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 هلخص

ُ صؾيٜ ثىَْعز ثىوًثٍٞز عْدو "أٍدو هّقدو" ٍدِ مد٦ه أ ،دقوً ٍج صْضطٞع ،ٕيٓ ثىوًثّزّعش 

ٍددِ مدد٦ه صنيقددٔ ٗصٖددنئ:  ،ثىَنّ٘ددجس ثىٖنٚددٞز ىيٖددجعٌ - ثىضٌمٞددَ عيددٚ ثىَنٚدديِٞ ثىضددجىِٞٞ:

صققد  عْجٙدٌ  - ّ٘جس فٜ دْجء ثىدْ٘ ثىدوًثٍٜ.... ٗهًٗ ٕيٓ ثىَن ث٥ؽضَجعٜ ٗثىغقجفٜ ٗثىْٞجّٜ

ْ٘ )ثىدوّقيٜ( ٍغدو: ثىٖدن٘ٗ، دوًثّز دعٜ ثىعْجٌٙ ٗصضذع صنييٖدج فدٜ عْجٝدج ثىد ،ثىذْجء ثىوًثٍٜ

ٗصؾددو  .نٌ فددٜ دْددجء ثىددْ٘ ثىددوًثٍٜ ثىَنددجً ٗث٥ًصنددجٍ عيددٚ ثىْددنٌٝز ٗثىددضٖ، ثىٚددٌث  ،ثىقدد٘ثً

 د٘ٙنٔ ّٚج هًثٍٞج ٍقضٌٍج ٍٖٗيدج. ثىوًثّز ٍِ ٍْؤٗىٞضٖج إعجهر ث٥عضذجً ىيْ٘ )ثىوّقيٜ(

 .أٍو هّقو الكلوات الوفتاحية7

 

Abstract 

This study has worked as much as possible to clarify the dramatic 

propensity mainly for poet "Amal dunghel" through focusing on the 

following two chapters: - The poets personal components which appear 

through his political, cultural and social formative being. Also, the role of 

these components in the instruction of the dramatic text. - Achieving the 

elements of the dramatic structure by studying some of them and tracing 

their intersperse in the folds of Al-dunghl’s dialogue and conflict. Also, 

focusing on the dramatic text differences. Now. this study is taking upon 

it self the responsibility of re-consideration of Al-Donghol’s text to be as 

respectful and polite dramatic text. 

Keywords: Amal Dungle. 
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 لوقذهةا

٦ٟةدع ثىقٌمدز ثىضؾوٝوٝدز فدٜ ثىٖدعٌ  ،فقو صذ٘أ "هّقدو" ٍنجّدز ٌٍٍ٘قدز ددِٞ أقٌثّدٔ ثىَؾٞدوِٝ

ْٗٝدجفٌ  ،ْٗٝدضنِّ ددٔ ،ْٗٝضٌٚ عيٞٔ ،ٗٝٚوٓ ،ثىعٌدٜ ثىقوٝظ ى٦ٞفقٔ ٕجؽِ ثىوًثٍٞز؛ فٖٞجهّٔ

ثٍٞددز ثىقٚددٞور ح "هً ،مددو ىىددل فددٜ هثةددٌر ٍددج َٝنددِ أُ ٝٚددطيـ عيٞددٔ ،ٗٝضَددٌب دعيثدجصددٔ ،ٍعددٔ

ثىْدجرٌ إىدٚ ثىٖعٌٝز" ىٞضذيً٘ ثىعْ٘ثُ عيٚ ثىْق٘ ثىضجىٜ: "فٜ ثىَْعز ثىوًثٍٞز عْو أٍدو هّقدو".  ٗ

ْٝضنٖد  هُٗ عْددجء أُ ثىعْنذدد٘س قددو  ،ٗثىَٞددَّٜ٘ ،ثىَقضد٘ٙ ثىٖددعٌٛ ثىقددوٝظ دٖدقٞٔ: ثىٖددنيٜ

 ،ثىعقد٦ءٗ ،ّٗدنٙ ددٔ إىدٚ ؽجّدخ ثىَنندٌِٝ ،ٗقو أًٗهٓ أغَدٜ ٍدً٘ه ،ّْٗٞؾٔ عيٞٔ ،فجك ٕذجمٔ

فغدوس ثىق٘ثىدخ ثىٖدعٌٝز ق٘ثىدخ عٌٝدز ٝ٘هعٖدج  ،ٗعَقدٔ ،ٗقدو ٗعٞدٔ ،ّٗذي عْٔ مو ٍِ ٝدج  أفقدٔ

فدٜ صٖدجدنٞز صْطيد  ٍدِ  ،ٗثىضعقٞدو ،ثىَْط٘ٝز عيٚ قدوً مذٞدٌ ٍدِ ثىعَد  ،ثى٘ثه  ٍِ ميؾجس ّنْٔ

مقٞٞز ٗؽ٘هٝز إّْدجّٞز عذدٌ ثٍضدوثهثس ثىدٍَِ فدٜ  ،فٜ دقظ هؤٗح عِ ثىقٌٝز ،ثىنّٜ٘ ثىنجٗ

ثّط٦قددج ٍددِ ٍق٘ىددز: إُ ثى٘ؽدد٘ه  ،ٗٙدد٥٘ إىددٚ ثىنددّٜ٘ ثىعددجً ،ٗثىَْددضقذو ،ٗثىقجٝددٌ ،َجٝددٜثى

ٗثّط٦قج ٍِ ٍق٘ىز "٥ًُٗ دجًٟ" ف٘ه ثىنضجدز دق٘ىٔ: "ثىنضجددز ٗؽ٘ه إٍنجّٜ ٥ ٍقوٗه.  ث٣ّْجّٜ

ٕوً ىنو ٙ٘س، ٗىنو أٙو، ٕٜ ٕيث ثىقٞجه، ٕٗيث ث٥ّقٌثف ثىيٛ صٌٖح فٞٔ ىٗثصْج، ٕٜ ثىْد٘ثه 

ٝضْدْٚ ىْدج ثى٘ىد٘ػ إىدٚ ثىنٞنٞدز  ،ثىيٛ ٝنضخ" ،ثىيٛ صضٞٔ فٞٔ مو ٕ٘ٝز دوءثً دٖ٘ٝز ثىؾْو ،ٞجٛٗثىذ

فقو مدجُ  ٗف  ثىَْظٍ٘ز ثىٍَْٞز. ،ٗثىَجٜٝ ٍِ ثىَْضقذو ،ٍِ ثىَجٜٝ ،ثىضٜ ّقًٌ فٖٞج ثىَْضقذو

 ٞز ىيْطٌٍْضغٌَث ىىل فٜ إعٌثء ثىقَٞز ثىنْٞز ٗثىََّٞ٘ "هّقو" فجىقج فٜ ص٘رٞنٔ ى٠ىٞجس ثىقوٝغز

فنجُ  ،فٜ ٍقجٗىز ىينٌٗػ ٍِ دؤُ ثىٍَِ ثىقجٌٝ ،ثىٖعٌٛ؛ ىيث مجُ ث٥ّضظجً أٍجً عضذز ثىٍَِ

فدٜ ع٦قدز ف٘ثًٝدز صدض٦قـ  ،أُ أٍْل عيٚ ؽٌَ ثىٍَِ ثىَجٜٝ؛ ىٌٖٞٚ ؽيٞو ث١ٍٍْز ثىقجٝدٌر

ثىض٘ثٙدو  َِٝ هثةدٌر، ٗث١ٙيٞز؛ ىضٞع ثىقجًا أٍجً ًؤٝز هّقيٞز ،دقٌثًصٖج ثىضعجدٌٞ ثى٘ثفور ٍْٖج

دو َِٝ هثةٌر ثىض٘ثٙو ثى٘ؽ٘هٛ. إُ ٍِ ٝوًُ ٕعٌ "هّقو"  ،ٗث٣ّْجّٜ ،ٗثىقٞجًٛ ،ثىينظٜ

 ،ثىديٛ ٝضَضدع ددٔ ثّط٦قدج ٍدِ ٕنٚدٞضٔ ثىَْوٍؾدز دْدٌٞر ؽَعٞدز ،دج٥صْج  ثىغقدجفٜ ،عيٞٔ ث٣فجٟز

ّدد٘ىٜ ٗثىضددٌهه دددِٞ ٝقددِٞ ً ،ٗصٖددظٜ ثىدديثس ،ٗث٥فضقددجه ،ىثس أدعددجه ّنْددٞز عَٞقددز ٝنّٖ٘ددج: ثىغٞددجح

 ،دج٣ٕددجًٝز، ٍٗددَهفٌ ،مطددجح ٍنعددٌ -دٌأٝددٜ  –ٗدددِٞ ٝددنُ ٗؽدد٘هٛ، ٗثىنطددجح ثىددوّقيٜ  ،عددً٘ٛ

فَدٌه  ،دٞدٌٗح ثىدٍَِ ٟد٥٘ ٗعٌٝدج. أٍدج ثمضٞدجً "هّقدو" هُٗ غٞدٌٓ ،ٗىقَٔ ،ٍٗنضَْ دٖقَٔ

ىدٌ ٝندٌهٗث هًثّدز  ،)دٌأٜٝ( فَِ صْجٗى٘ث ّضجؽٔ عيٚ مغٌصٌٖ ،ىىل ٝع٘ه ىضََٞ ثىٖجعٌ عقجفز ٕٗعٌث

صْدوغٌ فدٜ  ،ىوًثّدز هًثٍٞدز ؽدجهر، ٕٗدغنٖج ثىَقَدً٘، ٗمجفٞز صغطٜ فجؽدز ثىَنضذدز ثىْقوٝدز ،ٕجفٞز

أهثر صعذٞدٌ ٍٍْٞدز فدٜ ثىَقدجً  -ٗثىٖدعٌ مجٙدز -ًغٌ أُ ثىيغز فدٜ أّجّدٖج، هٗثمو ثىْٚٞز ثىٍَْٞز

ٍددِ فٞددظ ثىوًثّددجس ثىضددٜ أفجٟددش ، عْجٝددز فجةقددز -عيددٚ ّددذٞو ثىَغددجه  -فقددو ىقٞددش ثىٌٗثٝددز  ،ث١ٗه

ٍدع  ،أٗ صْجغَدٔ ،ٍٗدوٙ صقجٟعدٔ ،فٜ ثىنطجح ثىٌٗثةٜ ،خ ثىٍَْٜ ٍ٘ٝقز م٠ ٌّٞ ثىٍَِدجىؾجّ

فددٜ مضجدددٔ )مطددجح ثىقنجٝددز( أُ ٝنددٌ  دددِٞ ، فقددو فددجٗه "ؽٞددٌثً ؽْٞٞددش" ،أٗ فنجٝضددٔ ،ٌٍؽعٞضددٔ

 ،ٗص٘ٝددٞقٖج ،ٗصْددَٞضٖج ،ٗصقْٞجصٖددج ث١ّجّددٞز ،ٗٝق٘هّددج إىددٚ صعددٌف ثىقنجٝددز ،ٗثىقنجٝددز ،ثىنطددجح

ٗٝضْددجٗه مددو ثىع٦قددجس  ،ٍٗقْددْجصٔ ،إىددٚ صقوٝددو إٔددنجه مطددجح ثىقنجٝددز ْٗٝددعٚ ٍددِ ؽجّددخ  مددٌ

ٍددِ ًٗثٝددز )دقغددج عددِ ثىددٍَِ  ٍضندديث، ثىضددٜ صٌٖٗٝددج ٕدديٓ ثىقنجٝددز، ٗثىقٚددز ،دددِٞ ثىقنجٝددز ،ثىَعقددور

ٍٍٗدِ ، زأٗ ثىقذند، ددِٞ ٍٍدِ ثىقٚدز، فٞدوًُ ثىع٦قدز ثىََنْدز؛ ه "دٌّٗش" أَّ٘ىؽج، (ثىٞجةع
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أُ ْٝطيد  ٍدِ ، ثىَٞدَجً "ثىَْعدز ثىوًثٍٞدز فدٜ ٕدعٌ أٍدو هّقدو"ٗعيٚ ثىذجفظ فٜ ٕيث . ثىقنجٝز

ْٗٝدددذٌ غدددً٘ ثىَقٞطدددجس ، ٗأُ ٝقددد٠ٞ دج٥ٍضدددوثهثس ثىضجًٝنٞدددز، ٍقددد٥٘س فيْدددنٞز ٗأمدددٌٙ ّنْدددٞز

ىٞنضٖدد  ثىيقظددز ؛ ٗدجفغددج فددٜ إًط ٍددِ ىٕددخ، ٍْقذددج عددِ ٍْددجؽٌ ثىقنجٝددجس ثىقوَٝددز، ث١ّددطً٘ٝز

ث١ٍدٌ ثىديٛ هعدجّٜ أُ أفٞدو ٍدِ غٞدٌ ٍدْٖؼ ؛ هٗصٌمٞدَ عدج، ثىضٜ صقضجػ ى٘قنجس ٍط٘ىدز، ثىٖعٌٝز

فعْدوٍج ٝضعيد  ، ثىديٛ صقدً٘ عيٞدٔ ثىوًثّدز -مندو  –ٗموٍدز ٍدْٖؼ ثىذقدظ ، ّقوٛ دٖوف صَجً ثىنجةور

أٗ ث١ّددطً٘ٝز ْٝددضيًَ ث١ٍددٌ ، أٗ ثىضجًٝنٞددز، عيددٚ ث١دعددجه ثىوْٝٞددز، ث١ٍددٌ دجىوًثّددجس ثىَْط٘ٝددز

ث٥ّدضعجّز  -ٗمغٌٞث ٍج ٝقدوط ىىدل  –يخ ثىقجؽز ٗقو صضط ،أٗ ث١ّطً٘ٛ، إعَجه ثىَْٖؼ ثىضجًٝنٜ

ٍدع ىىدل ٍدِ إعَدجه ثىَدْٖؼ  –ىْدج  –٥ٗ غْدٚ ، ٗفدو ىغدَ ثىدوٗثه، ىضيَِ أهٗثصٔ؛ دجىَْٖؼ ثىْنْٜ

ٗثىديٛ  -مَدْٖؼ دقدظ  –أٍدج ثىغجىدخ عيدٚ ثىوًثّدز فٖد٘ ثىَدْٖؼ ثىضقيٞيدٜ . ٕٗنيث هٗثىٞل، ثىٖنيٜ

ٗثىديٛ َٝندِ ثىذجفدظ ٍدِ ، ثّز ثىْٚد٘ٗ ٗصقيٞيٖدجفٜ هً، ٗث١ّي٘دٞز، ْٝضعِٞ دئّؾجٍثس ثىذْجةٞز

ٍَددج ٝضددٞـ أٍجٍددٔ فٌٙددز ، هُٗ ثىضقٞددو دؾجّددخ هُٗ ثٟمددٌ، صْددجٗه ثىوًثّددز ٍددِ ؽ٘ثّذٖددج ثىَضعددوهر

إى ٥ ، ٍٗٞددَّٖ٘ج، ًٗدطٖددج دٖددنو ثىقٚددٞور، ٍددِ ٍٗثٝجٕددج ثىَضعددوهر، ث٥ّطدد٦  ٗثىْظددٌ ىيظددجٌٕر

ددنُ ددٔ ٍدِ ثىٌَثؽدع ٗثىَٚدجهً ٗؽَٞعٖدج ٍقجه ىينٚو دِٞ ٕيِٝ ثىؾجّذِٞ. ٗقو أفوس ٍِ مدٌ ٥ 

ٍٗنجٙدو ٍَٖدز ، ٍغذضٔ فدٜ عذدش ثىَٚدجهً ٗثىٌَثؽدع، ٗقدو ؽدجءس ثىوًثّدز  ٍٍ٘عدز عيدٚ ٍدومو

، ٗث٥ٍنْدز، ٗث٥ٍٍْدز، دٖوف صذٞجُ ثىضقق  ثىَعَجًٛ ٗثىؾَجىٜ ىيَْعدز ثىوًثٍٞدز ٍغدو: ثىٖدن٘ٗ

 ذْجء ثىوًثٍٜ.ٍْجَٕضٖج فٜ ثىإٝٞجؿ دج٣ٝجفز إىٚ ثىْنٌٝز ٗثىضٖنٌ ٗ، ٗثىق٘ثً

ىىدل أُ "هّقد٦" ، فئُ ٌٟقدٜ إٝدجٓ ٖٝد٘دٔ ثىند٘ف ٗثىقديً، فئُ مْش أٌٟ  ٕيث ثىذجح، ٗدعو

، ٗأىد٘ثُ ثىغقجفدز، صَمدٌ دَندَُٗ عدٌ ٍدِ ثىَعدجًف، ٗثىَعدجّٜ، َٝضيل ًٙٞوث ٥ٍٖ٘ ٍدِ ث١مٞيدز

 ٕدديٓ. ٍثهث مجفٞددج -فْٖٞددج  -ٗٝضطيددخ ثى٘ٙدد٘ه ، ٗأٗهعٖددج دجىضددجىٜ ٍضددُ٘ ّٚ٘ٙددٔ، ثىضددٜ صٖددٌدٖج

إىدٚ صؾْدخ ثىند٘ٛ فدٜ دعدٜ ٍؾدج٥س ثىضؾوٝدو ، هفعش ٍْظٍ٘دز ثىْقدو ثىننٌٝدز، ث٣ٕنجىٞز دجىيثس

دْ   فدٜ ٍؾدجه "ث٣ددوث "، مٚ٘ٙجً أُ ْٕجك ًمجٍجً ٕجة٦ً ٍدِ "ثىْٚد٘ٗ"، ث٣دوثعٜ ، ثىضدٜ صٚص

ٍٗظدجٌٕ ، ىَج ىيىل ثىنٌ ٍِ هٗثفع إٕدنجىٞز؛ ٗدجىضجىٜ صقجٕٚ ثىْقو ثىن٘ٛ فٜ ٍغجٌٍثصٔ ثىَعٌٗفز

ٍَدج ، قور، ٗثدضعوس فٜ دعٜ ؽ٘ثّذٖج عِ ثىنٚجة٘ ثىضطً٘ٝز ثىضيقجةٞدز ىَْد٘ ثىدْ٘ ث٣ددوثعٍٜع

، ىنْٖدج فدٜ ؽدٌٕ٘ ٗؽ٘هٕدج مجّدش أَّجٟدجً صغٌٝذٞدز، أٗفٚ دقج٥س صؾوٝو ثمضقيدش دنٙدذجب فوثعٞدز

 .فٜ ثىقجْٝز ث٣دوثعٞز، فٖيش فٜ ث٥ٙطنجف فٜ أّْج  ثىضؾٌٝخ ثىٌَٖٗ 

 هذخل

 :، َٕٗجّجِّٞٞ ٍنِّ٘ٞ ىٖيٓ ثىوًثّزىَنٚيِٞ أ -إىٚ ثىعْ٘ثُ دجىْظٌ  -ّْْٚج  فضَج 

ٗثىَدديٕذٜ / ، ٗثىعقجةددوٛ، ٗثىننددٌٛ، ثىْنْددٜ: ٍددو هّقددو" ٍْظددً٘ث إىٞددٔ ٍددِ ّجفٞددز صنيقددٔ"أ -

ثىضندِ٘ٝ ثىدوًثٍٜ  ٕٗ٘ ،ُ َْٝى  ثىٚ هثةٌر ثىذْجء ث١عٌٍَٗج َٝنِ أ، ٗثىذْجء ث٥ؽضَجعٜ، ثىْٞجّٜ

ٙددٌٖ ثىَنّ٘ددجس ٗإعددجهر عيددٚ أُ  ،ٚددٞيٞج ٕددجًفج٘ف ّددٞنُ٘ صنُ ثى٘قدد٥ٗ أهعددٜ ْٕددج أ. ىيٖددجعٌ

ٗصضقددو ٗصضنجٍددو فضددٚ إىث ٍددج ، فيقددجس ٍض٘ثٙدديز ٍضٚدديز صضْجّدد : ُ ث١عددٌجصذٞددّْٞددٌٖ فددٜ ص٘ىٞنٖددج 

فدٜ فْٞنْدجء ثىٖدجعٌ ٗ مجًٟضدٔ ثىٖدعٌٝز ، ٗٝدـ ٕديث ثىند٠ ثىغجٝدز / ثىقدجًر، ثّضقنَش ثىقيقدجس
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دج، ثىْدٌهٛ دذْجةدٔ ثٍضجٍ قو ثىقوٝظ، ثىعٌدٜ ثىٖعٌ َّٞج ٥ٗ ثىٖعٌ إُ ثىٖعً٘ٝز. ًٞ  ٗثىدوًثٍٜ أٝ

 .أس ثىذْجء ٕيث ٗىنِ ثىٖعٌ، ٕيث ٍَٞر أٙذقج قو ٗثىوًثٍج ثىٌْه إُ دو

 ٍدج ثىَقجًّدز ٗعْدو ؽَجىًٞج، دعًوث ثىٖعٌ ٕيث فجمضْخ، مَقضٞٞجس أٗؽضٖج ثىْظٌر ثىقوثعٞز ٚأص

