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أن نغاءة للىظ لِؿذ ؾىي اوػٍاؽ ألهضاف الهاعب
ّ
اإلاإوُ ومهاضضه ّ
وجىحهاجه ،لظلَ ال جىحض نغاءة ًُمًٌ أن
ًُهاُ غنها ئنها ّ
ؾِئت أو ّ
حُضة ،وئهما ّزمت «اؾخػماالث»
للىطىص وقو مهاضضها وؾاًاجىا اإلاػلىت والخكُت  .ئط
لِؿذ ًل الخأوٍالث مهبىلت ومشغوغت .قخأوٍل الىظ
ّ
الػػىٍت ،واوسجامه
بىظغه ٌػني الخػىع ئلى وخضجه
الضازلي ،ونطضه الػمُو .أما نهغ الىظ ختى ًخالءم مؼ
مهاضضها الخاضت ،قهى اؾخػماُ للىظ ،بمػنى أهه ئحغاء
ّ
ّ
ًدىٌغ للمهاًِـ والهىاغض والحضوص التي جخدٌم بكػل
الخأوٍلّ ،
ظل الطغاع غلى ألاولىٍت بحن ألاصًب والىظ و
ُ
غىضما ًُمىذ الهاعب أهمُت في ما وؿمُه «الػملُت ألاصبُت»،
جخىاػي ألاغلؼ الشالزت ّ
اإلاٍىهت لألصب في خػىعها ،وهي
الٍاجب والىظ والهاعب ،وجخٍامل في ما بُنها،لظة الخىاضل
والاشتهاء
الكلمات املفتاحية :الهاعب -الخأوٍل—اإلابضع-أقو الخىنؼ-
اإلاػنى-اإلاخلهي-الىظ

البحث
مً مهخػُاث جمام الػملُت ؤلابضاغُت أن جٍىن
هىاى ضلت هكؿُت ومػغقُت بحن أؾغاقها :اإلاإلل،
الىظ ،الهاعب وطلَ ًدُذ "خغٍت للهاعب في ئغاصة
بىاء الىظ ،وئطا اهخكذ اإلاؿاقت الىكؿُت اقخهض
الهاعب الهضعة غلى مماعؾت زبرة ؤلابضاع في جظوم
َّ
الػمل الكني ،ئط ًداوُ الهاعب ّ
جدضي ظالُ اللؿت
َّ
بجىهغاللؿت وَػُض حشٌُل أبجضًاتها الخاضت وقو
ئشاعاث احخماغُت ،هي أصاة حشغٍدُت جبدث غً
مطاصع الخُاُ ،قٍل ناعب هى مجخمؼ
مخدغىً،امل اإلاالمذ والخطاةظ .والخجظًغ هىا
لخأوٍل ،والخأوٍل لؿت جكؿحر ما ًإوُ ؾلُه الش يء
َّ
()1
قالىظ غباعة غً
ونض أوله جأوٍال وجأوله.
ّ
وؾُـ لؿتً ،ىهل قٌغ اإلاإلل ئلى الهاعب،

والخجغبت الظاجُت هي أؾاؽ اإلاػغقت وهي الشغؽ
الظي ال ًمًٌ ججاوػهَّ .
ئن ججغبت اإلابضع جخجاوػ
طاتها مً زالُ أصاة مىغىغُت هي اللؿت في خالت
قهل للهاعب أو اإلاخلهي مؿلو
الخػبحر ألاصبي
الحغٍت في جكؿحر َّ
الىظ والخػامل مػه؟
الهغاءة وخضة مػغقُت مً خُث ألاصاء الخدلُلي أو
الاؾخهغاتي لخدطُل عؤٍت مػُىت ئػاء مىخج
مػحن؛ئط ًٌدس ي قػل الهغاءة حىهغ الخطىضُت
التي جخمخؼ بها الٌخابت ألاصبُت باغخباعها قػاء مً
ؤلاًداءاث والترمحزاث ،وبظلَ قهي اهكخاح وجدىُ
ػمني وبظلَ جخػضص الهغاءاث بخػضص أػمىت
الهغاءة،ومً زاللها ًٌدؿب َّ
الىظ اهكخاخه
()2
واؾخمغاعه وحػضصًخه الضاللُت
زمت حؿاؤالث ًىؿلو منها البدث الغاهً لكدظ
جىحهاث الىهض الشهافي ومىؿلهاجه الكٌغٍت لهغاءة
َّ
الىظ مً أحل ئًػاح غالنت الشهافي بالجمالي في
الخؿاب الىهضي ،وهي ههلت حشحر ئلى جدىُ
حىهغي في مغيؼٍت اإلاػنى واهخهاله مً ؾلؿت
ّ
حشغع للمػنى،
اإلابضع ئلى مغيؼٍت الشهاقت التي
َّ
مغوعا بؿلؿت الهاعب« .يىا ههىُ أن اإلاػنى في
بؿً الشاغغ ،ؾحر َّ
أن ػماهىا هظا ؾغم اإلاػنى مً
بؿً الشاغغ ووغػه هاعا خاعنت في بؿً الهاعب،
لهض اهٌؿغث مغيؼٍت اإلاػنى ومغيؼٍت الظاث ألاولى
التي جدخٌغ اإلاػنى وضاع اإلاػنى مبػثرا غلى وحه
َّ
الىظ ًيخظغ ناعةا ما لٍي ًلخهـ مكغصاجه ألاولى
()3
وٍىظم منها شجغة صاللُت».
َّ
قالىظ بيُت مكخىخت ؾحر نابلت للحؿم،
وهىنطض ًخدهو صازل الهطض َّ
الكػاُ للهاعب،
بل ًضزل غمىه قخدضر خالت حشبه الؿُبىبت
للهاعب الظي ًىؿمـ في الػمل ألاصبي( )4وٍترجب
أن َّ
غلى هظا َّ
الىظ ألاصبي هىملخهى وعي الٍاجب
ووعي الهاعب( )5ونض عقؼ ههاص اؾخجابت الهاعب
الىظغ ئلى اإلاػنى غلى َّأهه ًامً في َّ
الىظ ،وعقػهم
اغخضاص َّ
الًًص مىغىغا ناعاً ،ل طلَ أقط ى
ئلى حػؼٍؼ قاغلُت الهاعب في زلو اإلاػنى ،وغلى هظا
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َّ
قان ججغبت الهغاءة حشمل ما ًكػله الهاعب في
الًًص وما ًكػله َّ
َّ
الىظ في الهاعب )6(.قالهغاءة
ئطن ججغبت مشتريت ًخهاؾمها َّ
الًًص والهاعب،
()7
واإلاػنى هى خضر ًهؼ بحن الٍلماث وغهل الهاعب
َّ
مدطل الخكاغل
واإلاػنى طو ؾبُػت مؼصوحت؛ ألهه
بحن ئإلااخاث َّ
الىظ وجأزحراجه مً وحه وقػل الهاعب
()8
وقهمه مً وحه آزغ
لهض ضغف اإلاهترب الظاهغاحي غىاًخه ئلى
مىغؼ اللهاء بحن َّ
الىظ والهاعب وما ًىؿىي غلُه
ًّ
ٌؿخمضها الهاعب
طلَ مً ألاغماُ الظهىُت التي
مً َّ
الىظ ،قػل الهغاءة َّئهما هى قاغلُت جٍىًٍ
َّ
الىظ جخألل مً حملت مً الخضابحر( )9وبظلَ
ًمًٌ الهىُ َّ
بأن يخابت هظ أصبي جمشل مىغىغا
يشُكا أو جٌشُكُا لم ًًٌ ُلُدترم مً أحل الىكاط
ئلى الهطضًت اإلاخجلُت في الػالماث ،ولًٌ لُىنل
ألاهظاع وؤلاقهام غً ممحزاجه واوشؿاالجه الخاضت
ًهىُ ج.ب.ؾاعجغّ «:
ئن الكػل ؤلابضاعي لحظت ؾحر
َّ
ألاصبي؛ألن غملُت الٌخابت جكترع
ممٌىت في الػمل
غملُت الهغاءة يخالػم حضلي  ،وهظان الكػالن
ّ
ْ
ْ
اإلاإلل
اإلاترابؿان ًخؿلبان قاغلحن مسخلكحن هما ٍّ
()10
والهاعب».
