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صال
 
 كخباسألادبي والهوٍت بين الترحمت والا ن
ت الحكمت كنز "الذًاهاث مصشحي –  –" أهمورحا تالخالجت محب 

  (1) ليلى كواكي
 (2) هبري  الزهشاءفاظمت 

مت   ملذ 

جخجؿض ؤوال في "٦خاب مُبٕى ًدُذ الىو اإلاؿغحي ظيـ ؤصبي وهى مضوهت ببضاُٖت 

اجه  (31-30 و.، ن2012)محرار،  1الغواًت" ال٣غاءة مشلما ج٣غؤ بم٩اهُت مً خُض مؿخٍى

ّغٝ  ٤ ...، ٖو خماص ٖلى ٖىهغ الدكٍى الٟىُت: الح٩اًت، والحب٨ت، وخىاع الصخهُاث، والٖا

٤ُ الح٨ُم ب٣ىله:   ولظل٪ ألاصبُت، ألاهىإ مً وواخض ال٣ى٫  ٞىىن  مً ًٞ اإلاؿغح بّن "جٞى

  ٩ًىن  ؤن وظب
ا
 هٟىؾىا حهؼ ؤن ٌؿخُُ٘ وؤن بُاهه و٢ىة ؾب٨ه وخؿً بهُاٚخه ظمُل

كب٘ بدىا َو  . (2013، ج٣ىي ) الجمُل" ال٨لم ؾمإ ؤو ٢غاءة في ٚع

م مً ؤهه ٨ًخب خىاعا و ول٨ً   بال ؤهه ًسخل٠ ٍدمل بعقاصاث اإلاال٠؛ ٖلى الٚغ

ش واإلاؿغح ٨ًخب للمٗاٌكت"مً خُض الٛاًت ًٖ الٟىىن الؿغصًت    "ٞالغواًت ج٨خب للخإٍع

(، و٦ظل٪ ٖىانغه الٟىُت التي ججٗل ال٣اعت ًخسُل مؿغخا 56م. ، 2012)بً ه٩إ، 

جخضاٞ٘ ُٞه ألاخضار، ٞهى "هو مهُإ ؾلٟا ل٣ُضم ٖلى الغ٦ذ بىاؾُت ج٣ىُاث ووؾاثل 

ا" )بً ه٩إ،  ت ٧ىن الخُاب اإلاؿغحي ؾمُٗا وبهٍغ (، مما ًض٫ ٖلى 56 .، م2012حٗبحًر

غيا، ٞهى الٗىهغ ألاو٫ الظي  َبُٗت الىو الظي هى نىث له وظىص مؼصوط: ٦خابت ٖو

ضاص للٗغى اإلاؿغحي بضءا مً ازخُاع مؿخىي اللٛت بلى ملمذ الصخهُاث،  ًىُل٤ ُٞه ؤلٖا

                                                      
(1) Unité de Recherche en Traduction et Terminologie / CRASC, 31000, Oran, Algérie. 
(2) Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle, 31 000, Oran, Algérie. 

1 ًٖ : A., p. 65  Ubersfeld, ،بخهٝغ. 
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، 2012ونىال بلى ؤص١ ٖىانغ الٗغى اإلاؿغحي، وجل٪ زانُت ال٨خابت اإلاؿغخُت )بً ه٩إ، 

 .(32 م.

ألن اإلاؿغح ؤًًا هى ق٩ل مً بق٩ا٫ الخٗبحر وؤصاة مً ؤصواث الخىانل الش٣افي بحن و 

الجيـ البكغي، ٣ٞض بغػث الحاظت بلى يغوعة ؤن ًإزظ اإلاؿغح صوعه ٖلى الؿاخت  ؤبىاء

 ؛ طل٪  الٗغبُت بُٗضا ًٖ الاؾدؿلم والهُمىت التي ًٟغيها الك٩ل ألاوعوبي للمؿغح

ُت صون صعاؾت واؾدُٗاب ججٗل  ملُت الى٣ل الحٞغ  ؤن هُمىت ق٩ل اإلاؿغح الىاخض ٖو

 .(1972مً اإلاؿغح ؾلُت لِـ مً الؿهل ال٩ٟا٥ منها )٢ُاًت، 

ت "مدّبت الح٨مت ٦جز  ُّ " الهاصعة ًٖ صاع ؤبي ع٢غا١ -الضًاهاث الخلجت-وهو مؿغخ

 جان الح٨ُم"؛ م٣خبـ ًٖ مؿغخُت "ها بالغباٍ 2010للُباٖت واليكغ ؾىت 

« Nathan der Weise »ٜٟها ؾىت  2، لجىتهىلض بٞغاثُم لِؿِى
ّ
باللٛت ألاإلااهُت  1779الّتي ؤل

، ولِؿِىٜ بضوعه ا٢خبؿها مً ٦خاب 3ال٣ضًمت، ا٢خبؿها ال٩اجب واإلاترظم اإلاٛغبي ص. مغاص ٖلمي

اوي بى٧اقُى" الظي ٦خبها ؾىت  بى٧اقُى، ) 1348"الض٩ًامحرون"  لل٩اجب ؤلاًُالي "ظُٞى

ت ٢ههُت، و٢ض وعص مًمىن اإلاؿغخُت الؿاب٣ت الظ٦غ في ال٣هت الشالشت 2006 ( في مجمٖى

". لخهبذ هّها مؿغخُا الخىاجم الشلر: ٢هت " والتي حٗٝغ ب  ""الض٩ًامحرونمً ٦خاب 

ل ٖلى الّغ٦ذ، وجّم جىا٢ل هظه ال٣ّهت ٖبر ألاػمىت بضءا ببى٧اقُى في الٗهغ الىؾُِ 
ّ
 ًُمش

غ، لُّٗغٞىا بها مغاص ٖلمي في ؤوعوب ا ٖىضما ٦خبها، وؤٖاص لِؿِىٜ بخُاء الىو في ٖهغ الخىٍى

                                                      
2

، و٧اجب مؿغحي، وها٢ض ٞني ؤإلااوي، هى ؤخض ؤهم ( 1781)ث  : لِؿِىج، ظىتهىلض بٞغاثُم  ُلؿٝى ٧اجب، ٞو
غ، ٦خب مؿغخُت "هاجان الح٨ُم" للخىضًض بٓلم ال٨ىِؿت واؾدبضاصها   ممشلي ٖهغ الخىٍى

ت صًنها. )اإلاهضع: مى٢٘  ُّ ت ألّجها جامً بإخ٣ ٨ُبُضًا الال٨ترووي(وصٖىتها للضمىٍّ  ٍو
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%81%D8%B1 

ص. ٖلمي، مغاص، مترظم وؤؾخاط ظامعي مٛغبي، صّعؽ آلاصاب واللٛت ألاإلااهُت بجامٗت دمحم بً ٖبضهللا، ٞاؽ، 3
مال٠ ٖلمي،  300ؾىت ؤ٦ثر مً  35في بضاًاث الشماهِىاث، ه٣ـل في بَاع ٖمله ٦مترظم مدتٝر إلاضة ٞا٢ذ 

٦خاب(، ومً  80الٟغوؿُت )خىالي ( ؤو 100ا٢خهاصي و٢اهىوي مً اللٛت ألاإلااهُت بلى الٗغبُت )ؤ٦ثر مً 
٢هُضة باللٛت ألاإلااهُت،  250مال٠، ٦ما ٢ام بخإل٠ُ ؤ٦ثر مً  120الٗغبُت والٟغوؿُت بلى ألاإلااهُت ؤ٦ثر مً 

