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 :ةــــــاملقذم

١ ال       
ّ

سُا ، ٌٞٗل زّل انَّ ٢غاءة الهّىعة ؾُمُاثُا وز٣اُٞا وجإٍع

٣ًخهغ ٞيها ٖمُل اإلاخل٣ي ٖلى جل٣ي، و٢بى٫ الضالالث الجاَؼة 

ٌ٪ ٞاٖل وماؾـ ومىخج للمٗنى في ٦ثير مً  ٞدؿب ، بل َى قٍغ

ي اإلاٗنى ما بين  الاخُان ، ُٞبظ٫ُ ٢هاعي حهضٍ مً ؤحل ج٣ص ّ

 
ّ
ٟا ٧اٞت ام٩اهُاجه وزبراجه الّؿُىع وال٨هٝى اإلاٗخمت، مْى

٩ا خ٣ُ٣ُا في لٗبت الخ٣ُ٣ت و  ه وز٣اٞاجه، ل٩ُىن قٍغ ومٗاٞع

ل او الخٟؿير  املجاػ والخًىع والُٛاب ، والهٙى والاهخاج والخإٍو

ت حضًضة، 
َّ
مَىذ الىًّو خل

َ
ص ي؛ بىن٠ ٢غاءجه ٢غاءة ؤزغي ج الىًّ

و و٦كٟا مٛاًغا او مٗم٣ا، و٦كٟا إلا٣اعباث جخ٣ص ى  مٗنى آزغ ا

خماص ٖلى الَجهاِػ اإلاٟاَُمي،  بل ،بااٖل
َ
قِئا عّبما لم ًخيبه له ِمً ٢

والخؿاؾُت الجمالُت، والُا٢اث الابضاُٖت  الخسُلُت، التي ال 

ي او الهىحي او البهغي 
َّ
ج٠٣ ٖىض مٗنى الىًّو الغمؼي الخُ

و، ؤي  ا وعاء اإلاٗنى ؤو الىًّ الظَني ؤو الا٣ًىوي  ٣ِٞ ،بل جبدث ٖمَّ

ىه ؤو ما ؤعاص ؤن ًسُٟه اإلاىخج او ما ٌؿّمى  ب)مٗنى اإلاؿ٩ىث ٖ

اإلاٗنى( ، ِمً صون اإلاؿاؽ في  حمالُخه ؤو حكىيهه، ِٞكتر٥ 

باؾخجابٍت خاّعٍة  مخض٣ٍٞت ،لغنض الُّلؾم والغمىػ والكٟغاث 

٤ هٕى الىًّو البهغي، الظي ٌكخٛل ٖلُه.  وجدلُلها، ٖلى ٞو

 ٖلى ؤخض ،َما َصاَم ال
ً
و لِـ ِخ٨غا  ًٖ اإلاٗنى ٞالىًّ

ُ
ُ٘ ًبدث جمُ

هِخَج له وبؿَبِبه .
ُ
ا ؤ

َ
  صعاؾدىا  1الخ٣ُ٣ي إلِا

ُ
ومً َىا حاءث ٨ٞغة

اث الهىعة بين  َظٍ، لخ٩ىن صعاؾت قاملت الَم حك٨ّلث وجىٖى

الترار واإلاٗانغة ،  مخبٗين اإلاىهج الؿُمُاجي الخىانلي في 

 ً الخدلُل والخُب٤ُ ،ما ا٢خًذ الًغوعة  ؤن ج٩ىن ٖلى مدىٍع

:املخىع الانُّلحي، واملخىع الخدلُلي الخُب٣ُي، زم زاجمت ألَم 

 ب٣اثمتي الهىامل، واإلاهاصع واإلاغاح٘ .ال
ً
ت  ىخاثج مغصٞو

 

 

  
ُ
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ّ
عاصَزةبين الت

ُ
 ف وامل

ٌ
هني  وإلايقوني دراسة

ّ
شكيل الذ

َّ
 ي الت
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ٗانَغة
ُ
رار واإلا

ّ
  بين الت

ُ
َني  وؤلا٣ًىوي . الهّىعة

ّ
ك٨ُل الظ

َّ
 في الد

ٌ
 صعاؾت

 

 ( :(الصّورة املحور الاول : 
ً
، واصطالحا

ً
 لغة

حاء في ٦خاب م٣اًِـ اللٛت ألخمض بً ٞاعؽ بنَّ ) الهاص       

ع: ما٫  ع ًهىُّ والىاو والغاء،  ٧لماٌث ٦ثيرة مخباًىت ألانى٫. ..ونىَّ

،وُنغث الص يء ؤنّىُع... وؤنّغٍ: اطا ؤملخه الُ٪ ،و مً طل٪ 

الهّىعة، نىعة ٧ّل مسلى١، والَجم٘ نىٌع، وهي َُئخت وزل٣خه 

ّٗض  الهّىعة انُّلخا :و   2حمَُل الهّىعة (...وعحل نّير اطا ٧ان 
ُ
ح

ا او وسخت مىّحهت للمًُمىن اإلاغجي، زّل٫ البٗض  )عصًٟا بهٍغ

مهُلح " الهّىعة " َى مهُلٌح ٖاٌم ،  و    3ألاًىوي لإلعؾالُت (.

ُل٤ ٖلى ) ال٩ل املخهىم الظي  ًُ ُل٤ ٖلى ّٖضة مٗاِن، ٣ٞض  ًُ

ُل٤ ٖلى جغجِب اإلاٗاوي  ًُ ٚير املخؿىؾت و٢ض ٖلُه الص يء او 

٣هض به الخمثُل والىماطج الظَىُت الى  ًُ ٣هض به م٣ابل اإلااصة ؤو  ًُ

ٚير طل٪ مً اإلاٗاوي والضالالث؛ ومغصُّ َظا بلى بنَّ مهُلح الهّىعة 

ُِت والث٣اُٞت، اط هجضٍ في  ٌؿخٗمل في ٧ّل املجاالث الٗلمُِت واإلاٗٞغ

لم الىٟـ، وال ؿىؾُىلىحُا اللٛت وآلاصاِب واإلاى٤ُ والٟلؿٟت ٖو

خدضر في  والاهاربىلىحُا، والؿِىما والٟىىن الدك٨ُلُت ...الخ . ٍو

ت والهّىعة اإلاى٣ُُت والهّىعة  اع ًٖ الهّىعة الىدٍى َظا ؤلَا

البّلُٚت والهّىعة الظَىُت، والهّىعة الؿِىماثُت والهّىعة 

ت، وهخدضر ٦ظل٪ ًٖ نّىعة الاها، ونّىعة الٛير والهّىعة  ؤلاقهاٍع

والهّىعة اإلاخدغ٦ت والهّىعة الىا٢ُٗت، والهّىعة املجغصة ( الثابخت ،

والهّىعة ) آلت ومغآة إلاكاَضة  طي الهّىعة، وهي الكبذ واإلاثا٫    4.

ع ،ؤْي بمٗنى  حٗل له   5الكبُه باإلاخسُل في اإلاغآة(( .  وهي ِمً َنىَّ

ها نىٌع، وهي اًًا  ُٗ  وعَؾمه وه٣كه ،والهّىعة َحْم
ً
نّىعة وق٨ّل

٩ل 
َّ
٣ا٫ نىعة الامغ الك ُُ هّىع وهي ٦ظل٪  الهٟت ، ٞ ًُ ، و٧ّل َما 

و٢ُِل هي :) ما ًخميز به الص يُء مُل٣ا ؾىاء في   ٦6ظا،  ؤي نٟخه( .

ى نىعة طَىُت (  ؿمَّ ًَ وَُ
ّ
ى نىعة زاعحت او في الظ ؿمَّ الخاعج، وَُ

٩ل الظي اُٖاٍ الّخمثا٫  7.
َّ
 الّخمثا٫ ٖىض اعؾُى، حٗني الك

ُ
ونّىعة

اٍ ، وما ًّ ير طل٪  .ب  8صجُه، ما نى٘ مىه ِمً َمغمغ ٚو

ٌل )     
ّ
مُٗت او الظَىُت او الا٣ًىهُت (، هي جمث والهّىعة )الؿَّ

وجض٫ُّ ٖلى  9لهىعة ٧ّل مسلى١ والجم٘ نىع، وهي َُئت زل٣خه( .

ُئخه، ومٗنى نٟخه . بطن بنَّ ماَُت  مٗنى خ٣ُ٣ت الص يء َو

اث الهّىعة لِؿْذ مجغص اقُاء مغثُت ٞدؿب ، بْل  حكمُل مجؿَّ

مُٗت ؤو  ت مسخلٟت ،جضاٖب او حكٛل الخىاؽ الؿَّ زُابُت عمٍؼ

٦َما بّنها حٗخمُض ٖلى  الكّمُت  ؤواللمؿُت ؤو الظو٢ُت  ٦ظل٪،

خاؾت البهغ بالضعحت الاولى، واؾخضٖاء الظًَ بٟٗل مدا٧اة 

ع( الاقُاء،  التي  لها جمثُل وحىصي واصعا٥ طَني . و  إنَّ لٟٓت )نىَّ

عي، ِمً خُث  ومكخا٢اته ذ ٖلى مٗنى الدك٨ُل الهىَّ
َّ
ا، صل

 ٤ْ
ْ
ل
َ
الك٩ل او الخل٤ او الهُئت، ؤي حك٨ُل لهُئت ونٟت َوز

ت . ٍغ ت والجَى  الاوؿان، بخٟانُله الدك٨ُلُت ٧اٞت، الٓاٍَغ

 الصّورة: التأريخ والنشأة واملاهية : 

غ ) الغؾم( ٦ًٟ ،      غ او وكىء الّخهٍى ال ق٪َّ بنَّ بضاًاث الّخهٍى

٧اهذ م٘ بضاًاث زِ او٫ خٝغ وعمؼ وق٩ل في بّلص واصي 

ت التي ٧اهذ  الغاٞضًً، ؤي م٘ بضاًاث ْهىع ال٨خابت الؿىمٍغ

ض ٢ىله او الخٗبير ٖىه، ألحل الٟهم او الخىانل ،  جغؾم ٧ل ما جٍغ

غؾم نىعة الثىع و٧لمت مل٪ بغؾم ب -مثّل–ٞخٗبر ًٖ ٧لمت زىع 

٨ظا  نىعة إلال٪، والخٗبير ًٖ الخغب بغؾم نىع خغبُت، َو

ت والخغبُت  باليؿبت للمهُلخاث الؼعاُٖت والهىاُٖت والخجاٍع

ير طل٪،التي جُّىعث  ت والىدذ ٚو والٟىُت ٧اإلاىؾ٣ُُت والٟساٍع

ُٞما بٗض الى ٦خابت عؾمُت مخضاولت ،نهلذ م ها مُٗٓم قٗىُب 

ت، وعبما اإلاى٣ُ ىهُت والبابلُت والاقىٍع  الٟٖغ
ُ
ت، وم ها الخًاعة

ختى الؼعاصقدُت، بد٨م الخجاعة والخغوب ما بين البلضان الثّلزت 

 -بّلص واصي الغاٞضًً-)بّلص ٞاعؽ
ً
بّلص واصي الىُل( ٩ٞاهذ باعة

غ الا٣ًىوي ُٞما بٗض .  لًٟ الغؾم والىدذ والخهٍى

امي     
ّ
غي الض٦خىع "ٖبض هللا الٛظ "في مٗغى خضًثه ًٖ  ٍو

ت في الث٣اٞت  ت  : ) مّغث الهُٜ الخٗبيًر مغاخل الث٣اٞت البكٍغ

غ  ت جمثل اعب٘ مغاخل مسخلٟت في الخهٍى ت بإعب٘ نُٜ حظٍع البكٍغ

ا  ً وجخلَى البكغي ، وهي مغخلت الكٟاَُت زم مغخلت الخضٍو

في اقاعة واضخت  10مغخلت ال٨خابت وازيرا مغخلت ز٣اٞت الهّىعة( .

ت زاهُا، اطن الى جضع  ت اوال والخٗبيًر ج مغاخل الظَىُت البكٍغ

اهخ٣لذ الهّىعة مً لٛت وز٣اٞت الخٗبير الكٟاهي ولٛت الجؿض 

التي ٧ان ٌٗبر بها الاوؿان ال٣ضًم ًٖ خاحُاجه ومكا٧له ومٗاهاجه 
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وامغايه .. الى لٛت وز٣اٞت  الغمؼ الا٣ًىوي ) الغؾىم البؿُُت 

ت ( زم الى اللٛت والث٣ اٞت  الّٗلماجُت ) الؿُغ/ ال٨خابت ( والٍٟٗى

زم ٖاصث الى مغبٗها الاو٫ ) الا٣ًىهُت ( ول٨ً بلٛت وز٣اٞت و 

لبذ الخُا٫  .  بهىعة مخُىعة حضا ٞا٢ذ ٚو

م ومً ٢بله      و٢ض وعصث لٟٓت الهّىعة ومكخ٣اتها في ال٣غان ال٨ٍغ

الاصًان الغؾالُت الازغي، م ها ٢ىله حٗالى : "ول٣ض زل٣ىا٦م زم 

ت  ،و٦ظل٪ ٢ىله حٗالى :  11ها٦م".نىع  لىا٦م بالهُئت البكٍغ
ّ
ؤي ق٩

ؤي ٌك٩ل٨م و٦ظل٪ ٢ىله  12" ًهّىع٦م في الاعخام ٠ُ٦ ٌكاء".

م الظي زل٣٪ ٞؿىا٥  ها الاوؿان ما ٚغ٥َّ بغب٪ ال٨ٍغ حٗالى : "ًا ايَّ

ت َُئت وق٩ل . ًّ ب٪ " ؤي في ؤ
ّ
  13ٞٗضل٪ ، في ؤّي نىعة ما قاء ع٦

غ(،  حٗ     يخ٣ل بها  14ني الخمازُل .و )الخهاٍو
ُ
ؤي  ، هي )) ما ج

ُل٤ الهّىعة ٖلى جغجِب 
ُ
ا ،و٢ض ج ا ًٖ ٚيَر ُان، وجميَز الٖا

الاق٩ا٫، ووي٘ بًٗها م٘ بٌٗ ،وازخّلٝ جغ٦ُبها ،وهي الهّىعة 

و الهّىعة ٖىَض ا"ّٞلَىن" و "اعؾُى" ،  هي   15املخهىنت(( .

ي،  وحٗل٤ بما
ّ
لم الخ٣ُ٣ي ؛ألّنها ال٨ل ِٗ َُت ج٩ّىن الاقُاء مىيٕى ال

   16و٦ُىىهتها  . 

ا في        الهّىعة في  ال٨ٟغ، امَّ
ُ
مثلذ صعاؾت

ُ
ى٤ُ،  ج

َ
غ اإلا وفي حَى

ىٟـ ٞخٗني الهّىعة 
َّ
لم ال ِٖ ت الجكخالُت-مجا٫  )   -بدؿب الىٍٓغ

،  وان  ٩ل ( .ومٟهىمها َى ٧ل ق٩ل ا٦بر مً مجمٕى ٖىانٍغ
َّ
الك

ال٩لَّ ُٞه ؤَم مً الاحؼاء، و٢ض ازيرْث في مُضان ٞلؿٟت الجما٫ 

لك٩ل واإلاًمىن او مؿإلت الهّىعة واإلااصة مٗا، اط والًٟ مؿإلت ا

ٌُ الّٟلؾٟت   ) بنَّ اإلاٟهىم َى الك٩ل بمٗنى الهّىعة ؤي  ًغي بٗ

والهّىعة      17اهخٓام لٗىانغ، بمٗؼ٫ ًٖ مًمىنها او مٗاهيها( .

اَُٟت في لخٍٓت مً الّؼمً ((. ٣ّضم ) جغ٦ُبت ٣ٖلُت ٖو
ُ
او هي )  18)ج

 طَىُت إلخؿاؽ اهخ
ُ
٣ي (.اؾخٗاصة وحٗني ٖىض   19جه اصعا٥ ٞيًز

 إلاىٓغ خس ي ومكهض زُالي ًخسظ اللٟٔ 
ً
ٗاِنغ ) ججؿُما

ُ
الٛغب اإلا

 20اصاة له (.

افية ) الايقونية(  :  الصورة  الفوثوغز

٣ت آلُت جامت      غاُٞت ، التي ًخمُّ اهخاُحها  )بٍُغ الهىعة الٟىجٚى

غ والاث الُب٘ او الخدمٌُ((. هٍى الت هي عؾ  21باؾخسضام الخَّ

ت زانت،  حؿتهضٝ اإلاخل٣ي للخإزير ُٞه،  او هي ما اجهالُت عمٍؼ

ًهّىع مً اق٩ا٫ ألشخام او اقُاء او َُئاث ازغي او َبُٗت  

غ او  ٖلى وع١ او ٢ماف او زكب او حجغ او ػحاج ..بالخهٍى

 22الغؾم ...