ّ
َّ
اإلاإلل
وئطا ًان الىظ ًظل في طهً ٍّ
باغخباعه أوُ ناعب له  ،وهانض َّ
قاهه ًخدىُ ئلى طهً
الهاعب وبأشٍاُ مسخلكت جماما،طلَ ّ
أن الاهخمام
ّ
باإلاإلل أو َّ
الىظ لم ٌػض هى ألاؾاؽ يما هى
الخلهي ،بل َّ
الحاُ غىض عواص هظغٍت َّ
ئن الاهخمام
َّ
باإلاإلل وشغوؽ الهغاءة هى ما يهمىا أوال وأزحرا –
أي الهاعب ـ و في أي غطغ ٌػؿي للىظ جكؿحرا أو
جكؿحراث ال خضوص لها ما صام لِؿذ هىاى
مهاًِـ ًمًٌ الغحىع ئليها لِؿترشض بها هظا
الهاعب  ،قهض َّأصي هظا الىغؼ ئلى َّ
أن َّ
الًًضىص
()11
أضبدذ جدخمل أي مػنى وال مػنى
مباصب ؾلؿت الهاعب:
نامذ هظه الىظغٍت غلى مهىماث غضة ًمًٌ
ئحمالها قُما ًأحي:

ـ هبظ الضوع الخهلُضي للهاعب ،وئغؿاء الهاعب
()12
اإلاػاضغ صوعا قاغال وخاؾما في جدضًض اإلاػنى
ـ ًىن َّ
الىظ في هظا الخطىع ال ًدخمل مػنى
حاهؼا ،والهاعب هى مً ًمأل سؿغاث َّ
الىظ
وبُاغاجه وَشاعى غلى أنل جهضًغ في الٌشل غً
()13
اإلاػنى
ومً هىا جٍىن الهغاءة غالمت خػىع الكٌغ،
زاضِخه ألاولى ،هىٍخه في جكاغله وحػامله مؼ مً
ًهغأ في ضُؿت هظ ،والهغاءة في جىىغاتها وحػضصاتها
جسلو صوعا بحن ؾغقحن ألاوُ هى اإلاكخىح
الطامذ؛أي َّ
الىظ َّ
اإلاضون في خحز وعقي ،والشاوي هى
ضاخب الهغاءة ألاوُ حاهؼ في ايخماُ هطه َّ
ومهُأ
للبدث قُه وجمػحن الكهم قُه مً نبل الشاوي،
والشاوي مً زالُ مىنل قٌغي احخماعي ،قالهاعب
مً هظا اإلاىؿلو ًهخدم َّ
الًًص والظي نض ًبضو
أوُ ألامغ مؿلها  ،لًٌ ما قتئ ًٌشل غً مكاجىه
،وغىاإلاه  ،وغمو جكاغله مؼ ألاوؿام ألازغي ؛
ألهه في نهاًت اإلاؿاف ال ًملَ قهـ زطاةظ ما
ًؿغخه مً مػان وجُماث التي حشٍل بىِخه«..بل
()14
ًهضم لىا وٍسلو أمامىا شغوؾا لإلصعاى».
ًهىُ عوال باعر «:الهغاءة وخضها حػشو ألازغ
ألاصبي  ،وأن ههُم مػه غالنت شهىة َّ
قان ههغأ
()15
مػىاه ،أن وشخهي ألازغ  ،وأن هغؾب أن هٍىهه».
قكي الػمل ألاصبي جخدٌم غىامل الؿُاب ،وجؿغى
ّ
غلى ًل الػىاضغ ،وال خػىع ئال لػاملحن قهـ
هما َّ
:الىظ والهاعب ،قهما ٌشترًان في وغؼ ألاصب
()16
أو ألاصبُت.
َّ
الهغاءة وحمالُت الخلهي:
ئن الهغاءة ال ًمًٌ أن جخدهو ئال مً زالُ
صزىُ الهاعب في غالنت باإلاهغوء قهض وشأث
هظغٍاث َّ
الخلهي والهغاءة والخأوٍل اؾخٌماال
للجىاهب التي أهملتها البيُىٍت باغخماصها غلى
اإلاداًضة َّ
الىطُت وججاهلها للظغوف الاحخماغُت
والخاعٍسُت غً خضوص َّ
الًًص قهضقها ألاؾمى«
وغؼ الػملُت ألاصبي وفي صاةغة الخىاضل ألوؿاوي
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بالىظغ ئلى ؾبُػتها وبىهل مغيؼ الشهل مً
ّ
اإلاإلل َّ ،
الىظ ئلى
ئؾتراججُت الخدلُل مً حاهب
()17
حاهب َّ
الىظ والهاعب».
قالػالنت بحن َّ
الىظ والهاعب غالنت حضلُت
ًدٌمها الؿمىع الكلؿكي الظي ًخىاعي غً
الظهىع  ،قٍلما حػمهىا في الؿإاُ ًلما ؾػُىا
وعاء الجضًض الظي جٌشكه هظغٍت َّ
الخلهي لخكدطها
صوع الهاعب في ألاصب ن ويشكها غً ججغبخه غمً
الىهض الظاهغاحي( )18الظي ًجػل صوع اإلاخلهي
مغيؼٍا في جدضًض اإلاػنى َّ
؛ألن اإلاػنى في َّ
الًًص ال
ًطىؽ طاجه أبضا بل ئن غلى الهاعب أن ًدػغ في
()19
ئغاصة َّ
الًًضُت لٍي ًيخج اإلاػنى.