 قٚدز ٥ دنّدٔ ّؾدو ثىقدوٝظ، ٌددٜثىع ثىٖدعٌ فدٜ ثىْدٌه ددِٞ ٍٗدج ثىٌٗثٝز، أٗ ثىقٚز ثىٌْهفٜ دِٞ

ج صني٘ أًٗٗثٝز ًٍ  فدٜ ثىٖدعٌ ٗثىوًثٍٜ ثىٌْهٛ ثىذعوثُ ٝنصٜ دَْٞج ٌّهٝز،  ىٞجس أٗ صقْٞجس ٍِ صَج

ث٣ٍنجّدجس ثىضدٜ ْٝظدٌ إىدٚ ثّدضغ٦ىٖج  إىدٚ صْٞدجف،  ىٞدجس إدوثعٞدز د٘ٙدنَٖج ثىقدوٝظ ثىعٌددٜ

 ٗثىنٞدجء ٗثىغَد٘ٛ ٗث٣ٝقدجء غٞد ٗثىضن ٗثىضٌٍَٞ ٗثىًٚ٘ر ث٣ٝقج  ٍغو ث٥ّضغ٦ه ث٥ٍغو ٍغيٖج

 .ؽوًٝوث ع٘دًج َْقٔ إٕعجعج ؽوٝو ٗٗٝ ثىٖعٌٛ ثىْ٘ ٝغٌٛ ٍَج ثىذٌٚٛ،

، ٗثىَنٚددو ثىغددجّٜ ثىدديٛ ْٝددعٚ ؽجٕددوث ٣ٝددجءر ثى٦ٍَددـ ثىوًثٍٞددز فددٜ دْجةٖددج ثىَعَددجًٛ -

عقدٌ إىدٚ  ٗفْٖٞج ّضؾْـ ثىوًثّز ىضنُ٘ عٌٝز ١ّتيز صومو، ثىَضٕ٘ـ دعْجٌٙ ثىٞذ٠ ثىوًثٍٜ

فدٜ ٍقجٗىدز ىندذـ ؽَدجؿ ثىَنجًقدجس ؛ ٗصطٌؿ ّنْٖج إققجٍج ْٝعٚ ىني  فجىدز ٍدِ ثىضد٘ثٍُ، جهثًٕ

 . ، ٗفٜ ثىق٘ثًٛ "ثىوّقيٞز"٦ٍٗفقز ٍعجّٖٞج دِٞ ث١ٍقز، ٗثدضعجه ه٥٥صٖج

ٗقٞددجٝج مذددٌٙ ، ٗعجىَددج ٝنذددٌ، مّ٘ددج ٝضغٞددٌ: ٟددو ٕددجعٌّج ٍددِ ٕددٌفز دٞضددٔ ثىقددوٌٝ ٍْضذٚددٌثأ

صضنًٌ مضٌهثه ٗصٌٞر ث٣ٝقج  ثىَّ٘ٞقٜ ثىَٚجفخ ىٚنخ ٕجعٌ ٗ، ف  مو ًٝ٘صي٘ؿ فٜ أ، ٕٗجةنز

ّٗد٠ ًمدجً ث١ٝدجً ٗغذدجً ث١ٍٍْدز. ٍدِ ؽوٝدو مدجُ ، عِ فٌٙز ىيضض٘ٝؼ ٗث٥ّذعدجط، دجفظ، ٍض٘صٌ

، ١ّدٔ ث٥ددِ ثىذندٌ؛ ٍدو"فج١ح أًثهٓ صَْٞج أُ ٝنُ٘ "ٍقَو أ، قَو عخء ثىضَْٞز ثدضوثءعيٞٔ أُ ٝض

س صضٖٞدن ٥ؽضٞدجؿ مّْٞ٘دز ددوأ، ٗثىقي ، ٗثىض٘صٌ، ىضَيَوٗث، ثىضٌَهٗىنِ ًٗفج ٍِ ، ٗث١ٍو ثىَْضظٌ

 ّٖٞد٠ عدِ ثىَدنٍ٘ه -فضَدج  -صٖدن٦ ْٝذدب دند٠ ، ث٥دِ ثىَنجً  ى٘ثىدوٓ ٍدِ ثىذوثٝدز
(1)

ُ صندٌػ أ .

ٕٗدٜ فْٞتدي ، ُ ثىٖنٚٞز ٍقطز ىيضْدجؤ٥س صنضنٜ دئفجىز ٝضَٞز فَعْٚ ىىل أ٥ٗ، دجّطذجعجس عور

ٗه ٍددددج صعْددددٚ دددددجىض٘صٌثس ١ُ ثىددددوًثٍج دذْددددجٟز صعْددددٚ أ؛ ٍٞددددزثصقدددد٠ ًفجىٖددددج فددددٜ ٌٍمددددخ ثىوً

ٍيِٞ ثىؾ٘ثّددخ ث٥ؽضَجعٞددز ٗثىغقجفٞددز ٗثىْٞجّددٞز ّٗددْؾو ٝددجىضْج إىث ٍددج ٗقنْددج ٍضددن، ٗثىٚددٌثعجس

ىيٌؽو
(2)

. 

ثىديٛ ٝضنيدش ٍدِ ٙدْوٗ  ، ّضذوٛ ىْج دعٜ ثى٘قنجس عْو فٞجر ثىٌؽو ىىل ثىذعو ثىدوًثٍجصٞنٜ

  :  ّج ٍضنقِٚٞ ٍج مضذٔ ثىٖجعٌ "دوً ص٘فٞ "إىث ٍج قٌأّْؾو هى٦ٞ عيٚ ق٘ىْج ٗ، ىمٌٝجصٔ

 صعيَٞددٔ فددٜ مضددجح ثىٖددٞل ىٞذددوأ -ٍددوًُ ثىيغددز ثىعٌدٞددز  -ٞددٔ د"ّددٌثٓ ٌٝفددو ثىددٚ ثىقددجٌٕر ٍددع أ

دٌفدع ٝدوٓ  -ث١ٗىدٚ  ىيَدٌر -ٍؤهٝج ثىضقٞز ىَوًّز ثىنٚو عْو هم٘ىٖج ، "ٍقَو عذوٓ" دقوثة  ثىقذز

                                                 
ىْجً، ثىَؤّْز ثىعٌدٞز ىيوًثّجس  ٗثىٌْٖ، دٌٞٗس، ً: أٍو هّقو ٕجعٌ عيٚ مطٟ٘ ث 2004ثىوٌّٗٛ، أفَو،  (1)

، ٗ 1ثىقجٌٕر، ٟ ً، هثً ثىٌٖٗ ،2000، ٗثّظٌ فجٝو )ؽٖجه(، أهدجء عٌح ٍعجٌُٙٗ، 14ىذْجُ، ٗ 

166. 

ً: ثىٖعٌ ثىعٌدٜ ثىَعجٌٙ قٞجٝجٓ ٗ ر٘ثٌٕٓ ثىنْٞز ٗثىَعْ٘ٝز، ثىَنضذز ث١مجهَٝٞز،  1994إَّجعٞو، عَ ثىوِٝ،  (2)

 .239ٗ، 5ثىقجٌٕر، ٗ
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دد٘ٓ ّنْدٔ ٍْدجٕؼ ثىٌٗٝدز فٞعيَدٔ أ؛ عدٌ ٝعد٘ه إىدٚ "قْدج" ،ّدٔ ددو٥ ٍدِ ٝدوٓ ثىَْٞدٚثىٌْٞٙ إىدٚ ًأ

ٗثىقٌثءر ثىٌٕٞور"
(1)

. 

ثىْددضْٞٞجس  قٚددوأ، ىٞعَددو فددٜ ّظددٌ ثىٖددعٌ فددٜ فضددٌر مجّددش ٍٖددقّ٘ز ٍضدد٘صٌر؛ ثّقطددع "هّقددو"

ىٞ٘ىددو "هّقددو" ؛ ّٖددج ٍنٚدديٞز فددٜ ثىضددجًٝل ثىعٌدددٜإ: ٗأقددو ٍددج َٝنددِ أُ ص٘ٙدد  دددٔ، ٗثىْددذعْٞٞجس

فدٜ ، ىضضغيغدو ٗصَْد٘ صيدل ثىٖنٚدٞز ثىذجفغدز ثىغدجةٌر ثىَضَدٌهر، دٞدزثىٖجعٌ فٜ ًفدٌ ث١ٍٍدجس ثىعٌ

ٕٗدٜ صْدضٞق  ٕنٚدٞز "هّقدو" ، ٍٗدِ هثمدو ٕديث ثىٌمدجً، ٍٖٖو ٍضقٌك ٕوٝو ث٥ّنضجؿ ٗث٥ّغد٦ 

 .صقَو ٍعٖج ث١ىٌ ٗث١ٍو ٍعج

َٕدج ٗىٞدوثُ  -عْدو ثىٖدجعٌ  –ٗثىضني  ث٣ددوثعٜ ، ُ ثىضٖنو ثىن٥ْٜ ٍْوٗفز ٍِ ثىق٘ه إىُ إ

عيٚ ٍقٞدج )ثىْدضْٞٞجس ٗثىْدذعْٞٞجس(ىققضٖدج صدوثعٞجس ثىٌَفيدز أ، ّضٞؾدز صٌثمَدجس ّنْدٞز ؛جٌُعٕٞ

"ٝؾَع ددِٞ : ىعيْج ّؾو دعو ىىل ٍج ٝذًٌ ٍق٘ىز "عذيز ثىٌْٜٗٝ فٜ مضجدٖج )ثىؾْ٘دٜ( ثىٖعٌ ثىعٌدٜ.

، ٗقددـ، ٥ ٝظٖددٌ ٍٖددجعٌٓ، ٗمضددً٘، ثّنعددجىٜ، ٌٍٗمددخ، دْدد٠ٞ، ٗعددجةٌ، فٖدد٘ ٕددجهٙء، ثىَضْجقٞددجس

ٍقددجًٗ ٝقيددٌ ، عجٕدد  ىيقٞددجر، ّددٕٔدد٘ عْٞددو ٥ ٝضَفددَؿ عَددج فددٜ ًأ، َددجهثة فددَِٝىنْددٔ ، هٗمؾدد٘

، ٗٝوٌٍ مو ٕدب، ٗثىغو ث١ؽَو ......... ٍع قوً مذٌٞ فٜ ثىََٖٝز َٝهًٛ فٖٞج مو ٕب، دجىَْضقذو

ٗٝؤٍِ دقضَٞز ٍ٘صٔ" 
(2)

. 

ع٦قدز ، فٞدٍٔغيَدج ثّنؾدٌ ثىٖدعٌ  ٍجً ٗثقع ٝجغ٠ ثّنؾٌ "هّقو" فٜ ثىٖعٌ ثىعٌددٜ ثىقدوٝظأ

صَْدد٘ ٍعددٔ ثىقجىددز ، ٗفنددٌ ٝنددوً مدد٠ ّددٌٞ ثىقٚددٞور ثىوًثٍٞددز، رْٖددج صَثٗؽٞددز ص٘ثىوٝددز ثفضٌثٝددٞزأ

، ٗهثًس ثىدوثةٌر، ٗثّدضضخ ث١ٍدٌ، ميَدج صعَقدش ثىضؾٌددز ٗصيذدوس ثىنندٌر، صَهثه ّٞؾجٗ، ثىوًثٍٞز

وٗ ٍعدٔ )أٛ قٌَ ثىضعذٌٞ ثىٖجًؿ ٗٝغد ثّنؾجً ٝضٌْ دْنٌٝز ٌٍر ٥ىعز؛ ىٞعضيٜ "هّقو" ٍٗعٔ ٕعٌٓ

ج ًٗ  ٍدأٗىعدو ىىدل ، ّْز ىقجىز إّْجّٞز صطقِ صقدش ًفدٚ ثى٘ؽد٘ه ث٣ّْدجّٜ ث١ٕدَوثىضعذٌٞ( ٍن

ُ ٝنُ٘ مٚ٘ٙٞز ىٌّ٘ه ٍج أًّجىز قذو ٛ ثىٖعٌ( )أ صٚذ٘ إىٞٔ ًّجىز ثىٖعٌ د٘ٙنٔ
(3)

. 

ىضغدوٗ قٚدز ٍضْدجعٌر ث١فدوثط ؛ ٗصضٖظٚ ثىققٞقدز ٗثى٘ثقعدز، صغجً أّتيز ٍضعوهر ٥ ّؤثه دعْٞٔ

 ٝيٌ َٕيٖج ّؤثه ثىٍَِ ثىقجٌٝ فٜ ثى٘ؽ٘ه ث٣ّْجّٜ فٜ صعٌٝز ى٘ثقع ٍضنًٍ ٍضٖجٗ.

؛ هٗثميدٔىؾٌٝور "ثىنؾٌ ثىؾوٝو" ىىدل ثىٚدٌث  ثىديٛ ٝعضَدو فدٜ "هّقو"  ّٗيَِ فٜ صٌٚٝـ

 ٝقد٘ه، ٌ عدِ صَْدنٔ دَذجهةدٔ ٍْٗدؤٗىٞجصٍَٔدج ٝعذد، ًفٞج ىَج ٝذ٘ؿ ددٔ ثىَٖدٖو ثىغقدجفٜ ٗثىْٞجّدٜ

٥  ،ُ ثىضدٌثد٠ دَْٖٞدج صدٌثد٠ عٞد١ٛ٘ و ددِٞ ثىندِ ثىؾٞدو ٗثىَٞدَُ٘ ثىؾٞدو؛فٚ"أّج ٥ أ: (هّقو)

ٕدد٘  ىٞضٔ ثىننٌٝددز ٗث٥ؽضَجعٞددز،ٍٗٗددِ ْٕددج فددئُ فنددجر ثىٖددجعٌ عيددٚ ٍْددؤ ْٝنٚددو إ٥ ّظٌٝددج فقدد٠،

٥ ددو أُ ْٝدذ  ثىضدَثً ثىٖدجعٌ  ٍدجً ؽَٖدً٘ٓـ أُ ثىضَثً ثىٖدجعٌ أٙقٞ، فنجر عيٚ ثىؾٌٕ٘ ّنْٔ

                                                 
، ثىقجٌٕر، 2ً: أٍو هّقو ٕجعٌ عيٚ مطٟ٘ ثىْجً، هثً ثىنٞٞيز ىيٌْٖ ٗثىضٍ٘ٝع، 2004ٟثىوٌّٗٛ، أفَو،  (1)

ٗ18. 

 .19ً: ثىؾْ٘دٜ، ثىقجٌٕر، ٍنضذز ٍود٘ىٜ، ثىْجد ،  ٗ 1985عذيز،  ثىٌْٜٗٝ، (2)

جٌٕر، ثىعوه ثىعجٌٕ، ثىْْز : أٍو هّقو ٍٜٗٞ صغضجىٔ ثىعضَز، ٍؾيز ث٣دوث ، ثىق1983فِْٞ، ثمض٘دٌ  مٌٞٛ، (3)

 .48ث١ٗىٚ، ٗ 



 "في الٌزعة الذراهية عٌذ أهل دًقلــــــــــــــــ "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 0006

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6303(، 4)03هجلة جاهعة الٌجاح لألبحاث )العلىم اإلًساًية( الوجلذ 

ثىْٖجةٞددز ىٖدديِٝ ث٥ىضدَثٍِٞ ٕددٜ ثىضددٜ صٖددنو ٙددً٘ر ثىٖددجعٌ، ٗٙددً٘ر ىنددِ ثىَقٚدديز ، ٍدجً ّنْددٔأ

ثىٖعٌ ٗثىٖعٌ ٗفوٓ": ثىٖجعٌ ثىققٞقٞز ٕٜ
(1)

 . 

، ثىضدٜ صٌقدو فدٜ ٙد٘س ثىٖدجعٌ، ٗثه )ّقدِ( ثىَض٘ؽعدز، فٞضٞـ ىْج ثىٌد٠ دِٞ ث١ّج ثىْدجًهر

ٝددج ٕددٜ ىضٚددذـ ثىٚددً٘ر / ثىٌؤ، ثىَغيدد  فنَددج، ّجّددجػ ثىٖددجعٌ ٍددِ ّطددج  ثىيثصٞددز ثىٞددٞ  أفٞنددٌ

ىٞذدٌٍ فْٖٞدج ثىَٖدٖو ثىدوًثٍٜ ثىَقْدع دقيدٌ ثى٘ؽد٘ه ، ٗصؾجٍٗث عِ فجىدز ٍعٖٞدز، ًٙ٘ر ى٤ّْجّٞز

، ٗثى٘ؽع ثىَطذد ، دقنٌ ث١ىٌ ثىَْضِٟ٘، ٛ ثىًٚ٘ر()أ ًغٌ ّنّٖ٘ج ثىيقظٜ، دقغج عِ ثىَ٘ؽ٘ه

 ٗفضَج ّْيضقٜ دظ٦ه ٗثًفز ىيذعو ثىقٍٜ٘ ٗىِٞ ثىقذيٜ فْخ
(2)

 :ْجٙدٌع )دضٖدوٝو ثىد٘ثٗ( ىضنُ٘ ،

ّٗدجهس ع٦قدز عدوً ثىغقدز ددِٞ ، ثىيىدز ٗثىَٖجّدزع٦قز ٍَٖٞٞز ٍع ثىقدجه ثى٘ثقدع ٍدِ ث١ٍز  -ثىِٟ٘

ثىْيطز  -ثىَ٘ثِٟ 
(3)

. 

ٗث٥ّضْد٦ً ىَٚدٌٞٓ ثىَضقد٘ه ، ٗث٣َٝدجُ ددٔ، دضغيذدٔ عيٞدٔ، ىقو صنٍو )هّقو( ٍ٘صٔ ثىٖنٜٚ

 ثىٚ صٌثح ثىِٟ٘
(4)

عٔ ٕديث ثىضنٍدو إىدٚ دْدجء ع٦قدز ٗقو هف، ثىيٛ صيضقٜ عْوٓ مو ٍنجًقجس ثىٍَِ، 

ىٗثس "عجقيز" ٥ ٝنٚديٖج عدِ ، ثىطًٞ٘، ثىنٞ٘ه(، )ثىًَٕ٘: ٍٗنٌهثس ثىنُ٘، ٙ٘فٞز صؾَع دْٞٔ

 ز ثىنجًؽٞددزث٣ّْددجُ إ٥ ثىٖٞتدد
(5)

ثىضددٜ ؽددجٍٗس فددوٗه ، ُ ثّنددٌثٟ ثىٖددجعٌ فددٜ ٍَٕ٘ددٔٗدظْددٜ أ، 

 و فٜ مغٌٞ ٍِ قٚجةوٓ.َٝج إّٖجً فٜ ديً٘ر ثىَْقٚ ثىوًثٍٜ ثىيٛ ٝضَغ)ث١ّج( قو أَّٖش أ

 صْدضْو ثىْدٌه د٘ٙدنٔ ّظجٍدج ّْٗيؼ إىٚ ثىٖعٌ ٍِ د٘ثدضٔ ثىوًثٍٞز ٗفضَج ّْٚطوً دَندجٌٕٞ

 ثىٌْهٛ دَْٗعٔ َٝضجٍ ثىقوٝظ ثىقٌٚٞر، ع٦ٗر عيٚ ثىٖعٌ ٗثىقٚز مجىٌٗثٝز ث١هدٞز ثىنُْ٘ إىٞٔ

، ٍضضجدعدج دعدٜ أعٌ فٜ دعٞٔ ٍضْقج دٔ صنصٜ ٕٜء إىٚ ٕٜء صقوٍز ٕ٘": ىغز ثىٌْه فَنًٖ٘، أٝٞج

."ىٔ ثىْٞج  ؽٞو مجُ إىث ًٌّهث ثىقوٝظ ٌْٝه ٗف٦ُ. صجدعٔ إىث ًٌّهث ٌْٝهٓ ّٗق٘ٓ ثىقوٝظ ٌّه
(6)

 

 ثىنجصدخ دٖدج ٝٚدً٘ أٗ ٝٚد  ثىضدٜ ثىطٌٝقدز ددٔ، ٝقٚو أهدٜ ٍٚطيـ: "فٖ٘ ثىٌْه ٍٚطيـ أٍج 

 ثى٦ٍَدـ ٍدِ ٍيَقدج أٗ فَٖٞج، ٝوًٗ ثىييِٝ ثىَنجُ أٗ ثىٍَجُ ؽ٘ثّخ ٍِ ؽجّذج أٗ ثىقوط ٍِ ؽَءث

 م٘ثٌٟ ٍِ فٞٔ ٝوًٗ ٍٗج ثىوثميٜ عجىَٖج فٞٚ  ث١عَج  إىٚ ٝض٘غو قو أٗ ىيٖنٚٞز، ثىنجًؽٞز

 "ثىدديثس ٍددع مددجٗ فددوٝظ أٗ ّنْددٞز،
(7)

 ٕدد٘ ثىْددٌه أُ س( إىددٚدددجً ٥ًُٗ( خىٕدد ٗقددو، 

 ٍؾدٌٙ صضذدع عيدٚ فقد٠ ثىٌْه فٌٖ ٝض٘ق  ٥ٗ .ٗثىَقضٞٞجس ث١ًمجُ أٗ ىيعْجٌٙ صٌثصذٞز دَغجدز "

                                                 
 .641، 1ًٗ: ٕعٌ أٍو هّقو، ثىٖٞتز ثىٌَٚٝز ثىعجٍز ىينضجح، ثىقجٌٕر ، ٟ 1999ثىٌْٜٗٝ، عذيز،  (1)

 .65ً:  ثىضٌثط ث٣ّْجّٜ فٜ ٕعٌ أٍو هّقو، ٕؾٌىيطذجعز ٗثىٌْٖ، ثىقجٌٕر، 1987ٗقَٞقز، ؽجدٌ،  (2)

ثىقٌمز ثىْقوٝز ف٘ه صؾٌدز أٍو هّقو ثىٖعٌٝز، ثىٞجًٍٗٛ ىيٌْٖ  ً:2007عٞجه ّيَٞجُ،ٍقَو ّيَٞجُ، (3)

 .26، ٗ 1ٗثىضٍ٘ٝع،  ٟ 

 .57ً:  دْٞز ثىقٚٞور عْو أٍو هّقو، ًّجىز ٍجؽْضٌٞ، ثىؾجٍعز ث٥ًهّٞز، ٗ 1994أد٘ ٍقن٘ر، ثدضْجً (4)

 .ثىْجد  ثىٚنقز ىثصٖج (5)

 إفٞجء هثً ٌٕٞٛ، عيٜ-عيٞٔ ٗعي  ّْقٔ ،2ٟ ،6ٍؾيو ثىعٌح، ىْجُ، 1992ٍنًٌ دِ ٍقَو ٍْظً٘، ثدِ (6)

 233 .ٗ، ٌّهر ٍجه ىذْجُ،-دٌٞٗس ثىعٌدٜ، ثىضٌثط

 -قطٌ ٗثىضٍ٘ٝع، ٗثىٌْٖ ىيطذجعز ثىغقجفز هثً ،1ٟ ٗثىيغ٘ٝز، ث٥هدٞز ثىنُْ٘ ىوًثّز ثىَومو 1987: ،ٟٔ ٗثهٛ، (7)

 .7ٗ ثىوٗفز،



 0000ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشعار سلطاى ال

 6303(، 4)03ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هجلة جاهعة الٌجاح لألبحاث )العلىم اإلًساًية( الوجلذ ــــــــــــــ

 إّدقجٟ ٗعيدٚ( ٟ٘ثدد  (عيدٚ فٖٞدج ثىضعدٌف عيدٚ أٝٞدج ٝض٘ق  دو ثىقٚزٗثّضٌّجىٖج، أٗ ثىقنجٝز

َْٝٞج عَ٘هٛ ٍقً٘ عيٚ ثىٌْهٛ ىين٠ٞ ث١فقٞز ثىضْي٦ْس
)
 "(

1)
. 

