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:                                                                                              الوحبضرة األولى

.عالقة األدة ببلوجتوع  

         

:د األدة والٌقـ تىطئة حىل1  
ٿ٬ڄڀُش َش ثُْ حٿَحٿڄخىس٫ن حألىد رخ٫ظزخٍه س وؿُِرڄٸيڃش نؤطٍ ڃن حألؿيٌ أڅ ، ًٌ ريءٴ رخىی

حُىهخٍ حإلريح٩  اٿً ٳ٬ش حٿيححٿلىحٳِ و٬َيّ ڃن أهڂ ، ألىدرخڅ ٷظَوکٌح ٫ن حٿنٸي حٿٌٌ ح، حٿنٸي

٫َٜ ڃن ٳٍٳڄخ حُىهَحألىد ٳُش؛ وحٿؼٸخٿٴټََش وڃٸخٛيه حٿٴنُش وط٤ىََ أٗکخٿه ح، رٍألى

هزض  ٿڄزي٫شحس ٷڀض حٿٸَحء وکڀّڄخ،  أو طٸُُڄخ أو اريح٫خطٴَُٔح حٿنٸي ٍحٳيح ٿه  څحٿ٬ٜىٍ االّ وکخ

ه رَُٰحألىد ڃن هالٽ ٍر٤ه هُش ڃخطليَي ٽ َلخوهنخک ڃن و .حإلريح٩ وٷخٍرض حألٳىٽس ؿٌو

أو نُش، نٔخإلٍٱ وحٿ٬ڀىځ حٿڄ٬خأو ؿِءح ڃن ح، ر٘کپ ٫خځؿِءح ڃن حٿٴن ڃن حٿ٨ىحهَ ٳُٜزق 

                                                .٫ُشحؿظڄخس أٌ ٬َيّ ٧خهَؿظڄخ٫ٍ ؿِءح ڃن حٿن٨خځ حال

ش ، ڃخ طٸيّځٿکپهالٳخ  و     أون٨خځ .ٳنٍ رلضهخٿٚ أو٫ڄپ ؿڄخٿٍ  حألىد ٗکپأڅڃن ٌََ  ػڄَّ

 ٫ټْ ٫ڀٍٍؽ حٿنٚ وٛڀش ٿهخ روخ وط٬ُٖ ٳُه وال، حٿنٚٳٍ طىٿي ٿظٍ وحٿيالالص ححٿَڃىُڃن 

ط٬زـَُ   س أىحأو أنه ٿڂ،٫ن ڃىٷٲ حألىَذ ڃن حٿ٬خٿټڀڄش رخط٬زَُ هَوڅ أڅ حألىد  آهئالء ٌََ

ش  حٓظويحځ هخٙ أو أنهنُش ٫ڄُٸش، انٔخرش ٿظـَٯش  ُٛخأو أنه ،١زٸُش (1 ).ٿظلٸُٶ هيٱ ڃخٿڀُّٰ
.  

         :       هٍ حألىد كىٽ ػالع ٷ٠خَخؿهش  ڃىحٳٍط٤َف ٿظٍ حثُُٔش طظڄلىٍ حٿٸ٠خَخ حٿَ

   .وڃهڄظه، وڃخهُظه،  أٌ ڃٜيٍه. حألىد٥ُٴش و- ؿـ ،   حألىد١ز٬ُش ـ د ،    س حألىدن٘ؤ- أ

.                   رٍحألىد وحٿ٬ڄپ حألىثڄش رُن حٿٸخحٿ٬الٷش  رُخڅ  ٬َنٍاألدة ة  ًشأيففبلبحث - 

   .ڃشطهخ حٿ٬خٓڄخ وهٜخثٜهخ أٌ ىرُه رُخڅ ؿىهَ حأل٫ڄخٽ حأل٬َنٍ األدةطبٍعة  فًالبحث و- 

َغٿلي حڅأ اً ،ٿلُخسڃن حإلنٔخڅ وحس ىڃلي ڃىحٷٲ ٳُٸظ٠ٍ  األدةظٍفة  وفًالبحث وأهب -   

 رخٿٌَن ٳظه حإلنٔخڅ و٫ال،  َغ ٫ن ڃهڄظهٿليح اٿًس رخٿ٠َوٍ حألىد َٴ٠ٍ رنخ ٥ُٴش ٫ن و

 حٿڄظڀٸُن ٳٍحٿٸَحء ورُخڅ أػَ حألىد ڃهىٍ ؽحألىد و رُنحٿ٬الٷش  رُخڅ ٬َن٬ٍَُ٘ىڅ ڃ٬ه وهى 

واًح حنظٴٍ ، حألىد ٿىؿىىُٓش حٿٸَحء أٍکخڅ أٓخڃهىٍ ؽ ورٍىَذ وحٿ٬ڄپ حألىحأل رؤڅ ٗٺوال

.(2) . حنظٴٍ وؿىى حألىدحألٍٻخڅٍکن ڃن هٌه   

 طئٻي  ؿخنذ ڃنهخ وٳٍ طهڄپ  رپ ٷيَش ٓىس  رن٨َٿؼالػش حاڅ هٌه حألٍک اٿًوٷڀڄخ َظڂ حٿن٨َ     

اريح٫ه  ٳٍ ألىَذوحٿنخٷي ٷي ٓزٸه ح،  حٿىؿىى ڃن حٿنٸياٿًحألىد أٓزٶ  و.  ؿخنذ آهَٳ٫ٍڀُه  

 ؛حن٤زخ٫خطه ط٬ڀُپ اٿً  ًٿٺَظـخوُاَـخرُخ  أځ ،ٳلٔذحٿ٬َ٘ طٌوّٵ ٫ني  نٸيه ٓڀزُخ َٸٲ کخڅٓىحٌء أ

س هخ٣َ  أوسرٜيٍه ڃن ٳکََـىٽ و٫ڄخ ، ىَذألحَلٔه  ٫ڄخ ط٬زَُڃن كُغ انه ًحطٍ ىد ألوح

                  .                    هََنٍِد حطـخأو ڃن س رظه حٿ٘وُٜطـَڃن ر٬ش نخ١ٴش أو ٫خ

  ؿهشوڃِحؿه وو، حٿنخٷي وًوٷهٳش  ڃن كُغ طؤػَه رؼٸخطٍٳهى ًح، ڃىٟى٫ٍطٍ أڃخ حٿنٸي ٳٌح  

(3) .٫ڀڄُشأنه ڃٸُي رن٨ََخص وأٛىٽ ؿهش  وهى ڃىٟى٫ٍ ڃن ، ن٨َه
.  

 ذأشنٗا اًطتاعٗا ٗعذهق علٔ ها ٗذنكَ اإلتقاع الفًٖ فٖ ًفي الهلذقٔ ذَ فٖ تقإ كاى   وٿٸي 

 لكى ٌنعاى ها اًذتَ ًقاق األقب ئلٔ ضنّنج االًفذاغ علٔ ها ذهًؼَ ،هى آشان ّاًطتاعاخ



ًٌاًٗح هى ئهكاًٗاخ فٖ قناٌح الظاُنج األقتٗح ، فاٌذفاقّا هى الذانٗؿ ، ّالفلٌفح ، إلالعلّم ا

ٕ  الًفي، ّالعلّم االظذهاعٗح ّنكوّا تالـصّص علٔ تعض الهفاُٗم الهٌاعقج فمّعل

ّقق كاى لظِّن الطتقح التّنظّاوٗح قّن هؤشن فٖ هٗالق علم االظذهاع . القني ّ الذؼلٗل

 ّتٗٗن وٗها لّكا ذَ ّظّنض ، ذٗىُٗتّلٗخ ،هقام قٌّذاٗلأهشال  األقتٖ هع ًقاق عالهٗٗى

   . (4).ّغٗنُم كشٗن

:           هڄخ  (ڃَٻذ اٟخٳٍ)َظ٘ټپ ڃن ڃ٤ٜڀلُن ،  جتوبعًالٌقد االهفهىم - 2     

فٖ  ُّّ عام قال علٔ هٌلك ّذـطٗط ّذنذٗب ًٌّى ها،وهى كٸپ ڃنهـٍ لٌقدا-      أ 

ذققٗن  االصطالغ، ذهؼٗص العهل األقتٖ تشكٍل هذكاهٍل ؼال االًذِاء هى كذاتذَ؛ئل ٗذّم ٗعًٖ

ّٗى قنظذَ ّقٗهذَ، ّهى الًص ّٖ ذققٗناً صؼٗؼاً ٗكِشُف هّاطى الظّقج ّالنقاءج فَٗ، ّٗت  األقت

ًّٗح، ّذصًٗفَ هع هى ٗشاتَِ هًولحشّم  عهلٗح فكنٗح ذًصب أّ ُّ . (5) .الؼكم علَٗ تهعاٗٗن ُهع

 العهلٗح الذٖ ٌٗذهق ُّٖعلٔ األعهال األقتٗح قصق فِهِا أّ ذقنٗتِا أّذفٌٗنُا أّ ذقّٗهِا،

كانلًّٖ  " ّلللك ٗؼقق الًاققاى الفنًٌٗاى،هًِا الًقق هشنّعٗذَ ّذعنٗفَ ّؼقٗقح ّظّقٍ

: هشال أُقافَ فٖ الذفؼص ّالذّضٗػ ّالشنغ ّالذققٗن، ألًَ ٗقّم فٖ ًظنُها علٔ " ّفٗللّ

قناٌح األقتاء الققاهٔ أّ الهعاصنٗى ّذفؼص هؤلفاذِم تغٗح ذّضٗؼِا ّشنؼِا ّذققٗنُا "

تٗى اعذتان العهل األقتٖ هّضّعا للذقّٗم " الًقق"ّلللك أٗضا ٗذناّغ ذعنٗف ." ؼق ققنُا

ـِطاتٗح  ّالؼكم،أّ هّضّعا للهذعح الظهالٗح،أّ للفِم ّاإلقناك، ّتٗى التؼز عى هقّهاذَ ال

  (6)ٍضهى هكًّاذَ أّ ضهى قناءذَ ّذلقٖ ضهى ؼٗاج صاؼتَ أّ

ُٗضهن هفِّم ”االجتماعً”و- ب    ، لكى ئلؼاقَ تالهًِط عتن ٗاء ”الهظذهع“ ُّّ ًعخ 

   كيَغ نٔزُخ ٿکنّه ڃ٤ٜڀقفِّ. الًٌب ظعلَ ٌهح ههٗوج لَ عى الهًاُط الًققٗح الهذعققج

،  طنظـهحٿظٍ  ٳٍ حٿڄـظڄ٬خص  رُش حألىس وحٿ٨خهَ، حألىدحٿٴټَس، أو طٴَُٔ ڃن كُغ ٷيَڂ 

(7)وطٔظهڀکه .،وطٔظٸزڀه  

تتؼز اظذهاعٗح  ،إٔ األقب هى الّظِح االظذهاعٗحجقناي َظىهً ًقق ُّ:  االجتماعًلٌقدا  

 أو کڄخ (8). هى الفلٌفاخ االظذهاعٗح الؼقٗشحهٌذهقج ّللك تاالٌذًاق ئلٔ ّظِاخ ًظن.األقب

 ٳهىاًح ٻڄخ .(9) (  رىٛٴه ڃټخنخ ٿلَٻش حٿڄـظڄ٪ حٿنٚ نٴٔهاٿًحٿىٛىٽ ): ه ٬ٍََٗٳه کڀىى ىو

 تقناٌح الظّاُن األقتٗح ّالفًٗح ّالظهالٗح فٖ ضّء الهقانتح ..ِٗذم" : "ؿڄُپ كڄيحوٌ"َٸىٽ

الهًِظٗح الكٗفٗح هى ظِح أـنٓ،  الٌٌّّٗلّظٗح، تاٌذـقام الهًِظٗح الكهٗح هى ظِح، أّ

 ٗعالط الصلح تٗى العهل الفًٖ أّ األقتٖ ّالهظذهع اللٕ ًشأ فَٗ ،  ُّّتعتانج أّضػ  (10)"أُّها هعا

َِ ئًٌاًا ، كالفلٌفح ّالذانٗؿ ّعلم اإلًٌاىُّّ ًقق لَ صلح ّشٗقح تالعلّم اإلًٌاًٗح الذٖ ذقني   .ًفيال تّصف

(11)   

 

 



:عالقة األدب بالمجتمع- 3   

  الًقاقتٗى ًّقاَ ؼاق اـذالف هشان     ٻخنض وال طِحٽ اٗټخٿُش حٿ٬الٷش رُن حألىد وحٿڄـظڄ٪ 

 .ّالـالف ؼّل هاُٗح العالقح،العى ّظّقُا  فٖ العلّم اإلًٌاًٗح تعاهح،ّالتاؼشٗى تـاصح 

  ٳٍَڂ  وحٿ٬ڀڄخء ڃنٌ حٿٸيحٿٴالٓٴشأٷَ رهخ ٿڄـظڄ٪،  حألىد وحَن رػُٸش   و٫الٷش ػڄش اً ال ٗٺ أڅ

 هٌحٳٍ  حٿڄ٤َوكشٳټخٍ حأل حٍِحء وٗظً ٳٍ و. حالن٬ټخَّش ن٨َس، و ٻخَش حٿڄلخپ ن٨َـ٧

.ڃـخٽحٽ  

حالؿظڄخ٫ٍ ٿألىد، حٿڄنهؾ طؤّْٓ ٫ڀٍ رنُخنهخكظً  َش حٿـيٿُش حٿڄخٍٻُٔشطکي ط٨هَ ن٨َٿڂ   و  

  حألىد وحٿڄـظڄ٪رُنوهى ڃنهؾ ََر٢ َش،  وحٿنٸيألىرُشحٿيٍحٓخص حٳٍ  ثُٔشحٿَحٿڄنخهؾ أكي  ؛

(12)حن٬ټخٓخ ٿڀلُخسرخ٫ظزخٍه  هڄخرُنحٿ٬الٷش َلڀپ َيٍّ وٻڄخ ، َخصٳٍ ڃوظڀٲ حٿڄٔظى  

ٿٸي ٻخڅ حألىد ٨َهَ ٫ڀً حٿيوحځ ٳٍ ٛڀش ڃظُنش رڄئٓٔخص حؿظڄخ٫ُش ڃ٬ُنش، كُغ ال نټخى نٔظ٤ُ٪ ٳٍ       

، وهٌح ڃخ َئٻي ٿنخ أڅ  اٿن...حٿڄـظڄ٪ حٿزيحثٍ أڅ نڄُِ رُن حٿ٬َ٘ ڃن حٿ٬ڄپ أو حٿڀهى أو حٿٔلَ أو حٿ٬٘خثَ

ځ، اال أنهخ ٻخنض ڃـَى 19حٿي٫ىس اٿً طىؿُه حألىد وؿهش حؿظڄخ٫ُش طَؿ٪ اٿً ٳظَحص ُڃنُش أر٬ي ڃن حٿٸَڅ 

الؼقٗشح فٖ الظاهعاخ  ّهًل ئًشاء ."غاٗح هشانف القنى الذاٌع عشنئلٔ  ،أٳټخٍ ٯَُ ڃڄنهـش

ذم فذػ فنّع ظقٗقج فٖ علم االظذهاع ّهًِا فنع ـاص , أّنتا ّظِّن علم االظذهاع

 (13)"ُّ علم اظذهاع األقب اللٕ أصتػ اٌهَ هألّفاً لقٓ قناء كشٗنٗى, تاألقب ّالًقق

                                                                  (14)أٛزلض ٳُڄخ ر٬ي ڃنهـخ نٸيَخ ٷخثڄخ رٌحطه

، ألڅ حألىد الَڄټن أڅ َٴٜپ ٫ن ٓټشڃظڄخَش  ؿ٫ٌٍالٷش والوجتوع األدة بٍيالعالقةإىّ     

والَٜق اًح ٷڀنخ ٳٍ حٿـڄخ٫ش، اال ٛخ هٜى د  والَظىٿي ٳنٌ ٫ڄىڃخ وال أىُٓخٷه حٿڄـظڄ٬ٍ،

ڃن أَن َٔظڄّي حٿٴنّخڅ أو ػڂ .  ٿُٔڄ٬ه وكيهحأو َٸىٽ ٬ًَٗ،نٴٔههى َىٿي ٳنّخ ٿُظڄظ٪ ره نخ نخٳڅ ا

ٳش وهپ َٸظزْ ٛىٍه وٷُڄه اال ڃن حٿؼٸخ؟ رُجظهٳٍ   ٍرهطـخأٿُْ ڃن ؟ ٩حٿڄزيحٿ٘خ٫َ حنٴ٬خٿه 

ڃن َٸَأ حٿ٬َ٘ أو َـي اال ٫نيڃخ كش أڅ ٬ََ٘ رٍَٟ وٍح ٿهَڄټن وال.ڃنٌ حٿَٰٜ، طڀٸخهخحٿظٍ 

 .نلظضٛخٯض و حٿظٍ وَٸيٍ حألنخڃپكخُْٓ  حأل ٳٍٳُ٘خٍکه  وڃن َظڄظ٪ رخٿٴن، َٔظڄ٪ اٿُه

ٍَ، ٳخٿڄـظڄ٪ كظڄخ َڀٸٍ .(15) ٳټپ نٚ أىرٍ ٿُْ ٓىي طـَرش حؿظڄخ٫ُش ٫زَ وحٷ٪ وڃظوَُّ

. ر٨الٿه ٫ڀً َُٓوٍس حٿ٬ڄڀُش حإلريح٫ُش، رپ وٷي َىؿه ڃٔخٍحطهخ حٿڄڄټنش ٳٍ ٻؼَُ ڃن حألكُخڅ

 (.                                             16).ٳال أىد ريوڅ ڃـظڄ٬ه وال ڃـظڄ٪ ريوڅ أىد

 طه ٿ٘وٍٜ طټىڅ وأڅ ،أ ٓىحهڃن ٫أىره َڄُِ هخٛخر٬خ  ٣خال َټىڅ ٿألىَذ أڅ هٌح ال٬َنٍو

ڃنهخ  ،هڂ أرنخء رُجظهڂنُن  وحٿٴنخ  ٿټن حألىرخء،حألىرُش    ڃىحٷٴهٳٍ  ىوٍ رخٍُحٿنٴُٔش  وكُخطه



ٳال أىد ،واٿُهخ َڀظٴظىڅ، ٶ اريح٫هڂـظيٳـوَ،  وٳُهخ َ٘٪ انظخؿهڂ، وََٰٳىڅ، وَظنخوٿىڅ، َنهڀىڅ

 أ٫ڄخٵ حألىد اال ىحهپ ٳٍحٿٰىٙ َڄټن والحٿـڄخ٫ش ؛ وڃن أؿپ ٳٍ حٿـڄخ٫ش وال ٳنّ اال 

 حالؿظڄخ٩ٌح ڃىٟى٩ ٫ڀڂ ـوه،   َڀظٴض  َن٤ڀٶ حألىد واٿُه  حٿٌٌ ڃنهٌالؿظڄخ٩حإل٣خٍ ح

                                                                              (15)ٽؿڄخ٫ڀٍ حإلحألىرٍ 

ححٿ٬الٷشٱ ًً ٫ڀً حٿظؤػَُ وحٿظؤػَ حٿڄظزخىٽ، ورخٿظخٿٍ هٍ   ٷخثڄش رُن حألىَذ وحٿىحٷ٪ حالؿظڄخ٫ٍ ا

  ٳٍ حٿڄلٜڀش هى نظخؽ هٌح حٿىحٷ٪،  ٳخألىدأهٌ و٤٫خء، ٫الٷش  رُن حٿ٤َٳُن،٫الٷش ؿيٿُش

 ڃن ، وحألىد هى ػڄَسهخحالؿظڄخ٫ُش ٳٍ رُجظه وَٜىٍرؤر٬خىهخ ٻڀهخ،ٿلُخس ٽّ ح٫ٺوهى حڅ

ػڄَحص هٌه حٿ٬ىحڃپ حٿڄوظڀٴش، حألڃَ حٿٌٌ َـ٬پ ڃ٬َٳش حٿظخٍَن َٟوٍس كظڄُش ٿٴهڂ حألىد 

.                                                                                                 (16)وطٴَُٔه

       و ٫ڀُه ٳخألىَذ انڄخ ٬َټْ ر٬ڄڀه ڃـظڄ٬ه حٿٌٌ طٴخ٫پ ڃ٬ه، وَٜىٍ رُجظه حٿظٍ طؤػَ ٳُهخ 

وٿٌٿٺ  َټىڅ ، ٳٍ انظخؿه حألىرٍ  حالؿظڄخ٫ٍحٿىحٷ٪ طٜىََ ا٫خىسو رهخ، وڃن ػڂ ٬َڄپ ٫ڀً 

 ڃن أؿپ حٿ٨َوٱ حالؿظڄخ٫ُشاىٍحٹ حٿظخٍَن و  حٿنٸي حالؿظڄخ٫ٍ حٿ٠َوٌٍ وٳٶ ڃن٨ىٍ  ڃن

 ..ح٫ظزخٍ »  طلڀُپ  وطٴَُٔ حٿ٨خهَس حألىرُش رخ٫ظزخٍهخ ٥خهَس حؿظڄخ٫ُش،حن٤الٷخ ڃن ٷَحءس و

، أٌ أڅ حٿڄـظڄ٪ هى حٿٌٌ َئػَ  (17)«أل٫ڄخٽ حإلريح٫ُش وحٿٴنُش ٽحٿڄـظڄ٪ هى حٿڄنظؾ حٿٴ٬ڀٍ 

، ألنه الَنظؾ أىرخ ٿنٴٔه ، وانڄخ َنظـه ٿڄـظڄ٬ه ڃنٌ طٴټَُه ٳٍ  حإلريح٩ٳٍ حألىَذ ٳُيٳ٬ه اٿً 

حٿټظخرش ، وأُػنخء ڃڄخٍٓظهخ، ور٬ي حالنظهخء ڃنهخ، ٳخٿٸخٍة كخَٟ ٳٍ ًهن حٿڄزي٩ ، وهى وُٓڀظه 

(18 ).وٯخَظه ٳٍ آڅ ڃ٬خ  

 .ن٘ؤس ٫ڀڂ حالؿظڄخ٫٩ن  ٓخرٸش اٿً ٳظَس -اًحً ــ  هخالهظڄخځ رخٿ٬الٷش رُن حألىد وحٿڄـظڄ٪ طڄظي ؿٌوٍ     اڅ ح

 اال أڅ ػڄش ٫خڃپ ڃ٘ظَٹ َـڄ٪ (19)«ٳ٬ڀڂ حالؿظڄخ٩ وحألىد نٔٸخڅ ڃن أنٔخٵ حٿڄ٬َٳش وٿټنهڄخ ڃوظڀٴخڅ» 

رُنهڄخ ٳخالهظڄخځ ر٬الٷش حألىد رخٿڄـظڄ٪ ڃن ١َٱ حٿ٬ڀڄُن ط٬نٍ اٷخڃش ؿٔىٍ ڃ٘ظَٻش رُنهڄخ
 

(20) . 