" ئن الىظ ألاصبي غالم مىؿلو ،ولٌىه نابل
لالهكخاح ،بُض أن مكخاخه ال هأزظه في ًضها
وهمط ي لىكخذ أبىابه و وؿخٌىه أؾغاعه ،و ئهما
هبدث غً هظا اإلاكخاح في زىاًاه طاتها )20(".ومً
هىا ههىُ:ئن الهغاءة هي ؤلاؾهام في الىكاط ئلى
صوازل الىظ الشػغي وعضض نىاهحن التي جضًغه
وجبني شػغٍخه ،وهي نىاهحن مخٌخمت غلى هكؿها في
ضمُم طلَ الىظ طاجه ،مدؿترة في أناضُه
وأؾىاعه جتراءي أخُاها ئًماء وإلادا جم جخىاعي في
هبػها (أناص ي الىظ وأضهاغه) قدؿخػص ي ،جبػا
لظلَ غلى الخدضًض والػبـ ،وإلاا ًان الىظ ال
ًمىذ مً شػغٍخه ئال بالهضع الظي ًحجب" ،قاهه
مً الؿبُعي أن جظل جلَ الهىاهحن مهكلت غلى
هكؿها ،مدؿترة ؾاًت الدؿتر وأهه مً الؿبُعي
أًػا أن ًخؿلب الٌشل غنها حؿلُما مً الضاعؽ
بأن الىظ لِـ شِئا مىاجا ،بل ئهه يُان ػازغ
بالحغيت ؾاقذ بالهضًغ و الاهضقاغاث ،أي أهه لِـ
مجغص وغاء الظي ًدمل مػاوي جمىذ هكؿها
للهغاءة مهما ًاهذ غاصًت ومخعجلت ،بل ئهه هى
الظي ًبخني مػاهُه ،مً ضمُمه ٌؿخلها ومً
خغًاجه ،خغًاث ًلماجه وضىعه وعمىػه ًبني
صاللخه ،وئًهاغه و شػغٍخه" )21(.وما مداولت
َّ
الظاث اإلاخلهُت مماعؾت قػل الكهم ئال؛ ألن

َّ
الًًص مبني غلى جٌشُل اإلاػنى الظي ًُضزل
الهاعب في ؾمىع ومخاهاث جضقػه ئلى الخأوٍالث
َّ
الًًص
اإلاخػضصة وهظا لػبـ ما ٌػؿي
اؾخمغاعٍخه وزلىصه ،بل ال بكػل الحىاعٍت
اإلاؿخمغة بحن بيُت َّ
()20
الىظ وبيُت اإلاخلهي.
قالػمل ألاصبي لِـ له وحىص ئال غىضما
َّ
ًخدهو ،وهى ال ًخدهو ئال مً زالُ الهاعب .ومً
زمت جٍىن غملُت الهغاءة هي حشٌُل حضًض لىانؼ
حشٍل مً نبل هظا الػمل ألاصبي هكؿه ،وهظا
الىانؼ اإلاشٍل في َّ
الًًص ألاصبي ال وحىص له في
الىانؼ ؛ئط أهه ضىػت حمالُت ،وطلَ غلى الغؾم مً
ًّ
جىطب
الػالنت الىزُهت بِىه وبحن الىانؼ ،وغىضةظ
غملُت الهغاءة غلى يُكُت مػالجت هظا الدشٌُل
اإلادىُ ئلى الىانؼ وجخدغى غلى مؿخىٍاث مسخلكت
مً الىانؼ  ،وانؼ الحُاة،ووانؼ َّ
الىظ ،ووانؼ
َّ
الهاعب ،زم أزحرا وانؼ حضًض ئال مً زالُ الخالخم
الشضًض بِىه وبحن َّ
()21
الىظ والهاعب.
َّ
والخلهي ال ًخىنل غىض ػمً  ،بل ًُسلو مً ًل
ػمً ،وهظا َّ
الخلهي ًسخلل مً ػمً آلزغ ومً ناعب
()22
آلزغ.
َّ
وغلى هظا قان أقو الخىنؼ ًدشٍل مً زالزت
غىامل عةِؿت هي:
ـ الخجغبت اإلاؿبهت التي ايدؿبها الجمهىع غً
الجيـ ألاصبي الظي ًيخمي ئلُه َّ
الىظ
ـ شٍل ألاغماُ الؿابهت الظي ًكترع مػغقتها
َّ
َّ
()23
ـ الخػاعع بحن اللؿت الشػغٍت واللؿت الػملُت
وجخم غملُت بىاء اإلاػنى وئهخاحه صازل مكهىم أقو
الخىنػاث ،واإلاػنى لِـ مىغىغا غاما ماصًا ،قهى
ًهؼ في مىخطل اإلاؿاقت بحن الىحىص الػاعي مً
مػاٌشت اإلااصة وئخؿاؾها  ،وبحن الخكٌحر وملٌخه،
خُث ًطبذ اإلاىغىع قٌغة مدضصة  ،قال خهاةو
في َّ
الًًص وئهما هىاى أهماؽ جشحر الهاعب ختى
ًطىؼ خهاةو( ، )24وٍػاف ئلى قٌغة أقو
الخىنػاث قٌغة هي ههؿت الغؤٍت اإلاخدغيت،
َّ
قالًًص ال ًمشل ؾىي اقخخاخُت للمػنى ال ًمًٌ
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َّ
اهكخاخه يمىغىع ئال في اإلاغخلت النهاةُت للهغاءة،
قالهاعب ًمشل ههؿت عؤٍت مخدغيت صازل ما ًجب
()25
جأوٍله.
قالجظوع الحهُهُت للخلهي مً أنها جلَ الىظغٍاث
أو الاججاهاث التي ظهغث زالُ الؿخِىاث والتي
خضصث اإلاىار الكٌغي الظي اؾخؿاغذ قُه هظغٍت
َّ
الخلهي أن جؼصهغ ًجػلىا هغي هظه الجظوع في
()26
مإزغاث زمؿت هي:
ـ الشٌالهُت الغوؾُت
ـ بيُىٍت بغاؽ
ـ ظىاهغٍت عومان اهجاعصن
ـ هغمىهؿُها حاصامغ
ـ ؾِؿُىلىحُت ألاصب.
ئن الىظ الخطِب مكخىح غلى غضة نغاءاث
والتي ًلما جىالذ غلُه ػاصجه زطىبت وأغمانا
وأبػاصا وؾؼاعة ...وزغاء )27( .وهظا ٌػني أن ًل
نغاءة جإصي بالػغوعة ئلى ئبضاع (هظ)– شكىي أو
يخابي– ًبىح غً هكؿه وَؿخضعي نغاءة للٌشل
غً ينهه .والىظ– يما ًهىُ سػلب في اإلاجالـ-:
(الىظ يشل وئظهاع ،وًل مظهغ قهى مىطىص)،
قالىظ مً هظا اإلاىظىع :يشل وئظهاع ،وٍأحي
الضاعؽ أو الىانض لُهىم بٌشل الٌشل ،أي
بالهغاءة،وأًا ما ًان ألامغَّ ،
قان أبغػ ما وضلذ
ؾلُه غىاًت الضاعؾحن بالهاعب والهغاءة هى حمالُت
َّ
الخلهي.
َّ
قالىظ ال ًٌخكي بظاجه  ،قهىاى هىع مً الخضازل
والالخدام بحن َّ
الًًص وناعةه ًيخج غىه جأزحر
حمالي لخطبذ بظلَ آلُت الهغاءة جخدغى بُم
نؿبحن  ،الهؿب الكني للىظ ،والهؿب الجمالي
يهخم ألاوُ َّ
بالًًص وضىػخه اللؿىٍت  ،وٍسخظ
الشاوي بيشاؽ غملُت الهغاءة  ،ويال ًىطهغ في
()27
ألازحر ،وٍدل قُه لُدشٍل مً طلَ َّ
الىظ.
املسافة الجمالية

ّ
هي الكغم بحن يخابت اإلاإلل  ،وأقو جىنؼ الهاعب ؛
بمػنى هي اإلاؿاقت الكاضلت بحن الخىنؼ اإلاىحىص
()28
لضي الهاعب والػمل الجضًض.