 الشعر( والوفهىم الذراهي، )الشخصية ًقاط االلتقاء بيي دًقل

إُ ّيْيز ثىضنٌْٞثس 
(2)

ٍندجهثس  ٗثىْدنٌٝز،، ٗثىضٞدجه، ٗثىضْدجقٜ، ٗثىٖعً٘ دج٥ّدضننجف، 

 ٕٜٗ دجىضجىٜ ىثس ثىضٚج  ؽٌٕ٘ٛ ٗعَٞ  دجىْنِ ثىضٜ صٚ٘غٔ، ثًصذطش دجىَنجًقز
(3)

د٘ٙد  ، 

ٝدج مجّدش أٝٞدج د٘ٙد  ثىٖنٚدٞز أٗ، ٍٗنْدٌر، ٕٗدجًفز، ّٗجقيدز، ٍعذٌر: د٘ٙ  ث١هح ًٙ٘ر

ندٌ ىنٍدع ث، ٕٜٗ فٜ ثى٘قش ىثصدٔ صذْدٜ ع٦قدز ٟٗٞدور، صقَو ىثصج ٍذوعز صْضظٌ ثىقًٞ٘ ٗثىظًٖ٘

ث٣ّْجّٜ ٍٗج ٝق٠ٞ دٔ ٍِ ٗؽد٘ه
(4)

 مد٦ه ٍدِ ثىَنضيندز، ث٣ّْدجّٞز ث١دعدجه عدِ دعَد . إّدٔ صعذٞدٌ 

 مدد٦ه ٍددِ أٗ  ..ٗأّددطً٘ٝز صجًٝنٞددز دندعددجه ثىددْ٘ مجصٖددجؿ ٍضعددوهر، صقْٞددجس ثّددضنوثً

صقْٞزث١ٙ٘ثس
(5)

 ٗإَّدج ثىٖجعٌ، ٙ٘س ٕٗ٘ ٗثفو ٙ٘س عيٚ ٍقضٌٚر صعوىٌ  ثىقوٝغز جىقٚٞورف 

 إىدٚ ثىْدجًه ىٖدجعٌٝٚد٘غٔ ث قٚٚٞج ّظجٍج صقَو أٙذقش مَج ٍنضينز، أٙ٘ثصج وصقَ أٙذقش

 .ٗثىَٖجعٌث٣ّْجّٞز ث٥ّنعج٥س صغٌٞ ٍنضينز، ه٥ىٞز أدعجهث صقَو أفوثط

مدٌٙ ثىيثصٞز ّؾو أُ ثىيثس ثىْدجًهر صغدوٗ ٕنٚدٞز أ –دٖنٚٞز هّقو ثىوثميٞز  ث٥ىضقجءٗعْو 

ٕنٚدٞز مجًؽٞدز د٦ٍَدـ ٗأٙد٘ثس  صغدوٗٗ، ثىٌٗثد٠دَعَه عِ صيل ثىضٜ صٌدطْج دٖج ث١ٗثٌٙ ٗ

 .ىٖج ٟقّٖ٘ج ّٗنْٖج ثىنجٗ، دعجهٗأ

 أَّدجٟ دقْخ أق٘ثىٖج، أّضجػ دئعجهر أٙ٘ثصٖج ٗٝذٌٍ ٝضَجٕٚ دجىٖن٘ٗ، "فجىْجًه / ثىٖجعٌ

 ٗٝذقٚ ثىَٖضٌمز، ثىيغز ٗإٝؾجه ٍنجصٞـ، صنِّٞ فٜ ٍنٞور ثىَؾٌهر ثىْظٌٝجس ٗصذقٚ ٍنضينز، ٌّهٝز

 أٗ ثىضنجٙدٞو، ف٘  دجىقنَ ٝغٌٛ ثىيٛ ثىْٖجٟ ٕٗ٘ صعقًٞوث، ث١مغٌ ثىنعو إّٔ ث١ٙعخ، ٕ٘ ثىضطذٞ 

" ٗثىَْٖؾٞز ثىغجدضز ثىنط٘ثس صعٍَ ميٞز ًؤٙ عيٚ ث٥صنجء ٍع ثىٚغٌٞر، ث٣ٕنج٥س
(6)

. 

إعدجهر ثىذد٘ؿ ثىٞدٍٜ٘ ثىْدجىػ فدٜ ص٘ىٞندز صٚد٘ب ٗثقعدج إّْدجّٞج ، ٗفٜ إفجىز إىٚ ٍيقَز ثىقٞدجٓ

ٝقٞدو ، (دنضـ ثىؾٌٞ) ٍٗ٘ؽٖج)دنٌْ ثىؾٌٞ(  ٍ٘ؽٖج، عجةٌث، ٕجهفج، ًثٍج فع٦ فجٝقجىضنُ٘ ثىو، ٌٍث

، )ٍٚدٌ( ًِٝدٞز ثىدًٟ٘ٗغٌ صَ٘ٝع ٕعٌ )هّقو( عيدٚ أ ثىْنٌٝز إىٚ إدوث  غجٝز فٜ ثىٖنجفٞز.

ثىضدٜ ، ُ ٕعٌ "هّقو" ٝعو ٕوٍج ىضيل ثىَْقز ثىَٞغ٘ى٘ؽٞز ثىّٞ٘جّٞز ثىقَْٝزإ٥ أ، )ثىعٌٗدز( ٗث١ٍز

ثىٌَمدَ ىٌٍدٍ٘ ثىضدٌثط  ٗٝعو ثّضقجىز ّ٘عٞز ٍِ ّجفٞدز ث٥ّضقٞدجً، ثىنَْْٞٞجسىٖعٌ فٜ ّجهس ث

 مٞوث ىيٖ٘ٝز ثىقٍ٘ٞز فٜ ٍْعٚ ىضطٌ٘ٝ ثىقٚٞور ٗصقوٝغٖجصن، ثىعٌدٜ
(7)

إُ ثىَْٗ  إىٚ ثىوًثٍج ٕ٘  .

                                                 
 .13 ٗ ثىَغٌح، مضجح ثصقجه سًٍْٖ٘ث ،1ٟ ث٥هدٜ، ثىٌْه صقيٞو ٌٟثة ، 1992 ٥ًُٗ دجًس، (1)

 .26ٗ  ً: دْجء ثىَنجًقز فٜ ثىوًثٍج ثىٖعٌٝز، إٝضٌثك ىيٌْٖ ٗثىضٍ٘ٝع، ثىقجٌٕر،2001ّعٞو، ٕ٘قٜ،  (2)

 ّعٞو، ٕ٘قٜ، ثىٚنقز ىثصٖج. (3)

 .19ً: فٞجءثس ثىٖعٌٝز، ثىٌَمَ ثىقٍٜ٘ ىيذق٘ط ٗثىوًثّجس، إًدو، ٗ 1999ثىٌٗثٕور، ّجٍـ،  (4)

 .139ٗ ثىذٞٞجء، ثىوثً –ثىعٌدٜ ثىغقجفٜ ثىٌَمَ ،1ٟ ثىوًثٍٞز، ٗثىظجٌٕر ثىٌْه، 2003عيٜ صٌَٞ، دِ (5)

 ٗثىضٌثط ثىغقجفز ،1ثىنيٞؾٞز. ٟ ثىٌٗثٝز فٜ ٗث٥ّْجُ ٗثىٍَجُ ثىَنجُ ؽوىٞز، 2001ثىقَٞو، عذو ٍقجهِٝ، (6)

 .23ٗثىٌْٖ ٗ ىيوًثّجس ثىعٌدٞز ثىَؤّْز ثىذقٌِٝ، هٗىز ث٣ع٦ً، ٍٗثًر ثىْٟٜ٘،

 .47ٗ  ثىٖٞتز ثىٌَٚٝز ثىعجٍز ىينضجح، )أٍو هّقو( ثىقجٌٕر، أٌٍٞ ٕعٌثء ثىٌفٜ ً:1994ٍؾيٜ، ٌّْٞ،  (7)
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6303(، 4)03هجلة جاهعة الٌجاح لألبحاث )العلىم اإلًساًية( الوجلذ 

ىدٚ ثىقنجٝدز ٗثىْدٌه عدٌ غْجةٞدج ٍقٞدوث دقدوط عدٌ َٝٞدو إ، ٕ٘ َّٗ  فطٌٛ إى إُ ثىٖدعٌ ْٖٝدن غْجةٞدج

فضض٘ىو فٞٔ ؽيًٗ صعو ثىْ٘ثر ثىوًثٍٞز ث١ٗىٚ، عٌ ٝقضٌح ٍِ ثىوًثٍج عقوٝج، ٜٚٚ ٗثىَيقَٜثىق
(1)

. 

ٕٗددٜ صطيدد  عيددٚ ثىضددنىٞ  ، َددو أٗ ث١هثءث٣غٌٝقٞددز صعْددٜ ثىع دٌَؽعٞضٖددجٗإىث مجّددش ثىددوًثٍج 

دَْدجعور ث٣ٕدجًر ، ٗٝندُ٘ ق٘ثٍدٔ ثىقد٘ثً، ٗثىنعدو، ً دجىٖدعٌ؛ ىٞدؤهٙ عيدٚ ثىَْدٌؿدجىْظٌ مجُ أ

 ٦َدِٗثى
(2)

ىث إ، ٕٜ عٚذٔ ثىيٛ ٝيٌ ٕدَئ، ٗثىَٖٖوٗىضنُ٘ عْجٌٙ ثىق٘ثً ٗثىٌٚث  ٗثىيغز  ،

ٛ عَدو إددوثعٜ ٍدِ ٕدو دَقدوًّٗج أُ ّذدٌا أ، جء ثىٖعٌ ثىدوًثٍٜمجُ ىىل مئ ٕ٘ ثىَجهر ثىنجً ىذْ

فضٚ فٜ ردو ، ُ ٝٚطذغ ثىعَو ث٣دوثعٜ دٚذغز هًثٍٞزأ ٥ دوث٣ًط ثىوًثٍٜ ؟ ٗدجىضجىٜ ؽٌٌٝر 

مدُ٘ ث١ّدج ، ثىديٛ صديٗح فٞدٔ ثىديثس فدٜ إٟجًٕدج ثىَ٘ٝد٘عٜ، ٌثك ث٣دوثعٜ ىيقدوط ثىَضْدجٍٜثىق

ْٕٗدجك ٍضقٌمدز. ، عجدضدز، ّدجمْز، ٟجٍقدز صضدوثمو فٖٞدج ىٗثس ...، قيقدز، ٍٞدطٌدز ،ٍضوثميز: ىثس

"ٍؾَ٘عز ٍِ ث١فدوثط ثىؾدجهر : فٌ  دِٞ ثىوًثٍج ٗثىضٌثؽٞوٝج أٗ ثىٌَْفٞز ثىَنّجٗٝز، فجىضٌثؽٞوٝج

 ضٌثدطز عيٚ أّجُ ّذذٜ ٍعقد٘ه ٍٗقضَدو ثى٘قد٘  ٗصدوًٗ ٕديٓ ث١فدوثط فد٘ه ٕدن٘ ٍدنًٍٗثىَ

ٝٚددجً  ٍٚددجًعز ثٝؾجدٞددز ٝددو قدد٘ٙ ثىٖٞددز أٗ ثؽضَجعٞددز أٗ ّنْددٞز ٍٗددِ مدد٦ه صضددجدع  )ثىذطددو(

ث١فددوثط ٝنددُ٘ ثىؾدد٘ ثىْددجةو فَْٝددج ٕددؾٞج ٗىنددِ قددو صيَددع فٞددٔ ٍٗٞددجس ّددٌٝعز ؽددوث ٍددِ ثىضددٌٗٝـ 

ٞجُ صنضضٌ ثىٌَْفٞز دْٖجٝز مجًعٞز صضَغو فدٚ ٍد٘س ثىذطدو أٗ ََٕٝضدٔ ٗفٚ مغٌٞ ٍِ ث١ف، ثىَيٖ٘ٙ

ثىْجفقز" 
(3)

ٗٝقجه فٜ ّٖنر "ثىوًثٍج" أُ ؽيًٕٗج ىثس أٙو هْٜٝ مجىدوًثٍج ث٥غٌٝقٞدز إى ّٖدنس ، 

فٜ ث٥فضنج٥س ثىوْٝٞز ثىضٜ ٝقَٖٞج إٔجىٜ ثىعًٚ٘ ثىّ٘طٚ ىنوٍز ثىعذجهر فٜ ثىنْْٞز 
(4)

ٗىيقنجٝز  .

ثٍٜ هًٗ ٍٖددٌ ىيغجٝددز؛ ١ّٖددج "أّددجُ ثىنعددو ٗد٘ؽدد٘ه ثىقنجٝددز ٥صضقددٌك ٗىيقنجٝددز فددٜ ثىقددوط ثىددوً

ثىضؾٌدددز ثىيثصٞددز ىيٖددجعٌ ميقظددجس ّددٞن٘ى٘ؽٞز دددو صضقددٌك معددجىٌ دٚددٌٛ ٗفْ  دد ٜ ٍضنجٍددو"
(5)

 .

فجىضؾٌدز ثىيثصٞز صضق٘ه إىٚ صؾٌدز ٍ٘ٝ٘عٞز ٍع ٗؽ٘هٕج مَدج أّٖدج صقدً٘ دْقدو ث٥فدوثط ٍدِ غٞدٌ 

 ضْجّ  ٝؾعيٖج مجٍيز ٗغٌٞ ٍنننز مجىذْٞجُ ثىٌٍَٙ٘ٗٝجهر ٥ّٗقٚجُ ٍع ثىٞذ٠ دٖنو ٍ
(6)

. 

 ٍددِ ّدد٘ثء ، "إّددٜ هثةددٌ ثىذقددظ عددِ فيدد٘ه ؽوٝددور ىَٖددجمو ثىقٚددٞور ثىقوٝغددز: ٝقدد٘ه هّقددو

ٗ ثىذْجء"أ، أٗ ثىَّ٘ٞقٚ، ؽٖز ثىيغز
(7)

ٕٗدٜ ىيىل ّؾو ثىٖجعٌ ٝضنب عيٚ ثىَنجًقز مضقْٞز إدوثعٞز ، 

 دعدددو ٍدددوٙ ٍدددِ ء ثىَقٞطدددز دَْظدددجً أِ م٦ىدددٔ ث١ٕدددٞجٝدددوًك ٍددد، ٕٗدددٜ صدددوه عيدددٚ ٗعدددٜ ٍقدددٌٞ

، ٕٗن٘ٙدٖج، ًدٖدجٗصضعدوه ٍ ، ىضغدوٗ أمغدٌ ثّنضجفدج؛ صضَدوه ثىقجىدز فْٖٞدج،  ٍقٞطٔ ثىٞدٞ  ثىيٚدٞ

فجىدددز ٍدددِ ث٥ّدددوٍجػ ٍدددع ٍدددج ٕدددٞع ٍدددِ ٍقددد٥٘س فددد٘ه ثىَعدددجهه ثىَ٘ٝددد٘عٜ ، ٗصضنضددد  مّْٞ٘ضٖدددج

“objective correlative” ج دقو ىثصٖج ٥ ٍٖجعٌّ، فجىقَٞز ٕٜ ثىضٜ ّٞعٖج ٍِ ٍٖجعٌّج
(8)

. 

                                                 
 .57: ث١ٙ٘ه ثىوًثٍٞز فٜ ثىٖعٌ ثىعٌدٜ، هثً ثىٌٕٞو، دغوثه، ٗ 1982ثىنٞجٟ، ؽ٦ه،  (1)

 .164ٌٖ، دغوثه، ٗ ً: ثىوًثٍج ٗثىوًثٍٜ، صٌؽَز عذو ثى٘ثفو ىؤىؤر، هثً ثىٌٕٞو ىي1981ْهِّٗٞ،  هديٞ٘،  (2)

 .197ٗ  هثً ثىَعجًف، ً: ٍعؾٌ ثىَٚطيقجس ثىوًثٍٞز ٗثىٌَْفٞز، ثىقجٌٕر،1985، إدٌثٌٕٞ، فَجهر (3)

 .179 ٗأٍِٞ، أفَو: ثىْقو ث٥هدٜ، هثً ثىنضجح ثىعٌدٜ دٌٞٗس   ىذْجُ ه.س،  (4)

 .351غوثه، ًٗ: ٍعجىٌ ؽوٝور فٜ أهدْج ثىَعجٌٙ، هثً ثىقٌٝز ىطذجعز، د1975عجٌٍ، فجٝو،  (5)

 .247ٗ، ْٝظٌثىٌَؽع ثىْجد ، ّنْٔ (6)

 .26ثىٌْٜٗٝ، عذيز، ثىؾْ٘دٜ، ثىْجد ، ٗ  (7)

 .76ً: ٍقج٥س فٜ ثىْقو، هثً ثىَعجًف، ثىقجٌٕر، ٗ 1982فَجهٓ، إدٌثٌٕٞ،  (8)
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 6303(، 4)03ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هجلة جاهعة الٌجاح لألبحاث )العلىم اإلًساًية( الوجلذ ــــــــــــــ

ثىضدٜ صٌفدو ٍدِ مد٦ه ، ٝدَِ إٟدجً ثىَٖدجًمز ثىنجعيدز، ٗؽَجىٞدز، ٗثىٖعٌ ٍٖجًمز ٗؽوثّٞدز

١ُ ٍغددو ٕدديث ؛ ث٣ٟدد٦  عيددٚ ثىغقجفددجس ث٣ّْددجّٞز "فجىعٚددٌ ثىقددوٝظ ىددٌ ٝعددو ٝقْددع دجىٖددعٌ ثىعندد٘ٛ

ثىٖجعٌ ىِ ٝضؾجٍٗ "ثىْط٘ؿ ثىظجٌٕر" ٍَٖج مجّش ٍٕ٘ذضٔ ثىٖعٌٝز"
(1)

جُ إف ٗفْخ ٍق٘ىز "ؽ .