 ٬َّي ڃن حألىرُش س حٿ٨خهَحٓش  ٿيٍحالؿظڄخ٩أڅ حهظٜخٙ أٌ ٳ٩َ ڃن ٳَو٩ ٫ڀڂ ٳش اٿً اٟخ

                               (21 ).حٿڄـظڄ٪حألىد رُنحر٢ حٿىػُٶ حٿظ٫َڀٍ هٌح هُن ححٿزَأوٟق 

:  الذٖ ذطنغ ؼّل ُلٍ العالقح ُٖخالّالذٌاؤ  

؟ ػڂ  أو ٿڀڄـظڄ٪ ٿڀزُجشس أو ڃَآ،؟ أو ٿنٴٔه، ىَذء أو ٿ٬ٸپ حألٿألُٗخس  هى ڃَآ هپ حألىد    

٫ُش  حؿظڄخكڀشڃَٳٍ اًح وؿي ٫يى ڃن حألىرخء ػڂ . س؟ أو ڃٸ٬َرشڃليّ  أو َشڃٔظىحٿڄَآس هپ 

 سر٬زخٍ؟ ورٍ انظخؿهڂ حألىيفػال ػڄخٳهپ َٴَٝ هٌح س   وحكيَش حؿظڄخ٫ٷش٣زرڄخ ٳٍ وٍس وحكي



 حٿڄـظڄ٪ حنظټخٓش وهپ طٴَٝ ؟ حألىرُش حألٗکخٽ حً ٳٍطٸيّڃحٿڄـظڄ٪ طٸيّځ نٍ أهٌَ هپ ٬َ

(22)؟حألىرُش حألٗکخٽ حنظټخٓش ٳٍ   

                                                                                     : الٌشأة والتطىر- 3    

ڃ٪   حألٳال١ىنٍحٿ٬هي  اٿً ط٬ىى أڅ حٿڄلخوالص حٿلؼُؼش ٿڀنٸي حألىرٍ حالؿظڄخ٫ٍ ٿلٸُٸش ح   

اڅ ٬َٗ : "حٿٌٌ نڄخه ر٬يه أ٤ٍٓى ر٬زخٍطه حٿڄ٬َوٳش " حٿڄلخٻخس "حٿڄٴهىځ ححٿنٸيٌ حٿ٘هَُ

حٿڄالكڂ و٬َٗ حٿظَحؿُيَخ، وٻٌٿٺ حٿټىڃُيَخ، ٻپ هٌح رىؿه ٫خځ، أنىح٩  ڃن ڃلخٻخس  

(24)"حٿىحٷ٪  

رُن حٿڄـظڄ٪ ؿىى حٿڄى ٿظَحر٢وححٿظٴخ٫پ   اٿً طڀڄقأٓخٓهخ ٳٍ هٍ    الوحبكبةٌةًظرو    

   ٳٍهى ڃىؿىى ڃخ٩ اريحأٌوحٿلُخس،   ٿڄ٨خهَ حٿ٤ز٬ُش،حطٸڀُي٬ًَنٍ " حٿڄلخٻخس"ٳظ٬زَُوحألىد  

هٍ ٿظٍ ح" سٛخن٪ حٿٜىٍ"ن٨َ أٳال٣ىڅ هى س ڃن وؿهحٿڄلظڄپ أڅ حٿڄلټٍ حٿىحٷ٪ و ٿڂ ٫خ

َ٘زه  و٫ڄڀه ٿلٸُٸٍ، ٫ن حٿىؿىى حُٗجخ ال٬ََٱ حٿڄلخٻٍ  أڅ هٌح حٿٜخن٪ أو ٯَُ حٿٴ٠ُڀش

   ٫ن ًا ر٬ُيحٿٴ٠ُڀشس حٿنخّ ونٔوخ ٿٜىٍ  طٸڀُي أل٫ڄخٽهٍٍأَه ٌ  ٱٿڄلخٻش ٳخٿڄَآس؛ ٫ڄپ ح

  .(25)ٿلٸُٸشح

    ـظه ڃن ٳڀٔٴ حن٤الٷخ (سٿڀڄلخکخڃلخٻخس )٫ڀٍ حٿظٸڀُي ثڄش  حٿٴنىڅ ٷخأڅ ٻپٌََ أٳال٣ىڅ       

حٿټىڅ َنٸٔڂ اٿً ٫خٿڂٌََ أڅ ٿٌٿٺ ٿڄخىس،  حٿىؿىى ڃن حيفطٌَ أڅ حٿى٫ٍ أٓزٶ ٿڄؼخٿُش حٿظٍ ح  

حٿلٸخثـٶ َظ٠ڄّن ٫خٿڂ حٿڄؼپ أو وحٿ٬خٿڂ حٿڄؼخٿٍ .  ّ ٣ز٬ٍُ ڃخى٫ٌخٿڂ ڃلٔىو٫خٿڂ ڃؼخٿٍ، 

 .حٿڄ٤ڀٸش، وحألٳټخٍ حٿوخٿٜش، وحٿڄٴخهُڂ حٿٜخٳُش حٿنٸُش، أڃخ حٿ٬خٿڂ حٿ٤ز٬ٍُ أو٫خٿڂ حٿڄىؿىىحص

٫خٿڂ   ٫نٷٜشونخهش  ڃ٘ىسى ٛىٍڃـَ. -خلا.. أُٗخء وأٗـخٍ وأنهخٍ ڃن رکپ ڃخ ٳُهـٳهى 

س حٿ٘ـَ ٿٴټَسڃلخٻخسڃـَى  حٿ٤ز٬ٍُ ٿڂحٿ٬خ ٳٍ حٿڄظ٬يىسٳخألٗـخٍ . حألوٽ حٿٌٌ هڀٸه حهللاحٿڄؼپ   

 ٳهى مث وڃن  حٿ٬خٿڂ حٿ٤ز٬ٍُ حٿڄلٔىّ َلخٻٍ وحٿٴنخڅ أو حٿ٘خ٫َ.ٳٍ ٫خٿڂ حٿڄؼپ سؿىىٿڄىح

(26) خ٬ٓخرىنخ ٗحٿلٸُٸش ٫ن َزظ٬ي   

٫ن رڄ٬ِٽ ٿُْ وهى ،ٳُهىٿّي وحٿىحٷ٪ حٿٌٌ حٿٴن س  رُن ٣ُيحٿى حٿ٬الٷشَئٻي هٌح حٿَأٌ و  

ؿخء ر٬يه أ٤ٍٓى  ػڂ .طٜىََ وَٜىٍهخ أكٔنَڄؼڀهخ و٣ز٬ُظهخ رپ هى  حٿلُخس كٸخثٶ 

ألىَذ كُن ؤڅّ ح: "، ٿټنه ڃنله ڃٴهىڃخ ؿيَيح ڃظ٤ىٍح وڃٰخََح، ڃزُنخفحٿڄ٤ٜپنٴْ وحٓظويځ 

: ًٿٺ  كُن أٗخًٍهذ أر٬ي ڃن ،رپ "ٳٍ هٌح حٿڄنٸىٽرپ هى َظَّٜٱ ، ٳبنه الَنٸپ ٳٸ٢َلخٻٍ 

أو ڃخ َنزٍٰ أڅ َکىڅ ،  أڅ َکىڅَڄټن ڃخ  َلخٻٍ ڃخ هى کخثن رپَلخٻٍ ال حٿ٘خ٫َ أڅ "اٿً 

رڄخ زٍٰ ٿه أال َظٸُي   َنڃؼال١ز٬ُُخ ًا حٿٴنّخڅ أڅ ََٓڂ ڃن٨َٳبًح كخوٽ، ٽكظڄخأو حالس رخٿ٠َوٍ

، هى ٫ڀُهڃڄخ أٌ رؤٳ٠پ ، ڃخ َکىڅأڅ َلخٻُه وََٓڄه أؿڄپ رپ ٫ڀُه ًٿٺ حٿڄن٨َ َظ٠ڄنه  

ن٨َ أ٤ٍٓى ؿهش وحٿ٬َ٘ اًڅ ڃن و، ڃن نٸٚڃخ ٳٍ حٿ٤ز٬ُش وحٿٴن َظڄڂّ ٷٜش نخحٿ٤ز٬ُش ٳخ 

.(27)حٿلُخس حإلنٔخنُش حألٛپ ڃن ٣زٶنٔوش وٿُْ ڃؼخٿٍ هى   

 ،رخٿٜىص كخٻًص حٿظٍ،أورخٿڀىڅ وحٿ٘کپطلخٻٍ ٿظٍ ح٫ُش حٿٴنىڅ حإلريحرُن وٿٸي ڃُِ أ٤ٍٓى     

وحٿ٬َ٘ ڃش ٳخألىد ٫خس، ؿخڃيٿش رٜىص آ و أرٜىص کخثن كٍڃلخٻخس  أنىح٩ حٽرُنکڄخ ڃُِ 



أهٌَ ألنهخ طٸىځ ٫ڀٍ ٫ُش اريحس ٗزُه کپ حٿ٘زه رؤٌ ٧خهَ، رخٿٜىص ٫ُش اريحٛش ڃلخٻخس هخ

:    طُشحألْٓ حِ  

َٸش حٿڄلخٻخس٣َ- ج. حٿوخٍؿُش حٿظٍ طلخٻًٟى٫خص ح ٿڄىح- ة. ُٓڀش ڃلخٻخسو- ا   

ُٻٍ نـُذ  " ٫ٌََُش، حؿظڄخس  ٯيص ٧خهَيت  ٿڀ٬َ٘ وحٿحٿٴنُشٽ هٌه حألْٓ ٳٍ ڃـخو    

 ٟى٫خصٿڄىحو٫ن  هنخ ُٓڀش حٿڄلخٻخس حٿڄالثڄش أڅ حٿىُڅ وحإلَٸخ٩ وحٿڀٴ٦ وحٿنٰڂ هٍ و"ڃلڄىى

  رؤٓىأکڄخهڂ أوٿهڂ وأٳ٬خ کٍ حٿنخَّلخٳخٿ٬َ٘ ؛  حٿ٬َ٘ وحألىد ٳهٍ أٳ٬خٽ حٿنخّٻُهخ َلخحٿظٍ 

ٌح ـوه،  أو ٳىٷهخ أو ىونهخَش حٿزَ٘ ٿ٤ز٬ُشڃ٪ حَخ ٳخٿٴخ٫پ اڃخ أڅ َکىڅ ٓى، هڂڃڄخ أو أكٔن  

، وحٿ٬َ٘ حٿٰنخثٍٿڄڀلڄش، ٳ٬َ٘ ح، حٿ٬َ٘  َٜيٵ ٫ڀٍ کپ َٟد ڃن َٟودػٍحٿظٸُٔڂ حٿؼال

.              (28) . حٿنخّ ٿٴ٬ڀهڂسکخٳٍ ڃلخحٿظٴخوص طو٠٪ ٿهٌح کڀهخ ، حٻىڃُيٌوحٿ، ٿظَح ؿُيَخوح

کپ   ٳٸي حهظڂّوحٿڄـظڄ٪ ىد حألرُنٷش حٿىػُٿ٬الٷش ٫ن ح رڄ٬ِٽ ٿُٔض ٻخسَش حٿڄلخأڅ ن٨َ ورڄخ 

                  :       طـخهُن ڃوظڀٴُن حٳٍٿألىد حالؿظڄخ٫ُش رخٿى٥ُٴش وأ٤ٍٓى ١ىڅ ڃن أٳال

 ڃـخنزش ٌحٿـڄهىٍ ٫پڅ حٿ٬َ٘حء ٬َىىوّڅ أٿألهالٵ اً س ڃٴٔيٿظَحؿُيَخ حٳال٣ىڅ ٌََ أڅ    ٳؤ

٪ ــطيٳوحٿَ٘ ٿڄڀُجش رخٿلٸي ًؽ ڃن حٿ٘وُٜخص حنڄخر٬َٟهڂ حٿٴ٠ُڀش، وحالٷظَحد ڃن حٿًََڀش، 

.           ٬ٟٴخحٿنخّ أکؼَ طـ٬پ وٿوىٱ، وحٿ٘ٴٸش  ح ١ٴشنهخ طنڄٍ ٫خحٿظڄؼّپ رهخ وأاٿً حٿنخّ 

١ٴش  حٿ٘ٴٸش وحٿوىٱ ٿټنهخ طــ٬پ  ڃ٪ أنهّخ طنڄٍ ٫خٿظَحؿُيَخحٳبنه َئڃن رؤڅ " أ٤ٍٓى"   أڃّخ 

حٿڄټزىطش طََٜٲ حٿ٬ىح٣ٲ ٿڀڄ٘خهيَن ٳبنهخ طظُق " حٿظ٤هَُ"ڃن هالٽ س أکؼَ ٷىحٿڄ٘خهيَن 

وحٿ٠لٺ  حٿظَحؿُيٌ  ٳٍءحٿزټخ كُش ڃن نخأٌ طـ٬ڀهڂ أٻؼَ طىحُنخ)١ٴُش، وحٿ٬خس حالنٴ٬خٿُش حٿِحثي

                                   .(29) .سورخٿٸىكش ٬ََ٘ رخٿَححٿڄ٘خهي  ٳبڅ ٿٍ ورخٿظخ،(ٳٍ حٿټىڃُيَخ

هخ ٫نخَشوأوٿىرهٌه حٿن٨ََش طؤػَوح ٓٴش حٿڄٔڀڄُن وؿخء اػَهڂ ٫يى ڃن حٿ٬ڀڄخء و حٿٴال هٌح     

  ٿڂ ٿټنه ".حرن ٍٗي"و" ُٓنخرن ح "و" حرٍحٿٴخٍ"و، "ك٦حٿـخ"وڃنهڂ رآٍحثهڂ وأٳټخٍهڂ، طظ٬ڀٶ 

.      ٛخوحٿٸَڅ حٿ٬ََ٘ن هٜىڃخ ٫ڄىحٿليَغ  حٿ٬َٜ يف اال حٿظن٨َُوحٿن٠ؾ كڀش َٜپ ڃَ

 رخِهَ، حىهڂحٿڄـظڄ٪  وطؤػَ أف حألىد و رُنحٿ٬الٷشحٍِحء كىٽ وؿىى هٌه ڃنحطٴٸض ٻؼَُ ٳٸي 

،  ونظؾ ٫ن ًٿٺ نخٷي وآهَطڄخَِص  رُن وحٿ٬الٷش ، هٌه ١ز٬ُش  وٛٲ ٳٍٷي حهظڀٴض أنهخ ٯَُ 

.حٿظخٓ٪ ٫َ٘ وحٿ٬ََ٘ننُن  حٿٸَيفه طـخحالٿهٌح أ٫الځ ٥هىٍ   

َكض  ١ػڂ ،طٸََزخ18حٿٸَڅ  كظً  ڃنظٜٲس ٳٍ أوٍورخڃ٤ََُٔش حٿڄلخٻخس ٧ڀّض ن٨َوهټٌح 

حٿڄـظڄ٪ حألوٍورٍ ٳٍ ؿڄُ٪ نىحكُه،و٫ڄڀض هِّص طَُٰحص ؿٌٍَش اػَ وٷظجٌ "َش حٿظ٬زَُن٨َ"

ڃن حهظڄخڃهخ  أکؼَ ألىَذرخَش وٷي حهظڄض هٌه حٿن٨َىَش ٳٍ حٿڄـظڄ٪ ،حٿَوف حٿٴ٫َڀً نڄى 

ىد حأل٥ُٴش  وأكخُٓٔه وهُخٿه أکؼَ ڃن حهظڄخڃه رخٿىألىَذحورڄ٘خ٫َ .أو حٿ٘کپرخألٓڀىد 

.(30)َش حٿڄلخٻخس ٫ڀٍ ٫کْ ن٨َسالؿظڄخ٫ٍح  

ؿخءص ٿڀظ٬زَُ،وٷي  وهٍ حڃظيحى 19 أوحهَ حٿٸَڅ يف (حٿٴن ٿڀٴن)ٿوڀٶ حَش  ٧هَص ن٨َػڂ   

حكظـخؽ ونٸي ٻش كَٳٍ أٛڀهخ ٳهٍ ٓڄخٿٍ، حٿَأٿڂ حٿ٬خ ٓڀ٬ش ٳٍ اٿًحٿٴنّ طلىٽ ىّ ٳ٬پ ٫ڀٍ ٻَ



 حٿٌٌ ََٳٞ  حٿلٸُٸٍٿٚ أو حٿٴن ٿوخىٌ ٿٌٿک نخىص رخٿٴن حٿڄظَحألىد ح ٫نُٲ ٿىٟ٪ حٿٴن و

 وحٿٴن،حألىدٍٳ٠ض أڅ َى٧ّٲ و (..و، وحٿڄـظڄ٪، وحٿ٬ڀڂ، حألهالٵ)هخٍؿٍ ٴ حٍطزخ٣ه رؤٌ ٗی

    ػڂ ؿخءص ،وٯَُه (ځ1867-1821) ٍرىى ٿٍ وآٍحء ٻظخرخصنٴ٬ُش ڃظڄؼڀش ٳٍ أهيحٱ ڃش  هيٳٍ

، وا٫خىس ٍر٢  حألىد رخٿڄـظڄ٪ سحٿظ٬زَُ حٿليَغ ٫ن حٿڄلخٻخ وهٍ ،االًعکايٗح ًظه  

طٌَ  رؤڅ  ٥ُٴظه اٿً حٿٴڀٔٴش  حٿىحٷ٬ُش  حٿڄخىَش ، حٿظٍ  ووهُظه وڃخطه  ن٘ؤ طٴَُٔه وڃٔظنيس ٳٍ

 هٍ الؿظڄخ٫ٍ  ححٿىؿىى أٗکخٽاڅ  حٿى٫ٍ رپحٿ٨هىٍ ڃن وؿىى ٳٍ أٓزٶ الؿظڄخ٫ٍ حٿىؿىى ح

رخٿٸُخّ . ٫ڀڂ حؿظڄخ٩ حألىد طن٨َُ ٿڄنهـُشحٽٳٍ  ٳٸي أىّص ىوٍح هخڃخ .ٿى٫ٍحأٗکخٽ  حٿظٍ طليى

.(31) (حٿڄلخٻخس،حٿظ٬زَُ،وحٿوڀٶ)ػش حٿٔخرٸش،حٿن٨ََخص حٿؼالاٿً   

وهټٌح ٥ڀض  طظنخڃً ڃلخوالص حٿظ٬َٱ ٫ڀً ١ز٬ُش حٿ٬الٷش رُن حأل٫ڄخٽ حألىرُش وطؤػَُحص حٿى٢ٓ    

حالؿظڄخ٫ٍ ٫ڀُهخ، اٿً أڅ حٻظڄڀض ٫ڀً ٓىٷهخ ٳٍ حٿ٬َٜ حٿليَغ ٻڄخ ُٓظـڀً ٿنخ                      

   ٓشٍح ٳٍ ىٿڀڄنهؾ حالؿظڄخ٫ٍ ٿًحألوحٿزىحىٍ أڅ  ڃزخَٗس اٿً حٿڄهظڄىڅ ر٬ڀڂ حالؿظڄخ٩  ٌَهذ 

(1744/1668' baptiste vico Jean "  ڃ٪ ڃلخوالص حٿڄٴټَ حإل٤َخٿٍ   حألىد ونٸيه ريأص 

ٳٍ ڃ٬َٝ كيَؼه ٫ن ٫ڀڂ ؿيَي َيٍّ حٿ٤ز٬ُش حٿڄ٘ظَٻش ٿألڃڂ، كُغ ٫َٝ ألهڄُش حألىد 

ٳٍ حٿل٠خٍحص، ورُن حٿ٬الٷش رُن حٿڄنظىؽ حألىرٍ وحٿنٔٶ حالؿظڄخ٫ٍ حٿٌٌ َنظؾ ٳُه هٌح 

حألىد،ڃئٻيح ٫ڀً أڅ ٻؼَُح ڃن حألنىح٩ حألىرُش ڃخ ٻخنض ٿظ٨هَ ٿىال حٿُٔخٷخص وحٿَ٘و١ 

حالؿظڄخ٫ُش حٿڄَطز٤ش رهخ، ٳخٿڄالكڂ رخٿنٔزش اٿُه حٍطز٤ض رخٿڄـظڄ٬خص حٿ٬٘خثََش، وحٿڄَٔف 

         ( 32). رڄـظڄ٪ حٿڄيَنش حٿيوٿش، وحٿَوحَش حٍطز٤ض ر٨هىٍ حٿڄـظڄ٪ وحنظ٘خٍ حٿظ٬ڀُڂ١حٍطذ

    ( ىٌ ٓظخَپڃيحځ) نُٔشحٿٴَثُش  حٿَوحس   وأهٌص حٿ٬الٷش  طظزڀىٍ ڃنهـُخ أٻؼَ ڃ٪ حٿټخطذ

 Mme de Staël ن٨ڄشألرخ   ٫الٷظهٳٍحألىد  "طخرهخ کأٛيٍصڃنٌ أڅ  (1766/1818)

ٿ٬الٷش رُن حألىد وحٿڄـظڄ٪ طَؿ٪ اٿً رخ أوٽ حهظڄخځ كٸُٸٍ وََي آهَوڅ أڅ ،٫ُشحالؿظڄخ

ٳٸي ن٨َ اٿً ،٫خٕ ٳٍ حٿٸَڅ حٿظخٓ٪ ٫َ٘ حٿٌٌ (1893/ 1828) "طُن" حٿٴُڀٔىٱ حٿٴَنٍٔ 

 لِا ذأشٗنُا علٔ األقٗب، ّظعلَ فٖالظذهاعٗح اتاعذتانٍ اًعكاٌا للهظذهع فالتٗئح حألىد 

(33) العصن هٌذّٓ ها ٗعاًَٗ ضهٗن  
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.التناظرٌة بٌن األدب والبٌئةالعالقة  :الوحبضرة الثبًٍة   
 

             

                                                                        :العالقة التناظرٌة بٌن األدب والبٌئة

 عى العالقح تٗى األقب ّ الهظذهع، ّاى االُذهام تِا ٗنظع ئلٔ فذنج ذٌتق ٓزٶ حٿليَغ   

ّئى اـذلف , ّعلَٗ فاى علم االظذهاع ّاألقب ًٌقاى هى أًٌاق الهعنفح, ًشأج علم االظذهاع