ومً هىا ًمًٌ جمُحز زالزت أقػاُ لضي الهاعب:
ـ الاؾخجابت وٍترجب غليها الغض ى والاعجُاح
ـ الخؿُِب وٍترجب غىه الاضؿضام
()29
ـ الخؿُحر ؛أي حؿُحر ألاقو اإلاخىنؼ
أما اإلاخػت الجمالُت قخػخمض غلى قػل ؤلابضاع؛
أي اإلاخػت الىاحمت غً اؾخسضام اإلاغء لهضعجه
()30
ؤلابضاغُت.
قلهض أًهً (اًؼع  )iserبػضة أقٍاع بػؼ منها
ٌػؼي ئلُه  ،وبػؼ آزغ ٌػؼي ئلى ؾحره قمً
مهىماث هظغجه أن الػمل ألاصبي ٌشٍله نؿبان ،
نؿب قني  ،ونؿب حمالي  ،وهما هدُجت َّعصها ئلى
جأزحراث الىظغٍت الظىاهغٍت( )31التي حػنى بغصوص
ألاقػاُ (الاؾخجابت).
َّ
وفي مداولت جدضًض الخكاغل بحن الىظ والهاعب
ًإيض (ايزرَّ )iser
أن مخػت الهاعب جبضأ خحن ًٍىن
هكؿه مىخجا ،وغىضما ًُظهغ مهاعجه في بىاء اإلاػنى
مً زالُ الهغاءة التي ّجخم بشٍل حػانبي وقو
ؾلؿلت مً جغيُب الطىع(.)32قىظغٍت (اًؼع)
جىؿلو مً وغُه بالبػض الاحخماعي للىظ،
ّ
ّ
ولٌىه ازخاع أن ًغيؼ غلى الجىاهب
وللهغاءة
الجمالي لهظه الهغاءة غلى غٌـ( ياوس) الظي ؾعى
بؿغنت ؾاصامغٍت ئلى جدضًض مىنؼ الػمل ألاصبي
غمً أقهه الخاعٍخي ؛أي لؿُام اإلاػاوي الشهاقُت
ُ
()33
التي أهخج الػمل في ئؾاعها.
ومً زم ٌػؿي (ايزر) َّ
الىظ شغوؾا لٍي ًطبذ طا
َّ
قػالُت ال جخدهو ئال ئطا ًان الػمل ألاصبي ًضقؼ
الهاعب ئلى وعي ههضي حضًض بشكغاجه وجىنػاجه
اإلاألىقت(ً ، )34جضع بالهاعب أن ًٍىن واغُا
بشكغاث َّ
الًًص الظي بضوعه ًجب أن ًٍىن عنما
()35
ًىتهَ أو ًخسؿى الؿغم اإلاػُاعٍت للغؤٍت.
قهض حػل (أًؼع)ناعةه الخاص هى الػامل اإلامحز
َّ
وؾماه(الهاعب الػمني) الظي ٌػخبره
لىظغٍخه ،
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جػىعا لِـ له وحىص خهُهي ً ،ػؼ الهاعب
الحهُهي في مىاحهت َّ
الًًص  ،وَػخبره أًػا
مكهىما ئحغاةُا.
وٍخم بىاء اإلاػنى غىض (ًاوؽ)مً زالُ جأوٍله
الػمل ألاصبي  ،مؿدىضا في طلَ ئلى
اقتراغاث(ؾاصامحر) في الػملُت الخأوٍلُت ن خُث
جسػؼ ئلى زالر وخضاث مخالػمت هي :الكهم،
والخكؿحر ،والخؿبُو ،ونض وحض(ًاوؽ) وقو هظغ
ؾاصمحر)أن حمالُت َّ
َّ
الخلهي هجحذ في مػغقت قٌغة
أن الكم ًخػمً صاةما الخكؿحرَّ ،
وأن الخكؿحر
()36
بالخالي هى الشٍل الظاهغ للكهم.
ومً طلَ ما أإلاذ ئلُه(امبرجىاًٍى umberto
 )ecoفي يالمه غلى الهاعب الىمىطجي الظي َّ
جسُل
ّ
اإلاإلل ضىعجه في َّ
الًًص ،والهاعب الىمىطجي ئن
ّ
هى ئال حماع شغوؽ الىجاح التي ُوغػذ هطُا
والتي ًيبغي أن حؿخىفي في ؾبُل أن ًطحر ئلى
()37
جدُحن مػمىهه الٍامً.
()38
ئطا ًان اإلاػنى ؾحر مػؼوُ غً شغوؽ ئهخاحه
َّ
قان الهاعب ؾُػمض ئلى اؾخدػاع ؾُاناث ئهخاج
َّ
الىظ اإلاخىىغه؛ أي أن الهاعب في زالُ نغاءاجه
وؾػُه ئلى ؤلاًكاء بشغوؽ الهاعب الىمىطجي
ًداوُ أن ًػم َّوغُه ئلى وعي آلازغ الظي هى
اإلاؿخٌىه في هظا الػملَّ )39(،
َّ
قالىظ يما
الظاث
ًغي لىًان  youri lotmanطوؾانه ئغالمُه يشُكه
جهخط ي الىعي بمىابؼ الضالله الشهاقُت )40(،وهي
َّ
الهغاء وجباًً نضعاتهم غلى
جسخلل بازخالف
الكهم.
ومً زالُ الكهم الهغاتي بىدى الكهم هدى الىخضة
الهطضًت للخؿاب و مداوله ؤلامؿاى باإلاػنى
()41
 ،أوهدى ما وضكه(صاًَ VAN
الٌلي للىظ
 ) TEUN.A .DIJIKالبيُت الضاللُت الٌبري و البيُت
الضاللُت الػلُا )42(،أوما ؾماه ايكو( ) ECOمضاع
َّ
الىظ .)43( TOPIC-
يما خاوُ ئًؼع( ) ISERأن ًطىل لىا ماًدضر
للهاعب( )44مؼ َّ
الًًص غىضما ًلخهي الٍاجب

والهاعب في ما أؾماه (ههؿت الىعي) جدضر خالت
اؾتراب مإنخت للهاعب  ،يما ٌؿهم في ملء جلَ
الكجىاث والكغاؾاث اإلاىدشغة في َّ
الًًص مما
ًيخج صالالث حضًضة جػاف ئلى َّ
الىظ مما ًجػله
ًخجؿض (الخدهو الػُاوي) وهظه ؤلاحغاءاث اؾخمض
بػػها مما نضمخه مضعؾت حىُل خىُ مىؿهت
الىعي ،يما اؾخمض مطؿلح الالجدضًض مً عؤٍت
(()45انغاردن) للػمل ألاصبي الكني مىظكا وخضاث
اإلاػنى الظي حػض الجملت أضؿغ غىطغ ًدُل غلى
اإلاػنى زاعج مػىاه اإلاعجمي.