وكغ البٌٗ منها في مجلث ؤإلااهُت مخسههت، زم ٢ام بترظمت "طا٦غة مل٪" للغاخل الحؿً الشاوي مً 
ؤٖما٫ زانت باللٛت اإلاٛغبُت: "خ٩اًاث ٖاإلاُت"  7، ٦ما له ٦ظل٪ 1996اللٛت الٟغوؿُت بلى ألاإلااهُت، 

، "مغجــُــاث 2010،"مدبت الح٨مت ٦جز، الضًاهاث الـخـلـخت"2009م٣خبؿت مً اللٛت ألاإلااهُت، بدغٝو الجُيُت، 
ل٨ه،  ت ٍع ىى"، جغظمت، قٗغ، عاًىاع ماٍع ُٛت"، صعا2010صٍو ؾت، ، "لـٛاث اإلاٛغب الحُت: اإلاٛغبُت وألاماَػ

، "الغخُل، صمٗت مؿاٞغة، 2011، "خ٩اًاث ٖاإلاُت" م٣خبؿت مً اللٛت ألاإلااهُت، بدغٝو ٖغبُت، 2011
)اإلاهضع: مى٢٘ ًا بلصي الال٨ترووي(  ."، "ه٨ـذ ٖاإلاُت باإلاٛغبُت2012آْوث"، عواًت، 

https://ar.yabiladi.com/articles/details/22211/  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%81%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%81%D8%B1
https://ar.yabiladi.com/articles/details/22211/
https://ar.yabiladi.com/articles/details/22211/
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ت ظمٗذ بحن ألانالت واإلاٗانغة، ٌُٗض الظا٦غة  ُّ في هو مؿغحي مٛغبي مٗانغ، بلهجت مدل

ً، في هّو ُٞه مً ٖىانغ  اث ال٣غن الىاخض والٗكٍغ بلى ػمً الحغوب الهلُبُت بلٛت مستٖر

 اعت اإلاٛغبي ًًٓ ؤن هظا الىو ٦خب للمّغة ألاولى.ؤلابضإ ما ًجٗل ال٣

مً زل٫ صعاؾدىا لهظا الىو اإلاؿغحي ًبرػ بق٩االن: ألاو٫ ًخمشل في ه٣ل الىو 

"، ومؿخ٣بلتها –الضًاهاث الخلجت–اإلاؿغحي بحن الترظمت والا٢خباؽ، في "مدّبت الح٨مت ٦جز

الٗاإلاُت بلى اللهجت اإلاٛغبُت ولِـ للٛت في الش٣اٞت الهضٝ، وإلااطا ه٣ل اإلاترظم هظه اإلاؿغخُت 

بلى اإلاؿغح  18 ؟ وما هضٞه مً ه٣ل هظه اإلاؿغخُت التي حٗىص بلى ال٣غن  الٗغبُت الٟهحى

ت مً خُض  ؟ وبالخالي اإلاٛغبي اإلاٗانغ ؛ ًُغح بق٩ا٫ زان وهى ٖل٢ت الىو اإلاؿغحي بالهٍى

دي في الىو اإلاؿغحي بهضٝ الب ٠ُ اإلاىعور الكٗبي والخاٍع ت اإلاؿغح الٗغبي جْى دض ًٖ هٍى

 ٖمىما واإلاٛغبي ٖلى وظه الخهىم.

اوي للّىو 
ّ
٠ الش

ّ
ما ًهبذ اإلاترظم اإلاال

ّ
بّن ؤي ٖمل هى بٖاصة ٦خابت ؤو بٖاصة جإل٠ُ، و٧إه

؛ ألّن الّىو اإلاترظم بطا ما ؾإلىا ًٖ ؤي ظهت ٌٗىص  ؤو ٖلى ؤ٢ّل ج٣ضًغ مال٠ مكاع٥ للّىو

ا، ٞةهىا ؾى٣ى٫ بهه ٌٗىص بلى شخو اإلا ٠ ألاّو٫ "ألانلي" ناخب ألا٩ٞاع لٛت ومىيٖى
ّ
ال

ت" له. ٍٛى
ّ
ت الل ُّ ما حٗىص "اإلال٨

ّ
ت له، وإه  وإلى اإلاترظم الظي ال حٗىص اإلال٨ُت ال٨ٟغٍّ

ص املصشحي بين الترحمت و 
 
 الاكخباسالن

٤ بحن زىاجي الترظمت والا٢خباؽ مً خُض الانُلح الضاللي، ٞهما  ًهٗب الخٍٟغ

 مهُلحان مخضازلن ُٞما بُنهما وم٨ملن لبًٗهما، بال ؤّن ٧ّل واخض منهما ًخّٟغٕ 

 بلى ؤؾالُب ومىاهج زاّنت به. ٞىدً ه٣خبـ ٖىضما هترظم، وهترظم ٖىضما ه٣خبـ وهظا 

ٝ. ٨ٞلهما ًُٟض الى٣ل مً لٛت بلى لٛت زاهُت مسخلٟت، ما ٌٗٝغ في ٖالم الترظمت بالخهغّ 

اء 2007ومً ٖمل ؤصبي بلى ٖمل ؤصبي مً ظيـ آزغ )ؾلم،   ؤّن الترظمت جب٣ى ؤ٦ثر ٞو
ّ
(، بال

خهُاث، 
ّ

ضا به مً خُض الالتزام باإلا٩ان والّؼمان، وألاخضار والص ُّ للّىو ألانل وؤ٦ثر ج٣

ىىن  ت لإلهخاط  و٢ض ٩ًىن الهضٝ منها الخٍٗغ٠ بأصاب ٞو ُّ آلازغ ؤو بُٖاء الّهبٛت الٗاإلا

ت الخهّغٝ؛ بط ًداٞٔ اإلا٣خبـ ٖلى البىاء الٗام  ه ًدُذ خغٍّ
ّ
اإلاؿغحي، ؤّما الا٢خباؽ ٞةه

ت.  ُّ ت قبه مدل ُّ خهُاث حُٛحرا ًجٗلىا ؤمام مؿغخ
ّ

ه ٌّٛحر في الحىاع، وفي الص
ّ
للّىو م٘ ؤه

بت في ظٗل اإلاؿغخُت م٣ (، ٞالهضٝ 2007بىلت مدلُا )ؾلم، وهظه الخُٛحراث جٟغيها الٚغ

ألاؾاس ي مً الا٢خباؽ هى بًها٫ الىو بلى اإلاؿغح ولِـ الٗىصة بلى الىو ألانلي باٖخباع 

ؤن ٖملُت الا٢خباؽ هي بٖاصة بهخاط هو مىظىص ؤنل، والّىو اإلاؿغحي ألانلي بطا لم 
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٩ا" ٛت التي جغظم بليها، ٩ًىن اإلاترظم "قٍغ
ّ
ه ٢ّض  ٨ًخب بهظه الل

ّ
م الىّو بلٛت ؤزغي ؛ أله

توبإؾلىب آزغ وبهُاٚت  ُّ ومً الى٣اص  .(2013)خضًض،  ؤزغي جسخل٠ ًٖ الّهُاٚت ألانل

مً ال ٌٗخبر هظه "اإلاؿغخُاث اإلاترظمت ؤو اإلا٣خبؿت ؤصبا م٣غوءا؛ ألجها ٧اهذ ج٣ّضم بلى الٟغ١ 