ُل٤ ٖليها ب )الثابخت (،هي        ًُ غاُٞت او ما   الٟىجٚى
ُ
والهىعة

ّىع اإلاٗانغة  ،واإلاخُّىعة، اإلاؿخدضزت ،  ًخمُّ  بخضي ؤهىإ اله

هّىٍغ الخ٣اوي  ٣ٍت،  آلٍُت  جامت،  وباؾخسضام الخَّ بهخاُحها  بٍُغ

ب٘ ؤو الخدمٌُ اإلاخ٣ضمت  HDالخ٣لُضي او الخضًث )
ّ
( ، وآالِث الُ

دُت او  بىاؾُت ٖضص مً الاخماى والاوعا١ الُباُٖت الٍؼ

اإلاؿخسضم وهٕى الالىان اإلاه٣ىلت او الخكىت بدؿب هٕى الىع١ 

وجهى٘ مً مىاص وع٢ُت زانت ، واو٫   23و٦ظل٪ اإلااصة الخمًُت .

ما ا٦دكٟذ ٧اهذ باللىن الابٌُ والاؾىص، زم َغؤ حُٛيٌر او 

جدضًث ٖليها، اط انبدذ الهىعة  ملىهت لخ٣اعب الىا٢٘ بيؿب 

ٖالُت ، وازخلٟذ احجامها واق٩الها جبٗا الزخّلٝ ٖضؾاث 

ت ال٩اميرة ،زم ناعث ٞىا ٌؿهم في ال٩اميرة وهٕى ا
ّ
لىع١ وهٕى وص٢

ّلهاث  ٗا٫، و٦ظل٪ في ٖمل الٖا ٖمل الصخاٞت بك٩ل عثِـ ٞو

ٗاال في مسخل٠  ت ، ختى ناعث زُابا بهيرا مازغا ٞو الاقهاٍع

املجاالث ال ًم٨ً الاؾخٛىاء ٖىه .بل ناع زُابا صًماٚىحُا 

جىا الى ًٟغى هٟؿه ٖلُىا ب٣ىة ؾُىجه واٚىاثه، ولٗبه بمسُّل

صعحت الخماهي مٗه والدؿلُم له .٧ىهه انبذ حؼءا ال ًخجؼؤ مً 

اجىا الُىمُت .  خُاجىا وط٦ٍغ

 الصّورة السينمائية :

الهّىعة الؿِىماثُت،  جخمثل  في ٖالم ِسخغي زُالي،  ًإؾغ        

هاعي  
ّ
ال٣لىب و ال٣ٗى٫ والّىٟىؽ ،مخ٨ٗؼة ٖلى الّخداًل  الاق

٘ للهّىع  ت والّخض٤ٞ الؿَغ ًّ غاُٞت  او اإلاخدغ٦ت ب٣هض الٟىجٚى

ً نّىعة في الثاهُت الىاخضة بمغا٣ٞت  كٍغ غؾل ، وبىجيرة اعب٘ ٖو
ُ
اإلا

ا اإلاازغ ٖلى قض اهدباٍ  الهىث والًىء ٦مازغاث ٞىُت لها صوَع

اإلاخل٣ي ،لظل٪ ٣ًى٫ "حىصعان" : ال جهض١ بنَّ ما جغاٍ امام٪ َى 

م٩ُاه٨ُُت   وهي  لِؿذ ٣ِٞ   24الىا٢٘ ، بل َى الّؿِىما .

ا٣ًىهُت ، بل هي نىع مخٗضصة،  جخ٩ىن ِمً جىا٫ٍ وجىاٍم، 
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واؾخٗاعاٍث لّٗضة نّىع، ولها زهاثهها  الا٣ًىهُت واإلا٩ُاه٨ُُت 

ت والخُابُت  ، اطا ،    25والخٗضصًت والخغ٦ُت وؤلا٢ىاُٖت والخإزيًر

الهّىعة اإلاخدغ٦ت ) ا٦ار مً ال٨خابت والهىث،  انبدذ اإلاهضع 

ٗذ وػن بٌٗ اإلامثلين او الاؾاؽ للمغ  جي بٗض الؿِىما ، التي ٞع

اإلامثّلث حاء الخلٟاػ؛  لُمىذ  الىاقُين والصخاُٞين ٞغنت 

م ٖلى قهغة  اإلاىاٞؿت، جدى٫ الكاقت ال٨بيرة والخهى٫ بضوَع

ا٦بر ، مىظ بضاًت ؾىىاث الالُٟت الجضًضة ٖلى الا٢ل في ٞغؾىا (، 

ت اإلاباقغة، وبًٟل الىجاح ٚير اإلاخى٢٘ للبرامج الخلٟا ٍػ

اقت الهٛيرة ؤن حُٗي الٟغنت ألشخام 
ّ
اؾخُاٖذ الك

مجهىلين للٓهىع امام اإلاّلًين مً اإلاكاَضًً، وِمً زم زّل٫ عب٘ 

هغة، التي ج٩لم ٖ ها اهضي واعو٫( .
ّ
لى    26ؾاٖت جد٤٣ لهم الك ٖو

م مً مداولت الؿِىما اْهاع خُاصًتها ، الا بنَّ الهىعة  الٚغ

ٗض آلت وؾُاؾت واًضًىلىحُت، ووؾُلت وج٣ىُت 
ُ
الؿِىماثُت، ح

ا اٚىاثُا مازغا ، يهضٝ الى اؾخمالت  ها ٢ىاٖا خًىٍع مساصٖت،  ٧ىنَّ

اخُت ، مً زّل٫  ٠  َغ٢ا اهٍؼ وا٢ىإ اإلاخل٣ي بالُٛاب الظي ًْى

٠ُ ٧اٞت الخ٣ ىُاث الؿِىماثُت إلاماعؾت  اللٗب ٖلى مسُلت جْى

اإلاخل٣ي وازغاحه ًٖ الؿُُغة ال٣ّٗلهُت. ٞهي حٗخمض ٖلى زُا٫ 

ت الخًىع والُٛاب  -اإلاخل٣ي ٞالخُا٫ َى  –مً زّل٫ هٍٓغ

 الٗىهغ الغثِـ، الظي ًم٨ً صزى٫ شخهُت اإلاخل٣ي مً زّلله .

 الصورة التشكيلية ما بين الغياب والحضور :

ٗخمض ٖلى ؤهٓمت مً  -ٖلى ؾبُل اإلاثا٫-ًٟ الدك٨ُلي وفي ال      ٌُ  (

 ٤ اإلاؿخىي الثاوي، اط  ًلجإ الى جضاُٖاث اإلاٗاوي الاصبُت او ًٖ ٍَغ

ٖمل بخاالث ؤ٣ًىهُت للٗاصاث الاحخماُٖت، واإلاٗخ٣ضاث الضًيُت، 

دهغ  ًُ ًترجب ٖلى طل٪ ؤنَّ ؤيَّ قغح للىخت حك٨ُلُت، ال ًم٨ً ؤن 

ني اإلاغجي وخ ضٍ ؤو في البراٖت الٟىُت التي اهخجذ، بل بهه في الخ٩ٍى

٣بٌ ٖلى اإلاٗاوي  خباع ؤلاخاالث الث٣اُٞت ٍو ًيبػي ؤن ًإزظ في الٖا

 الدك٨ُل الهىع  27التي جىحي بها جٟاّٖلتها ( .
ُ
و حكمل مٟغصة

ا ،او  الهىعة الا٣ًىهُت ، )  يَر مت ٧الخمازُل والؼزاٝع ٚو املجؿَّ

 اإلاباقغة الضالت ٖلى مخه
ُ
ىع، ٦هّىعة الٗظعاء او الؿُض الهّىعة

ٖاماث الؿُاؾُت، مما جخدض ُٞه الّٗل٢ت بين  اإلاؿُذ او بٌٗ الؼَّ

دكابه(.
ّ
وهي ّٖلمت جمثل م٣اعبت  28الضا٫ واإلاضلى٫، ٖلى ؤؾاؽ ال

  بيؿبت ما لألنل.
ً
والٗىهغ الا٣ًىوي، ًمثُل جهّىٍغا مغجبُا

مثل بّٗل٢ت الدكابه الك٨لي بُ هما، 
ُ
زّل٫  مباقغة باإلاغح٘ اإلا

ت،  في بٗضًً عؾم نىعة وججؿُض -ججّم٘  ُمضع٥ او مدا٧اة الغٍئ

 ٨ٞغة .

 جخ٩ىن مً ّٖضة ٖىانغ وبنى جغ٦ُبُت     
ُ
 الدك٨ُلُت

ُ
والهىعة

غؾل في 
ُ
ؾُدُت وازغي اؾدبضالُت ٖم٣ُت، جمثُل م٣هضًت اإلا

الخًىع والُٛاب ٖبر عؾالخه الدك٨ُلُت، والظي ٖمض الى 

٠ُ ٖضص مً الٗىانغ في ع  هٕى ماصة   -مثّل–ؾالخه م ها جْى

اللىخت مً الخكب او ال٣ماف او الؼحاج، او اإلااء او الغمل او 

ال٣ل، او البراصة او الؿ٨غ او الُدين او ماصة البىصعا او اوعا١ 

الاشجاع والبرصي، او مسلٟاث اإلاٗامل واإلاهاو٘ واإلاؿدكُٟاث، 

اء لؿ٨ب  ا وماصة، وٖو ح ل٩ُىن مىيٖى
ُ
ير طل٪ ِمما ًهل ٚو

٩ٞاع اوال، والالىان والدك٨ّلث، زاهُا يمً مدىع الازخُاع الا 

٠ُ الالىان واهىاٖها املخخلٟت  والاؾدبضا٫. ًّٞل ًٖ جْى

٠ُ الاق٩ا٫  ٠ُ الٟغقاث واهىاٖها املخخلٟت، وجْى وجْى

الهىضؾُت او الغمىػ او ختى اصزا٫ الاقُاء اإلااصًت في اللىخت ، 

ىخت الغؾم او ان ٧إن ًً٘ الٟىان نىعة ا٣ًىوي لُٟل صازل ل

 ومكابه طل٪ ،٣ُٞىم اإلاغؾل الٟىان 
ً
ًً٘ ؾُاعة او هٓاعة او ٦ٟا

بخجمُ٘ َظٍ اإلاىاص بٗض ان ازخاع ٨ٞغجه زم ٌٗمل ٖلى اهخ٣اء 

ُٟها  اصة والخظٝ ، زم جْى الهالح والاوؿب م ها يمً مدىع الٍؼ

لؿٟخه  خه ٞو ٖبر وسج زُالي ٞني طَني مدا٧احي واهخاحها ٖبر هٍٓغ

لخُاجُت والٗلمُت يمً مدىع الخًىع والُٛاب، لخّٗبر الٟىُت وا

ض ان ًىنلها الى اإلاخل٣ي/  ما حٗبير ًٖ ٨ٞغجه وعؾالخه التي ًٍغ ًّ ا

ُٜ الٟىاهىن في حك٨ُل بىؾم عؾاثلهم  البا ما ًبال اإلاكاَض . ٚو

الدك٨ُلُت، ٖبر وي٘ عمىػ/ صوا٫ ٚامًت او ازٟائها ب٣هضًت 

 زباث خًىع الاها  وحُِٛب ًٖ اإلاخل٣ي ألؾباب م ها، ٢ض ج٩ىن إل

الازغ، او لضٖىة اإلاخل٣ي ب٣هض اإلاكاع٦ت في الٗمل الٟني وبسانت 

 ٚير 
ً
ىا ٩ًىن اإلاخل٣ي بّما مخل٣ُا ٞهم او نٙى الغؾالت مغة ازغي. َو

ّٕل ٣ِٞ، او  وإ، ٧إّي اوؿان ٖاصي ًدًغ اإلاٗغى لٛغى الَا
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 وإ ٧إّي شخو ُمدّب او َاٍو ام ًماعؽ مهىت الد
ً
ك٨ُل، مخل٣ُا

ظا  ول٨ً بهىعة بضاثُت بؿُُت، او  ٞاخو مدتٝر َو
ً
مخل٣ُا

 ٌكمل الدك٨ُلين والى٣اص ال٨باع .

هم َىا الاقاعة الى بنَّ َظٍ الٗملُت ، ؤي ٖملُت      
ُ
وِمً اإلا

غ   مىظ والصتها الى وكىئها ٖلى ٖالم الخهٍى
ُ
الدك٨ُل جخى٠٢

الظَني الاهُباعي ال٨ٟغي، الظي ًداو٫ اإلاغؾل ؤن ًجؿضٍ ٖلى 

اعى الىا٢٘ ٖبر اصواجه؛ ل٩ُىن وا٢ٗا م٣اعبا او مّٗبرا ا٣ًىهُا . 

، ٖملُت اؾخدًاع الٛاثب، واؾ٣اَه ٖلى وبهظا هجض بنَّ الٗملُت

ا  ت شخهُت ٞىُت، ٢ض جىجح في الخٗبير ًٖ خًىَع الىا٢٘ بغٍئ

ىا هجض الٟغ١َ بين الدك٨ُل الظَني اللٛىي،  الظاحي او جٟكل .َو

الظي يهخُم باؾخ٣ُاب وجل٣ي الخُاب اللٛىي، ٖبر خاؾتي الىٓغ 

ماٙ  ؤو الخ اٖلُت الضَّ ت ٞو ًٍى ُا٫، وبين للخٝغ  او الؿم٘ له ٖو

ت، مىُل٣ا  ٍغ ت طَىُت جهٍى الدك٨ُل الٟني، الظي ًبضؤ  مً ًٍٖى

ت الظَىُت  باججاٍ الغمؼ والا٣ًىهت، لدك٨ُل ماصجه  ال٨ٍٟغ

ت لىخت حك٨ُلُت  ًّ واؾ٣اَها ٖلى اعى الىا٢٘ . ٞاطا ازظها مثّل ؤ

وهمًٗ الىٓغ ٞيها، ؾىجض انها جمثل خًىع الٛاثب/ خًىعا 

ُاب اإلاضلى٫، و  َى اإلا٣هىص مً زل٣ها ووحىصَا مً الضا٫، ٚو

 ٖضمه .

 ًٖ الهىعة الا٣ًىهُت     
ُ
، جسخل٠

ُ
 الدك٨ُلُت

ُ
والهىعة

ت مً الٗىانغ التر٦ُبُت  ٗض مجمٖى
ُ
غاُٞت التي ح الٟخٚى

والاؾدبضالُت، ٧ىن الاولى ًخضزل اإلاغؾُل الٟىان مباقغة في 

اصة  حك٨ُل وجدضًض مٗاإلاها) التر٦ُب والاؾدبضا٫ والخظٝ والٍؼ

٣ابّلث الثىاثُت والازخُاع والاؾدبضا٫ والخًىع والُٛاب والخ

خه  اإلاخًاصة او اإلاتراصٞت اإلادكا٧لت (، والخد٨م ٞيها بدؿب عٍئ

غاُٞت، هي مجغص جغ٦ُب بيُىي  َى، بِىما هجض في الهىعة الٟىجٚى

بي  اؾخضاللي ها٢ل وم٣اِعب للىا٢٘ الخايغ، ٞهي اؾخدًاع ج٣ٍغ

لُٛاب، ٣ًىم به اإلاهّىع ًٖ بٗض ألعقٟت  ل٣ُت او عؾالت او 

 ازل الخضزُت الؼماهُت .خضر او ٞٗل ص

اهىا  هغي  في ًٞ الدك٨ُل اإلاٗانغ، ازخّل٢ا و ازخّلٞا ٦بيرا       

ًٖ الدك٨ُل الٟني ال٣ضًم/ الٛاثب، اط حٛير اؾلىب ؾغصًخه مً 

اث  مؿخىي واخض مغجبِ بّٗل٢اث  مميزة.. الى ّٖضة مؿخٍى

ىانغ واصواث، وم٣هضًاث ووحهاُث هٓغ، وج٣اهاث اإلاغؾل،  ٖو

خه ، وختى ز٣ا ٞخه وهٓغجه للخُاة وهمِ ِٖكه ومؿخىي خٍغ

ماعؾاث الا٢دامُت  الخ٣اهُت، 
ُ
ًّٞل ًٖ ٖىهغ الؼم٩اهُت و اإلا

ىاء  غيذ ٖلى الهّىعة، وقّىَذ ٦ُىىهتها  ٖبر الاقهاع والٚا
ُ
التي ٞ

واإلاٛالُت، والخ٣ىُ٘ واللبـ واملخاَصٖت وال٣اهُت خًىع الخ٣اهت 

ص ي .  ُاب الترابِ الىًّ  ٚو

ب٣ى     ًُ الدك٨ُلي للىخاِث ٞىاهين ٦باع في ال٣هىع اإلال٨ُت، ٍو الٟ

 ٞسغ 
َّ
والاصًغة وال٨ىاجـ والجىام٘ واإلاٗابض ال٣ضًمت ،مدِ

ت الٟظة والىاصعة  واعجاب، وج٣ضًغ وج٣ضٌـ لهظٍ الٗب٣ٍغ

بت، واإلاضَكت والٗمّل٢ت التي اؾخُاٖذ ان جهمض الى  والٍٛغ

ل واإلا٣ّى٘ ًىمىا َظا امام اإلاض الخ٣اوي الؿُبراوي اإلاخ ىخل واإلاخٚى

الُت،  بّل مٗنى خ٣ُ٣ي  ،اًَٞل  ِمما هغاٍ الُىم مً ٞىض ى ؾىٍع

ه  ؾىي الخميز الصخص ي ٖلى خؿاب ال٨م والىٕى وحكخِذ وحكٍى

 طاث٣ت الخل٣ي، او لٛغى الخجاعة .

