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"وادوين األسرج  أصق اظؼراءة اظتناصوةاخلطاب االدتهالظي و
 منوذجًا"

  (1) ذريف حسينسبد اظؼادر 

مػ مععقـًا مإغؿاجًا ماألخرية ماظػرتة مسي ماىزائري ماظروائل ماًطاب مذيقعمذفد ّز
اضطرهمإديماالغػؿاحمسؾكمحؼقلمأدبقةمأخرى،مهتمزاللمعلؾؿاتفماألؼدؼقظقجقة،مو

مؼلؿكمباظؿـاص،مظؿفدمػذ هماظـصقصماظروائقةمضقتفامسيماظرتاثماظعربل،مواألدبمعا
ماظعاٌل.

ظؼدمطانمظؾكطابماالدؿفالظلمسيماظرواؼةماىزائرؼةماألثرماظؾاظغمسيماظؽؿابةماظـؼدؼةمو
ماٌـففقة مباٌقضة ماظؿؿاػل محد مإدي موصؾ مواىزائرؼة، مُطؿابماظرواؼة،م، ممتـؾفا عـف

ماو مسؾقفؿ مصرضت ماظيت ماظػرتة محبؽؿ مععفا مباظؽؿابةمتػاسؾقا مؼلؿك معا معع ظؿؿاذل
معـماظؼقاسدماٌعرواالدؿعفاظقةماظيتمطّل ماإلبداعماظروائلمإزاءمػذهمرتمبعضًا صة،مصـؿا

مواإلبلؿقؿقظقجقة موادعًا، ممنقًا مؼؿعا، مأن مإدي مدصعف معا ماظـصقصماظرتاثقةمػق معع عؾ
مو مواظغربقة، مؼضػلاظعربقة ماظـصقصماىدؼدةممأن معـ ماظؽـري ماإلبداسقة ماظؽؿابة سؾك

ماٌؼاربةماظـؼدؼة.ظؼابؾةمظؾؿلاءظةموا

ةمسيمتػاسؾفامسؾقفمصؿـماجملديمععرصقًامأنمغؼػمأعاممػذهماظؿفربةماظروائقةماظعربقو
اظغربلمسؾكماظلقاءموضػةمتؼقميقةمعؿأغقةمغعـكمعـمخالهلامبرصدمععماظرتاثماظعربلمو

ضدرتفمسؾكماًطاباتماالدؿفالظقةماظيتماسؿؿدػاماظروائلموادقينماألسرج،موبقانمعدىم
مغلجمخصقصقاتف.

ماظُؽو ماظؿاظقة:ػؾمؼعؿؿد مدؾؼمميؽـمررحماألدؽؾة ممما ؿابمسؾكماالشرتافماغطالضًا
مأممأغفؿمؼعؿؿدونمسؾكماظرتاثماظغربلمسيمذظؽ؟م ماألعةمظؾقػازمسؾكمتراثفا عـمذاطرة

ػؾموػؾمدققاصظماإلبداعماألدبلموصؼماآلظقاتماىدؼدةمسؾكماظؿارؼخمأممأغفمدقؾغقف؟مو
ماظ مسيمودؼميؽـ ماظؿارؼخمدقلفؿ ماظؿـاصمعع مأن ماٌعاصرة.مؼقل ماىزائرؼة ماظرواؼة د

مؼدصعمسفؾؿفامإديماألعام؟و

                                                                                                                   
(1)

  Université Ibn Khaldoun, 14000, Tiaret, Algérie. 
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 بنوة االدتهالل

طؿامتقجقفقةمؼقزػفاماظؽاتبمطعؿؾةمظؿقضقحمضصدهمعـماظؽؿاب،ممذيؾةدؿفاللماال
معصغرًا،م أنموؼؽقنمسيمبداؼةماظـصمأومسيمخامتؿف.مومضدمؼؽقنمصصاًل،وضدمؼؽقنمغصًا

مؼؽقنمسربماظؿأوؼؾ،موػمدالظطش ماالدؿفالل متلؿقاتمأخرى،مة ماالدؿفالل مأخذ ضد
صـفدماٌؼدعة،م بؿلؿقاتمزبؿؾػة،شريماظيتمضدعـاهمبفا،مطؿامأغفمؼأخذمأعاطـمطـريةم

م)و م)introductionاٌدخؾ ماظؿؿفقد ،)avant-propos(م ماظدؼؾاجة ،)prologue)م،
م)و مطذظؽماياذقة م)،مو(noteند مو،مو(avisاظؿقرؽة ماًالصة مظؾؽؿابمطذا اإلسالن
(notice)مو م)، ماظؼقل مبدء مو(avant-direضؾؾ مو، م)اظعرض ،م(présentationاظؿؼدؼؿ
(،موػـاكمطذظؽماالدؿفاللمpréambuleندمطذظؽماظػاهةم)،مو(préludeاٌطؾعم)و

موهلذهم مواٌالحؼ، ماظذؼقل موؼضؿ ماًامتة، مسي ماظغاظب مسي مؼؿؿـؾ ماظذي اظؾعدي
األخرىمم1خيؿؾػمسـمبؼقةمسـاصرماٌـاصمامووزائػفا،مإالمأغفائصفاالدؿفالالتمخص

طاظعـقانموادؿماظؽاتبموشريػؿامغظرًامألنمحضقرهمظقسمضرورؼًامعؼارغةمبؾعضماظعـاصرم
اٌـاصقةماألخرىماظضرورؼةمسيماظؽؿاب،مإذمؼأتلمسؾكمذؽؾمخطابمغـري،موسيمبعضم

مؼأخذ مسدة، مأعاطـ موظالدؿفالل مذعرؼًا، مذؽاًل مؼؿكذ مأغقاسامماياالت مخالهلا عـ
مزبؿؾػةمحلبمعقضعفمصقفا،موعـمبنيمػذهماألغقاع:م

م:موػقماظذيمؼؿصدرمعؾاحثماظؽؿاب.االدتهالل اظداخلي -1

 :مواظذيمؼظفرمسيماظطؾعةماظـاغقةمعـماظؽؿاب.اظالحقماالدتهالل -2

م.م2وؼؽقنمسيماظغاظبمسيمإسادةمرؾاسةماظؽؿبماظؼدميةمادلتأخر:ماالدتهالل -3

ؼقدػماإلدرؼللمسيمطؿابفم"سؿؾاتماظـص"مإذمؼرطزمسؾكمموندمتػصقاًلمآخرمسـد
ماالدؿفالالتم مبني معـ مادؿفالل مأغفا مأو ماالدؿفالل، متشؾف مغراػا ماظيت اٌؼؿؾلة
موزائػم موعـ متلؾؼف، موػل مشؿقض، معـ ماظـص مسي معا مبعض مظـا متقضح باسؿؾارػا

ماٌؼؿؾلة:

 اظؿعؾقؼمسؾكمصؽرةماظـصموضصدهماظعام. -1

 ؿقحمإظقف.اإلحياءمبؼصدؼةماًطابمواظؿؾ -2
                                                                                                                   

1
غؼصدمباٌـاصماظؾـقةماظـصقةماظيتمتأتلمعقازؼةمأومذباورةمظؾـقةماظـصماألصؾقة،مومجعؾـاماٌـاصاتمذدؼدةماظصؾةم 