فاالُذهام تِلٍ العالقح ٗعًٖ , ّلكى شهح عاهل هشذنك ٗظهع تًِٗها, كل هًِها عى اٙـن

التؼز فٖ الظٌّن القائهح  تًِٗها، ّاالعذناف تالذقاـل الؼاصل تًِٗها، ّالعالقح الهذتاقلح 

تٗى األقب ّالهظذهع،ّهى ُلا الهًطلق، لم ٗعق األقب فٖ نؼاب الًظنٗح االظذهاعٖ للهذعح 

ّؼٌب، ّئًها غقخ لَ ّظٗفح اظذهاعٗح، ّأضؼٔ التؼز فٖ العالقح تٗى األقب ّالهظذهع، 

ّتالذالٖ التؼز  . تؼز فٖ ذلقٖ ذظنتح ئًٌاًٗح هًفذؼح علٔ هاُّ اظذهاعٖ ّئًٌاًٖ ّشقافٖ

. التٗئح تكل هكًّاذِا: األقتٗح ، ّاالظذهاعٗح ، إٔ تٗى طنفٗى ُها: فٖ شذٔ أًّاع الهعنفح

ّالٌّٗط تٗى ُلٗى الطنفٗى ُّ اللاخ . ّاألقب  تلغذَ ّذقًٗاذَ الظهالٗح تّظَ ـاص

    (.34 ).اإلًٌاًٗح الهذفاعلح هع الٌّط الطتٗعٖ ّالتٗئح االظذهاعٗح

له   فالعالقة بين األديب ومجتمعه، عالقة توجيهية قيادّية نظرا لما يملكه من صفات وإمكانات تؤهِّ

ل المسؤولية إزاء قضايا مجتمعه،وأن يكون أكثر التحاما بها، فهو يملك القدرة على ربط  على تحمُّ

فاألديب . الماضي بالحاضر وكشفه وترسيخه لقيم الخير وهذه أمور أساسية في األدب ومن أهدافه

له عين تكشف الغطاء عن روح األمة، ويد تربط بين أجزاء شخصيتها ومراحل تطورها، وله قدم 

وهذا ال يتحقق إال بتوفُّر أدباء واعين لقضايا أمتهم ومؤمنين بمعالجتها، . تسعى إلى مستقبل أرحب

األديب بمجتمعه يملكون زادا ثقافيا وفكريا يغني تجربتهم ويعمق رؤيتهم للمجتمع واإلنسان، فعالقة 

عالقة تفاعلّية يتأثر بالمجتمع وأحداثه ويتأثر بالوسط االجتماعي ويتفاعل معه مما يزيد انتماءه 

.(35) .وإحساسه  

هى الهعنّف أى الظّاُن الفًٗح ّالظهالٗح ُٖ ّقائع ذانٗـٗح، ؼٗز ٗذكفل علم الذانٗؿ ّ

تذؼقٗتِا ّفِهِا ّّصفِا ّفق الصٗنّنج الوهًٗح ّالقٗا كنًّٗح، تًٗها علم االظذهاع ٗذّلٔ 

ُّكلا، . فِهِا ّشنؼِا ّذفٌٗنُا ّذأّٗلِا فٖ ضّء الهقذنب الٌٌّّٗلّظٖ كها ّكٗفا

اعذتنخ الظّاُن األقتٗح تًٔ فّقٗح، ذذؼكم فِٗا التًٖ الٌفلٗح الذٖ ذذهشل فٖ ٌّائل اإلًذاض، 

ّتالذالٖ، فاألقب ّالفى هعا ٗعكٌاى . ّالظنّف الٌٌّّٗ اقذصاقٗح ّالذانٗـٗح ّالشقافٗح

قائها، تطنٗقح هتاشنج أّغٗن هتاشنج، هـذلف الذؼّالخ ّالذغٗناخ االظذهاعٗح، كأى األقب 

ّلللك ( 36).هنآج ذعكي لًا كل العًاصن الهذؼنكح فٖ الهظذهع، قًٗاهٗكٗح كاًخ أم ٌذاذٗكٗح

ّالهقصّق تِا .. التشنٗح ّفق شنّط أقتٗح هعًٗحعى الذظانب" فى الذعتٗن.. " عق األقب 

ّاٙشان الذٖ ال ذـضع . ذلك الشنّط الذٖ ذـضع لِا اٙشان الفًٗح فٖ هنؼلح ذانٗـٗح هعًٗح

لِلٍ الشنّط األقتٗح ال ذعذتن هى هًظّن الًقق االظذهاعٖ، فال ٗصتػ األشن فًا ئال ئلا فِهًاٍ 



علٔ - أّال- ّتًاء علٔ للك ًٗتغٖ أى ًؤكق . فًا هشنّطا تشنّط ظهالٗح، ّذانٗـٗح هعًٗح

 (37 ).أى كل شنط أقتٖ ال تق أى ٗكّى هنذتطا تهناؼل ذانٗـٗح ّشقافٗح هعًٗح

    ّتًاء علٔ ُلا، ذؼذّٕ الًظنٗح األقتٗح، فٖ ذصّناذِا الفكنٗح ّاإلظنائٗح، ظّاًب 

ٌٌّّٗلّظٗح هعًٗح، ها قاهخ ذٌعٔ، فٖ فِهِا للتًٗح الظهالٗح، ئلٔ اٌذقناء الظنّف 

إٔ الذعاهل هع الظّاُن .الذانٗـٗح ّاالظذهاعٗح ّاالقذصاقٗح ّالٌٗاٌٗح ّالتّٗغنافٗح  للهتقع

ّالّقائع األقتٗح ذعاهال اظذهاعٗا فِها ّذفٌٗنا ّذأّٗال، تنتط األقب تالهؤٌٌاخ االظذهاعٗح، 

ّقناٌح اإلتقاعاخ الفًٗح ّالظهالٗح فٖ ضّء ٌٗاقِا الهظذهعٖ، ّنصق هـذلف العالقاخ 

ّهى ظِح أـنٓ، ذِقف ٌٌّّٗلّظٗا .الهتاشنج ّغٗن الهتاشنج الذٖ ذصل األقب تالهظذهع

ههانٌح قناءج لاخ طاتع ـصّصٖ، قناءج ذهوض تٗى األقب تّصفَ تًٗح " األقب ّالًقق ئلٔ

ظهالٗح هٌذقلح ّالهعطٔ الٌٌّّٗلّظٖ، كها ُّ ؼال التًّٗٗح الذكًّٗٗح للٌّٗاى  كّلقهاى 

 قناءج ذناعٖ (38)اللٕ ٗهاشل تٗى التًٗح األقتٗح الهٌذقلح ّالتًٗح االظذهاعٗح الهٌذقلح تقّنُا،

هٌذقال،لَ عالقح تالّاقع .ـصّصٗح  الًص األقتٖ، ّذؼذنم كًًّٗذَ تاعذتانٍ شكال ظهالٗا

                                               .الهعطٔ ، لكًَ أٗضا عهل هذـٗل، ّلٗي اًعكاٌا هتاشنا لَ

هٌح وٻنخ ٷي أَٗنخ اٿً ر٬ٞ حٿَوحى حٿٌَن طليػخ ٫ن هٌه حٿ٬الٷش حٿظنخ٥ََش رُن حألىد وحٿزُجش 

. وٯَُهڂ.طخٍَن. حالؿظڄخ٫ُش ،ڃنهڂ رخرظُٔض ٳُټى، وڃيحځ ىٌ ٓظخَپ، وحٿنخٷي وحٿڄئٍم طُن

لعالمة ابن خلدونح- 1     

، ّصلذَ تالتٗئح الذٖ ٗذفاعل قتٖ فٖ العالقح تٗى اإلتقاع األّىؼزاالب غالتا ها ٗغفل أّ ٗذغافل 

 الذانٗؿ الفكنٕ ّالفلٌفٖ اللٕ ٌعٔ للتؼز فٖ عالقح اإلًذاض الفًٖ تالشنّط فٖهعِا، 

ؼٗز ٗقل ذذتع التقاٗاخ .(ځ1406 -1332)العالهح اتى ـلقّىعى . االظذهاعٗح الذٖ أًذظذَ

 أتكن :  العالقح تٗى األقب ّالهظذهع ئلٔ ها لكنٍ فٖ الهققهح األّلٔ الذٖ أشانخ  فكنج

 ُا أفنق فصال هىؼٗزذصّن ًظنٕ ؼاّل التؼز فٖ عالقح األقب تهؼٗطَ االظذهاعٖ 

ٌعٔ هى ـاللَ ئلٔ ذؼقٗق ". فً التفاوت بٌن مراتب السٌف والقلم فً الدول"عًّاى ذؼخ 

 ّتٗى.  هٌان تًاء القّلح العصتٗح، عتن هناؼلِا الشالزفٖ ٍّظٗفح الهشقف الشاعن ّقّن

ؼٗى ـصَ تالقّن األٌاٌٖ  أُهٗح األقب فٖ ٌٗنّنج تًاء الّعٖ الشقافٖ للعصتٗح الؼاكهح،

:                              ُّلٍ ًهالض هها قالَ .(39).فٖ هنؼلح اٌذقنان القّلح ّ ذٌّعِا

أ٫ڀڂ أڅ حٿُٔٲ وحٿٸڀڂ ٻالهڄخ آٿش ٿٜخكذ حٿيوٿش َٔظ٬ُن رهخ ٫ڀً أڃَه، اال أنه حٿلخؿش  )" 

 أٗي ڃن حٿلخؿش اٿً حٿٸڀڂ، ألڅ حٿٸڀڂ ٳً هٌه حٿلخٿش هخىځ ٳٸ٢، ... ٳً أوٽ حٿيوٿش اٿً حٿُٔٲ 

، وأڃخ ٳً و٢ٓ حٿيوٿش، ٳُٔظٰنً ٛخكزهخ ر٬ٞ حٿ٘ت ٫ن     ....ڃنٴٌ ٿڀلټڂ حٿٔڀ٤خنً

  وڃزخهخس حٿيوٽ، وطنٴٌُ حألكټخځ، .. وٿڂ َزٶ هڄه اال ٳً طلُٜپ ػڄَحص حٿڄڀٺ ..حٿُٔٲ، 

وحٿٸڀڂ هى حٿڄ٬ُن ٿه ٳً ًٿٺ، ٳظ٨٬ڂ حٿلخؿش اٿً طََٜٴه، ٳُټىڅ أٍرخد حٿٸڀڂ ٳً هٌه حٿلخٿش 

خ وأٻؼَ اٿُه ـرش، وأ٦٫ـ٩ ؿخهخً وأ٫ڀً ڃَصـأوّ ًٔ ځ ػَوس ون٬ڄش، وأٷَد ڃن حٿٔڀ٤خڅ ڃـڀ



(40 )  "(طَىًىح  

ََي أڅ حألىد ؿِء ڃن حٿڄئٓٔش حالؿظڄخ٫ُش وحٿُٔخُٓش حٿ٘خڃڀش، َِىهَ " ارن هڀيوڅ"ٳـ  

رخُىهخٍهخ، وَنل٢ اٿً ڃَطزش ػخنىَش ٫نيڃخ َنظخرهخ حٿهَځ، أو الطظټخڃپ ٿهخ ڃٸىڃخص حٿظزڀىٍ 

.(41)"وحٿَٓىم  

ٷي ط٤َٵ اٿً ٫الٷش حألىد رخٿڄـظڄ٪ ڃن هالٽ ن٨َس ُٟٸش " : كخٳ٦ٌٛزَ ٻڄخ َٸىٽ    ٳهى

أكخىَش حٿـخنذ طڄؼڀض ٳً ٫الٷش حألىد رخٿٔڀ٤ش، أو رڄ٬نً أىٵ رخٿلخٻڂ، وهً ٫الٷش و٥ُٴُش 

نٴ٬ُش أٻؼَ ڃنهخ ٫الٷش حن٬ټخّ طَر٢ حألىد رخٿىحٷ٪ حالؿظڄخ٫ً وطزلغ ٳً ڃيي طؤػَ حألىَذ 

(42).رڄ٘خٻپ ڃـظڄ٬ه وٷ٠خَخه  

ال طٜيٵ  (حألىد َِىهَ رخُىهخٍ حٿيوٿش وَنل٢ رخنل٤خ١هخ)    وكظً واڅ ٻخنض ڃٔؤٿش أڅ

 ٌٍهخٛخص حٿنٸي حالؿظڄخ٫ً، حٿٌاڃن " حرن هڀيوڅ" َڄټن ح٫ظزخٍ ڃٸىٿش ٳبنه ٳٍ ٻپ حألكىحٽ،

ََر٢ حألىد رخٿڄـظڄ٪، ٳً ا١خٍ حٿ٬الٷش رُن ڃټخنش حألىد وٷُڄظه ڃن نخكُش، وڃَحكپ حٿظ٤ىٍ 

  .(43). ٿڀڄـظڄ٪ ڃن نخكُش أهَيٌحٿُٔخّ

ّٗتؼز عى ُلٍ اللفذح لم ذظق هى ٗذاتعِا فٖ الفضاء الشقافٖ العنتٖ،أٗا هاكاى األهن فاى ّ 

  فتعق ؼّالٖ ـهٌح قنّى هى ُلا الطنغ الـلقًّٖ. األهن فٖ أّنتاهشٗالذِا،  علٔ ـالف 

  اإلٗطالٖ الهؼقّق تالًظنج الهذصلح تقّنج ؼٗاج القّلح، ظاءخ الفكنج الذٖ طنؼِا الهفكن

.كّــظّى تاذٌٗخ فٖ  

.)Jean  Batiste Vico ):ؿخڅ رخطُٔض ٳُټى- 2   

Jean  Batiste Vico    ح أكي حٿَوحى ٳٍ حٿ٬َٜ حٿليَغ حٿٌَن أٗخٍو ٬َي ٳُټى (1664-1744)    

 أوٽ ٳهى.(44 )ىوٍ حإلنٔخڅ ٳٍ هڀٶ ٫خٿڄه حالؿظڄخ٫ٍ، و٫الٷخطه وڃئٓٔخطه ، وڃن ػڂ ٳنىنه حإلريح٫ُش، اٿً

 وَٗف 1725 ٛيٍ ٫خځ، حٿٌٌ (ڃزخىة ٫ڀڂ ؿيَي)ڃن وٟ٪ ن٨ََش ٳٍ ٳڀٔٴش حٿظخٍَن ٳٍ ٻظخره 

 ٳٍ أٗټخٿهخ حٿظخٍَوُش ، وطىٛپ رڄىؿزهخ حٿً وٟ٪ ٷخنىڅ ٫خځ حٿظ٤ىٍ حالؿظڄخ٫ٍ ڃَحكپٳُه 

 حٿٌٌ وٟ٪ ى٫خثڄه ىَټخٍص، ٿ٬ٸڀٍٯَُ أڅ ٳُټى ٫خٍٝ حٿڄٌهذ ح.حٿڄـظڄ٬خصَلټڂ ط٤ىٍ 

ٽ حٿٌحص حٿ٬خٷڀش حٿً ًحص طخٍَوُش، ورٌٿٺ ڃٜيٍح ٿڄ٬َٳش حٿٌٌ ح٫ظزَ حٿ٬ٸپ هى  حٿُٸُنُش ، وكىَّ

ؿ٬پ حٿ٬ٸپ حإلنٔخنٍ  ٛخن٪  حٿظخٍَن وڃىٟى٫ه، ڃ٬ظزَح حٿظخٍَن ٫ڄڀُش ٫ٸڀُش  ڃن٨ڄش 

 حٿڄٌهذ حٿظـََزٍ، حٿٌٌ ح٫ظزَ حٿوزَس هٍ ٻڄخ ٫خٍٝ. ٿڀڄ٬َٳش ڃىٟى٫خوهالٷش وحٿ٬ٸپ 

                                                               .                    حٿڄٜيٍ حٿىكُي ٿڀڄ٬َٳش

  طؤػَ ٳُټى رآٍحء  أٳال١ىڅ حٿڄؼخٿُش وٷخٽ رٴټَس حٿظ٤ىٍ حٿلظڄٍ حٿٌٌ َظڂ ٫ن ١ََٶ حٿٸ٠خء 

 وه٠ى٩ هٌح حٿظ٤ىٍ حٿً ٷخنىڅ ط٬خٷزٍ  رُن  حٿظٸيځ ، و وكيس حٿظ٤ىٍ حٿزٌَ٘ وطټخڃڀه،وحٿٸيٍ

ٳخٿظخٍَن ََُٔ ٫نيه ٫ڀً ٗټپ ىحثٌَ، . وحٿنټىٙ ون٘ىء حٿڄـظڄ٬خص وط٤ىٍهخ ػڂ حنل٤خ١هخ

  وحنه ڃظ٘خره ٳٍ ٻپ حٿ٬ٜىٍ وحٿڄـظڄ٬خص،رڄ٬نً حنه ٬َُي نٴٔه

ََي ٳُټى رخڅ حٿل٠خٍس طڄَ ٳٍ ط٤ىٍهخ رؼالع ڃَحكپ ڃظ٬خٷزش ، حألوٿً ڃَكڀش حٿيَن   

وٷي حٓظ٬خٍ هٌه حٿٴټَس ڃن . وحٿؼخنُش ڃَكڀش حٿ٬خثڀش، حڃخ حٿڄَكڀش حٿؼخٿؼش ٳهٍ ىٳن حٿڄىطً



:اً ََي أڅ حإلنٔخنُش طڄَ ريوٍهخ رؼالع ڃَحكپ ڃظ٘خرهش وهٍٳظَحص  كُخس حإلنٔخڅ   

  وَظٔڀ٢حٿڄـهىٽ وهٍ ڃَكڀش حِٿهش حٿظٍ َٔىى ٳُهخ حٿوىٱ ڃن (حٿيَنُش)حٿڄَكڀش حإلٿهُش - 1  

   ٳُهخ ٍؿخٽ حٿيَن وحٿټهنش

حٿڄَكڀش حٿز٤ىٿُش حٿظٍ ٤ََُٔ ٳُهخ حألٳَحى، وطظڄؼپ رخألَٓ حٿَوڃخنُش حألرىَش حٿټزَُس، - 2   

 .حٿظٍ طڄؼپ ريحَخص ط٤ىٍ حٿٴڀٔٴش وحٿڄٌحهذ حألىرُش وحٿٴنُش

حٿڄَكڀش حإلنٔخنُش ، وهٍ حٿڄَكڀش حٿ٬ڀُخ ٳٍ حٿظ٤ىٍ حٿل٠خٌٍ كُغ طٔىى ٳُهخ حٿلََش - 3  

وٳٍ هٌه حٿڄَكڀش ط٤ىٍص حٿلٸىٵ حٿڄينُش وحٿُٔخُٓش، حٿظٍ ٷ٠ض ٫ڀً . وحألٳټخٍ حٿيَڄٸَح١ُش

وَزيو ٳټَه ٳٍ هٌح ٗزُهخ رٴټَ حرن هڀىڅ  وٿ٬ڀه َټىڅ ٷي حٷظزْ .(45).حٿٴىحٍٵ حٿ٤زٸُش ٳُهخ

.ڃنه أوڃڄن أهٌوح ٫ن حرن هڀيڅ . 

وََي ٳُټى رؤڅ ٷخنىڅ حٿظٸيځ وحٿنټىٙ َٴَٔ ٫ىىس حٿـڄخ٫خص حٿزََ٘ش وحٍطيحىهخ حٿً أٗټخٿهخ  

ٳٴٍ حٿڄَكڀش حألهَُس ڃن كُخس . حألوٿً ، وٿټن رٜىٍس ڃٰخََس ٿڄخ ٻخنض ٫ڀُهخ ٳٍ حٿزيحَش

حٿل٠خٍس َٔىى حٿٴٔخى وط٬ڂ حٿٴىًٟ وطؤهٌ حٿل٠خٍس رخألٳىٽ وحالنهُخٍ ػخنُش ٿظ٬ىى حٿً 

وحٿىحٷ٪ ٳخڅ ن٨ََش ٳُټى ٳٍ ڃَُٔس حٿظخٍَن وحٿڄـظڄ٪ طٸظَد ٷڀُال ڃن .ڃَكڀظهخ حألوٿً 

(46)ن٨ََش حرن هڀيوڅ وروخٛش ٳٍ حٿيوٍس حالؿظڄخ٫ُش   حٿظٍ َٗكهخ ٳٍ ڃٸيڃظه حٿڄ٬َوٳش 

فٌن اإلًذاض األقتٖ ذفٌٗنا هاقٗا، ٗنكو علٔ عالقح الذّاشط تًَٗ ّتٗى  "وٳٍ هٌح حإل١خٍ  

هع ال ٗققم تتٌاطح هٌنؼٗاخ ّأشعانا لهظخ أى اهفاقُا، هًذِٗا ئلٔ ـالصح أٌاٌٗح ٿڄـظڄ٪ا

  (47 ).م هًَذَم الفًٗح ًّظنٗاذَّنّاٗاخ، لكًَ ًٗهٖ أقتا ّأقتاء ٌٗذـلصّى أعهالِم ّهِانا

، فلكل الذًاظنٗح تٗى األشكال األقتٗح ّالهناؼل الؼضانٗح ّذقّل ُلٍ النؤٗح تالعالقح     

هنؼلح هى هناؼل الذطّن التشنٕ، شكل أقتٖ ٌٗذظٗب فًٗا للذنعاخ ّالٌلّكٗاخ الظهالٗح 

                       [90/91الًقق الظقٗق ،عهن عٗالى،ص].(48)ّعح االظذهاعٗحلهطالذٖ ذذتًاُا ا

 إٻًيح ٫ڀً ٌ َٴَُه،ٌ حٿٌٌ وحٿنٔٶ حالؿظڄخ٩ٌ حٿ٬الٷش حٿٸخثڄش رُن حإلنظخؽ حألىد  ّلكٖ ٗظلٖ

ح ڃن حألنىح٩ حألىرُش، ڃخ ٻخنض ٿظ٨هَ ّ.  لِاأقتٖ ٌٗذظٗب ٿڀټپ ڃَكڀش ُڃُش ٗټپ ًَ  أڅ ٻؼُ

                                                   ٿىال حٿُٔخٷخص وحٿَ٘و١ حالؿظڄخ٫ُش حٿڄَطز٤ش رهخ، 

   :                     ٳخٿڄالكڂ رخٿنٔزش اٿُه حٍطز٤ض رخٿڄـظڄ٬خص حٿ٬٘خثََش، ٳً كُن نـي أڅ"-

كُغ َڄټن أڅ َظـڄ٪ ؿڄهىٍ ڃن حٿڄ٘خهيَن، – حٿيوٿش – حٿيٍحڃخ ٷي ن٘ؤص ڃ٪ ٥هىٍ حٿڄيَنش -