 الصّورة في التراث العزبي :-(1

باللٛت اٖخمض مٟهىُم اإلاٗنى ) الضاللت(  طَىُا ٖلى الاعجباٍ ل٣ض       

والٟاْها او هٓامها)الترا٦ُب(، ٩ٞاهذ اقاعاث اولى لٟهم اإلاٗنى 

ظا جدّى٫ آزغ إلاٗنى  ه نىعة طَىُت إلاا َى مدؿىؽ .َو ٖلى بهَّ

الهّىعة مً اإلاٗنى الخس ي الك٨لي الى اإلاٗنى الظَني الخسُلي ، 

و٧ان الترار الٗغبي  ملُئا باإلقاعاث ، التي جىاولذ الهّىعة في 

واإلاٗنى( ، في الضعاؾاث ال٣غآهُت والٟىىن  مىيٕى ) اللٟٔ

ت او ألابٗاص  والاقاعاث البّلُٚت والخدلُّلث والى٣ىص الكٍٗغ

 الٟىُت، والجمالُت والخّؿُت للهىعة، بخٟانُلها ٧اٞت . 

٣ٞض اقاع "الخلُل بً اخمض الٟغاَُضي" ، في معجمه )الٗين(       

ت مٗنى الهُئاث او الاق ل ومٗٞغ
َّ
ُاء ، خين ٖغَّٝ الى ٖملُت حك٩

اإلاٗنى ب٣ىله : )) مٗنى ٧ل ش يء مدىخه ،وخاله الظي ًهير الُه 

  ًٖ   29امٍغ (( .
ُ
ٍغ ونىعجه التي ًخدى٫ بها . ٞالبدث ؤي حَى

ت الّٗل٢ت بين الاصعا٥ والهّىعة  جهىع اإلاٗنى َظا ٣ًىصها الى مٗٞغ
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ا في طًَ  الظَىُت للهلت الىقُجت بين اصعا٥ الاقُاء ،وجهىَع

 مىظ ػمً بُٗض.  الاوؿان

غ )في ٦خابه "الخُىان(        هٍى   " الخَّ
َ
 "  لٟٓت

ُ
٦َغ "الجاخٔ

َ
وط

بمٗنى الخل٤ والهى٘ والاهخاج الخسُلي ؤي الخُا٫، خُىما ّٖغٝ 

ٗغ نىاٖت ،ويغب ِمً اليسج ،وحيـ 
ّ
ٗغ، ب٣ىله : ) والك

ّ
الك

غ( . غ   30ِمً الخهٍى َنى بالخهٍى َٖ  -َىا–ؤْي انَّ الجاخٔ عّبما 

غ  ّضة ٖىانغ وم ها، الخهٍى ِٖ ٗغ ِمً 
ّ
)الدك٨ُل( ، ؤْي حك٨ُل الك

 الك٩ل واإلاًمىن والىػن وال٣اُٞت ؤي الخسُُل، ٧اللٟٔ واإلاٗنى و 

غي "ٖبض ال٣اَغ الجغحاوي" في ٦خابه )صالثل الاعجاػ ( انَّ       ٍو

اؽ له ، وإنَّ الهّىعة جخ٩ىن مً الهّىعة هي جمثُل للص يء او ٢ُ

ما َى 
ّ
ٖضة ٖىانغ، ب٣ىله  : ) واٖلم اّن ٢ىلىا "الهّىعة " ، اه

ا وٗلَمه ب٣ٗىلِىا ٖلى الظي هغاٍ بإبهاعها ، ٞلّما 
َ
جمثُل و٢ُاؽ إلا

عاًىا البِىىهت بين اخاص الاحىاؽ ج٩ىن مً حهت الهّىعة، ٩ٞان 

غؽ مً ٞغؽ، بسهىنُ ن اوؿان مً اوؿان ٞو َبيُّ
َ
ت ج٩ىن في ج

نىعة َظا ال ج٩ىن في نىعة طا٥ ، و٦ظل٪ ٧ان الامغ في 

ن زاجم مً زاجم وؾىاع مً ؾىاع بظل٪ ،  اث، ٩ٞان جَبيُّ اإلاهىٖى

زم وحضها بين اإلاٗنى في اخض البِخين، وبِىه في الازغ بِىىهت في 

غ٢ا ّٖبرها ًٖ طل٪ الٟغ١ وجل٪ البِىىهت بإن ٢لىا : "  ٣ٖىلىا ٞو

ة ٚير نىعجه في طل٪ " . ولِـ الٗباعة ًٖ للمٗنى في َظا نىع 

طل٪ بالهّىعة قِئا هدً ابخضؤهاٍ ُٞى٨ٍغ مى٨غ، بل َى مؿخٗمٌل 

ما الكٗغ 
ّ
٨ُٟ٪ ٢ى٫ الجاخٔ:" واه مكهىع في ٦ّلم الٗلماء، ٍو

غ"( . هلخٔ مً هو او ٢ى٫   31نُاٚت ويغب مً الخهٍى

ٖىضٍ الجغحاوي َظا ، اهه ميز اوال ما بين احىاؽ الهىع التي حٗني 

الهُئاث او الاق٩ا٫ ) اوؿان ، ٞغؽ ، زاجم ، بِذ 

قٗغي(وه٠ًُ هدً حيـ ازغ ) هباث(  . زم اقاع الجغحاوي 

بٗض جهيُٟه ألحىاؽ الهىعة، الى وحىص  الٟغو١ ُٞما بُ ها ، ٖلى 

٤ اإلاضع٧اث ال٣ٗلُت او الخؿُت ل٩ل نىعة )َُئت( .ٞمثّل نىعة  ٞو

زغي ب٣ٗل وخـ ، الاوؿان ًم٨ً ان جضع٥ َُئاث الهىع الا 

 الخُىان ًم٨ً ان جضع٥ بٌٗ الهُئاث الازغي بال٣ٗل او 
ُ
ُئت َو

 . زم 
ً
الخـ ٧الٟغؽ مثّل ، ول٨ً الخاجم َى ُمضَع٥ ولِـ ُمضِع٧ا

ظٍ  اقاع الجغحاوي الى مً ؾب٣ه مً الٗلماء الى َظ الجيـ َو

الالخٟاجت ،م٨خُٟا ب٣ى٫ "الجاخٔ"  خُىما ٖٝغ الكٗغ .وبهظا 

 مً الٗلماء املخضزين الى الخمُيز بين  هجض ان الجغح
ً
اوي ؾب٤ ٦ثيرا

ير مضع٦ت  ير ٖا٢لت ومضع٦ت ٚو احىاؽ الهىع ٦هُئاث ٖا٢لت ٚو

ير خؿُت .صون ان ًضزل في جٟانُلها الخضاولُت .و٧إن  وخؿُت ٚو

الجغحاوي هٓغ الى الهىعة ٦تر٦ُب حؿضي / صا٫ ،له مًمىن 

ٌٗخمض ٖلى الاصعا٥ اؾخضاللي / مضلى٫ ، ومٗنى اؾخٗمالي جضاولي 

والخـ .وبهظا ٢ض ؾب٤ "ؾىؾير"  اًًا في هٓغجه الى التر٦ُب 

 البيُىي )حؿض /ومّلبـ، صا٫ / مضلى٫ (.

خضَّ ٖىانغ الهّىعة  با) الخمثُل ،ال٣ُاؽ ،  -َىا–ٞالجغحاوي       

غ١ْ(  َٟ ت الخؿُت( . وخضَّ البِىىهت )ال ت البهٍغ الٗلم بال٣ٗل ، الغٍئ

بدؿب الجيـ )اوؿان ،خُىان ، ش يء بين نىعة وازغي ، 

غ الٟغ١ في اإلاٗنى  ؿَّ َبُعي ( ، وبدؿِب زهىنُِت ٧ّلِ نىعة.  ٞو

لها، ِمً زّل٫ ٖملُت الاصعا٥ والخدلُل  بين مٗاوي الهىع وجإٍو

لها، ٦َما حاَء في ٢ىله : )زم  ال٣ٗلي بٗض جمثلها في نىع طَىُت وجإٍو

الازغ بِىىهت في ٣ٖىلىا وحضها بين اإلاٗنى في اخض البِخين، وبِىه في 

غ٢ا ٖبرها ًٖ طل٪ الٟغ١ وجل٪ البِىىهت بان ٢لىا : " للمٗنى في  ٞو

ه اصع٥ الٟغ١ والبِىىهت 
َظا نىعة ٚير نىعجه في طل٪ "( ،ؤْي اهَّ

بين الهىع مً زّل٫ اصعا٦ه ال٣ٗلي واإلاى٣ُي لها ب٣ىله : )ٞلِـ 

ي ًخهىع في هٟـ ٖا٢ل ان ٩ًىن ٢ى٫ البدتري ..و٢ى٫ اإلاخىب

ت الؿُمُاثُت  البىعؾُت ، هجض في     32..ؾىاء(. وبدؿب الىٍٓغ

٦ّلم الجغحاوي/الغؾالت / واإلاغؾل َظا زّلر اقاعاث ؾُمُاثُت 

مً خُث الازُاع والاؾدبضا٫ إلاىا٢٘ اإلاٟغصاث ٦ّٗلماث صالت ٖلى 

ا٦ار مً مٗنى ،هي:  اؾب٣ُت "اإلاهُلح" ،وجضاولُت "اإلاهُلح" 

خباَُت او الؿببُت(. ،والخىاي٘ والٗٝغ الاحخماع ي )الّٗل٢ت الٖا

التي -٧ةقاعة  -ٞالجغحاوي ٦مغؾل ٧ان ُمضع٧ا لٗىانغ الهّىعة 

اث الى٣ضًت الخضًثت )الؿُمُاجي( مازغا،  اقاعث اليها الىٍٓغ

بظ٦ٍغ )الخمثُل ، والاصعا٥ ال٣ٗلي، وخاؾت البهغ، والخىاي٘ 

َل 
َّ
ٖملُت  ٖلى الانُّلح مً زّل٫ الٗٝغ الاحخماعي (،خُىما َخل
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 الهّىعة  
ُ
ص ٖىانغ الهّىعة واهىاٖها ، ٞسُاَت غ َوخضَّ الخهٍى

 ؾُمُاثُا ٖىض الجغحاوي، هي ٦ما ًإحي:

 نىعة / ّٖلمت

 

 

 

 جمثُل / مىيٕى                   جإو٫ / ٣ٖل / خـ
 

ٞاإلوؿان ٖىض الجغحاوي نىعة / َُئت / ّٖلمت ، جمثل مىيٕى ما  

٣لي والخس ي ، ًّٞل ًٖ اإلاغح٘ ، وجا٫ او جٟؿغ َب٣ا لّلصع٥ الٗ

الث٣افي الظي ًميز بين َظٍ الاحىاؽ . و٦ظل٪ الخا٫ باليؿبت 

للخُىان والخاجم وبِذ الكٗغ ، ٞهى َُئت جغ٦ُبُت لٛىة ) لُٟٓت 

لُت  ا  طا  مًامين صاللُت ،وازغي جإٍو او ٦خابُت ( حك٩ل مىيٖى

 م٣هىصة حٗخمض ٖلى اإلاغاح٘ الث٣اُٞت وؾُا٢اث ال٣ى٫ .

ه )         ه واإلاكبَّ كبَّ
ُ
ي بين اإلا ٌ٘  خس ّ ي" حم احنَّ

َ
ىض "ال٣َغ ِٖ والهّىعة 

خا٧اة )الخسُُل( ، ) 
ُ
ب وجمثُل  وج٣ابل ( به مً ِزّل٫ امل ج٣ٍغ

الخسُُل والخمثُل الظَني الغابِ بين اإلاكبه واإلاكبه به؛ لّٗل٢ت 

الدكا٧ل بِىمها (، ٦ما ّٖبر ًٖ طل٪ ب٣ىله : ) انَّ اإلاٗاوي هي 

 لخايىت في الاطَان ًٖ الاقُاء اإلاىحىصة في الاًمان،الهّىع ا

 اصعا٥ خهلذ له 
ً
٩ٞلُّ ش يء له وحىص وزاعج الظًَ، ٞاهه اطا

نىعة في الظًَ، جُاب٤ إلاا اصع٥ مىه ٞاطا ّٖبر ًٖ جل٪ الهّىعة 

الظَىُت الخانلت ًٖ الاصعا٥، ا٢ام اللٟٔ اإلاّٗبر به َُئت جل٪ 

واطَانهم،  ٞهاع للمٗنى  الهّىعة الظَىُت في اٞهام الؿامٗين

احني ؾب٤   33وحىص ازغ مً حهت صاللت الالٟاّ(. و٧إن ال٣َغ

بيرؽ في ما ٌؿمى بٗىهغ ) اإلااو٫( ، ٞهى اًًا  ٌكغح ٖملُت 

الاصعا٥ الظَني للماو٫ ، اط ًغي بن مٗاوي اإلاىحىصاث في الخاعج 

بي في اطَاهىا ،ٞاطا  غي طَني جسُُلي ج٣ٍغ لها  خًىع جمثُلي جهٍى

ىا الاقُاء واإلاىحىصاث في الخاعج ٖبر الخىاؽ ،خهل لها اصع٦

ض الخٗبير  ٍع
ُ
٤ الاصعا٥، واطا ؤ غ م٣اعبت في طَىُدىا ًٖ ٍَغ جهٍى

ًٖ َظٍ الهّىع املخؼوهت في الظا٦غة الاعقُُٟت  ا٢ُم لها اللٟٔ 

ا واؾ٣اَها ٖلى الىا٢٘ اإلاخٗاٝع  خم اؾخدًاَع اإلاىاؾب لها ٍو

ى اً غ طَني ٖلُه او اإلاخ٤ٟ ٖلُه ، َو ًا عؾٌم ق٨لي خس ي لخهٍى

 جسُُلي، لخل٪ الهىع الظَىُت املخؼوهت .

احني      َى الازغ اؾخدًغ في عؾالخه اإلاكٟغة -٦مغؾل -ٞال٣َغ

ل او جٟؿير مٗنى اإلاىحىصاث  ،ٖملُت زؼن واعحإ وجإٍو

ا الخسُلُت  في الظًَ   ض ٖلى ؤنَّ  -الخاعحُت، ٖبر ازاَع
َّ
و٢ض  ؤ٦

بُت مسؼوهت في طا٦غجىا ، مكابهه اإلاٗاوي هي نىٌع طَىُ ت ج٣ٍغ

يَخج ّٖبر املخا٧اة 
ُ
للهُئاث والاقُاء في الىا٢٘ املخؿىؽ، ج

)الخسُل، والاؾدىُا١، والاؾخدًاع ٞهي اؾخدًاع للٛاثب 

لٛغى الخىانل.  وهي الخظ٦غ)الخايىت في الاطَان ًٖ الاقُاء( 

ى ٌكير الى خاؾت  اإلاىحىصة في الاًمان  ؤي )الخهض٤ً(، َو

لبهغ، التي جى٣ل نىعة  الهُئاث والاقُاء املخؿىؾت في الىحىص ا

-الخ٣ُ٣ي والُبُعي لها الى الظًَ ، الظي ًإزظ نىعة م٣اعبه لها 

ٖبر ٖملُت  -٦ما جلخل٣ِ ٖضؾت ال٩اميرة  نىع اإلاىحىصاث

ت ،زم ٣ًُم اللٟٔ اإلاىاؾب  الاؾخدًاع والاصعا٥ والخظ٦غ واإلاٗٞغ

طَىُت ازغي م٣اعبت في طًَ لها ٖىض الخلٟٔ ؛إلهخاج نىعة 

همه ،ٞخيخج مٗنى ازغ ِمً ٢بل اإلاخل٣ي هٟؿه، الظي  اإلاخل٣ي ٞو

٣ا لٟهمه وجهىٍع الظَني للٟٔ  ًبخضٕ َى الازغ لٟٓا ازغا ٞو

التي في  -مثّل–واإلاٗنى الاو٫، ٞلِؿذ نىعة ٢لم الغنام 

اطَاهىا، هي طاتها نىعة ٢لم الغنام، الظي بين اًضًىا صاثما 

مكٟغة ، هي  -٦غؾاثل جىانلُت-ل٪ ب٣ُت اإلاىحىصاث وابضا .و٦ظ

ل 
ّ
ملُت حك٩ َٗ ي" ل احنَّ اقاعاٌث واضخت جض٫ّ ٖلى ٖم٤  وعي "ال٣َغ

ّلمت في الدكبُه ) الدكا٧ل ، الخ٣اعب( .. مً  َٗ وجغ٦ُب الهّىعة ٦

ه بين اإلاازى
َ
)٦هُئت او ش يء او عمؼ ( ،واإلاىيٕى )٦ص يء  زّل٫ َعبُ

 -٦هىعة طَىُت-م٣اعب للمازى٫ في الىا٢٘ والٗٝغ ( ، واإلااو٫ 

اح ٖىه بالخدؿين او  مدك٩لت م٣اعبت إلاا جمَّ اصعا٦ه او هي اهٍؼ

الخ٣بُذ،  ولِؿذ بالًغوعة هي ناص٢ت في ه٣لها او مُاب٣ت خخما 

ن والالخ٣اٍ ٣ٞض جسضٖىا الخىاؽ ٞدكىف ٖملُت الاصعا٥ والخؼ 

ل او الخٟؿير  غ / الخإٍو للمىحىصاث ما ًجٗلىا هسُئ في الخهٍى

ل اإلاخٗمض مً ٢بل زضٕ الخىاؽ ٞمثّل  ى ما وؿمُه " الدكَى َو
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، ٞمثّل خُىما جسضٖىا خاؾت البهغ باأللىان او خاؾت الكم 

بالغواثذ او خاؾت الظو١ بالُٗم او خاؾت اللمـ باللمـ او 

َظٍ الخىاؽ ؾدى٣ل لىا نىعا خاؾت الؿم٘ بالؿم٘ ، ٞان 

ت، هضع٦ها بالخُإ وهاعقٟها وهسؼنها بالخُإ ،  ُِ طَىُت مٛال

وخُىما ًُلب مّىا اؾترحاٖها ؾيؿترحٗها ٦ما هي ٖلى زُئها، 

ا، ٞدكىف ٖلى اصعا٦ىا  لها او جٟؿيَر ومً زمَّ  وس يء ٞهمها وجإٍو

لي  وج٣ُُمىا  لها ، ٞهاع للمٗنى وحىٌص ازغ)ؤي مٗنى جإٍو

ص ي(  مً حهت صاللت الالٟاّ .  حكَى

احني  ؾُمُاثُا ، هي :     وزُاَت الهّىعة ٖىض ال٣َغ

 مكبه به / نىعة / مازى٫ / خس ي .