م متأتل موجقزة مبؽؾؿة مألغفا ماالجؿؿاسل ماالحقان-باظؾعد مأشؾب مم-سي محقاة مجقاغب مظؾعض اظشكصقةمعصاحؾة
م مؼؼطني، مدعقد مؼـظر ماظلردياحملقرؼة. ماظرتاث مو مطاظرواؼة ماظؼاػرة، مواظؿقزؼع، مظؾـشر مرؤؼة ،م2006م،1،

 .128.ص
.متؼدؼؿمدعقدمؼؼطني،ماىزائر،مسؿؾاتم)جريارمجـقتمعـماظـصمإديماٌـاص(م(،2008) ؼـظرمبؾعابد،مسؾدمايؼم2

م.114-112م.ص،م1عـشقراتماالخؿالف،مط
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 اإلذارةمإديمذكصمعؤظػفا. -3

مأغفام -4 مإدي متشري مأغفا مأي مطان، مطقػؿا ماظؾلقط محضقرػا مإدي متشري مأغفا طؿا
م.3عقجقدة

م مسؾك ماٌؼؿؾلة مطذظؽ معام«وتعؿؾ مبؼدر مصفل ماظعـقان، ماظيتمبدأػا ماٌفؿة إطؿال
ماظعـقانمسيم تضلءمبعضمجقاغبماٌقضقعمموقبمسؾكمجزءمعـماألدؽؾةماظيتمأثارػا

ؿؾؼل،متـريمظدؼفمأخرىمأطـرمسؿؼًاموتعؼقدًا،مممامؼقضعفمسيماظشراكماظيتمغصؾفامذػـماٌ
ظفماٌؤظػمبعـقانمطؿابف،موأؼؼقغؿف،مصقغرؼفمذظؽممبؿابعةمدربمأشقارماظـص،مواظؾقثم
مإديمتصػحم مؼدصعف معا موػذا ماظيتمبدأتمتؿـادؾمسيمذػـف، مإجاباتمسؾكماألدؽؾة سـ

موضراءتفا م4»اٌؼدعة مواٌؼؿؾلة مظؾـص،مم-رأؼلحلبمم-، ماظعاعة ماظػؽرة تؽقنممبـابة
مظفمسالضةمواضقةمباظعـقان،مإذمندهمؼؼقممأغثى اظسرابصاظـصماٌقزػمسيم" "معـاًل

مسؾكمتقؿةمإغلاغقةمواضقةمتؿعؾؼمباألغـك:

مإغامإغاٌثمٌامصقـامؼقظخملدُه«

مصؾـقؿدماهللمعامسيماظؽقنمعـمرُجِؾمم

مإنَّماظرجالماظذؼـماظُعرفمسقـفؿ

م.5»اث،موػؿمدؤظل،موػؿمأعؾلُػُؿماإلغمم

مربقلماظدؼـمبـمسربل:ماظقصاؼا.ممممم

مرؾقعةم مؼعؽسمظـا مطادؿفالل، ماظـص، مػذا مسي ماٌرأة مظؿقؿة ماظؽاتب مادؿدساء إن
مواًؾؼم مظؾققاة موإمنا موحده، مظؾرجؾ مباظـلؾة مال مواظقجقدي ماألدادل حضقرػا

ماٌرأةمبالمادؿ،مأ ماالدؿفاللمتؿؾدىمظـا ؼـمدقؿؿماظؽشػمذبؿؾفؿا،مصػلمعـطققمػذا
سـفامداخؾماظـصمبأمساءمطـرية،موعؿعددةماألوصاف،مطؿامهظكماٌرأةمعـمخاللمػذام
ماظـصمبؿؿفقدمطؾري،موعـفمندمأنمغصقصموادقينمجاءتمعرتذيةمالدؿفالالتفا.ممم

طؿامأنمتقزقػموادقينمظؾؿؼؿؾلاتماظيتمغعؿربػامجزءًامعـماالدؿفالل،مػقمبؼصدم
مظعؿؾف،م ماظعام معامندهماخؿزالماظؼصد وتؾكقصف،معـمخاللماظـصقصماظعربقة،موػق

م":اظؼدسمألذباحمدوغاتاعـاًلمعـمخاللم"

                                                                                                                   
م.56.،مص1ط،ماٌغرب،معـشقراتمعؼاربات،مسؿؾاتماظـص(،م2008)مؼقدػؼـظرماإلدرؼلل،مم3
م.57م.،مصاٌرجعمغػلفمم4
م.7.صم،1،مظؾـان،مدارماآلداب،مطأغـكماظلرابم(،2010)ماألسرج،موادقينم5
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ماظؾقظاتم« مسيمذظؽمتعؾريهمسـمأذّد ماظرضقؼماٌؿؿع،ممبا ماظؾقنمػقمذظؽماألدر إنَّ
م6»عأدقؼَّة.ذياغةمايلقين،مصـاغةمصؾلطقـقة

م":اظغائبمضمريأومعـمخاللماظـؼاصةماظشعؾقةمسيم"

مػب،مسيمدققماظذػبمؼؾؼاه.اظؾلمعضّقعمذ«

ماظؾلمعضّلمربب،مميؽـمدـفموؼـلاه.م

م7»بّسماظؾلمعضّقعمورـ،موؼـماظقرـمؼؾؼاه؟م

إنمتؽرارمتقؿةم"اظقرـ"مواإلذارةمإديماظغربةمواظؿغربمداخؾماظقرـمػلمإذاراتمإديم
معام مظـا مؼؼدم ماظؽاتب مأن موند ماٌـؼػني، موخاصة مأوراغفؿ، مداخؾ ماظـاس اشرتاب

م مألن مخاللما«ؼؿكقؾف، معـ مإال متػفؿ مال موايقاة مبايقاة، مإال مؼؽؿؿؾ مال ًقال
ايؽاؼاتماظيتمغروؼفامسـفا،مصايقاةماظيتمتروىمػلمايقاةماظيتمندمصقفامذيقعم

م.8»اظؾـكماألدادقةمظؾلرد

ماًارجل ماٌـاص مخالل معـ ماظؽاتب مأن متؼدؼؿمم9وغؾقظ مسي مهؽؿف مظـا ؼؼدم
مؼؼدم،مو مععرصؿفمووسقفممبا مبامؼؽؿب،مإذمؼؼدممظـامادؿفالظفمبشلءماألحداث،موطذا

ماظيتم ماظدالالت مخؾؼ مسؾك مواظؼادر ماٌؿأعؾ ماظؼارئ مإال مؼؽؿشػفا ماظيتمال ماظلرؼة عـ
م مواظـص، ماالدؿفالل مبني ماظعالضة مظـا متؼدم مأن ماظـصم«تلؿطقع مػذا مغـعت وحني

بـ"اٌـاصماًارجل"مصألغفمؼؽؿبممبـأىمسـماظـصموإنمطانمجزءًامعـمرؤؼةمطاتؾف،م
اًلمبعقاٌفماتصااًلموثقؼًا،موػقمإديمجاغبم"ايقار"ماظذيمجيريمععماظروائلمؼؼدمموعؿص

