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 ناهج نقض الغواًت الؿلوصًت" الحنم النقضي في جقُُم صعاؾت "م

لنخابي "البؼل في الغواًت الؿلوصًت" و"البناء الفجي في الغواًت 

 صعاؾت في نقض النقض الؿلوصًت"

المسعودي ناصرد. أحمد موسى 
(*) 

 حاملت اإلالو زالض

   اإلاؿخسلص

)مىاهج ه٣ض الغواًت الؿٗىصًت( حهضٝ َظا البدض بلى ؤلاظابت ًٖ ألاؾئلت آلاجُت: ما َبُٗت ألاخ٩ام الى٣ضًت  في ٦خاب 

٤ ها٢ض 
ّ
ل ُوٞ املخههت ل٨خابي "البُل في الغواًت الؿٗىصًت" و"البىاء الٟجي في الغواًت الؿٗىصًت"؟ و٠ُ٦ ُبىِذ؟ َو

الى٣ض ٞحها؟. واُٖخمض في َظٍ الضعاؾت ٖلى مىهج ه٣ض الى٣ض. وونل الباخض بلى ؤن الخ٣ُُم الى٣ضي ٧ان ٖلى زالزت 

ُت ٖلى ألاخ٩ام اإلاىظهت بلى ال٨خابحن، ؾىاء مٓاَغ، ُبجي مٗٓم ها ٖلى جهىع هٓغي ٚحر ص٤ُ٢؛ مما ؤصي بلى مأزظ مٗٞغ

غ ٖلمي،  ا في بٌٗ اإلاىاهج صون جبًر ًًّ ٗىص ايُغاب الخ٣ُُم بلى مسالٟت ؤؾـ زابخت ه٣ض ما ٧ان مجها لهما ؤم ٖلحهما. َو

 بٌٗ اإلاهُلخاث الى٣ضًت اإلاخضاولت. والخٗمُم ٚحر اإلاٗلل لؤلخ٩ام، بياٞت بلى الٗضو٫ ًٖ اؾخٗما٫ 

 ه٣ض الى٣ض، ؤصب، ه٣ض، الغواًت الؿٗىصًت.الهلماث اإلافخاخُت: 

 

                                                                            
 ظامٗت اإلال٪ زالض بإهها -ؤخمض مىسخى اإلاؿٗىصي: ؤؾخاط ألاصب الخضًض اإلاؿاٖض ب٣ؿم اللٛت الٗغبُت وآصاهها (*)
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Critical Judgments in Evaluating a Study Called “Methods of 

Criticizing Saudi Novels” applied to two books: “The Hero in 

the Saudi Novels and The Artistic Architecture in Saudi 

Novels”: 

A Study in Criticism of Criticism. 

Dr. Ahmed Mousa Nasser Almasoudi
(*)  

King Khalid University 

 

Abstract 

This study aims at answering the following questions: what is the nature of critical judgments applied in 

―Methods of Criticizing Saudi Novels‖ to the two books: The hero in the Saudi novel and the artistic 

architecture in Saudi novel‖? And how these judgments were established? To which extent does the 

author succeed? This study adopted the method of criticism of criticism and concluded that the critical 

evaluation applied in the study has three manifestations that have been established on an inaccurate 

theoretical conception, which has led to epistemological shortcomings regarding the judgments 

directed to the two books whether with or against. According to this study, such obvious struggles in 

the presented evaluation can be attributed to violation of the well-established critical fundamentals 

without scientific justification and to some unexplainable generalizations as well as ignoring widely 

used terms. 

Keywords: Meta-Criticism, Literature, Criticism, Saudi Novel. 
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 مقضمت

ا  اصة في خحَز اعر إلاا بٗضَا، بط جدبىؤ مى٢٘ الٍغ اعر هها، ٍو ًُ ا ٧اهه مجاله، بإؾماء مدضصة  ًًّ ًغجبِ الُٗاء اإلاٗغفي ؤ

ش الضعاؾاث املخه هت للغواًت الؿٗىصًت، وظض ؤن خؿً حجاب الخاػمي َى الجٛغافي، ٞةطا هٓغ الباخض في جاٍع

ل ختى 8118ناخُب ؤو٫ عؾالت ٖلمُت مسههت لها، ُسّجلذ في ظامٗت ؾٗىصًت )الخاػمي،  (. ولم ًمٌ و٢ذ ٍَى

 (.8102ؤهجؼ الخاػمي ؤَغوخخه في الض٦خىعاٍ في الازخهام هٟؿه )الخاػمي، 

حن الٗلمُحن، واٖخم  ض٫ ٖلى طل٪ و٢ض وكغ الىا٢ض َظًً اإلاكغٖو ض ٖلحهما باخشىن ٦ثر ممً اهخهج الخ٣ل هٟؿه. ٍو

ظا الٗضص ٣ًخهغ ٖلى ما اَلٗذ ٖلُه ٣ِٞ مً  ا. َو
ً
ها زالزحن بدش بخاالث الضعاؾاث الى٣ضًت ٖلحهما، ٣ٞض ٞا١ مجمٖى

 صعاؾاث ؾغصًت ؤهجؼث خى٫ الغواًت املخلُت. 

تها وجدلُل مدخىاَا اإلاٗغفي مً ٢بل الضاعؾحن، بلى ؤن و٢ض ا٦ُخٟي باالج٩اء ٖلى ججغبت الخاػمي الى٣ضًت، صون مغاظٗ

ْهغث في بضاًاث ال٣ٗض ألاو٫ مً ألالُٟت الشالشت، بىاصع صعاؾاث ًم٨ً لل٣اعت جهيُٟها في ظملت بدىر ه٣ض الى٣ض، 

 و٢ض اَخم ؤصخاهها بُٗاء الخاػمي، بياٞت بلى اَخمامهم بيخاط هٓغاثه مً الباخشحن الؿٗىصًحن.