ٟجهٜٝ"فئُ "مو قٚٞور ٕٜ، فٜ ٍْض٘ٙ ٍِ ثىَْدض٘ٝجس ٍقندٜ فدٜ ث١ٙدو ٗىنْٖدج ٍضوًؽدز فدٜ 

 ّْذز ثىقنٜ فٖٞج"
(2)

. 

 إُ مو ث١ّ٘ث  ث١هدٞز صٚذ٘ إىٚ ثى٘ٙ٘ه ىَْض٘ٙ ثىضعذٌٞ ثىوًثٍٜ
(3)

ىديث ثّندٌٟ )هّقدو(  ، 

، ًٗث دٌَفيدز ثىقْدج ٍدٌ، مي ثىقٚٞور فٜ ًفيز ثىذقظ عِ ثىيثسىٞن، وًثٍٞزفٜ صنٌِٝ ثىضؾٌدز ثى

ٝندُ٘ َّ٘ىؽدج "ىعدو أٍدو هّقدو : ٝقد٘ه فٞدو، ٗثىَّ٘٘ى٘ػ ٍضعوه ث١ٙ٘ثس، ٗثىَّ٘ضجػ )ثىن٥٘ػ(

فجٌّْٖٞ ثىؾَجعٞز صيل ثىَضغٌٞثس ثىْ٘عٞدز فدٜ ىَذوعِٞ ثىَقوعِٞ ثىيِٝ ثّض٘عذش أٍذنٌث ىٖؤ٥ء ث

ىٚ صقْٞجس"ٗثّضطجع٘ أُ ٝضٌؽَ٘ث ٗعٌٖٞ إ، ثىنْٜ ثىَضنٞو
(4)

. 

دقٌثٗٛ فٜ "ثىذقظ عِ ىؤىؤر ثىَْضقٞو" فٜ ثىقوثعز ثىعٌدٞز ث١َّ٘ىػ ث٣ٝؾدجدٜ ٗعوٓ ّٞو 

ضنوثً ثىضقْدٜ ث٥ّد صضؾدجٍٗ ٌٍفيدزُ ثىَنجًقدز عْدو "هّقدو" ىيقوثعز ثىعٌدٞز إىث ٍج أميّج دج٥عضذجً أ

ثىديٛ عدجٓ ، ٌٝٞ ٗؽ٘ه ثىٖجعٌ ٗإهًثمدٔ ىي٘ثقدع ثىعٌددٜ، دو ٗعٞج دجىعجىٌ، هثرىيَنجًقز د٘ٙنٖج أ

 ٗثىيٛ ٍغو ثىضْجقٜ ثىعَٞ  مجٙدٞضٔ ث١ّجّدٞز فٞٔ،
(5)

 ثىْدٌهٛ، ثىَْدض٘ٙ ٝيعدخ "هّقدو" عيدٚ .

 .فٞٔ فوعش ثىيٛ ثىقنجٝز ٍٍِ دِٞ ٝؾَع فجىٍَِ

 ثىْظدجً فدٜ ثىض٦عدخٝعَدو إىدٚ  فٞدظ ثىقنجٝدز، ٕديٓ فٞدٔ مضذدش ثىديٛ ثىْدٌه ٍٍٗدِ ثىقٚدز،

 ٝضٞقٖدج ثىضدٜ فج٣ٍنجّدجس ،ىٍَْدٜ صْيْدئ ثفضدٌثً ٝنضدٌٛ ٥ ث١هددٜ فدجىٍَِ ىيقنجٝدز، ثىٍَْدٜ

 دٖدنو ث١فٞدجُ دعدٜ فدٜ ثىْدٌه ٝذضدوا ثىٌثٗٛ قو أُ ىىل ىٖج، فوٗه ٥ ثىٍَْٜ دجىْظجً ثىض٦عخ

 ٍٍدِ صٌصٞدخ فدٜ ّدجدقز صدنصٜ ٗقدجةع إىدٚ ىٞعد٘ه ىىل ثىْدٌه، دعو ٝقطع ٗىنْٔ ثىقٚز، ٍٍِ ٝطجد 

 ثىَضْيْدو؛ ثىٍَْدٜ ثىْظدجً ٗصٞدٌر ٝقطدع فجىْدجًه ثىقٚدز، ٍٍدِ فدٜ ثىطذٞعدٜ ٍنجّٖدج عدِ ثىْدٌه

 ث١فدوثط ٗقدجةع إىدٚ ٝضعدٌف دقٞدظ ثىْدٌه، فدٜ ث١فوثط ْٝضذ  أٗقو ثىَجٝٞز ث١فوثط ىْٞضٌؽع

 ٗق٘عٖج قذو
(6)

 . 

                                                 
 .22ً: ثىضٌثط ث٣ّْجّٜ فٜ ٕعٌ أٍو هّقو، هثً ٕؾٌ ىيٌْٖ، ثىقجٌٕر، ٗ 1987قَٞقز، ؽجدٌ،  (1)
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 .69-68ٗ  ،28ثىنُْ٘ ثىٖعذٞز، ثىقجٌٕر، ثىٖٞتز ثىٌَٚٝز ثىعجٍز ىينضجح،   

 .239ثىنْٞز ٗثىَعْ٘ٝز، ثىْجد ، ٗ  ثىَعجٌٙ قٞجٝجٓ ٗر٘ثًٌٕٓ: ثىٖعٌ ثىعٌدٜ 1994إَّجعٞو، عَ ثىوِٝ،  (3)

ً: ث١ّي٘ح ثىَْْٞجةٜ فٜ ٕعٌ أٍو هّقو، ٍؾَ٘عز هًثّجس ّقوٝز، ثىَؤّْز ثىعٌدٞز 1996فٞو، ٦ٙؿ،  (4)

 .99دٌٞٗس، ٗ  ىيوًثّجس ٗثىٌْٖ،

ً: ٍؾَ٘عز هًثّجس ّقوٝز، ثىَؤّْز ثىعٌدٞز ىيوًثّجس ٗثىٌْٖ، 1981ثىقوثعز ثىعٌدٞز فٜ ٕعٌ أٍو هّقو،  (5)

 .124دٌٞٗس، ٗ 

 ىيطذجعز ثىعٌدٜ ثىغقجفٜ ثىٌَمَ ،2ٟ ث١هدٜ، ثىْقو ٍْظً٘ ٍِ ثىٌْهٛ ثىْ٘ دْٞز، 1993فَٞو، ىقَوثّٜ،ث (6)

 .74ٗ .ٗثىضٍ٘ٝع ٗثىٌْٖ
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 تحقق البٌاء الذراهي عٌذ "دًقل"

ز ٍذْٞدز ٍ٘ٝد٘عٞىَج ٝضْدٌ ددٔ ٍدِ ، هدٞز ثىَعجٌٙرعذٌٞ ثىوًثٍٜ ٍِ ًمجةَ ثىنُْ٘ ث١ٝعو ثىض

إّدٖجً ددجًٍ فدٜ ديددً٘ر ٍدِ ٗىَددج ىيٖنٚدٞز ، ثى٦ٍذجٕدٌر –ىٚدٌث  ث –ىقٌمدز ّجّدٖج عيدٚ ثفدٜ أ

 ثىٖنو ثىوًثٍٜ فٞٔ.

ٍددِ  )ث١ًدعْٞٞددجس(ىعيددٔ ىددٌ ٝنددِ ٍضددوث٥ٗ قذددو ٍْضٚدد  ، ٗثىَْعددز ثىوًثٍٞددز ثٙددط٦ؿ ّقددوٛ

عٌٝدز ددِٞ ع٦قدز ثىضَثٗؽٞدز ثىضنٗٝعو صْدٌح ٕديٓ ثىَْعدز همد٥٘ ثقضٞدضٔ ٟذٞعدز ثى، ثىقٌُ ثىَجٜٝ

أّضؾدش فَٞدج ، أرْٖدج ص٘ثىوٝدز صْجققٞدز فٜ ع٦قدز، نمي ٗصعطٜٜ صضجعٌ ٗصؤعٌ، صفٖ، ث١ؽْجُ ث١هدٞز

ثىٖدعٌ ، ثىْغٌ ثىٖعٌٛ ،ثىٖعٌ ثىقٜٚٚ، ثىقٚز ثىٖعٌٝز: ؽْجّج ٕؾْٞز صؾَع دِٞ ٕيث ٗىثكدعو أ

 فَٞج دعو ثىقٚٞور ثىط٘ٝيز ٕٜٗ دجىضنمٞو ّضجػ ٕيث ثى٘ثقع. ىضظٌٖ، ٗغٌٕٞج ٍِ ثىضَْٞجس، ثىَْغً٘

ًّدط٘( د٘ٙدنٖج ٍقجمدجر ٗقدو عٌفٖدج )أ، ّجّٞز صعْٜ )ٝنعدو(ٍٖضقز ٍِ ميَز ٝ٘، جثىوًثٍ ميَز

فٖدٜ ٥ صقدضن  إ٥ دٖدذٔ ٍٍ٘ضٖدج ىز ثىقوٝغز ٍِ ّجفٞدز ثىضطذٞد  عدِ أًغٌ ثدضعجه ثىو٥، ىنعو إّْجّٜ

 .  مجفش ٍْٖج

دجىضَثٍِ ٍع ٍج صؤهٝٔ ث١فوثط ٍدِ ، دعجه فنٌٝز ٕٗعً٘ٝز ٍضٚجًعزىقو أٙذـ ىيٖنٚٞجس أ

ىٞذقدٚ ثىقدجًٛء ؛ ؽٞدو ثىقْدٌصنٍَٗجًّدز ىعذدز ، س هًثٍٞز صعض٦َُ ٍعج فٜ ثىؾٌْ ثىٖدعٌٛصطً٘ث

فدٜ ٙدٞجغز ث١فدوثط ًّٗدٌ فٞغٞجصٖدج ٗص٘ٙدٞو مطٟٖ٘دج ٗث٣ٍْدجك ، ٍض٦ٚ ٍٗضنجع٦ ٍٖٗجًمج

ٗىْٞدش ٍؾدٌه فٖد٘ث ٍٗد٢ ىنٌثغدجس ٝضٌمٖدج ، ىضغوٗ ثىٖن٘ٗ ًٍٍ٘ث ١فندجً ثىٖدجعٌ؛ دنٟٖٞ٘ج

  .ثىذْجء ثىذٌٚٛ ىينجصخ

 impersonate-ٗ ثىَعْدٚ -characterization -ّؾيٞدَٛ ٗٝقضٌح ثىٖجعٌ ٍِ ثىَعْٚ ث٣

ثىدديٛ ٝعْددٜ ّْددذز ٙددنجس ثىذٖددٌ ثىددٚ  -personification -دعددو دنغٞددٌ ٍددِ ثىَٚددطيـ ٕٗدد٘ أ -

 ث١فنجً ثىَؾٌهر
(1)

. 

 الحىار

م٘ه ز ىيدوُ صَدْـ ٍ٘ثفقدز ٍذوةٞدًثهس أإىث ٍدج أ، ثىَْعز ثىوًثٍٞز فد٘ثًثصضطيخ ثىقٚٞور ىثس 

ٗ ّْددضقوً أ، ًٗر ٍيقددز فَْٞددج ّْددضوعٜ م٦ٍددجفددجىق٘ثً ٝغددوٗ ٝددٌ، إىددٚ عدد٘ثىٌ ثىقٚددٞور ثىوًثٍٞددز

فد٦ ددو أُ ْٕدجك فد٘ثًث هثميٞدج ٝذدوأ ٍدِ ىثس ثىٖدجعٌ قدو ، صٌثعٞز مجّش أً فٞز ٍعجٙدٌر: ٕنٚٞز

، ٗث٥ٝدطٌثدجس، ٗفَٞدج دعدو ّْْدَع ٙدوٙ صيدل ثىضدوثم٦س، ُ صٞدع ثىنيَدجس فَيٖدجٝٚيْج قذو أ

ٕٗ٘ ْٕدج ثىقجٍدو ثىندجىٞغٌثفٜ ثىذدجًه ثىديٛ ٝٞدؼ دجىقٌمدز ، ثىضٜ صقوط عيٚ ثىٌَْؿ، ثىضغٌٞثسٗ

 ٗ غٌٞ ىىل.أ، أً مذٌٝز، أً ؽَيز إّٖجةٞز، أً ثَّج ٍج، فٌفج مجُ: َّج  ثىٚ٘س ث١ٗه فً٘

ٝدضقنٌ ، ٍْٞدذطج ّْٗينٜ إٝقجعدج، صٜ دعوٝجيقجس مغٌٞر صنىقو ثدضوأس ثىقيقز ًٗدَج ّْْضَضع دق

َقوهر ىيٖنٚٞز ٍِ ٙدنجس دج١دعجه ثى: ُ ٖٝضٌ دوقزٗثىٖجعٌ ثىٌّجً ٥ دو أ، عٌ ًّجًَٞٔ ٕجدضٌثّ
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ٍٗدوٙ ، ٥ٟ٘ ٗقٌٚث: ٗث٥مضٞجً ثىَْجّخ ىَنٌهثصٔ، ٗ ٍِ ّجفٞز ٟذٞعز ثىق٘ثً ٗه٥ىضٔأ، ٦ٍٍٗـ

 ٗٗثقعٞز ٌٟفٖج ٦ٍٍْٗضٖج ىيَعٞٔ ٗثىٍٜٞ٘.، عٌٕٞجصن

فٞددظ صقددوً ، ٍٞددز فددٜ هثمددو ثىقٚددٞورفٌمددز هًث عيددٚ ٗ ثىٚددٌث  صقددً٘ عددجهرإُ دْٞددز ثىؾددوه أ

مَج فدٜ قٚدٞور "قجىدش" ، ٗقو دوأ ٕيث ثىَْقٚ عْو "هّقو" ٍْي ثىذ٘ثمٌٞ، ٙ٘ثصج ٍضعوهر ٍضٚجًعزأ

 ٍِ هٝ٘ثُ "ٍقضو ثىقٌَ":، 1960ًثىًَْٖ٘ر ّْز 

 صعجه إىٜ: قجىش

 ٗثٙعو ىىل ثىوًػ ثىٚغٌٞ

------------------------ 

 َّهقجىش: ّن

 هصٜ ٥ صَْىٜ ىٜقيش: ٝج ٍعذ٘

--------------------------- 

 َّىش صو  عيٚ ثىْنُ٘

ًِّٞ ّجقُ٘ عقٞو 
(1)

 

------------------------- 

فٖدد٘ مدد٦ً ، ٍْددضٖينج، ٍٝ٘ٞددج، ثعضٞجهٝددج، ّددجىؽج، ىيٕ٘يددز ث١ٗىددٚ فدد٘ثًث مجًؽٞددج ٝذددوٗ ثىقدد٘ثً

هر ىددوٙ "هّقددو" ٥ ٍؾددجه ىٌفٞدز دجعضَددجهٓ عيدٚ دْددجٟز ٍعٖد٘، ٝؾدٌٛ ٍددِ ثىدْنِ ٍؾددٌٙ ثىٖد٘ثء

فد٦ ٝعضَدو عيدٚ ثىضٚدجهً فضدٚ ددِٞ ثىَندٌهثس ، ىٞيقدٚ ثىقذد٘ه؛ ٝضٌْ دجىٖوٗء ثدضوثء، ٗفوٝظ ٍقٌح

ٗىنْْددج فَٞددج دعددو  -رجٌٕٝددج  –فْٖددجك مطددجُ ٍض٘ثٍٝددجُ ْٝددٌٞثُ دضؾددجًٗ ٥ ٝنٚددو دَْٖٞددج فجٙددو 

، وثىضنجٙدٞ ّْيَِ صيل ثىنطٟ٘ ثىننٞز ثىضٜ صٖنو صيل ثىَْدجفز ثىذْٞٞدز ددِٞ ثىنطدِٞ ٗفٖٞدج صنَدِ

و عيٖٞدج "هّقدو" ٕدٜ ثىضدٜ ٝعَد، ٗٝدَْٜ، ٍٖٗدجًك، ٚ قدجًٛء ّجقدوىدٕٗيٓ ثىَْجفز ثىضٜ صقضجػ إ

٥ فْدجُ ثىضدٜ ٥ ٝٞدعٖج إ، ثىضنجٙٞو ؽٞوث ٕ٘ ٍِ ٝعضدٌف دضيدل ثىيَْدجس ثىوًثٍٞدز فَِ ٝقٌأ، مغٌٞث

إفْجّدج  ٗث٣ٝدجفز ثىوًثٍٞدز صضطيدخ ٗصٚدً٘ث ىْٕٞدج.، ٗدعدوث فنٌٝدج، فقجٗأ، ٌٍٕ  َٝضيل إفْجّج

ٗأردِ أُ ، "ٙدوًٓ فدٜ ٝندضيؼ عَدج ثىنْدجُ دٔ ٍَضًعج، ٝعذٌ أّي٘دًج صقَو أّٖج مَج، ٍضٌٖدج ىيؾَجىٞز

 إٔدنجىٔ، ٍدِ ٕدنو أٛ فدٜ ثىٚدٌث " :ثىقد٘ثً ديًصدٔ ىىدل أُ ثىَْعدز ثىوًثٍٞدز فدٜ ثّجّدٖج ٕدٜ

دج ٝنمدي ٗإَّدج ٗثفدو، ثصؾدجٓ فدٜ ْٝدٌٞ ٥ ثىيٛ ثىضننٌٞ ثىيُ٘ ٍِ ىىل ٕ٘ ثىوًثٍٜ ٗثىضننٌٞ ًَ  فدٜ هثة

" دجِٟ ًٗثءٓ ْٝضننٜ رجٌٕ مو ٗأُ فنٌر، صقجديٖج فنٌر مو أُ ث٥عضذجً
(2)

. 
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، ّج "هّقو" دضيل ثىيغز ثىٖجهةدزٝنؾن، عْٞوث، ؽجفج: ُ ٝنُ٘أفضٚ فٜ ىىل ثىق٘ثً ثىيٛ ٝنضٌٛ 

ٗىنددِ "ثىقيددخ" ىَؾددٌٙ ، رًؽددو ٗثٍددٌأ، دددِٞ عجٕدد  ٍٗعٖدد٘قزّْٞددضعٌ  ث ٚددٌد ٝددٍ٘ب فددجىق٘ثً

دقوً ٍدج ، ىغ٘ٝجُ ثىٚوثً ىِٞ ْٕٗج ّيق  أ، ج دضنجٙٞئ ثىؾَةٞزوٓ "هّقو" ٝٚوٍْثىقوط ثىيٛ ٝعضَ

، ٗثدضدوأس ٕدٜ دجىدوع٘ر، ٗثدضدوأس ٕدٜ دجىضْدجٍه، ضوأس ٕدٜ ددجىق٘هفقو ثد، م٦قٜأ، ٕ٘ ٙوثً قَٜٞ

 ٙ٘صج هثميٞج ىثصٞج ٍنضَّدجُ ْٕجك أىعيَْج ، ىز ث٥فضٌثٝٞز ثىؾوىٞزّْج مقٌثء ّْعٞٔ صيل ثىقجًغٌ أ

ٕٗد٘ ٍدِ ٝقدوً ، ٕٗد٘ ثىَضيٖد ، ًدَج ٝنُ٘ ٕ٘ ثىذدجهٛء دجىدوع٘ر، ٥ ٝذ٘ؿ دٔ "هّقو"، عيٞٔ ٍضْضٌ

ًٗدَدج ٙد٘س ٍنضدٌٛ ٥ ّعيدٌ ٍٍجّدٔ ٍٗنجّدٔ ، ًدَدج ٝندُ٘ ىىدل، ٕو ٕ٘ "هّقو" ىثصٔ، ثىضْج٥ٍس

 ْٝقيْدج إىدٚ صيدل، ُ إىث قيْدج إّٖدج "هّقيٞدز" دجٍضٞدجٍٗىنْٖدج دٌٍضٖدج ٥ ددنفضضعوه ث١ٙ٘ثس ، ثىققٞقِٞٞ

، ٗث٥فضٌثٝدجس، ٗثىضْذدؤثس، ىٞٞعْج فٜ ٍٖدخ ثىضْدجؤ٥س؛ ثىَْجفز ثىذْٞٞز ثىضٜ صقوعْج عْٖج ّجدقج

 ٗثىضنْٖجس. 

