروت  ط – د  بردراادت وابنرر اب ر 

ابن رػػػػػ  وابهدػػػػػراف  غدئػػػػػب ط ،ػػػػػ  فر،ػػػػػدف  دار ابػػػػػرواد  .7
 .1978  داد   –برط د   

  برثيدفػ  وابنرػر ، ئ   ابهنػوب  نهػـ وابػز  دار اب،ػد .8
 .2111د    دا -

ودػػدىد رػػهرة ابر،ػػدف  اػػندف أنطػػوف  ،نرػػورات ابه،ػػؿ  .9
 .2113  1  داد  ط –
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 :الكتب 

ابمهر ػػ  ابروائدػػ  فػػز اب ػػراؽ فػػز نتػػؼ قػػرف  د. نهػػـ  .1
    ػػػػػػداد  263  ػػػػػػد اي  ػػػػػػدظـ  اب،واػػػػػػو   ابتػػػػػػ درة 

1986. 

ت: ،د،ػػد  ػػرادة    ػػد مدف اب طػػدب ابروائػػز  ،د دئدػػؿ  .2
  1موزدػػػػع  ابيػػػػدىرة  طدار ابف ػػػػر بردرااػػػػدت وابنرػػػػر واب

1987. 

ابرواد  اب ر د  ورىدف ابمهددد  ،د،د  رادة   مػدب د ػز  .3
 .2111 أددر  (49)ابثيدفد  

  األد ػػػػزابهػػػػوىر ابدػػػػوار  بر طػػػػدب  اآل ػػػػرابتػػػػوت  .4
  ػػػػداد   -فد ػػػػؿ ثػػػػد،ر  دار ابرػػػػؤوف ابثيدفدػػػػ  اب د،ػػػػ  

1992. 
 رػػػػـ ابر ػػػػ  اب ػػػػدـ  فرددنػػػػدف د  اواػػػػدر  ت: ابػػػػد مور  .5

 .1985 ر د     داد   آفدؽ زدز  دار دوئدؿ دواؼ 
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فػػػز ،رػػػ  ت اباػػػرد ابروائػػػز قػػػراءة   فدػػػ   ابػػػد مور  .6
هيدد  طد ن دا   ،ػف ،نرػورات امدػدد اب مػدب اب ػرب 

 .2111د،رؽ   –

قػػػػػد،وس اباػػػػػردددت  هدرابػػػػػد  ػػػػػرنس  ت: اباػػػػػدد إ،ػػػػػدـ   .7
 .2113  1ابيدىرة  ط –،دردت برنرر واب، رو،دت 

ت: دواػػػػػػؼ   ػػػػػػد مدف اب ر،ػػػػػػ  فػػػػػػز ابروادػػػػػػ   ،د دئدػػػػػػؿ  .8
دػػػػػػػػ ؽ  ،نرػػػػػػػػورات وزارة ابثيدفػػػػػػػػ  اباػػػػػػػػورد   د،رػػػػػػػػؽ  

1988. 

 د. دنػػػػػػػوف ، ػػػػػػػدرؾ  اواػػػػػػػدر ،ػػػػػػػد ؿ ابػػػػػػػ  باػػػػػػػدنددت  .9
. ،وق ػػػو  رػػػػ  ابرػػػػ    1987  1موتػػػدؿ اب، رفػػػػ   ط

 :ابدوبد 

ttps://uqu.edu.sa/aasharaf/ar/215852 

ابنص ابروائز مينددت و،ندىص   رندر فػدبدط  ت: ررػدد  .11
 .1999ابيدىرة   –برثيدف   أل ر ا نددو  اب،هرس 

 
 :المقاالت 

  ند ،دردؿ ردفدمدر  طدرؽ اب  ر   األارو د  .1
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 www.diwanalarab.com/

spip.php?article4628 

دواردػػ  اب طػػدب ابروائػػز  نػػد  ػػد مدف ندػػو مريػػز هددػػد  .2
  ،هرػػػػػػ  اب ر،ػػػػػػ  د،ػػػػػػد ابهػػػػػػػرطزأبرنظردػػػػػػ  اب د مدندػػػػػػ   

 .2114  دوندو 86ا ب مروند   ع: 