ا  -ؤ٢هض ه٣اص الى٣ض -مغاظٗاتهم الى٣ضًت  وال ق٪ في ؤن   غح حؿائالث ملخت ًٖ صوَع جخُلب بوٗام الىٓغ ٞحها، َو

ى ما جغوم َظٍ الضعاؾت الجهىى به، وال ؾُما ؤهه ال جىظض صعاؾاث  في ج٣ضًم الضعاؾاث الؿغصًت وجدلُلها وج٣ُُمها. َو

 ًت ٖلى خض ٖلم الباخض.    ه٣ضًت ازخهذ بخدلُل زُاب ه٣ض الى٣ض في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىص

ا، زالر هي: مىاهج الضعاؾت في الغواًت الٗغبُت في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت     وصعاؾاث ه٣ض الى٣ض اإلاكاع بلى ْهىَع

(. ومىاهج ه٣ض 0912(. واججاَاث الى٣ض الغواجي في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت لًُٗت ال٣غشخي )8101لٗاجكت الٗخ٤ُ )

ان )الغواًت الؿٗىصً كغ 0917ت: ٖغى وصعاؾت لؿلُان الخٖغ
ُ
(. وؾخ٩ىن مىي٘ اَخمام َظا البدض؛ ل٩ىجها ؤو٫ ما و

يكغ ٖمال ٖاجكت الٗخ٤ُ وؾلُان ال٣غشخي. ًُ ، ومخضاو٫ بحن ؤًضي ال٣غاء، في خحن لم   في ٦خاب مُبٕى

ُت؛ ألولىٍته   ان في بٌٗ اإلاؼال٤ اإلاىهجُت واإلاٗٞغ ظا البدض ًٟترى و٢ٕى صعاؾت الخٖغ ا في مجا٫ بدىر ه٣ض َو

ى ما بٗض َظا الٗمل ٖلى مؿاءلت َغاث٤ ج٣ُُم َظا ؤلانضاع اإلايكىع الظي  الى٣ض في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت، َو

ان زالزت مٓاَغ في ج٣ُُمه صعاؾتي  جىاو٫ ناخبه بالضعاؾت والخدلُل ظهىص الخاػمي الى٣ضًت. و٢ض اجسظ ٦خاب الخٖغ

، ؤو الجم٘ بُجهما في مىيٕى بُٗىه، ٠ُ٨ٞ ججلذ َظٍ ألاخ٩ام في ٦خاب مىاهج ه٣ض الخاػمي، ما بحن خ٨م له ؤو ٖلُه

ا لئلظابت ًٖ الؿاالحن الؿاب٣حن،  ًُ ٤ ها٢ض الى٣ض ٞحها؟. وؾِؿخٗان في َظا البدض؛ ؾٗ ل ٞو الغواًت الؿٗىصًت؟ َو
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اث اإلاهُلر وؤلا  م للىو الى٣ضي في مؿخٍى ظغاء وألاخ٩ام الى٣ضًت بمىهج ه٣ض الى٣ض الظي ٣ًىم ٖلى الىن٠ والخ٣ٍى

 وصخت الاؾدىاص بلى اإلا٣ىالث الى٣ضًت وؾالمت جىُٓم ْىاَغ اإلاضوهت اإلاضعوؾت.

 جمهُض

٣هض بإخ٩ام   مً بظغاءاث ه٣ض الى٣ض في َىع مٗالجخه ه٣ض ؤلابضإ. وٍُ
ً
ٌٗض بَال١ ؤخ٩ام ال٣ُمت ظؼًءا ؤنُال

ت في مضوهت ما، مً خُض ٢بىلها ال٣ُمت: آلاعاء التي ًدضص ٞحها الضاعؽ مىا٢ٟه الى٣ضًت مً ا ُت ؤو ال٨ٍٟغ لجىاهب اإلاٗٞغ

ٌ٘ مً ه٣اص الى٣ض؛ ألن مى٢ٗهم اإلاٗغفي  ظا ؤلاظغاء الى٣ضي )الخ٣ُُم(، مخى٢ ًها، واؾخدؿاجها ؤو الٌٛ مجها. َو ؤو ٞع

ً. وألانل في َظا الخ٣ُُم، ؤن -وإن لم ٌٗىا -ًدخم ٖلحهم ُت ٨ًخمل ٢ىامها بالخ٣ُُم اإلابَر ًٟطخي بلى هخاثج  مغاظٗت مٗٞغ

ب.   ٫ ٖلحها في جىًُض الضعاؾاث ألاصبُت، وصٞٗها بلى مؿاًغة الىخاط ألاصبي اإلاخجضص بٟٗل الخجٍغ ٗىَّ ٌُ 

ا ًإحي   ٣ت مىخضة في بَال١ ؤلاخ٩ام، ٞإخُاهً ان، ًدبحن ؤهه لم ج٨ً له ٍَغ وبةوٗام الىٓغ في صعاؾت ؾلُان الخٖغ

ا ًجخم٘ في الخٗل٤ُ الىاخض خ٨مان مً اإلاال٠، ؤخضَما للخاػمي وزاهحهما ٖلُه،  الخ٨م للخاػمي مباقًغا، وؤخُاهً

و٦الَما بسهىم اإلاىيٕى هٟؿه، مما ًغب٪ جل٣ي جل٪ ألاخ٩ام لضي ال٣اعت. وفي مىاي٘ ؤزغي ًٟغص اإلاال٠ مأزظ ٖلى 

ت ٦ُُٟت بوكاء ج ل٪ ألاخ٩ام ومضي ٦خابي الخاػمي صون ؤن ًإحي بما ًىا٢ًها.  وما َى ظضًغ بالخإمل في طل٪ ٧له، مٗٞغ

ىتها وحٗلُلها. وؾ٩ُىن في اإلاتن اإلاىالي، ٖبر زالزت مداوع، جٟهُل لُغاث٤ الخ٣ُُم الشالر في ٦خاب  ال٣ضعة ٖلى بَغ

ان.  ؾلُان الخٖغ

 املحوع ألاوى: ألاخهام املخصصت إلاؼاًا النقض الؿغصي للحاػمي 

مجاالث ال٣ًُت وجدضًض مٗاإلاها الؼمىُت  وؤولها ٢ىله: "ؤما خؿً الخاػمي  ٣ٞض ٧ان مهخما بك٩ل ٦بحر بظ٦غ

ظا الخدضًض الظي ؾا٢ه مً الى٣اص ظٗله ٣ًؿم ال٣ًاًا ج٣ؿُما مى٣ُُا ٖاصال، ٦ما ؤؾهم ٖىىان  البدشُت ، َو

ان،  ، م 0917الضعاؾت في اجباٖه َظا اإلاىهج؛ ألن البىاء الٟجي له ٢ًاًا مدضصة ومضعوؾت مً ٢بل الى٣اص" )الخٖغ

ىا، ٢ض ًجض098 ان مً ٢ى٫ٍ بمى٣ُُت الخ٣ؿُم؛ ألن ألانل بىاء  (. َو اإلاغء نٗىبت في الدؿلُم بما ونل بلُه الخٖغ

ؿخ٣ى ج٣ؿُماث هاظؼة مً ه٣اص 
ُ
 ؤن ح

ً
ا وال ٖاصال َُّ ؿخيبِ مً الىو اإلاضعوؽ، ولِـ مى٣ُ ٌُ ٤ ما  ال٣ًاًا وج٣ؿُمها، ٞو

ً، ل٣ًاًا مضوهاث ببضاُٖت مسخلٟت ًٖ الىو ألاصبي مىًَ اإلا٣اعبت والخدلُل. ٞل٩ل هو ببضاعي ٢ًاًاٍ  آزٍغ

 الخانت وبهمخه اإلاٟتريت، وإال ٞما ظضوي صعاؾخه بن ٧ان نىعة مُاب٣ت لىهىم ؾب٣خه!.