وأزحرا جسلظ أن َّ
الخلهي ظل مالػما للىظ ألاصبي
ومً هظا قان الهغاءة الحػضو أن جٍىن خىاعا
حضلُا بحن مسؼون ججغبت اإلاخلهي والخجغبت
اإلاىغىغُت يما ًجؿضها َّ
الًًص مً زالُ
الشٍل الكني الظي ًإصي صوع الىؾُـ بحن البار
واإلاخلهي ( ،)46وَؿخهبل الهاعب َّ
الًًص بمداولخه
الهاةمت أؾاؾا غلى الخىانػاث وازخالف وحهاث
الىظغ والهىاغض ألاؾاؾُت التي ًخدهو اإلاػنى غلى
أؾاؾها بىعي ناةم بمػنى الخكدظ والخأوٍل بؿُت
اإلاػالجت والخٌُُل ألن الهغاءة في مكهىم (اًؼع)
جمىدىا الكغضت لطُاؾت ما لِـ مىغىغا (.)47
لهض ضضم اؾخاعوباوؿٍي خحن ناُ »
:خمالُه َّ
الخلهي لِؿذ مبدشا مباخا للمبخضةحن
اإلاخعجلحن«( ،)48هظغا للخطب الشهافي الظي وشأث
في أخػاهه  ،قٍاهذ بدو حضًغه بالػىاًت وجخؿلب
مجهىصاث حباعة مً احل قهمها وجؿبُهها ،
واإلاخلهي وخضه قُما ًبضو ناصعأن ًطل بػملُت
ؤلاهخاج ألاصبي ئلى مضاها الؿبُعي غىضما ًخِؿغ
غلى ًضًه جدىٍل الخجغبت الكىُت التي ًجؿضها
َّ
الًًص ألاصبي ئلى اؾدُكاء ججغبت حالُت ؾىُت
ناصعة أن جمىذ اإلاخػت و الكاةضة وهي آًخا الىكـ
الخالضة لضي هىعاؽ وشغوؽ اؾدبهاء عبه الكً
في حمهىعٍت أقالؾىن مً نبله.
ولػل الظي ًإيضه( كافكا) مػبرا غً ًاجب ًيخج
وناعب ٌػُض هظا ؤلاهخاج بهىله«:ئوي أليخب بسالف
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ما أجدضر  ،وأجدضر بسالف ما أقٌغ ،وأقٌغ
بسالف ما ًان ًيبغي لي أن أقٌغ ,هٌظا ئلى أغمو
أغمام الظالم».
ئن الهغاءة لِؿذ غىطغا زاعج هطُا ( extra
 )textuelأوػزغقا ملطها غلى هٍُل َّ
الىظ ،
ولٌنها مٌخىبت صازلت وجىدشغ في زىاًاها غً ؾغٍو
أشاعٍاث وئؾتراججُاث زؿابُت التي جدُل الهاعب
غلى الضالالث ألايُضة التي ًهترخها َّ
الًًص.
وآزغما ههل غىضه هى أن َّ
الىظ ال ًيبغي أن
ًخػاعع لػبث اإلاإلل ٌػخمضه حػمُت نغاءاجه وال
لػبث الهاعب لُؿغم في شؿداجه وال ًسلى مً
الخهُُم الكني أو الػلمي ال الخهُُم الخػلُمي يما
ًظهب ئلُه بػؼ الىانضًً قؿاًت الىهض ئظهاع
الهُمت الحالُت للػمل ألاصبي يما ًهىُ الُىث .
قمػظم الاججاهاث الىهضًت الحضًشت ججمؼ غلى
ئًالء الهاعب صوعا يبحرا في ئغؿاء الػمل ؤلابضاعي
الظي ًهغؤه مػنى بػُىه  ،ختى ضاع َّ
الىظ بيُت
زاغػت لهىة الظاث التي جإوله وهى بهظه اإلاػنى
مكخىح غلى حمُؼ الخأوٍالث واإلاخؿحرة مؼ ًل نغاءة
 ،لهظا ايدؿب الهاعب صوعا اًجابُا مػبرا غً طاجه.
قهض أضبذ مىخجا ،جكُؼ في نغاءجه اإلاػاوي ،لهض
اؾخؿاع قػل الخأوٍل أن ّ
ًدىُ الهغاءة مً قػل
اؾتهالى لكػل ئهخاج ألهه ًغقى بػملُت الهغاءة ئلى
مضاعج اإلاػاٌشت الحمُمت للىظ.
ومً هظا اإلاىؿلو حػخبر الهغاءة مكهىما ٌؿهل
الاهخهاُ مً الىظ -مىغىع الضعؽ -غىض
البيُىٍحن والؿُمُاةُحن ،وظغوف ئهخاحه في
الضعاؾاث الؿُانُت) ئلى الاهخمام بالهاعب يؿغف
في ئغكاء اإلاشغوغُت غلى الىظ ، )49(.قالهاعب ال
ًىاحه الىظ مػؼوال ووخُضا ،بل ًىاحهه مً
زالُ ألاهظمت الىطُت اإلاترؾبت في ال وغُه ومً
()50
زالُ طيغٍاجه الهغاةُت.
وهٌظا جبضو (الهغاءة) مهاعبت حشغٍدُت تهضف ئلى
ؾبر أؾىاع اإلاهغوء واؾخٌشاف بىاؾىه ،صون أن
جضعي لىكؿها لىضىُ ئلى ؾاًت لً جطل ئليها ،ئط

ًلما جٌغعث الهغاءة ،ازخلكذ الىدُجت ،وحاءث
بالجضًض.
وئطا ًاهذ الاججاهاث (البيُىٍت) نض أغلذ مً
ؾلؿت (الىظ) ،ولم حػغ بهُت غىاضغ الػمل ألاصبي
اهخماما ،قان اججاهاث (ما بػض البيُىٍت) نض
أغلذ مً ؾلؿت (الهاعب) ،يما هجض في (هظغٍت
الخلهي) ،و(الخكٌٌُُت) ،خُث ٌػلً الىانض
الخكٌٍُي ألامغٍٍي بىُ صي مان أهه نض اهخهى ػمً
ّ
حؿلـ (الىظ) ألاصبي ،وأن الخكٌٌُُت ما هي ئال
وشاؽ نغاتي ،وزُو الطلت بالىطىص التي
ًدىاولها.
ّ
ئن مكهىم الهاعب ،جطىع ًهُمه اإلاإلل في
طهىه أزىاء غملُت ؤلابضاع وٍداوعه ومشالُخه حؿىي
بُنهما ما صاما ًسػػان لىكـ الشغوؽ اإلادُؿت.
بِىما الهاعب الكاغل ،قهى الظي جطبذ غملُت
الخلهي مهغوهت بيشاؾه ،ومػنى طلَ اقترام
الظاجحن في مؿاخت الىظ ،ػٍاصة غلى ازخالف
الشغوؽ اإلادُؿت لػملُت اليشأة وغملُت الخلهي
قالبػض الخاعٍخي للىظ ال ٌشٍل ؾلؿت غلى
الهاعب الكاغل وال ًلؼمه الىظ بها .بل ّ
ًخدغع منها
لُسلو وهمه الخاص باإلاجاُ ّ
الىص ي ،قُداوعه
اهؿالنا مىه .وٍظهب "ئًؼع" ئلى اغخباع الهاعب
اإلاشالي (اإلاػهض اإلاؿخػص ي غلى الخػغٍل) والخدضًض
أؾاؽ غمل الىانض أو غالم اللؿت ،ؾحر أهه ًكترع
لظلَ مػغقت هىاًا ومهاضض اإلاإلل ّ
ألن اللجىء
ًخم" :خحن ًخػظع جأوٍل الىظ ،خُث ّ
ئلُه ّ
ٌؿض
بػؼ سؿغاث الخأوٍل التي ٌػغقها الخلهي"( ،)51ئهه
ّ
(ًجؿض مجمىع جىحهاث
الهاعب الػمني الظي
الىظ الضازلُت ختى جدؿنى نغاءجه) ئن هظا
الهاعب ئطنً" :ىحض في الىظ طاجه ،وٍغحؼ وحىصه
ُ
ئلى البيُت الىطُت للخلهي اإلاداًث"( )52وبمشاعيخه
ًبني الهاعب الكػلي مػنى الىظ ،ألهه بدػىعه ئلى
حاهبه ًخأؾـ قػل الهغاءة ،ما صامذ بيُت الىظ،
وبيُت قػل الهغاءة مترابؿخان بشٍل وزُو.