غ ؤصحابها في ج٣ضًمها بلى ال٣ّغاء" )خضًض، 
ّ
وال ًىلىن  .(67 .، م2013لخمشُلها، ولم ٨ًٟ

ر وعاء ببضإ آلازغ، وال ًم٨ً ؤن جٟغػ ؾىي ؤٖما٫  لل٢خباؽ ؤهمُت بالٛت
ّ
؛ ألهه حؿت

(، ٦ما ًىّضص دمحم ؤصًب الؿىالمي باال٢خباؽ 56. ، م1986يُٟٗت بضوعها" )ال٨ٛاٍ، 

: "بن ؤٚلب اإلاؿغخُحن اإلاٛاعبت ًلجاون بلى الا٢خباؽ؛ ألجهم ًٟخ٣غون بلى  ومماعؾُه ٣ُٞى٫ 

عجؼون ًٖ اؾخ٨ما٫ قغٍو الخإل٠ُ اإلاؿغحي" )الؿلوي،  مخُلباث الخل٤ الٟني، َو

 .(111 .، م1975

رظمت وهى 
ّ
ولم ٣ًخهغ هظا الّىبظ لل٢خباؽ ٖىض عّواص اإلاؿغح ٣ِٞ بل حّٗضي بلى عّواص الت

بي  ما ٌٗٝغ ٖىضهم بالخهّغٝ، هظ٦غ منهم الصمحرا٫ كائمي الّخ٣ٍغ
ّ
الظي ٌٗخبره الحّض الد

رظمت )بُىى، 
ّ
ع الت

ّ
ه الحّض ألا٢ص ى للترظمت، 2003لخٗظ

ّ
(، ؤّما "ُٞني وصاعبلني" ُّٞٗغٞاهه بإه

ٞهىا٥ بٌٗ اإلاُُٗاث الش٣اُٞت في اللٛت اإلاتن ًهٗب ه٣لها بدظاٞحرها بلى اللٛت اإلاؿتهضٞت 

لجإ2003)بُىى،  بلُه اإلاترظم في خالت الازخلٝ ال٨بحر بحن  (، ٞهى ًغقى إلاؿخىي ؤلابضإ، ٍو

ىضما ج٩ىن الٛاًت مً جغظمت اإلاؿغخُت هي بٖضاصها  ز٣اٞتي اللٛت اإلاتن واللٛت اإلاؿتهضٞت، ٖو

لخكبت اإلاؿغح، ولِـ ٖغيها ٖلى ظمهىع ال٣غاء، زانت باليؿبت بلى الظًً ٌِٗكىن 

٨خبىن بالل مىن لهجاث "اػصواظُت ؤخاصًت اللٛت" ٧الٗغب الظًً ٣ًغئون ٍو
ّ
خ٩ل ٛت الٟهحى ٍو

ضي ٦خابت اإلاؿغخُت  صاعظت جسخل٠ مً مى٣ُت بلى ؤزغي. وال ًؼا٫ الجض٫ ٢اثما بحن مٍا

٠ُ اللٛت الٟهحى للخغوط  باللٛت الضاعظت )اللهجت( وبحن مٗاعييها الظًً ًُالبىن بخْى

 ل خٓا باإلاؿغح مً الححز ال٤ًُ للمدلُت وليكغ اللٛت الٗغبُت بحن ؤوؾاٍ الجماهحر ألا٢

مل مٗا )بُىى،  (، 2003في الخٗلُم و٦ظا جىخُض الٗغب وظٗل اللٛت الٗغبُت لٛت خب ٖو

: "بّن الخٗبحر بالٟهحى في َلُٗت ما ًجب ؤن ًلتزم به  هظ٦غ منهم دمحم مها٠ً الظي ٣ًى٫ 

اإلاؿغخُىن، ٞالٟهحى جدمل مً زهاثو ال٣ىة ما ؤٖاجها ٖلى اؾدُٗاب الش٣اٞاث 

ش، ولظل٪ وٗضهااإلاخباًىت في قتى ٖهى  لٛت الب٣اء والاؾخ٣غاع في الخٗبحر -ُٞٛحر جغصص -ع الخاٍع

وهى  -وهظ٦غ َه خؿحن  .(76 .، م1981ًٖ قاون الحًاعة ومُالب الًٟ" )مها٠ً، 

ً لل٨خابت باللٛت الٗغبُت ٪ بطا ٦خبذ باللٛت  بط ٣ًى٫ في هظا الّهضص -مً ؤقّض اإلاىانٍغ
ّ
: "به

ت، ول٨ّى٪ بطا ٦خبذ بلهجت الٟهحى ٞإهذ مٟهىم في ظمُ٘ ألا ُّ م الٗغب
ّ
 ٢ُاع التي جخ٩ل

هجت" )مٗل، 
ّ
 ؤصحاب هظه الل

ّ
ؤّما ؤههاع  .(12 .، م1995مً اللهجاث ٞلم ًٟهم٪ بال
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ـّ الٗغى اإلاؿغحي الٟئت الكٗبُت مً الجمهىع وؤن ال ٣ًخهغ  اللهجت ٌؿٗىن بظل٪ ؤن ًم

ألّن "الٛاًت التي ًيكضها هظا الٗمل ؛  طل٪ ٖلى الّىسبت ٣ِٞ، وعبِ الىّو اإلاؿغحي بمخل٣ُّه

هى الغبِ بحن ال٩لمت والحغ٦ت في بٗضحهما الؼمني والًٟاجي وبحن مخل٣يهما في ٧ّل ؤبٗاصه 

: الىلىط في طهً اإلاخٟغط و٢لبه  الؿُاؾُت والا٢خهاصًت والش٣اُٞت وزانت الّخىنُلُت، ؤي

؛ ٦ما ؤّن اللهجت جد٤٣ّ  (122 .، م2003مً زل٫ اللٛت التي ًخىانل بها ًىمُا" )بُىى، 

؛ بط جد٤٣ الكٍغ الاظخماعي  طاث٣ت الٟهم والىعي، ٦ما ؤّجها ؤ٦ثر وا٢ُٗت و٢ابلُت ٖلى الخٗبحر

ُٟت الاظخماُٖت للٛت )خمى،  (. ٦ما ًجب ؤن ًخىخى اإلاترظم الؿلؾت 2018وججّؿض الْى

اع ؾهل الى٤ُ. وؤلامخإ والاوؿُابُت والخبؿُِ، وهى ما ٌكبه ٖملُت الخٟؿحر لجٗل الحى 

 
ّ
"بط ًجب ؤن ج٩ىن الترظمت م٣بىلت ومؿدؿاٚت في اللٛت الهضٝ، وال ًخد٤٣ّ طل٪ بال

ت  ٩ي "ؤوظحن هاًضا" بىٓغٍّ غ ألامٍغ
ّ
ٛىي، وهى ما ٌّٗغٞه اإلاىٓ

ّ
بالخجاوـ والخىاٚم والخىا٤ٞ الل

ُت، وج٠ُُ٨ الىو ألانلي وحٗضًله رظمت الحٞغ
ّ
لُسضم  الّخٗاص٫ الضًىام٩ُي، والّىٟىع مً الت

٨غ اإلاخل٣ي"  ز٣اٞت اإلاخل٣ي والخ٠ُُ٨ ًخم مً زل٫ حُٛحر ٧ل ما ال ًدىاؾب م٘ ز٣اٞت ٞو