ان ٖضًصا مً ألاؾئلت التي َغخها الخاػمي في ٦خابه البىاء الٟجي )الخاػمي،  (، 801, م8118وبٗض ؤن ؤوعص الخٖغ
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ان بإجها: " جض٫ ٖلى ٖم٤ ال٨ٟغة ا لتي ًخدضر ٖجها الباخض وهي ؤؾئلت مهمت، ومى٣ُُت بال ؤهه لم ًظ٦غ ونٟها الخٖغ

ان، ُل٤ ألاخ٩ام" )الخٖغ ًُ  (. 021, 099, م0917عؤًه الظي ًغجر؛ ولٗل طل٪ ألن البدض باإلاىاهج الخضًشت ال 

م  - بن َظا ال٣ُحن في ون٠ جل٪ ألاؾئلت، والخ٨م لها بـٗم٤ ال٨ٟغة، وبإجها مهمت ومى٣ُُت، ٣ًحن ال ًشبذ  بٚغ

ان له بطا ما هى٢ل مً وظىٍ ؤولها: ًخٗل٤ بةظغاء الىا٢ض هٟؿه، ٣ٞض ا٦خٟى بُغح ؤؾئلخه صون ج٣ضًم  -حٗلُل الخٖغ

بظاباث مدخملت ٖجها. ومهمت الضاعؽ ٖىض ه٣له قاًَضا ما مً مضوهخه، ال جخى٠٢ ٖىض َغح ألاؾئلت ٞدؿب، زم 

راث مٗللت، ٞمً ؾِؿض م٩اهه؟ لِـ ال٣اعت بُبُٗت الخا٫، الاهخ٣ا٫ بلى قاَض آزغ. وإطا لم ٣ًم الىا٢ض بىي٘ جٟؿح

ى ٢بل طل٪ ٧له، وا٢٘ في ؤ٤ٞ جى٢٘ ًيخٓغ ُٞه مً الباخض الظي  ٞهى مخل٤ لؤلؾئلت وإظاباتها وله بٗض طل٪ عؤًه. َو

ؾها اقخٛل ٖلى صعاؾخه وخضص مك٩لتها وؤَضاٞها ومضوهتها، ًيخٓغ الٟٓغ بخدلُل مٗلل ٖلى حؿائالث الٓاَغة التي صع 

 الباخض.

(، ٞهي جضوع خى٫ ؤؾماء شخهُاث عواثُت، 801, م8118)الخاػمي،  وزاهحها: طو نلت بُبُٗت ألاؾئلت هٟؿها

ظا ٌٗجي ؤجها مً نى٠ ألاؾئلت التي ال جٟطخي بظاباتها بلى ؤخ٩ام 0987نٟغ" لغظاء ٖالم )ٖالم،  9وعصث في عواًت " (. َو

ان: بجها جدىا٢ٌ م٘ ؤؾـ اإلاىاهج الخضًشت التي هخ٤ٟ ه٣ضًت جد٨م ٖلى الٗمل ؤلابضاعي ؤو له. وههظ ا ال مٗجى ل٣ى٫ الخٖغ

م٘ اإلاال٠ في ٧ىجها جىإي ًٖ بَال١ ؤخ٩ام ال٣ُمت، ول٨ً في آلان هٟؿه، هسخل٠ مٗه في اؾخضٖاء ما َى زابذ لخل٪ 

 . (Culler, 2002,  p300)اإلاىاهج )مً بَما٫ ألمغ الخ٣ُُم( لخٗلُل ظاء به في ٚحر مىيٗه 

م٨ً لل٣اعت عصَا بِؿغ؛ و  ان بلى الخاػمي جداقُه بَال١ ؤخ٩ام ال٣ُمت. وهي وؿبت ٚحر ص٣ُ٢ت ٍو زالثها: وؿبت الخٖغ

ت، و٢ض نغح بظل٪ في م٣ضمخه، ٞٗلى ؾبُل اإلاشا٫ ه٣غؤ: "و٢ض  ألن الخاػمي هٟؿه جىدى مً صعاؾخه ؤن ج٩ىن مُٗاٍع

٩ام بلى ألانى٫ الٟىُت لهظا الًٟ ]الغواًت [  )الخاػمي، اٖخمضث اإلاىهج الٟجي بما ٣ًخًُه مً جدلُل ومىاػهت واخخ

 (. 9, م8118

حر  -٦ما ؤقاع في م٣ضمخه - ومما ًا٦ض ال٣ى٫ الؿاب٤ للخاػمي، اؾدبٗاصٍ ما٫ التي بضث لـ]ـه[ يُٟٗت، ٚو " ألٖا

ما٫ اإلاخب٣ُت ؾخحن عواًت )الخاػمي،  ان ٢بل الكغٕو (. َظا ما ٧ 9,م8118مد٣٣ت للكغٍو الٟىُت، و]ازخاع[ مً ألٖا

ا ألَضاٝ صعاؾخه الى٣ضًت؛ لظل٪ ال ًلؼم ال٣اعت ٦شحر ٖىاء لُجض  ًُّ في جدلُل اإلاضوهت، ؤما في م٣اعبتها، ٞالىا٢ض ٧ان ٞو

"ؤخ٩ام ٢ُمت" مبشىزت في ظمُ٘ ٞهى٫ ٦خاب البىاء الٟجي، مجها ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ال الخهغ: " وسجذ الخب٨ت بةخ٩ام"، 

٤. ومجها )ٞخاة مً خاثل( "، و" اٞخ٣ضث عواًت  و" هجخذ ال٩اجبت"، و" ؤما الغواًاث التي يٟٗذ ٞحها وؾاثل الدكٍى

ت في عواًت ألاقباح[  ت وؤلازاعة"، و" ٧اهذ ]الصخهُاث الشاهٍى ٣ضث بالخالي الخٍُى )وصاٖا ؤحها الخؼن( .. بلى الخضاٞ٘ ٞو
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ا"، طاث ٢ُمت ٞىُت ٖالُت"، و" ٧اهذ ]عواًت نالخت[ مً ؤ٦ثر عواًاجه ]ٖبض
ً
ؼ مكغي[ ٞىُت وجماؾ٩ و" عواًاث َٛذ  الٍٗؼ