ظـامإضاءاتمعفؿةمتؾنيمظـام"خؾػقؿفماظـصّقة"مو"وسلمطاتؾف"مو"تػاسالتف"مععماظـصقصم
ماظيتمؼلؿقفام ماٌـاصات، مؼعـكمبفذه مظؾدارسمأن موميؽـ محدؼـة. مأو األخرىمضدمية

معـمعػاتقحموإعؽاغقاتمػائؾةم"جريارمجـقت"مبـ،م"اظعؿؾات"مٌاممي ؽـمأنمتؼدعفمظـا
سيمععرصةمخصقصقةماظؽؿابةماإلبداسقةمسـماظروائلموعالربفاماٌؿؿقزةمسيمسالضاتفامععم

،مطؿامؼعؿربماٌـاصماًارجلمػقماظـصماٌقازيماظذيمؼؽؿؾفماظؽاتبم10»اظـصماٌـؿج

                                                                                                                   
 .5.،مص1،مظؾـان،مدارماآلداب،مطدقغاتامألذؾاحماظؼدس(،م2009)ماألسرج،موادقينم6
م.7.،مص2،ماىزائر،معـشقراتماظػضاءماير،مطائبضؿريماظغم(،2001)ماألسرج،موادقينم7
رذقدمبقجدرةم،م"ذعرؼةماظػاهةماظـصّقةمسيمرواؼةمتقؿقؿقنمظرذقدمبقجدرة"م(،2005)أصرؼؾممبؾعابد،مسؾدمايؼم8

ماظؾقثمسيماألغـروبقظقجقةماالجؿؿاسقةموإغؿاجقةماظـص ،متـلقؼمداودمربؿد،ماىزائرم)وػران(،معـشقراتمعرطز
 .55.(،مصCRSCواظـؼاصقةم)

9
ػـاكمصرقمبنيماٌـاصاتماظداخؾقةموماًارجقة،مذظؽمأنماظداخؾقةمػلماظيتمتؽقنمداخؾماظـص.مأعاماًارجقةم 

صؿامؼدخؾمسيمغطاقماٌؼدعةموماظذؼقلموماٌالحؼمومطؾؿاتماظـاذرموماظؽؾؿاتمسؾكمزفرماظغالف،موعامذابف.مؼـظرم
 99.،مص3،مط2006اٌغرب،ماٌرطزماظـؼاسيماظعربل،م،ماغػؿاحماظـصماظروائلم)اظـصمواظلقاق(ؼؼطني،مدعقد،م

م.162.،مصاظلابؼاٌرجعمم10
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موظ ماإلبداع، مسي مررؼؼؿف مظقؾني معلؿؼاًل، مؼؽقن مإذ مغصقصف، مػقاعش مهلذامسؾك ؿؽقن
مظقؽشــػمظـام معـمخالظــف ماظروائلمؼعؿـؾ مألن مبف، ماًاصة ماظـؼدؼة اٌـاصمرؾقعؿف
معـم مشريه مسـ مغػلف موظقؿقز ماظروائقة، ممماردؿف موخؾػقـات مودواسل مأدؾـاب ســ

م.11اظؽؿاب

موزوػة االدتهالل

مسيم مبعضماٌراتمؼؽقن موسي ماظغاظب، ماظـصمسي مبداؼة مسي معقضعف ماالدؿفالل ؼؿكذ
ماظـص مطؿامغفاؼة مدراعقة، مأو مسؾكمذؽؾمخطابمغـريمسيمصقغمدردؼة مؼؽقن مإذ ،

مؼؽقنم موضد ماظـص، مأو ماظؽؿاب مداخؾ ماالدؿفالل مؼؽقن موضد مذعرؼًا، مذؽاًل ؼؿكذ
عـدرجًامعامبنيماٌؾاحثمعـؾماظؾقازمماظيتمتؾزممأصقابفا،موميؽـمأنمؼأخذماالدؿفاللم

ماظؽات مرؤؼة متغري محلب مأو ماظطؾعات، محلبمإسادة معؿـقسة مؼؿعؾؼمعقاضع موػق ب،
ماظؼؾة.موؼؾفأمبعضماظؽؿابمسيمبداؼةمأسؿاهلؿمإديمبعضم باٌلؿقاتماظيتمتؾقؼمبفذه
اظـصقصمأوماٌؼؿطػاتمظؿـؾقتمتقجفاتفؿموتدسقؿفامضصدمتؼرؼبماظـصمعـماٌؿؾؼل،م

مبـابةموحداتمغصّقةمضائؿةماظذات،مؼؿؿمترحقؾفامعـمجـسم«إذمتعؿربمػذهماظـصقصم
مم(اظشعر)أدبلم مايقزمم-ضؿـقًا-وباظؿاظل،متعؿؾمم(واؼةاظر)إديمآخر سؾكمدبصقبمػذا

مثاغقة مجفة معـ مواظؿقاصؾقة مباإلذاراتماظػـقة مواظزاصر مجفة، معـ ماظضقؼ ،م12»اظـصل
ماىزءماٌلؿـصمسؾكمادؿؿاظةماظؼراءمواٌؿؾؼنيموتقجقففؿ،موادؿدراجفؿ،م وؼعؿؾمػذا

مإديم ماظؼراء،موتـؾقففؿ مضراءة مظؿقجقف مدؾطةمشريمعؾاذرة مصفق مظقصؾحمػذاموعـف اٌؼروء
مبعضماظـصقصمعـماظقجفةم متعؿؾمسؾكمإزاحة مبف مععطقاتمخاصة مظف اظـصماٌصغر
موزائػم موعـ ماٌكؾقءة، ماظدالالت مبعض مظـا مدقؼدم ماظـص مػذا مأن مأي اظدالظقة،
االدؿفاللماألصؾل،مأغفمؼؿكذموزقػةمعرطزؼةمتؿؿـؾمسيمضؿانماظؼراءةماىقدةمظؾـص،م

ماإلعؽاغ مهدؼد مسؾك مؼعؿؾ مإغف ماظؽؿابإذ مؼؼرأ مبفا ماظيت موزقػةم13قة موظالدؿفالل ،
مؼلؿعؿؾماظؽاتبم موعـف مظؾؽؿاب، ماظعام ماظلقاق مظػفؿ معؤذرًا مؼؽقن مأيمأن عؤذراتقة،
ػذهماالدؿفالالتمسؾكمذؽؾمعؤذراتمعـمخالهلامحيددماظلقاق،مخصقصًامسيماظؽؿبم
موزقػةم مذو مػـا ماالدؿفالل مظقصؾح مأجزاء، مأو مذبؿقسات مذؽؾ مسؾك متؽقن اظيت

مسدممتـؾقف معـ ماظرشؿ مسؾك مطؿابف معـ ماظؽاتب معؼصدؼة مهدؼد مسؾك مؼعؿؾ مطؿا قة.
متصدؼؼماظـؼادمظؾؽؿابمصقؿامؼؽؿؾقن،مغظرًامالسؿؿادماظؽؿابمسؾكماظؿؾؿقحمبدلماظؿصرؼح.