 (.82 -81 .و، ن2017)ٞاس ي، 

هت البحث  عشض مذو 

جدىاو٫ مؿغخُت "مدبت الح٨مت ٦جز، الضًاهاث الخلجت" ٢ّهت اليهىصي ظا٧ىب الظي 

٤ ببِخه ٧اصث ابيخه ؛ ل٨ً ؤه٣ظها  ؾاعة ؤن تهل٪ ُٞه ؾاٞغ للخجاعة، وؤزىاء ُٚابه قّب خٍغ

الكاب اإلاؿُحي ٦َغؿدُان والظي ها٫ ٖٟى الؿلُان نلح الضًً لخّىه وهجا مً ال٣خل 

بؿبب الكبه ال٨بحر الظي بِىه وبحن ؤر الّؿلُان اإلا٣ٟىص، ٖىضما عظ٘ ظا٧ىب مً الؿٟغ 

ت ما خضر ؤزىاء ُٚابه، ٞضٖا ظا٧ىب الكاب اإلاؿُحي  ؤزبرجه مغبُت ابيخه اإلاؿُدُت ماٍع

لب ٣ِٞ مُٟٗا بض٫ مُٟٗه الظي مؿخه  ٌ َو ٩اٞئه؛ ل٨ً هظا ألازحر ٞع لِك٨غه ٍو

الىحران ؤزىاء ٖملُت ؤلاه٣اط. ًدباص٫ اليهىصي واإلاؿُحي ؤَغاٝ الحضًض خى٫ الدؿامذ بحن 

غى ٖلُه  ْعجب اليهىصي بكهامت اإلاؿُحي وخ٨مخه ٖو
ُ
الىاؽ مهما ازخلٟذ صًاهتهم، ٞإ

ؿدُان في الٗك٤زّم ٣ً٘  ٧ل  .نضا٢خه جهما.  مً ؾاعة و ٦َغ ٌ جؼٍو ؛ ل٨ً ظا٧ىب ًٞغ

ضه بالجىت في  ؤعؾل البابا عؾىال للمؿُحي، لُإمغه ب٣خل الؿلُان اإلاؿلم نلح الضًً وٖو

ٌ؛ ألّن يمحره وإوؿاهِخه جمىٗاهه مً اعج٩اب هظه  ظ ألامغ؛ ل٨ً ٦َغؿدُان ٞع ّٟ خا٫ ما ه

م صعؾا مً نلح 
ّ
ه حٗل

ّ
مت، زاّنت وؤه ؿامذ.الجٍغ

ّ
 الّضًً وهى الٟٗى والد
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ٖٝغ الّؿلُان نلح الّضًً ٞترة ٖهِبت وياث٣ت مالُت، ٞخىصحه ؤزخه ؾلىي 

سخبره بؿااله ًٖ ما هى الّضًً  باالؾخضاهت مً ظا٧ىب اليهىصي الح٨ُم، ُٟٞٗل طل٪ ٍو

ت ًّ ت ؤو اليهىص ُّ ؟ ُٞجض ظا٧ىب هٟؿه في مإػ١ ؤمام هظا  الّصحُذ؟ هل هى ؤلاؾلم ؤو اإلاؿُد

ذ بالخىاجم الشلزت، والتي في مٛؼاها حٗني  ت ٖٞغ الؿاا٫، ُٞجُب نلح الضًً ب٣ّهت عمٍؼ

ت مً ٖىض هللا وال ًسخل٠ بًٗها ًٖ بٌٗ.   ؤّن ٧ّل هظه الّضًاهاث الّؿماوٍّ

ت الحكمت كنز ًاهاث الخالجت"–عناصش الهوٍت في هص مصشحيت "محب   الذ 

 اللغت

ْغٝ وؤلاوؿان، ؤو بحن الش٣اِٞت والٟغِص؛ ٞال٩لماث ج ُٗ  بحن ال
ُ
 صوع الىؾُِ

َ
لٗب اللٛت

ِٕ الش٣اُٞت، وللغمِؼ في اللهجت املحلُت و٢٘ ؤ٢ىي مً اللٛت  والٗباعاث هي عمىٌػ لألويا

 ٖلى َوْخَضِة الجماِٖت، ومتى 
ُ
 للهجِت وهي الحٟاّ

ٌ
 اظخماُٖت

ٌ
 ز٣اُٞت

ٌ
ت يغوعة مَّ

َ
الٟهحى؛ ألن ز

تزاػ اجَّ  ا لىىٍٕ مً الٖا
هِبذ اللهجت عمؼا

ُ
ُت في خُاة ألامت ألا٦بر، ج ِ

ّ
 الجماٖت املحل

ُ
ضحذ ؤهمُت

ز الجماٖت ا لل٣ُِم الش٣اُٞت التي جمّحِ
ضُّ عمؼا َٗ ٪ بها، وحٗمل ٖلى  اإلا٩ٗىؽ، ٞهي حُ ؛ ٞخخمؿَّ

ت الش٣ا خماًِتها في بَاع اللهجت الخانت بها ؤ مً الُهِىٍَّ ُٞت للجماِٖت ؛ ألجها ظؼٌء ال ًخجؼَّ

 .(2012)دمحم،  4الىا٣َت بها

ا  م حٗبحرا ؼزغ هو "مدبت الح٨مت ٦جز" الظي ٦خب باللهجت اإلاٛغبُت بمهُلحاث ج٣ّضِ ٍو

ا ًٖ الخىُٓم الؿُاس ي والضًني وال٣بلي والٗغفي في اإلاى٣ُت ٩ٞلمت "ؾُضي"   مسخهغا

 ٖلى بُٖاء صاللت  ؤو
ا
ها ٢اصعة

ُ
"الؿلُان" مشل بهما هي مهُلحاث مخضاولت مدلُا ما ًجٗل

 ًٟهمها اإلاخل٣ي.

مغاص ٖلمي بلى اللهجت اإلاٛغبُت بض٫ اللٛت الٗغبُت، وهى مً ؤقّض  ه٣ل هظه اإلاؿغخُت ص.

م بل ه ؾعى لترظمت مٗاوي ال٣غآن ال٨ٍغ
ّ
ت، خّتى ؤه ُّ ى اللهجت اإلاخمّؿ٨حن بٗىانغ الش٣اٞت املحل

ى لهجخه اإلاٛغبُت بلى مهاٝ اللٛت، ػاٖما بظل٪ ؤّن الٟهحى ال جاّصي 
ّ
اإلاٛغبُت، و٢ض عق

ُٟتها مشل اللٛت ألام )اللهجت( ؛ ب٣ضع ما  ْو ؛ ألّن اللٛت ألام ؤؾاؾُت في اؾدُٗاب اإلاٗاٝع

ت ت ٖلى خّض ؾىاء. وه٣ى٫ "بىاء" الهىٍّ ُّ ت الاظخماٖ ًّ ت الٟغص ّجها في ؛ أل جضزل في بىاء الهىٍّ

ل مً زل٫ مجابهت الٟغص م٘ الجماٖت والّخماهي 
ّ
٣اٞت وجخّٛحر وجدك٩

ّ
الىا٢٘ ج٨دؿب م٘ الش

(. ولّٗل ٚاًت مغاص ٖلمي هي جغؾُش ٢ُم 2012مٗها والاهٟلث منها، زّم الٗىصة بليها )بغ٦ت، 

                                                      
4 .  بخهٝغ
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لهجت الدؿامذ ومبضؤ "الِٗل مٗا في ؾلم" في الجمهىع اإلاٛغبي مٗلل طل٪ في م٣ا٫ ٦خبه بال