لت الدجم")الخاػمي،  , 872, 079, 022, 29, 28, م 8118ٖلحها ج٣ىِخا اإلاكهض والىن٠ ٞبضث بُُئت ؤلا٣ًإ متَر

 (. ولى مًِىا في ٦خابت َظٍ ألاخ٩ام، لًا١ خحز َظا البدض ًٖ اؾخ٣هائها. 971, 119

ان ٢ض ون٠ خؿً ا لخاػمي في صعاؾت البىاء الٟجي بإهه ال ًُل٤ ألاخ٩ام في م٣اعبخه ؤلابضإ وإطا ٧ان ؾلُان الخٖغ

اُن الىا٢َض بإهه ٧ان خظًعا مً " بَال١ ألاخ٩ام  الغواجي، ٞةهه في جدلُله بدض "البُل في الغواًت الؿٗىصًت"، ًه٠ الخٖغ

؛ مً خُض ؤهه لم ًىجغ بلى ؤَىاثه املجغصة في ب َال١ ألاخ٩ام بل ظاءث ؤخ٩امه ولٗل َظا ما ًمحز الباخض ًٖ ٚحٍر

ظا مما ٣ًى٘ ال٣اعت ههظٍ الىٓغة ٦شحًرا" ان،  مٗللت بلى خض ٦بحر َو  (.     97, 92, م 0917)الخٖغ

ان الخ٨م الؿاب٤ للخاػمي بىاء ٖلى همىطظحن ٞدؿب مً صعاؾت )الخاػمي،  , 978, م 8118ل٣ض ؤوكإ الخٖغ

ىا ًم٨ً ال٣ى٫: بن الخ٨م ًٟخ٣غ بلى ال982 ض٢ت، ٧ىهه لم ًخدب٘ ظمُ٘ ألاخ٩ام الىاعصة في صعاؾت البُل ختى ( . َو

"، وبإهه" لم ًىجغ بلى ؤَىاثه املجغصة "، وبإن "ؤخ٩امه مٗللت".    ٌؿخُُ٘ ون٠ ناخبها بـ "الخظع"، و"جمحٍز ًٖ ٚحٍر

وال نٟدت. 280َظٍ ؤعبٗت ؤخ٩ام، نُٛذ ب٣ُحن؛ اٖخماًصا ٖلى همىطظحن ٞدؿب مً صعاؾت، ججاوػث نٟداتها 

لؿىا يض بظغاء الخ٣ُُم في خض طاجه؛ ل٨ىىا هدؿاء٫ ًٖ ؾالمت  بظغاء الخ٣ُُم، بىنٟه   -في َظا اإلا٣ام - ق٪ في ؤهىا

ان الخ٨م  صعاؾت ٖلمُت مد٨مت وميكىعة في ٦خاب ًخضاوله ال٣غاء.  وزمت ؤؾئلت ملخت مً ٢بُل؛ ٠ُ٦ جإحى للخٖغ

ل صعؽ ظمُ٘ بدىثهم الؿغصًت، ؤو ُٖىت للخاػمي بالخمحز مً ٚحٍر صون ؤن ًىضر مً َم ؤولئ ٪ الى٣اص آلازغون؟ َو

مجها؛ لِؿهل ٖلُه الخ٨م ٖلحهم، زم الخ٨م لضعاؾتي الخاػمي، والخا٫ ؤن ال٣اعت ال ًٟٓغ بما ًض٫ ٖلى ؤن الباخض ٢ض 

ان ٖل ى صعاؾاث ؤَل٤ خ٨مه بٗض اؾخ٣غاء ص٤ُ٢ إلاضوهاث الى٣اص ٚحر الخاػمي، ٦ما ؤن ال٣اعت ال ًجض بخالت مً الخٖغ

 ؾاب٣ت، بجى ٖلى هخاثجها ؤخ٩امه الؿاب٣ت. 

ان الظاجُت ًٖ الخاػمي، ٞىٌٟي جغصٍ ال٣غاءة اإلاخإهُت في ؤخ٩امه. وطل٪ بؿبب َبُٗت صعاؾاث الٗلىم  ؤما هٟي الخٖغ

٨غي واظخماعي. وختى ال ٩ًىن ٦المىا ٚحر مؿدىض بلى ب ها الخٗال٤ م٘ ما َى ز٣افي ٞو غاَحن، ؤلاوؿاهُت التي ًٟغى مىيٖى

ٓهغ ٞحها اهخماٍئ ال٨ٟغي والاظخماعي، وال  ٞهظٍ قىاَض ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ال الخهغ، وعصث في صعاؾت البُل للخاػمي، ٍو

ٍ الخدحز بىعي ؤو بضوهه بلى مى٠٢ ٨ٞغي مًاص له. ولٗل  مالمت ٖلُه في طل٪، ٞمً ؾُإزظ ٖلُه مى٢ٟه الظاحي، ٣ٞض ظغَّ

ػمي ٖلى ما ط٦غهاٍ، ٢ىله ًٖ الغواًاث التي صعؾها في مبدض "الهىعة مً ؤوضر ألامشلت مً ٦خاب البُل للخا

الغوماهد٨ُُت": " و٢ض ازخاع ٦خاب َظٍ الغواًاث لصخهُاتهم الغثِؿت بِئاث ؤظىبُت ل٩ي ًماعؾىا ٞحها الخب بال ٢ُىص . 

هٟؿها:" ومما ًاؾ٠ (. و٦ظل٪ ه٣غؤ في الهٟدت 72, م8118صون ؤن ٩ًىن بُجهم عابِ بال عابِ الكُُان ")الخاػمي، 
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م اهخمائهم بلى ؤلاؾالم - له ؤن ٦خابىا و٧اجباجىا نّىعوا َظٍ الٗال٢اث.. ٖلى ؤجها ؤمىع ٖاصًت لِـ ٞحها بزم وال ُٖب".  -ٚع

والىا٢ض في الؿُا١ طاجه، ًبحن عؤًه في جالفي جل٪ اإلاأزظ في الىهىم ألاصبُت بما ال ًسغظها مً َبُٗتها الٟىُت، ب٣ىله: " 

ْى٠٢ ؾحر ألاخضار ل٣ُى٫: بن طل٪ خغام، ٞهظا الٗمل ًخٗاعى م٘ الًٟ، ول٨ىا هُالبه ولؿىا هُ ًُ الب ال٩اجب ؤن 

 (.72, م8118بهٟخه مؿلما ؤن ًخدمل مؿاولُت اهخماثه، وؤن ٣ًى٫ طل٪ مً زال٫ الًٟ" )الخاػمي، 

بدؿب  -الش٣اُٞت التي جدؿم بن الىا٢ض في اإلاىاي٘ الؿاب٣ت، قإهه في طل٪ قإن ؤي باخض في الٓىاَغ ؤلاوؿاهُت و 