ٚز مٚ٘ٙدج ّؾدوٕج ٗفٜ ٕيٓ ثىقٚٞور / ثىق، إُ عَٞز ثىٚع٘ه ٗثىَْٗه عْو "هّقو " عٍَ٘ج

دضقدوٌٝٛ  -ىدٚ دد٘ثِٟ ثىٖدجعٌ ٍٗدج ٝعجّٞدٔ أقٚدو ىىدل ث٥ًصدوثه ثىْنْدٜ ثىعَٞد  إ، صقٌٞ ٍِ دعٞو

"ثىْند٘ٗ"  ٗىندِ ثىضعذٞدٌ عدِ ىىدل، ُ ثىٖدعٌثء عٍَ٘دجٍِ إقٚجء ٕنّٔ فٜ ىىدل ٕدن -نٜٚ ثىٖ

ٗثمضددجً "هّقددو" ثىَددٌأر ْٕددج ىْٞددق٠ فجىضددٔ ، ر ثىٖددعٌثء مددو فْددخ ٌٟٝقضددٌٔٝصددو فددٜ ٍددٌ ، ثىْنْددٜ

أرْٖدج عْدو ، ٞزددو دطَٟ٘ٞدز ٗقوّد، ىِٞ مّٖ٘ج فق٠ صضَضع دٌٍَٝز مجىور، ثىْنْٞز فٜ ثىق٘ثً ٍعٖج

فٖدٜ إىدٔ ثىنٚدخ ثىديٛ ٝدوع٘ٓ ىيْدَٗه ، ٌٝصنَ ف٘ىٖج ثىقد٘ثً، ُ صنُ٘ أٝقّ٘زّقو" صٌقٚ ثىٚ أ"ه

ُ "هّقدو" أّٖج أىمش ّجً ثىٖل ىوٛ مقدجًٛء أ، دٌأٜٝٞ، دَْذذجس ٍٗذًٌثس، ٚ ٍضٌٞعجدنْٔ ٝنٗى

ٍغينج دقي  ًدَدج ٕد٘ ٍدِ ٝعيدٚ ٍدِ ٗصٞدٌر ثىْغَدز ثىوًثٍٞدز فدٜ ٍْضذطْج : ٝننٜ ًٗثء ثىق٘ثً د٘فج

 ثىْ٘.ٕيث 

ٍٖٗددوٗهث ىيقددوط ، ىٞذقددٚ ٍضجدعددج؛ ْٝددضقطخ "هّقددو" ثىقددجًٛء إىددٚ ٍنجٍْددٔ ّٗددٌٓ ثىٖنٚددٜ

 : ثىوًثٍٜ

 ٥ٗ.يٖجعٌ مٜ ٝٚعو ىىل ثىوًػ ثىٚغٌٞ أهع٘ر ثىَقذ٘دز ى 

 ٌفْٖددجك ع٘ثةدد  ، ٗىنْددٔ ٝددٌه دوديٍ٘جّددٞز ٍقْعددز، ٥ َٝددجّع ثىٖددجعٌ ٥ٗ ٝعضددٌٛ دٖددنو ٍذجٕدد

دج٣ٝددجفز إىددٚ ، ثىقٞدد٘ه: إىٖٞددج دددو ٝٚددْنٖج ٗٝعددوهٕج٥ٗ ٝنضنددٜ دج٣ٕددجًر ، صَْعددٔ ٍددِ ثىٚددع٘ه

ج ثىقٞد٘ه مدٌٙ ّٞٞدَْٖىضذقدٚ ٍْدجفز أ –مَدج ّيقد   –َٕٗج قٞوثُ ٝنٚجّٔ ، مط٘ٓ ثىَْٞٚ

ىٞز فجىَْددؤٗ، فدد٦ ٝضقَددو ٗفددوٓ ًٍٗ عددوً ثىٚددع٘ه، ٍددجً ٙددع٘هٓث١مددٌٙ ثىضددٜ صقدد  عجةقددج أ

ث١ّددذجح ثىَ٘ؽذددز ىعددوً ىْضددجدع دعددو ىىددل صْيْددو ، فضددٚ ّقددِ ثىقددٌثءصطجىْددج ؽَٞعددج "ؽَعٞددز" 

 . ثىٚع٘ه

 ىدٚ غدوٓ ٕٗد٘ إ، فٖدٜ إىدٚ ٍْدضقذيٖج ثىعدجٌٍ، ٍْٗدض٘ثٕج ٕدوٝو ثىعيد٘، ٍج ٕدٜ فدوًؽٖج ٙدغٌٞأ

إىدٚ صٜٞء ىْج ؽ٘ثّدخ ًدَدج صنندٜ ًٗثءٕدج ّ٘ثفدي صْندضـ ، فج  ؽوٝورْٕٗج صضنضـ ىْج  ، ثىقٌٚٞ

ّدٔ ٝذقدٜ قجًةدٔ ج إٔٗ٘ ٍج ٝقْخ ىيٖدجعٌ ْٕد، ضجدٞجصضٚو ىْٕٞج ٥ م، فٜ ّيْيز، مٌٙع٘ثىٌ أ

 ٍض٦ٚ. 



 0006ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشعار سلطاى ال

 6303(، 4)03ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هجلة جاهعة الٌجاح لألبحاث )العلىم اإلًساًية( الوجلذ ــــــــــــــ

 ٗثىقجؽدز ، ًغدٌ صعْضدٔ ٗصيًعدٔ دجىَعٞقدجس، ٗصنُ٘ ٕٜ ثىْذجقز إىٚ ثىْدَٗه، صَْه ٍِ دٌؽٖج

، ٍجٍْددج ٍدج ٕدٜ إ٥ ٕٗددٌثىققٞقدز ثىقجدعدز أُ ًدَدج دٌأٝددٜ أ، إىدٚ إؽجدددجس ٍقْعدز ٍيقدز ىي٘ٙد٘ه

ً ّجفدديصٖج: ٍددج٘ه إّددٔ ٗقدد  ٟدد٦ٝ٘ أقددىعيددٜ أ ،ىْقددع فددٜ فذجىددٔ؛ ْددج دددٔٝقددجٗه ثىٖددجعٌ أُ ٌٝدن

فذقظ أقٚدو ْٕدج ، ٗصٖٞـ د٘ؽٖٖج عْٔ، صٌفٜٕٜٗ ٍِ ، ٟٗجىذج ٗهٕج، ٍْٗضعطنج، ٍْضؾوٝج

، دج٣قٚدجء: ّندِ صٖدعٌ، ىعئ ٝؤِّ صيل ثىْنِ ثىقيقز، ٍض٘مجر، ٍ٘ىزٍن: )ثىٖجعٌ( عِ فقٞقز

 ٜ ٗؽٔ ٍِ ٗؽ٘ٓ ثىٌفٜ ىوٝٔ.ٍج ٝوفعْج ىيق٘ه إُ ًٙ٘ر ثىٌَأر عْو "هّقو" ٕ، ٗثىٌفٜ

ثىضٜ  ،صذقظ عِ غجٝجصٖج ٗإؽجدجصٖج ثىَقْعز، عيٚ ٗقع ًٗصجدز ٍضٚجعور، ّٗج ث١ّتيزٕنيث صغَ

ٗىنْددٔ ٝننددٜ ، ًثٍٜ ثىْديِ رجٌٕٝددجٔ ثىددوٕٗددجً ًَٝعٖدج فددٜ دْجةددمضذددجء ًٗثء أٝؤؽيٖدج ثىٖددجعٌ دج٥

ّنجّدٔ ٗمنُ ثىٖجعٌ دٖيٓ ثىنيَجس ٝيند  أ، ديٞغز أٙجدضٔ فٜ ثىَقضو ٗؽٌثفج، جس ٗصنٕٗجس عَٞقزٕ 

 إ٥ قْجعج ٝضْضٌ ٕ٘ ٗميَجصٔ ٗصجًٝنٔ ٗفجٌٝٓ مينٖج.، فيْٞش ًٗثٝضٔ ثىَنض٘دز، ث١مٌٞر

صددٔ ٕددٜ ج ىددٌ ْٝددضَع ىْددوثةٖج دجغضضددٔ ٗفجؽنٗفَْٞدد، ىَْٗهدددجّٖددج قددو صْجٍىددش ٟٗجىذضددٔ أ َْٕٝ٘ددج

صْذدب دٖٖجٕدز ، ُ ثىٖجعٌ ٝعٞٔ فجىدز ّنْدٞز ٙدعٞذز ٗعٚدٞذزأ َٝٛ ثىقجًاعَأ٥ صٌٙ  .دجىَْٗه

قو ًفٖٞج ثىٖدجعٌ ْٗٝٚدج  ىٖدج ، فٜ فجىز ٍِ ثىضوثعٜ ٗث٥ّقْجء، دٔ ٍٗعٔ ٗصعذظ، صؾضجؿ ّنْٞضٔ

 ثُٟ ٟ٘عج ٥ غٚذج ٥ٗ قٌٖث. 

فجىيقددجء ٕدد٘ مٞددجً ثىَقذ٘دددز / ، ٗىنْٖددج َّىددش، ٝددوًك "هّقددو" مطددً٘ر ثىَ٘ٝدد٘  ٗثّددضقجىضٔ

عٌ ٍدج ٝذٌةْدج ٍدِ ثىضؾْدٜ عيدٚ ثىٖدج، إ٥ ثىٚدوٙ إ٥ ثىٚدوًٙٗغٌ ثىعْج  ثىذجمٜ ٥ ّؾو ، ثىقذٞخ

 ٗصق٘ٝئ ٍج٥ ٝق٘ه.

ضظدٌر ٝندٌُ دعدوٓ عدِ ثىٍَْٞدز ثىَْٗأ، إُ ىىل ثىضٍَِ ثىيٛ أٗق  عؾيز ثىدٍَِ فدٜ ثىَٖدٖو

( ٍمَدج فدوعٞج ٛ ثىَٖدٖوأ)ٝدجف إىٞدٔ ٗىنْدٔ أ، ثىيٛ صقوعْج عْٔ ّدجدقجًٍٗ ىىل ثى٘ثقع ثىْنْٜ ثىَن

، ّٖجٝدزعد٘هر / ثى٦ثى٦: مٌٙ فقٞقدز ثعضَدجه ثىٖدجعٌ ثىقد٘ثً مْدذٞو ٝقد٘ه إىدٚىٞنٌُ ٌٍر أ؛ ىْٕٞج

هُٗ ، ٍدِ مد٦ه صْجقدو ث١هٗثً، ثىقدوٌٝ ٍنذتدٔمٌٙ ٝؾٌّج ثىٖجعٌ إىٚ ٌٍٗر أ، ًغٌ إٌٙثً فضجصٔ

 قجىش(.، ُ ٝذضعو عِ هثةٌر ثىق٘ه )قجهأ

أٗ صضٌك ، أٗ صغٌٞ ىغطج، هُٗ أُ صقوط ٝؾٞؾج، ثىقوٌٝ ع٘هر ٕجهةٔ ٔذتٍن ع٘هر "هّقو" إىٚ

ٍِ م٦ه ث٥ّضقجه د٘ثّطز ، فيٌ ّيَِ صٚجعوث فوعٞج ٍيَّ٘ج، ٖجميث فْٞج عيٚ ثّضقج٥صٖج ٗصقٌمجصٍن

ىٞنُ٘ ثىْنُ٘ ٕ٘ ّٞو ثىَ٘قد  ٗىغدز ، ثىضٜ صٌْ  دجىًٌٞٗر ٍِ ٗصٌٞر ثىقوط ثىوًثٍٜ، ث١فعجه

مدو ىىدل ٍدِ ، ثىٌؽ٘ىدز، ثىٖدذجح، ثىطن٘ىز: ًٗغٌ ىىل فئّٖج صْقيْج إىٚ ع٘ثىٌ ٍنضينز، ٕيٓ ثىقٚٞور

صجًمدج ، هُٗ أُ ٝٚدٌؿ دٖدج، ثىْطً٘ فٜ إفجىز إىدٚ ٍنجدتدٔ ثىقوَٝدز م٦ه ثىْ٘ ثىيٛ ّقٌأٓ مي 

ًغدٌ أّدٜ ، ٗفضٚ ثىضنٍو ٥ٗ أقد٘ه ثىضٚد٘ف، ٗثىضؾ٘ثه، ًٗفٌٙز ثىضٚ٘، ىيقجًا فٌٝز ثىقٌمز

، ٗإفْدجُ هثميدٜٗصند٘ؿ عيدٜ ٍْٖدج ًٗثةدـ إٔدضَٖج فدٜ مدو صْٖٞدور ، ثىْنقدجسٕعٌ دضيل ٕنٚٞج أ

 ٝضعجرٌ فٜ ٕٞتج فٖٞتج. 

 ٍٝ٘ج عِ ثىْذٞوٗمطٕ٘ج ٍج ٝو 



 "في الٌزعة الذراهية عٌذ أهل دًقلــــــــــــــــ "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 0063

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6303(، 4)03هجلة جاهعة الٌجاح لألبحاث )العلىم اإلًساًية( الوجلذ 

ٗٝق٘هّدج ثىقد٘ثً إىدٚ ، قدًٌس ثىْدَٗه فْدضَْه ٥ ٍقجىدز ،ٗإىث مجّش صيل ثىَعٖ٘قز / ثىعجٕقز

، ٕٜٗ إىُ ٙجفذز ثىق  فٜ صقٌٌٝ ثىٌَٚٞ، فٖٜ ٍِ صقًٌ، ٗثىٌٚث  ثىطذقٜ، ثى٘ثقع ث٥ؽضَجعٜ

ىْٞدضنَ ، ز ٍقي٘ددزٝعٞو ىْدج "هّقدو" ٕديٓ ثىققٞقد، ٥ صعضٌف دَذوأ ثىضٖجًمٞز، ٕٗيٓ ثىَعجهىز مَج ّقٌأ

ٕٗدديث هٝوّددٔ فددٜ ٗى٘ؽددٔ إىددٚ ٍَٕ٘ددٔ ، ثىضجةٖددز، فْٞددج مقددٌثء هثفعٞددز ثىذقددظ عددِ ثىققٞقددز ثىٞددجةعز

صضَٞدَ ثىقٚدجةو ثىقنجةٞدز ثىوّقيٞدز دجعضَجهٕدج عيدٚ ثىقنجٝدز، عيدٚ ٍذدوأ . ٍٗعجّجصٔ ثىيثصٞز، ثىٖنٚٞز

جًا عقدور ٌٍمذدز صْضظدٌ صنٌٝغ ثىديًٗر، إى ٌٝصندع ثىٚدٌث  فٖٞدج إىدٚ ىًٗصدٔ، ٗصْدضنعٌ دجٕضَدجً ثىقد

 ،ف٦ً، عٌ ٝنصٜ ثىَْٗه ثىقوعٜ ثىَنجؽب ثىيٛ ٖٝعٌ ثىقجًا دج٥ٍض٦ء ٗثىٌٝج فٞظ ٥ ْٝضظٌ ٍَٝوثً 

فجىقنجٝز ثىٖعٌٝز صذضعو دجىٖجعٌعِ ثىيثصٞز ثىَْغيقز، ٗثىغْجةٞز ثىَطيقز، ٗصنْدذٖج دعدوثً ٍ٘ٝد٘عٞجً، 

ٞجصٞز/ دٖنٍو ٍٍ٘ؿ، دعٞدوثً عدِ ثىضقٌٌٝٝدز، مَدج ٝضٞـ ىيٖجعٌ ثىضعذٌٞ عِ قَٞٔ ثىننٌٝز ٗثىعجٟنٞز /ثىق

ٗثىضؾٌٝو ثىَٞضجفَٞٝقٜ؛ صؾٌدز صَْـ ثىٖجعٌ ٍَٝوث ٍدِ  –صؾْ ذٖج ث٥َّ٥  فٜ ثىعٍَ٘ٞز ٗثىغَ٘ٛ 

 -ثىقندجةٜ -ثىنْقز ٍضْضنوٍج ثىضقْٞجس ثىٌْهٝز ٗفقجً ىيَضطيذجس ثىنْٞدز ىيٖدعٌ، فجىعْٚدٌ ثىقٚٚدٜ

عددٍو ٕددعٌٛ هثميددٜ. ٝضددوف   ٝددَِ ثىضنددِ٘ٝ ثىنْددٜ ىيقٚددٞور، ٥ َٝضيددل ٗؽدد٘هثً ٍْددضق٦ً. دددو َْٝدد٘ من

ّدز، دقٞدظ ٥ َٝندِ فٚدئ عدِ ٍؾَد٘  ثىنٞدجُ   ٘ ىضٚذـ ثىقنجٝز عٌْٚثً ٕجٍجً ٍدِ عْجٙدٌٕج ثىَن

  ثىٖعٌٛ.

جً ثىنطد٘ح هىٖدإُ ٕيث ثىضْضٌ مي  ثىٌٗثٝز ثىََعٍ٘ز ثىضٜ ْٝ٘قٖج ْٗٝ٘قٖج "هّقو" صْديً دج

دددِٞ  ىٞعددجهه؛ ٞددٔ ثىذقددظ عددِ فْددقزث١ٍو ٍْٗددقز ثىذٞددجٛز ثىظيَددجس فْٖٞددج  مددجُ ىَثٍددج عيفينددٗ

 ثىذٞجٛ ٗثىْ٘ثه فٜ ى٘فز ثىقٞجر.

قٚدو ْٕدج هّقدو( فدٜ دوثٝجصدٔ )أ ثىوًثٍٜ ٝقضَٔ م٠ ٌّٞ ثىٖجعٌ ٗىعو ٌٍه ثىذقظ عِ ثى٦َى

ىٌٞصدو ؛ فدِٞ صنجقَدش عيٞدٔ ثىٖدَثةٌ عيدٚ ثىَْدضِ٘ٝٞ ثىٖنٚدٜ ٗث٥ؽضَدجعٜ، ثىٌٍٗجّْٞز ثىٞجةعز

 إىٚ قَٞٔ ثىٌٍٗجّْٞز ثىنجٙز. -ٌٙ مٌٍر أ -قو" "هّ

ٍغدو فد٘ثًٓ ، ٗقو ٝنُ٘ ىضٌَه "هّقو" ث١عٌ ث١مذٌ فدٜ صغيغدو ٍْدجفجس ثىقد٘ثً فدٜ قٚدجةوٓ

 ثىَضٌَه ثىغجةٌ فٜ قٚٞور )٥ صٚجىـ(. 

 ٥ صٚجىـ

ٗى٘ قٞو إُ ثىضٚجىـ فٞيز 
(1)

.  

ميضَٖٞدج ِ هًثٍٞضٞ ثّضقجه دِٞ ٍْطقضِٞ، "إُ ثّضقجىْج ٍِ قٚٞور "قجىش" إىٚ قٚٞور "٥ صٚجىـ

ردجٌٕ ٍدِ فٞدظ  ددِٞ  ٗىنِ ْٕجك ثمض٦ف، ٗ ىْقو عيٚ فوٗه ثىَ٘ثؽٖزأ، صقع فٜ ٍْطقز ثىَ٘ثؽٖز

صٜ عيدٚ ثىْد٘عِٞ ّدْن، صدٔ ٗصٌثةٞدجس ثىدْ٘ ٌٍٗ، ٍٍٗدِ ثىقٚدٞورٗىغدز ثىضعذٞدٌ ، ٟذٞعز ثىَ٘ثؽٖز

فٞدددظ ٝضقدددوعُ٘ عدددِ ثىقددد٘ثً ثىندددجًؽٜ )ثىدددوٝجى٘ػ( ، ثىدددوثًؽِٞ فدددٜ صقْدددَٞجس ثىْقدددجه ىيقددد٘ثً

ٝدوٍؼ ، ُ ّضقوط عِ ّ٘  عجىدظٗىْج ْٕج أ، وثميٜ )ثىَّ٘٘ى٘ػ(ٗٝٚطيقُ٘ عيٚ ثٟمٌ دجىق٘ثً ثى

 دِٞ ث٥عِْٞ عْو "هّقو" ىَْْٔ )هٍّٝ٘٘٘ى٘ػ(.