                                                                                                                   
م.161.،مصاٌرجعمغػلفؼـظرمم11
ماٌاظؽم12 مسؾد م2010)مأذفؾقن، ممنقذجًا((، ماًراط مإدوار م)رواؼات ماظعربقة ماظرواؼة مسي ماىدؼدة ،مايلادقة

 .117.،مص1طماىزائر،معـشقراتماالخؿالف،
م.119-118م.،مصاظلابؼماٌرجعمم13
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وعـموزائػماالدؿفاللمأغفمحيددمجـسماظعؿؾمطإذارةماٌؤظػمإديمأنمػذاماظعؿؾم
مصف موععمػذا مشريػؿا، مروائلمأو مسؿؾمتارخيلمأو ماظؽؿابمعـمالمػق ـاكماظؽـريمعـ

ؼعؿؿدونمػذهماظعؿؾة،موعـفمصإنماظقزقػةماألدادقةمظالدؿفاللمػلمريؾماظؼارئمسؾكم
م.14عؿابعةمضراءةماظؽؿابموإمتاعف

ماظذيمؼطرحمسؾكماٌؿؾؼلماإلذؽالماظذيمؼـؾغلمعـمخالظفم مأنماالدؿفاللمػق طؿا
داصعماظػضقل،موعـفمؼؽقنمضراءةمػذاماظؽؿاب،موباظؿاظلمذراءمأومادؿعارةمػذاماظؽؿابمب

معػؿاحم مسـ مسؾارة مػق ماالدؿفالل مألن مأدؾقبف، مبؼؾقظف مظؾؼارئ ماظؽاتب مدسقة مبـابة
إجرائل،مطؿامأغفمتقجقفلمظؿؼققؿماظؽؿابمساعة،موطذامصفؿماظـصمواظؼدرةمسؾكمتؼققؿفم

ؼؾنيمظـامأػؿقةمعامم-أيماالدؿفالل-عـمضؾؾماظؼارئمسؾكموجفماًصقص،موعـفمصإغفم
راءتف،مأومعامسبـمبصددمضراءتف،مطؿامأغفمؼؾنيموحدةماظعؿؾ،موضراءتفمدـؼؾؾمسؾكمض

واغلفاعف،موؼؾنيمعدىمصدضقةماظؽاتب،موظقسمعـموزائػفمإرذادماٌؿؾؼلموتقجقففم
صؼط،موظؽـمععرصةمعامؼرؼدمضراءتفمأؼضًا،موػذامالمؼؿأتكمظؾؽاتبمدائؿًا،مألغفمالمؼعرفم

ققـفمسيماالدؿفالل،مطأنمؼقجفمطؿابفمضراءه،مبقدمأغفمبإعؽاغفمأنمخيؿارمذيفقرهمبؿع
 .15ظػؽةمععقـةمعـماجملؿؿع

ماالدتهالل و اظرواية اجلديدة

اطؿلحماالدؿفاللماظرواؼةماىدؼدةمباسؿؾارػامذؽاًلمعـمأذؽالماظؾقث،متعؿؾمسؾكم
ماظؽالدقؽقة،موعـمبنيماظؿؼـقاتم مطلرتماظؼقاسد محقـؿا مأصؼماٌؿؾؼلموخاصة خؾكؾة

ماظرواؼ ماظؽؿابماٌلؿعؿؾةمسيمواوز متؼـقةماالدؿفاللماظيتمأصؾحمؼعؿؿدػا ةماظؿؼؾقدؼة.
اىددمظؿلاسدماٌؿؾؼلمعـذماظؾداؼةمسؾكماألضؾمظؾؼؾضمسؾكمخقطماظلردمداخؾماظرواؼة،م
ماٌعروفم موعـ ماظؼارئ. مرؤؼة مخيؾكؾ مضد مأغف مطؿا ماظؼارئ، مأعام مؼـريماظطرؼؼ مأغف أو

ماالدؿفالالتمعع مسيمػذه مطؿابف مِدّر ماظؽاتبمؼضع مإذممطذظؽمأن اظـصقصماظالحؼة،
ؼعؿربماالدؿفاللممبـابةمعلؿقىمعـمعلؿقؼاتماظؼراءةمواظقظقجمإديمساملماظرواؼة،موعـفم

مبنيمطؾماٌلؿقؼاتمألنم«صإنم ماظعالضة مبعنيماالسؿؾار اظؾقثماىادمجيبمأنمؼأخذ
مطقػمحيؼؼم ماظلؤال مسـ ماإلجابة مجيب متاظقة معرحؾة موسي معؿالرية، اظـصموحدة

 .16علؿقىمإديمعلؿقىمآخر؟اظراويماالغؿؼالمعـم

                                                                                                                   
م.124 -123م.ص،مم،مس،مسؿؾاتم)جريارمجقـقتمعـماظـصمإديماٌـاص(ؼـظرمبؾعابد،مسؾدمايؼ،مم14
م.121.،مم،مس،مصسؿؾاتماظـص،ماٌرجعمغػلفم15
م.،مص1،ماىزائـر،معـشـقراتماالخـؿالف،مطمممصضاءماٌؿكقؾم)عؼارباتمسيماظرواؼـة(مم(،2002)مزيري،محلنيم16

 .م106
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طؿامأنماٌؿؾؼلمعطاظبمباظقضقفمسؾكمػذهماالدؿفالالتموتأعؾفاموادؿؼراءمدالالتفا،م
اىاريمبفماظعؿؾمسيماالدؿفاللمأنمؼؽقنمعـمررفماظؽاتبم«وػذامغظرًامظؿـقسفا،مإذم

اظقاضعلمأوماالصرتاضلمظؾـصموػذامػقماألصؾ،موإعامأنمؼؽقنمعـمررفمذكصمواضعلم
مؼ معؿكّقؾ ماٌفؿةأو مػذه ماظؽاتب مهلؿا م"م17»قطؾ مػـاك مأن مند ماالدتهاللوعـف

مررفماظواضعي معـ مأو ماظؽاتب معـؾ مواضعقًا، مذكصًا ماٌلؿفؾ مصقف مؼؽقن ماظذي ،"
م" مػـاك مأن مطؿا مدبققؾقةماظتخووليماالدتهاللأصدضائف. مذكصقة مبف متؼقم مواظذي "

م" مطذظؽ موػـاك ماٌفؿة، مػذه ماظؽاتب مهلا ماظذادلزيفماالدتهاللؼلـد مؼـلبم" ي
م.18باًطأمإديمذكصمواضعل

مماخلطاب االدتهالظي سند وادوين

معـماظؽؿاب،مإذمندهم مسـمشريه مميقزه اًطابماالدؿفالظلمسـدموادقينمظفمعا
ؼؿـقعموؼؿعددمبؿعددماألحداثماظيتمتشريمإظقفاماظـصقص،مظؿؿققلمػذهماظـصقصمإديم