ً ٦ثر مً ؤمشا٫ ٚاصامحر ومِكُل ٞى٧ى وجىماؽ  بإجها" مخٛحرة والٟهم ؤلاوؿاوي لها مد٩ىم بمٟاَُم مؿب٣ت  -م٨ٍٟغ

لي، وآزغ،  ظا الخدحز مىنىٝ بدخمُخه الشابخت في الٗلىم ؤلاوؿاهُت، ٖلى 019, م8117ججٗله مخدحًزا")الغٍو (. َو

ه بحن جدحز وإ ؤو ٧امً )اإلاؿحري، جٟاوث بحن الباخشحن في صعظ م، وفي هٖى ، م 0918؛ نض٣ًي، 70, م0992ت جدحَز

ُت بٗمىمها بال٣ٗالهُت واإلاشالُت ٚحر اإلاخدحزة 81  ,Blanci)(. بل ونل الك٪ في اجهاٝ الباخشحن في املجاالث اإلاٗٞغ

2017, p1).  

ُت في الٗلىم ؤلاوؿاهُت مُلب ً ها، وإطا اج٣ٟىا ٖلى ؤن جد٤ُ٣ اإلاىيٖى هٗب جد٣ُ٣ه، بؿبب زهىنُت مىيٖى

ُت اإلاُل٣ت في  ٞةهه ٌؿهل ٖلُىا، ؤن هخ٣بل جدحزاث الباخشحن في الضعاؾاث ألاصبُت، وؤال هبالٜ ٦شحًرا في ونٟهم باإلاىيٖى

جدلُل مضوهاتهم ؤلابضاُٖت، ٞالٗلىم ؤلاوؿاهُت شخيء، والٗلىم الُبُُٗت شخيء آزغ؛ ألن مىيٕى ألاولى حؿ٨ىه الش٣اٞت، 

ى الىا٢ض وال  ها في اإلااصة املجغصة. وإطا ؾمٗىا خؿً الخاػمي هٟؿه، َو يحر في طل٪، بسالٝ الشاهُت التي ًخدضص مىيٖى

ُت في الخُاب ؤلاوؿاوي، ٞهى ًا٦ض التزامه باهخماثه الضًجي وال٨ٟغي  وألاصًب، ٞةهىا هلُٟه ٖلى وعي بسهىنُت اإلاىيٖى

مي، وإلى مجخمعي اإلاؿلم ومامً بال٣ُم التي جغبِذ ٖلحها، ومً زم ٞـ]بن[ ٦ما في ٢ىله: " ؤها ٧اجب مىخم بلى صًجي ؤلاؾال 

 (.8109، 08221البٗض ألازالقي خايغ في ؤٖمالي")صخُٟت اإلاضًىت، الٗضص 

ان ٢ض  ولئن ٧اهذ ؤخ٩ام ال٣ُمت الؿاب٣ت ٢ض ازخهذ بمىاًَ ال٣ىة في صعاؾت الخاػمي، ٞةن بٌٗ آعاء الخٖغ

ى ما ؾُجهٌ بخدلُله املخىع آلاحي.ؤناهها ٢ضع مً الخىا٢ٌ ما بح  ن مضح و٢ضح إلاىيٕى بُٗىه. َو

 املحوع الشاني: ألاخهام اإلاخناقظت لضى الخغكان في جقُُم نقض الحاػمي 

ظٍ ألاخ٩ام اجسظث نىًعا مخباًىت، ٞمجها ما ظاء مسهًها لخ٣ُُم ؤلاظغاء الى٣ضي لخؿً الخاػمي، مً ٢بُل  َو

٤ ؤلازباع ؤو الخىاع ؤو جُاع ٢ىله: " ٞدؿً الخاػمي ٢ؿم ال٣ًاً ٣ت وعوصَا في الغواًاث بما ًٖ ٍَغ ا، بدؿب ٍَغ

هاع صعاؾت هٟؿُت ٖم٣ُت، بال ؤن طل٪ ٦ٟل له مىهجُت مخمحزة في البدض مً خُض التزامه ههظٍ  ظا ال ًٟي إْل الىعي َو

غ ألابٗاص الىٟؿُت الى٣اٍ التي ًخدضر ٖجها، و٢ض جىلض ًٖ َظا الخ٣ؿُم جهي٠ُ الغواثُحن بدؿب اَخمامهم بخ هٍى
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ٓهغ بإن َظا الخ٣ؿُم اٖخمض ٖلى اإلاًمىن وخضٍ صون الالخٟاث بلى الك٩ل، م٘ ؤن الك٩ل ٢ض  لصخهُاث عواًاتهم. ٍو

ان،   (. 82, 82, م٩ً0917ىن ؾبًبا ل٨ك٠ بٌٗ الجىاهب الىٟؿُت")الخٖغ

ان، ٞهى ًغي ؤن ج٣ؿُم الخاػمي ا، جىا٢ٌ ؤخ٩ام الخٖغ ًُّ ٢ًاًاٍ لم ٌؿٟٗه في بهجاػ  باصت طي بضء ًبضو ظل

ان في آزغ ال٣ٟغة هٟؿها، ٞإزظ ٖلى  صعاؾت هٟؿُت ٖم٣ُت، والخ٣ؿُم هٟؿه ٦ٟل للىا٢ض مىهجُت مخمحزة. زم ٖاص الخٖغ

خحن، لٗل  ٍغ خحن ظَى الضعاؾت مُلها بلى اإلاًمىن وإٟٚا٫ الك٩ل في اإلا٣اعبت والخدلُل. وال مىام مً حسجُل ملخْى

ا.ٞحهما ما ًطخيء لىا آعاء ا ًٟ ان اإلاظ٧ىعة آه  لخٖغ

د٨م ٖلُه، ٣ُٞا٫: بن صعاؾخه  ًُ ب وال مً بُٗض، ٠ُ٨ٞ  ألاولى: لم ًيؿب الخاػمي صعاؾخه بلى اإلاىهج الىٟسخي مً ٢ٍغ

 -بىظه ٖام -لم ج٨ً صعاؾت هٟؿُت ٖم٣ُت. ولى اجب٘ ه٣اص الى٣ض َظا ؤلاظغاء في جهيُٟهم الضعاؾاث الؿغصًت ؤو ألاصبُت 

غمى بال٨الم لىنٟذ ظمُٗها ب٠ًٗ ٞو ًُ له٤ هها، وخى٦مذ بىاء ٖلى م٣خطخى م٣ىالجه.  ولئال 
ُ
ائها إلا٣خًُاث مىهج ؤ

ٖلى ٖىاَىه، جدؿً ؤلاقاعة بلى ؤن اإلاىهج اإلاٗلً في ٦خاب البُل، ٧ان "اإلاىهج الٟجي بما ٣ًخًُه مً جدلُل ومىاػهت، 

ى ما ٌٗجي ؤن ال2, م8118ومدا٦مت لؤلنى٫ الٟىُت لل٣هت")الخاػمي،  ضعاؾت ال جيخمي بلى م٣اعباث الخدلُل (. َو

ان في مضوهت الضعاؾاث التي اهًىث في الٟهل الشالض اإلاٗىىن بـ "اإلاىهج  م طل٪، ٣ٞض ويٗها الخٖغ الىٟسخي، وبٚغ

 الىٟسخي".