ان، ما  اإلاٛغبُت في ٢ىله ُضة، بًل ٧ان الضّعي ما ٦ِؿمٗل مٍؼ : "ٖل٢ت اللٛت بالؿم٘ َو

ُٟت مُٗىت اللي ٦دؿاٖض  ً ٖىضهم ْو ان، وال٦ً ختى الحىاؽ لىزٍغ ًم٨يل لُه ًخ٩لم مٍؼ

ـج ٦ُان الىاقئت" )ٖلمي، 
ّ
اب ظمُ٘ اإلاٗلىماث اللي ٦ـتهـُـ والظي ٣ًهض به  .(2014ٖلى ؾخٖى

ُضة ومكابهت لخل٪ التي بحن الهم والب٨م، ٞاؾدُٗاب اإلاٗاٝع بإن ٖل٢ ت اللٛت بالؿم٘ َو

ض ٖلُه في اإلا٣ا٫ هٟؿه في ٢ىله ضيمبًغجبِ 
ّ
: "اللٛت اللي  ٞهمىا إلاضلىالتها، وهظا ما ًا٦

واُٖحن ٖىضها جإزحر ٦بحر ٖلُىا، ال مً الىاخُت  ٦ـيــؿـخـٗمـلىا ٦ـىال جهاع بل ما ه٩ىهىا

ـل صًما  الاظخماُٖت، الش٣اُٞت، الا٢خهاصًت وال ّمً الىاخُت الؿُاؾُت
ّ
؛ ألن اللٛت ٦دـكــ٨ــ

مغآة وال ّ ْىاهغ ظخماُٖت اللي ٦ـ٨ُـّغؾىا، ببّغعوا وال ّ ٦ُّٗؼػوا بٌٗ ألا٩ٞاع، الخهىعاث ؤو 

ظل٪ مغاص ٖلمي ؤن ج٩ىن ٖملُت وكغ اإلاٗاٝع والٗلىم ًلخمـ ب .(2014الخىظيهاث" )ٖلمي، 

ـّ ظمُ٘ ؤٞغاص املجخم٘ وال جب٣ى خ٨غا ٖلى الّىسبت ٣ِٞ التي ج٣ٟه  والٟىىن قاملت وجم

: "اللٛت  اللٛت الٗغبُت الٟهحى وهظا ما ًظ٦غه في م٣ا٫ آزغ ٖىىهه بــــ "اللٛت الٗغبُت" ٣ُٞى٫ 

ُت فى الجىام٘ ؤو الجامٗاث، ٞاًً ٚاصي ؤصّعؽ الٗغبُت لٛت ظمُلت، وال٦ً بلنتها الُبُٗ

ـؿخٗملل ٧ىال ّ 
ّ
ى ما ٦ـاًيل اللي ٦يهًغ بها، ؤو اللٛت اللي ما ٦خــ

ّ
٧لٛت ٞىىن، فى اإلاٛغب ٧ىلــ

ـبىا لُىا الٗلىم، .جهاع ٦ـخمىث، ٦ـخـب٣ى طاث بل عوح
ّ
ـىا ؤو بخبــ

ّ
هاص الىاؽ فى ٖىى ما خبـ

ت باف ب٧ىن  ـُىا ٖالم اإلاٗٞغ
ّ
ـٗىا ع٢ٗت ببؿــ

ّ
ىحن ؤو اإلاىاَىاث بوؾـ فى مخىاو٫ ظمُ٘ اإلاَى

٠ ؤو الهغاٖاث ؤلاًضًىلىظُت الٗمُا، هاص الىاؽ 
ّ
الضًم٣غاَُت ؤو الخٗضص، باٚحن لُىا الخسلـ

ما ٦غهىف بعّصوا اإلامل٨ت ظام٘ واخض ؤو بؾـّضوا ٖلُىا ُٞه ختى هـخـسى٣ىا ب٨ثر الؼمذ ؤو ٢ـلت 

اث الٟغصًت  .(2015" )ٖلمي، "الهىاء الُل٤ والحٍغ

 جوظيف املثل الشعبي

ت ٖغبُت و  بما ؤن ألاصب اإلاؿغحي اإلاٛاعبي لم ٨ًً هى آلازغ بمٗؼ٫ ًٖ البدض ًٖ هٍى

٤ للٗغب واإلاؿلمحن؛ ٞةّن الٗىصة بلى الترار ًيبغي  للمؿغح حؿخمض م٣ىماتها مً الترار الٍٗغ

٣ا لخىمُخه والامخضاص به هدى اإلاؿخ٣بل ب٣ُم مخُىعة  بُٗضة ًٖ الؿُدُت ؤن ج٩ىن ٍَغ

والابخظا٫، والترار الكٗبي ًٟغى هٟؿه ٖلى زُا٫ الٟىان الظي ًجض ُٞه يالخه، لِك٩ل 

ت الٟىان الٟلؿُٟت بما ًخىا٤ٞ م٘  ا للٟىىن املخخلٟت، مً قإهه بلىعة عٍئ بظل٪ عاٞضا خٍُى

 عوح الٗهغ وإق٩االجه، وفي هظا الؿُا١ ًا٦ض ال٩اجب اإلاؿغحي ألاإلااوي ٚىجىلض اٞغاًم

"بن الًٟ ًجب ؤن ًخٛظي مً ظظوع قٗبُت، ول٨ً هظا ال ٌٗني خخمُت الٗىصة بلى  : لِؿىٜ
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ألاق٩ا٫ البضاثُت لإلبضإ الٟني ٞالٟىان ًجب ؤن ًجم٘ ٖىانغ ؤلابضإ الكٗبي، وألا٩ٞاع 

لُه اؾخسضام ٧ل الىؾاثل  -وهى ًهٙى اإلاىايُ٘ الكٗبُت-طاث الُاب٘ ألا٦ثر ج٣ضمُت، ٖو

الٟىُت اإلاخىاعزت التي نُٛذ مً زل٫ مجغي الًٟ، عاٞٗا بظل٪ الكٗبُت بلى ؤعقى صعظاتها" 

ضان،  ٣ت ٦خابتها وحٗضص 54-53 .م ،1987)ٍػ ٍغ (، وما ًمحز هظه الىهىم ألاصبُت بيُتها َو

ت والش٣اُٞت  مىايُٗها التي ال ًم٨ً ٞهلها ًٖ مسخل٠ الجىاهب الاظخماُٖت وال٨ٍٟغ

ِٗل خايغه لبىاء مؿخ٣بله. ٞاؾخدًاع ألامشا٫ والح٨م  ت ملجخم٘ ما له ماى َو والحًاٍع

٣ت ُٟها ٞىُا بٍُغ ش وجْى ىانغ الخاٍع جد٤٣ الخٟاٖل الٟني "بحن الضاللت الترازُت ٦د٣ُ٣ت  ٖو

سُت للمغمىػ له، وبحن الضاللت الٟىُت اإلاٗانغة ٧ىؾُلت ٞىُت، وختى ال ًهبذ الخُاب  جاٍع

التراسي زُابا يبابُا ال ًد٤٣ الخىانل؛ ًيبغي ؤن ٩ًىن طا صاللت بًداثُت هابٗت مً ٢ضعة 

وجٓهغ مداولت مغاص  .(88 .، م1987مًاوي، )ع  5اإلاهاصع الترازُت ٖلى ؤلاًداء والخٗبحر"