 

 

 

ٕ/ خس ي َني/ مغحعي        مكبه/ مىيى  وحه قبه/ ماو٫/ اصعا٥ ط
 

غي الض٦خىع "٧امل خؿً البهير " : ) ان الترار الٗغبي في     ٍو

البدث اللٛىي ، لم ٌٟٛل طًَ اإلاخ٩لم وما ًدُِ به ملخمؿا 

إلاهضع الالٟاّ ...٦ما ان َظا الترار عؤي اللٟٓت الىاخضة نىعة 

إلاا في الظًَ وإلاا في زاعحه ٞاطا مهُلح الهّىعة في َظا الترار 

غ واّنها ؾُان في ان ج٩ىن  ٣ًغع ان اللٛت بدض طاتها، وؾُلت للخهٍى

اللٛت الٟىُت لألصب وفي ان ج٩ىن لٛت الخضًث الُىمي ...وان 

الترار الٗغبي الانُل ٢غن ما بين اللٛت والهّىعة انّل ومؼج َظٍ 

 34بخل٪ اصاة ( . 

 الصّورة املعاِصزة :-ب(

ت       والى٣اُص  اإلاٗانغون الهّىعة الكٍٗغ
ُ
ل٣ض جىاو٫ الّٟلؾٟت

ذ  والٟىُت والابضاُٖت والا٣ًىهُت مً مسخل٠ مٗاهيها، ختى جىٖى

ٟاتها بدىٕى اإلاظاَب الاصبُت وازخّلٝ ججاعب الباخثين، ٞٗىض  حٍٗغ

ىض البرهاؾُين  الغوميؿُين جخجلى في اإلاكاٖغ والا٩ٞاع الظاجُت ، ٖو

ُت ين ٞخى٣ل املخؿىؽ الى ٖالم حٗغى اإلاىيٖى ، اما ٖىض الغمٍؼ

ٗنى بالضاللِت الىٟؿُت.
ُ
الُِىا  ح  الىعي الباَني، وهي ٖىض الؿٍغ

وجىاولذ  مُٗٓم اإلاظاَب الٟلؿُٟت الخضًثت واإلاٗانغة        

الهّىعة مً حىاهب مسخلٟت  مً خُث اللٟٔ واإلاٗنى او الخ٣ُ٣ت 

او الهُئت او الخمثُل واملجاػ او الخ٨ٟير او الهىع الظَىُت او 

 
ً
غ او ٧لٛت وزُاب ووؿ٤ ز٣افي ..  ؛ بىنٟها جمثُّل والخهٍى

 
ْ

٣ّْل
َ
للمكاٖغ والا٩ٞاع والغئي والاقُاء او اإلاىحىصاث ، وبىنٟها ه

ْخُؿىؽ الى ٖالم الّلوعي الباَني، او 
َ
الم امل َٗ م٣اِعبا  مً ال

  35بىنٟها صالالث ألزغ  هٟس ي .

الاصب ؛ لدكير الى ) الهّىعة التي وؤؾخسضمذ الهىعة  في        

جىلضَا اللٛت في الظًَ،  بدُث حكير ال٩لماث او الٗباعاث اما الى 

ا اإلاخل٣ي مً ٢بل ، او الى اهُباٖاث خّؿُت ٞدؿب  ججاعب زبَر

ٞهي وؿ٤ ٨ٞغي لٛىي  باألؾاؽ ،  وُمَداولت ه٣ل   وجخد٤٣   36(.

٤ ٖملُت الاجها٫ ، وال ٌكتٍر في َظا الّى٣ل،  ان ًخ م ًٖ ٍَغ

ه ٖلى الىع١ ،  ٣ٞض ج٩ىن   َٖ ُبى
َ
الهّىعة  الظَىُت الى الهىعة  اإلا

ت  او خغ٦ُت ، او مىؾ٣ُُت  ٤ نّىعة نىجُت ، او عمٍؼ ًٖ ٍَغ

ت خًىع  للخٗبير ًٖ اإلاضع٥ والخىانل م٘ الازغ يمً هٍٓغ

اطا َىا٥ جغابِ وج٣اعب  وز٤ُ  ما بين     37الٛاثب ؛ لٗمىمُتها .

الا٣ًىهت ، والغمؼ اللٛىي والهّىعة الظَىُت/ ٖىهغي  الهّىعة ) 

اإلااو٫(  ،هي اخضي اهىإ الهىع، اإلاخُىعة والخضًثت التي 

ا٦كٟها بىعؽ بالىٓغ الى مغحُٗتها وؾُا٢ها وجضاولُتها والتي 

 ق٩لذ الٗىهغ الثالث في ّٖلمخه  .

ة :  الصّورة، والَعالمة اللغويَّ

ت بإنه   ا ، ال جغجبِ بين اؾم ًىٓغ" ؾىؾير" الى الّٗلمت اللٍٛى

وش يء، بْل ٦ هها نىعة ؾمُٗت لهىث ما،  وجهىع طَني للضا٫ 

ُ٘ اإلاؼصوج  لل)  ميُزَا، َى الُاب ًُ الخاملت، باإلاًمىن اإلاّٗبر . َٞما 

ٞالهىث ) ْاَغة َبُُٗت،   نىث ،ومٗنى ( الخامل واملخمى٫ .

ا  صون ان هضع٥ ٦ ها.  ٣ٞض ازبذ ٖلماء الهىث بخجاعب  هضع٥ ازَغ

،  ٌؿخلؼم وحىص  ال ًخُغ١ اليها الك٪، انَّ ٧لَّ نىث مؿمٕى

ضع٥ بالٗين في بٌٗ الخاالث . 
ُ
حؿم يهتّز ٖلى ان جل٪ الهّؼاث ال ج

٦ما ازبخىا ؤنَّ َّؼاث مهضع الهىث، جيخ٣ل في وؾِ ٚاػي او 
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     38ؾاثل او نلب . ختى  جهل الى الاطن الاوؿاهُت(.
ٌ
ٞهي ٢ُمت

ه.
َ
دّل َمَدل

َ
 في ّٖل٢تها بَما ج

ٌ
 في طاتها و٢ُمت

مُٗت         ت ٖىض "ؾىؾير" الهّىعة الؿَّ  اللٍٛى
ُ
ولِؿذ  الّٗلمت

 -٦ما ًغي -للهىُث اإلاؿمٕى طاجه، )الجاهب اإلااصي له( ، بل هي 

ٟس ي الىاجج  ًٖ الهىث اإلااصي في خّيز ًٞاجي، ؤْي الازغ  الازُغ الىَّ

ت الظي ًتر٦ه ا ٖىض –لهىُث ُٞىا ،و٦ظل٪ حك٩ل الّٗلمت اللٍٛى

 مؼصوحت،  وانَّ اإلاٟهىم والهّىعة –ؾىؾير 
ً
 هٟؿُت

ً
َى  وخضة

مُٗت ، ًغجبُان اعجباَا وز٣ُا ُٞما بُ هما، لخاحت اخضَما  الؿَّ

    39لألزغ والعجباٍ اخضَما باألزغ.

مً زّل٫ ما ج٣ضم ، هلخٔ بنًّ الهىث/ الضا٫ اإلااصي ،  ًتر٥       

ازغا هٟؿُا ُٞىا ، ًخجلى في عؾم  نّىعة طَىُت م٣اعبت  للمىحىص 

الخاعجي صازل الظا٦غة لُدؿنى اٖاصتها ٖىض الًغوعة او الخاحت 

،والتي مً زّللها هٟهم او هّٟؿغ او هاو٫ الهىث ، وهخٗامل مٗها 

٤ مغحُٗتها  الث٣اُٞت والؿُا٢ُت، ومضي ؾمٗىا وجإزيٍر  ٖلى ٞو

معي ُٞىا، ٞيؿخجُب لهظا امل ُٟت الجهاػ الؿَّ خٟؼ، الهىث .ْٞى

) جد٤ُ٣ الخىاػن في مؿيرة الاوؿان. وبضون َظا ) الاطن ( ، 

م٘  ُٟتها الثاهُت الازغي، هي الؿَّ الخىاػن ال ًم٨ً ان ٌِٗل. وْو

ّخ خُث جىحض احهؼة 
ُ
واؾدُٗاب الانىاث املخخلٟت، وخملها الى امل

اػ م٣ٗض، ص٤ُ٢ الخٟؿير، وانضاع الاوامغ والاخ٩ام. والاطن حه

وع٤ُ٢، ولظل٪ ٣ٞض خماٍ هللا خين حٗله بُٗضا ًٖ اإلاازغاث 

ى م٩ىن مً زّلزت احؼاء هي :  اإلاباقغة صازل حمجمت الغاؽ ، َو

  40الاطن الخاعحُت، والاطن الىؾُى، والاطن الضازلُت (. 

وجخم ٖملُت الخدلُل الهىحي،  صازل مسخبراث ومهاو٘       

م٘ ، ) حهاػ م٣ٗضة، صازل الاطن والضما ٙ ، ٞجهاػ خاؾت الؿَّ

كاء الُبل  كخمل الاطن الخاعحُت: ٚو ها٢ل لل٣ضعة الهىجُت،  َو

مُٗت، وهٟير اوؾخاف، وؾىاثل الاطن الباَىُت  والُٗٓماث الؿَّ

كمل ًٖى  مُٗت، َو ي_ٖهبي ( لل٣ضعة الؿَّ وحهاػ مؿخ٣بل )خس ّ

ت((.  ، ٧41ىعحي، والٗهب الخلؼووي واجهاالجه  الٗهبُت اإلاغ٦ٍؼ

٣ىم نُىان الاطن با )) حُٗين مهضع الهىث ؤمىاج ؤو اَتزاػاث  ٍو

في الهىاء، زم ٌٗمل ٖلى جىحُه جل٪ ؤلاَتزاػاث الهىجُت، لدؿير 

بل،  خُث انَّ 
َّ
اَغ، لخهُضم بٛكاء الُ

َّ
م٘ الٓ ٖبَر مجغي الؿَّ

 ٤ ٢ؿما م ها ًى٨ٗـ و٢ؿما آزغ جمّغ الى ألاطن الىؾُى، ًٖ ٍَغ

ى ؤ٦اُر الهىاء؛  لُهل الى ال عة ..وال٣ؿم الثالث:  َو ىاٞظة اإلاضوَّ

 باليؿبت للّؿم٘، ُٞضزل ألاطن الىؾُى ٖبر اَتزاػ 
ً
ؤَمُت

هُل  اًت ( ،ٍو
َ
مُٗت )اإلاُغ٢ت والؿىضان والغ٧ الُٗٓماث الؿَّ

اًت، ِمِما ًاصي الى اَتزاػ 
َ
الىاٞظة البًُُت، خُث تهتز ٢اٖضة الغ٧

ىدضع الضَليزي، ز
ُ
م في اإلاىدضع الُبلي ِمً اللَم٠  املخُُي في اإلا

الخلؼون ، ٞيهتز الٛكاُء ال٣اٖضي، وجدخُ٪ اقٗاعاث الخّلًا 

م٘ ٖىض  ى ًٖى الؿَّ ٗغة في ًٖى ٧ىعحي، َو
َّ
الخّؿُت اإلاك

ى٣لب الهىث ٖىض الخّلًا  ال٩اثىاث الخُت م٘ الٛكاء الؿ٣ٟي، ٍو

اإلاكٗغة مً خغ٦ت م٩ُاه٨ُُت الى جىبُه ٖهبي ٦هغباجي ٦ُماجي، 

مؿير الٗهب الخلؼووي، ًيخ٣ل الى الضماٙ الظي ًبرمج  ًيخ٣ل ٖلى

ُٗي الاؾخجاباث  ٟؿغ مٗىاَا َو ميز بُ ها ٍو الاخضار، ٍو

ٞهي  42الضازلُت والخاعحُت، والخغ٦ُت اإلاىاؾبت ل٩ل مى٠٢(( .

 بين صا٫ نّىعة نىجُت لُٟٓت،  ومضلى٫ م٣اعَبت  لهّىعة 
ٌ
ّٖل٢ت

ت،  ًلٗب الجهاػ  لُت او جٟؿيًر ت جإٍو الؿمعي صوع الّل٢ِ ٨ٞغٍَّ

ّخلل 
ُ
م وامل

ّ
  صوّع اإلاىٓ

ُ
ماٙ لُٗب  الضَّ واإلاترحم واملخى٫ والىا٢ل ،ٍو

 إلااصٍة نىحي، قٛلذ خيزا 
ٌ
 جغحماجُت

ٌ
خغج لها . ٞهي  ٖملُت

ُ
وامل

ًٞاثُا، وانُضمذ بإًٖاء الجهاػ الؿمعي، لخترحمه الى 

طبظباث او انىاث او خغ٧اث ٖبر الٗهِباث والخّلًا الخؿُت 

ماٙ؛  لخخم ٖملُت  الخ٨ُٟ٪ والترقُذ، الٗهبُ ت، وجى٣له الى الضَّ

٤ م٣ىماث  والخدلُل والهُاٚت، زم الاهخاج، ٞاإلزغاج ٖلى ٞو

وا٦غاَاث، ومٗلىماث وز٣اٞاث اإلاخل٣ي،  ومىٓىمخه 

ما  الابؿخمىلىحُت،  ال ٌكمل الىا٢٘ الٟٗلي والُبُعي للضا٫ ،واهَّ

عة . ٨ًخٟي بهىعة طَىُت ٖىه او م٣اعبت له او     43مُىًّ

، ) ٢ّىة مىصٖت في الٗهب اإلاٟغوف في ٢ٗغ الّهمار،          ُ٘ ٞالؿم

٤ ونى٫ الهىاء اإلاخ٠ُ٨ ،ب٨ُُٟت  ضع٥ بها الانىاث، بٍُغ
ُ
ج

ظٍ الٗملُت بمثابت  م٣اعباث طَىُت    44الهىث الى الهمار (( . َو

لُت، ولِـ ٦ما هًٓ او  ت او جإٍو ت / زُالُت / جٟؿيًر ٍغ جهٍى

وٗخ٣ض مُاب٤ لخل٪ الاقاعة بالخىاؽ، ٞمهما ٨ًً هي م٣اعباث 
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مساِصٖت او مجاهبت للخ٣ُ٣ت.  ٞما اعاٍ اها عّبما ال جغاٍ اهذ ٦ما اعاٍ 

ظا مضاُع الخّلٝ او الازخّلٝ ما بين اث الى٣ضًت  اها، َو الىٍٓغ

٣ت الٟهم والخٟؿير  ت،  خى٫ ٍَغ والٟلؿُٟت والٗلمُت واللٍٛى

ا . يَر ل لألقُاء والٓىاَغ الُبُُٗت ٚو ٗض   45والخإٍو الغمؼ َو

ت ألي نىعة ) لُٟٓت ، ٦خابُت(  البيُت او الىخضة  البىاثُت البيٍُى

ٞهى عمؼ ماصي نىعي خس ي ، ونىث ماصي ًٞاجي مدؿىؽ 

ت والؿمُٗت م٘ الٗملُاث اًًا  وحكتر٥ الخى  اؽ  البهٍغ

له او جٟؿيٍر .  الضماُٚت لٛل٪ صاللخه وجإٍو

هغي ان َىا٥ ّٖل٢ت بين  اللٛت ٦خمثُل جغ٦ُبي عمؼي ْاَغي) 

صا٫( ، وبين  الهّىعة بىنٟها اصعا٧ا وجهّىعا طَىُا )صاللُا( ، 

٨ظا عبِ "ؾىؾير" بين الضا٫ بىنٟه  ٨ّمل الازغ. َو ًُ ٨ّٞلَما 

ؾمُٗا ، واإلاضلى٫ بىنٟه نىعة طَىُت )اٞهىم(، عمؼا نىجُا 

مغجبُت  باألزغ الىٟس ي، الظي ًتر٦ه الضا٫ واإلاضلى٫ مٗا ٖلى 

اإلاخل٣ي، ومً اإلاهم ان هغ٦ؼ ٖلى ٢ًُت مهمت َىا وهي ان مؿخىي 

ُه  ل، ٌٗخمض ٖلى ز٣اٞت اإلاخل٣ي ومؿخىي ٖو الخٟؿير او الخإٍو

همه لخل٣ي الغؾالت الهىجُت ، و اإلاؿخىي ال ؿىؾُىلىجي ٞو

الؿ٩ُىلىجي، وجدلُلها ًّٞل ًٖ الٗىهغ الٟؿلجي، 

م٘ اًًا. ىلىجي والًٗىي لجهاػ الؿَّ  والٍٟؼ

 مً اللٛت الكٟاَُت واللٛت اإلا٨خىبت )ًٟغى  ٦ما     
ً
هلخٔ  بّن ٦ّل

ا ما،  خباعاث املخخلٟت هٖى ٖلى مؿخٗملي اللٛت حملت مً الٖا

حك٨ُلت ٧املت مً وطل٪ مً خُث ٦ُُٟت الاخضار... ٞلضي اإلاخ٩لم 

ا )هبرة الهىث و٦ظل٪ مّلمذ الىحه واق٩ا٫  اإلاازغاث مهضَع

الى٢ٟت والخغ٧اث( وبًٟل َظٍ ألاصواث، ٌؿخُُ٘ اإلاخ٩لم صاثما 

ت   46ان ًخجاوػ ازاع ال٩لماث التي ٌؿى٢ها(. َُّ وجخميز اللٛت املخ٨

 مً الجمل ٚير الخامت وجإحي في ق٩ل 
ً
 ٦بيرا

ً
ب٩ىنها  )جًم ٖضصا

ُت مخٗا٢بت مً ؤقُاء الجمل ... وجخميز اللٛت ونّلث بؿُ

ت  َُّ ت باخخىائها ٖضص ٢لُّل مً اإلاخٗل٣اث، ٟٞي اللٛت املخ٨ َُّ املخ٨

انَّ مٗٓم الُجمل جدىاؾ٤ ُٞما بُ ها بالخجاوع او الاعصاٝ ، ًٖ 

٤ خغٝو ال٠ُٗ مثل " و"،"ل٨ً" و"زم" وهاصعا بةصاعة الكٍغ  ٍَغ

٦ما انَّ  الّٗل٢ت ال٣اثمت بين ألاؾماء واإلاؿّمُاث، هي )    47"بطا( .