 اب،دد رة اباددا   ثندئددت د  اوادر  .3

https://www.facebook.com/.../posts/25987

2080796018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.alkalimah.net/search.aspx?eid=2015
https://www.facebook.com/.../posts/259872080796018
https://www.facebook.com/.../posts/259872080796018
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 الفهرست
 

 7 اب،د ؿ
 8 . ابر  : ابف دء ابثيدفز1
 17 . ابرواد   د م درىد نتد ب ودد1. 1
 22 . ابريه  اب،د د 1. 1. 1
 25   .... ابميهدف2. 1. 1
 26 . ،رفوظدت اب،د د 3. 1. 1
 27 . بيهدت  راقد  ، مرف  داب اب،دف4. 1. 1
 28  وااط  غدر اب راقددف . ،رفوظدت غدر  راقد 5. 1. 1
 29 ،رفوظدت آند  .6. 1. 1
 32 . ب   اإل  ـ ابرا،ز7. 1. 1
 36 . ابر    د م درىد نظد،د اهم،د دد2. 1
 38 . ب ود  اب  قدت ابهنادند 1. 2. 1
 52 .... :اب ،رددتاردد  . 2. 2. 1
 59 . ابر   اب،م ر ر 2
 61 . أتوات ابنص ابروائز1. 2
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 66 . األ،ثدؿ  دبريه  اب،د د 2. 2
 68 األ،ثدؿ  دبر   ابفتد . 3. 2
 69 . ابر   اب ر،د 4. 2
 71 أو اب ندئد  . اب،يطو دت ابر رد 5. 2
 74 . ابمنودع6. 2
 74 . اب،د د  اب،ترد 1. 6. 2
 75 . اب،فردات واألا،دء ا ن ردزد  أو ابفرناد 2. 6. 2
 76 ذات أتوؿ غدر  ر د  . أبفدظ ،د د   راقد 3. 6. 2
 77  . نتوص أ ر 7. 2
 81 . ،ردؽ3
 81 . ابموثدؽ1. 3
 83 .  دـ ابدق  فز اب، رو،دت2. 3
 85 .  توتددت اب، دف ووتفو3. 3
 86 .  ندء ابيتص4. 3
 87 . ز،ف ابرواد  و، دنيد5. 3
 88 . ث دت اب،فدىدـ6. 3
 89 . اب، دب  7. 3
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 93 اب دم، 
 97 واب،راهع اب،تددر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ر الكتب والوثائق ببغدادرقم اإليداع في دا
 9109( لسنة 989)



بحثا عن فتيات اللغة

الح�ــي؛  أســالیب  مــن  عــدد  علــى  تحتــو�  أن  الروا�ــة  �إمــ�ان 
لوجــود مجموعــة أســباب ال تتحقــق الروا�ــة بدونهــا، منهــا: إنهــا تضــمُّ 
عــددا مــن الشــخصیات، وألنهــا تعتمــد فــي جــزء منهــا علــى المحــاكاة، 
وفــي جــزء آخــر علــى التخییــل، وألنهــا صــورة صغیــرة جــدا للعالــم، أو 
هــي صــورة لجــزء صغیــر مــن العالــم، وألنهــا - افتراضــا - ســتراعي 
فروقــات اللهجــات لــذو� الحــرف، وألبنــاء المناطــق المختلفــة فــي 
فــي  المتمیــزة  األفــراد،  ح�ــي  فروقــات  عــن  فضــال  الواحــد،  البلــد 
الصــوت وحر�ــة الشــفاه و�اقــي أجــزاء الوجه.لینطلــق هــذا البحــث 
تنقیبــا عــن (فتیــات اللغــة)، عــن اللغــات المتنوعــة والمتباینــة التــي ال 
تمیــز المجموعــات البشــر�ة فقــط، بــل األفــراد أ�ضــا، وال �جــب ذلــك 
علــى الروا�ــة ألنهــا تعتمــد علــى المحــاكاة، وللتواجــد الحتمــي للواقــع 
فیهــا، فحســب، بــل لتوســیع أفــق جمالیاتهــا، مــن خــالل التخلــص مــن 
اللغــة الواحــدة والوحیــدة للــراو�، قنــاع المؤلــف، والموروثــة عــن تــراث 

شعر� فخم، موغل في عمقه التار�خي، ذ� معمار مهول.