ان،   ان بإن بدض البُل للخاػمي ٚحر مسهو للضعاؾت الىٟؿُت )الخٖغ , 0917ومً الالٞذ للىٓغ، وعي الخٖغ

اء بمخُلباث "الضعاؾت الىٟؿُت الٗم٣ُت" بدؿب  (، ول٨ً طل٪ لم72م ٌكٟ٘ له بإن ٌؿلم مً مؿاءلخه خى٫ الٞى

ٖباعة اإلاال٠. ولى ؤجها وعصث مغة في ٦خابه اللخمـ ال٣اعت ٖظًعا لهاخبها؛ ول٨جها ج٨غعث بلٟٓها، ؤو بما ؤصي مضلىلها في 

ان،   (. 90, 91, 89, 89, 82, 72, م0917ؾخت مىاي٘ )الخٖغ

ان )مبدض البٗض الىٟسخي( مً ٦خاب الخاػمي، لىظضهاٍ واخًضا مً ؤعبٗت  ولى جإملىا اإلابدض الظي صعؾه الخٖغ

ى واخض مً ؾبٗت ٞهى٫، ظمٗتها  مباخض، ق٩لذ الٟهل الخامـ "ؤبٗاص شخهُت البُل في الغواًت الؿٗىصًت". َو

( نٟدت، ٫617 الضعاؾت )الضعاؾت بحن صٞخحها. وإن اؾخٗمل ال٣اعت الىن٠ ال٨مي، ٞؿُجض ؤن ٖضص نٟداث ٞهى 

ى ما ٌٗجي ؤن وؿبخه بلى مجمٕى نٟداث الٟهى٫ 15في خحن ؤن ٖضص نٟداث مبدض البٗض الىٟسخي ) ( نٟدت. َو

(43.2.ِ٣ٞ )% 

ما ازىان، وعصا في نضع الٟهل الخامـ الظي اخخىي مبدض البٗض الىٟسخي،  وإطا هٓغها بلى ؤؾئلت الخاػمي، َو

٣ت اإلاىاؾبت لخ٣ضًم ؤبٗاصَا؟" )الخاػمي، وهههما" ٠ُ٦ ًغؾم ال٣ام شخهِخه؟  (، ٞلً 921, م8118وما الٍُغ
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صعظذ بم٣خًاٍ في نى٠ 
ُ
ا لصخهُت البُل باإلاٗجى الظي ؤ ًُّ  هٟؿ

ً
ج٣ىصها بلى ما ٌصخي بإن صعاؾخه جخىدى جدلُال

ان.    الضعاؾاث الىٟؿُت مً ٢بل الخٖغ

ان بلى الخدلُل الىٟسخي، ما لم ٣ًله مىٓ  ما٫ ألاصبُت، الشاهُت: ًيؿب الخٖغ غٍو له، ٞاإلاىهج الىٟسخي في جدلُله ألٖا

ؿخٗمل  و٦ظل٪ الٟىىن، حهخم بٗملُت الخل٤ ألاصبي، وصعاؾت خُاة ألاصباء، بىنٟها وؾُلت لٟهم هخاظهم ألاصبي والٟجي. َو

ظٍ الصخهُاث 098, م0991)الُالب، َظا الى٣ض ٖلم الىٟـ في جدلُل الصخهُاث ال٣ههُت وما بٗضَا(. َو

لِسخي،)الىع٢ُ باتهم")ٚو (. ولظل٪ حهخم بضعاؾت 11, م8117ت( في هٓغ َظا اإلاىهج " شخىم خ٣ُ٣ُىن بضواٞٗهم وٚع

لي، وآزغ،   حر الىاُٖت" )الغٍو ٣ىلهم الىاُٖت ٚو ش َٟىلتهم اإلاخمحزة ٖو  (. 112, م8117"جىاٍع

ٗضَّ مً ُٖىب َظا اإلاىهج " الاَخمام باإلاًمىن الى  ٌُ ٟسخي للىو )الؿلى٦ُاث ومً َىا لم ٨ًً مؿخٛغًبا، ؤن 

٣غ ؤن الخدلُل الىٟسخي لِـ لضًه ما ٣ًىله ًٖ  ض هٟؿه ًخٗٝغ ههظا العجؼ ٍو غٍو وال٣ٗض( ٖلى خؿاب الك٩ل الٟجي؛ ٞو

لِسخي،  ان " اٖخمض ٖلى اإلاًمىن وخضٍ صون 11, م8117ؤصبُت ألاصب")ٚو (.  وبىظه ٖام، جٓل ٖباعة ؾلُان الخٖغ

ىيىح الىٓغي، ٞلم ٌٗغى اإلاال٠ في ج٣ضًمه اإلاىهج الىٟسخي، صوع صعاؾت الخ٣ىُاث الالخٟاث بلى الك٩ل "، مٟخ٣غة بلى ال

ان،   (. 71, 78, 70, م0917الٟىُت في ٦ك٠ الجىاهب الىٟؿُت )الخٖغ

با ظضا مً الٗم٤، بل حٗض       ى ٢ىله: "٧ان ٢ٍغ ان، ج٣ًُُما آزغ ٌكبه ما ؾب٤ لىا ه٣اقه، َو وه٣غؤ مً ٦الم الخٖغ

ٖما٫ الى٣ضًت التي ٦خبذ ًٖ الغواًت الؿٗىصًت؛ المخال٦ها طل٪ الٗىهغ اإلاهم، والخ٩ىًٍ اإلاترابِ، صعاؾخه مً ؤَم ألا 

بال ؤن طل٪ لم ٨ًً ٚالبا ٖلى صعاؾخه؛ بط اَخم ٦شحرا بةعاص]٦ظا[ الكىاَض ٖلى ال٣ًاًا التي ًُغخها صون الاَخمام 

م مً طل٪ بال ؤن  لى الٚغ ان، بالجاهب الخدلُلي لؤلٖما٫ الغواثُت ٖو َىال٪ مالمذ للٗم٤ ؤْهغتها الضعاؾت" )الخٖغ