                                                            ٿٌٿٺ ٻخڅ ٳً ٻپ حٿڄيڅ حإلٯََٸُش ڃٔخٍف، 

ٳً كُن وٿيص حٿَوحَش ڃ٪ ٥هىٍ حٿڄ٤ز٬ش وحٿىٍٵ حٿِهُي حٿؼڄن، وحنظ٘خٍ حٿظ٬ڀُڂ وٯَُ ًٿٺ - 

.ڃن حٿ٨ىحهَ حٿڄ٘خرهش  

طنز٪ " ٳُټى"اڅ ٳټَس حٿظنخ٥َ رُن حألؿنخّ حألىرُش وأنڄخ١ حٿ٬الٷخص حالؿظڄخ٫ُش حٿٔخثيس ٿيي 

ڃن ٍإَظه حٿىحٟلش ٿيوٍ حإلنٔخڅ ٳً هڀٶ ٫خٿڄه حالؿظڄخ٫ً و٫الٷخطه وڃئٓٔخطه وڃن ػڂ 

(49 ).ٳنىنه حإلريح٫ُش حٿڄَطز٤ش حٍطزخ١ًخ وػُٸًخ ر٤ز٬ُش حٿىحٷ٪ حالؿظڄخ٫ً  

، وحٿٴنٍ رؤؿنخٓه  ٫خٿڄه حالؿظڄخ٫ً تًاء علٔ ُلٍ النؤٗح الذٖ ذًٌق لإلًٌاى صًاعح      



ئعاقج تًاء هٌان لألشكال الفًٗح ّاألقتٗح، عتن الهناؼل -  أ٠َخ -ٍ  ٗهكىحٿڄوظڀٴش، ٳبنه 

الهـذلفح للذطّن الؼضانٕ للهظذهعاخ اإلًٌاًٗح هًل عِّقُا األّلٔ، لٗكّى الشعن أٌتق 

هى الًشن لها ٗذطلتَ األـٗن هى ذنكٗو عقلٖ، كها أى األشكال الشعنٗح هى غًائٗح ّهلؼهٗح 

ّٗكّى الهٌنغ ّالشعن الذهشٗلٖ هنذتطا تظِّن الهقًٗح القّلح، . ذؤنؾ للهنؼلح النعّٗح

ّئلا كاى فٗكّ قق نكو .  تِاأغلب الهقى الًّٗاًٗح اشذهلخ علٔ هٌانغ ـاصح ّهًَ فاى 

 . فاى العًصن الهكاًٖ ققم هى طنف هقام قّ فٖ ذفٌٗنٍ للؼضانج،الوهًٖ،ن علٔ العًص

(50) Mme de  Staël ٌذاٗل   

 

Madam de Stael ا - لهدام دو ستبي    
 

:الوحبضرة الثبلثة  
 

    

-     لهدام دو ستبي  

(نٜىٙ حألىد ٳٍ ٫الٷظه رخٿڄئٓٔش حالؿظڄخ٫ُش)  

ٳهٍ ط٬ي ڃن أوحثپ ( 1817-1766)ٻڄخ أَٗنخ ٓخرٸخ ٿڀنخٷيس حٿٴَنُٔش ڃيحځ ىٌ ٓظخَپ        

األقب فٖ عالقذَ تالهؤٌٌاخ "كذاتِٗا ؛فٖ   وروخٛش:حٿڄن٨ََن ٿهٌح حالطـخه ڃن هالٽ ٻظخرخطهخ
 أوٽ ڃلخوٿش ٳٍ ٳَنٔخ ٿـڄ٪ ڃٴهىڃٍ حألىد   هٌه حٿټظخرخص ،٫يص اً ".عى ألهاًٗا"، ّ"االظذهاعٗح

ؼٗز طنؼخ ذٌاؤالخ تشأى ذأشٗن التٗئح االظذهاعٗح ههشلح  ،(51) وحٿڄـظڄ٪ ٳٍ ىٍحٓش ڃنهـُش
طٸىٽ ،(52). ّالعكي صؼٗػ،فٖ القٗى ّالٌلّكٗاخ ّالعاقاخ ّالذقالٗق االظذهاعٗح، فٖ األقب

٫ِڃض ٫ڀً أڅ أن٨َ ٳٍ ڃيي طؤػَُ حٿيَن وحٿ٬خىحص وحٿٸىحنُن ٳٍ حألىد، ": ٳٍ ڃيهپ هٌح حٿټظخد

   .(53)"وڃيي طؤػَُ حألىد ٳٍ حٿيَن وحٿ٬خىحص وحٿٸىحنُن

وأٻيص ٫ڀً َٟوٍس ٳهڂ حِىحد حألؿنزُش ٫زَ هڀٴُخطهخ حالؿظڄخ٫ُش وحٿؼٸخٳُش وحإلَټىٿىؿُش ٿظ٤زٶ    

ڃظنخوٿش حٿٴخٍٵ حٿـهىٌ  De L'Allemagne( ٫ن أٿڄخنُخ)ر٬ي ًٿٺ ٳټَطهخ هٌه ٳٍ ٻظخرهخ حٿظخٿٍ 

رُن حٿ٘وُٜش حٿٴَنُٔش حٿٰ٘ىٳش رخٿلىحٍ ٳٍ حٿٜخٿىنخص، وحٿ٘وُٜش حألٿڄخنُش حٿڄڄ٬نش ٳٍ حٿظٴَى 

 ورٌٿٺ                .(54)وحٿ٬ٸالنُش، ڃٔظ٬ُنش رڄٴخهُڂ ٫َٜ ڃىنظٔټُُه ورز٬ٞ آٍحء ڃ٬خَٛهخ حألٿڄخنٍ هَىٍ

 ٳټَطٍٛىٍس ؿيَيس ڃوظڀٴش ٫ن  (1810)" ٫ن أٿڄخنُخ"حٿڄ٘هىٍ هٌح ٷيڃض ٳً ٻظخرهخ طټىڅ ٷي 

 رُن حٿ٘وُٜش حٿٴَنُٔش وحٿ٘وُٜش حٿـىه٫ٌَنيڃخ طنخوٿض حٿٴخٍٵ "، "ٳُټى"و" حرن هڀيوڅ"

حألٿڄخنُش حٿڄٸيٓش ٿڀ٬ٸالنُش حٿڄهظڄش رخٿڄىٟى٩ وٿى رخٿُٜخٯخص حٿالڃ٬ش حٿَُٗٸش، ٫ڀً كٔخد 

حٿ٘ټپ أو حٿُٜخٯش، ونخٷ٘ض ڃيي حن٬ټخّ هٌه حٿٴَوٵ حٿ٘وُٜش ٫ڀً حألىد و٫الٷش ًٿٺ 

. . وحإلؿظڄخ٫ًحٿـَٰحٳٍٻڀه رخٿڄنخم 

حٿ٬نَٜ -  أو حٿڄَكڀش حٿل٠خٍَش ٫نَٜ حٿِڃنر٬ي أڅ ٻخڅ "  وڃڄخ ٓزٶ َظ٠ق ؿڀُخ أنه 

 ٫خڃپ حٿِڃن، وٯَُص حٿ٬خڃپ حالؿظڄخ٫ً ، وڃن هنخ طنخوٿض ٌطَْض هـ ٿيي ٓڀٴُهخ، ػذَّ -حٿڄظَُٰ

ح وحكًيح ريالً ڃن ڃظََُٰن ًَ  وحٿىحٷ٪ حالؿظڄخ٫ً ٿيي ٓڀٴُهخ، وأرَُص طؤػَُ هٌح ،حٿِڃن: ڃظُٰ



حٿظَُٰ ٫ڀً حألىد ڃڄخ ؿ٬پ ٿ٬ڄڀهخ أهڄُش ٻزَُس ٳً ڃـخٽ حٓظٸٜخء حٿ٬الٷش رُن حألىد 

 (55 ).وحٿڄـظڄ٪

ٷي أٟخٳض ٳً ػنخَخ كيَؼهخ ٫ن حٿ٬الٷش رُن حألىد " ىو ٓظخَپ"وؿيََ رخٿٌٻَ أڅ ڃيحځ "

وحٿڄـظڄ٪، ڃيي طؤػَُ حٿيَن وحٿ٬الٷخص وحٿظٸخٿُي، وحٿٸخنىڅ، ٳ٠الً ٫ن حٿظؤػَُحص حٿُٔخُٓش 

. وحالؿظڄخ٫ُش ٫ڀً ٗټپ وڃ٠ڄىڅ حألىد
 

"diachronique " القراءة التعاقبٌة  

    هقام قٌّذالذؤشن اًطالقا ههاٌتق هى اعذتان عًصن الوهى فٖ هٌألح العهل األقتٖ،  

ئلٔ القناءج الذعاقتٗح،الذٖ ذأـل فٖ االعذتان ذغٗن الهظذهعاخ " ؼــّل األقب" فٖ كذاتِا 

 الؼنٗح" ٗن تذغٗن الهظذهعاخ ّؼٌـب ذـطّنغذنٓ أى األقب ٗخأًِا "ّذطّنُا ذقنٗظٗا،ئل 

قعّج ئلـٔ  ّاألقب قّها ًقق ّ. ذذهاشٔ ّذطّن العلم ّالفكن ّالقّٓ االظذهاعـٗح  فِٖ" 

ألى أفق الذانٗؿ كاى ، نانجلمّلقق أكـنٍ أقب الـتالط عـلٔ الِظاء ّا. شٖء ها فٖ آى هعا  

ههكًا ّضنّنٗا  لقق أصتػ أقب اإلـاء :  فذغٗن كـل شٖء.1789 أها تعق شّنج .هّصقا

. ٗم تًٗها أضؼٔ فّلذٗن قاتعا فٖ العالم القق، م تذتشٗنٍ تعالم ظقٗقّنٌّّ ُّ اللٕ ؼنن الًظا

    ّطغٔ هًل للك الـّقـخ الذٌاؤل . ظِّن أؼاٌٗي ظقٗقج هع ُّكلا ظِنخ أشكال ظقٗقج

    .(56) .ًكذب ّؼّلَ كٗف ٌؤالؼّل ها ًكذب علٔ 

، وما تنادت تغيرات سياسية واجتماعية بما حملته من الثورة الفرنسيةفهي إذا  ترى أن      

ّ أ ى ها ًٗتغٖ الًظن ئلَٗ . تغيير مسار الكتابة تأثيره في، كان له انٔخنُشقيم به من حرية و

ّذفنو فى كذاتح . األقبذغٗن نّغلذٖ  لألٌتاب األـالقٗح ّالٌٗاٌٗح إكافالذؼلٗل ال"  ُّ

  طنٗقىعلكاخ اإلًٌاًٗح ذقنٗظٗا لمى أؼقا لم ٗذطنق ئلٔ كٗفـٗح ذطّن افاكها ٗتقّ ّ. ظقٗق

.(57)".شِّنج تظهٗع أًّاعِا تقءا هى ُّهٗنّي ّؼذٔ أٗاهًا ُلٍلماألقتٗح ا األعهال  

 ّهى ًُا فِٖ ذشٗن ئلٔ ذشهٗى قٗهح الؼنٗح الذٖ كاًخ ذًقص اإلًٌاى، ّالذٖ تفضلِا 

ئلٔ اإلؼٌاي  ٗنظع الفضل فٖ أعظم ها قام تَ اإلًٌاى "ذؼننخ العقّل ّالهشاعن ّعلَٗ

 . عى الؼٗاج تالنضٖتشكل عام  ّٗشعن أصؼاب األلُاى الضعٗفح،ًقّصلمصٗنٍ اتم اٙلٖ

العقل  ٌهّ فِم ٗؼقّى هى ؼٗاذِم ّٗضعّى أُّام الذتاُٖ هؼل ها قق ًٗقصِم لكى  ،العاقٗح

شاعن ّاألعهال ٗقٗى فٖ اًقفاعَ ئلٔ ذلك النغتح فٖ اإلفالخ هـى الؼقّق الذـٖ ذؼصن لمّا

   (58) .الــٗال

  

: القراءة المكانٌة  

 ـ ذّلٖ أُهٗح لعًصن الوهى فٖ الذغٗن ّالذطّن، فاًِا لم ذغفل هقام قٌّذال ّئلا كاًخ ـ 

، فكها أشهنخ الشّنج كاىلمأى الذغٗٗن ّالذققم ًٗقنظاى أٗضا فٖ اعًصن الهكاى،ئل ذنٓ 

فًِالك هّاطى هـذلفح " الفنًٌٗح ظنٗح ، فقق كاًخ ًُالك ؼنٗاخ فٖ أهاكى أّنّتٗح أـنٓ،

ئًِا : غٗن أى ًُالـك ؼنٗح أّنّتٗح هًل وهى تعٗق، فالؼنٗح الظقٗقج فنًٌٗح. لألقب ّللفكن



 ̈ ؼٗز أفلخ نظال ّهظذهعاخ هـى ٌلطّٗح اإلهتناطّنٗح النّهاًٗح الذٖ اٌذهنخ فٖ ًُاك

ذٖ ـال،قاطع الشِٗنج هى كذاتِالم ذلك اخ ألٗفّالقلٗل أًِا" ..لكٗحلمالًهّلض الفنًٌٖ لألًظهح ا

األقب ُّ أٗضا ها   ّ . تعٗقا عى ُٗهًح القّلح"آقاب الشهال"اًٗا ّعى لمذذؼقز فـِٗا عى أ

ًٗح لهاّالظاهعاخ األ اًٗحلم ّالنّاٗح األ،كالقناها اإلًظلٗوٗح:  فٖ هكاى آـن ٗؼقز

'anthropologie  'لمـقاٗح عـٕ ّبـّلض الفنًيـج الًمـُا ًِإـئى. نغ الشكٌتٗنٕـيلم ّا

.(59). أقتٖ ظقٗقجــايـئى  

:األدب الضروري وأدب األمر الواقع»التضاد بٌن   

  ئى اعذتان الذغٗناخ الوهاًٗح  الهكاًٗح فٖ الذعاطٖ هع الظاُنج األقتٗح هى ّظِح ًظن 

ًذٗظح هًطقٗح كّالقج علم ٗقني أٌتاب الظاُنج األقتٗح ّذأشٗنُا "اظذهاعٗح، كاى ٗقذضٖ 

ففنًٌا الظقٗقج ذؼذاض أقتا ّطًٗا ّاظذهاعٗا ٗذغًٔ تالقٗم : لِلا الذًظٗن الذانٗـٖ ـ االظذهاعٖ

 ٌـنعـاى هـا هقام قٌّذـالغٗن أى ، الظهاعٗح الظقٗقج الذٖ ذلذقٖ هع نغتاخ األفناق

 إٔ أًِا صقهخ تأهن" األقب الضنّنٕ ّأقب األهن الّاقع"الذضاق تٗى  كـشـفـخ عـى

، ّاألًاًٗح الظقٗقج فٖ عِق القًصلٗح الًاتلًّٗٗح،صالػ الظقٗقجلم ا فٌَٗٗطنخّاقـع ظـقٗـق   

ّهى ظقٗق أـل الفنق الؼٌاي ٗعاًٖ فاًكفأ علٔ . ق الًوعح الفنقٗح ّالطهّغ الفنقٕصعّّ

ئى ها ٗقّم تَ اإلًٌاى هى. لكًَ تقأ فٖ لاخ الّقخ تالتؼز عى االذصال هع أشتاَُ، لاذَ  

 ٗعتن عـى ًفٌَ أٗضا "الهًقّصصٗنًا  تماإلؼٌاي األلٗم" ٗأذٖ قّها هى "أهّن عظٗهح"

،هعا الًذاض األـٗن الظقٗق للؼقاشحا  ُّ ئلً -(ُّٖ أؼق أشكال هقاّهح الـٌلطاخ) ـٗذافٗوٗقالمتا  

ئلٔ " ٗم  ضق هًاصنٕ العِق التائق ّالًظام القق"ًا ٗذم االًذفال هى هًطق األلب الشّنٕ ٍّ 

."révolutionnée   "  هًطق األقب الهشّن

 (.1810ّقق هًع عام )اًٗا لمؼّل أ  ّكذاب . ّاًذِٔ هعَ عٗق الشّنقٗملقق اًذِٔ العِق الق  

(60. )ٗضــم ُـلا الـذـأهـل  

ظذهع الظقٗق اللٕ أصتػلمُها ًذاض ا  "    René  "ًَّٗٗن" Werther "فنذن" ّذنٓ أى  

 . الذٖ ذذوّق هى الذناز الفـنًٌٖ اإلهتناطّنٕ،لكٗح الظقٗقجلما هظذهع الّظِاء ّالٌلطح  
أى - كعاقذَ قّها– ؼاّل فَٗ الًظام اإلهتناطّنٕ ّفٖ الّقخ اللٕ ّفٖ الّقخ اللٕ   

أشتذخ هقام قٌّذال أى الًقق االظذهاعٖ ، تالشقافحكل ها ٗذعلق - عتن الِٗئح األكاقٗهٗح- ٗقٗن
ج فٖــٓ ًظنٕلا ئ ًمئ ّ  (؟ى ذـكـذـتـّىلم)كًَ الذؼّل ئلٔ شنطٖ لألقب ٗمالؼقٗقٖ ال   
 القّافعَ ألُقافِا الذانٗـٖ ّاالظذهاعٖ لعًاصنُا "الكذاتح ٌّٗغِا الذؼلٗل ـصّصٗح

   . اّلًذائظَ

.      ٗى، ُّم قّها ضهاى لًظام هاوهًٖ هّاظِح القعاج ئلٔ تالغٗح ّفى للكذاتح ال  ففٖ  

 عهلٗح ألًِا ذظِن ًٌتٗح كل أقب ّذظعل هًَ هؤٌٌح "هـقام قٌّذال"ذتقٔ ّظِح ًظن

كها ذتقٔ فعالح ضق إٔ هؼاّلح اـذـوالٗح ٌٗاٌٗح ذٌعٔ إلغالق عِق الشّناخ  اظذهاعٗح

(.61.)غًٔ ُـلا الذضاق لم ًٗفك ٗظِن آشانٍّئى  . تهِهحّذقٗٗق األقب  

 



      

(طُن هُزىٿُض .):حٿٴَنٍٔ حٿنخٷي وحٿڄئٍم هع (4)الوحبضرة الرابعة    

 
   

   .(طُن هُزىٿُض .):حٿٴَنٍٔحٿنخٷي وحٿڄئٍم               

Hippolyte Adolphe Taine              

(الذانٗـٗح اللؼظح ()ّالوهى، ّالتٗئح، الظًي )ّشالشٗح                 

 هُزىٿُض "،الفى ّهؤنؾ، وحٿنخٷي ّالكاذب، ّالهؤنؾ،  حٿٴُڀٔىٱ ٧هَ ىوٓظخَپ ڃيحځ ر٬ي

 حالؿظڄخ٫ٍ حٿنٸي ځرڄٴهى ٳظٸيّځ، لهـذلفحا حٿ٬ڀىځ ٍحصرظ٤ى حََکؼ طؤػَ  (1893-1828")طُن

 حٿ٬ڀىځ  ٳٍ ٷخثڂ هى ڃخ ٯَحٍ ٫ڀٍ َشحٿ٬ڀڄ َشٿڀن٨َ حألىد اه٠خ٩ هؼاّلح وهٍ ځحألڃخ ٿًا سه٤ى

 أڅ ٫ڀً. 1863 ٓنش حٿٜخىٍ( حإلنـڀٌُِ حألىد طخٍَن )ٻظخره  هالٽ ڃن َئٻي ٳهى ،  حألهٌَ 

 ال حٿظٍ  حٿ٤ز٬ُُش حٿٸىحنُن ره طظٜٲ ڃخ نلى ٫ڀً حٿلظڄُش ٫ڀً طٸىځ ٷىحنُن حألىد ٷىحنُن طټىڅ

 ڃُيحنخً ٿزلؼه حإلنـڀٌُِ حألىد طخٍَن ڃن طُن حطوٌ حٿٴَىَش، وٷي حٿٸىحنُن وال حٿوٜخثٚ ط٬َٱ

 ڃن ؿڄڀش رىح٤ٓش َظليى حألىرٍ حٿ٬ڄپ: »أڅ ڃن٤ڀٶ ٫خڃش، ڃن ٷىحنُن اٿً حٿىٛىٽ رهيٱ

«.حٿڄل٤ُش وحٿ٨َوٱ حٿ٬خڃش حٿ٬ٸڀُش حٿلخٿش طڄؼپ حٿ٬ىحڃپ  

 ال لَ اٌذـقاهَ أى ئال. األقب لقناٌح الذانٗـٖ الهًِط اٌذـقهّا اللٗى أّائل هى  ٗعق ّلللك  

ُّّ   .الذظنٗتٖ العلهٖ اذظاَُ فٖ هعَ ٗلذقٖ ئًَ ئل" : تّف ٌاًخ "أٌذالٍ عى كشٗنا ٗـذلف

:ٗتًٖ ًظنٗاذَ علٔ هتقأٗى  

ُّّ هقٗى فٖ للك . أؼقُها ؼذهٗح ذأشٗن التؼّز العلهٗح الذظنٗتٗح فٖ األقب ّالفى-   

                                                                      . لعصنٍ (الّصفٗح)للفلٌفح 

                                   ّاٙـن هتقأ الذأشٗن الهذتاقل تٗى العّاهل الطتٗعٗح ّالًفٌٗح- 

 ّصفَ لألقب فٖ : الٔ الهًِط الذانٗـٖ فٖ قناٌذَ لألقب هى ـالل" ذٗى " ّ ٌٗذًق    

َ، ّالظهاعح الفًٗح الذٖ ًٗذهٖ الِٗا، ّالهظذهع اللٕ أًذظِا" تأًَ ٍهظهّع ٌِ  و. ًذاض الفًاى ًف

 أنه ، وڃنخٷ٘ظه حٿظٴُٜڀُش ٿهخح،ط٤زُٸه وڃلخوٿش  ٿٴَُٟظه هٌه  هالٽ ١َكه  وحٟلخً ڃنورٌي 

٬ََُ أهڄُش هخٛش اٿً حٿى٢ٓ حالؿظڄخ٫ٍ أو حٿزُجش حٿظٍ طوڀٶ حٿلخٿش حٿ٬ٸڀُش حٿالُڃش ٿإلريح٩ 

ڃن أوحثپ حٿنٸخى حٿٌَن طنخوٿىح حٿ٬الٷخص رُن حٿٴنخڅ وڃـظڄ٬ه، ورُنه « طُن»ٿٸي ٻخڅ  ).حألىرٍ

(ورُن أٷَحنه، وحٿ٤َٵ حٿظٍ َئػَ رهخ ٫ڀً حٿـڄهىٍ ٳٍ حٿلُٜڀش حإلريح٫ُش ٿڀٴنخڅ  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8_(%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8_(%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81)