٠ُ اللٛت الٗامُت واؾخدًاع ألامشا٫  ٖلمي في اؾدىُا١ الترار ألاصبي مً زل٫ جْى

ي  الكٗبُت،
ّ
رار الكٗبي اللماّصي املحل

ّ
والح٨م اإلاٛغبُت املحًت والتي جضزل في زًّم الت

ت، ٞٗىضما ٌّٗض  ٠ ؤو ًترظم اإلاترظم والظي ٌّٗض ظؼءا ال ًخجّؼؤ مً م٣ّىماث الهىٍّ
ّ
 اإلاال

اجه،  ُّ خه وزهىن ا ٞةهه ٌؿ٨ب ُٞه مً عوخه، وبالّخالي مً ز٣اٞخه وهىٍّ ُّ ؤو ٣ًخبـ ٖمل ؤصب

"ٞدحن ًخدّضر اإلاترظم ؤو صاعؽ الترظمت ًٖ جغظمت اإلاٗنى ال اللٟٔ، ٞةهما ًً٘ في طهىه 

 ألاصًب  (، و٢ض ًلجإ46. ، م2003)ٖىاوي،  جهىعاث مؿخ٣اة مً جغازه ومً مجخمٗه"

٠ُ جغازه الكٗبي في ٖمله ؤلابضاعي لًُ٘ بهمخه الش٣اُٞت في هّهه وإليٟاء  ؤو اإلابضٕ لخْى

ت مٗانغة، جخلءم م٘ اإلاؿخىي الحًاعي، وجاؾـ َاب٘ ألانالت ٖلُه،  بغوح ظضًضة وعٍئ

ت ؤنُلت للمؿغح الٗغبي. ت وؤزل٢ُت مً قإجها ؤن جسل٤ هٍى ت وجغبٍى ٨ٍغ  إلاىٓىمت ز٣اُٞت ٞو

ل ِٞؿخل
ّ
ىن، بدُض "٨ًمً وعاء هظا الاؾخلهام ٚالبا هضٝ جإنُلي ًخمش ُّ  هم مىه الحضاز

اث." )خاط ؾُٗض، 
ّ
رار مً ؤظل جد٤ُ٣ الظ

ّ
جىء بلى هظا الت

ّ
 (.2002في الل

 :  ومً ألامشا٫ الكٗبُت التي اؾخى٢ٟخىا في الضعاؾت

ظىع ( و هظا للضاللت ٖلى 20. )م.صاسط خوه""إال شفتي الحنش غليض، عشفوا  -

 اإلالى٥ وجهبهم لح٣ى١ الكٗب واؾخلئهم ٖلى زغواجه.

اق، أو عنذك املشخاق إال فاق"" -
ُّ
اق أو النف (، للحظع مً ال٩اطب 22. )م الزوُّ

 واإلاىا٤ٞ وخضًض الىٗمت الظي ًخ٨ّبر و ًخٗالى ٖلى الّىاؽ. 

                                                      
 بخهٝغ 5
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اج و كاًحخاج -
 
ٌٗني ؤن ٧ّل بوؿان هى في خاظت ؤزُه ختى  ( وهظا38. )م ""امللك بالخ

وإن ٧ان ؾلُاها، ولِـ ٣ِٞ ال٣ٟحر ؤو مً لِـ له ؾلُت، ٞالٗل٢ت بحن ؤلاوؿان وبحن 

 ؤزُه ؤلاوؿان مخ٩املت وهظا يغوعي للخٗاٌل مٗا. 

ًب - م من الذ 
 
ما ًض٫ّ ٖلى الاههُإ  (، وهى70. )م؛  ""إال ظغى الجوع، الصبع كا ًخعل

والاه٨ؿاع و٢ذ الحاظت، ما ٣ًابله "للًغوعة ؤخ٩ام" واؾخٗملذ هظا اإلاشل ؾلىي ؤزذ 

نلح الضًً إل٢ىاٖه باالؾخضاهت مً اليهىصي، ولُخداًل ٖلُه وهظه الُبإ لِؿذ مً 

 قُمه. 

ي عاش بز اف -
 
ي حال و شاف، أحصن من الل

 
( والظي ٣ًهُض به ؤّن مً 73. )م "،" الل

دخّ٪ بالّىاؽ، ٨ًدؿب زبرة ؤ٦ثر مً الظي ٌّٗمغ ل٨ّىه ًلبض في مؿ٣ِ عؤؾه،  ٌؿاٞغ ٍو

خه وزبرجه في الحُاة طل٪ الحّحز الظي ٌِٗل ُٞه.   بدُض ال جخّٗضي مٗٞغ

ٛىي والّؼماوي في هو "مدبت 
ّ
ٟٓي والل

ّ
بّن ؤ٦ثر ما ًشحر اهخمام اإلاخل٣ي هى الخلٖب الل

٠ُ ا لترار الكٗبي مً مشل وخ٨مت؛ بل ؾعى بلى عبِ الح٨مت"، ٞهى لم ٠٣ً ٖىض جْى

اث  ألانالت باإلاٗانغة في مؿغخُخه ه ؤ٢دم ؤلٟاْا جىّم ًٖ الحضازت وهي مستٖر
ّ
؛ بط به

ت لم ج٨ً في ػمً الّؿلُان نلح الّضًً ألاًىبي، هظ٦غ منها (، 47.)م "بوبيت باسبي":  ٖهٍغ

غخذ  في ألاؾىا١ ألّو٫ مّغة ؾىت وهي صمُت ٚغبُت لم حٗانغ ػمً الحغوب الهلُبُت، َو

( واللخان حٗىُان ألاؾُىاهت ؤو ال٣غم 118. )م"دٌصك" (، و89. " )م"س ي دي. و1959

ي لم 
ّ
ت"، ٖلما ؤجها ازترإ خضًض. والظ اإلاًٍٛى واؾخٗملها اإلا٣خبـ ٦ىاًت ًٖ زغزغة "ماٍع

ً؛ و  في زماهِىاث ال٣غن الٗكٍغ
ّ
ه الٗالم بال وهي ازترإ خضًض ْهغ ؾىت  "شينما"ٌٗٞغ

" . وؤّما في ط٦غ ٖلمي 1895
ْ
كاث

ْ
(، وهي ؾُاعة عباُٖت الّضٞ٘، ٞهل ٧ان 98. )م البابا"كاج

 ؟؟ للبابا ؾُاعة ًخجى٫ بها في ػمً الٟغؾان والجُاص

ًنأشماء الشخص خ والذ  اٍس
 
 ياث وعالكتها بالخ

الح٨ُم" ّٚحر ؤؾماء  جبّحن لىا ؤّن ص.مغاص ٖلمي ٖىضما ا٢خبـ مؿغخُت "هاجان

ت، باؾخصىاء شخهُت "نلح الضًً" التي ؤب٣اها ٖلى هٟـ الاؾم،  ُّ خهُاث في اإلاؿغخ
ّ

الص

ت وظضث ٞٗل في ػمً الحغوب الهلُبُت والتي امخضث مً ؤوازغ  ُّ س بىنٟها شخهُت جاٍع

(، وهظه 1291-1096ال٣غن الحاصي ٖكغ ختى الشلض ألازحر مً ال٣غن الشالض ٖكغ )

 ّٗض عمؼ البُىلت والصجاٖت والكهامت وال٨غم في الترار الٗغبي.الصخهُت ح
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خهُاث ألازغي لم ٨ًً اٖخباَُا، بل ٧ان م٣هىصا، 
ّ