ماًطابات مسي متؿؿـؾ ماظيت ماظـصقصماٌصغرة مهلذه االدؿفالظقة،ممذروحاتمربددة
ماًطابمسؾارةمسـمحؾؼةمتربطمبنيماظـصموعؤظػف،موحؿكمضارئف،موعـفم ظقصؾحمػذا

اٌعزوظةمزاػرؼًا،ماٌقجقدةمسيمبـقةمربقطف،مضدمتؿؾدىمظـامبـقةم«صإنمبـقةماالدؿفاللم
مسيم متشؽؾمسيماظقضتمذاتفمسـصرًا مأغفا تؿؿؿعمبادؿؼاللمغصلمخاصمعـمجفة،مطؿا

اظروائل،مسيممشقظقؿف،معـمجفةمثاغقةمإغفامخؾؼمذياظلممبـقةمأخرى،مػلمبـقةماظـص
م.19»ععًام(اظذاتلمعـفمأوماٌقضقسل)وثقؼماظصؾةمباٌؤِظػمواٌؤَظػمواظقاضعماًارجلم

مطؾم مأن مسؾك ماظؼارئ معع ماظؿعاضد مبعضماياالتمسؾك مسي ماالدؿفالل مؼعؿؾ طؿا
قـػلماظؽاتبمسـمتشابفمسيماألمساءمأوماألعؽـة،مأومشريمذظؽمصفقمعـمبابماٌصادصة،مظ

غػلفمصػةماٌطابؼةماظقاضعقة،موػذاميؿاؼةماظؽؿابمعـمجفة،موظدصعماظؼارئمظؾؾقثم
مثاغقة مجفة معـ ماظؿطابؼ مػذا معـم(20)سـ مػق متطابؼ مطؾ مأن مؼعؾـ ماظؽؿابمعـ موعـ ،

م" مخالل معـ مذظؽ موؼظفر موادقينماألسرج، موعـفؿ معـمغوار اظلوزاظقاضع مؼشري مإذ "
مأي مأن مإدي ماظرواؼة مصاهة ماظزوصري"ممخالل مساعر مبـ مصاحل م"تغرؼؾة مبني تطابؼ

مو"تغرؼؾةمبينمػالل"مظقسمعـمبابماظصدصة،مإذمؼؼقل:

ومإذاموردمأيمتشابفمأومتطابؼمبقـفاموبنيمحقاةمأيمذكصمأومأؼةمسشريةمأومأؼةم«
موظقسم ماظؼصد، مضؾقؾ مصذظؽمعـ ماألرضقة، ماظؽرة مػذه مسؾكموجف مدوظة، مأؼة مأو ضؾقؾة

                                                                                                                   
م.116م.،مم،مس،مص)جريارمجـقتمعـماظـصمإديماٌـاص(سؿؾاتمؼـظرمبؾعابد،مسؾدمايؼ،مم17
م.117-116.،مصاٌرجعمغػلفم18
م.121.،مم،مس،مصايلادقةماىدؼدةمسيماظرواؼةماظعربقةم19
م.123م.،مم،مس،مصسؿؾاتم)جريارمجـقتمعـماظـصمإديماٌـاص(ؼـظرمبؾعابد،مسؾدمايؼ،مم20
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ذهماظػاهةمسؾكمادؿفالظنيمحيددانماٌرادمعـماظعؿؾ،موضدم،موتؼقممػ21»اٌصادصةمأبدًا
ؼشريمإديمأنمم-ػـا-اسؿدغامسيمعؼدعاتماظرواؼةماسؿؾارماظؿطابؼمصدصة،مظؽـماظؽاتبم«

ذظؽمظقسمصدصةمومظؽـفمعؼصقد.مإغفامضصدؼةماظؿعقريمسـماظؿطابؼ:متطابؼماظؿارخيلم
موالمؼعينماظؿطا ماٌؿكقؾمواظقاضعلمأؼضًا. متطابؼ مواظقاضعل، ماظصؾةمم-ػـا-بؼ إالمسؿؼ

اظرابطةمبنيماظؿارؼخمواظقاضع.موعـمخاللمذظؽمؼؿقؼؼماالعؿداد.مصاظؿارؼخمطقاضعمعضكم
م.22»جيدماعؿدادهمسيمواضعمالمؼزالمحقًَّاموععقشًا

مألدؾابم مؼعقد ماظعؿؾ مػذا مألجراء ماألسرج موادقين مسـد مظالدؿفالل ماخؿقارغا إن
مسدؼدةمعـفا:

ردماظعربلماظذؼـماشرتصقامعـماظـؼاصةماظعربقةمإنموادقينمعـمبنيمأػؿمطؿابماظل -1
مواظغربقة،موضدعقامظـامغصقصًامعؿػاسؾةمععمشريػامعـماظـصقصماظلابؼة.

إغفمؼقزػمػذهماظعؿؾةمسيمأشؾبمأسؿاظفمأومضؾمسيمجؾفا،موػذامغظرًامٌعرصؿفمبأنم -2
 االدؿفاللمؼعؿربمطأحدمأػؿماٌػاتقحماظيتمتـريماظطرؼؼمأعامماٌؿؾؼلمظقظقجماظـص.

اظرتطقزمسؾكماالدؿفاللمطعؿؾةمعفؿةمسيمهدؼدمأبعادماظـص،موؼعقدمذظؽمإديم -3
 أنماالػؿؿاممباالدؿفاللمملمؼؾؼماالػؿؿامماظقادعمطغريهمعـماظعؿؾات.

أضػمإديمذظؽمعامدقؼدعفمظـاماالدؿفاللمعـمطشػمسـموسلماظؽاتب،موعقضػفم -4
 .23ممامؼؼدعفمظـا

م مضراءتـا مبـصمضدؼؿ،موعـفموعـمخالل ماىدؼد مؼعؾؼمغصف ظقادقينماألسرجمنده
ماظـصقصم معـمخالهلا ماظيتمحياور ماظـصقصماىدؼدة مإدي ماظؾلقطة ماحملاطاة ؼؿفاوز
اظؿارخيقةمواظؼدميةمأوماظـصقصماظلابؼة،موػذهماظطرؼؼةمػلماظيتمتعؿؾمسؾكمهدؼدم

اؼةمحقـؽٍذمغصًاماظرو«اظعالضةمبنيماظـصقصماظالحؼةمباظـصقصماظلابؼة،مإذمالمتصؾحم
معؿـقسةم مأسصر مسي مرجالمزبؿؾػقن ماظـصقصموضعفا معـ مػلمذبؿقسة موإمنا واحدًا،

،مظقفعؾمعـمرواؼاتفمطقطؿقاًلمتؾؿؼلمصقفماظعدؼدم24»وأعؽـةمعؿعددةموسيمأجـاسمعؿؾاسدة
ماظشذراتم مظؿؤظػمطؾمػذه مواٌعاجؿ مواظرتاجؿ ماظؿارخيقة ماألخؾار موعـ ماألجـاس، عـ

"عـمخاللمضقلمابـموضع األحذية اخلشنةدهمصعاًلمسيمرواؼةم"غصًامواحدًا،موػقمعامن
محزمماألغدظلل،مسيم"رققمايؿاعة":

                                                                                                                   
 .9م.،مص2ط،مدقرؼة،مدارمورد،مغقارماظؾقزم(،2007)ماألسرج،موادقينم21
م.90م.،مم،مس،مصاظرواؼةموماظرتاثماظلرديؼؼطني،مدعقد،مم22
م.165-163م.،مصاظلابؼاٌرجعمؼـظرمم23
،ماٌغرب،مدارمدقرمظؾـشر،ماٌطؾعـةممسيمحقارؼةماظرواؼةم)درادةمسيماظرواؼةماظؿقغلقة((،م2005)اظؼاضل،مربؿدمم24

 .183.اٌغاربقةمظؾطؾاسةمواظـشرمواإلذفار،مدط،مص
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وظقمأنماظدغقامممرموربـةموطدر،مواىـةمدارمجزاءمومأعانمعـماٌؽاره،مظؼؾـامإنم«
 .25»وصؾماحملؾقبمػقماظصػاءماظذيمالمطدرمصقف

 روق احلماعة: ابن حزم األغدظسي.