  أووٷي كخوٽ طُن طٴَُٔ هٌه حٿلخٿش حٿ٬ٸڀُش ڃن هالٽ ط٤زُٶ ڃ٬خىٿش طلڀُڀُش ٷىحڃهخ ڃئػَحص  

ُٖ فٖ ؼق لاذِا : عًاصنُلٍ ال (8) وحٿ٬َٜ، وحٿزُجش ،حٿـنْ:  هٍ،شالشٗح الذهٗو عًاصن

.ذكًِّا العّاهل الًفٌٗح ّالطتٗعٗح لألقٗب  

هظهّع االٌذعقاقاخ الفطنٗح الذٖ ذهٗو هظهّعح هى الًاي اًؼقنّا : ّٗقصق تَ: الظًي- 1

ُّلٍ االٌذعقاقاخ هنذتطح تالفنّق الهلؼّظح فٖ هواض الفنق ّذنكٗتَ . هى أصل ّاؼق

 .العضّٕ

ّٗقصق تِا الٌّط الظغنافٖ : ُّٖ العاهل الشاًٖ الهؤشن فٖ أقب إٔ أهح: التٗئح- 2  

ّالهكاًٖ اللٕ ًٗشأ فَٗ أفناق األهح، ًشّءا ٗعقُم لٗهانٌّا ؼٗاج هشذنكح فٖ العاقاخ 

ّ… ّاألـالق ّالنّغ االظذهاعٗح  

ُّّ األؼقاز الٌٗاٌٗح ّاالظذهاعٗح الذٖ ذكّى طاتعا عاها ٗذنك : العصن أّ الوهاى- 3 - 

                                                                              (8 ).أشنٍ علٔ األقب

څ حڃظِحؽ هٌه حٿ٬نخَٛ حٿؼالػش هى حٿٌٌ َليى حٿ٨خهَس حألىرُش، وَ٘ڄپ ڃ٤ٜڀق حٿـنْ   ا

ڃـڄى٫ش ڃن حألٳټخٍ ٫ن حٿىٍحػش وحألٍٝ وحٿڄنخم، وط٠ڂ حٿزُجش حٿ٬ىحڃپ حالؿظڄخ٫ُش 

وحالٷظٜخىَش وحٿؼٸخٳُش، ٳٍ كُن ََٻِ حٿ٬َٜ حالنظزخه ٫ڀً ؿىحنذ حالٓظٸَحٍ وحٿظَُُٰ ٳٍ 

(.9)حٿل٠خٍس  

ألى ، ٍ ًّقكٍ  هي قّى ُمٍ العٌاصهٗنفِن ّذفٍٗهكى التٖ العول األقئًَ ٗنٓ أى        

ٗن ّذعثج، صهلهعاّلکٌَ ًقل للرقال٘ك ا، ل الفهقٕلـٗاق ًْع هي عثس اهظنلً٘ تٖ العولاألق

 .للروؽ٘ص تلح ّالقالهؼققج ّاالًفعاالخ الؼقائق فاألقب ٗعکً تعض ا، عقل هي ًْع ها عي

ٗح هي الظْاُه الطث٘عج ظاُهتهشاتح أى األقب " ذٗى"ٗح هي ـالل ًظهٓ ءٗذٗناّ (10)  

 أى ٗفِنتٖ للكاني األقٗهكى ّ، ّ االـرثانالظح للوعتلح القالهؼققج تعض االًفعاالخ ا ٍٗعل

 ّلکي ُل (ّالعصهلظًي، ّاٗئح، الث)ز العٌاصه الصالذؼخ هظِن ّٗفٍّهٍ تٖ العول األق

 ُمٍتهشل ًّٗى، القْام فٖ ُما الرعو٘تهشل ذٍوػ ٗح الطث٘عج هصل الظاُهقتٗح  األج الظاُه

ٗح ؟جلربالؼذهٗح ا  

تقكن قاتل٘رِا لرعكق  هحعظ٘ٗح الفٌج ألٍ٘د الظاُهٗح؟ ال طث٘ع ٗح فٌج  ألً٘ األقب ظاُه  

؟هٍرؽ٘ال  قاًْى عام أههافًٖـناطِا اهها ٗظعل ّلعشهاخ الرأّٗالخ لهعاًٖ ا  

أى ذکْى ٗهكى أًَ ال ٗعًٖ ُّْ ها ٗؼائٗح، ّ ئٗعح ذـٗلٗح لاخ  طثألقتٗح اج ئى الظاُه   

؛ الٌصْصظهٗع ذقاي علِ٘ا ج  قْالة ظاُىيفّذكـل هح، عاًٗى لقْاج ذظنٗتٗح ذـضع هاق

، اکرشاف قْاًٌِ٘اّ ،ّالرعو٘ن، ّالق٘ايؼظح، للوالتلح قاٗح هاقج الطث٘ع٘ج فالا کاًد الظاُه

؛ ّالرفص٘صٗح الفهقج لركـل قائه، الرعو٘ن ّالق٘ايج هض هي قائهختألقتٗح اج فاى الظاُه

العلن ٗالؼظ األشثاٍ ّالٌظائه . ٗقّالفي ذفهذظهٗع العلن ذـصٗص، فالعلن ذعو٘ن ّالفي  "



ج ّاؼكئٗح ّالفي  ٗالؼظ ظى،  قاًْى ّاؼك ٌٗظوِايفلٍ٘رفلص هٌِا أّظَ الشثَ ف٘صْغِا 

    (11)«.ـصائصِاٗؼلّل ّ، ٗقف عٌكُا

اُذهاها تالغاال ِٗرن لتا فِْ غاٗى، عٌكها ٗكني أقب أقٗة هعتٖ، ئى الكاني أّ الٌاقك األق    

َيٍٓه الکظ٘خٱ ٳهى ، أو ڃ٪ رخٷٍ أىرخء ٫َٜه، حٿزََ٘ش حألىَذ ڃ٪ رٸٹ ٳُه ًحطَٹ  َ٘بما

ڃش ٫خنُن وٟ٪ ٸىححٿٌٌ َٔظهيٱ ٬َش حٿ٤ز٫خٿڂ  ٫ن  َوظڀٲڃخ طٴَّى ره هٌح حألىَذ وهٌح

.طظټٍَ ٳٍ ؿڄُ٪ حٿلخالص . 

  ٿڄـظڄ٪وح ألىرُشحس حٿ٨خهََن رٿش حٿٜٿً   ٫ن حالٿظٴخص اط٬زَ كخٽ ٳبڅ هٌه حٍِحء َش و٫ڀٍ أ

 ٹاىٍحٿً   أو اٿڄـظڄ٪وححألىد  َن وحٿظؤػَ رََ حٿظؤػٷش ٫الٹ اىٍحٿً  طظىٛپ اٿڂ ٿکنّهخ 

 أػنخء هٌه يفٍوُٓخ يف ٧هَ ٫يى ڃن أ٫الځ حٿنٸي حالؿظڄخ٫ٍ يتك،  و٫الٷخطهٿڄـظڄ٪ح طنخٷ٠خص 

حالؿظڄخ٫ٍ کڄخ ؿخءص ذطْٗه الٌقك ج فٖ عال هإشّهملُما افٖ  ّظاءخ ئٌِاهاذِن .حٿڄَكڀش 

.وطالڃٌطه( 1810/1848)ت٘لٌٍکٖ: علٖ أهصالج  هثاشهانکٍٖملالٌقك ا هفِْم   فٖ سڃئػَ  

   

 

 

 

 

. االجتوبعً وأثرٍ فً الٌقد األوربً الحدٌثمنطلقات المنهج (5)المحاضرة الخامسة   

 

:تمهيد  
الهًِط االظذهاعٖ ٗعق هى الهًاُط األٌاٌٗح فٖ القناٌاخ األقتٗح ّالًققٗح، لكنًا فٖ تقاٗح ؼقٗشًا أى    

ّقق ذّلق ُلا الهًِط هى الهًِط الذانٗـٖ، تهعًٔ أى الهًطلق الذانٗـٖ كاى ُّ الذأٌٗي الطتٗعٖ 

 ّققتًٗا ."ذٗى"كها ذظلٔ لًاللك عًق طنؼًا لشالشٗح ( 1 )للهًطلق االظذهاعٖ عتن هؼّنٕ الوهاى ّالهكاى

هًِط ٗنتط تٗى األقب ّالهظذهع تطتقاذَ الهـذلفح، فٗكّى األقب ههشالً للؼٗاج أٗضا كٗف ٗؤكق علٔ أًَ 

علٔ الهٌذّٓ الظهاعٖ ال الفنقٕ؛ تاعذتان أى الهظذهع ُّ الهًذط الفعلٖ لألعهال اإلتقاعٗح، فالقانب 

    :كها  أتنو للك كل هــــــــــــــــــــــــــى.( 2 )ؼاضن فٖ لُى األقٗب ُّّ ٌّٗلذَ ّغاٗذَ فٖ آى ّاؼق

.( 3)،"األقب فٖ عالقذَ تاألًظهح االظذهاعٗح"كذاتِا  فٖ م 1800عام " هقام قٕ ٌذاٗل"     

                                       م، 1863ذانٗؿ األقب ّذؼلٗلَ عام "فٖ كذاتَ " ُٗتّلٗخ ذٗى"الًاقق ّ

؟فها ُٖ هًطالقاخ ُلا الهًِط؟ ّهاُٖ اذظاُاذَ           

                                                           
 

 .62: هـ1425. د
 

ّ 
( 3 )

 ح



: االجتوبعًمنطلقات المنهج  

، وزالمعبر عن الحياة،فيي مادة األدب، ÷ والنظر إليو عمى أنو لسان المجتمع اجتماعب األدب ربط- 1

لييا يتجو بخطاباتو .منيا يستقي موضوعاتو،وا   

. يقدم صورة لمعصر والمجتمع ، واألعمال األدبيةوثائق تاريخية واجتماعية األدب -2   

كالىما تصنعو ظروفو . العالقة بين األديب ومجتمعو عالقة جدلية كالىما يتأثر ويؤثر في اآلخر- 3
نما لمجتمعوفاألديب. وأحوالو االقتصادية والفكرية والسياسية . ال ينتج أدبا لنفسو، وا   

.ي،وىو كسائر الفنون ظاىرة اجتماعية ووظيفة اجتماعيةجتماع جزء من النظام اال األدب- 4   
فإن النقد . العصر والجنس والبيئة:إذا كان األدب كما رأينا  في المنيج التاريخي نتاج العناصر الثالثة-5

أو العامل " وسائل االنتاج" الماركسي الذي تبنى المنيج االجتماعي يضيف عامال اجتماعيا آخر ىو
.باعتاباره بنية تحتية مؤثرة. االقتصادي بشكل عام  

ال يطمب من األديب أن يعكس أدبو من انعكاس المجتمع في األدب ليس انعكاسا حرفيا أومرآويا، لذا- 6
. بل يطمب منو أن يشارك في تكييف مجتمعو وحل مشاكمو وقضاياه،عالقات مجتمعو وأوضاعو فحسب  

ىو وسيمتو وغايتو منذ تفكيره في الكتابة باعتباره ىدف خطابو لذا ف حاضر في ذىن األديب، المجتمع- 7
، ومن ثم نجده أعمى من شأن الجماعة، وبحث عن تأثير  وعقب االنتياء منيا،وفي أثناء ممارستو ليا

والعكس .األدب فييا، حتى ذىب إللى أن قيمة األدب الجمالية تنبع من قدرتو عمى التعبير عن الجميور
. صحيح عنده  حيث ذىب إلى بيان تأثير الجماعة في القيم الجمالية لألدب  

.األديب يصدر عن أفكار طبقتو وىموميا وموقفيا-8  
.  أسبقية العوامل الموضوعية أي العوامل الخارجية المكونة لمشروط الموضوعية لإلبداع األدبي-9  

10 - .ضرورة االلتزام في األدب   
 

.االجتوبعً فً الٌقد األوربً الوٌهج  وأثر   

   كاى للفكن الهاقٕ الهانكٌٖ أشن فٖ ذطّن الهًِط االظذهاعٖ، ّئكٌاتَ ئطاناً هًِظٗاً 

: ّشكالً فكنٗاً ًاضظاً، ّهى الهذقنن فٖ الفلٌفح الهانكٌٗح أى الهظذهع ٗذكّى هى تًٗذٗى

ذذهشل فٖ الًظم الشقافٗح : ٗهشلِا الًذاض الهاقٕ الهذظلٖ فٖ التًٗح االقذصاقٗح، ّعلٗا: قًٗا

ّالفكنٗح ّالٌٗاٌٗح الهذّلقج عى التًٗح األٌاٌٗح األّلٔ، ّأى إٔ ذغٗن فٖ قّٓ اإلًذاض 



ُٗؼقز ذغٗناً فٖ العالقاخ ّالًظم الفكنٗح الهاقٗح التق أى 
( 4 )

                                 .

الذٖ طّنذِا الّاقعٗح، ئال أى الهشكلح " االًعكاي"ّاعذهاقاً علٔ ها ٌتق؛ ظِنخ ًظنٗح 

الذٖ كاًخ ذّاظَ ُلٍ الًظنٗح ذذهشل فٖ فنضٗح هؤقاُا، أًَ كلها اوقُن الهظذهع فٖ ًظهَ 

الٌٗاٌٗح ّالؼضانٗح ّاالقذصاقٗح؛ اوقُن األقب، ئال أى هناظعح ذانٗؿ اٙقاب 

ّالهظذهعاخ أشتذخ أى الذالوم لٗي صؼٗؼاً، ًضنب هشالً لللك تالعصن العتاٌٖ الشاًٖ اللٕ 

كاى ًهّلظاً لذفكك القّلح، ّاًذقال الٌلطح هى العنب ئلٔ العظم، ًّشّء القّٗالخ، كل ُلٍ 

الظّاُن الٌلتٗح اقذنًخ تًشّء ؼقتح هى األقب اللٕ ذهٗو تاإلتقاع الشعنٕ فٖ الشقافح 

العنتٗح
( 5 )

.  

م الهانكٌّٗى ذصّناً لذفاقٕ ُلٍ الهشكلح، ٌهٍّ  ، هفاقٍ أى "قاًّى العصّن الطّٗلح" لقق ققَّ

ًذٗظح الذطّن االقذصاقٕ ّالٌٗاٌٖ ّالشقافٖ ّانذتاطَ تالذطّن اإلتقاعٖ األقتٖ ال ٗظِن 

هتاشنج؛ تل ٗلوم للك هنّن أظٗال ّعصّن طّٗلح ؼذٔ ٗذفاعل األقب هع هظاُن الذطّن 

الهـذلفح ّٗكذٌب القّج هًِا،فِلا القاًّى ٗنفض انذتاط األقب تالهظذهع فٖ فذناخ ّظٗوج
 

(6 )
                                                                                                 .

 ّقق عهلخ الهانكٌٗح هع الّاقعٗح ظًتاً ئلٔ ظًب فٖ ذعهٗق االذظاٍ اللٕ ٗقعّ ئلٔ الذالوم 

تذًّعاذَ " علم االظذهاع"تٗى الذطّن االظذهاعٖ ّاالوقُان األقتٖ؛ هها أٌِم فٖ اوقُان 

اظذهاع "علم : الهـذلفح،  كاى هى تًِٗا علم ًشأ قتل هًذصف القنى العشنٗى أطلق علَٗ

، ّقق ذأشن ُلا العلم تالذطّناخ الذٖ ؼقشخ فٖ األقب هى "ٌٌّّٗلّظٗا األقب"أّ " األقب

ظاًب، ّها ؼقز فٖ هًاُط علم االظذهاع هى ظاًب آـن
( 7 )

.  

   

 

                                                           
   
 

  

  
  

 



.حطـخهخص حٿڄنهؾ حالؿظڄخ٫ٍ (6)ادسةسالمحاضرة ال   
                                      

.الكمً: االتجاه األول: 1  

ٗطلق علَٗ علم اظذهاع الظّاُن األقتٗح، ُّّ ذٗان ذظنٗتٖ ٌٗذفٗق هى الذقًٗاخ الذؼلٗلٗح فٖ 

هًاُط القناٌاخ االظذهاعٗح، هشل اإلؼصائٗاخ ّالتٗاًاخ ّذفٌٗن الظّاُن اًطالقاً هى قاعقج 

ٗتًِٗا القاني طتقاً لهًاُط ققٗقح شم ٌٗذـلص هًِا الهعلّهاخ الذٖ ذِهَ
( 8 )

.  

ّٗنٓ ُلا االذظاٍ أى األقب ظوء هى الؼنكح الشقافٗح، ّأى ذؼلٗل األقب ٗقذضٖ ذظهٗع أكتن 

عقق التٗاًاخ الققٗقح عى األعهال األقتٗح، فعًقها ًعهق ئلٔ قناٌح نّاٗح ها؛ فاًًا ًقني 

اإلًذاض النّائٖ فٖ فذنج هؼققج، ّتها أى النّاٗح ظوء هى اإلًذاض الٌنقٕ هى قصح ّقصح 

قصٗنج ّغٗنُا، فاًًا ًأـل فٖ الذّصٗف الكهٖ لِلا اإلًذاض عقق القصص ّالنّاٗاخ الذٖ 

ظِنخ فٖ ذلك التٗئح، ّعقق الطتعاخ الذٖ صقنخ هًِا، ّقنظح اًذشانُا، ّالعّائق الذٖ 

ّاظِذِا، ّلّ أهكى أى ًصل ئلٔ عقق القناء، ّاٌذظاتاذِم، ّغٗنُا هى اإلؼصائٗاخ 

الكهٗح؛ ؼذٔ ٗهكى لًا أى ًقني  الظاُنج األقتٗح كأًِا ظوء هى الظاُنج االقذصاقٗح، لكًَ 

اقذصاق الشقافح تهعًٔ أًًا ًٌذـقم فِٗا هصطلؼاخ اإلًذاض ّالذٌّٗق ّالذّوٗع، ّكل للك 

ًٌذـقهَ الٌذـالص ًذائط هِهح ذكشف لًا عى ؼنكح األقب فٖ الهظذهع
( 9 )

.               

، ًاقق فنًٌٖ لَ كذاب فٖ علم اظذهاع األقب، ُّّ "ٌكانتَٗ"ّهى نّاق ُلٍ الهقنٌح 

ٗقني األقب كظاُنج ئًذاظٗح هنذتطح تقّاًٗى الٌّق، ّٗهكى عى ُلا قناٌح األعهال 

األقتٗح هى ًاؼٗح الكم
( 10 )

.                                                                        

ّعلٔ ها ٌتق؛ ٗغفل ُلا االذظاٍ الطاتع الًّعٖ لألعهال األقتٗح، فذذٌآّ لقَٗ النّاٗح      

العظٗهح لاخ القٗهح الـالقج تالنّاٗح الِاتطح الذٖ ذعذهق علٔ اإلشانج، فُذقني األعهال 

 أًِا ظّاُن اظذهاعٗح ُذٌذـقم فِٗا لغح األنقام هى ؼٗز عقق الًٌؿ ّعقق على أساساألقتٗح 

َٗؼكم ُلٍ القناٌاخ  الطتعاخ ّهظهّع القناء ُّل ذؼّلخ ُلٍ النّاٗح ئلٔ فٗلم ًٌٗهائٖ؟، ف

                                                           
( 8 )

 : 6 6 
  

. 
( 10 )

  4  



( 11) على العمل األدبًاألٌاي الكهٖ ال الكٗفٖ؛ فال ذهلك ُلٍ الهقنٌح نؤًٗح ظهالٗح فٖ الؼكم 

.                                                                                                     

ّلكى  ها لتز ُلا الهًظّن أى ذطّن ّانذتط تشكٍل ها تالظاًب                            

، فقق "هانًٗا ٌذاغ"للتاؼشح الٌّٗقٗح " ؼقّق ؼنٗح الذعتٗن"الظهالٖ، ًظق للك تانواً فٖ 

ّظفخ ُلٍ القناٌح الذقًٗاخ اإلؼصائٗح ّالذظنٗتٗح  فٖ علم اظذهاع األقب تشكل هـذلف 

عى الٌاتق؛ فِٖ ذـذان ظاُنج هؼققج ُٖ ظاُنج ٌقف الؼنٗح  الذٖ ٗذهذع تِا ُكذَّاب القصح 

القصٗنج علٔ ّظَ الذؼقٗق فٖ هصن فٖ فذنج ؼكهٖ عتق الًاصن ّالٌاقاخ، ُّٖ ذذـل 

أى اإلتقاع القصصٖ ُّ أكشن أشكال اإلتقاع انذتاطاً  هًِظٗح ؼٗز ذنٓ هًظّنُا هى هًطلقاخ

تؼنكح الهظذهع، ّأًَ غالتاً ها ٗصطقم تالههًّعاخ االظذهاعٗح ُّٖ الههًّعاخ الٌٗاٌٗح، 

ّالقًٗٗح، ّاألـالقٗح
( 12 )

                                                                          .

     أها الهًطلق الشاًٖ الهًِظٖ للقناٌح فٗذهشل فٖ نؤٗح الكاذتح للؼنٗح تأًِا قنًٗح اإلتقاع، 

ّأى هؤشن قهع الؼنٗح ُّ أُم هؤشن لذقـل الهظذهع فٖ ذكٗٗف اإلًذاض األقتٖ، ّٗظِن ُلا 

القهع لقٓ الكاذب ًفٌَ قتل أى ٗهانٌَ علَٗ الهظذهع، ّٗذظلٔ للك فٖ النقاتح اللاذٗح لقٓ 

الكاذب ًفٌَ  فِّ تؼكم ـتنذَ االظذهاعٗح ٗعلم أى أعهالَ ُذهًع ئلا اذٌهخ تشٖء هى الظنأج، 

لللك فاى هؤشناخ لهصاقنج ّالؼظن ّهًع الذقاّل ّالعقّتح تالٌظى ُٖ الذٖ ٗهكى أى 

ًقٗي تِا قنظح ؼنٗح الذعتٗن الهٌهّغ تِا فٖ الهظذهع، ّقنظح الذعتٗن لاخ عالقح ّشٗقح 

 .  ( 13 )تالقٗهح الًّعٗح لألعهال اإلتقاعٗح، فِٖ لٌٗخ هؤشناً كهٗاً فؼٌب لكًَ هؤشن ًّعٖ ٗهكى قٗاٌَ

 ّعهقخ التاؼشح ئلٔ ذؼقٗق ؼاالخ الكذاب الهصنٗٗى اللٗى ذعنضخ أعهالِم اإلتقاعٗح فٖ 

هظال القصح القصٗنج للؼظن كلٗاً أّ ظوئٗاً تهًع الًشن أّ النقاتح أّ الؼلف أّ ذعنضّا ُم 

ذٗظح لًشنُم ُلٍ األعهال أّ اضطنّا للِظنج تِا ـانض ؼقّق الٌلطح، ،  شـصٗاً للٌظى

فنتطخ التاؼشح فٖ ُلٍ القناٌح تٗى الذطّن الؼضانٕ ّالذطّن اإلتقاعٖ هى ـالل قٗاي 

ؼنٗح الهتقع
( 14 )

                                                                                  .