دُل اؾخٗماله، لخٗبير مىاؾب  ًُ ّٖل٢ت بخالت واإلاخ٩لم َى الظي 

ظا ًىحب ٖلى مدلل  ُٟت الخالُت، َو ؤي ٌٗمض الخٗبير ْو

 لِـ قِئا ٣ًىم به حٗبير ما،  بل 
ُ
خماص ٖلُه. ٞاإلخالت الخُاب الٖا

دُل ٖلُه ش ًُ   48خو ما باؾخٗماله حٗبير ما( .هي ش يء ًم٨ً ؤن 

ٞهي الكٟغة: و الخهىنُت الاؾلىبُت ) لىو الغؾالت،  والبض ؤن 

 بين اإلاغؾل واإلاغؾل الُه، وجغؾل ٖبر وؾُلت 
ً
ج٩ىن مٟهىمت

ت(. َُ ت او هٟؿ ًَ كا،      49خَؿُت او ماص وبهظا  ٢ض هجض َىا٥ حكَى

ت، ما َُّ ًمى٘  بؿب ال٣ُ٘ او ال٠ًٗ او ؾىء الٟهم في اللٛت املخ٨

الاصعا٥ مً الخىنُل الظَني الجُض،  والظي ؾُاصي بضوٍع الى 

غ نّىع ًٖ اإلاىحىصاث الخاعحُت مكّىقت او مكّىَت  جهٍى

ا زاهُت . لظل٪  ٣ٞض ) بضؤث  ًهُٗب ّٞ٪ قٟغاتها ٖىض اؾخدًاَع

َغ١ُ ال٨خابت جخ٣ٗض وجضٖى الى ا٦دؿاب مهاعاث واؾتراجُجُاث،  

م٘ -إلات الاحخمإ ٧لير بلِؿل جخُىع بمغوع الؼمً ، اط جغي ٖا

 ً  ، وتهمُّ في الى٢ذ هٟؿه  –ازٍغ
ٌ
ت بنَّ الخٛيراث ال٨بري حاٍع

  50ّٖل٢خىا  بالؼمً، و٢ضعاجىا ٖلى الاهدباٍ ومخٗت ال٣غاءة ( .   

 الصّورة والخيال :

ُٕ اإلاغؾل نىَعٍ  اللُٟٓت        بها اإلابض
ُ
،  ًال٠

ٌ
بنَّ الخُا٫َ َى مل٨ت

ى )  ير اللُٟٓت، َو  الهّىعة اإلاغحؿَمت في الِخـ ٚو
ُ
ة جدٟٔ ٢ىَّ

كتر٥، اطا ٚابذ جل٪ الهّىعة ًٖ الخىاؽ الباَىت(.
ُ
ى    51اإلا َو

ت(( . ٍٗغ
ًّ
  الهّىعة الك

ُّ
والهّىعة هي   52اإلال٨ت )  التي جسل٤ُ، وجبث

لُم الضاللت  ِٖ ت .لظل٪ اعجبِ  همَّ
ُ
جه اإلا ُا٫، ووؾُلخه، وماصَّ

َ
 للخ

ٌ
اصاة

اعجباَا وز٣ُا، بٗلم الّغمىػ لدك٨ُل الضالالث )اإلاٗاوي الظَىُت( 

ت ،وؤَخم ؤ٦ار  ير اللٍٛى ت، ٚو مىػ اللٍٛى ه ٣ًىم بضعاؾت الغُّ
؛٧ىهَّ

ت، وا٢خهغث جدلُّلجه ٖليها لٟهم اإلا ٗنى اإلا٣هىص بالّغمىػ اللٍٛى

.53 

ة      غجبِ مٟهىم الهّىعة بالخُا٫ بىنٟه مل٨ت جإل٠ُ و٢ىَّ ٍو

لظل٪ ًغي   54خٟٔ ، واؾخضٖاء للهّىع في الىعي الباَني .

"اعؾُى" : )) انَّ ال٣ٗل ؤلاوؿاوي ٢اصٌع ٖلى بصعا٥ ماَُاث ألاقُاء 

ب  ان  55بصعا٧ا جاما، واإلااَُاث هي اإلاٗاوي ال٩لُت لألقُاء( . ّٞل ٍع

لُت جىُٓم اإلاٗلىماث، هي ٖملُت وؿ٣ُت ٣ٖلُت جدخاج الى ٖم
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الاصعا٥ املخؿىؽ،  ؤّي الخ٨ٟير الظي ًخه٠ بخجغبت وز٣اٞت ، 

وخّغٍت الاوؿان، و٢ضعجه ٖلى اؾخدًاع نىع زُالُت للٗالم ٚير 

دها صازل طَىه،  ملخخل٠ الهُئاث او  الىا٢عي، زم ٞدهها وحكٍغ

ما٫ او ألاقُاء، واؾخٗغايها بهٟ ت، وجسُلُت الٖا ت عمٍؼ ت نىٍع

ت ال بهٟت ٞٗلُت .  56مجاٍػ

خضزىن بين اللٟٔ و اإلاٗنى والهّىعة     
ُ
اعؾىن امل  الضَّ

َ
وَعبِ

 ٞهم اإلاٗنى او مٗنى 
ُ
ْذ اػاَء الالٟاّ . ٞٗملُت َٗ الظَىُت،  التي وِي

هم  ُخم الا ِمً زّل٫ اصعا٥ و صعاؾت وجدلُل ، ٞو
َ
اإلاٗنى ، ال ج

ّل٢ت ها بالىا٢٘ الخاعجي ، وِنلتها باللٛت الهّىعة الظَىُت،  ٖو

ٕغ ُٞه الاوؿان مىظ  تها واملجخم٘ الظي ًتٖر رة ًٖ ٍَى ّٗبِ
ُ
اإلا

ّل٢خه بىا٢ٗه ومجخمٗه ،ٖبر الاصعا٥ الخس ي واإلاغح٘  َٟىلخه، ٖو

الث٣افي والؿُاقي، الظي ًضٖم الهىعة  الخؿُت او الظَىُت، ؤي 

؛  لُدؿنى  انَّ الخىاؽ جى٣ل اإلاٗاٝع الى ال٣ٗل ٖبر الاصعا٥

همها بٗض ّٞ٪ قٟغاتها .   57جدلُلها ٞو

ؿِهم  في جىؾٗت زُا٫      
ُ
غي الباخث انَّ الهّىعة الظَىُت  ح ٍو

اإلاخل٣ي في الكٗغ او الدك٨ُل او ٚير طل٪ ِمَما له نٟت حمالُت او 

ُت ، وجٟغى حىا هٟؿُا مثيرا ومدٟؼا له لل٣ُام بٗمل او  مٗٞغ

٤ ما جيخجه الهىّ  ت، ؾلى٥ ما؛ ٖلى  ٞو ت ٢ىٍَّ َُّ عة مً مثيراث خؿ

سً٘ اإلاخل٣ي الى ؾُُغتها، وبؿِ هٟىطَا ٖلُه.  ٞالخُا٫ُ ًسل٤ُ 
ُ
ج

ت ٖىض الاوؿان ،  ٍؼ ؿض الخاحاث الٍٛغ ا٤َٞ اللظة الىٟؿُت َو

ب ُٞه والبُٗض ٧ل  ى٣ل اإلاخل٣ي اإلاُٛب  الى الٗالم الظي ًٚغ ٍو

ٗضم، ومً زم ٌؿخضعج اإلاخل٣ي 
ُ
الى البٗض ًٖ وا٢٘  الخايغ اإلا

ىاَٟه ٖبر نىٍع الظَىُت  ؿخدىط ٖلى ا٩ٞاٍع ٖو قبا٦ه َو

ت الجمالُت ؾاخبا البؿاٍ ًٖ  ت الكاٍٖغ ىاثُت السخٍغ الٚا

 وؤصًبُه  ال٣ٗل .

 البّلُٚت  حٗخمض بك٩ل عثِـ ٖلى ٖىهغ الخُا٫     
ُ
والهّىعة

ت ٦ىاثُت حمالُت في  الّلٖب اإلاهم في جىلُض وضخ شخىاث اؾخٗاٍع

بر الخ٣ابّلث اإلاخًاصة او اإلادكا٧لت او حؿض الىًّو البّلغي  ٖو

اصة والخظٝ او الازخُاع والاؾدبضا٫ ٞجمُٗها ٖىانغ مهمت  الٍؼ

لخل٤ الخُا٫ الظي ٌك٩ل مدىع الهىع الظَىُت لضي اإلاغؾل 

واإلاخل٣ي ٖلى خض ؾىاء ٞاألو٫ زال٤ مىخج ٞاٖل مازغ والثاوي 

ٍٍ  بكّضة،  ّٞل  وؿخُُ٘ مخل٤ مظًٖ او مسخىع او مخٟاٖل وُمخما

اب او  م٣اومت اٚىُت الم ٧لثىم مثّل او مىؾ٣ُى ملخمض ٖبض الَى

لىخت لب٩ُاؾى او بِذ قٗغي لٗمغ بً عبُٗت مثّل الن الخُا٫ 

ت الخىانُت الظَىُت ،و  لٗب صوع البُل في زل٤ الهىع الاؾخٗاٍع

ير اللُٟٓت والضاللُت ٖلى  الظي جغؾمه املخؿىاث اللُٟٓت ٚو

بُت م ىب ق٩ل نىع طَىُت ج٣ٍغ ضع٦ت ، جازث لٗالم ؾاخغ مٚغ

ما بّٗضة  َغ ُٞه، اٚىاجي بُٗض ًٖ الىا٢٘ الخايغ، ) ًم٨ً جهٍى

٤ اإلاكابه او الخجؿُض ، او الدصخُو ، او  ؤؾالُب اما ًٖ ٍَغ

 الهّىعة البّلُٚت ، ج٨مً في  58الخجضًض او التراؾل(.
ُ
بنَّ ماَُت

 ل٩اثً ؤو 
ً
 مكابها

ً
 لُب٤ ألانل ؤو جمثّل

ً
لص يء ما،  ٧ىنها  بهخاحا

ي للًٗى البهغي ؤْي،  بؿبب الخاحت اإلااؾت له ، وهي ُمُٗى خس ّ

بصعا٥ مباقغ للٗالم الخاعجي، ؤو لخمثل طاحي له بُٗضا ًٖ ٧ّلِ 

ي.  م٩ّىن خس ّ

اح للمُٗاع و        اهٍؼ
َ
 في الهّىعة  البّلُٚت اؾلىبُت

ُ
جمثُل الاؾخٗاعة

ت ٦ً ا لّلقغاَاث اللٍٛى ٞغ ابِ الىدىي او اللٛىي ٦ضا٫ ، َو

لٛىي، وإبضاُٖت حمالُت جدؿُيُت، بكٍغ ؤن ٌٛغ١ اإلاغؾل 

بت  ا التي جثير الخىجغ ُٞىا، وؤن ج٩ىن ٢ٍغ زُابه،  ببّلٚت نىَع

ىت او جىا٤ٞ ما بِىه، وبين اإلاغؾل الُه،  النَّ  للٟهم بىحىص ٢ٍغ

ل  -٦هىع طَىُت-اإلابالٛت والٛمىى ٞيها  ٢ض ًاصي الى الدكَى

ىت  ٖلى ٖامل الاصعا٥، وبالخالي اؾاءة الٟهم والخٟؿير مً صون ٢ٍغ

ّلمي الٗاصي   59جٟ٪ اللبـ  . وإطا ٧اهذ الاؾخٗاعة)  في الىار ؤلٖا

ٗغ 
ّ
ب اإلاىيٕى مً الجمهىع وجىيُده، ٞإنها في الك جداو٫ ج٣ٍغ

ومً زمَّ ٞالخ٨ث٠ُ  60ج٣ىم بخ٨ث٠ُ ازٍغ الجمالي اإلايكىص( .

غ طَني وحهض اصعا٧ي وزؼوي  الاؾخٗاعي َى ج٨ث٠ُ جهٍى

واؾخدًاعي ، لهٗىبت الامؿا٥ بهظا ال٨م مً الهىع الظَىُت 

ا  همها او جٟؿيَر ٦هىع منزاخت ًٖ انىلها -الهٗب اصعا٦ها ٞو

م مً َظا الجهض -ومغاحٗها  لى الٚغ ا .ٖو وزؼنها واؾخدًاَع

ال٨بير الظي ًبظله اإلاخل٣ي لٟهمها الا بن ٖىهغ الخُا٫، ًس٠ٟ 

إة َظا الجهض والٗىاء، خُىما ٌُٗ ي ٞسخت ِمً الامل مً َو
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والخلم  ال صعا٥ اإلاخل٣ي، ألن ًغي الخُاة ببُاياث ًاوٗت، حسخٍغ 

 او حكٍٗغ بالخًىع مً بٗض الُٛاب .

 الهّىعة خيزا او مجاال ، ماثؼا في الخُاب       
ُ
ل ز٣اٞت

ّ
وحك٩

م٨ً ال٣ى٫ بنَّ ز٣اٞت الهّىعة جٟى٢ذ ٖلى  ًُ الث٣افي الا٣ًىوي ،اط 

زُاب ال٩لمت في الى٢ذ اإلاٗانغ بد٨م الثىعة الغ٢مُت ، في ٦ثير 

ت  ت والخجاعٍَّ َُّ ت والاحخماٖ َُّ مً الاوؾاٍ و اإلا٣اماث الؿُاؾ

ت والاقهاعٍَّ  َُّ ت والهىاٖ ِ
مخه مً ججلُاث َبَهغٍّ ا ٢ضَّ

َ
ت ،إلِا َُّ ّلم ت والٖا

ت ،  ج٣ىُت  خضًثت ومخُىعة، واًداءاث  ؾُماثُت جىانلُت اقهاٍع

ت الّض٢ت والخإزير والاًها٫ والخىانل في مسخل٠ الِخُاباث 
َ
باِلٛ

َخِٗضَصة . 
ُ
ت ووؾاثلها اإلا َُّ ّلم ـَ مضي حجم  جإزير الخل٣ي   61الٖا ي

َ
ّٞل ه

بَر َخاَؾت ا  جإزيرا ٦بيرا في هٟىؾىا ِٖ
ُ
ر ْدّضِ

ًُ ين ٖلُىا، الظي  َٗ ل

ىاء والاقهاع  -٦مخل٣ين وحٛيرا ٦بيرا في ٣ٖىلىا  -خُىما ًماعؽ الٚا

 واًضًىلىحُاجىا ومضاع٦ىا.