مىعـاًلمغؾقظمأنماظروائلمؼؼدممظـامصاهةمعـمصـعف،موأخرم"غوار اظلوزوسيمرواؼةم"
معؼؿؾلة،مإذمؼؼقل:

مضؾقاًلم« متـازظقا معؿعؾة، مظغؿفا متؽقن مضد ماظيت ماظرواؼة مػذه مضراءة مضؾؾ
مواضقًامىقسؽؿموبؤدؽؿ.معامؼزالم متػلريًا متغرؼؾةمبينمػالل.مدؿفدونمحؿؿًا واضرءوا

ؼابماظزشيب،مأبقمزؼدماهلالظل،مبقــا،موحؿكموضؿـامػذا،ماألعريمحلـمبـمدرحان،مد
صؿـذمأنمرعقـامسؾكمػذهماظرتبةماىاصةموإديمؼقعـامػذا،معامؼزالماظـصؾمػقمم…اىازؼة

مظغؿـاماظقحقدةمظػؽمخالصاتـاماٌزعـة.

ماهلالظلمودؼابماظزشيبمواألعريم مأبلمزؼد مأتعسمعـ موأبدو مسؾقؽؿ مأثؼؾ حؿكمال
ذهماظرواؼةمػلمعـمغلجماًقالمحلـمبـمدرحان،مصـاعماظؿغرؼؾة،مأضقلمإنموضائعمػ

م26» بشؽؾمعامعـماألذؽال...

موصاهةمأخرىمعـمأضقالماٌؼرؼزي،موػل:م

عـمتأعؾمػذامايادثمعـمبداؼؿفمإديمغفاؼؿف،موسرصفمعـمأوظفمإديمشاؼؿف،مسؾؿمأنم«
م.27عامباظـاسمدقىمدقءمتدبريماظزسؿاءموايؽامموشػؾؿفؿمسـماظـظرمسيمعصاحلماظعؾاد

 شف اظغمة ظلمؼريزيإشاثة األعة، يف ط

ؼدصعـامػذاماالدؿفاللمإديماظؿلاؤلمحقلماٌؼصقدمعـمػذاماظعؿؾ،موعامػلماظدالظةم
اظيتمؼؼصدػاماظؽاتب،موععمػذامصإنماظغؿقضماظذيمؼلقدماالدؿفاللمدرسانمعامؼؿضحم
مطؿام ماٌطروح، ماظلؤال ماىقابمحقل مسـاصر مظدؼـا موتؿضح ماظـص، مضراءة مخالل عـ

"مظؾؿؼرؼزيماظذيمؼشريمإديماظلوزمغوارعماٌقجقدمسيمرواؼةم"ؼظفرمذظؽمعـمخاللماٌؼط
مػذهم مغؼدم مإذ موسبـ موادؿؾدادػؿ. مايؽام، مزؾؿ مإدي مراجع موصؼرػا ماألعة، مجقع أن
معربقطم مشريه معع موادقين متـاص مأن مؼعين مال مصفذا مطادؿفالالت، اٌؼؿؾلات

ماظـ معـ ماظعدؼد معع ماظؽاتبمعؿػاسؾ مأن مإذاراتمإدي مػل مإمنا مو ؼاصاتمباالدؿفالل،
ماظعربقةمواظغربقة.م

                                                                                                                   
م.8.،مص2،ماىزائر،مدارماظػضاءماير،مطوضعماألحذؼةماًشـةم(،2002)مدقيناألسرج،موام25
م.9.،معص،مس،مصغقارماظؾقزاألسرج،موادقين،مم26
م.9.،مصاٌصدرمغػلفم27



 سبد اظؼادر ذريف حسين

42 

ندم«وععمػذهماظؿـقؼعاتماظيتمؼؼدعفامظـاماظروائلمسيماظؿػاسؾمععمغصقصمشريهم
مبإنازهم موضام ماظغربل" موػلم"اظـؼد مععفا، معؿػاسؾ مجدؼدة مغصّقة مظؾـقة مضقؼًا حضقرًا
ماظعربلم مخيؿؾػمسـماإلبداع معا مسيمإبداساتفا ماظغربقة،مورأوا مباظـؼاصة عـؼػقنمتشؾعقا

سؾكم"احملاطاة"مصؽانمظؿػاسؾفؿمععم"اظـصماظلاعل"مواإلبداعماظغربل،مأثرهمسيمماظؼائؿ
،موؼؿفؾكمذظؽمسيماظؿقزقػماظقاضحمسيماالدؿفاللم28»رؤؼؿفؿماٌـففقةموظؿصقرماألدب

موحؿكمعـمخاللم ماظغربقة مباظـؼاصة ماظؿأثر معـمخالل موادقينمسيمرواؼاتف اظذيمؼؼدعف
م":اظظاللمحاردةؽمسيمرواؼةم"اظـصقصماٌقزػةمداخؾمرواؼاتف،موندمذظ

م29مApollinaire»مأبقمظقـريمطأدلماغؽلرتمعـؾمضفؼفةمساظقة«

م":اظشمالمحبرمذرصاتوغالحظمطذظؽماٌؼؿؾلةماظؿاظقةمسيم"م

معـؿفايماظذيم« مطأنمػذا ماظققم موأذعر مظلمأغلمخلرتمعقسديمععمايقاة ؼؾدو
مسؾّلمأنمأضؾؾمبف.

م.30»سشرمؼقعًامضؾؾماغؿقاره()زيلةمم1890-7-12رداظةمم-صاغلقنمصانمشقخم

االدؿفالالتمسؿقعًامتأتلمبغرضمتقضقحماظـصم«وضدمذػبمحلنيمزيريمإديمأنم
غص،موسيماظلردماظقاضعلمظؿـػلمأؼةمصؾةمأوم-اظذيمؼؾقفا،مأيمأغفامتأتلمسيمذؽؾمعقؿا

موبنيمأذكاصموأحداثمتعقشمسيم ماألدبل، ماظعؿؾ مبنيمأذكاصموأحداث عشابفة
ـدموادقينمتؿطؾبمضراءةمتـاصقةمعغاؼرة،مإذمندهمؼؾدأم،مواالدؿفالالتمس31»اظقاضع

م مظؽؿابمػؿ: معأثقرة مبأضقال مسربل...)رواؼاتف موابـ مواٌؼرؼزي، مشقخ، مصان م(صاغلقن
مؼلؿقضػم معا مصعاًل موػق ماظؿقزقػ، مواجؾة مسؿؾة مأو متؼؾقدًا، مسـده ماالدؿفالل ظقصؾح

ماٌؿؾؼلمسـده.