                                                           
( 11 )

  :  
( 12)

 :67. 
( 13 )

  68. 
( 14 )

 :: حڅ 



  ّلٌٗخ ُلٍ الًهالض الذٖ أذٗؼخ للتاؼشح قناٌذِا ُٖ أفضل الًهالض الذٖ أتقعخ فٖ 

الهظذهع الهصنٕ فٖ ذلك الؼقتح الهؼققج، فلٗي الهًع ّالقهع ّالٌظى هقٗاٌاً لظّقج 

اتِا اذـلّا هى  األعهال األقتٗح، فًِاك أعهال ال ذقل ظّقج ّظنأج ّطهّؼاً عًِا ئال أى ُكذَّ

النهو ّالكًاٗح ّغٗنُا هى الذقًٗاخ الفًٗح للذعتٗن عى آنائِم تعٗقاً عى النقاتح
( 15 )

ّهع . 

للك ًظق أى تعض قناٌاخ ٌٌّّٗلّظٗا األقب الذظنٗتٗح لِا أُهٗح تالغح فٖ الكشف عى 

عالقح اإلًذاض الشقافٖ تالهٌذّٗاخ الهذعققج الفاعلح فٖ تًٗح الهظذهع هى ٌٗاٌٗح ّاقذصاقٗح 

ّاظذهاعٗح
( 16 )

                                                                                   .

أها الًقق اللٕ ّٗظَ لِلا االذظاٍ فتاإلضافح ئلٔ ئغفالَ للظاًب الًّعٖ لألعهال األقتٗح ـ كها 

ّضؼًا ٌاتقاً ـ فاًَ ٗكذفٖ تنصق الظّاُن ّال ٗذعهق فٖ ئهكاًٗح ذفٌٗنُا ّنتطِا تتعضِا، 

تل ّٗقٗم الذّاوٕ تٗى ظّاُن غٗن هذظاًٌح أصالً؛ ألى األقب ئًذاض ذـٗلٖ ئتقاعٖ ٗغاٗن 

ًّعٗاً طتٗعح الؼٗاج الـانظٗح، ُّلٍ ًقطح ضعف ظُّنٗح ذعٗب قناٌاخ علم اظذهاع األقب 

ظعل ًذائط عهلِا هظنق ئضافح لهظهّعح هى التٗاًاخ ّالهعلّهاخ الذٖ ذـقم علم االظذهاع 

ّقانٌَٗ أكشن هى ًقاق األقب ّالهذـصصٗى فَٗ
( 17 )

.  
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 ::  .حن٨َ
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  :54. 



(7)المحاضرة السابعة   

.حطـخهخص حٿڄنهؾ حالؿظڄخ٫ٍ  

.حٿڄيٍٓش حٿـيٿُش: حالطـخه حٿؼخنٍ-  2  

شم هانكي هى تعقٍ ّنأِٗها فٖ العالقح تٗى التًٔ الذؼذٗح ّالتًٔ الفّقٗح " ُٗظل"ًٌتح ئلٔ 

فٖ اإلًذاض األقتٖ ّاإلًذاض الشقافٖ، ُّلٍ العالقح هذتاقلح ّهذفاعلح هها ٗظعلِا عالقح ظقلٗح
 

(18 )
ن لِلا االذظاٍ عًقها قني ّؼلل العالقح تٗى األقب " ظّنض لّكاَ"ّقق تنو .  كهًظِّ

م قناٌاخ نتط فِٗا تٗى ًشأج الظًي األقتٖ  ّالهظذهع تاعذتانٍ اًعكاٌاً ّذهشٗالً للؼٗاج، ّققَّ

ٌٌّّٗلّظٗا "ّاوقُانٍ، ّتٗى طتٗعح الؼٗاج االظذهاعٗح ّالشقافٗح لهظذهع ها ذٌهٔ تـ

، ذًاّل فِٗا طتٗعح ًّشأج النّاٗح الهقذنًح تًشأج ؼنكح النأٌهالٗح العالهٗح "األظًاي األقتٗح

ّصعّق التنظّاوٗح الغنتٗح
( 19 )

                                                                 .

نُا ؼذٔ ذتًٔ اذظاُاً " لٌّٗاًظّلقهاى"شم ظاء تعقٍ  ّّ اللٕ انذكو علٔ هتاقب لّكاَ ّط

، ؼاّل فَٗ االقذناب هى الظاًب الكٗفٖ علٔ عكي "علم اظذهاع اإلتقاع األقتٖ"ٗطلق علَٗ 

الكهٖ" ٌكانتَٗ"اذظاٍ 
( 20 )

                                                                  .

علٔ هظهّعح هى الهتاقب العهٗقح ّالهذشاتكح الذٖ ٗهكى أى ًّظوُا فٖ " ظّلقهاى"اعذهق 

:                                                                                            الذالٖ

أى األقب لٗي ئًذاظاً فنقٗاً، ّال ٗعاهل تاعذتانٍ ذعتٗناً عى ّظِح ًظن " ظّلقهاى"ٗنٓ 

شـصٗح، تل ُّ ذعتٗن عى الّعٖ الطتقٖ للفئاخ ّالهظذهعاخ الهـذلفح، تهعًٔ أى األقٗب 

عًقها ٗكذب فاًَ ٗعتن عى ّظِح ًظن ذذظٌق فِٗا عهلٗاخ الّعٖ ّالضهٗن الظهاعٖ، 

اء علٔ أقتَ تٌتب قّذَ فٖ ذظٌٗق الهًظّن الظهاعٖ ّّعَٗ  فظّقج األقٗب ّئقتال القنَّ

الؼقٗقٖ تؼاظاخ الهظذهع، فٗظق القانب لاذَ ّأؼالهَ ّّعَٗ تاألشٗاء، ّالعكي صؼٗػ لهى 

ٗهلكّى ّعٗاً هوٗفاً 
( 21 )

.                                                                                                

                                                           
( 18 )

 .69:  : حن٨َ
( 19 )

 .55:  : حن٨َ
( 20 )

 .70:  : حن٨َ
( 21 )

 .57-56:  : حن٨َ



أى األعهال األقتٗح ذذهٗو تأتًٗح قاللٗح كلٗح، ُّٖ ها ٗفِم هى العهل األقتٖ فٖ ئظهالَ، ُّٖ 

ذـذلف هى عهٍل ٙـن، فعًقها ًقنأ عهالً  ها فاًًا ًًهّ ئلٔ ئقاهح تًٗح قاللٗح كلٗح ذذعقل 

تاٌذهنان كلها عتنًا هى ظوء ئلٔ آـن فٖ العهل اإلتقاعٖ، فالا اًذًِٗا هى القناءج ًكّى قق 

ًا تًٗح قاللٗح كلٗح ذذكّى هى الهقاتل الهفِّهٖ ّالهقاتل الفكنٕ للّعٖ ّالضهٗن  َّّ ك

االظذهاعٗٗى الهذتلّنٗى لقٓ األقٗب
( 22 )

.  

ّاعذهاقاً علٔ ها ٌتق ًظق تٗى العهل األقتٖ ّقاللذَ اذصاالً ّذًاظناً، ًّقطح االذصال تٗى 

ّالذٖ ٗطلق علِٗا " ظّلقهاى"التًٗح القاللٗح ّالّعٖ الظهاعٖ ُٖ أُم الؼلقاخ عًق 

نؤٗح العالم، كل عهل أقتٖ ٗذضهى نؤٗح للعالم، لٗي العهل األقتٖ الهًفنق "هصطلػ 

فؼٌب لكى اإلًذاض الكلٖ لألقٗب
( 23 )

.  

، كها قام تاظناء "الذكًّٖٗ"أّ " الذّلٗقٕ"هًِظَ " ظّلقهاى"اًطالقاً هى ُلا الهًظّن أٌي 

، فأصقن "لّكاَ"عقق هى القناٌاخ الذٖ ذنذتط تعلم اظذهاع األظًاي األقتٗح كها فعل 

قني فَٗ ًشأج النّاٗح الغنتٗح ّكٗفٗح " هى أظل ذؼلٗل ٌٌّّٗلّظٖ للنّاٗح"كذاتاً تعًّاى 

ذؼّالذِا الهـذلفح فٖ هناؼلِا الهذعققج ذعتٗناً عى نؤٗح التنظّاوٗح الغنتٗح للعالم
( 24)

.  

ّقق اٌذـقم تعض القانٌٗى العنب الهًَِط الذّلٗقٕ فٖ ذؼلٗل ظّاُن األقب العنتٖ، هى 

نئٗي ظهعٗح علهاء االظذهاع العنب، ّقق ذًاّل ظاُنج الغول " الطاُن لتٗب"أتنوُم 

العلنٕ فٖ العصن األهّٕ هى ؼٗز ذعتٗنُا عى نؤٗح العالم لفئح اظذهاعٗح هعًٗح، ؼاّل 

فِٗا أى ٗقٗم عالقح تٗى ظاُنج الغول العلنٕ ّتٗى طتٗعح األتًٗح االظذهاعٗح ّاالقذصاقٗح 

لِؤالء الشعناء، ّهقٓ ًظاؼِم فٖ ذققٗم نؤٗح للعالم ذعتن عى ّاقعِم االظذهاعٖ
( 25 )

.  

علم اظذهاع "شم ؼقز ذطّن فٖ هًاُط الًقق األقتٖ هها أقٓ ئلٔ ًشّء علم ظقٗق ُّ 

، ٗعذهق علٔ اللغح تاعذتانُا الٌّٗط الفعلٖ تٗى األقب ّالؼٗاج، فِٖ هنكو الذؼلٗل "الًص
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الًققٕ فٖ األعهال األقتٗح، فاذـال اللغح هًطقح للتؼز الًققٕ فٖ علم اظذهاع الًص األقتٖ 

ُّ الٌّٗلح لذفاقٕ الِّج الًّعٗح تٗى الظّاُن الهـذلفح
( 26 )

.  

َ لـ هى ًقٍق، ئل لٌٗخ ٌّٓ " نؤٗح العالم"ّقق اٌذطاع ُلا الهًِط األـٗن هى ذظاّو ها ّظِّ

نؤٗح فكنٗح ّلًُٗح ّفلٌفٗح، فعلم اظذهاع الًص ذصّن لغّٕ ٗنذتط تظلّن الظاُنج 

ٗذهٗو هى ـالل عنضَ " الًقق االظذهاعٖ"فٖ كذاتَ " تٗٗنوٗها"األقتٗح، ًّظق الًاقق 

لالذظاُاخ الذٖ ٌتقذَ شم أُم الصعّتاخ ّاالًذقاقاخ الذٖ ّظِخ ئلِٗا، شم ٗقذنغ ذصّناً 

أكشن ًضظاً ّذطّناً فٖ ٌٌّّٗلّظٗا األقب
( 27 )

.  

 

 

 

 

(9()8)امنة والتاسعةثالمحاضرة ال   

.        الوٌهج االجتوبعً فً الٌقد العربً  

للظاؼظ، ّالؼنص " التـالء"ًظق فٖ ذناشًا الًققٕ الققٗم ًققاً للهظذهع ٌّلّكٗاذَ ككذاب 

علٔ النتط تٗى الهعًٔ الشنٗف ّاللفظ الشنٗف اللٕ ًظقٍ عًق تشن تى الهعذهن، ّتعض 

الهالؼظاخ الهًذشنج فٖ كذب الًقق الققٗم الذٖ ذؼز علٔ النتط تٗى الهٌذّٓ الذعتٗنٕ 

ّهٌذّٓ الهذلقٗى
( 28 )

.  

أها فٖ الًقق الؼقٗز، فلم ٗكى لِلا الهًِط نّاق تانوّى هقذًعّى تَ، ٗنتطّى تٗى اإلًذاض 

الهاقٕ ّاإلًذاض األقتٖ كها ّٗظق فٖ نٌّٗا، ّلكًًا ًظق تعض القعّاخ ئلٔ االُذهام 

تاالذظاٍ االظذهاعٖ فٖ الًقق األقتٖ عًق شتلٖ شهٗل، ٌّالهح هٌّٔ، ّعهن الفاـّنٕ، 

                                                           
( 26 )

 .61: ڃنخهؾ حٿنٸي حٿڄ٬خَٛ: حن٨َ
( 27 )

 .72: حٿنٸي حألىرٍ حٿليَغ ـ أٓٔه حٿـڄخٿُش وڃنخهـه حٿڄ٬خَٛس: ، وحن62َ٨: ڃنخهؾ حٿنٸي حٿڄ٬خَٛ: حن٨َ
  

.  :  : 



ّقق اقذنب ُلا الهًِط هى الهقنٌح الظقلٗح عًق هؼهّق أهٗى العالم، ّعتق العظٗم أًتي، 

ّلّٗي عّض، ؼذٔ كاى ذظلَٗ فٖ الًقق األٗقلّظٖ عًق هؼهق هًقّن
( 29 )

.  

 ڃٸخٍرش حالؿظڄخ٫ُش ٿألىد

نلخوٽ ٳٍ هٌه حٿىٍٷش طٔڀ٢ُ حٿ٠ىء ٫ڀً حٿ٬الٷش حٿٸخثڄش رُن ٫ڀڂ حالؿظڄخ٩ وحٿنٸي                    

حألىرٍ، رخ٫ظزخٍه ڃن أهڂ حٿ٬ڀىځ حإلنٔخنُش حٿظٍ ح٫ظڄيهخ حٿنٸي حألىرٍ إلنظخؽ ڃ٬َٳش ٫ڀڄُش رخٿ٨خهَس 

حألىرُش ورظـڀُخطهخ حٿنُٜش، وإلٻٔخرهخ حٿ٤خر٪ حٿ٬ڀڄٍ، ٳخألىد ال َڄټن أڅ َنٴٜپ ٫ن ُٓخٷه 

حٿڄـظڄ٬ٍ، ٳټپ نٚ أىرٍ ٿُْ ٓىي طـَرش حؿظڄخ٫ُش، ٫زَ وحٷ٪ وڃظَُٰ ورخٿَٯڂ ڃن ٻپ 

حٿڄٔخٳخص حٿڄىٟى٫ُش حٿظٍ َ٘ظ١َهخ ر٬ٞ حألىرخء ٿڄڄخٍٓش حألىد، ٳبڅ حٿڄـظڄ٪ َڀٸٍ ر٨الٿه ٫ڀً 

َُٛوٍس حٿ٬ڄڀُش حإلريح٫ُش، رپ وَىؿه ڃٔخٍحطهخ حٿڄڄټنش ٳٍ ٻؼَُ ڃن حألكُخڅ، ٳال أىد ريوڅ 

 . ڃـظڄ٪، وال ڃـظڄ٪ ريوڅ أىد

                      ٳڄخهٍ اًڅ ڃزٍَحص ڃُالى هٌح حٿنى٩ ڃن حٿٔىُٓىٿىؿُخ ٳٍ حٍطزخ١هخ رخألىد؟ 

وڃخهٍ أرَُ ٓڄخص حٿظ٤ىٍ حٿظخٍَوٍ ٿهٌه حٿ٬الٷش؟ وڃخًح ٫ن حٿلُٜڀش وحٿظَحٻڂ حٿڄ٬َٳٍ ٳٍ هٌح 

حٿزخد؟ وڃخهٍ أهڂ حالطـخهخص وحٿڄ٘خٍد وحٿَوحى؟ واٿً أٌ كي ٓخهڄض ٓىُٓىٿىؿُخ حألىد ٳٍ 

 هيڃش حألىد أو ر٘ټپ ٫ټٍٔ ٳٍ حالنٸالد ٫ڀُه؟

. طڀټڂ أرَُ حٿظٔخإالص حٿظٍ ٓنلخوٽ ٳٍ هٌح حٿڄٸخٽ حإلؿخرش ٫نهخ ٳٍ هٌه حٿن٨َس حٿظخٍَوُش

 :  ن٨َس طخٍَوُش     

 اڅ حٿڄلخوالص حٿلؼُؼش ٿڀنٸي حألىرٍ حالؿظڄخ٫ٍ ٷي ٥هَص ڃ٪ حٿڄٴهىځ حألٳال١ىنٍ حٿ٘هَُ     

اڅ ٬َٗ حٿڄالكڂ و٬َٗ حٿظَحؿُيَخ، : »حٿٌٌ نڄخه ر٬يه أ٤ٍٓى ر٬زخٍطه حٿڄ٬َوٳش « حٿڄلخٻخس»

 (.1)«وٻٌٿٺ حٿټىڃُيَخ ٻپ هٌح رىؿه ٫خځ أنىح٩ ڃن ڃلخٻخس حٿىحٷ٪

ر٬يهخ ريأص طظنخڃً ڃلخوالص حٿظ٬َٱ ٫ڀً ١ز٬ُش حٿ٬الٷش رُن حأل٫ڄخٽ حألىرُش وطؤػَُحص حٿى٢ٓ     

ٳٍ ( 1744-1668) ٳُټى صحالؿظڄخ٫ٍ ٫ڀُهخ، أ٥هَهخ ڃلخوٿش حٿڄٴټَ حإل٤َخٿٍ ؿخڅ رخد طُْ

ڃ٬َٝ كيَؼه ٫ن ٫ڀڂ ؿيَي َيٍّ حٿ٤ز٬ُش حٿڄ٘ظَٻش ٿألڃڂ، كُغ ٫َٝ ألهڄُش حألىد ٳٍ 

حٿل٠خٍحص، ورُن حٿ٬الثٶ حٿٸخثڄش رُن حٿڄنظىؽ حألىرٍ وحٿنٔٶ حالؿظڄخ٫ٍ حٿٌٌ َنظؾ ٳُه هٌح حألىد 
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.   :  



ڃئٻيحً أڅ ٻؼَُحً ڃن حألنىح٩ حألىرُش ڃخ ٻخنض ٿظ٨هَ ٿىال حٿُٔخٷخص وحٿَ٘و١ حالؿظڄخ٫ُش حٿڄَطز٤ش 

رهخ، ٳخٿڄالكڂ رخٿنٔزش اٿُه حٍطز٤ض رخٿڄـظڄ٬خص حٿ٬٘خثََش، وحٿڄَٔف حٍطز٢ رڄـظڄ٪ حٿڄيَنش 

 (.2)وحٿيوٿش، وحٿَوحَش حٍطز٤ض ر٨هىٍ حٿڄـظڄ٪ وحنظ٘خٍ حٿظ٬ڀُڂ

أڅ حألىد َـذ أڅ َٜىٍ حٿظَُُٰحص حٿڄهڄش ٳٍ ( 1817-1766)ور٬يه، أٻيص ڃيحځ ىٌ ٓظخَپ    

حٿن٨خځ حالؿظڄخ٫ٍ، هٜىٛخً طڀٺ حٿظَُُٰحص حٿظٍ طيٽ ٫ڀً حٿلَٻش نلى أهيحٱ حٿلََش وحٿ٬يحٿش، 

َٟوٍس ٳهڂ حِىحد حألؿنزُش « ٳٍ حألىد ڃن كُغ ٫الٷظه رخٿن٨ڂ حالؿظڄخ٫ُش»وٍأص ٳٍ ٻظخرهخ 

 (.3)٫زَ هڀٴُظهخ حالؿظڄخ٫ُش وحٿؼٸخٳُش وحإلَټىٿىؿُش

 A. Conte وٿٸي ٻخڅ ٿظ٤ىٍ حٿ٬ڀىځ حٿ٤ز٬ُُش ٛيحه ٳٍ حٿٴڀٔٴش حٿى٬ُٟش ٫ني أوٻٔض ٻىنض    

، وهى ڃخ كيح رز٬ٞ حٿنٸخى أڅ ٬٠َىح ٿألىد ٷىحنُن طڄخػپ ٷىحنُن حٿ٬ڀىځ حٿ٤ز٬ُُش ٳٍ (1798-1857)

. طخٍَن وهخٌٍ ٿٴُن. هٌح رخإلٟخٳش اٿً أ٫ڄخٽ ٻپ ڃن ٓخنض رُٲ وص. ىٷظهخ

اؿڄخالً ٳٸي ڃُِ حٿزخكؼىڅ ٳٍ ٫الٷش حٿنٸي حألىرٍ ر٬ڀڂ حالؿظڄخ٩، رُن ڃَكڀظُن أٓخُٓظُن، حٍطز٤ظخ  و

   :رخٿظ٤ىٍ حٿظخٍَوٍ حٿٌٌ ٫َٳه ٫ڀڂ حؿظڄخ٩ ورظ٤ىٍ حٿٴټَ حٿنٸيٌ حٿڄئْٓ ٫ڀُه

اٿً ڃنظٜٲ حٿٸَڅ حٿـ  19، حٿڄڄظيس ڃن ريحَش حٿٸَڅ حٿـ  ڃَكڀش حٿڄٸخٍرش حالؿظڄخ٫ُش ٿألىد- 1   

، وحٿظٍ ٫َٳض ن٘ؤس ٫ڀڂ حالؿظڄخ٩ وحٓظٸالٿه ٫ن حٿظؤڃالص حٿٴڀٔٴُش، وٻٌح ر٬ٍٔ حٿنٸي حألىرٍ اٿً 20

. حالٓظٴخىس ڃنه ٳٍ ٳهڂ حٿ٨خهَس حألىرُش

وطڄُِص  20وطزظية هٌه حٿڄَكڀش ڃنٌ ڃنظٜٲ حٿٸَڅ حٿـ ، ڃَكڀش ٫ڀڂ حؿظڄخ٩ حألىد- 2      

رظ٤ىٍ ٫ڀڂ حالؿظڄخ٩ ورظ٤ىٍ حٿٴټَ حٿنٸيٌ حٿڄئْٓ ٫ڀً هٌح حٿ٬ڀڂ رخٓظٴخىطه ڃن حٿن٨ََخص 

وحٿڄٴخهُڂ حالؿظڄخ٫ُش وڃن حٿڀٔخنُخص حٿليَؼش، ٿالٷظَحد ڃن ١ز٬ُش حألىد رخ٫ظزخٍه انظخؿخً ٿٰىَخً 

وط٘ټپ ٻظخرخص ٻپ ڃن هنٌَ رَُُ وڃُ٘ىى . ََطز٢ رخٿلُخس حالؿظڄخ٫ُش حٿوخٛش أو حٿ٬خڃش ٿألىرخء

ٻىٿيحڅ  څوٿىَُٔخ ٕػڂ رَوُ ٻظخرخص ٻپ ڃن ؿىٍؽ ٿىٻخ ص( 4)حٿڄُالى حٿ٫ٍَ٘ الؿظڄخ٫ُش حألىد