                                                 
 .٥283 صٚجىـ، ث١عَجه ثىنجٍيز، هّقو، ثىْجد ، ٗ (1)
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صؾْدٞوث ىيٚدٌث  ، ث٣ّْدجُقدو / هّفدِٞ ٝنجٟدخ هّقدو / ثىٖدجعٌ ، " ثىْ٘عِّٞق٠ "هّقوفقو أ

٥ٗ ّوًٛ إُ مدجُ ، ٗىيض٘ٝٞـ فئُ ىثس ثىٖجعٌ صغوٗ ىثصج ٍْٖطٌر عيٚ ّنْٖج، / ثٟمٌٍع ثىيثس 

ُ ْٕددجك ٗعْددو "هّقددو" ّؾددو أ، ًٝز ىيددْنِإى ٝؤٍْددُ٘ دجىٌؤٝددز ث٥ّٖددطج، ٍددٌه ىىددل د٘ثعددظ ٙدد٘فٞز

ّنضٖد  ىىدل ٍدِ مد٦ه ، مجًؽٞدز( –ص٠ْٖ هثمو ٕيٓ ثىْنِ ثىَْٖطٌر )هثميٞدز ، ف٘ثًثس هثميٞز

ْٕدجك ؽدوه عْٞد  ٝعضَدو فدٜ هٗثمدو : ٍٗؾذٌُٗ فْٖٞدج ىْعٞدو ثىقد٘ه، ٗثىقٌثءر، ٍعجٗهر ثىَوثًّز

 فٜ قٚٞوصٔ ثىٌٖٖٞر "ثىذنجء دِٞ ٝوٛ ًٍقجء ثىَٞجٍز":، ٍغيَج ٝضٌثءٙ ىْج، ثىٖجعٌ

 ّج ثىيٛ ٍجىقش ىقٌ ثىٞجُ ........أ

 ّج ثىيٛ ٥ ف٘ه ىٜ أٗ ٕنُ أ

 ، ّج ثىيٛ أقٚٞش عِ ٍؾجىِ ثىنضٞجُأ

 ه  إىٚ ثىَؾجىْزأأهعٚ إىٚ ثىَ٘س ٗىٌ 
(1)

 

ٍ٘رنج إٝجٓ فٜ إعذدجس صَدٌهٓ  -ىعيْج ىٌ ّعٖوٓ فٜ قٚٞور "قجىش"  –مي ٍْجًث صٖنَٞج ثىق٘ثً ٝن

ٕد٘ إعدجهر ىعدٌٛ ، مدٌٙٗىندِ دطٌٝد  أ، ىُٕد٘ ًفدٜ إ، عيٚ ثى٘ثقع ًٗفٞٔ ىَْ٘هر قٌثًثصدٔ

ً ّنْدٖج فدٜ مغٞدٌ ىغدز ّدْؾوٕج صندٌ، ٥ىعز، ّجقور، صٖنَٞز، ٗىنِ ٕيٓ ثىٌَر ديغز ّجمٌر، ثىَعجّجر

 مٞدوىيضنىدٌ( ، ٥، هٗثس ثىْندٜ )ٍدجفقدو أمغدٌ ٍدِ ثّدضنوثً أ، ْٕدج ثىقٞدً٘ٗثىيغز ّٞور ، ٍِ قٚجةوٓ

ٗث١ّج ثىَضنيَز صغوٗ ًٙ٘ر ؽَعٞز ١ّٖدج ، قٚٞش(يىل ثىْنٜ )أٗفضٚ ث١فعجه ص٘فٜ د، عيٚ ٍ٘قنٔ

، وً ٍج ٕ٘ إقٚجء ؽَعٜرْٔ ٕنٚٞج دقفج٣قٚجء ٥ أ ،ؤٌٟ ح )ث١ّج(صقَو ىىل ثىذعو ثىقٍٜ٘ ثىَ

، ّذدٌر ثىنطجدٞدز ًغدٌ عيد٘، ٕدٜ ََٕٝدز ىيديثس ثىؾَعٞدز ثىعٌدٞدز، دجمضٚجً ١ُ ََٕٝز ثىيثس ْٕدج

ىدٌ جف إىٚ ىىل ٍج ٝعجّٞدٔ ثىٖدجعٌ ٍدِ أٝٞ، ثه "ّقِ" ثىؾَعٞزثىضٜ ٕٜ فضَج ٍَٞنز دجّضنجّجس 

، ِ ٙدً٘ ثىٌمدُ٘صٔ ٍدْٗٝندي إىدٚ دٚدٌٞ، ٝ٘قو ّجًٓ ٍج ٝٚخ فٜ َّعٔ ٗصنضقو ددٔ عْٞدجٓ، هثميٜ

 ىضعٞدو إىدٚ ث١ىٕدجُ "عْضدٌر" ٍٗيقَضدز ٍيقَدز ثىقدخ، ٙدً٘ أرْٖدج مجفٞدز، ٗث٥ّقْدجءٗث٥ّض٦ًْ 

ثىضدٜ ٕدٜ ٍدِ مْدٌ ٥ ددوث ىدٌ صندِ ىٖدن٘ "عْضدٌر" ددو ى٤ّْدجّٞز فجىََٖٝدز أ، ٗث٣ّْجّٞز ثىنجىور

 "عْضٌر".

جفً٘ " ٝضقدد٘ه ثىقددجمٌ إىددٚ ٙددً٘ر ٍْْدد٘مز ٍددِ "مددثىَضْذددٜٗفددٜ قٚددٞور "ٍددِ ٍدديمٌثس 

  : ؽجًٝضٔثىَضْذٜ" "فٞظ ٝنجٟخ ، ث١مٖٞوٛ"

 ُ أمضٌٛ ىيذٞش فٌثّجصْنىْٜ ؽجًٝضٜ أ

 فقو ٟغٚ ثىيٚ٘ٗ فٜ ٌٍٚ........ د٦ ًثه 

 فقيش ٕيث ّٞنٜ ثىقجٟع

 ٝعٞٔ مي  ثىذجح .......... ٍضٌثّج 

                                                 
 .86ثىذنجء دِٞ ٝوٛ ًٍقجء ثىَٞجٍز، ث١عَجه ثىنجٍيز، ثىْجد ، ٗ (1)
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 )ٍج فجؽضٜ ىيْٞ  ًٍٖٖ٘ث 

ٍج هٍش قو ؽجٍٗس مجفً٘ث ؟( 
(1)

  

فدٜ عَيٞدز ، ىٞغوٗ دو٦ٝ عِ ثىَقجصيدز ٗثىَذدجًٍر ٗثىَْجٍىدز، ًفجىٚوأ ٕ٘ ٍِ ٝنمو ّٞ  مجف٘

ٗأعددٌ ، ٗثىقدد٘ثً ٝنٖدد  ٍٝدد  ثى٘ثقددع، ٝضذددجهه فٖٞددج ث١هٗثً دٖددنو ٝدد٘فٜ دج٥ّددضننجف ٗثىددضٖنٌ

دضقددوٌٝ ٙددً٘ر مجًٝنجصٌٞٝددز ىنددجفً٘ ًٍددَ ثىْدديطز ثىٍََٖٗددز ثىَضنجىىددز فددٜ ٍ٘ثؽٖددز ، ثىََٖٝددز

. ٗثىذٌٚ ثىننًٌ٘ ٗع٦ٗر عيٚ ىىل ٝضٌْ دجىؾٖو ٗقٚ، ث١عوثء
(2)

 

 استخذام القٌاع

٥ٗددِ ثىقْدج  ٍَغدو ٝضيدذِ ثىٖنٚدٞز ثىضدٜ ، هثر ثىضيدذِ"أ: ٌٝٙ "ميوُٗ ثىَٖعز" أُ ثىقْج 

عيٚ ثىٌَْؿ"  ٝيعخ هًٕٗج
(3)

"َٝغدو ٕنٚدٞز صجًٝنٞدز : ُ ثىقْدج أٍدج "إفْدجُ عذدجُ" فٞدٌٙ أ، 

ىٞعذٌ عِ ٍ٘ق  ٌٝٝوٓ" ؛ ٝنضنٜ ثىٖجعٌ ًٗثءٕج، فٜ ثىغجىخ
(4)

: هىٚ "ثىذٞدجصٜ" ددوى٘ٓ قدجة٦ٗقو أ، 

ٗدعٜ مضخ ثىضدٌثط ىيضعذٞدٌ ، "مجُ ثمضٞجً دعٜ ٕنٚٞجس ثىضجًٝل ٗث١ّطً٘ر ٗثىَوُ ٗث١ّٖجً

ٗثىنّ٘ٞدز"  عدِ ثىَقْدز ث٥ؽضَجعٞدز، ٍِ م٦ه )قْج (
(5)

"إُ قٚدٞور : َٟدٞٔ"ٗٝقد٘ه "ٍقْدِ أ، 

وٙ دٖدج" ز ٗٝضقد١ُ ثىٖجعٌ ٝضقَ٘ ٕنٚٞ؛ ثىقْج  صْضَٜ إىٚ ث١هثء ثىوًثٍٜ
(6)

ُ ٗىىدل ٝؤمدو أ، 

 مجةِ ٍعقو ٗىٗ َّز ٍضٌثمذز ىضعوه ثىَعجّٜ ٗثىع٦قجس -عٍَ٘ج   -ثىنِ 
(7)

.  

أُ صيدل : ٥ّضوعجء ٝعْدٜفئُ ىىل ث ،صجًٝنٞز دقؾٌ ثىقوط نٚٞزٕإُ ثىٖجعٌ فِٞ ْٝضوعٜ 

ٗفتدز ٍْدضٖوفز فدِٞ ٌّٝدٌ ثىٖدجعٌ ، ٙذقش ّقطز ثىؾيح دجىْْدذز ى٢فعدجه ٗثىقٌمدجسثىٖنٚٞز أ

صضذدوٙ عيدٚ ؽ٘ثّذدٔ ٍقْدٔ  ، ٗصغوٗ ث٣ٟجً ثىيٛ ْٝضقطخ ؽَٞع ٍنّْ٘جس ثىٖدجعٌ، ى٘فضٔ ثىوًثٍٞز

ٍْدجفز ، (RECULDEFICTIONىٞقق  ث٥دضعجه ثىضنٞيٜ )؛ َٕٗثةَٔ ٗفضٚ ّقٟ٘ٔ ثىٖنٜٚ

فٞدظ ٖٝدنو ، ٗ ثى٘ثقدع ثىَعدٞٔ٘ثؽٖز ثىَذجٌٕر ٍدع ثىقدوط ثىٞدٍٜ٘ أمجفٞز صَِٞ ىيٖجعٌ عوً ثىَ

ٗثىَعدد٘ه ٕدد٘ عيددٚ قددوًر ثىقْددج  عيددٚ ثّددضوًثً  قً٘ٝددج فددٜ صؾٌدضددٔ ثىٖددعٌٝز.ثىقضددج  عْٚددٌث ٍ

 ّنّْ٘ج. فٜ ثىوثميٜ ىييٚ٘س ٓ ٍِ صقٌٝٔٝغٌٞدَج  ع٘ثٟنْج،

، ثىْٞجّدددٞز: فدددِٞ ّٝ٘دددَٔ دضطدددً٘ثس ثى٘ثقدددع -عْدددو هّقدددو  –ّٗيقددد  ىىدددل ثىدددٌد٠ ثىعذقدددٌٛ 

ثىوْٝٞددز : " ٕنٚددٞجصٔٗصعددوهس صيددل ثىَٖددجًح ثىضددٜ ثّضْددقٚ ٍْٖددج "هّقددو، ٗثىغقجفٞددز، ٗث٥ؽضَجعٞددز

                                                 
 .151-150ز، ثىْجد ، ٍِٗ ٍيمٌثس ثىَضْذٜ، ث١عَجه ثىنجٍي (1)

-59ف  ثىٖعٌ، ٍؾيز إدوث ، ثىقجٌٕر، ثىعوه ثىعجٌٕ، ثىْْز ث١ٗىٚ، أمض٘دٌ، ٗ  –ً 1983عٚنً٘، ؽجدٌ،  (2)

61. 

ٍطجدع أى  دجء،  )هًثّز ّقوٝز فٜ ثىَْٖؼ ٗثىْظٌٝز ٗثىضطذٞ (، ً: ثىَِٖ ٗثىعضقجء1974 ،ميوُٗ ثىَٖعز، (3)

 .201هٍٖ ، ٗ 

، ٗ 12ً: ثصؾجٕجس ثىٖعٌ ثىعٌدٜ ثىَعجٌٙ، ّيْيزعجىٌ ثىَعٌفز، ثىن٘ٝش، ثىعوه1978ٕذجٟ  عذجُ، إفْجُ، (4)

154. 

 .37ً: صؾٌدضٜ ثىٖعٌٝز، هثً ثىع٘هر، دٌٞٗس، ٗ 1978ثىذٞجصٜ، عذو ثىٕ٘جح،  (5)

 .103ً: هٌٝ ثى٦َك، هثً ثىٌٕٞو، دغوثه، ٗ 1982أَٟٞٔ، ٍقِْ،  (6)

 .29صٌؽَز: ٍقٜ ثىوِٝ ٙذقٜ، ٍطذعز ثىطٌثدٖٜٞ، دٌٞٗس، ٗ ، ّظٌٝز ث١هح ٗٝيٞل ًْٝٞٔ:، هثًِٝ أّٗضِ (7)
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ّٗذجًصنُ٘ ، ىيقْج  ثىوْٜٝ –عيٞٔ ثى٦ًْ  –مٖنٚٞز ثىَْٞـ ، ثىضجًٝنٞز ٗثىن٘ىنيً٘ٝز ٗث١هدٞزٗ

ّدْْجقٔ ىىدل  ٗثىَضْذدٜ ىيقْدج  ث١هددٜ.، ٗعْضٌر ىيقْدج  ثىنينيدً٘ٛ / ث١ّدطً٘ٛ، ىيقْج  ثىضجًٝنٜ

جقَدز ٗفجىدز ّنْدٞز ٍضن، ؾدجعٌٍٚدً٘ث ىىدل ثىٖدٌ ثى، ٕٗد٘ ٝضنندٚ ًٗثء قْدج  ثىديه، ثىذ٘ؿ "ثىوّقيٜ"

ميدٔ فدٜ قٚدٞور ٗ ٕد٘ ّدْيق  دعٞدج ٍدِ ىىدل أ، ٍدٔ ٍَٕٗ٘د٥ٔصغن٘ ٗصٚدق٘ عيدٚ ٗصٞدٌر ٗٗقدع  

 "ثىعٌثف ث١عَٚ":

 ًٕ  فٜ ثىقجة٠ فو ثىَط٘ثرأ

 ٗثىَ٘س ٖٝخ ٍِ ثىٚق  ثىَيقجر

 أصؾَأ فٜ ثىٌَ ر

 ٝٚنعْٜ ٗؽٖٜ ثىَضننٜ دقْج  ثىيه

 ٙنعٔ .... أٙنع ٕيث ثىظوأ

  -----نجًقٌٖ ريٌٖ عْو ثىيٞو مو ثىْجُ ٝ

إ٥ ريٜ ........ 
(1)

 

 منّٔ ٝق٘ه ثىْذٜ إىٚ ثىقيخ:، ىٌٞصؾو ٍعٖج دقغج عِ ىثصٔ ؛ َٝضطٜ ٖٙ٘ر ؽ٘ثه ثىيغز

 ٍج ٍىش أًٗه د٦ه ثىيُ٘ ثىوثمِ

 أدقظ عْٔ دِٞ ث١فٞجء ثىَ٘صٚ  ...... ٗثىَ٘صٚ ث١فٞجء

 فضٚ ٌٝصو ثىْذٜ ثىٚ ثىقيخ ثىْجمِ 

ىنِ ...
(2)

 

ٍٞٚ "هّقدو" إىدٚ ثىْٖجٝدز فدٜ ث٣ىقدجؿ عيدٚ ٝدًٌٗر ثّدضذوثه ث١قْعدز ثىقٍ٘ٞدز دج١قْعدز  ىقو

ٍَٖدج ثمضيندش ، ٗٗٝع ثىضجًٝل ثىقٍٜ٘ ٍ٘ٝع ثىٚوثًر فٜ ع٦قجس ث٣ٕجًر ٗثىضٞدَِٞ، ث١ؽْذٞز

 ثىوْٝٞز ٗثىْٞجّٞز ٗث٥ؽضَجعٞز ٗث١هدٞز: ؽ٘ثّذٔ
(3)

. 

ُ" ٍدِ قٚدٞور "ميَدجس ّدذجًصنُ٘ ٕٗج ٕ٘ )هّقو( ْٝضوعٜ ّنْدٔ فدٜ ٕنٚدٞز "ّدذجًصن٘

 ث١مٌٞر":

 ٝج أم٘صٜ ثىيِٝ ٝعذٌُٗ فٜ ثىَٞوثُ فٜ ثّقْجء

 ٍْقوًِٝ فٜ ّٖجٝز ثىَْجء

                                                 
 .369ثىعٌثف ث١عَٚ، ث١عَجه ثىنجٍيز، ثىْجد ، ٗ  (1)

 .371ثىْجد ، ّنْٔ، ٗ  (2)

 .337ً: ٍِ أقْعز أٍو هّقو، ّنٌ أٍو هّقو، ثىٖٞتز ثىٌَٚٝز ثىعجٍز ىينضجح، ٗ 1999عٚنً٘، ؽجدٌ،  (3)



 "في الٌزعة الذراهية عٌذ أهل دًقلــــــــــــــــ "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 0061

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6303(، 4)03هجلة جاهعة الٌجاح لألبحاث )العلىم اإلًساًية( الوجلذ 

 ---٥ صقيَ٘ث دعجىٌ ّعٞو 

 فني  مو قٌٞٚ َٝ٘س " قٌٞٚ ؽوٝو "

 ٕجّٞذجه"ٗإُ ًأٝضٌ فٜ ثىطٌٝ  "

 فنمذٌٗٓ أّْٜ ثّضظٌصٔ ٍوٙ عيٚ أد٘ثح "ًٍٗج" ثىَؾٖور 

 قجٌٕ ث١دطجه -صقش قُ٘ ثىٌْٚ -ًٍٗج ٗثّضظٌس ٕٞ٘ك 

 ّْٗ٘ر ثىٌٍٗجُ دِٞ ثىَْٝز ثىَعٌدور

رييِ ْٝضظٌُ ٍقوً ثىؾْ٘ه .......
(1)

 

"إددوث  : ١ّدٔ؛ َظدجٌٕ ث٣دوثعٞدز ىنطدجح ثىَعٌفدزثىإٌٔ ٍِ  ثىْ٘ ثىٖعٌٛأُ ىِ ٝن٘صْج أدوث 

ىغدد٘ٛ ٝددْٖٜ عيددٚ إعددجهر ثىْظددٌ فددٜ ثىْظددجً ثىيغدد٘ٛ" 
(2)

 ، ز ثىض٘ىٞوٝددزعذددٌ صنؾٞددٌ قددوًثس ثىيغدد، 

ٗٝقجٗه صغٌٞٞ ثىعجىٌ ، ٝنٌْ ،ٗغٌٕٞج. ٗدجمضٌثقٔ ىضيل ثىْ٘ٝجس، ٗثىضٌٚ٘ٝٝز، ٗثىو٥ىٞز
(3)

ٝنعدو  .

فدٜ ، فئّدٔ قجةدو إفدوٙ عدً٘ثس ثىعذٞدو، ٗمَدج ٕد٘ ٍعيدً٘، ْٝضيٌٖ ٗؽٔ ّذجًصنُ٘"هّقو" ىىل فِٞ 

صَغو ثىضؾٌددز  ،ًٙ مينٔىٞقوً ىْج ًٙ٘ر صض٘ث، ٗٝنصٜ دٔ "هّقو" ْٗٝضوعٞٔ، ثىٍَِ ثىٌٍٗجّٜ ثىقوٌٝ

ّقدو" ٍدِ ث٣ّْجّْز ثىعٌدٞز ثىٌثفٞز ىيْيط٘ٝز ثىغجٕدَز ثىؾجعَدز عيدٚ ثىٚدوًٗ، ٗ"ّدذجًصنُ٘ ه

، صقدد٘ه هُٗ ٗقدد٘  ثىََٖٝددز، دوٝيددز، ُ "ّددذجًصجمُ٘" ٝقددوً قَٞدج ؽوٝددورّددٌْٙ أ، ّد٦ىز ثىٖددٞطجُ

ٖددج ٙددنجس ٗإعطجة، فنددجُ ىَثٍددج عيددٚ "هّقددو" أُ ْٝددضٖو دجىٖددٞطجُ ٗصذٞددٜٞ ٙددً٘صٔ ٗصيَٞعٖددج

ٗىنِ ، ٦ٍٍٗـ ؽوٝور ىِ صْضطٞع ٍق٘ ٍج ّذ  أُ عٌف دٔ ثىٖٞطجُ فٜ ثىيثمٌر ثىؾَعٞز / ثىوْٝٞز

، ِ ث١ّدتيزىضغوٗ دقو ىثصٖج فوعج هًثٍٞج ٍضقٌمج ٝنٌٍ ٍؾَ٘عز ٍ، "هّقو" ٝض٦عخ دٖيٓ ثىٖنٚٞز

 :"فٜ قٚٞور" ميَجس ّذجًصنُ٘ ث١مٌٞر ىْقٌأ، ٗث٥ّضنْجًثس

 . ٍعذ٘ه ثىٌٝجؿثىَؾو ىيٖٞطجُ .....