ؿؾمأؼدؼقظقجقةمععقـة،مصالمذلءمإنمػذاماظؿػاسؾمععماظـؼاصةماظغربقةمسيمحؼقؼؿفمحي
ماظؿػاسؾمالمععـكمظفم ماظؿقزقػ،موإذامملمتؽـمػـاكمأؼدؼقظقجقا،مصفذا بريءمعـمػذا

اًطابماالصؿؿاحلمعـمػذاماٌـظقر،مؼـأىمسـمطقغفم«دقىماظؿؼؾقدماىاف.موعـفمصإنم
عؾقؼًامزائدًا،مأوموضػةمذباغقة،مإغفمظقحةموصػقةمتلؿضؿرمإحياءاتمخػقةمتلؿقدثم

ؾؼلمسؾكمعؼاربؿفامبعؿؼ،مبغقةماظؽشػمسؿامهفبمعـفاموعامزفر.موػذامعامجيعؾماٌؿ
عـماظرتطقزمسؾكمػذهماظعؿؾات؛مترطقزًامسؾكمطقىماظـصماٌلؿقرة،ماظيتمتلؿحمظؾؿؿؾؼلم

                                                                                                                   
م.م237.،مم،مس،مصاظرواؼةموماظرتاثماظلرديؼؼطني،مدعقد،مم28
م.9.،مص2،مدقرؼة،مدارمورد،مطحاردةماظظالل(،م2006)األسرج،موادقينمم29
م.8.،مص1،مدارماظػضاءماير،مطذرصاتمحبرماظشؿال،ماىزائرم(،2001)م،موادقيناألسرجم30
 .417.،مم،مس،مصغظرؼةماظـصم)عـمبـقةماٌعـكمإديمدقؿقائقةماظدال(زيري،محلني،مم31
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ماظؿػاسؾ مأػؿقة مظـا موؾل مألغفا ماظداخؾقة، ماظـص مسقامل مإدي مسؿقؼًا بنيمم32»باظـػاذ
معؼاربؿ ماظيتمؼؿؿ ماظـصقصمباظـصقصماظالحؼةماظـصقصماالدؿفالظقة مػذه موسالضة فا

م مػذه مأن مطؿا مسـم«هلا. مسؾارة ماٌؿؾؼل مإدي مباظـلؾة مػل موشريػا، اظـصقصماحملقطة
مضراءةم مععف مواظؿعاعؾ ماظـص، متؾؼل مظـقسقة موربددة معقجِّفة، مأدادقة غؿقءاتمغصقة

ماظـص،م33»وتأوؼاًل مأدراج معـ مدرج موادقينممبـابة مسـد ماالدؿفالل مأن مند موهلذا ،
ؼؾمعـمخالظفماٌؿؾؼلمعـماظعاملمايؼقؼلماظقاضعلمإديمسقاملماظـصماًػقةمواٌلؿرتةمؼـؿ

،موذظؽمعـمخاللمزبزونماظذاطرة.موسؾكم34واٌؿكّقؾةمبقادطةمضـاةماظؿذطرمواالدرتجاع
األداس،مصإنماالدؿشفادمؼشؽؾمربارًامصـقًامبنيمأطـرمعـمحلادقةمأدبقة،موجفًام«ػذام

ممب مؼؿؿ ماظذي ماظؿـاص مأوجف مسـمعـ موعـؼطعة معؿػرضة مغصّقة معؼارع مهقؼؾ قجؾف،
أصقهلا،موزرسفامسيمصضاءمغصلمجدؼد،مؼضػلمسؾقفامرابعماالدؿؿرارؼةمواظؿالحؿ،مإديم

م.35»حدماالغدعاجمسيماظػضاءماظـصلماياضـمهلا

مسالضة اظنص بادلناص

متـازرم مسالضة مبقـفؿا ماٌلؿقىمغػلف، ماٌـاصمواظـصمسي مأن مبارت" ؼرىم"روالن
اظؿؿاثؾ،مأومععادظةمتؽقنمظطرصقفامغػسماظؼقؿة،موؼذػبمإديمأنمطؾمغصمػقمتؾؾغمحدم

م ماظـصمسيمايؼقؼة معـاص،مألن معـمم-حلبمرأؼف-سيمايؼقؼة ؼؿشؽؾمعـمذبؿقسة
متؽقنم موعـف مبقـفا، محقار موإضاعة موترتقؾفا، ماظؽاتبمبؿـظقؿفا ماظيتمؼؼقم اٌـاصات،

ماظـؼاصق ماظـصمداخؾماٌـظقعة ماٌـاصمسيمعقضعة ماٌـاصموزقػة موزقػة متظفر ة،موػـا
.موسبـمإذمغرطزمسؾكماالدؿفالل،مصإنمػذاماظرتطقزمؼفؿؿم36اظذيمؼلاسدغامسؾكماظؼراءة

مبالحؼةمػذهماظـصقصماظصغرىماٌقجقدةمعـمخاللمسالضؿفامععماظـصماظروائل.مطؿام
ماظعؿؾاتماظـصقة-اٌـاصم«أنم مسـ مبـقةمم-بغضماظـظر مإغف مطؾقًا. مؼؽقن مأن المميؽـ

ماألصؾقة،موميؽـغصّقةمجزئ مسـمدقاضاتفا مداخؾماظـصمبغضماظـظر متقزقػفا مؼؿؿ مقة
مالمؼؿأتكمإالمجزئقًا.م مذيقعًا مإنمحضقرػا ٌُؿـاصمواٌقؿاغص. مغػلفمسـما ضقلماظشلء

 .37»ظذظؽمندمػذهماألمناطمضابؾةمألنمتلؿقسبمداخؾماظـصم"اٌؿعؾؼ"

                                                                                                                   
 .124م.،مم،مس،مصايلادقةماىدؼدةمسيماظرواؼةماظعربقةأذفؾقن،مسؾدماٌاظؽ،مم32
م.124م.،مصاٌرجعمغػلفمم33
م.126م.،مصغػلفاٌرجعمؼـظرمم34
م.117م.،مصاظلابؼماٌرجعمم35
محلنيمم36 مزيري، م2007)ؼـظر ماظدال((، مدقؿقائقة مإدي ماٌعـك مبـقة ماظـصم)عـ معـشقراتمغظرؼة ماىزائر، ،

م.259م.،مص1االخؿالف،مط
م.50م.،مم،مس،مصاظرواؼةموماظرتاثماظلرديؼؼطني،مدعقد،مم37
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مإجرائقةمسيما مغؼديموأداة ظقضتمغػلف،موعصطؾحماٌـاصماظذيمغلؿكدعفمطؿػفقم
مؼلؿكم معا مإرار مهت مطؾرية، مبدضة مجـقت" م"جريار مظدى موخاصة مطـريًا سرف
م ماألدبقة، مظؾـصقص ماظعدؼدة ماظؿأوؼالت مأعام مغؼدؼًا معػفقعًا مظقصؾح والم«باظؿـاص،