ؿبت الزخُاع ؤؾماء الص
ّ
ؤّما بالي

ٞاؾم هاجان الح٨ُم اؾدبض٫ بجا٧ىب وؿبت بلى هبّي هللا ٣ٌٗىب، وصاظا اإلاغبُت اإلاؿُدُت 

ت" وؿبت م ؤنبدذ في مؿغخُت مغاص ٖلمي "ماعٍّ ؛ ؤما الكاب  بلى ؤّم اإلاؿُذ ِٖس ى بً مٍغ

كا )في مؿغخُت  اإلاؿُحي ُؾّمي في اإلاؿغخُت اإلا٣خبؿت "٦َغؿدُان" ما ٌٗني اإلاؿُذ، ؤّما َع

 "ؾاعة" )وهى اؾم ػوظت الىبي ٣ٌٗىب(.  ـهاجان الح٨ُم( ابىت ظا٧ىب اليهىصي ؾّماها ٖلمي ب

ىا  ش، ٞخىضمج مٗها لخٗٞغ ٟذ مؿغخُت "مدبت الح٨مت ٦جز" شخهُاث مً الخاٍع ْو

 بجىاهبها الىٟؿُت وألاخضار التي حِٗكها ومهحرها في وؾِ مٟٗم بالٗاصاث والخ٣الُض، 

ما ظٗل مً خًىع الترار في هظا الىو اإلاؿغحي ٖىهغا مهما، ٦ما ؤن هاالء الصخىم 

تهم واهخماءهم، ولهم ٨ٞغ هاب٘ مً جغاثهم ومخإنل ٞيهم  ٌؿخٗملىن في خُاتهم لٛت جدضص هٍى

ٞهي ٦ما ٣ًى٫ ٖبض الغػا١ ُٖض خ٩اًت ألامـ البُٗض لجُل لِـ ظُل   .(2016)َغش ي، 

ـىألامغ ٦ظل٪..  .ٞال٩اجب … ال٩اجب، لِؿخدًغها ٖبر مسؼون الظا٦غة والخجغبت اإلاٗاقت

ل٫ ٖلى اإلاغخلت التي ًغ  ٍض جهىعها ؤصبُا.. واإلاغظُٗت ٌؿدىض بلى مغظُٗت ز٣اُٞت في ؤلَا

٠ًُ بلُه ؤبٗاصا ظضًضة  …13الش٣اُٞت حٗخمض ٖلى اإلا٨خىب والكٟىي"  "ُُٞٗض نُاٚخه ٍو

ؿخجُب لُبُٗت الهمىم التي  مً قإجها ؤن حُٗض بلُه الحُاة، بدُض ًيسجم م٘ الٗهغ َو

 .(20 .، م1980اصي، مٌٗاهيها بوؿان الٗهغ الحضًض" )خ

 املصشحيتاملغزى من اكخباس هزه 

ٟه 
ّ
٦ما ؾب٤ وط٦غها ْهغ مًمىن هظه اإلاؿغخُت في ٦خاب "الض٩ًامحرون" إلاال

ت ٢ههُت، زّم ا٢خبؿها مىه "لِؿِىج"  1348"بى٧اقُى" ؾىت  في ق٩ل ٢هت يمً مجمٖى

وهى الى٢ذ الظي بلٜ ُٞه الخٗهب  ،1779في ق٩ل مؿغخُت بٗىىان "هاجان الح٨ُم" ؾىت 

ت ألازغي، وهى  في ؤوعوبا، وجىامذ الضًني طعوجه  ؤخ٣اص ال٨ىِؿت ٖلى الضًاهاث الؿماٍو

ضم حؿامده م٘ ظا٧ىب اليهىصي الظي ؤوكإ  ما ًٓهغ في الىو اإلاؿغحي مً حّٗهب البابا ٖو

ؾاعة اإلاؿُدُت ٖلى الضًاهت اليهىصًت، وصٖىجه ل٣خل نلح الضًً، ؤعاص اإلا٨ٟغ اإلاؿُحي 

غ، ؤن ًىّىع ال٣ٗى٫  "لِؿِىج" مً زل٫ هظه اإلاؿغخُت وهى ؤخض ممشلي ٖهغ الخىٍى

ُٛىت. ًّ ت وال بٗضها ًٖ الخّٗهب والخُّغٝ الّضًني، الظي ال ٣ًىص بال للضمٍى  ٍو

ٌ والحٓغ مً َٝغ الُب٣ت الحا٦مت آهظا٥،  و٢ض ال٢ذ مؿغخُت "هاجان الح٨ُم" الٞغ

ىن ألاإلاان ٣ٞغعوا خغ٢ها وإبا  صتهاهٓغا لهجىم لِؿِىج الكغؽ ٖلى عظا٫ الضًً، وؤّما الىاٍػ
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زني الٗغقي والٗىهغي ٠ُ٦ ًم٨ً اجساط "حهىصي" ؛ ألهه خؿب جهىعهم الا ببؿاَت

  ؟ ٦ىمىطط بوؿاوي

ل ٖلى الّغ٦ذ 
ّ
ت لخمش ُّ ؤٖاص ص. مغاص ٖلمي ا٢خباؽ هظه اإلاؿغخُت بلى اللهجت اإلاٛغبُت املحل

ٗب اإلاٛغبي ولِـ ٣ِٞ الّىسبت التي ج٣ٟه الٟهحى، بُٛت 
ّ
ولُىاقض الٟئت الٗاّمت مً الك

ُض ال٨ٟغ اإلادؿامذ وال٣ُم الىبُلت وجى٣ُت اإلاكاٖغ مً ألاخ٣اص والخُّغٝ، وجىمُت ال٣ضعة  جَى

لح٨م ٖلى ألاقُاء وألا٩ٞاع بال٣ٗل، و٢ض عّصص في مؿغخُخه أل٦ثر مً مّغة ٖباعة "الّضًً ٖلى ا

ؿامذ 
ّ
اإلاٗاملت"، وهى مً صاٖمي "ههج الخٟخذ، ومبضؤ الخّٗضصًت والخىّىٕ، وعسخ مٗاوي الد

:  وهى ما نّغح به في بخضي م٣االجه باللهجت اإلاٛغبُت ،(25 .، م2004وؤلاوؿاهُت" )ػعمان، 

ه، ؤو هاص الص ي "ًم٨ً ل تراٝ باآلزغ بالدؿامذ، الحُاص، الاخترام ؤو الخىٍى ُىا هـ٣ــغهــىا الٖا

 (.2014يغوعي بًل بُٛىا هـخـٗاٌكىا م٘ بًُٗاجىا" )ٖلمي، 

ٞلُاإلاا ٖاف اإلاؿلم والػا٫ ٌِٗل بلى ًىمىا هظا الايُهاص وؤلا٢هاء في صًاع الٛغب، 

لهضا مازغا، و٢ض ؤوصث بالبٌٗ لل٣خل الٗمضي وهضع الّضما ء مشل ما خضر في مسجض بيُىٍػ

شخها خخٟهم ؤزىاء جإصًتهم لهلة الجمٗت. واؾدكهاص الٟلؿُُيُحن ًىمُا  49بدُض ل٣ي 

لى  حن باؾم الجهاص ٖلى ؤ٢باٍ مهغ ٖو بإعى اإلا٣ضؽ، والهجىم الكغؽ للمخُٞغ

٘ هللا ؤٖٓم اإلاؿُدُحن بالضو٫ الٛغبُت. ٞاإلاؿلم مً ؾلم الّىاؽ مً بُكه وؤطاه، و٢ض ؤجب