وٍخضاعى "ئًؼع" ججاوع الهاعةحن في آن لُهغعّ ،
أن
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الهاعب الػمني ال ٌؿُب الهاعب الكػلي وال ًلغي
صوعه ،بل ّئهه شغؽ الخىجغ الظي ٌػِشه الهاعب
الكػلي غىضما ًدهو الىظ" :قالهاعب الػمني ال
ّ
ًجؿض مجمىع
ًملَ وحىصا خهُهُا ،ألهه
الخىحهاث ألاولُت التي ًهترخها هظ جسُُلي غلى
ّ
نغاةه اإلامٌىحن ،والتي هي شغوؽ جلهُه ،هدُجت
لظلَ ّ
قان الهاعب الػمني ،لِـ مىؿغؾا في حىهغ
ججغبي ،بل مخجظع صازل بيُت الىطىص
هكؿها"(.)53
وئطن قكػل الهغاءة أو ئوالُاث بىاء اإلاػنى وئهخاج
الضاللت التي اؾخسلطها ئًؼع جطب ًلها في مكهىم
اإلاشاعيت واؾخدالب الىظ الظي هى ناصع غلى
اؾخهؿاب الهاعب وصقػه ئلى جدهُو هىٍخه وبىاء
مػىاه .الش يء الظي ًجػل الػمل ألاصبي شغيت
بُنهما وال ًبلـ مضاه ئال بخػاونهما .وهٌظا حػخبر
مكاهُم ئًؼع في" قػل الهغاءة " مٌملت إلاكاهُم
ًاوؽ في "جدؿُم أقو الاهخظاع" وئغاصة يخابت
جاعٍش ألاصب ،وإلاكاهُم ئًٍى في خضؽ الهاعب
اإلاخػاون بػىالم الىظ اإلامٌىت واؾدشغاف آقانه
اإلاغجهبت وللمماعؾاث ؤلاًغوؾُت للهاعب الباعحي في
مؿاػلت الىظ والخىخض في عخاب الهغاءة الٌخابت
والٌخابت الهغاءة.
وئطا ًان مً حامؼ بحن هظه الخىحهاث قهى
الخهاؤها غلى اخترام الهاعب وئغاصة مٍاهخه
الػغوعٍت وصوعه الكػاُ في قَ غهاُ الىظ
وئؾالم ئشػاغُخه ؤلابضاغُت وئن أزظ غليها
اإلابالؿت في الظاجُت وجٌغَـ ما ٌؿمى بظعاتػُت
الخلهي التي نض جيخهي ئلى هىع مً الاؾخسكاف
الىهمي الظي ًخٍىن لضي الهاعب قُحجب الىظ
لطالح ما هى بػض الىظ ،أو ًهىم بىىع مً
الخىاؾإ الؿاطج الظي ًهغب اإلاؿاقت بأنل حهض
ممًٌ قُجػل الهغاءة أنغب ما جٍىن ئلى
()54
الاؾتهالى الكج منها ئلى ؤلاهخاج اإلابضع
ولِـ اإلاغاص مً اإلاإوُ الظاث اإلاؿخػملت للػالمت،
لًٌ اإلاهطىص به " ما ًػمً للػالمت ضالخُتها

ختى في خالت ؾُاب اإلاإوُ/الصخظ"  ،أي جلَ
الاؾتراجُجُت التي حشخؿل باغخباعها مػغقت ؾابهت
وؿدىض ئليها مً أحل جأمحن الاهخهاُ مً الضواُ ئلى
ما جدُل غلُه (اإلاىغىغاث) ،ئن اإلاإوُ بهظا
اإلاػنى هى زاهت جتزاخم قيها ألاؾجن والخؿاؾاث
والىماطج ،ئهه مػاصُ مجغص أو امخالى عمؼي لػالم
ألاشُاء الكػلُت ،ئهه ًخماهى مؼ مضلىالث ؾىؾحر،
أي أهه ٌشخؿل باغخباعه الخطىعاث الظهىُت التي
جدخكظ بها الظايغة وحؿدشاع مً نبل الضواُ،
قمإوُ غالمت ما هى ما ٌؿخضغُه صالها في طهً
اإلاخلهي مً مضلىُ ،ئهه "غالمت مىاػٍت أو غال
وجخػضص الهغاءاث اللؿاهُت :مً أؾلىبُت ،ئلى
بيُىٍت ،وؾُمُاةُت ...وًلها جطل (الىظ) ألاصبي
وحؿخيبـ بيُاجه ونىاهِىه ،في جدلُل وجغيُب
ًخسؿى خضوص الىظ يضاُ ئلى جهاؾؼ الىطىص
و(جىاضها) .لًٌ الخدلُل اللؿىي ًسخلل مً مىهج
ههضي ئلى آزغ ،قالخدلُل ألاؾلىبي هى ؾحر الخدلُل
البيُىي ،ويالهما ًسخلل غً الخدلُل الؿُمُاتي،
والخكٌٍُي ،وئن ًان جدلُل اللؿت هى الهاؾم
اإلاشترى بحن هظه اإلاىاهج الىهضًت حمُػا.
وئطا ًاهذ الاججاهاث (البيُىٍت) نض أغلذ مً
ؾلؿت (الىظ) ،ولم حػغ بهُت غىاضغ الػمل ألاصبي
اهخماما قان اججاهاث (ما بػض البيُىٍت) نض أغلذ
مً ؾلؿت (الهاعب) ،يما هجض في (هظغٍت الخلهي)،
و(الخكٌٌُُت) خُث ٌػلً الىانض الخكٌٍُي
ّ
ألامغٍٍي بىُ صي مان أهه نض اهخهى ػمً حؿلـ
(الىظ) ألاصبي ،وأن الخكٌٌُُت ما هي ئال وشاؽ
()55
نغاتي ،وزُو الطلت بالىطىص التي ًدىاولها
هٌظا خظُذ غملُت الهغاءة في هظا الػطغ
باهخمام لم جدظ به مً نبل ،في الىهض الهضًم،
غلى ًض الىهاص ألاإلاان ،والبيُىٍحن الكغوؿُحن .زم
حاء الخكٌٌُُىن قأزظوا بمهىلت باعث( مىث
الٍاجب) لُبهى الهاعب وخضه ،وحها لىحه ،أمام
الىظ ألاصبي .ونالىا ئن ًل نغاءة هي أؾاؽ نغاءة
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جلؿيها الهغاءة الخالُت ،وئن ًل جكؿحر هى جكؿحر
ّ
زاؾئ ًلؿُه الخكؿحر الالخو.