م ماألدبل ماىـس مغػس معـ متؽقن مأن ماٌؿـاصة ماظـصقص مسي مأنم(...)ؼشرتط مذظؽ ،
اظـصموعـمذطرؼاتف،متضغطمسؾقفمسيمتؾؽمم(صاغع؟)اظؼراءاتماٌـقدرةمعـمثؼاصةماٌؤظػم

اظؾقظاتمصققاولمضدرماإلعؽانمأنمؼؿؿـؾفاموؼعقدمإغؿاجفاموظؽـفامتـػؾتمعـف،موتأتلم
مبعقدةم مأصؼاع معـ مضادعة مغصقص مأغفا معـ ماظرشؿ مسؾك ماظـص مبـقة محلب عؿشؽؾة
وثؼاصاتمعؿـقسةموأجـاسمأدبقةمزبؿؾػة،مألنماظؽاتبمسيمشؿرةمسؿؾفمؼشلمأومؼؿـادكم

م.38»ظؾػؿاتماظيتمتدخؾمسيمغلقجماظـصماظذيمؼصـعفػذهما

ماظؼارئ وأصق اظؼراءة اظتناصوة

مبنيم متؽقن ماظيت ماظعالضة مؼؽشػ مأن مؼلؿطقع ماظذي مػق مايصقػ ماظؼارئ إن
اظعـقان،مواظـصماالدؿفالظل،مذظؽمأنمػذاماظـصمالمؼقضعماسؿؾارًاموالمسػقماًارر،م

مظقدلمدالظةمواضقةموعقجفةمظؾؼارئماٌلؿفدف إنمعامميقزم«بشؽؾمطؾري،مإالمموإمنا
مدقاضفم مسي مؼؼرأ ماظذي ماظؿـاصل ماألصؼ ماتلاع مػق ماظعادي ماظؼارئ ماظعارفمسـ اظؼارئ
اظؼارئماظعارفمهلذهماظـصقص،موػذامعامؼعطلمظؼراءتفمإعؽاغقةماظؿقاصؾمايقاريمععم
اظـصماٌؼروء،مسيمحنيمؼؿلؿماألصؼماظؿـاصلمظؾؼارئماظعاديمباظضؿقرمواالسبلار،مممام

ماظيتمؼؿل ماظدالالت موإسطائفا ماظـصقص، مػذه مغظري مادؿقعاب مأصؼ مضقؼ مسي ؾب
،مطؿامأغفمالمميؽـمظـامأنمُغَػِعؾماظؾعدماظؿـاصلم39»تلؿقؼفامسيماضؿصادماظـصمسيمطؾقؿف

مادؿؽشافمػذام مسؾك ماظيتمتعؿؾ مواظعارصة، ماظعاٌة ماظؼارئ مضراءة مسؾك ماالسؿؿاد دون
ؿؾؼلماظلابؼة،مومبامميؿؾؽفمعـمخقالماظـصماظؿقجقفل،موالمؼؽقنمذظؽمإالمخبربةماٌ

،مطؿامأغفم40أدبلموادع،مؼضػلمسؾكمػذهماالدؿشفاداتمععانمتؿالءممععمأصؼماغؿظاره
ماظؼارئماظؿـاصلمسؾكم مؼػضؾ معـ مػق موظقسماٌؤظػ، ماظـص، مأن مإخػاء معـ مصائدة ال

ماظلاذج مالدؿؽشافمدالالتم41اظؼارئ ماظـص، مسـؼ معـ ماًروج مؼلؿطقع مال ماظذي ،
ؽقنمذظؽمإالمٌـمميؿؾؽماألدواتماإلجرائقةماظيتممتؽـفمعـمهدؼدمأطربمأخرى،موالمؼ

وسؾكمػذاماألداس،مصإنماالدؿشفادمؼشؽؾم«غلؾةمعـماظدالالتماظيتمؼؼدعفاماظـص،م
ربارًامصـقًامبنيمأطـرمعـمحلادقةمأدبقة،موجفًامعـمأوجفماظؿـاصماظذيمؼؿؿممبقجؾف،م
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ا،موزرسفامسيمصضاءمغصلمجدؼد،مومعـؼطعةمسـمأصقهلمهقؼؾمعؼارعمغصّقةمعؿػرضة
ؼضػلمسؾقفامرابعماالدؿؿرارؼةمواظؿالحؿ،مإديمحدماالغدعاجمسيماظػضاءماظـصلماياضـم

 .42»هلا

مإنمطاغتمتصبمسيمعصبػذاماظؾقثمإديمتلؿقاتمزبؿؾػة،موخؾصماألخريمسيمو
مو ماظؿـاصقة، ماظؼراءة موػق موواحد ماٌلؿقات، ماخؿؾػت ماضد مبني الدؿفالل،متػاوتت

موةاظػاهوماٌؼدعة،و مواظدؼؾاجة، ماٌؼؿؾلة،، مذطره،مطذا ممت ممما مذظؽ مأنمموشري إال
ظؾـص،مبؿؿققزهمسـمعطلمضقؿةمسيمطؾممػذامػقمأغـامغؤطدمأػؿقؿف،مبؽقغفمؼماظشلءماٌفؿ
مباإلضؾالممتفقئلفؿمبدورمطؾريمسيمإدـادهمظصاحؾف،مطؿامأغفمؼشريه،مو اٌؿؾؼلمععرصقًا

مسؾكمػذهماظدرادة.

مص موعـف ماالػؿؿام ماالدؿفإن مبنيبدرادة معـ ممالل مألغف ماظعؿؾات، مطؾمػذه واوز
مأؼـاٌؼارباتماظؿؼؾقدؼةم ماظؽؿبماظؼدمية، مباظشؽؾمماظيتمطاغتمهؽؿ ماالػؿؿام أصؾح

ذلءمضروريمطؼقؿةمعضاصةمعـمذأغفامأنمتضػلمدالالتمإضاصقةمسؾكماظـص،مباسؿؾارم
مؼلفؿمبشؽؾمطؾريواصػًا،موػذهماظعؿؾاتمأصؾقتمتـؿجمخطابًام مسيمصؽمبعضمجدؼدًا

ماظشػراتماظيتمتعرتضماظؼارئ.

سيمطؿاباتموادقينمموضدمحاوظتمػذهماظدرادةمإبرازمعامظالدؿفاللمعـمضقؿةمذياظقة
مبشلءماالدؿفاللمسـدهمؼؽؿبمبؾغةمتعؿؾمسؾكماخؿزالمعقماألسرج،مإذمأصؾح ضقسفا

مو مواظؿؽـقػ، ماظؿؾؿقح ماٌـؼعـ مادؿدراج مسؾك ماظعؿؾتراػـ مػذا مسؾك ماإلضؾال مػنيمإدي
ماالدؿؿؿاعمبف.و
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