م وهي آًت ال٨غس ي مباقغة، بأًت "ال ب٦غاه في الضًً" ه ال ًجب  6آًت في ال٣غآن ال٨ٍغ
ّ
ومٗىاها ؤه

ت.  ب٦غاه ؤخض ٖلى الضزى٫ في صًً ؤلاؾلم ُّ  ؛ ألن اٖخىا٢ه ًجب ؤن ٩ًىن ٖلى ٢ىاٖت شخه

 خاجمت

لم ٨ًً الازخلٝ ؤبضا مىاُٞا إلابضؤ الخٗاٌل مٗا في ؾلم، ٞمهما ازخلٟذ الجيؿُاث 

والضًاهاث ًجب جغؾُش ٨ٞغة الدؿامذ والخٗاٌل الؿلمي والخل٢ذ بحن الكٗىب، ٩ٞل 

ما٫.  ت ججخم٘ في مبضؤ واخض وهى الّخىخُض والؿعي لل٣ُام بهالح ألٖا الضًاهاث الؿماٍو

 اٖخباع. ووي٘ ٦غامت ؤلاوؿان ٞى١ ٧ل 

وإهه إلاً الحًاعة ؤن هٟخذ باب الحىاع بحن ألاظىاؽ مهما ازخلٟذ ٣ُٖضتهم، ووؿعى 

لٛغؽ ٢ُم ؤلاوؿاهُت والخٗاٌل الؿلمي م٘ آلازغ ومداعبت ؤلاعهاب والخُٝغ الضًني بُغ١ 

                                                      
ممً  256آلاًت  6  . شوسة البلشة، اللشآن الكٍش
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٤ الٟىىن الجمُلت  ٣ٖلهُت ط٦ُت، وؾلمُت ج٣ىم ٖلى مبضؤ الحًاعة و اإلاضهُت وطل٪ ًٖ ٍَغ

 إلاىؾ٣ُى، وا٢خباؾها ؤو جغظمتها لخٗمُم الٟاثضة. واإلاؿغح، وا

و٢ض ٧اهذ الجؼاثغ ؾّبا٢ت في جُب٤ُ مبضؤ "الِٗل مٗا في ؾلم"، وظٗلذ مً هظا 

 زل٫ ماجمغ بىهغان ؾىت 
ا
ا؛ خُض ْهغ ٨ٞغة ُّ ٗاع ًىما ٖاإلا

ّ
، باصعث بها ماؾؿت 2014الك

ُش زالض بً جىوـ" والظي ٌٗغّ 
ّ
" التي ًغؤؾها "الك ٝ هظه اإلاباصعة بإجها "٢بى٫ "ظّىت الٗاٝع

ت والٗمل ٖلى جد٤ُ٣ ٖالم  ٦ظا ال٣ُم ال٨ُٟلت بخد٤ُ٣ مهالحتآلازغ والخٗضص و  البكٍغ

 (.2018)بً جىوـ،  7ٌؿىصه الؿلم"

ني  ّضم ٖلى ع٦ذ اإلاؿغح الَى
ُ
زّم ؾٗذ الجؼاثغ لخُب٤ُ هظا اإلابضؤ ٖلى ؤعى الىا٢٘، و٢

الّهضا٢ت "، ٞغ٢ت ظمُٗت 2019ُٟٞغي  14الجؼاثغي، ٖغى مؿغخُت "هاجان الح٨ُم" ًىم 

، وؤب ال٨ىِؿت صوع اإلاٟدل  "بحن الضًاهاث ل الىٕع بٟغوؿا، ؤّصي ٞيها ؤلامام صوع الضعَو

ال٨يس ي، وحكغبذ مً عوح مضًىت ال٣ضؽ مضًىت الؿلم، لخظ٦غها بإن الضًاهاث ًم٨ً لها ؤن 

ب، جخٗاٌل بؿلم  جغخُبا مً لضن بعجابا و و٢ض ل٣ُذ هظه اإلاؿغخُت اإلا٣خبؿت ( 2019)ٍٚغ

ِ جمهىع الجؼاثغي، الظي ٖاٌل ٢م٘ و ال
ّ
ت مً الّؼمً. ؤلاعهاب و حؿل  الخُّغٝ لٗكٍغ

افيا   بيبليوغش

ت الترظمت بلى الٗغبُت. )2012(بغ٦ت، بؿام  ؼ الش٣اٞت وبىاء الهىٍّ ، مجلت جبيين. : صوعها في حٍٗؼ

  .الؿُاؾاثنضاع اإلاغ٦ؼ الٗغبي لألبدار وصعاؾت ب: ٢ُغ  .90-96

بُٗت الخل٣ي في اإلاؿغح.)ن، ظىا2012(بً ه٩إ، بً طهُبت  مجلت فضاءاث  .الجمهىع َو

( الجؼاثغ. 56، (1) .املصشح  .)بخهٝغ

اوي  ت. (1.ٍ)، ، ث.(نالح)ٖلماوي  .الذًكاميرون .(2006)بى٧اقُى، ظُٞى صاع اإلاضي :  ؾىٍع

 .لليكغ

 ، نو.صاع الٟاعابي : لبىان. (1 .ٍ) .حلول الترحمت ألادبيت مشاكل و . (2003)بوٗام  بُىى،

(118-119 ،122) )  .)بخهٝغ
 

  

                                                      
م٣خبـ مً مدايغة ؤل٣اها الكُش "زالض بً جىوـ" بمغ٦ؼ البدض في ألاهثروبىلىظُا الاظخماُٖت  7

 . 14:00في الؿاٖت  09/12/2018والش٣اُٞت، بىهغان ًىم: 
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ش ،6. م ،لٛت اإلاؿغح الٗغبي بحن الٗامُت والٟهحى  (2013). ج٣ىي، عؾى٫   آزغ جهٟذ بخاٍع

 /http://alarabiahconference.org/uploads ٖلى اإلاى٢٘ الال٨ترووي 2019ماعؽ  18

conference_research-690080296-1406203254-143.pdf 

 ،ماظؿخحرعؾالت [ التراث الشعبي في مصشح شعذ هللا وهوس .(2002) خاط ؾُٗض، ؾٗاص

 . ]٢ؿم اللٛت الٗغبُت )ٚحر ميكىع( ،ظامٗت وهغان

رحمت .(2013) خضًض، خؿِب بلُاؽ )جغظمه وؤّٖضه(
 
رحمت –أصول الت

 
دساشاث في فن  الت

ت
 
ت : لبىان .بأهواعها كاف ُّ ( 124، م. صاع ال٨خب الٗلم  .)بخهٝغ

اكيت الحذًثتأثش التراث الشعبي في الشواًت  .(1980) نبري مؿلم خماصي، لبىان،  . العش

 اإلااّؾؿت الٗغبُت للضعاؾاث واليكغ.

م بق٩الُت اللٛت في ؤٖما٫ ٖبض ال٣اصع ٖلىلت بحن الٟهحى والٗامُت،  .(2018) خمى، ٖبض ال٨ٍغ

 مصشح عبذ اللادس علولت بين النص ؤٖما٫ اإلالخ٣ى الضولي دمحم صاوص )جدذ بقغاٝ(. 

ميكىعاث مغ٦ؼ البدض في ألاهثروبىلىظُا  وهغان :. 2014ماعؽ  11و 10ؤًام  ،والخشبت
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