وزالضت الهىُ ههىُ ئن ؾلؿت الهاعب جمشل
مجمىغت ئخضازُاث جدشٍل غمً بِئت مإؾـ لها
مً خُث ؤلاعر اإلاػغفي والىعي اإلاٌدؿب  ،وهظه
ؤلاخضازُاث التي ٌؿميها البػؼ أصواث جإصي
وظُكت مدىعٍت غمً شبٌت غالناث وعؤي مؼ
آلُاث الهغاءة ألازغي اإلاخمشلت بؿلؿت الىظ
واإلاغحػُاث التي جسظ ًل مً الىظ والهاعب ،
وبىاءا غلى هظا الخىضل ًمًٌ ججؿُم ؾلؿت
الهاعب ئلى مجمىغت ؾاناث وئمٍاهُاث حػمل مػا
لخإصي وظُكت مشتريت  ،وظُكت جؿىٍغٍت حػنى
باإلنتراب مً مىؿهت الىظ اإلاٌخىب وقو ؾُاؾت
غمل مىهجُت زم جخدغي اإلاضازل اإلاخىنػت
واإلاهترخت للىظ نبل الىلىج ئلى بىاؾىه  ،وهظا
الخدغي ًخم مً زالُ بىاء شبٌت مً الػالناث
مؼ الىظ حؿهم في صقؼ غملُت الهغاءة باإلججاه
الصحُذ وجمًٌ الهاعب مً جىكُظ حؼء مً
ؾلؿخه غمً غملُت الهغاءة ،قالخُاعاث اإلاسخلكت
اإلاإؾؿت للهغاءة اإلاداًشت ،قهي غلى الغؾم مً
جباًً مهىالتها ئال أنها ؾاهمذ ًلها في جأؾِـ
همىطج جدلُلي مشترى ًخمغيؼ خىُ الىظ وٍغاهً
غلى شػغٍت الٌالم ؤلاوشاتي في جدهُو أصبُت
الػمل ألاصبي ،قهي جغاهً ًلها -يما ًهىُ ص.غبض
ّ
اإلاؿضي -غلى أن هظا " الٌالم ؤلاوشاتي
الؿالم
ْ
ًهىم ببيُخه اللؿىٍت عنُبا غلى هكؿه ئط لِـ
مىؿلهه وال مغماه أن هطل ضىعة مً الػالم
الىانعي أو الخجغبت اإلاػِشت قػال ،قلِـ الٌالم
قُه أصاة لإلبالؽ بهضع ما هى جغيُب ٌؿخمض
شغغُخه مً بىِخه وضُاؾخه( . )56مؼ اإلاهاعباث
اإلاداًشت ئطا اهخهلذ ؾلؿت اإلاإلل ئلى ؾلؿت
الىظ نبل أن جيخهل ئلى ؾلؿت الهاعب مؼ جىامي
جُاع حمالُت الهغاءة والخلهي خضًشا .ومً هىا هدً
أمام نػُت جخػلو باإلبضاع مً حهت  ،والخلهى مً
حهت أزغي  ،وٍطبذ الٍاجب والهاعب ؾغقحن

حغٍدحن للىظ  ،وال ههىُ ههُػحن  ،قالٍاجب
ٌؿعى لُطل مػمىن هطه ئلى طهىُه الهاعب ،
يما ٌؿعى الهاعب لهغاءة ما أعاصه الٍاجب زلو
الؿؿىع  ،وهىا جخضازل ؤلاشاعة وؤلاًداةُت
وؾٍُىلىحُت الهاعب ومؼاحُخه وخاالجه الاهكػالُت
قاما أن جٍىن لطالح الىظ  ،أو غضه ولًٌ مؼ
ًل ًبهى الىظ هى الىظ  ،وجبهى حضلُت الػالنت
ٍّ
بحن الٍاجب والهاعب عهُىت لخلىص الىظ أو اهخكاءه
 ،ولًٌ مؼ ًل هظه اإلاػؿُاث جبهى حضلُت
الػالنت ناةمت  ،وهىا ًىؿلو الخُاُ وجخػضص الغؤي
فى غالم الىظ ألاصبي .
الهوامش:
( )1و في أوؾؼ مػاهُه:جىغُذ مغامي الػمل الكني يٍل،
ومهاضضه باؾخسضام وؾُلت اللؿت ،وهى ًغيؼ غلى شغح
زطاةظ الػمل وؾماجه.
( )2ؾػُض ًهؿحن ،اهكخاح الىظ الغواتي (الىظ والؿُام،
ؽ ، 1، ،اإلاغيؼ الشهافي الػغبي ،1989 ،ص76،
( )3الؿظامي ،جأهِث الهطُضة والهاعب اإلاسخلل ،اإلاغيؼ
الشهافي  ،الضاع البُػاء  ،بحروث ،ؽ ،1999 ،1 ،ص103 ،
( )4عاي ولُم ،اإلاػنى ألاصبي ،مً الظاهغاجُت ئلى الخكٌٌُُتـ،
جغً ،ىةُل ًىؾل غؼٍؼ ،صاع اإلاأمىن ،ؽ ،1بؿضاص،1987 ،
ص.20 ،
( )5اإلاغحؼ الؿابو25 ،
( )6قش  ،هل ًىحض هظ مً هظا الكػل ،ؾلؿت
الجماغاث اإلاكؿغة ،جغ ،أخمض الشُمي ،اإلاجلـ ألاغلى
للشهاقت  ،ؽ ،1 ،الهاهغة ،2004 ،ص.40،
( )7اًؼع قىلكاهجاهج ،قػل الهغاءة ،هظغٍت في الاؾخجابت
الجمالُت  ،جغ ،غبضالىهاب غلىب ،ص.ؽ ،اإلاجلـ ألاغلى
للشهاقت  ،2000 ،ص.131 ،
( )8اإلاغحؼ الؿابو ع.28 ،15 ،
( )9ؾلمان ،ؾىػان ،عوبحن ،جىىغاث الىهض اإلاىحه ئلى
الجمهىع ،في غمً:الهاعب في الىظ ،مهاالث في الجمهىع
والخأوٍل ،جدغٍغ ؾلُمان ،ؾىػان ،عوبحن ،يغوؾمان، ،
جغ ،خؿً هاغم ،وغلي خايم ضالح ،1 ،" ،صاع الٌخاب
الجضًض اإلاخدضة ،بحروث ،2007 ،ص.38-37 ،
(qu'est ce cite par w.iser.l'acte de la lecture.p199 )10
،j.p.sarter que la litterature
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( )11ص.هىع شغٍل ،صقاغا غً الخُاُ ،غالم الكٌغ،
اإلاجلض ،16الػضص ،1986 ،54 ،ص298 ،
( )12بدث في مكهىمي الهغاءة والخأوٍل مجلت الكٌغ ،ص17
( )13اإلاطضع الؿابو ،ص106 ،
( )14خؿً الىاص ،في مىاهج الضعاؾت ألاصبُت ،ميشىعاث
الجامػت ً ،ىاًغ  ،1984 ،ص86 ،
( )15عوالن باعر ،الىهض و الحهُهت ،جغ ،ئبغاهُم الخؿُب،
مجلت الٌغمل‘ ،ع ،1984 ،11 ،ص26 ،
( )16اصًث يحروػٍل ،غطغ البيُىٍت ،جغ،حابغ غطكىع،
وػاعة ؤلاغالم ،بؿضاص ،1985 ،ص .285