 ٍِ قجه "٥" فٜ ٗؽٔ ٍِ قجى٘ث "ّعٌ" 

 ٌ ث٣ّْجُ صََٝ  ثىعوً ..... ٍِ عي

 ، ٍِ قجه "٥" ...  فيٌ َٝش

 ---ٗ رو ًٗفج أدوٝز ث١ىٌ 
(4)

 

                                                 
 .152عَجه ثىنجٍيز، ثىْجد ، ّنْٔ، ٗ ميَجس ّذجًصنُ٘ ث١مٌٞر، ث١ (1)

 .25، 1ًٗ: فٜ دْٞز ثىٖعٌ ثىعٌدٜ ثىَعجٌٙ، ٌّثُ ىيٌْٖ، صِّ٘ 1985ٟثىّٞ٘نٜ،  ٍقَو ىطنٜ،  (2)

 .، ٍٗج دعوٕج176ثىَعٌفز، ٗ عذجُ، إفْجُ، ثصؾجٕجس ثىٖعٌ ثىعٌدٜ ثىَعجٌٙ. ثىن٘ٝش، ّيْيز عجىٌ  (3)

 .73جد ، ٗميَجس ّذجًصنُ٘، ث١عَجه ثىنجٍيز، ثىْ (4)



 0062ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشعار سلطاى ال

 6303(، 4)03ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هجلة جاهعة الٌجاح لألبحاث )العلىم اإلًساًية( الوجلذ ــــــــــــــ

ثىديٛ ٝضدٞـ ىدٔ ، ّدج(ّ٘٘ى٘ػ هًثٍٜ" دجّدضنوثً ثىٞدٌَٞ )أٝعي٘ ٙ٘س ثىٖجعٌ ثىوثميٜ فٜ "ٍ

ّددجٗٝز، ٗفجىددز ٍددِ ث٥ؽضَددجعٜ ثىَقْددع دْددنٌٝز ٍنثىددٌفٜ ىددْيق  ىىددل ، ٍْددجفز ٗثّددعز ىيقٌمددز

 .ثىضْجقٜ ٍعٔ ٍعجٕٜ ٍع ثىضجًٝل ٗثىضَج

فٖد٘ ٝقدوً ىْددج ، إَّدج ٝؤًقْدج ىْٚددو إىدٚ ٍندجهثس ىددٌ ّندِ ّدؤٍِ دٖددج، إُ "هّقدو" دَنجصقضدٔ صيددل

مٌٙ ًٙ٘ر ؽوٝور أ، ىٚ ثىنٌثح ٗثىوٍجًُ ٝق٘ه إَس د٘عْٞج دضقوٌٝ مو ٍج ٍِ ٕنّٔ إٔنٚٞز ًم

ْٝدضيًَ ىىدل ثىقيدخ ، ًدَج ّْضطٞع ثىق٘ه إّٖج ٍْضقوعز صَجٕٞج ٍدع ٗثقدع ٟدجًا، هّقو"ٝنؾنّج دٖج "

ىٞديٗح ثىدْ٘ ثىؾوٝدو ؛ ثىَقٚ٘ه ىَؾٌٙ ث١فوثط ٍٗعٔ ثىقيخ ثىَقٚد٘ه ىْعد٘س صيدل ثىٖنٚدٞجس

ٗٝعي٘ ثىٚ٘س ثىوًثٍٜ عيٚ ثىؾيً ثىغْجةٜ ، دقٌْٝٔ ثىغجةخ
(1)

. 

، يقٚدٞور ثىغْجةٞدز ى٦دضعدجه عدِ ثىَذجٕدٌرَٗٝنِ ثىق٘ه إُ قٚدٞور ثىقْدج  ٕدٜ صطدً٘ ٟذٞعدٜ ى

ٍدِ مد٦ه ، ٗثّدضذجؿ ىدٔ ٍنجّدج فدٜ ثىٖدعٌ ثىعٌددٜ ثىَعجٙدٌ، مي ٍ٘قعٔثىَ٘ٝ٘عٞز أ١ُٗ دْجٟ 

ىددٚ ثىعددجىٌ َددج مجّددش قٚددٞور ثىقْددج  ٕددٜ ثىَددومو إًٗد، ًددد٠ ثىغْددجةٜ دجىددوًثٍٜ ٗثىقجٝددٌ دجىَددجهٛ

"٦ٙؿ عذو ثىٚذً٘"  مَج ٝيٕخ، ثىوًثٍٜ
(2)

ور ثىقْجعٞز( ٕٜ ٠ّٗ دِٞ ثىيثصٞدز ٛ )ثىقٚٞفٖٜ أ، 

ٗٝذقددظ عددِ ث١هٗثً ثىضددٜ ، ٗٝٚددً٘ٓ، ٝنضددجًٓ: ٍٗعذددٌ عددِ ثىدد٘عٜ ثىقددجّع دقْجعددٔ، ٗثىَ٘ٝدد٘عٞز

 صْجّخ ٗثقعٔ ٗصٌٙو فٌمضٔ.

ٙد٘س ثىٖدجعٌ ، ّجّج ٝقً٘ عيٚ ثىضٞجه دِٞ ٙ٘صِٞ ٝذْدٚ عيدٚ ٙدً٘صِٞ ٍٍْٗدِٞٗثىقْج  أ

ٍٗ ٛ ٗثقعٔ ٗىغضدٔ ٗدٚدَضٔ فدٜ مدٌ  ٗصؾدجٕٗ٘ ٙ٘س هثميٜ )منٜ( ًدَج ٝضْيو فَٞج دعو ىٞنٌ

ّٗيقد  ىىدل ث٥مضدٌث  فَْٞدج صندُ٘ ث٣فجىدز فدٜ رجٌٕٕدج إىدٚ ، ٗصََٝ  ىقْج  ثىٖنٚدٞز ثىَنضدجً

ٗثىٚدً٘ر ثىَْدضقوعز ، ٗىنِ ثىٚ٘س ثىوثميٜ ىيٖجعٌ ٕ٘ ٍدِ ٝظٖدٌ فدٜ ثى٘ثؽٖدز، "ّذجًصنُ٘"

ىَضقوط ْٕج ٕد٘ ُ ثؽعيْج ّقْع دن ،ىٖجٗىنِ ثىضقٌ٘ٝ ثىيٛ فوط ، ىيٖٞطجُ ىٌ ّعٖوٕج دٖيٓ ث٣ٝؾجدٞز

ٕدٜ ٍدِ ٗٝدعضٔ فدٜ ، ٗىندِ ّظدٌر ثىْديطز إىٞدٔ ىَ٘ثقندٔ ثىَعجًٝدز، مدٌثىٖجعٌ ٗىِٞ ٕنٚدج  

 ثىقجُّ٘. عيٌٍٍٚر ثىٖٞجِٟٞ ٗثىنجًؽِٞ 

مديٓ إىدٚ فٞن، ىٚ٘س ثىيٛ ٝض٦عخ ددٔ ثىٖدجعٌٍج ثىٚ٘س ثىنجًؽٜ ٙ٘س ثىٖنٚٞز فٖ٘ ثأ

ًدَدج ٝؾجّدخ ثىَْطقٞدز ٗثىضعدوثه ، ٗصْيْد٦، ٗصعدوهث، ثؽٖجس ٍْٗجدع ٍنضينز ىْٖٖو دعدو ىىدل صطدً٘

ْٖٗٝوّدٔ ٗفد  ، مدو ىىدل فدٜ ٍٖدٖو ْٝدٌٖ ثىٖدجعٌ فدٜ إمٌثؽدٔ دٖدنو ٍقٚد٘ه، ٗصٌصٞذدٔثىَعٖ٘ه 

ّجّدٖج ىعذدز ٍٍْٞدز صضدٌثٗؿ ددِٞ فدٜ ىعذدز ٕدٜ فدٜ أ، ثىٍَْٜ ثىَعٞٔ ثىقجؽز ثىَ٘ٝ٘عٞز ىيظٌف

يدددٚ صيدددل ث١ٍٍْدددز ثىَضقجٟعددددز ٍندددِ ّطيددد  عٗإُ أ، ؽوٝدددو ٗثىذعدددظ ٍدددِ، ٗثىقٞدددً٘، ثىغٞدددجح

 ٗثىَْضقٌٞر ٗثىَذضعغز ٍِ ؽوٝو ًمجةَ ثىعَو ثىوًثٍٜ ثىؾوٝو. 

فٖددٜ ىْٞددش ٕدديٓ ، ث٥ٍضددَثػ ٕنٚددٞز ؽوٝددور صقَددو ًؤٙ ثىٖددجعٌ ٗأف٦ٍددٔ ّضٞؾددزٗصظٖددٌ 

مَج ّْقٌأ فٜ قٚٞور "ٍِ ، صضقوط دٌَٞٞ ثىَضنيٌ، دو ٗىٞو ؽوٝو / ىثس ؽوٝور، ثىٖنٚٞز أٗ صيل

                                                 
فٚٞور ثىقْج   -ً: قٌثءر ثىْ٘ فٜ ٝ٘ء ع٦قجصٔ دجىْٚ٘ٗ ثىَٚجه1997ًدْْٞ٘، عذو ثىٌفَِ، ٙٞ  (1)

 .120 98، ٗ 1/   16أَّ٘ىؽج، فٚ٘ه، ً 

 .188ً: ثىوٝ٘ثُ، هثً ثىع٘هر، دٌٞٗس، ٗ 1972عذو ثىٚذً٘، ٦ٙؿ،  (2)



 "في الٌزعة الذراهية عٌذ أهل دًقلــــــــــــــــ "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 0063

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6303(، 4)03هجلة جاهعة الٌجاح لألبحاث )العلىم اإلًساًية( الوجلذ 

فقو ؽدٌه "هّقدو" مد٦ ٍدِ "ثىَضْذدٜ" ٗ"مدجفً٘" ٍدِ مٚجةٚدَٖج ٗٙدنجصَٖج،  ،ٍيمٌثس ثىَضْذٜ"

فجىز ٍِ ث٥ّوغجً ٍع ثى٘ثقع، فٜ ٕدٌٗح صٌثؽٞدوٛ ، ثىؾوٝو ٗصقً٘ دنهٗثً ؽوٝور ىضضْجّخ ٍع ثى٘ىٞو

 ٍوٗ، ٝق٘ه"هّقو":

 مٌٓ ىُ٘ ثىنٌَ فٜ ثىقْْٞزأ

 ىنْْٜ أهٍْضٖج ثّضٖنجء

 دذغجءث ًٚ٘ثىقفٜ  ٌٗٙس ١ّْٜ ٍْي أصٞش ٕيٓ ثىَوْٝز

 ثىوثءعٌفش فٖٞج 

 ٍغو ّجعز ثىٞقٚ دِٞ ٝوٛ مجفً٘أ

 فَج ٍثه ٌٟٞٓ ثىَنًّ٘، ىٞطَتِ قيذٔ

 ٥ ٝضٌك ثىْؾِ ٥ٗ ٝطٌٞ

 أدٌٚ صيل ثىٖقز ثىَغق٘دز

 ٗٗؽٖٔ ثىَْ٘ه ٗثىٌؽ٘ىز ثىَْي٘دز

 أدنٜ عيٚ ثىعٌٗدز
(1)

 

ٕٗدد٘ ، ٙدد٘ثس صضٚددجً  عيددٚ مٖددذز ثىَْددٌؿ٘س ٗىٞددو ٕدد٘ ىىددل ثىٚدد٘س ثىَددَٝؼ ٍددِ أٙدد

ٗٙد٘س ، ٗثىٚدجعور، ٙ٘ثس ثىٖن٘ٗ ثىَْضقٌٞرصضٌثق٘ ثىنيَجس ىضعي٘ ٍعٖج أ، ْجٕ ثىقٚٞور

ْٝدضِٟ٘ فدٜ هٗثمدو ثىٖدجعٌ، ، ٝعذدٌ عدِ فجىدز ٗؽوثّٞدز ٗعقدو ٍقدٌٞ، ثىقْج  ٕ٘ ثىٚ٘س ثىٚدجعو

ز ٍدِ ؽٖدز ٗصنضٌقدٔ أٙد٘ثس ثىََٖٝد، ّضٚجًثس ثىْي  ٍِ ؽٖزثىيٛ ْٝنْٔ ىثك ثىعٖ  ثىوفِٞ ٥

صذ٘ؿ عدِ ٍنّْ٘دجس ثىٖدجعٌ، ٗمدجفً٘ ، صقَو ٍِ ه٥٥س ٗإٝقجءثسدَج ْذٜ فٖنٚٞز ثىَض، أمٌٙ

ّٗٗد٠ ٕديث ثىغَدجً ٗث٥فضدوثً ، ٍؾدجه ٍثةندزىٞضغْدٚ دن، ْٕٗدوُ ثىٖدعٌ، ىغقجفدزٕ٘ ًٍَ ىَِ ِّٞ ث

، إققدجً ًدَدج ٝنند  ٍدِ ٟٗدنر ثىقجٝدٌ، فذٖج ثىٖدجعٌصذٌٍ م٘ىز ثىنضجر ثىذوٗٝز ثىضٜ أ، ٗث٥ًصطجً

ٜ ٝجًح فٜ أعَجقْدج ًغدٌ أّدٔ ٍدج ٍثه )أٛ ثىٖدجعٌ( ٝٞدٌح عيدٚ ٗصدٌ ْٗٝقيْج فٜ فجٙو ٗؽوثّ

 : ٗؽجعْج ثىغجدٌرأ

 م٘ىز صيل ثىذوٗٝز ثىَُٖ٘

 ىقٞضٖج دجىقٌح ٍِ "أًٝقج"

 عٌ ثفضٌقْج هُٗ أُ ّذ٘فج، ّ٘ٝعز

 ىنْٖج مو ٍْجء فٜ مجٌٟٛ صؾُ٘
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 ٝنضٌ دجىٖ٘  ٗدجىعضجح عغٌٕج ثىعذُ٘

قجس ٍِ ثىَجٜٝ ىعيٖج صٞدٜء عضَدز ثىقجٝدٌ، ٗإٌٕث، دوٌٛ ثىضٌفجه ث١ثًصقجه دِٞ ع٘ثٙ

ٗثىْددؤثه ثىٖددجًح ٍددج ٍثه ٝذقددظ عددِ إؽجدضددٔ ، ث١ٍددِ ٗثىٞددً٘: ٗصْقددي دقٞددز ثىٖددجعٌ ثىَضٖددٌىً دددِٞ

)ًٍَ ثىقجٌٝ( دو ٍدِ  ْٝضظٌ فٌؽج ٝنصٞٔ ىِٞ ٍِ أدْجةٔ، أٍج ثىقجٌٝ فٖ٘ ٍوثُ، ثىَغٞذز / ثىغجةذز

ًٙ٘ر ٍْضَعز ٍِ ثىَجٜٝ ، ٘عٖج ث٥ُٟٗ أٍو فٜ ّط، فجىَِٖ ّضٌٖ  ٍِ ثىَجٜٝ، ثىَجٜٝ

ٕٗدٜ صَٞدٜ دعٞدوث عدِ ، َٝغدو فجىدز ٍدِ ثغضدٌثح ثىٖنٚدٞز، فدٜ ٍقطدع ّدَْٞجةٜ ٍٖد٘ ، ثىذعٞو

دقغدج عْدٔ فدٜ ؽوٝيدز "م٘ىدز" ، ٕٗجعٌ ٌٍصو عدِ ٗثقعدٔ، ميَجس صقجًح مجًػ ّٞجقٖج، ٍٞؾعٖج

  : ىٞقٌٞ "عؾَ" ث١ح" ًغٌ ٥ٗٝضٔ، ثىضٜ صقٌٞ ٗٝقٌٞ ٍعٖج "ّٝ٘ " ٗأم٘صٔ

 فنمذٌّٜٗ أّٖج ريش دْٞنٖج صقجصو

 فٜ ثىيٞو صؾجً ثىٌقٞ  عِ مذجةٖج

 عٌ غجهًٗث ٕقٞقٖج ىدٞقج، فِٞ أغجًٗث

 ٗث١ح عجؽَث مْٞقج

 دَْٞج ثىؾٌٞثُ ٌُّٝ٘ ٍِ ثىَْجٍه ، ٗثمضطنٕ٘ج

 ٌٝصعوُٗ ؽْوث ًٗٗفج

 ٥ ٝؾٌؤُٗ أُ ٝغٞغ٘ث ّٞنٖج ثىطٌٝقج 

ٌٗٝفدع  ،َٗٝٝو ٍِ صد٘صٌٓ، ٖٝو ثّضذجٓ ثىقجًافِٞ ، ٗٝعيٜ ثىٖجعٌ ٍِ ٗصٌٞر ثىَْعز ثىوًثٍٞز

فِٞ ٝذجغضٔ دٚ٘س "مدجفً٘" ٕٗد٘ ٍدج صعضَدو عيٞدٔ "ثىدوًثٍج" فدٜ ثىنؾجةٞدز ثىضدٜ ، ٍِ هًؽز فَّٔ

)مدجفً٘(  فٞدظ ٝظٖدٌ فؾدنر ٗدٖدنو غٞدٌ ٍض٘قدع، صقوط دْدذخ صذدوه ث١فدوثط ٗثّق٦دٖدج ٗصغٌٕٞدج

 ثىٚدً٘ ٗٝطدوث١فدوثط ٗصضَدجٍػ  ىضضنجعدو، ثىيٛ ٝنذدٌٓ دجىقدوط، ْٗٝنه عِ ّذخ فَُ ثىَضْذٜ

ديُ٘ "مجفً٘" ٝغوٗ فْٖٞج ٌٍمَث ىيقوط فٜ صْي٠ٞ ٍقٚ٘ه ٍِ قذو ثىٖجعٌ ثىديٛ  جٍنٞذثىَٖٖو 

قٌح ٍج ّندُ٘ إىدٚ ثىقدوط ّٗضٚدً٘ ىٞؾعيْج ّقِ ثىقٌثء أ؛ نجًٝنجصٌٞٝنضخ ٍنجًقضٔ دٌٖٝز ًّجً ثى

ً َٝضددو إىددٚ ثىقجىددز دنمَيٖددج ىٞز ثىَيقددجر عيْٞددج ٍددِ قٚدد٘ؽَةٞجصددٔ ٗفٞغٞجصددٔ ّْٗضٖددعٌ عظددٌ ثىَْددؤٗ

ىٞضققد  ث١عدٌ ؛ ٗثفدو ٙد٘سٗف٦ ٝنضنٜ "هّقو" ديدُ٘ ٗثفدو  فجى٘ثقع دٌٍضٔ ٝتِ صقش ٗقع ثىََٖٝز

 : ث١مذٌ فٜ ّنِ ثىقجًا

 "ّجءىْٜ مجفً٘ عِ فَّٜ

 فقيش إّٖج صعٞٔ ثُٟ فٜ دَّٞطز

 ٌٕٝور .... مجىقطز

 مجفً٘ثٓ ...... ------صٚٞـ مجفً٘ثٓ 

 ٖٝضٌٛ ؽجًٝز ًٍٗٞزُ فٚجؿ فٜ غ٦ٍٔ أ



 "في الٌزعة الذراهية عٌذ أهل دًقلــــــــــــــــ "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 0065
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 ٗث ًٍٗجٓ( -----صؾيو مٜ صٚٞـ ) ٗثًٍٗجٓ 

 ىنٜ ٝنُ٘ ثىعِٞ دجىعِٞ 

ٗثىِْ دجىِْ    
(1)

 

ٖدٖوٓ ثىدوًثٍٜ صيدل ثىَنجًقدز ثىضدٜ أفدو أٗؽٖٖدج ٗٝضنب  "هّقو" ْٕج عيٚ ثىَنجًقز فٜ ًّدٌ ٍ

 : ٖنٌٗثىضثىْنٌٝز 

 .)ًٌٚٙ٘ر )مجفً٘( ٍقجد٦ ه )ثىَعض 

 ر ثىعٌدٞز ثىَغضٚذز(ه )ثىٌَأ قجد٦ٍ ٍٞز ثىَؾي٘هرر ثىٌٗثىٌَأ 

 م٦قٔ(ٗثّقطجٟ أ، ه )مْز مجفً٘ جد٦ٕٖجٍز ثىَعضٌٚ ٍق 

 دورها في تحقق الوفارقة الذراهيةالسخرية والتهكن و

ٗثىذجفظ عِ رو ٝدوثًٛ مٞذضدٔ ٗثّضنجّدجصٔ ثىعجٟنٞدز ، صضعوه ٗؽٖجس ثىٖجعٌ ثىَنجً  ى٘ثقعٔ

إىدٚ ثىقيد٘ه ٗثىض٘فدو عدٌ ، ِ )ثىقْج ( إىٚ دْدجء ثىَنجًقدزفَِ ثىضْجٗ إىٚ ثىضيذ، ٗثىْٞجّٞز ٗثىغقجفٞز

ىٞغدوٗ ثىٖدعٌ ، ٍٗدِ )أّدج( ثىَٞدٌَر إىدٚ )ّقدِ( ثىؾَعٞدز دندعجهٕدج ثى٘ؽ٘هٝدز، ثىض٦ٕٜ ٗث٥ّذعجط

ىيظندٌ دَدنٗٙ ، ٗقو ٕجعش ٕيٓ ث٥صؾجٕدجس عْدو ثىٖدعٌثء فدٜ ٕدٌٗدٌٖ، دقغج ىي٘ؽ٘ه عِ ثىَ٘ؽ٘ه

 جّجس فجٌٌٕٝ.ٝقٌٖٞ ٍِ ٗثقعٌٖ ٗٝقٌَٖٞ ٍِ  عجً ثّضن

ُ ًفدو ثٍدٌؤ ٍْدي أ، فَْدي أُ مدجُ ثىٖدعٌ مدجُ ثىٖدٌٗح، ٥ٗ ّوعٜ أُ ثىظجٌٕر قٌٝذز ثىعٖو

فنجُ ٍٝ٘ٔ ، ٝجةعثىقِٞ دْنْٔ ٕٗعٌٓ دقغج عِ ثىَيل ثىٞجةع ٙجً ثىَيل ثىضجةٔ ثىذجفظ عِ ٍيل 

 ٌٍث. مٌَث فضٜ ٌٝٚٞ أ

ٗأهثر ىنٞدـ ، ضْندِٞ ث١هددٜثىْدجمٌر( ٝدٌدج ٍدِ ثى، ٗقو غوس ثىَنجًقز  ثىوًثٍٞز )ثىضٖنَٞدز

ىٞؾدو ىدٔ ، ًفٞج ىٔ ٗإٍعجّج فٜ ؽيوٓ ٍٗقجّذز ًٍٍ٘ٓ، ثى٘ثقع ٗصعٌٝضٔ دجىْنٌٝز ٍْٔ ٗثىضٖنٌ عيٞٔ

، دعو ىىل ٍنجّج مٚذج فٜ مضخ ثىْقو ثىقوٝظ د٘ٙنٔ ّ٘عج ٍِ ثىضدنىٞ  ث١هددٜ أٗ ثىنطدجح ثىغقدجفٜ

، َعٞدزثىنٌهٝدز ٍْٖدج ٗثىؾ، ث٣ّْدجّٞزثىيٛ ٝقً٘ عيٚ أّدجُ ث٥ّضقدجه ىيقَجقدجس ٗثىٌىثةدو ٗثىْقدجة٘ 

صؾدٌٛ ْٕدج ٍدِ مد٦ه ّٗدجةو ٗأّدجىٞخ مجٙدز فدٜ ، ٗ ثىٌَثقذدز ىٖدجمَج ى٘ مجّدش عَيٞدز ثىٌٙدو أ

أٗ غٌٞ ىىل ٍِ ث١ّذجح ثىضدٜ ٝندُ٘ ، أٗ ؽعيٖج ٍغٌٞر ىيٞقل، أٗ ثىضقيٞو ٍِ قوًٕج، ثىضٖنٌ عيٖٞج

 ثىٖوف ٍِ ًٗثةٖج ثىضني٘ ٍِ دعٜ ثىنٚجه ٗثىنٚجة٘ ثىْيذٞز
(2)

. 