ًسل٤ مً  -٦يك٤ طَني ٣ٖلي  -ٞالِخُاب الث٣افي الا٣ًىوي       

، لهىاٖت واهخاج 
ً
مّلمذ  الىحه ؤو الاًماءة ؤو الًٗى باعة

ا ؛  الض ىانَغ ا الهّىعة ب٩اٞت حك٨ُّلتها ٖو لظل٪ الالث، التي جثيَر

م٘ او الغمؼ او الص يء   هغي بن الهّىعة الظَىُت اإلاضع٦ت مً  ا لؿَّ

َٕ في ٦ثير مً الاخُان، ٖبر الخىاؽ ،  اِص
َ
ِلَل وُمس ًَ هي بًداء ُم

غ ٧اٞت الام٩اهُاث الٟىُت، 
ّ
سخ ٌُ ل ؾُمُاجي، 

ّ
بسانت انها  حك٩

٠ُ  -لخلخلت الخىاػن ال٣ٗلي ُٞىا  -ٗانغةوالخ٣ىُت  اإلا ٧التًز

ٟس ي  صٕ الىَّ اح  والاعاٚت  ِمً ِزّل٫ اؾتراجُجُاث م ها ، الغَّ والاهٍؼ

بَر اؾلىب  ِٖ اَغ ٖلى الباًَ 
َ
ٛلُب الٓ

َ
ض،  وح ب بالّجِ

ْٗ َوزلِ الِل

ُٗين، واِٖخَماصَا   ذ او الخَّ هٍغ ا الخَّ الخًمين وؤلاًداء، َوججاوَػ

دٟيز والاؾخ ًٕى والاؾدؿّلم الخَّ
ُ
جابت والخإزير والخُٛير، والخ

لٟغيُاث اًضًىلىحُت او اؾتراجُجُاث جًلُلُت مُٗىت؛ لخضمت 

وحمُٗها جضزل يمً لٗبت    62هٟؿها،  واًها٫ عؾالتها . 

 الخًىع والُٛاب والًبِ والاهّٟلث .

 الصّورة الّسزدية :

ل٣ض قاٖذ الهّىعة الظَىُت الّؿغصي/  الخُالُت ، في ال٣غان      

م ، وفي ّٖضة آًاث ٢غآهُت، ججلى ٞيها اؾلىب  ال٣هو ، وفي  ال٨ٍغ

لذ ْاَغة 
ّ
اث ؾغصًت بسانت ، ختى ق٩ ّٖضة نُٜ ومٗان ومؿخٍى

غ  م، إلاا ٞيها مً جهٍى ت في ال٣غان ال٨ٍغ بّلُٚت اؾلىبُت  واعجاٍػ

ٚت ؤي زُاب بكغي .  ٦ما  بن جُىع ؾغصي ؾِىماجي، ٞا١ بّل 

الّؿغصًاث َى ؾلُل ال٨ٟغ ؤلاوؿاوي ال٣ضًم ،خُث اعجبُذ 

الّؿغصًاث بالخ٣ل ألاصبي،  بىنٟها ق٨ّل ؤصبُا ٣ًابل الكٗغ 

ت جىضعج ٞيها  بإهىاٖه املخخلٟت ، ٞالّؿغصًاُث هي خ٣ُل ٦خابت هاًر

 ال٣هت والخ٩اًت والغواًت وهي ؤق٩ا٫ جخجه هدى ال٣اعت، مً

خُث ان الّؿغص  الكٟىي وؤق٩اله )ال٣هت والخ٩اًت والخُبت ( 

كغ٥ الّؿغص ال٨خابي والكٟىي وحىص الغاوي  ًخجه الى اإلاؿخم٘ َو

الظي حٗهض بلُه ٖملُت الّؿغص ... ٞخىّؾ٘ مهُلح الّؿغص،  ٞلم 

ما 
ّ
ج٣خهغ صاللت الّؿغص  ٖلى ًٞ الغواًت وال٣هت ال٣هيرة، وإه

الخ٩اًت الكٗبُت وألاؾاَير وألاخّلم احؿٗذ لدكمل بضالالتها  ) 

ت جغجاص َظا الخ٣ل  وألاّٞلم واإلاؿغخُاث..( وعاخذ خ٣ى٫ اإلاٗٞغ

مخسظة مىه مجاال الى الّؿغصًت،  بىنٟها بخضي الهُٜ اإلاخاخت 

للخىانل،  ؤّي اّنها نُٛت عثِؿت،  وبالٛت الاَمُت ٖىض صعاؾت 

٣ت التي جىٓم بها خُاجىا،  ول٨ّ ها في ال هاً ت جٓل مدٌ الٍُغ

نُٛت واخضة مً نُٜ مخٗضصة هسخاع بيُتها ، هٟايل مثّل ) بين 

اصة  خ٣ل الّؿغصًاث ألّنها نُٛت الخىانل الاحخماعي، ؤزظث بٍغ

ال٣اصعة ٖلى جىُٓم زبراث ؤلاوؿان، وججاعبه ومىا٢ٟه مً الٗالم 

غا   63الىحىص  .  ّٞل ًىحض بدؿب ٖلمىا ًٞ اصبي ا٦ار جهٍى

غ ٧  الظي إلاؿىاٍ في الؿغص بإهىإ املخخلٟت ، اط ومبالٛت في الخهٍى

لٗب الخُا٫ صوعا في نىٙع الهىع الظَىُت املخلخلت لىا٢ُٗت 

الخُاب الىاري ٞجاء الخُاب الؿغصي مخٗالُا بيؿ٤ ٨ٞغي 

طَني جغاجبي سخغي منزاح ًٖ الىا٢٘ الخايغ ٦مض او جخٟل او 

دها مىج ًجٝغ ٧ل وا٢ُٗت او ٣ٖلىه او  اوصًبُت او ا٦غاَُت ،  ٍؼ ٍو

٣ه بؿُل مً الهىع الظَىُت الّلمضع٦ت،  بد٨م حٗاليها  ًٖ ٍَغ

اخاث والاؾخٗاعاث،  ُٟها ملخخل٠ الاهٍؼ وجٟغصَا وهضعتها  وجْى

اث٠ والٗىانغ  وال٨ىاًاث والدكبيهاث، والخ٣ابّلث والْى

 الؿغصًت ، عّبما هي 
ُ
 الظَىُت

ُ
اث الؿغصًت . ٞالهىعة واإلاؿخٍى

ى الان بىٟـ الىجيرة والبّلٚت الهىعة الىخُض التي نمضث ال
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والخىهج،  والخإزير بضلُل انَّ الؿغص لم ولً ًسٟذ يىٍئ الى الان، 

إلاا ٢ضمخه نىُعٍ الظَىُت مً ٚظاء زُالي ماح٘ للمخل٣ي، قٟاَا او 

 ٦خابت و٢غاءة . 

اّما الّؿغصًاث الاهُىلىحُت : ) ٞهي ال٣هو والؿير      

ها الاٞغاص للخٗٝغ ٖلى الٗالم ، وجسً٘  الصخهُت التي ًهٚى

لُبُٗت الخٟاّٖلث الاحخماُٖت والىٓم واإلاٟاَُم التي حك٩ل 

املجخمٗاث في خيز ػمني مٗين .  و اما الّؿغصًاث الٗامت : ٞهي التي 

ا وجضونها الجماٖاث،  واإلااؾؿاث املخخلٟت .والّؿغصًاث  جىجَؼ

ا يمً صواثغ مدضصة مثل  :  )  اإلاٟاَُمُت : هي التي جىجَؼ

ال٣اهىن  ، والامً  ، والا٢خهاص ، والا٧اصًمُاث (.  و٢ض  ؾغصًاث

اؾدثمغ ٖلم الاحخمإ الؿُاس ي خ٣ل الّؿغصًاث في نُاٚت 

الخهىعاث وج٨ُ٨ٟها مٗا ، ٧اؾدثماع اخضار الخاصي ٖكغ مً 

ٗت  ؾبخمبر بٗض يغب مغ٦ؼ الخجاعة الٗالمي في واقىًُ ٦ظَع

ضٍ اخض صو٫ مدىع الكغ في الٗ الم واؾخضعاج الخخّل٫ الٗغا١ ٖو

ّلم الٗالمي والٗغبي لهظٍ الخضٖت الّؿغصًت( . والضلُل ٖلى    64الٖا

٢ّىة وجإزير واَمُت الؿغصًاث في الٗالم احم٘ ، َى  ان ال٨ثير مً 

اث الؿُاؾُت او الا٢خهاصًت او الضًيُت  الٗاإلاُت ؾمُذ  الىٍٓغ

ت باؾمها مثّل : الؿغصًت الهلُبُت ، الؿغصًت الاقترا٦ُت ، الؿغصً

ت ، الؿغصًت الؿلُٟت .. اصي  الىُىلُبرالُت ، الؿغصًت الخضازٍى ٍو

اث الٗاإلاُت  ُٟت جمثُلُت بالٛت ألاَمُت في َظٍ الىٍٓغ الّؿغص ْو

ال٨بري ، و٦ظل٪ في  الغواًت ، اط )  ٣ًىم بتر٦ُب اإلااصة الخسُلُت 

ىٓم الّٗل٢اث بُ ها وبين اإلاغحُٗاث الث٣اُٞت والىا٢ُٗت؛  مما  ٍو

ضعُج في ّٖل٢ت مؼصوحت م٘ مغحُٗاتها .  ٞهي مخهلت ًجٗلها جى

بخل٪ اإلاغحُٗاث؛  ألنها اؾدثمغث ٦ثيرا مً م٩ىهاتها ، وبسانت 

ها في  ألاخضار والصخهُاث والخلُٟاث الؼمىُت والًٟاثُت . ول٨ َّ

الى٢ذ هٟؿه مىٟهلت ّٖ ها ألنَّ اإلااصة الخ٩اثُت طاث َبُٗت 

 الخسُل الّؿغص
ُ
ُٟخه زُابُت، ٞغيتها ؤهٓمت ي ، ٞالّؿغُص في ْو

ُٗض جغ٦ُب ؾلؿلت مخضازلت مً ٖىانغ البىاء  الخمثُلُت ًغ٦ب َو

الٟني؛  لُجٗل م ها اإلااصة الخ٩اثُت التي جخجلى في جًا٠ُٖ الّؿغص 

، ٞالخٗضُص الضازلي إلا٩ىهاث الخ٩اًت واهٟخاخها ٖلى ًٞاءاث 

ز٣اُٞت وؾّللُت،  ًى٣ل الّغواًت مً ٧ىّنها مضّوهت ههُت قبه 

مٛل٣ت بلى زُاب حٗضصي ميكب٪ باإلاازغاث الث٣اُٞت الخايىت 

سُت والضًيُت   65 له( . ٤ الؿغوص الخاٍع ٞاملجخمٗاُث ًٖ ٍَغ

سها  ً جاٍع  ًٖ هٟؿها، ٖو
ً
ُل نىعة

ّ
والث٣اُٞت وألاصبُت ) حك٩

ً ألازغ و٧ّل ما ًخهل به . والّؿغص َى  و٢ُمها ومى٢ٗها،  ٖو

ُ٘ ِمً صون اؾخثىاء في الخٗبير ًٖ  الىؾُلت التي ٌؿخٗين بها الجمُ

م،  وما ؤوعص " اصواعص ؾُٗض" ألامم طاتها جدك٩ل  ً ٚيَر ؤهٟؿهم ٖو

اث،  ت مً ؾغصًاث ومغٍو غُب ت اٗل غبي في الغوًا وبظل٪ اْهغ الّؿغص اٗل

ُلها  اصة حك٨ ضصة،  وٖإ ُت اإلاٗخ ل للمغحُٗاث الث٣ٞا لى الخمُث ٢ضعة ٦بيرةٖ 

ً الىخُض،    66ٞخىضعج طل٪ مً "الترميز" وؤلاًداء( .   ى اٟل اطا الؿغصَ 

ًثا . لى الهىعة الظَىُت ٢ضًما وخض  ٖٔ  الظي واػن وخٞا

 الصّورة بين الورقيـــة و الزقمية :

اقت )  ؾدؿخمغ في الخُىع       
َّ
َىا٥ َمً ًغي  بنَّ ال٣غاءة في الك

ظٍ الازيرة ٖلى  ت، َو جي لل٣غاءة اإلاُبٖى م٘ اؾدبضا٫ جضٍع

الكاقت والتي عّبما ؾتهمل الث٣اٞت اإلا٨خىبت ..ٞجُل الاهترهِذ لم 

ٌٗض ًىلي اَمُت لل٣غاءة الٟغصاهُت إلاال٠ في لخٓت مدضصة، بل 

غ١ اإلاهاص٢ت الا٦ار ًماعؽ ال٣غاءة اإلاخٗ
ُ
ضصة الاق٩ا٫ في  اَاع َ

ستز٫ في ال٨خاب اإلاُبٕى وخضٍ 
ُ
ا، ٞال٣غاءة ال ًم٨ ها اطن ؤن ج جىٖى

ٗض الُىم الا اخضي َغ١ ال٣غاءة ، ٞمماعؾاث  ٌُ ، والظي لم  

ال٣غاءة ؾخهبذ مخٗضصة ومبٗارة،  ومبخٗضة بك٩ل متزاًض ًٖ 

ُت للمضعؾت الخ٣لُضًت  ( . ٣ت الكٖغ ي ؤن اٖخماص ال٣اعت ا  67الٍُغ

او ال٩اجب ٖلى الهّىع الا٣ًىهُت في الىًّو اإلاترابِ والكاقت 

الغ٢مُت، والاق٩ا٫ والالىان الهىضؾُت،  والدصجيراث في الٗخباث 

غ خٓا مً الهّىعة  الىع٢ُت    ير طل٪ ، ؾُجٗلها  اٞو هُت ٚو الىًّ

ب مجاال اّٖلمُا مىؾٗ ا ال٣ضًمت .٦ظل٪ َىا٥ َمً ًغي بنَّ  ) الٍى

ٚم ِمً ؤن اللجىء الى جهجين الىًّهىم والهّىعة،  او ٖلى الغَّ

والهىث والى٣اقاث اإلاخباصلت م٘ ال٣ّغاء ال ًؼا٫ ؤمغا ال يهم الا 

ا  -ٖلى الا٢ل-ٖضصا ٢لُّل مً ال٨ّخاب، ٞإهىا هلخٔ بن َىا٥   جىٖى

جُا لّلؾخسضاماث.  ٞال٨ثيُر مً ال٨ّخاب مُالبىن خالُا ؤ٦ار  جضٍع

ط ى، باؾخٗما٫ الاحهؼة الغ٢مُت التي جم٨ هم مً ِمً ؤي و٢ذ م
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هىم،  ً اإلاًامين بك٩ل عاج٘، وام٩اهُت بةٖاصة  جى٣ُذ الىًّ جسٍؼ

  68والىنى٫ الى اإلاهاصع ٖبر الكب٨ت، والخصخُذ آلالي  ( . 

ت )  انبذ قاؾٗا وانَّ َظا          ٍغ وألن جىٕى الاؾخٗماالث الخهٍى

الىٕى مً اإلاىا٢٘ ) ُٞل٨غ وماٌؿبِـ( ناع ٌصّج٘ ٖلى اإلاماعؾاث 

جٗلىنها   ت ال٣ّىٍت، والظًً ًًٗىن ال٨ثير مً الهّىع ٍو الخٗبيًر

اث  ً مىيٖى ً الى اإلاكاع٦ت ِمً ؤحل ج٩ٍى ٖامت، ًضٞٗىن آلازٍغ

اث اإلاغجبُت بخ٣ىُاث احخماُٖت، جغؾم مس خل٠ اإلاىيٖى

ضلىن بأعائهم او ًخٗاوهىن ..الخ ٞالخٗاوُن ًٖ بٗض ًخم  غ، ٍو الخهٍى

خو هٟؿه،  ا٦ار مما َى خانل في 
َّ

بين اٞغاص ًدباصلىن الص

ُٟت مى٢٘ ٞل٨ُغ اًًا في  الاهضًت الخ٣لُضًت، و٢ض اؾهمذ ْو

الهىعة  اطا هجض انَّ   69بٌٗ الخاالث في جدؿين اصاء الهّىعة(( .   

ت للخٝغ او ال٨خابت ٢ض َغؤ ٖليها حُٛيٌر ٦بيٌر  الظَىُت الغمٍؼ

م٣اعهت باإلااض ي ، اط بنَّ اإلاغؾل اإلابضٕ او الخال٤ للىو اللٛىي / 

ىانغ  اث٠ وحك٨ُّلث ٖو َٛير مّلمذ وْو ٌُ ال٨خابي  خاو٫ ؤن 

و الىعقي ال٨ّلؾ٩ُي ال٣ضًم ، وطل٪ بةصزا٫ ٖىانغ  وجمثّلث الىًّ

اث ىاء، وج٣ىُاث وْو ت والٚا ٠، بالٛت السخغ واإلاخٗت والؿٖغ

ه؛  ل والدكٍى والخٗضص والخٟنن،  الى صعحت ونلذ الى الدكَى

هدُجت ال٨م ألابؿخمىلىجي الهاثل، الظي زل٣ه ال٩اجُب او اإلاال٠ 

 اإلاٗانغ . 