 (.099, م0917

ظا ما ًدخم ٖلى ها٢ض الى٣ض ؤن ٩ًىن  جهل مً ٢بل الباخشحن. َو
ُ
بن اإلاى٢٘ اإلاٗغفي لى٣ض الى٣ض، ٨ًؿبه ؤَمُت ال ج

في الخٗبحر، بما  خظًعا ما ؤم٨ىه الخظع في بَال١ ؤخ٩امه ونُاٚت لٛخه، ٞاألولى حؿخلؼم الخٗلُل، والشاهُت جخُلب الض٢ت

ان في َظا الىٕى  ت ٦خاب الخٖغ ًً٘ ال٣اعت ٖلى اإلاضلى٫ صون ؤن ًسمً ما طا ؤعاص اإلاال٠ ب٩لماجه. وال ق٪ في ؤن ؤولٍى

ا.  ًٟ  مً الضعاؾاث الى٣ضًت في مكهضها الى٣ضي املخلي، ٢ض ظٗل ٖبء ٖمله مًاٖ

ظٍ الخىَئت، لىبحن ؤن بٌٗ ٢غاءاث ه٣ض الى٣ض، ٢ض ًإزظ هها بٗ  ٌ الباخشحن صوهما جض٤ُ٢ ألخ٩امها، ٖلى ؤجها َو

ُت ومىهجُت. ومً طل٪، ون٠ صعاؾت الخاػمي بالٗم٤ الظي  م مً و٢ٕى بٌٗ ؤصخاهها في ؤزُاء مٗٞغ مؿلماث، بالٚغ

ان مً ؤَم الضعاؾاث الى٣ضًت التي ٦خبذ ًٖ الغواًت الؿٗىصًت. بضاًت، هدً في َظا البدض لِـ  ظٗلها بدؿب الخٖغ
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ان ج٣ُُمه لضعاؾتي مً قإهىا ج٣ُُ ت الى٣ضًت التي بجى ٖلحها الخٖغ م صعاؾت الخاػمي، ٞٗملىا ًىا٢ل مضي اهًباٍ اإلاٗٞغ

 الخاػمي.

ان في جدلُله صعاؾتي الخاػمي  ومً َىا، ؾىداو٫ م٣اعبت اإلا٣هىص بلٟٔ "الٗم٤" التي ج٨غع اؾخٗمالها لضي الخٖغ

ان، ان َظا اللٟٔ في بضاًت اإلابدض 099, 091, 91, 91, 89, 82, 72, م0917حؿ٘ مغاث)الخٖغ (. و٢ض زو الخٖغ

الشاوي مً الٟهل الشالض مً ٦خابه، ببًٗت ؾُىع ٢ا٫ ٞحها: " ولٗل ال٣غب مً الٗم٤ والبٗض ًٖ الؿُدُت ؤو 

 :ً  ال٨ٗـ ًغظ٘ ألمٍغ

 هٕى اإلااصة الٗلمُت مً خُض ٖضصَا، وظىصة بىائها الؿغصي.

 ض ٞحها. وإصعا٥ الباخض للماصة الٗلمُت وؤبٗاص البد

ان،  ً" )الخٖغ بٗض ًٖ الٗم٤ خؿب ٣ٞضٍ ؤخض الٗىهٍغ  ،0917ٞةطا اظخم٘ ألامغان ٧ان البدض ٖم٣ُا، ٍو

 (.89م

اث: ىا زالر ملخْى  َو

ا في الخ٨م لها ؤو ٖلحها.  -
ً
 ٖضص الهٟداث في الضعاؾاث الٗلمُت لِـ ماقًغا مىًبُ

ما٫ الؿغصًت، ولِـ مهُلًخا لىن٠ اإلااصة  البىاء الؿغصي مهُلر حؿخٗمله الضعاؾاث ألاصبُت في م٣اعباتها - ألٖا

الٗلمُت طاتها، زم بطا ؾلمىا به بدؿب اإلاال٠، ٠ُ٨ٞ ًخإحى له ٢ُاؽ "ظىصة" البىاء الؿغصي في البدىر الٗلمُت، 

 بطا لم ج٨ً لضًه مٗاًحر ؤو م٣ىالث واضخت ٌٗخمض ٖلحها.

ا. ول٨ً ؤوى له ؤن ًدضص بض٢ت  ًم٨ً لىا٢ض الى٣ض جدلُل الضاعؾت ألاصبُت اإلا٨خىبت واإلاىجؼة   - ؤمامه وونٟها وجٟؿحَر

"بصعا٥ الباخض" إلااصجه الٗلمُت وإصعا٦ه ألبٗاص بدشه. بن ؤلاصعا٥ ٖملُت ٣ٖلُت، جخهل بالىعي، وهي ٚحر زايٗت 

ت ٖم٤ صعاؾت ؤو ؾُدُتها.   لل٣ُاؽ والخهي٠ُ ختى ًخىؾل هها بلى مٗٞغ

ان ال ٌؿ٠ٗ ال٣اعت في بي ا في صعاؾت بن خضًض ؾلُان الخٖغ اءة مضلى٫ لٟٔ  "الٗم٤" الظي ٌٗض مغ٦ؼٍَّ

ان بضلُل ٢ىله:" ولٗل مً ؤَم الؿماث البدشُت مؿإلت الٗم٤ والؿُدُت؛ ألجها مهمت في ٖملُت البدض الٗلمي  الخٖغ

ان،  (.89, م0917مً خُض ٧ىجها مً ؤَم الٗالماث ٖلى ظىصة البدض" )الخٖغ

ان بلى َظا الل ٟٔ )الٗم٤(، بىنٟه مُٗاًعا صون ؤن ًدضص مٟهىمه بجالء، ٢ض ؤ٣ٞض َظٍ وال ق٪ في ؤن ع٧ىن الخٖغ

ال٩لمت ٞاٖلُتها، ٞإنبدذ ًٟٞايت، ال ٌٗى٫ ٖلحها في بنضاع خ٨م مً ٢بُل " حٗض صعاؾخه ]البىاء الٟجي للخاػمي[ مً 

ما٫ الى٣ضًت التي ٦خبذ ًٖ الغواًت الؿٗىصًت؛ المخال٦ها طل٪ الٗىهغ اإلاهم]الٗم٤[،   والخ٩ىًٍ اإلاترابِ".  ؤَم ألٖا
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م بلٟٔ 
َّ
ا في مىذ ألاًٞلُت “زم بن ال٣اعت لى ؾل ًُ ٗضَّ وخضٍ ٧اٞ ٌُ الٗم٤"، ٞهل ا٢تراب الىا٢ض مً جد٣ُ٣ه 