ٕدنجه ثىند٦ً أٗ ثىنطدجح ٝندُ٘ ثىَعْدٚ ٕد٘ ٕدنو ٍدِ أ د٘ٙدنٔ أّدي٘دج أهدٞدج ثىدضٖنٌعيٚ أُ 

ٝنمدي ٕديث ثىَعْدٚ إٔددنجه  ٗغجىذددجَعذددٌ عْدٔ دجىنيَدجس ثىَْدضنوٍز، ثىَقٚد٘ه ٍْدٔ عندِ ثىَعْدٚ ثى
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، 289ثىننجٕز ٗثىٞقل، ًؤٝز ؽوٝور، ثىن٘ٝش، هثً ثىنُْ٘ ٗثٟهثح، ًقٌ ، 2003ًعذو ثىقَٞو، ٕجمٌ، ْٝجٌٝ  (2)
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مٜ صضٞددَِ إهثّددز أٗ صققٞددٌث أٗ ضنوً فٞددٔ صعذٞددٌثس ٕجهةددز ٍيضذْددز،ثىٖؾددجء أٗ ث٥ّددضَٖثء ثىدديٛ صْدد

 ٍعج٦ َْٝٞج ٍْضضٌث ٍِ ٕنُ ٕن٘ أٗ ٍ٘ٝ٘  أٗ ميَٖٞج صقيٞ
(1)

. 

ثىضددٜ ٍددج فضددنس صْددجهٛ دَددج ٕدد٘ أؽَددو ، مغٞددٌٓ ٍددِ ث١ٙدد٘ثس ثىٖددعٌٝز ثىٚددجعور" ٗ"هّقددو"

ٗىندِ ، ٗأمدي ٝنطد٘ ددٔ ٙد٘ح ىىدل ثىؾَٞدو / ثىََندِ، فَو ًٗفٔ / ٕعٌٓ عيٚ ًثفضدٔ، ٍَٗنِ

ٗدنٗٝددج  ٍنضينددز ٗأفٞجّددج ، ٝع صددجًرثىطٌٝدد  أًغَددٔ عيددٚ صعيددٌ فْددُ٘ ثىْددٌٞ ثىٖددجها صددجًر ٗثىْددٌ

فدٜ ديد٘ب ، أٗ ثىقٚدز / ثىقٚدٞور، ثىقٚدٞور / ثىقٚدز: قجهً ثىؾوٝدوفنجّش ث٥ىضنجصز إىٚ ىىل ثى، ؽوٝور

عْ٘ثّدج َز ثىٌؽو ّٗدَش ٕدعٌٓ ٍدِ دعدوٓ ٗفنٙذقش ثىوًثٍٞز ّ، هًثٍٜ ٥ ٝنطَٔ عْٔ إ٥ ثىَ٘س

ىىدل : ٕ٘ ىِٞ ميىل فٜ فقٞقضدٔ ٗثىدوىٞوٗ، ٍٗيؾن رْٔ  ٍْج،  مٌ ٍِ عْجِٗٝ ث٥ًصؾجه ٗث٥غضٌثح

مٞد  ٥ ٗثىْدجمٌُٗ هثةَدج ٕدٌ ًٗثه ثىقٌمدجس ، ثىْؾجه ٗثىؾوه ثىيٛ أٍطٌس دٔ قٚدجةو ثىٖدجعٌ

ثىضجًٝل  ث٦ٙ٣فٞز فٜ
(2)

. 

جٕو ثىضددٜ ىعدو ثىعَددو ثىددوًثٍٜ ٍَددج ٝعضَددو عيٞددٔ ؽددو ث٥عضَدجه ٕدد٘ ثىَذجغضددز فددٜ صٚددوٌٝ ثىَٖدد

ٝطددو عيْٞددج فددوط دٌأّددٔ أٗ فنددٌر دَنجىنضٖددج ىي٘ثقددع وُٗ ٍقددوٍجس فدد، صضنيددو ث١فددوثط ثىؾجًٝددز

أٗ ٗثقعدز ، عدٌٛ ثىقدجة٠ دندؾوٝجصدٔدٗثّقٞجٍٕج عْٔ ٗمٌٗؽٖج عِ ٍنى٘فٖج ٍٗج صضوثٗىٔ ٗصٞدٌح 

ىضٚدذـ ٕدٜ ، ٍٝ٘ٞز دْٞطز إىٚ ٍؾٌٙ فوعٜ ٍضْيْدو أفٞجّدج ٍٗضٖد  ٍضٖدٌىً فدٜ أفد٘ثه أمدٌٙ

 ثىَقً٘ ثىيٛ ٌٝصنَ عيٞٔ  ثىذْجء ثىوًثٍٜ.

"هّقو" أُ ٝذجغش ثىقجًا دًٚ٘ر ٍٝ٘ٞدز صٚدعو إىدٚ ٍْدض٘ٙ ثىٚدً٘ر ثىٖدعٌٝز ىقو ثّضطج  

ٗهُٗ أُ ٝقدع فدٜ ثىَذجىغدز ، ٝقوط ٕيث ٍِ غٌٞ أُ صنقو ثىًٚ٘ر ثىٖعذٞز ثىٍٞ٘ٞز دْدجٟضٖج، ثىٌثقٞز

فجىيَقدز ثىْدجمٌر عْدوٓ صنؾدٌ فدٜ ىٕدِ ، ٗثىضدٜ ٝقد٠ٞ ثىٞدؾٞؼ ثىذ٦غدٜ دٖدج، ثىن٦ّٞنٞز ثىَعضَدز

 ٜ قٚٞور "ميَجس ّذجًصنُ٘ ث١مٌٞر":ف أقٌّ، ِ ثىَعجّٜ ٗ ثٟفج  ثىٖعٌٝزثىقجًا ٍج٥ ٝقجُ ٍ

 أمطجس..... إّٜ أعضٌف قو: ٝج قٌٞٚ ثىعظٌٞ

 أىغٌ ٝوك -عيٚ  ٍْٖقضٜ  -هعْٜ 

 ٕج أّيث أقذو ثىقذو ثىيٛ فٜ عْقٜ ٝيض 

 ٕٗ٘ ٍؾوك ثىيٛ ٝؾذٌّج أُ ّعذوك ، فٖ٘ ٝوثك

 هعْٜ أمنٌ عِ مطٞتضٜ

 ؽَؾَضٜ -ٍٞضضٜ  -أٍْقل دعو 

 صٚ٘ب ٍْٖج منّج ىٌٖثدل ثىق٘ٛ

 ...فئُ فعيش ٍج أًٝو
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 إُ ْٝنى٘ك ٌٍر عِ هٍٜ ثىٖٖٞو

 ٕٗو صٌٙ ٍْقضْٜ "ثى٘ؽ٘ه" مٜ صْيذْٜ "ثى٘ؽ٘ه" 

 قو ٍجس..غٌٞ فجقو عيٜ: فقو ىٌٖ

 ٗعٞقز ثىغغٌثُ ىٜ   -ثىضٜ مجّش عظجٍٖج ؽَؾَضٔ  -ٕٗيٓ ثىننُ 

إّٜ ٙنقش عْل .... : ٝج قجصيٜ
(1)

 

أٗ ، ق٘ه إُ ثىْنٌٝز أهثر ٣ع٦ُ ٍ٘ق  ًثفٜ ٗثّضقدجهٛ دجىْْدذز ىي٘ٝدع ثىدٌثِّْٕضطٞع ثى

، أٗ أفٞجّدج ٍٖجؽَدز ٕديٓ ث١ٗٝدج  ٗثىنٖد  عدِ أّدذجح صٌهٖٝدج، ث١ٗٝج  ثىٌثْٕز فدٜ أٛ ٍؾدجه

ٗىىددل عددِ ، ٗثىضقديٌٝ ٍْٖددج ٍٗددِ ث١مطدجً ثىضددٜ صْددذذش عْٖدج، مج١مطدجء أٗ ثىضٚددٌفجس ثىنجٟتددز

مطجء أٗ ثىضٌٚفجس ... فدٜ إٟدجً ثىٞدقل عْدو ثىَضيقدٜ دوثٝدز ث١ٍدٌ، ٌٟٝ  ثىضٌمَٞ عيٚ ٕيٓ ث١

 ىنْٔ ْٝضْٖٜ ثى٘عٜ عْوٓ ْٗٝضنَ ٍٖجعٌٓ أٗ عقئ دجىْْذز ىٖج
(2)

. 

، فدٜ صقدٌ٘ٝ ٙدٌٝـ ىَؾدٌٙ ثىقدوط ثىضدجًٝنٜ، دْنٌٝز ٥ىعز ٝقيخ ثىققجة  ٗ ٝيض  عيٖٞدج

ذددٌ عددِ فجىددز ث٥ّٚددٞج  ُ ثىنيَددجس صعٗأًٙ أ، صضٖددظٚ عيددٚ ٗثقددع ٍْددضعذو ّدديٞخ فجىددز ّنْددٞز

صٖددَ هٗثمددو ثىَنددجٟذِٞ ، ٕٗددٜ أٛ )ثىنيَددجس( ٙددً٘ر ٍقي٘دددز، ٗث٥ّٚددٖجً إىددٚ فددو ث٥ّددضؾوثء

ٕٗدٜ ٙدً٘ر أقدٌح إىدٚ صنٞدو فجىدز ث٥ّذعدجط دعدو ، ٗصْضْٖٜ ٌََٕٖ ٗصْدضَطٌ ٗعدٌٖٞ ثىَغٞدخ

و فند، ٗىنِ دْنٌٝز ٌٍر )مٍ٘ٞوٝج ّد٘هثء(، فٖ٘ َٝوٌٕ د٘عٞٔ ْٗٝضظٌ ٙق٘صٌٖ ٗٝقظضٌٖ، ثىَ٘س

 ٝضق٘ه إىٚ ٝوٓ ٗدوًؽز ٍٞجعنز، ٍج ٝطيقٔ )ّذجًصجمُ٘( ٍِ ثعضٌثف ٗإىعجُ
(3)

.    

فٞغٌٞ ٍِ ٍثٗٝز ثىعٌٛ ىضذدوٗ ، ٝعٞو صٌصٞخ أدؾوٝجصٖج، "هّقو" ثىَضقيخ فٜ ّقو ًٙ٘ٓٗىنِ 

ٗإُ مجّددش صيددل ثىٚددً٘ ٥ صذددٌؿ ٙددنز ، أمغددٌ ٍذجٕددٌر ٍٗذجغضددٔ ىَٞٝددو ٍددِ ّددط٘عٖج ٗؽ٦ةٖددج

ىعددو ، ٗىنْددٔ ٍددج ٍثه هُٗ ثىَددنٍ٘ه ىددوٙ ثىقددجًا، ثىٚدد٘س ثىٖددعٌٛ قيدد٦ٞفٌدَددج عدد٦ ، ث٥ّددضؾوثء

ثىَطي٘ددز فدٜ ثىض٘ثٙدو ٍدع  ٗثى٦َءٍدز، "هّقو" ٝعٜ صَجٍدج ٝدًٌٗر ثىضدوًػ فدٜ ّذدٌثس ثىنطدجح

، ٗمنّٔ َٝجًُ هًٗ ثىَعيٌ ثىيٛ ٝقْ٘ عيٚ ص٦ٍيصٔ ف٦ ٝٚخ ثىَعٌفز فٜ أىٕجٌّٖ ٙدذج، ثىؾًَٖ٘

ىٖٞددٖو ٍددع ، ٘ أّددي٘ح ثقضٞددٚ ٍددِ ثىقدجًا ث٥ّضظددجً ٗثىضٌٝددظٕٗدد، ٗىنْدٔ ٝددؤٍِ فددٜ فنددٌر ثىضدوًػ

 ٗمٞ  أّٖج مجّش ٍضْعز ىضٞٞ  ٗصْضقنٌ ّٖجٝضٖج. ، "هّقو" ّٖجٝز ثىَٖٖو ٗعيٚ ٍِ ّضوًٗ ثىوثةٌر

فدِٞ ٝدٌثٗؿ ددِٞ ث٣ىعدجُ ، ّْقٌأ فٜ ثىَٖٖو ثىٖعٌٛ ثىضجىٜ ٍج ٝذٌٍ ىىل ث٥ّقد٦ح ثىَعضدوه

إّٔ ّ٘  ٍِ ث٥ّضقجه ثى٦ى  ىقٌٞٚ ٗثّضْنجً ٕوٝو ، ٞقٞزثىَطي  ٗث١ٌٍ ثىَنن  ثىيٛ َٝجًّٔ ثى

ددو ٝدوًك ، ىندِ فدٜ إٟدجً ٥ ٝذد٘ؿ دديىل  ميدٔ هفعدز ٗثفدور، ثىيٖؾز ىقٌٖٓ ٗرئَ ٗ صْوٝدو دنعَجىدٔ

 ثىْظٌ ٗثىضوقٞ  فٜ ىٖؾز ثىنطجح.  ثىَعْٚ ثىَقٚ٘ه دعو إٍعجُ
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غدٌثح صٌٍدٜ إىدٚ ٕٗدٜ  فٞيدز ٍدِ فٞدو ث٣، ٕٗ٘ ْٝضنوً ٕيث ث١ّي٘ح ىنٜ ْٝض٘ق  قجًةدٔ

فئّددٔ ٝددوع٘ ىيضغٞٞددٌ ، ٗفددِٞ ٝذددوٗ ٕدديث ثىَ٘قدد  غٌٝذددج، قددوط ٗصعضَٞددٔ ٗثىدديٕجح دددٔ دعٞددوثصغٌٝدخ ثى

؛ ٖٗٝدوٛ إىٞدٔ ؽَؾَضدٔ، ّؾو ىىل فِٞ َٝعِ فٜ هٕجةٔ ثىنْٜ ٗٝعضيً ىقٞٚدٌ عدِ مطٞتضدٔ، ثىٖجٍو

جػ فدٜ ٝدً٘ ٍدج فقو ٝقضد، ىْٞٚع ٍْٖج منّج ىٌٖثدٔ... ٗىنْٔ ٝقيًٓ ٍِ ث٥ّضٌَثً فٜ قطع ث١ٕؾجً

 إىٚ ثىظو
(1)

 . ٝق٘ه ثىٖجعٌ:

 "ىنْْٜ ... أٗٙٞل إُ صٖن ْٕ  ثىؾَٞع 

 أُ صٌفٌ ثىٖؾٌ!

 ٥ صقطع ثىؾيٗ  مٜ صْٚذٖج ٍٖجّقج 

 ٥ صقطع ثىؾيٗ 

 فٌدَج ٝنصٜ ثىٌدٞع

 "ٗثىعجً عجً ؽ٘ "

 فيِ صٌٖ فٜ ثىنٌٗ  ... ّنٖز ثىغٌَ!

 ًٗدَج ٌَٝ فٜ د٦هّج ثىٚٞ  ثىنطٌ

 . دجفغج عِ ثىظ٦هفضقطع ثىٚقٌثء ..

 ف٦ صٌٙ ّ٘ٙ ثىٖؾٌٞ ٗثىٌٍجه ٗ ثىٖؾٌٞ ٗثىٌٍجه

ٗثىَٞن ثىْجًٛ فٜ ثىٞي٘ " 
(2)

 

ٝعدجىؼ ٕديث ث٥مدض٦ه ، إَّج ٌٌّٝ ًٙ٘ر ردجٌٕر إّْدجّٞز ٕٗدٜ ثىظيدٌ، ٗثىٖجعٌ دٖيٓ ثىنيَجس

ىٞقٌٞ ٌٙثعج فجَّج دِٞ ثىنٞدٌ ٗثىٖدٌ ٗثىقد  ٗثىذجٟدو ؛ ثىقجٙو دجّضوعجء ٕنٚٞز عجةٌر ٌٕٖٞر

  دٖوف ثّضْٖجٛ ثى٘عٜ فٜ ثىقجًا أٗ ثىٌأٛ ثىعجً.، ثىظجىٌ ٗثىَظيً٘ٗ

 الخاتوة

ٗقو ، ٍو هّقو" د٘ثًه إدٌثٍ ثىَْعز ثىوًثٍٞز عْوّٓيطش ثىوًثّز ثىٞ٘ء عيٚ ٕعٌ "أ

 ميٚش ثىوًثّز إىٚ:

ٌٍ ٝع٘ه إىٚ دْجةٔ ٍِ ثىَضْجقٞجس ٗثىَنجًقجس. ٕٗ٘ أصقنو فٞجر ثىٖجعٌ ثىٖنٚٞز دجىنغٌٞ  .1

فنٙذـ ٝعضَو ، ٗقو صٌك ٕيث ثىذْجء دَٚضٔ عيٚ ٕعٌ "هّقو"، ىْٞن٘ى٘ؽٜ(ثىْنْٜ )ث

ٍَج أعٌٙ ثىذْجء ثىوًثٍٜ ؛ ٗدجىضجىٜ ثىذْجء ثىَنجً ، ٗثىٚٞغز ثىَنجًقز، ثىَ٘ق  ثىَنجً 

 ٗق٘ٙ ٍِ هعجةَٔ.
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ىضني  صيل ثىًٕ٘٘ ثىضٜ ، ٌٝصذ٠ ثىٖجعٌ دَقٞطٔ ث٥ؽضَجعٜ ٗثىْٞجّٜ دع٦قز ٟٗٞطز .2

مَج ٕ٘ ثىقجه فٜ ، أعٌث ٗثٝقج عيٚ ٍقٞج ٕعٌ "هّقو" جسٞجس ٗثىْذعْْٞٞثىْضٞصٌمضٖج فقذز 

، جٗثىٖعٌثء ٦ٟةع ثىقٌمز ثىضؾوٝوٝز مٚ٘ٙ، ٕعٌ  ثىٖعٌثء ثىعٌح ثىَعجٌِٙٝ عٍَ٘ج

 ٌٍفيزُ ٗٙيش ىضٚذـ قٚٞور صٌصذ٠ دقوط إىٚ أ، ٞضٖجمٌػ ثىقٚٞور ٍِ غْجةٍَج أ

ٗصضطيذٖج صق٥٘س ، ٖج ٟذٞعز ثىٌَفيزمقجىز صقضٞٞ، ثىقٚٞور ثىط٘ٝيز / ثىقٚز ثىوًثٍٞز

 ثىٖعٌ ٗثصؾجٕجصٔ َّٗٗعجصٔ ٍٗٞ٘ىٔ.

ىٔ فٜ  صََٞث ٗثٝقجْٕجك صقق  ٗثٝـ ىعْجٌٙ ثىذْجء ثىوًثٍٜ عْو "هّقو" دو إُ ْٕجك  .3

 ًٙوٓ ٗدْجةٔ ًٌّٗ ٍٖٖوٓ.
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