( )17ضالح قػل ،مىاهج الىهض اإلاػاضغ ،ئقغٍهُا الشغم،
الضاع البُػاء ،2002 ،ص.116 ،
( )18بشغي مىس ى ضالح ،هظغٍت الخلهي ،أضىُ وجؿبُهاث،
اإلاغيؼ الشهافي الػغبي ،ؽ ،1الضاع البُػاء ،2001 ،ص،
.18
( )19ئًمان ؾلىان ،الىظغٍت ألاصبُت اإلاػاضغة ،جغ ،ؾػُض
الؿاهمي ،صاع قاعؽ لليشغ والخىػَؼ ،ؽ ،1غمان،1996 ،
ص.159،
( )20غبض اإلالَ مغجاع -الخدلُل الؿُمُاتي للخؿاب
الشػغي– مجلت غالماث ج 5م2ص1992-145:
(ً )21ىظغ :خبِب مىوس ي – يخاب قػل اليشأة
والخدىُ ص153 ،152 :
( )20بشغي مىس ى ضالح ،هظغٍت الخلهي ،ص.52
( )21هبُلت ئبغاهُم ،الهاعب في الىظ ،هظغٍت الخأزحر
والاجطاُ ،غمً مجلت قطىُ ،الهاهغة ،اإلاجلض،5
الػضص ،1أيخىبغ هىقمبر ،ص 101ـ.104
( )22خضاصة ؾالم ،الىظ وججلُاث اإلاخلهي ،الٍىٍذ،
خىلُاث ألاصب والػلىم الاحخماغُت2000 ،م ،ص44 ،ـ.48
( )23بشغي ضالح مىس ى ،هظغٍت الخلهي،ص46 ،
( )24الباػعي ؾػض ،صلُل الىانض ألاصبي ،مٌخبت اإلالَ قهض، ،
ؽ2003 ،1م ،ص.131 ،
( )25ضالح قػل ،مىاهج الىهض اإلاػاضغ ،ص150 ،
( )26مدمض غبض الىاضغ خؿً ،هظغٍت الخىضل ونغاءة
الىظ ألاصبي ،اإلاٌخب اإلاطغي لخىػَؼ اإلاؿبىغاث ،الهاهغة،
مطغ ،1999 ،ص68 ،
( )27حان بىُ ؾاعجغ– ما ألاصب ،اؾدشهض به خؿحن الىاص
ص.56 :

( )27بً جىمي ،الهغاءة وغىابؿها اإلاطؿلحُت  ،مجلت
نغاءاث  ،حامػت ٌؿٌغة  ،الػضص ألاوُ2009 ،م ،ص .34
( )28بشغي ضالح مىس ى ،هظغٍت الخلهي ،ص .46
( )29أبى خؿً أخمض ،مً نػاًا الخلهي والخأوٍلً ،لُت
آلاصاب والػلىم ؤلاوؿاهُت ،حامػت مدمض الخامـ الغباؽ،
ص .104
( )30أبى اخمض خامض ،الخؿاب والهاعب ،هظغٍاث الخلهي،
وجدلُل الخؿاب وما بػض الحضازت ،مإؾؿت الُمامت،
الغٍاع ،1997 ،ص.102 ،
( )31اًؼع قىلكاهج( )wolfgangiserقػل الهغاءة ،هظغٍت في
الاؾخجابت الجمالُت ،جغ ،غبض الىهاب غلىب ،اإلاجلـ
ألاغلى للشهاقت2000 ،م ،ص.27 ،
( )32اإلاطضع الؿابو ،ص.116 ،
( )33جحري اهجلخىن ،مهضمت في هظغٍت ألاصب ،جغ ،أخمض
خؿان هىاعة ،مإؾؿت الترحمت واليشغ  ،ؽ1997 ،2م،
ص.74 ،
( )34اإلاطضع الؿابو ،ص.71 ،
( )35اإلاطضع الؿابو ،ص.71 ،
( )36هاظم غىصة زػغ ،ألاضىُ اإلاػغقُت لىظغٍت الخلهي،
ص136،
( )37اًٍى ،امبحرجى اًٍى ،الهاعب في الحٍاًت ،جغ ،اهؿىان
أبىػٍض ،ؽ ،1اإلاغيؼ الشهافي الػغبي ،الضاع البُػاء ،بحروث،
1996م ،ص.77 ،
( )38مىحشُلي ألٌُـ ،وًىعبالن ،اإلاػنى والدؿبُو
والؿحروعاث ،مجلت غالماث اإلاؿغبُت ،جغ ،مدمض ٌشىحي ع،
2004 ،21م ،ص.53 ،
( )39حىلُت حىعج ،الىهض والخجغبت الضازلُت في
غمً:جىمبٌجزححن ،ههض اؾخجابت الهاعب ،مً الشٌالهُت
غلى ما بػض البيُىٍت ،جغ ،خؿً هاظم وغلي خايم،
اإلاجلـ ألاغلى للشهاقت ،ص .ؽ ،الهاهغة1999 ،م ،ص،
.104
( )40اًٍى هظغٍت الخأوٍل والخؿاب وقاةؼ اإلاػنى  ،جغ،
ؾػُض الؿاهمي ،اإلاغيؼ الشهافي الػغبي ،ؽ ،1الضاع
البُػاء ،بحروث 2003م ،ص120،121 ،
( )41صاًَ جىن ،غلم الىظ  ،مضزل ،مخضازل
الازخطاضاث ،جغ ،ؾػُض خؿً بدحري ،صاع الهاهغة،
ؽ ،2الهاهغة2005 ،م ،ص.208 ،
( )42اًٍى ،الهغاءة في الحٍاًت ،ص.،24
( )43ئًؼع ،قػل الهغاءة ،هظغٍت في الاؾخجابت الجمالُت،
ص.157 ،
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( )44هظغٍت الخلهي ،ص ،135 ،قػل الهغاءة ،ص.174 ،
( )45ص /مدمض ملُاوي ،جلهي الىظ ألاصبي بحن الخأؾِـ
وألاقام ،مجلت اإلاىنل ألاصبي ،الػضص 403 ،حشغؾً
الشاوي2004 ،م.
( )46اإلاطضع الؿابو،
( )47غبضاإلاالَ مغجاع ،هظغٍت الىظ ألاصبي ،صاع هىمت،
الجؼاةغ2007 ،م ،ص.107 ،
( )48اإلاطضع الؿابو ،ص 108
( )49خؿً زمغي ،هظغٍاث الهغاءة وجلهي الىظ ألاصبي،
مجلت الػلىم ؤلاوؿاهُت ،غضص 1999/12 :ص.174
( )50حان ؾخاعوبؿٍي ،هدى حمالُت للخلهي ،جغحمت :مدمض
الػمغي ،صعاؾاث ؾاُ ،غضص 1992/6 :قاؽ ،ص
( )51غبض الػؼٍؼ ؾلُماث .الىنؼ الجمالي وآلُاث ئهخاج الىنؼ
غىض ئًؼع .مجلت صعاؾاث ؾُمُاةُت أصبُت ع 1992 .6ص .6
( )52اإلاطضع الؿابو ،ص56

( )53الغوص ئبش :الخلهي ألاصبي (ث) مدمض بغاصة .م .صعاؾاث
ؾُمُاةُت أصبُت ع 1992 .6ص .13
خبِب مىوس ي
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