. وڃُوخثُپ رؤهظُن

وأىي ط٬يى ٻظخرخص ڃئٍهٍ حٿيٍحٓش حالؿظڄخ٫ُش ٿألىد ونٸخىهخ اٿً ط٬يى حٿڄيحٍّ وحالطـخهخص       

 :وأنڄخ١ حٿ٬الٷش رُن ٫ڀڂ حالؿظڄخ٩ وحٿنٸي حألىرٍ، ٳنـي

 .حٿٌٌ َڄؼپ ڃَكڀش حٿڄٸخٍرش حالؿظڄخ٫ُش ٿألىد: حٿنٸي حالؿظڄخ٫ٍ -    1 



 .وحٿٌٌ طنيٍؽ طلظه ڃـڄى٫ش ڃن حٿظُخٍحص ٓنظ٬َٱ ٫ڀُهخ الكٸخً : ٫ڀڂ حؿظڄخ٩ حألىد -   2 

I)حٿنٸي حالؿظڄخ٫ٍ ٿألىد: 

ٳهٍ ط٬ي ڃن أوحثپ حٿڄن٨ََن ٿهٌح ( 1817-1766)ٻڄخ أَٗنخ ٓخرٸخ ٿڀنخٷيس حٿٴَنُٔش ڃيحځ ىٌ ٓظخَپ 

حٿٌٌ ٬َي أوٽ ڃلخوٿش ٳٍ ٳَنٔخ ( حألىد و٫الٷظه رخألن٨ڄش حالؿظڄخ٫ُش: )حالطـخه ڃن هالٽ ٻظخرخطهخ

٫ِڃض ٫ڀً : » وطٸىٽ ٳٍ ڃيهپ هٌح حٿټظخد،(5)ٿـڄ٪ ڃٴهىڃٍ حألىد وحٿڄـظڄ٪ ٳٍ ىٍحٓش ڃنهـُش

أڅ أن٨َ ٳٍ ڃيي طؤػَُ حٿيَن وحٿ٬خىحص وحٿٸىحنُن ٳٍ حألىد، وڃيي طؤػَُ حألىد ٳٍ حٿيَن وحٿ٬خىحص 

. (6)«وحٿٸىحنُن

وأٻيص ٫ڀً َٟوٍس ٳهڂ حِىحد حألؿنزُش ٫زَ هڀٴُخطهخ حالؿظڄخ٫ُش وحٿؼٸخٳُش وحإلَټىٿىؿُش     

ڃظنخوٿش حٿٴخٍٵ De L'Allemagne( ٫ن أٿڄخنُخ)ٿظ٤زٶ ر٬ي ًٿٺ ٳټَطهخ هٌه ٳٍ ٻظخرهخ حٿظخٿٍ 

حٿـهىٌ رُن حٿ٘وُٜش حٿٴَنُٔش حٿٰ٘ىٳش رخٿلىحٍ ٳٍ حٿٜخٿىنخص، وحٿ٘وُٜش حألٿڄخنُش حٿڄڄ٬نش ٳٍ 

 (.7)حٿظٴَى وحٿ٬ٸالنُش، ڃٔظ٬ُنش رڄٴخهُڂ ٫َٜ ڃىنظٔټُُه ورز٬ٞ آٍحء ڃ٬خَٛهخ حألٿڄخنٍ هَىٍ

حٿٜخىٍ ٓنش ( طخٍَن حألىد حإلنـڀٌُِ)ٳٍ ٻظخره ( 1893-1828)طخٍَن . أڃخ حٿنخٷي وحٿڄئٍم ص    

، ٳُئٻي أڅ طټىڅ ٷىحنُن حألىد ٷىحنُن طٸىځ ٫ڀً حٿلظڄُش ٫ڀً نلى ڃخ طظٜٲ ره حٿٸىحنُن 1863

حٿ٤ز٬ُُش حٿظٍ ال ط٬َٱ حٿوٜخثٚ وال حٿٸىحنُن حٿٴَىَش، وٷي حطوٌ طُن ڃن طخٍَن حألىد حإلنـڀٌُِ 

حٿ٬ڄپ حألىرٍ َظليى رىح٤ٓش ؿڄڀش : »ڃُيحنخً ٿزلؼه رهيٱ حٿىٛىٽ اٿً ٷىحنُن ٫خڃش، ڃن ڃن٤ڀٶ أڅ

وٷي ريح وحٟلخً ڃن ط٤زُٸه ٿٴَُٟظه « ڃن حٿ٬ىحڃپ طڄؼپ حٿلخٿش حٿ٬ٸڀُش حٿ٬خڃش وحٿ٨َوٱ حٿڄل٤ُش

هٌه وڃنخٷ٘ظه حٿظٴُٜڀُش ٿهخ أنه ٬ََُ أهڄُش هخٛش اٿً حٿى٢ٓ حالؿظڄخ٫ٍ أو حٿزُجش حٿظٍ طوڀٶ حٿلخٿش 

وٷي كخوٽ طُن طٴَُٔ هٌه حٿلخٿش حٿ٬ٸڀُش ڃن هالٽ ط٤زُٶ ڃ٬خىٿش . حٿ٬ٸڀُش حٿالُڃش ٿإلريح٩ حألىرٍ

ألڅ حڃظِحؽ هٌه حٿ٬نخَٛ حٿؼالػش هى ( 8)حٿـنْ وحٿزُجش وحٿ٬َٜ: طلڀُڀُش ٷىحڃهخ ڃئػَحص ػالػش هٍ

حٿٌٌ َليى حٿ٨خهَس حألىرُش، وَ٘ڄپ ڃ٤ٜڀق حٿـنْ ڃـڄى٫ش ڃن حألٳټخٍ ٫ن حٿىٍحػش وحألٍٝ 

وحٿڄنخم، وط٠ڂ حٿزُجش حٿ٬ىحڃپ حالؿظڄخ٫ُش وحالٷظٜخىَش وحٿؼٸخٳُش، ٳٍ كُن ََٻِ حٿ٬َٜ حالنظزخه 

 (.9)٫ڀً ؿىحنذ حالٓظٸَحٍ وحٿظَُُٰ ٳٍ حٿل٠خٍس

ڃن أوحثپ حٿنٸخى حٿٌَن طنخوٿىح حٿ٬الٷخص رُن حٿٴنخڅ وڃـظڄ٬ه، ورُنه ورُن أٷَحنه، « طُن»ٿٸي ٻخڅ 

. وحٿ٤َٵ حٿظٍ َئػَ رهخ ٫ڀً حٿـڄهىٍ ٳٍ حٿلُٜڀش حإلريح٫ُش ٿڀٴنخڅ



ور٬يهڄخ ٨َهَ ٻپ ڃن ٻخٍٽ ڃخٍٻْ وانـڀِ رن٨ََظهڄخ حٿڄخىَش حٿظخٍَوُش حٿظٍ طئٛپ ٿ٬الٷش     

حألىد رخٿىحٷ٪ حالؿظڄخ٫ٍ وربىٍحؽ حإلريح٩ حألىرٍ ٳٍ حٿَُٜوٍس حالؿظڄخ٫ُش وحٿظخٍَوُش، كُغ ال 

 طٴَٔ أ٫ڄخٽ حإلنٔخڅ رڄ٬ِٽ ٫ن حٿَٜح٩ حٿ٤زٸٍ وحٿزنخء حٿظلظٍ حالٷظٜخىٌ، وكُغ حٿٜڀش رُن

حٿڄـظڄ٪ ڃن ؿهش وحإلَيَىٿىؿُخ وحٿڄ٬َٳش وحٿٴن وحألىد ڃن ؿهش أهَي، طٸىځ ٫ڀً حٿنڄ٢ حٿـيٿٍ، 

 .وَنزٍٰ أڅ طلڀپ ٫ڀً هٌح حٿنلى

حٿظلظُش وحٿٴىٷُش، ٳڄخىحځ حألىد ٬َظزَ ڃـخال ڃن : وهٌه حٿ٬الٷش حٿـيٿُش طزَُ ڃن هالٽ حٿزنُظُن   

ڃـخالص حٿزنُش حٿٴىٷُش، ٳبنه ُٓټىڅ ڃلټىڃخ رڄٸىڃخص حٿزنُش حٿظلظُش و٫ڀً ٍأٓهخ حٿ٬الٷش حالؿظڄخ٫ُش 

. (10)ٳٍ وحٷ٪ طخٍَوٍ وحؿظڄخ٫ٍ ڃ٬ُنُن

حٿٌٌ ٛخ٭ ٳُه ٻپ ڃن ڃخٍٻْ وانـڀِ أٳټخٍهڄخ كىٽ هٌه حٿ٬الٷش ( حألىد وحٿٴن)ٳټخڅ ٻظخد 

وو٬ٟخ ٳُه حٿڄزخىة حٿظٍ نه٠ض ٫ڀُهخ حٿيٍحٓش حالؿظڄخ٫ُش ٿألىد وهٜىٛخً ن٨ََش حألىد 

 (.ؿيحنىٱ)و( رڀُوخنىٱ)حالٗظَحٻٍ ڃ٪ 

 حٿى٬ُٟش وحٿـيٿُش: وٷي طَطذ ٫ن هٌح حطـخهخڅ ڃظڄخَِحڅ ٳٍ حٿنٸي حالؿظڄخ٫ٍ هڄخ    

حٿنٸي حالؿظڄخ٫ٍ حٿڄئْٓ ٫ڀً ٫ڀڂ حالؿظڄخ٩ حٿى٬ٍٟ َن٨َ اٿً حألىد رخ٫ظزخٍه ڃ٬ڀىالً ٿ٬ڀش - أ

ٷخر٬ش ٳٍ حٿى٢ٓ حالؿظڄخ٫ٍ وڃـٔيس ٳٍ حٿىحٷ٪ حٿوخٙ رخألىَذ، وٿٌٿٺ ٳبڅ حٿنخٷي حالؿظڄخ٫ٍ َهظڂ 

رخٿټ٘ٲ ٫ن حٿ٬ىحڃپ حٿڄوظڀٴش، حٿ٤ز٬ُُش وحٿؼٸخٳُش وحٿيَنُش وحألهالٷُش وٯَُهخ حٿظٍ أػَص ٳٍ 

(. 11)ٗوُٜش حألىَذ ووٓڄض أىره رٔڄخص ڃظَطزش ٫ن طٴخ٫ڀه حٿوخٙ ڃ٪ هٌه حٿ٬ىحڃپ

حٿٌٌ َن٨َ اٿً حألىد ٳٍ ٫الٷظه رخٿڄـظڄ٪ وٳٶ حٿن٨ََش حٿڄخٍٻُٔش حٿنٸي حالؿظڄخ٫ٍ حٿـيٿٍ - د   

ٳٍ طليَيهخ ٿ٬الٷش حإلنٔخڅ رخٿىحٷ٬ُن حالٷظٜخىٌ وحالؿظڄخ٫ٍ، وٿٌٿٺ ٳبڅ حألىَذ ٬َټْ ٳٍ أىره 

ٍإَش حٿ٤زٸش أو حٿٴجش حالؿظڄخ٫ُش حٿظٍ َنظڄٍ اٿُهخ، وال َڄټنه أڅ ٬َزَ ٫ن ًحطه اال ٳٍ ن٤خٵ ٫الٷظه 

 (.12)رخٿٌوحص حٿظٍ َ٘ظَٹ ڃ٬هخ ٳٍ حٿى٬ُٟن حالٷظٜخىٌ وحالؿظڄخ٫ٍ

II   -٫ڀڂ حؿظڄخ٩ حألىد :

وحٿٌٌ وحٻذ حٿظ٤ىٍ حٿڄِىوؽ حٿٌٌ ٫َٳه ٻپ ڃن ٫ڀڂ حالؿظڄخ٩ ون٨ََش حٿنٸي حألىرٍ وڃنخهـه،    

. وڃـڄى٫ش ڃن حالطـخهخص وحٿظُخٍحص حٿڄنيٍؿش طلض ٫ڀڂ حؿظڄخ٩ حألىد

: حٿزنُىَش حٿظټىَنُش    1- 

 ؿىٿيڃخڅ أرَُ ٍوحى هٌح حٿظُخٍ، وحٓظني ٳٍ ًٿٺ ٫ڀً ڃلخوالص ٫يَيس ٳٍ حٿظَحع څ٬َظزَ ٿىَُٔخ    



٫ني ٿىٻخطٖ حٿظٍ طَي ٳٍ ( 13)حٿٌٌ أنظـظه حٿڄخٍٻُٔش كىٽ حألىد، وهٜىٛخً ن٨ََش حالن٬ټخّ

. حٿڄزي٩ حن٬ټخٓخً ٿڀى٫ٍ حٿـڄ٬ٍ

وڃ٪ حٿظ٤ىٍ حٿٌٌ ٫َٳه ٫ڀڂ حالؿظڄخ٩ ڃن ؿهش وحٿنٸي حألىرٍ ڃن ؿهش ػخنُش، ٷيځ ؿىٿيڃخڅ ن٨ََش 

حٿزنىَش حٿظټىَنُش حٿظٍ طَي ٳٍ حٿڄزي٩ أكي حٿ٬نخَٛ حٿڄهڄش ٳٍ هٌح حٿى٫ٍ، حٿ٬نَٜ حٿٌٌ َٔڄق 

                   (.14)أل٠٫خء حٿـڄخ٫ش رى٫ٍ ڃخ َٴټَونه و٬ََ٘وڅ ره ىوڅ أڅ ٬ََٳىح ڃىٟى٫ُخ ىالٿظه

ٿٸي ٻخڅ طُن ڃن أوحثپ حٿنٸخى حٿٌَن طنخوٿىح حٿ٬الٷخص رُن حٿٴنخڅ وڃـظڄ٬ه، ورُنه ورُن أٷَحنه،  

                                       .وحٿ٤َٵ حٿظٍ َئػَ رهخ ٫ڀً حٿـڄهىٍ ٳٍ حٿلُٜڀش حإلريح٫ُش ٿڀٴنخڅ

وٷزپ حٿظ٤َٵ ٿڀ٬نخَٛ حٿظٍ طنهٞ ٫ڀُهخ ن٨ََش حٿزنُىَش حٿظټىَنُش ٿـىٿيڃخڅ، نظىٷٲ ٫ني طڀوُٚ  

: طىىوٍٱ ٿڀڄزخىة حألٓخُٓش ٿڀزنُىَش ٳٍ ڃـخٽ حٿنٸي حألىرٍ

  

                                                            .أڅ حٿنٚ حألىرٍ هى حٿڄىٟى٩ حٿـىهٌَ ٿڀنٸي- أ

وأنه نظخؽ ٿٰىٌ ٷزپ ٻپ ٍٗء، وڃن ػڂ ٳبڅ ىٍحٓظه َـذ أڅ طټىڅ ٿٰىَش ٳٍ حٿڄلپ حألوٽ، ال - د 

                                                              .ڃـخٽ ٳُهخ ٿڀظؤوَالص حٿوخٍؿش ٫ن ن٤خٵ حٿڀٰش

                                                   .أنه َڄؼپ وكيس ڃوظڀٴش، وىٍحٓظه َـذ أڅ طظڂ ىحهڀهخ- ؽ

أڅ أٌ نٚ َظټىڅ ڃن ٫نخَٛ أٓخُٓش وأهَي ػخنىَش، وهيٱ حٿيٍحٓش حٿزنخثُش، ٿُْ طڀٺ - ى

 حٿ٬نخَٛ ٳٍ ًحطهخ رپ حٿظ٬َٱ ٫ڀً ٗزټش حٿ٬الٷخص ًحص حٿيالٿش حٿظٍ طٸىځ رُنهخ، و١ز٬ُش حٿٸىحنُن

                                                                                                         .حٿظٍ طلټڄهخ

                      .(15)َـذ حٿظ٬ڄٶ ٳٍ ڃ٬خنٍ حٿټڀڄخص حٿڄٔظويڃش وڃيٿىالطهخ حٿؼٸخٳُش وحٿ٬ٸڀُش- هـ  

: ون٬ىى ٿـىٿيڃخڅ حٿٌٌ ال َوَؽ ٫ن ڃخ ٿوٜه طىىوٍوٱ وَئٻي ٫ڀً أڅ 

حألىد َظـٔي ڃخىَخً ٳٍ رنُش ٿٰىَش ڃئٓٔش ٫ڀً ڃـڄى٫ش ڃن حٿ٬الٷخص حٿيحهڀُش، وأڅ هٌه حٿزنُش -

. حٿڀٰىَش ط٘ټڀض ڃن ٷزپ أىَذ، ورخٿظخٿٍ طټظٔذ ىالٿظهخ ڃن ٫الٷظهخ ره

حٿظٍ ( حٿيٍحٓش حٿظټىَنُش)ال َڄټن ٳهڄهخ وطٴَُٔهخ اال ڃن هالٽ ( رنُش ىحٿش)هٌه حٿزنُش حٿڀٰىَش ط٘ټپ -

ٍإَش )طٴُي رؤڅ هٌه حٿزنُش ٿُٔض ڃٰڀٸش وؿخڃيس وانڄخ طظڄُِ رخٿلَٻش وحٿظىحٿي ڃن رنُش ًهنُش هٍ 

                                                                                                    (.حٿ٬خٿڂ

ال َنظـهخ حألىَذ، وانڄخ هٍ ڃٔظڄيس ڃن ٍإَش حٿ٬خٿڂ ٿڀ٤زٸش حالؿظڄخ٫ُش حٿظٍ َنظڄٍ  (ٍإَش حٿ٬خٿڂ)- 



اٿُهخ، هٌه حٿَإَش حٿظٍ ال طىؿي ڃن٬ِٿش ٳٍ وحٷ٪ طخٍَوٍ وحؿظڄخ٫ٍ ڃ٬ُن، وانڄخ طىؿي رڄىحُحس 

. حٿ٤زٸخص حالؿظڄخ٫ُش حٿڄظ٬خَ٘ش ڃ٬هخ

ٿُٔض ٷخثڄش ٫ڀً حالن٬ټخّ، ( حٿ٤زٸش حالؿظڄخ٫ُش) و(حٿزنُش حٿٌهنُش) و(حٿزنُش حٿڀٰىَش)حٿ٬الٷش رُن -

 (.16) حٿٌٌ َٸظ٠ٍ طىٿي رنُش ڃن أهَي ىوڅ أڅ طټىڅ ڃ٤خرٸش ٿهخ(حٿظنخ٥َ حٿزنُىٌ)وانڄخ طٸىځ ٫ڀً 

وهټٌح َڄټن حٿٸىٽ اڅ ؿىٿيڃخڅ كُن َي٫ى اٿً حالهظڄخځ رڄخ طٴٜق ٫نه ؿڄخ٫ش حؿظڄخ٫ُش ڃليىس، 

َٸيځ ٳٍ هٌح حٿزخد ڃنهـخً هٜزخً وٛخٍڃخً، رظليَيه ٍإَش حٿ٬خٿڂ ٻب١خٍ طٴٌَُٔ َڄټن أڅ َٴ٠ٍ اٿً 

طٜنُٲ نڄ٤ٍ، وٻٌٿٺ نـيه َٔظويځ ڃٴهىځ حٿظى٢ٓ رُن حألىد وحٿڄـظڄ٪ حٓظويحڃخً ڃىٳٸخً، رب٤٫خثه 

 (.17)حٿيوٍ حٿَثٍُٔ ٳٍ هٌح حٿڄـخٽ اٿً حٿظُخٍ حإلَيَىٿىؿٍ حٿٌٌ طيَڄه حأل٫ڄخٽ حألىرُش وطٔڄى ره

 :حالنظٸخىحص حٿڄىؿهش ٿڀزنُىَش حٿظټىَنُش  

حٓظنيص هٌه حالنظٸخىحص ٫ڀً ٍوحٓزهخ حالن٬ټخُٓش، و٫ڀً ن٨َطهخ ٿڀنٚ حألىرٍ رخ٫ظزخٍه  -  1 

ڃنٔـڄخً اَيَىٿىؿُخً، و٫ڀً هڀٴُظهخ حإلَيَىٿىؿُش وحٿُٔخُٓش، و٫ڀً ٷٜىٍهخ ٳٍ طلڀُپ حٿزنُش حٿڀٰىَش 

           (.18)ٿڀنٚ حألىرٍ ٳٍ ڃٔظىَخطه حٿيحهڀُش

. حٳظٸخٍهخ اٿً طٴَُٔ ؿيٿٍ ٿڀ٤ََٸش حٿظٍ طڂ رهخ انظخؽ حٿ٬ڄپ رىح٤ٓش حٿٴَى وحٿـڄخ٫ش ڃ٬خً -2

َئهٌ ٫ڀً ؿىٿيڃخڅ اكخٿظه حألىد اٿً ڃو٤٤خص وڃىٟى٫خص َڄټن ٿڀٴُڀٔىٱ أڅ َظَؿڄهخ -3

٫ڀً ٓزُپ حٿڄؼخٽ ٳٍ ٗوُٜظُن كخَٟطُن، هڄخ حٿز٤ڀش ( أنيٍوڃخٹ)رخٿـىىس ًحطهخ، كُن طڀوُٜه 

وحٿ٬خٿڂ، َٸڀالڅ ڃن أهڄُش حٿظ٬ٸُي ٳٍ حٿنُٔؾ حٿ٬ٌَ٘، وڃن ػڂ ٠َ٪ هٜىُٛش حٿىحٷ٬ش حألىرُش رُن 

 (.19)ٷىُٓن، ڃهڄخ طليع ٫ن طڄخٓٺ حٿ٬ڄپ حألىرٍ

: حٿنٸي حإلَيَىٿىؿٍ(-2 

 ََُ٘ ٻخٳش حٿنٸخى حٿڄنظڄُن ٿڀٴټَ حٿڄخٍٻٍٔ اٿً حٿ٬الٷش حٿىػُٸش ٿألىد ٥خهَسً ونٜىٛخً 

                                                  .أڅ حٿنٚ حألىرٍ هى حٿڄىٟى٩ حٿـىهٌَ ٿڀنٸي- أ 

وأنه نظخؽ ٿٰىٌ ٷزپ ٻپ ٍٗء، وڃن ػڂ ٳبڅ ىٍحٓظه َـذ أڅ طټىڅ ٿٰىَش ٳٍ حٿڄلپ - د           

                                                    .حألوٽ، ال ڃـخٽ ٳُهخ ٿڀظؤوَالص حٿوخٍؿش ٫ن ن٤خٵ حٿڀٰش

                                          .أنه َڄؼپ وكيس ڃوظڀٴش، وىٍحٓظه َـذ أڅ طظڂ ىحهڀهخ- ؽ          



أڅ أٌ نٚ َظټىڅ ڃن ٫نخَٛ أٓخُٓش وأهَي ػخنىَش، وهيٱ حٿيٍحٓش حٿزنخثُش، ٿُْ طڀٺ - ى         

 حٿ٬نخَٛ ٳٍ ًحطهخ رپ حٿظ٬َٱ ٫ڀً ٗزټش حٿ٬الٷخص ًحص حٿيالٿش حٿظٍ طٸىځ رُنهخ، و١ز٬ُش حٿٸىحنُن