َٞمً مّىا  ٌٗٝغ او ًجُض ال٨م الهاثل مً البرامج والخُب٣ُاث       

هىم الغ٢مُت ٖلى ال خاؾىب او الاهترهِذ،  بسانت اطا في الىًّ

٧ان بلٛاث  احىبُت اوال ، او اطا ٧ان َىا٥ ٦م َاثل مً الّٗلماث 

بت او الهٗبت الٟهم،  ًّٞل ًٖ  ت الٍٛغ الا٣ًىهُت او الغمٍؼ

الخجضًض اإلاؿخمغ لها وحٗضص احغاءاتها الخُب٣ُُت ؛  لظا ًخىحب  

م زهىص ي ومهاعي  مً احل اج٣انها والٗمل ٖليها .
ّ
ظا  حٗل َو

ُه اؾغاٝ  في  ا ٞو ُم٩ِل٠ ماصًا ومجهض ًٖلُا ، ومكىف ٨ٍٞغ

همها  الى٢ذ؛  ٧ىهه ًسل٤ نىعا طَىُت ٖضًضة،  ًهٗب اصعا٦ها ٞو

ا اوال ، و٦ظل٪ ًهٗب اعقٟتها في الظا٦غة زاهُا،  او جٟؿيَر

ٗا زالثا .لظل٪ هجض اه٣ؿام ال٨ّخاب ٖلى ٢ؿمين :   وجُب٣ُها ؾَغ

 جضصًً .٢ؿُم املخاٞٓين ، و٢ؿُم امل

، جإحي لل٣اعت  بخض٣ٞها ٖبر       
ُ
ٞبِىما ٧اهذ الهىُع الظَىُت

ت / ال٨خابُت / او الؿمُٗت ٣ِٞ ، ناع ث الُىم  الغمىػ اللٍٛى

جخض٤ٞ ب٨ٍم َاثٍل ٖبر مجاالٍث وآلاث وبغامج وههىم وج٣اهاث 

اثضة وهُٟٗت الهّىعة  ظا ال ٌٗني ٖضم ٦ٟاًت ٞو مسخلٟت حضا .َو

هي ؾاَمذ في حعجُل الخُىع الخ٨ىىلىجي الّغ٢مُت ابضا ، ٞ

والاوؿاوي والاحخماعي، والٗلمي والث٣افي والاصاعي ... والُىم وِٗل  

بًٟل وٗمتها في اإلاُاعاث واإلاؿدكُٟاث والضواثغ والجامٗاث، 

 
ً
 الغ٢مُت  الُىم، ز٣اٞت

ُ
ومسخل٠ الخضماث، .بل انبدذ الهىعة

 حضا ال ًم٨ً الاؾخٛىاء ٖ ها في البِذ 
ً
والكإع والضاثغ،  مهمت

ا   مٗها ، ٦مَّ
ً
ٟٞي ٧ل م٩ان هي جغا٣ٞىا ٖبر َىاجٟىا الى٣ّالت خاملت

 مً الهّىع بمسخل٠ اهىاٖها ) الا٣ًىهُت / الٟىجى ٚغاُٞت 
ً
َاثّل

ت / ملٟاث  ووعص،  واّٞلم ؾِىماثُت، ونىع بي صي اٝ ، والّغمٍؼ

ايُت وخؿابُت، وعمىػ وا٣ًىهاث  اق٩ا٫ َىضؾُت ومٗاصالث ٍع

م ومىؾ٣ُى  واٚاوي وزُب، و٢هو وقٗغ ومظ ٦غاث، وج٣اٍو

ير طل٪  .  اطا  غ واؾخمإ ومكاَضة ،  ٚو ومدايغاث،  وجهٍى

ت ، زىعة ابضاُٖت زّل٢ت و٦بيرة حضا   الّغ٢مُت الهىٍع
ُ
الخ٣اهت

٢ّضمذ زضماث حلُلت لإلوؿان اإلاٗانغ، مخجاوػة الؼمً ، 

ذ ٖلى بىاؾِ ال٨ٟغ اّي الهىع الظَىُت اإلابضٖت، والتي جج
َّ
ل

 اعى الىا٢٘ ٦ٟٗل او خضر، ًسضم الاوؿان والاوؿاهُت .

 الخاثمة :

بن الهّىعة ، ا٢ضم زُاب ؤو هو ) لٛىقاعي(،  ٖلى وحه  -1

ت حمٗاء ،٦ما اّنها  مثلذ ؤو٫  وز٣ُت  خه البكٍغ الاعى ٖٞغ

ت  اث الازٍغ سُت ٖلى وح٘ الاعى ٦ما ازبدذ الخٍٟغ مٗلىماث جاٍع

 لٗلم الاع٧ىلىحُا.

ت   -2 ت  عمٍؼ ت ٍُٞغ غ البضجي ،ٖباعة ًٖ ّعؾىم ٍٖٟى ٧ان  الخهٍى

او ق٩لُت  ٖبر ٖ ها الاوؿان ال٣ضًم ًٖ خاحُاجه وخُاجه 

 الُىمُت.

يها ) الظَني والا٣ًىوي( ،  في زل٤   -3 ؤؾهمذ الهىعة بىٖى

سُت  .  جاٍع
ً
ماع واعق٠ وؤعزذ بىنٟها وز٣ُت  الخًاعة والٖا
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ت الجما٫ وبغوخُت ّٖبرث الهىعة في ٧ل الٗهىع ًٖ ٞلؿٟ -4

لؿٟت ٧ل ٖهغ.  ٞو

بنَّ الهّىعة ًٞ جغحمت الضماٙ بىؾاَت الظًَ والخىاؽ  -5

،وبمغحُٗاث ٧ل مىحىص مى٣ى٫ او مضع٥ ٖلى اعى الىا٢٘ في 

 الخايغ او الٛاثب .

ٌ٘ ُمضع٥ حؼجي ولِـ ٦لي للخ٣ُ٣ت ،  -6 هغي بنَّ الهّىعة هي وا٢

ظا ؤلاصعا٥ ٚير ُمؿخ٣ِل ًٖ ؤّيِ جإزير ز٣افي او  هٟس ي او خس ي . َو

هدخاج الى  اؾدُٗاب ؤ٦بر ٢ضع مً اإلاٗاٝع والٗلىم،    -7

ذ  والث٣اٞاث والٗاصاث والخ٣الُض،  وال٣ٗاثض، التي حؿهم في حكٍغ

هم الىًّو البهغي.  ٞو

بنَّ  الاصعا٥ ،بىنٟه آلت جغحمان الضماٙ ِٖبر ٖضؾت  -8

٤ مسؼوهه  الخىاؽ، ًاصي الى ٞهم او جٟؿير الىًّو ٖلى ٞو

خي ، او مغحٗه الث٣افي والؿُاقي او الخضاولي، ومً زم بنَّ الخاٍع

 الى الضماٙ؛  لُخم  
ً
ٖملُت الخهّىع جإحي بىؾاَت الخىاؽ مى٣ىلت

جها ونُاٚتها وجغحمتها، بلٛت مضع٦ت  دها وج٨ُ٨ٟها، زم جسٍغ حكٍغ

ت الٗىانغ والخٟاّٖلث  ومخٗاٝع ٖليها، بَٗض ٞهم ومٗٞغ

 هغي اإلاى٣ى٫ ٖبر الخىاؽ.والّٗل٢اث والغوابِ اإلا٩ّىهت للىو الب

انَّ ٖملُت ٖضم حؿلُم الهّىعة) الظَىُت او الا٣ًىهُت( ،   -9

ل الظي اناب  واؾخٗهاِئها ٖلى الٟهم، ٢ض ٩ًىن بؿب الدكَى

ما ّٖىه ؾاب٣ا -الخىاؽ بال٠ًٗ 
ّ
او بؿب ٖضِم وحىص  -الظي ج٩ل

مسؼوٍن اعقُٟي طَني لها ، او لٗضم ٞهم  مغحُٗاتها الث٣اُٞت 

ٟا٫ُ والامُىَن والؿُا٢ُت  ظا ما ٌٗاوي مىه الَا والخضاولُت  . َو

ىن،  واصخاب اللٛاث اإلاٛاًغة او اإلاٗاصالث  ُىن وال٣غٍو والخٞغ

ها نىعا او عمىػا ال ًىحض لها   ير طل٪ ، ٧ىنَّ ايُت والٟلؿُٟت ٚو الٍغ

ظا ال ٌٗني بنَّ  ا٦غة الاعقُُٟت في الّضماٙ . َو
ّ
ازٌغ في مسؼون الظ

َُب  اإلاخل٣ي، الظي ال الُٗب ٞيها  لٛمىيه َٖ ا، بل ٢ض ٩ًىن الُُٗب 

 إلاٟاجَُذ قٟغاتها الٗم٣ُت او الٛامًت .٦ما ٌٗاوي 
ً
ًمخلُ٪ ٧اقٟا

٦ثيٌر ِمً َلبت الضعاؾاث الٗلُا،  مً ٖضم ٞهم  -الُىم–مىه 

لٗضم  -بسانت الٟلؿُٟت م ها-اإلاهُلخاث الى٣ضًت ال٨ثيرة 

هم ٖليها، ٖلى الّغٚم اّنهم ًمّغون  ِٖ ّل
ّ
مغوَع ال٨غام  -ًىمُا–بها اَ

 لألؾ٠.

ل الهّىعة) -  7  في مؿخىي ٞهم وجإٍو
ً
 ٦بيرا

ً
إلاؿىا انَّ َىا٥ جدىال

٤ ز٣اٞت  الظَىُت والا٣ًىهُت(  ما بين ال٣ضماء واملخضزين، ٖلى ٞو

 الاو٫ هَٓغ اليها ِمً خُث هي، 
ُ
هم واصعا٥ ٧ّلِ َٝغ . ٞالُٝغ ٞو

غ طَني للمٗنى،  عمؼ او ق٩ل او َُئت او زل٤ او خـ او جهٍى

 الثاوي، هٓغ اليها
ُ
٦جؼثُت ز٣اُٞت،  -اياٞت الى طل٪ -والُٝغ

وزُاٍب مازغ وبلُٜ حضا،  بسانت الهّىعة الّغ٢مُت في ّْلِ ٖهغ 

 الخ٣اهت والٗىإلات الخالي .

 الهوامش :

٢غاءة في الهىعة ونىعة ال٣غاءة: ص.نّلح ًٞل، صاع الكغو١ ، اهٓغ:  -1

 . 26: 1997ال٣اَغة/ مهغ ، 

ا)ث  -2  ٌ( ،جد٤ُ٣ ٖبض الؿّلم 395م٣اًِـ اللٛت : ؤخمض بً ٞاعؽ بً ػ٦ٍغ

) ماصة 3/320:م.1369َاعون ، صاع بخُاء ال٨خب الٗغبُت ، ال٣اَغة/ مهغ ، 

 نّىع( .

ت جضاولُت : ٖبض الهاصي ْاٞغ  - 3 اؾختراجُجُاث الخُاب ، م٣اعبت لٍٛى

 م.2004الكهغي ، صاع ال٨خاب الجضًض ،بيروث ، 

  :167. 

الخُاب والدجاج : ص . ابى ب٨غ الٗؼاوي  ، ماؾؿت الغخاب الخضًثت   - 4

 . 101:  2010للُباٖت واليكغ ، بيروث / لبىان ، 

اٝ انُّلخاث الٟىىن : دمحم ٖلي الٟاعوقي التهاهىوي ، اؾخاهبى٫ -5 ٦كَّ

 .1/911َا ، ) نّىع(. :1317،

ّلم ،صاع اإلاك- 6 ، )  1986غ١ ، بيروث ، ،٢امىؽ اإلاىجض في اللٛت والٖا

 . 440نّىع(.:

 اإلاهضع هٟؿه .- 7

بت ،بيروث ،- 8 ،) نّىع(.  : 1974اهٓغ: معجم مهُلخاث الاصب :مجضي َو

178 . 

 .3/320م٣اًِـ اللٛت ،) نّىع(. :- 9

ىهُت ،ؾ٣ٍى الىسبت وبغوػ الكٗبي : ص. ٖبض هللا - 10 الث٣اٞت الخلٍٟؼ

-8:  2005، الضاع البًُاء / اإلاٛغب ، 2الٛظامي ، اإلاغ٦ؼ الث٣افي الٗغبي ، ٍ

9. 

غاٝ/- 11  11الٖا

 6ا٫ ٖمغان / - 12
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 .6،7،8الاهُٟاع/ - 13

ب الخضًث والازغ :ابى 14 اهٓغ: لؿان الٗغب )ماصة نىع(.وال هاًت في ٍٚغ

الؿٗاصاث اإلاباع٥ بً دمحم .الجؼاثغي)ابً الازير( ،جد٤: َاَغ اخمض الؼاوي 

 . 3/58:   1963،ودمحم الُىاحي ،ال٣اَغة، 

مت ٖلي بً مدّمض الكّغ٠ٍ الجغحاوّي )ث   -15
ّ

ٟاث : الّٗل َا ( ،  816الخٍٗغ

 .141) نّىع(. :صاع الكاون الث٣اُٞت ، )ص.ٍ(، الٗغا١/ الٗغا١ ،)ص.ث(، 

بت ، ) نّىع(. :-16  . 178اهٓغ: معجم مهُلخاث الاصب : مجضي َو

ت الٟغ١ ؤلاؾّلمُت :ص. دمحم حىاص مك٩   - 17 ىع، ج٣ضًم ٧اْم مضًغ مىؾٖى

ب، ٖلي َاقم ، مجم٘ البدىر الاؾّلمُت للضعاؾاث واليكغ  قاهغجي ،حٍٗغ

 .538-537م :  1995بيروث/ لبىان ، 

 .134:  1967الكٗغ الٗغبي اإلاٗانغ:ص.ٖؼ الضًً اؾماُٖل ، ال٣اَغة ، -18

ت اإلاٗانغة :ص.اخمض هه٠ُ الجىابي ، بٛض- 19 ت الكٍٗغ  .119اص : \في الغٍئ

 .204:  1962اإلاظاَب الى٣ضًت : ماَغ خؿً ٞهمي ،ال٣اَغة ، - 20

ُُٟت واججاَاجه الخضًثت : ٞهض بً ٖبض - 21 الازغاج الصخٟي اَمُخه الْى

اى :  ؼ بضع الٗؿ٨غي، م٨خبت ال٩ُٗان ، الٍغ  .34: 1998الٍٗؼ

اهٓغ: معجم مهُلخاث الضعاؾاث  الاوؿاهُت والٟىىن الجمُلت :اخمض - 22

 .383:  1991ال٨خاب اإلاهغي ، لبىان ،صاع ال٨خاب اللبىاوي ، ػ٧ي بضوي ، صاع

ُُٟت واججاَاجه الخضًثت : ٞهض بً – 23 اهٓغ :الازغاج الصخٟي اَمُخه الْى

اى :  ؼ بضع الٗؿ٨غي، م٨خبت ال٩ُٗان ، الٍغ  .34: 1998ٖبض الٍٗؼ

اهٓغ: حاطبُت الهّىعة  الؿِىماثُت ،صعاؾت في حمالُاث الؿِىما : ٣ُٖل - 24

 . 19:  2001ضي ًىؾ٠ ،صاع ال٨خاب الجضًض ،اإلاخدضة ، مه

اث اهٓغ:   -25 َظٍ هي الؿِىما الخ٣ت :مدمىص ابغا٢ً، صًىان مُبٖى

 .95: 1995الجامُٗت ، بً ٚاػي / لُبُا ، ،

ُٟل : جغ : ؾُٗض بلمبسىث ، ٖالم  - 26 مي ٍع الثىعة الغ٢مُت ، زىعة ز٣اُٞت : ٍع

ني للث٣اٞت ت ، املجلـ الَى ذ ،  اإلاٗٞغ  . 50: 2018والٟىىن وآلاصاب / ال٩ٍى

ؼ     - 27 ٟىع  واًخى٥ ، جغ:بًمان ٖبض الٍٗؼ الاؾخٗاعة في لٛت الؿِىما : جٍغ

لى للث٣اٞت  ض ،ؤقغاٝ : حابغ ٖهٟىع ، املجلـ ألٖا ،مغحٗت : ؾمير ٍٞغ

 . 71:   2005الٗغبُت ، ال٣اَغ / مهغ ، 

بض ال٣اصع ٖلي باِٖـ ،صاع في مىاهج ال٣غاءة الى٣ضًت الخضًثت : ٖ    - 28

اجداص الاصباء الُمىُين ، مغ٦ؼ ٖباصي للضعاؾاث واليكغ ، صاع خًغمىث 

 . 74: م2004للضعاؾاث واليكغ ، الُمً ، 

الٗين : الخلُل بً اخمض الٟغاَُضي:جد٤: مهضي املخؼومي ، وابغاَُم - 29

ّلم الٗغا٢ُت ، بٛضاص ،  )  2/253: ،   1984الؿامغاجي ، ميكىعاث وػاعة الٖا

 ماصة ٖني(

٦خاب الخُىان :ابى ٖثمان ٖمغ بً بدغ الجاخٔ :جد٤ :ٖبض الؿّلم - 30

 .3/132:  1938دمحم َاعون ،ال٣اَغة ، 

صالثل الاعجاػ: ٖبض ال٣اَغ الجغحاوي :جد٤: مدمىص دمحم قا٦غ ،ال٣اَغة - 31

 ،1984  :508 . 