                                                                                                         .حٿظٍ طلټڄهخ

                      .(15)َـذ حٿظ٬ڄٶ ٳٍ ڃ٬خنٍ حٿټڀڄخص حٿڄٔظويڃش وڃيٿىالطهخ حٿؼٸخٳُش وحٿ٬ٸڀُش- هـ  

: ون٬ىى ٿـىٿيڃخڅ حٿٌٌ ال َوَؽ ٫ن ڃخ ٿوٜه طىىوٍوٱ وَئٻي ٫ڀً أڅ 

حألىد َظـٔي ڃخىَخً ٳٍ رنُش ٿٰىَش ڃئٓٔش ٫ڀً ڃـڄى٫ش ڃن حٿ٬الٷخص حٿيحهڀُش، وأڅ هٌه حٿزنُش -

. حٿڀٰىَش ط٘ټڀض ڃن ٷزپ أىَذ، ورخٿظخٿٍ طټظٔذ ىالٿظهخ ڃن ٫الٷظهخ ره

حٿظٍ ( حٿيٍحٓش حٿظټىَنُش)ال َڄټن ٳهڄهخ وطٴَُٔهخ اال ڃن هالٽ ( رنُش ىحٿش)هٌه حٿزنُش حٿڀٰىَش ط٘ټپ -

ٍإَش )طٴُي رؤڅ هٌه حٿزنُش ٿُٔض ڃٰڀٸش وؿخڃيس وانڄخ طظڄُِ رخٿلَٻش وحٿظىحٿي ڃن رنُش ًهنُش هٍ 

(. حٿ٬خٿڂ

ال َنظـهخ حألىَذ، وانڄخ هٍ ڃٔظڄيس ڃن ٍإَش حٿ٬خٿڂ ٿڀ٤زٸش حالؿظڄخ٫ُش حٿظٍ َنظڄٍ  (ٍإَش حٿ٬خٿڂ)- 

اٿُهخ، هٌه حٿَإَش حٿظٍ ال طىؿي ڃن٬ِٿش ٳٍ وحٷ٪ طخٍَوٍ وحؿظڄخ٫ٍ ڃ٬ُن، وانڄخ طىؿي رڄىحُحس 

. حٿ٤زٸخص حالؿظڄخ٫ُش حٿڄظ٬خَ٘ش ڃ٬هخ

ٿُٔض ٷخثڄش ٫ڀً حالن٬ټخّ، ( حٿ٤زٸش حالؿظڄخ٫ُش) و(حٿزنُش حٿٌهنُش) و(حٿزنُش حٿڀٰىَش)حٿ٬الٷش رُن -

 (.16) حٿٌٌ َٸظ٠ٍ طىٿي رنُش ڃن أهَي ىوڅ أڅ طټىڅ ڃ٤خرٸش ٿهخ(حٿظنخ٥َ حٿزنُىٌ)وانڄخ طٸىځ ٫ڀً 

وهټٌح َڄټن حٿٸىٽ اڅ ؿىٿيڃخڅ كُن َي٫ى اٿً حالهظڄخځ رڄخ طٴٜق ٫نه ؿڄخ٫ش حؿظڄخ٫ُش ڃليىس، 

َٸيځ ٳٍ هٌح حٿزخد ڃنهـخً هٜزخً وٛخٍڃخً، رظليَيه ٍإَش حٿ٬خٿڂ ٻب١خٍ طٴٌَُٔ َڄټن أڅ َٴ٠ٍ اٿً 

طٜنُٲ نڄ٤ٍ، وٻٌٿٺ نـيه َٔظويځ ڃٴهىځ حٿظى٢ٓ رُن حألىد وحٿڄـظڄ٪ حٓظويحڃخً ڃىٳٸخً، رب٤٫خثه 

 (.17)حٿيوٍ حٿَثٍُٔ ٳٍ هٌح حٿڄـخٽ اٿً حٿظُخٍ حإلَيَىٿىؿٍ حٿٌٌ طيَڄه حأل٫ڄخٽ حألىرُش وطٔڄى ره

: حالنظٸخىحص حٿڄىؿهش ٿڀزنُىَش حٿظټىَنُش  
حٓظنيص هٌه حالنظٸخىحص ٫ڀً ٍوحٓزهخ حالن٬ټخُٓش، و٫ڀً ن٨َطهخ ٿڀنٚ حألىرٍ رخ٫ظزخٍه  -  1 

ڃنٔـڄخً اَيَىٿىؿُخً، و٫ڀً هڀٴُظهخ حإلَيَىٿىؿُش وحٿُٔخُٓش، و٫ڀً ٷٜىٍهخ ٳٍ طلڀُپ حٿزنُش حٿڀٰىَش 

           (.18)ٿڀنٚ حألىرٍ ٳٍ ڃٔظىَخطه حٿيحهڀُش

. حٳظٸخٍهخ اٿً طٴَُٔ ؿيٿٍ ٿڀ٤ََٸش حٿظٍ طڂ رهخ انظخؽ حٿ٬ڄپ رىح٤ٓش حٿٴَى وحٿـڄخ٫ش ڃ٬خً -2

َئهٌ ٫ڀً ؿىٿيڃخڅ اكخٿظه حألىد اٿً ڃو٤٤خص وڃىٟى٫خص َڄټن ٿڀٴُڀٔىٱ أڅ َظَؿڄهخ -3

٫ڀً ٓزُپ حٿڄؼخٽ ٳٍ ٗوُٜظُن كخَٟطُن، هڄخ حٿز٤ڀش ( أنيٍوڃخٹ)رخٿـىىس ًحطهخ، كُن طڀوُٜه 

وحٿ٬خٿڂ، َٸڀالڅ ڃن أهڄُش حٿظ٬ٸُي ٳٍ حٿنُٔؾ حٿ٬ٌَ٘، وڃن ػڂ ٠َ٪ هٜىُٛش حٿىحٷ٬ش حألىرُش رُن 

 (.19)ٷىُٓن، ڃهڄخ طليع ٫ن طڄخٓٺ حٿ٬ڄپ حألىرٍ



(:10)اشرةعالمحاضرة ال  

/ الٌقد اإلٌدٌىلىجً   -   -       

/علن اجتوبع الٌص األدبً-   

ًقد الوٌهج االجتوبعً-    

: حٿنٸي حإلَيَىٿىؿٍ(-2

     ََُ٘ ٻخٳش حٿنٸخى حٿڄنظڄُن ٿڀٴټَ حٿڄخٍٻٍٔ اٿً حٿ٬الٷش حٿىػُٸش ٿألىد ٥خهَسً ونٜىٛخً ،َزيو 

ٳُهخ حٿٰ٘ٲ حٿزخٿٮ رخٿڄ٘ټالص حٿـِثُش حٿظٴُٜڀُش، وؿڄ٪ كٸخثٶ ٻڄُش ٫ڀً كٔخد اهڄخٽ حٿڄ٬خنٍ 

حٿظٍ طن٤ىٌ ٫ڀُهخ حأل٫ڄخٽ حألىرُش، ٿيٍؿش ٠َلٍ ٳُهخ طٜڄُڂ حٿڄٸخَُْ وحإلؿَحءحص حٿڄنهـُش 

وهٍ رٌٿٺ طٔظويځ ڃنخهؾ ٫ڀڂ حالؿظڄخ٩ حٿظٸڀُيٌ، ٻخٿزلىع وحإلكٜخثُخص ( 25)هيٳخً ٳٍ كي ًحطه

... وحالٓظڄخٍحص وىٍحٓش حالطـخهخص

 .َ٘ټپ حٿ٬نَٜ حالؿظڄخ٫ٍ ڃ٨هَحً ڃن ڃ٨خهَهخ: »وََي آټخٍرُض أڅ حٿىحٷ٬ش حألىرُش ٻ٬ڄڀُش     

وأڅ هٌه حٿىحٷ٬ش ٫ڀً ڃٔظىي حٿظن٨ُڂ، َ٘ټپ حٿ٬نَٜ حألىرٍ أكي ڃ٨خهَ حٿ٬نَٜ 

 (.26)«حالؿظڄخ٫ٍ

ىٍحٓش حألىد ٳٍ حٿڄـظڄ٪، وىٍحٓش حٿڄـظڄ٪ : ٫ڀً أَش كخٽ، طظزيي اٗټخٿُش طلڀُڀُش ػنخثُش هٍ     

ٳٍ حألىد، وهى ڃخ أىي رڄڄؼڀٍ هٌح حٿڄيهپ اٿً طنڄُش ػالػش ڃزخكغ ٓىُٓىٿىؿُش ٿ٬ڀڂ حؿظڄخ٩ حألىد 

: ٻڄخ ًٻَنخ ٓڀٴخ وهٍ

. كُغ َو٠٪ حألىَذ حٿڄنظؾ ٿظلڀُپ حؿظڄخ٫ٍ: ٓىُٓىٿىؿُخ حٿټخطذ-   

. طهظڂ ريٍحٓش حٿظٔىَٶ وحٿنَ٘ وحٿظىَُ٪: ٓىُٓىٿىؿُخ حٿټظخد-   

طيٍّ حٿـڄهىٍ حٿٸخٍة وحنظڄخءحطه حالؿظڄخ٫ُش وكـڄه، ونى٫ُش ٷَحءحطه : ٓىُٓىٿىؿُخ حٿـڄهىٍ-   

. و٥َوٳهخ

: أهڂ حالنظٸخىحص حٿڄىؿهش ٿهٌح حٿظُخٍ   

ٷي َټىڅ ٿيي آټخٍرُض ڃخ َزٍَ حٿڄټىنخص حٿـِثُش ٿڀىحٷ٬ش حألىرُش، ڃن ڃن٤ڀٶ أڅ حٿڄ٬َٳش  -  

حٿٔىُٓىٿىؿُش طظ٤ڀذ رخٿ٠َوٍس طوٜٜخً ٳٍ حٿيٍحٓش، ٿټن حٿڄل٨ىٍ َٸ٪ ڃ٪ ڃؼپ هٌه حٿٸٔڄش 

حِٿُش ٿڀىحٷ٬ش حألىرُش اٿً ٫نخَٛ ڃٔظٸڀش وڃنٴٜڀش، ال ط٬ُن ٫ڀً ٳهڂ هٌه حٿىحٷ٬ش ٳهڄخً 

(. 27)ڃظټخڃالً 

ٷي ط٠ُٲ ڃ٬َٳظنخ ألٍٷخځ طىَُ٪ ٫ڄپ أىرٍ ُٗجخً، ٿټن هٌح ال ٠َُٲ ٿَإَظه آٳخٷخً ؿيَيس، وٷي  -

طٔظويځ حٿنظخثؾ حٿڄٔظوڀٜش ٻيٿُپ إلػزخص ڃـڄى٫ش ڃن حٿٴَوٝ وحٿظ٬ڄُڄخص، اال أنهخ ٯخٿزخً ڃخ ط٬خنٍ 

 (.28)ڃن كيوى ط٤زُٸخطهخ



اڅ حٿٔڄش حٿٰخٿزش ٫ڀً هٌح حٿڄيهپ طټڄن ٳٍ حٳظٸخٍه اٿً أٓخّ ٳڀٔٴٍ ٫خځ، وٻٌٿٺ ٳٍ وٟىف -   

حٿظٰخََ ٯَُ حٿڄزٍَ رُن ڃزخكؼه، حٿٌٌ َٔٴَ ٫ن هڀٶ ڃزخكغ ٓىُٓىٿىؿُش ڃظٸ٬٤ش، وهى ڃخ ى٫خ 

حهظڄخڃه رڄىٟى٫خص ٳ٫َُش، وح٫ظزخٍه طلڀُڀهخ حإلكٜخثٍ : »ؿىٿيڃخڅ اٿً ڃهخؿڄظه ڃن ڃن٤ڀٶ

 (.29)«هيٳخً ٳٍ كي ًحطه

ح٫ظزخٍ ٫ڀڂ حالؿظڄخ٩ حٿظـََزٍ ٿألىد ٿڀنٜىٙ حألىرُش ڃن هالٽ ڃخ طلظىَه ڃن ڃىٟى٫خص طهڂ -

حٿڄئٍم حالؿظڄخ٫ٍ أٻؼَ ڃڄخ طهڂ حٿنخٷي حألىرٍ وح٫ظزَ حٿُٔي َخُٓن هٌح حٿ٬ڀڂ ٳ٫َخ ڃن ٳَو٩ ٫ڀڂ 

 (.30)حالؿظڄخ٩

: ٫ڀڂ حؿظڄخ٩ حٿنٚ حألىرٍ -4      

ٿُْ اال ىٍحٓش ُٓڄُى١ُٸُش أو أٓڀىرُش رڄن٨ىٍ  - (31)كٔذ رَُُ َُڄخ- اڅ حٿنٸي حألىرٍ      

حؿظڄخ٫ٍ، وطن٤ڀٶ ىٍحٓظه رٜٴش أٓخُٓش ڃن طلڀُپ حٿو٤خد حٿڀٰىٌ أو حٿڀٰىٌ حالؿظڄخ٫ٍ أو 

 حٿڀهـخص حٿـڄخ٫ُش ٳٍ حٿنٚ، رخ٫ظزخٍهخ رنً حؿظڄخ٫ُش رخٿڄخهُش، طلڄپ هٜخثٚ حٿڀل٨ش حٿظخٍَوُش

حٿظٍ طنظڄٍ اٿُهخ، ٳڄن طلڀُپ حألٓڀىد أو حٿڀٰش ىحهپ حٿنٚ َٜپ اٿً حٿيٍحٓش حٿظَٻُزُش حٿيالٿُش 

وهى رهٌح َىحٛپ . حٿڄظټخڃڀش حٿٸخىٍس ٫ڀً ٻ٘ٲ حٿنٚ وحٿڄـظڄ٪ ٳٍ نٴْ حٿىٷض، وىوڅ حنٴٜخٽ

رـهي ڃڀلى٥ وڃٴُي، هخٛش ٳٍ حٿيٍحٓخص حٿظ٤زُٸُش ٫ڀً حٿَوحَخص، انـخُ ڃُوخثُپ رخهظُن وٯَُه 

 ڃن ڃن٨ٌَ حالطـخه حٿ٬خځ حٿٌٌ َزلغ ٫ن حٿ٬الٷخص حالؿظڄخ٫ُش ٳٍ ىحهپ حٿزنً حٿنُٜش، رخ٫ظزخٍ أڅ

حٿ٬الٷش رُن حٿڄـظڄ٪ وحٿنٚ، ٿُٔض ٫الٷش حنٴٜخٽ أو طؤػَُ وانڄخ هٍ ٫الٷش ٻڄىڅ رٜٴش 

 .(32)أٓخُٓش

ٿظليَي ڃٴهىځ ٫ڀڂ حؿظڄخ٩ حٿنٚ حألىرٍ وطڄُُِه ٫ن حٿُٜٮ حالؿظڄخ٫ُش - َن٤ڀٶ رَُُ َُڄخ      

: ڃن ڃٴهىڃُن ڃظټخڃڀُن- حٿڄوظڀٴش ٿڄٸخٍرش حألىد 

. أنه ال وؿىى ٿڀٸُڂ حالؿظڄخ٫ُش حٿڄٔظٸڀش ٫ن حٿڀٰش-    

أڅ حٿىكيحص حٿڄ٬ـڄُش وحٿيالٿُش وحٿظَٻُزُش ٳٍ حٿنٚ حألىرٍ طـٔي ڃٜخٿق حؿظڄخ٫ُش، وَڄټن أڅ -   

. طٜزق ڃَحهنخص ٿَٜح٫خص حؿظڄخ٫ُش وحٷظٜخىَش وُٓخُٓش

ٻپ حٿَٜح٩ : »ٳ٬ڀً حٿڄٔظىي حٿڄ٬ـڄٍ، أٿق ڃُُ٘خ رُ٘ى ٫ڀً حٿٜٴش حالؿظڄخ٫ُش ٿڀټڀڄخص     

(. 33«)حٿ٤زٸٍ، َڄټن أڅ َظڀوٚ ٳٍ حٿَٜح٩ ڃن أؿپ ٻڀڄش، ٟي ٻڀڄش أهَي

، و٫ن ١ََٶ هٌح (حٿُٔڄُى١ُٸخ)و( ٓىُٓىٿىؿُخ حٿنٚ حألىرٍ)وَظَطذ ٫ن ًٿٺ ٍر٢ َُڄخ رُن     

حٿَر٢ َظلٸٶ حٿ٤خر٪ حٿڄِىوؽ ٿڀنٚ حألىرٍ، ٳهى ٫الٷش ٿٰىَش ڃَٻزش ڃن وكيحص، وهٌه حٿىكيحص 

(. 34)طـٔي ڃٜخٿق وَٛح٫خص حؿظڄخ٫ُش

وهټٌح َڄټن حٿٸىٽ اڅ ٻىٿيڃخڅ كُن َي٫ى اٿً حالهظڄخځ رڄخ طٴٜق ٫نه ؿڄخ٫ش حؿظڄخ٫ُش ڃليىس،     

 َٸيځ ٳٍ هٌح حٿزخد ڃنهـخً هٜزخً وٛخٍڃخً 



 

وٳٍ هٌح حإل١خٍ حطـهض ؿىٿُخ ٻََٔظُٴخ اٿً حالهظڄخځ رخٿٸُٜيس حٿٰنخثُش، حن٤الٷخً ڃن رنُظهخ حٿڀٰىَش 

إلرَحُ ىالٿظهخ حالؿظڄخ٫ُش، وڃخ أىي رـىٿيڃخڅ اٿً طزَََ ًٿٺ رؤڅ حٿ٬َ٘ حٿٰنخثٍ َٸظ٠ٍ حإلٿڄخځ 

رڄـڄى٩ حٿنٜىٙ حٿ٬ََ٘ش ٿڀ٘خ٫َ ڃن أؿپ حٿټ٘ٲ ٫ن ر٬يهخ حالؿظڄخ٫ٍ، وڃخ َٔى٭ ٿَِڄخ نٴٔه 

(. 35()٫ڀڂ حؿظڄخ٩ حٿنٚ حألىرٍ)حٿـڄ٪ رُن حٿڄيهڀُن حالؿظڄخ٫ٍ وحٿظلڀُپ حٿنٴٍٔ ٳٍ ن٤خٵ 

     ڃن هالٽ حٿظ٬َٱ ٫ڀً ڃوظڀٲ حٿڄ٘خٍد وڃٔخٍحص حٿنٸي حألىرٍ ٳٍ ٫الٷظه ر٬ڀڂ حالؿظڄخ٩، وڃخ 

أنظـظه هٌه حٿ٬الٷش ڃن ُهڂ ڃ٬َٳٍ أٯنً ڃن ؿهش ن٨ََش حٿنٸي حألىرٍ ربٻٔخرهخ ١خر٪ حٿ٬ڀڄُش 

وڃن ؿهش ػخنُش أٯنً حٿڄهظڄُن وحٿزخكؼُن ٳٍ ٫ڀڂ . رخالٓظنخى اٿً ڃٴخهُڂ ٫ڀڂ حالؿظڄخ٩ حٿڄوظڀٴش

ٳبڅ ٓىُٓىٿىؿُخ حألىد ٫َٳض طَُٰحص كخوٿض ڃ٬هخ حڅ طظـخوُ حٿن٨َس اٿً حألىد ڃن . حالؿظڄخ٩

ُحوَش وحكيس ڃن طټىَنش، ٳلخوٿض رٌٿٺ حڅ طٸُڂ ٫الٷخص ڃ٪ ٫ڀڂ حٿنٴْ وحٿزنُىَش وٯَُهخ ڃن حٿ٬ڀىځ 

. وحٿن٨ََخص حٿظٍ حهظڄض رخألىد ٥خهَسً ونٜىٛخً 

 .ًقد الوٌهج االجتوبعً 

:للهًِط االظذهاعٖ ظّاًب ذقصٗن عقٗقج ًؼاّل ئٗظاوُا فٖ الذالٖ  

ئصنان أصؼاب الهًِط االظذهاعٖ علٔ نؤٗح األقب علٔ أًَ اًعكاي للظنّف االظذهاعٗح 

لألقٗب
 )( 

، ًّظق أى ُلا النإٔ صؼٗػ ئلٔ ؼقٍّ ها، فلٗي األقٗب شٗئاً هًعوالً عى هظذهعَ، 

.لكًَ أٗضاً ٗؼذاض ألى ٗعتن عى أشٗاء أـنٓ هـذلفح غٗن ُهّم هظذهعَ  

ٌٗطنخ الذّظِاخ الهاقٗح علٔ كل شٖء فٖ ُلا الهًِط، فالتًٗح القًٗا الهاقٗح ـ فٖ ًظن 

االذظاٍ الهانكٌٖ ـ ذذؼكم فٖ التًٗح العلٗا الذٖ ٗعذتن األقب ظوء هًِا، فذوّل ؼنٗح األقٗب 

ألًِا هتًٗح علٔ ٌٗطنج الهاقج، ّهى ظاًب آـن ٗغفل ُلا الهًِط ظاًب الغٗتٗاخ ّأشنُا 

الفاعل فٖ ذّظَٗ األقتاء هى ـالل الـلّص هلل ٌتؼاًَ ّاٌذؼضان ـشٗذَ فٖ القّل 

ّالفعل، ُّّ ٗذصل تالهنظعٗح القًٗٗح كظوء هى الؼكم الًققٕ
  

ِٗذم ُلا الهًِط تاألعهال الًشنٗح كالقصص ّالهٌنؼٗاخ، ّٗنكو الًقاق علٔ شـصٗح 

التطل، ّئظِان ذفّقِا علٔ الّاقع هها ٗؤقٕ ئلٔ الذوٗٗف ًذٗظح اإلفناط فٖ الذفاؤل، 

فذصّٗن التطل ٗظب أى ٗكّى هى ـالل الّاقع ّذهشل الظُّن الؼقٗقٖ لّاقع الؼٗاج
( 

.  

ٗغلب علٔ أصؼاب ُلا االذظاٍ ئفناطِم فٖ االُذهام تهضهّى العهل األقتٖ علٔ ؼٌاب 

كذعّٗض لِلا الًقص ؼٗز ِٗذم تاللغح تاعذتانُا الٌّٗط " علم اظذهاع الًص"الشكل، فظاء 

ئتقاعَ تٗى الؼٗاج ّاألقب، ُّٖ أقاج فِم الهتقع ّ
 )( 

.  



    
 

 

 

 

 

 

 

     