 . 508اإلاغح٘ هٟؿه : – 32

احني : جد٤: ص. دمحم الخبِب بً م هاج البلٛاء وؾغاج - 33 الاصباء :خاػم  ال٣َغ

 . 19-18: 1966الخىحت ،جىوـ ، 

اث - 34 بىاء الهّىعة الٟىُت في البُان الٗغبي : ص. ٧امل خؿً البهير، مُبٖى

 .1987املجم٘ الٗلمي الٗغاقي ،بٛضاص ، 

 1964، ال٣اَغة،3اهٓغ : الى٣ض الاصبي الخضًث : ص. دمحم ٚىُمي َّل٫ ،ٍ- 35

 ، وما بٗضَا . 471:

 .32مجلت الاصًب اإلاٗانغ : الهّىعة الٟىُت ) بدث(: - 36

غ الًىجي : زالض ٞجىن ، صاع الخضًث ، ال٣اَغة ، - 37 :  2002اهٓغ: الخهٍى

19. 

ت ، ال٣اَغة / -38 ت : ص. ابغاَُم اهِـ ، م٨خبت الاهجلى اإلاهٍغ الانىاث اللٍٛى

 . 6مهغ : 

َُمها وجُب٣ُاتها: ؾُٗض بى٨غاص ،ميكىعاث الؿُماثُاث ،مٟا-اهٓغ:  - 39

اى،  الًٟاٝ، صاع ألامان، ميكىعاث ؤلازخّلٝ ،الجؼاثغ، الغباٍ، الٍغ

 .  53:  م 2015

ب: ص. ٖبض الهبىع قاَين ،م٨خبت - 40 ٖلم الانىاث : بغجُل ماإلابرج : حٍٗغ

 . 38-37:  1985الكباب ، ال٣اَغة ،

والٗى٤ وحغاختها : ص. دمحم ا٦غم  امغاى الاطن والاه٠ والخىجغة والغاؽ- 41

ت ،  2الدجاع ، مُبٗت الضاووي ، ٍ  .31-30:  1958، صمك٤ / ؾىٍع

خاؾت الؿم٘ وه٣هها مضزل حضًض لخٗلُم الجىين والُب الاطوي   - 42

ا ،   2005البضًل : ص . هانغ ملىحي ،صاع الٛؿ٤ لليكغ ، ص.ٍ ، ؾلمُت/ ؾىٍع

 :23-24 . 

، واؾـ الؿُمُاثُت 103ىعؽ: ٖاص٫ ٞازىعي:اهٓغ: الؿُماثُاث ٖىض ب-43

بت ، اإلاىٓمت الٗغبُت للترحمت ، بيروث ،  2008: صاهُا٫ حكاعلؼ:جغ: َّل٫ َو

:47 

ٟاث  : -44  .137الخٍٗغ

 . 64-63اهٓغ: الؿُماثُاث ،مٟاَُمها وجُب٣ُاتها : -45

جدلُل الخُاب : حُلُان بغاون ، وحىعج ًى٫ :جغ :ص .دمحم لُٟي    - 46

اى / اإلامل٨ت  ٩ي ، اليكغ الٗلمي واإلاُاب٘، ص.ٍ ، الٍغ الؼلُُني ، ص . مىير التًر

 .5: م 1972الٗغبُت الؿٗىصًت 
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 .20جدلُل الخُاب : حُلُان بغاون ، وحىعج ًى٫ : - 47

ت اخضار اللٛت : - 48  . 36 جدلُل الخُاب في يىء هٍٓغ

 .44-43في مىاهج ال٣غاءة الى٣ضًت الخضًثت :- 49

ُٟل: - 50 مي ٍع  . 113ه٣ّل ًٖ : الثىعة الغ٢مُت زىعة ز٣اُٞت : ٍع

٦كاٝ انُّلخاث الٟىىن :دمحم ٖلي الٟاعوقي التهاهىي ، اؾخاهبى٫ - 51

،1317 :1/495 . 

ـ :جغ: ص.اخمض هه٠ُ الجىابي ومال٪ - 52 ت :ؾُضي لَى الهّىعة الكٍٗغ

 .73:  1982ميري وؾلمان خؿً ابغاَُم ، بٛضاص ، 

غاء الكغ١، ال٣اَغة - 53 :  2007اهٓغ: في ٖلم الضاللت : دمحم ؾٗض ، م٨خبت َػ

14 . 

ت :- 54  .73اهٓغ : الهّىعة الكٍٗغ

مضزل الى ٞلؿٟت الخًاعة الاوؿاهُت :اعوؿذ ٧اؾيرع :جغ: ص.اخؿان - 55

 . 25:  1961الاهضلـ ، بيروث ، ٖباؽ ، مغاحٗت : ص. دمحم ًىؾ٠ هجم، صاع 

ؼ - 56 ً :جغ:ص.ٖبض الغخمً ٖبض الٍٗؼ اهٓغ:الخ٨ٟير واللٛت :حىصر ٍٚغ

اى ،   . 4:  1990الُٗضان ،صاع ٖالم ال٨خب ، الٍغ

اصة :مٗهض الاهماء الٗغبي  - 57 ت الٟلؿُٟت الٗغبُت : ص. مًٗ ٍػ اهٓغ: اإلاىؾٖى

 .47-44:  1986، بيروث ، 

ت - 58 في ٞلؿُين املخخلت :ص.نالح ابى انب٘ ، بيروث ، الخغ٦ت الكٍٗغ

1979  :31. 

 .65اهٓغ : في مىاهج ال٣غاءة الى٣ضًت الخضًثت :- 59

ـِ ،صاع اجداص الاصباء  - 60 لي بٖا ٖبض ال٣اصعٖ  ًثت :  في مىاهج ال٣غاءة الى٣ضًت الخض

ٖباصي للضعاؾاث واليكغ ، صاع خًغمىث للضعاؾاث واليكغ ،ٍ  ُين ، مغ٦ؼ  مى ،  1اُل

 ، ً م  .25م: 2004اُل

ا في ازغاء الخظو١ الٟني لضي اإلاخل٣ي : ؾٗضًت - 61 اهٓغ: ز٣اٞت الهّىعة وصوَع

 .8: 2010مدؿً ٖابض الًٟلي )عؾالت ماحؿخير( حامٗت امغ ال٣غي،

اهٓغ: ٖلم الاحخمإ :اهخىوي ٚضهؼ:جغ: ٞاًؼ الهباٙ ، مغ٦ؼ صعاؾاث - 62
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 ت جضاولُت : ٖبض ال هاصي اؾتراجُجُاث الخُاب ، م٣اعبت لٍٛى

 م .2004،بيروث ،  1ْاٞغ الكهغي ، صاع ال٨خاب الجضًض،ٍ

  ٟىع  واًخى٥ ، جغ:بًمان ٖبض الاؾخٗاعة في لٛت الؿِىما : جٍغ

ض ،ؤقغاٝ : حابغ ٖهٟىع ، املجلـ  ؼ ،مغحٗت : ؾمير ٍٞغ الٍٗؼ

لى للث٣اٞت الٗغبُت ، ٍ  .م 2005، ال٣اَغ / مهغ ،  1ألٖا
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  مت ٖلي بً مدّمض الكّغ٠ٍ الجغحاوّي )ث
ّ

ٟاث : الّٗل الخٍٗغ

َا ( ، صاع الكاون الث٣اُٞت ، )ص.ٍ(، الٗغا١/ الٗغا١  816

 ،)ص.ث(. 

  ؼ ً :جغ:ص.ٖبض الغخمً ٖبض الٍٗؼ الخ٨ٟير واللٛت :حىصر ٍٚغ

اى ، الُٗضان ،صاع ٖالم ال٨خب ، ا  م. 1990لٍغ

  ىهُت ،ؾ٣ٍى الىسبت وبغوػ الكٗبي : ص. ٖبض الث٣اٞت الخلٍٟؼ

، الضاع البًُاء / 2هللا الٛظامي ، اإلاغ٦ؼ الث٣افي الٗغبي ، ٍ

 م . 2005اإلاٛغب ، 

  : ا في ازغاء الخظو١ الٟني لضي اإلاخل٣ي ز٣اٞت الهّىعة وصوَع

ؾٗضًت مدؿً ٖابض الًٟلي )عؾالت ماحؿخير( حامٗت امغ 

 م .  ٣2010غي، ال

  ُٟل : جغ : ؾُٗض مي ٍع الثىعة الغ٢مُت ، زىعة ز٣اُٞت : ٍع

ني للث٣اٞت والٟىىن  ت ، املجلـ الَى بلمبسىث ، ٖالم اإلاٗٞغ
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  : حاطبُت الهّىعة  الؿِىماثُت ،صعاؾت في حمالُاث الؿِىما

 2001، ٣ٖ1ُل مهضي ًىؾ٠ ،صاع ال٨خاب الجضًض ،اإلاخدضة ، ٍ

 م .

  خاؾت الؿم٘ وه٣هها مضزل حضًض لخٗلُم الجىين والُب

الاطوي البضًل : ص . هانغ ملىحي ،صاع الٛؿ٤ لليكغ ، ص.ٍ ، 

ا ،  م . 2005ؾلمُت/ ؾىٍع

  ، ٘ت في ٞلؿُين املخخلت :ص.نالح ابى انب الخغ٦ت الكٍٗغ

 م . 1979بيروث ، 

  خاب الخُاب والدجاج : ص . ابى ب٨غ الٗؼاوي  ، ماؾؿت الغ

 م .  2010، بيروث / لبىان ، 1الخضًثت للُباٖت واليكغ ، ٍ

  صالثل الاعجاػ: ٖبض ال٣اَغ الجغحاوي :جد٤: مدمىص دمحم قا٦غ

 م . 1984،ال٣اَغة ، 

  ؾؿُىلىحُا الث٣اٞت ،اإلاٟاَُم والاق٩الُاث ..مً الخضازت الى

م  2006، بيروث ،  1الٗىإلات ح مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت ،ٍ

. 

 ُمُاثُاث : ان ؤًىى وازغون ، صاع مجضالوي لليكغ، ٖمان الؿ

 م . 2008، 

 :واؾـ 103الؿُماثُاث ٖىض بىعؽ: ٖاص٫ ٞازىعي ،

بت ، اإلاىٓمت الٗغبُت  الؿُمُاثُت : صاهُا٫ حكاعلؼ:جغ: َّل٫ َو

 م.  2008، بيروث ، 1للترحمت،ٍ

  الؿُماثُاث ،مٟاَُمها وجُب٣ُاتها: ؾُٗض بى٨غاص ،ميكىعاث

،الجؼاثغ، الغباٍ، 1صاع ألامان، ميكىعاث ؤلازخّلٝ،ٍالًٟاٝ، 

اى،   م . 2015الٍغ

  ، الكٗغ الٗغبي اإلاٗانغ: ص. ٖؼ الضًً اؾماُٖل ، ال٣اَغة

 م. 1967

  ـ : جغ: ص. اخمض هه٠ُ الجىابي ت: ؾُضي لَى الهّىعة الكٍٗغ

 1982ومال٪ ميري وؾلمان خؿً ،صاع الغقُض، بٛضاص/ الٗغا١ ،

 .م

  ت ـ :جغ: ص.اخمض هه٠ُ الجىابي الهّىعة الكٍٗغ :ؾُضي لَى

 م. 1982ومال٪ ميري وؾلمان خؿً ابغاَُم ، بٛضاص ، 

  ل ، صاع ت والغمؼ اللىوي :ًىؾ٠ خؿً هٞى الهّىعة الكٍٗغ

   م. 1995، ال٣اَغة / مهغ، 1اإلاٗاٝع ،ٍ

 لىحُا  الخىانل :ص.حاب هللا اخمض ،اإلالخ٣ى ُمفي ؾ الهّىعة

ني الغاب٘ )الؿُمُاثُت وا لىًّو الاصبي(،حامٗت دمحم زًير الَى

 ،بؿ٨غة .

  ٖلم الاحخمإ :اهخىوي ٚضهؼ:جغ: ٞاًؼ الهباٙ ، مغ٦ؼ صعاؾاث

 م .2005، بيروث ، 1الىخضة الٗغبُت ، ٍ

  ب: ص. ٖبض الهبىع قاَين ٖلم الانىاث : بغجُل ماإلابرج : حٍٗغ

 م. 1985،م٨خبت الكباب ، ال٣اَغة ، 

 :جد٤: مهضي املخؼومي ،  الٗين : الخلُل بً اخمض الٟغاَُضي

ّلم الٗغا٢ُت ، بٛضاص ،  وابغاَُم الؿامغاجي ، ميكىعاث وػاعة الٖا

1984 . 

 . ت اإلاٗانغة :ص.اخمض هه٠ُ الجىابي ، بٛضاص ت الكٍٗغ  في الغٍئ
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  غاء الكغ١، ال٣اَغة في ٖلم الضاللت : دمحم ؾٗض ، م٨خبت َػ

 م . 2007

 صع ٖلي باِٖـ في مىاهج ال٣غاءة الى٣ضًت الخضًثت : ٖبض ال٣ا

،صاع اجداص الاصباء الُمىُين ، مغ٦ؼ ٖباصي للضعاؾاث واليكغ ، 

 .  م2004، الُمً ،  1صاع خًغمىث للضعاؾاث واليكغ ، ٍ

  ، ّلم ،صاع اإلاكغ١ ، بيروث  ٢1986امىؽ اإلاىجض في اللٛت والٖا

 م.     

    ٢غاءة في الهىعة ونىعة ال٣غاءة: ص.نّلح ًٞل، صاع الكغو١

 م.1997ة/ مهغ،، ال٣اَغ 1،ٍ

  ٦خاب الخُىان :ابى ٖثمان ٖمغ بً بدغ الجاخٔ :جد٤ :ٖبض

 م. 1938الؿّلم دمحم َاعون ،ال٣اَغة ، 

  ، اٝ انُّلخاث الٟىىن : دمحم ٖلي الٟاعوقي التهاهىوي
َّ
٦ك

 َا.1317اؾخاهبى٫ ،

  ب الخضًث والازغ :ابى الؿٗاصاث لؿان الٗغب .وال هاًت في ٍٚغ

ي)ابً الازير( ،جد٤: َاَغ اخمض الؼاوي اإلاباع٥ بً دمحم الجؼاثغ 

 م. 1963،ودمحم الُىاحي ،ال٣اَغة، 

 .)مجلت الاصًب اإلاٗانغ : الهّىعة الٟىُت ) بدث 

  :مضزل الى ٞلؿٟت الخًاعة الاوؿاهُت :اعوؿذ ٧اؾيرع :جغ

ص.اخؿان ٖباؽ ، مغاحٗت : ص. دمحم ًىؾ٠ هجم، صاع الاهضلـ ، 

 م. 1961بيروث ، 

 بت ،بيروث ،معجم مهُلخاث الاص  م . 1974ب :مجضي َو

  معجم مهُلخاث الضعاؾاث الاوؿاهُت والٟىىن الجمُلت

، لبىان ،صاع ال٨خاب 1:اخمض ػ٧ي بضوي ، صاع ال٨خاب اإلاهغي ، ٍ

 .  1991اللبىاوي ،

  ، م. 1962اإلاظاَب الى٣ضًت : ماَغ خؿً ٞهمي ،ال٣اَغة 

 ا)ث ٌ( ،جد٤ُ٣ 395م٣اًِـ اللٛت : ؤخمض بً ٞاعؽ بً ػ٦ٍغ

، ال٣اَغة/ 1ٖبض الؿّلم َاعون ، صاع بخُاء ال٨خب الٗغبُت ، ٍ

 م. 1369مهغ ، 

  احني : جد٤: ص. دمحم م هاج البلٛاء وؾغاج الاصباء :خاػم  ال٣َغ

 م . 1966الخبِب بً الخىحت ،جىوـ ، 

  ت الؿغص الٗغبي :ص.ٖبضهللا ابغاَُم ،اإلااؾؿت الٗغبُت مىؾٖى

 م. 2008للضعاؾاث واليكغ، بيروث / لبىان  ،

   ت الٟغ١ ؤلاؾّلمُت :ص. دمحم حىاص مك٩ىع، ج٣ضًم ٧اْم مىؾٖى

ب، ٖلي َاقم ، مجم٘ البدىر الاؾّلمُت  مضًغ قاهغجي ،حٍٗغ

 م . 1995، بيروث/ لبىان ، 1للضعاؾاث واليكغ، ٍ

    اصة :مٗهض الاهماء ت الٟلؿُٟت الٗغبُت : ص. مًٗ ٍػ اإلاىؾٖى

 م.     1986، بيروث ، 1الٗغبي ، ٍ

 ٍ، 3الى٣ض الاصبي الخضًث : ص. دمحم ٚىُمي َّل٫ ،

 م. 1964ال٣اَغة،

  اث َظٍ هي الؿِىما الخ٣ت :مدمىص ابغا٢ً، صًىان مُبٖى

 م. 1995، بً ٚاػي / لُبُا ، ، 1الجامُٗت ، ٍ
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Abstract : 
     The idea of our research came during our 

mental formation, which suggests the 

existence of a communicative semiotic 

approach, between the concept of mental 

image in the Arab heritage (poetry, prose, 

rhetoric, jurisprudence, philosophy and logic) 

and the concept of the iconic image in 

contemporary reality in terms of the 

problematic formation and manifestation of 

each one of them. What prompted us to direct 

the compass of our critical detector, towards 

this complex and thorny problematic 

vocabulary, which many have repressed and 

still do; A request for scientific interest.         
                                                           

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 