ان البدىر ألازغي التي ٦خبذ ًٖ الغواًت الؿٗىصًت، زم  لضعاؾخه؟! ٞةهه ًب٣ى لضًه ؾاا٫ آزغ َى: َل صعؽ الخٖغ

. ٢اعن بُجها وبحن صعاؾت الخاػمي ختى   ًُمئن بلى ويٗها في الخهي٠ُ الظي ط٦ٍغ

ت الى٣ضًت للخاػمي، هٟي اَخمامه بخدلُل اإلاًمىن في صعاؾت  ومً مٓاَغ الخىا٢ٌ في آعاء اإلاال٠ في جدلُله الغٍئ

ان، (، م٘ ؤن اإلاال٠ ٢ض ؤزبذ للخاػمي اٖخماصٍ ٖلى اإلاًمىن صون الك٩ل في الغواًت 82, م0917البُل )الخٖغ

ان، (. وقبُه باإلاشا٫ الؿاب٤، ؤلاقاعة بلى ؤن َبُٗت اإلاىهج في صعاؾت البىاء الٟجي ال ًم٨ً ناخبها 92, م0917)الخٖغ

ان، زبذ بالكىاَض للضعاؾت هٟؿها، الخىٕى في 021, م0917مً بَال١ ألاخ٩ام ٖلى اإلاضوهت الغواثُت )الخٖغ
ُ
(، في خحن ؤ

ان، ما٫ الغواثُت )الخٖغ  (.022, م0917بنضاع ألاخ٩ام ٖلى ألٖا

٣ض ٦ك٠ لىا َظا الٗغى ًٖ نى٠ مً الخ٣ُُم الظي خملذ ٖباعاجه الخ٨م وه٣ًُه. ٚحر ؤن ؤخ٩اًما ؤزغ، ل

في صعاؾتي الخاػمي، ٞما جل٪  -مً وظهت هٍٓغ -٧اهذ ٞحها ٖباعاث الىا٢ض ٢ُُٗت الضاللت في ونٟها إلاىاًَ ال٠ًٗ 

     ألاخ٩ام، وما ألاؾاؽ اإلاٗغفي الظي بجى ٖلُه الىا٢ض ٞحها آعاءٍ.  

 املحوع الشالث: اإلاأزظ النقضًت كلى الحاػمي من وحهت نـغ الخغكان

جٟطخي بىا م٣اعبت ؤخ٩ام ال٣ُمت في صعاؾت )مىاهج ه٣ض الغواًت الؿٗىصًت( بلى مىا٢كت ما ظاء مجها مأزظ ه٣ضًت  

ا، ٦ما عؤًىا ُٞما ج٣ضم مً خضًصىا. ومجها
ً
َظا الىمىطط: "الخاػمي  ٖلى الىا٢ض، مهاٚت بٗباعاث خاؾمت ال جدمل اؾخضعا٧

٧ان مهخما بجم٘ الىهىم التي جدمل بقاعاث هٟؿُت وج٣ؿُمها خؿب ؤلاقاعاث الشالر ؤلازباع والخىاع وجُاع الىعي 

هاع صعاؾت هٟؿُت ٖم٣ُت مشل: بًغاصٍ لىو مً عواًت ؾ٣ُٟت الهٟا الظي ججاوػ نٟدت وهه٠  بال ؤن طل٪ ال ًٟي إْل

ان، الهٟدت صون ْهىع لصخهُت ال٩اجب   (.77 ،72م ،0917جهاثُا" )الخٖغ

هاع صعاؾت هٟؿُت ٖم٣ُت"، بما ٢ُل في بضاًت  ان "طل٪ ال ًٟي إْل وججىًبا للخ٨غاع، ه٨خٟي في الخٗل٤ُ ٖلى ٢ى٫ الخٖغ

َظٍ الىع٢ت، مً وؿبت اإلاال٠ صعاؾت الىا٢ض بلى مىهج لم ًخبىاٍ، ولم ًىو ٖلى اؾخٗماله، بل ال جىظض م٣ىالث ٞحها 

ض في الدؿلُم به؛ ألهه ال مىخمُت بلُه . وؤما هٟي ْهىع شخهُت الىا٢ض في م٣اعبت مضوهخه الغواثُت، ٞد٨م ًضٖى بلى التًر

ظا في خا٫ صخت الاؾخضال٫ به ٖلى ُٚاب شخهُت الىا٢ض  ا، بَال١ خ٨م ما بىاء ٖلى همىطط ًدُم. َو َُّ ٌؿخ٣ُم مىهج

ان؛ ألن الخ ى ما ال ًم٨ً ؤلا٢غاع به للخٖغ ا". َو ًُّ (. وهي 980, م8118اػمي خلل الكاَض في ؾخت ؾُىع )الخاػمي، "جهاث

ان في َى٫ الكاَض الظي ؤوعصٍ الخاػمي،  ٧اُٞت لىٟي الُٛاب الجهاجي الظي ُون٠ به. وفي آلان هٟؿه، هخ٤ٟ م٘ الخٖغ

 و٧ان ًم٨ً الا٦خٟاء بإظؼاء صالت مىه.
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ه مً ٚمىى، ٢ض ُبىِذ ٖلُه ؤخ٩ام وؤلاق٩ا٫ ؤن الخ٨م الؿاب٤ ٖلى الخاػمي ٖلى ما ؤنابه مً ؤزُاء،  وما مؿَّ

ان، (، مجها ما ظاء في ؾُا١ اإلا٣اعهت بحن صعاؾت 91, 89, م0917ؤزغي؛ هي مأزظ عنضَا ٖلُه ها٢ض الى٣ض)الخٖغ

(، و٦خاب البُل في الغواًت الؿٗىصًت، وه٣هض ٢ى٫ اإلاال٠: " ٧اهذ ؤ٦ثر ٢غًبا بلى البدض 0911للباخشت مها الكاٌ٘ )

ٓهغ ٢غهها مً اإلاىهج الٗلمي مً زال٫ جدلُلها لل٣ًُت التي جخدضر ٖجها بٗض بًغاصَا للىهىم الٗلمي مً ال خاػمي ٍو

ان،  (.77, م0917التي جضٖم ٢ًُتها" )الخٖغ

بن اإلا٣اعهت بحن بدشحن ٖلمُحن، ٖمل ًخُلب زُىاث، مجها: صعاؾت ؤوظه الدكابه والازخالٝ بُجهما، زم جدلُل 

وال جهضع ألاخ٩ام بال بٗض اؾخٟغاٙ الجهض في جٟدو مىهجُت ٧ل مجهما. ول٨ً في الكاَض الخٟهُالث الض٣ُ٢ت ٞحهما. 

جسُى ها٢ض الى٣ض طل٪ ٧له، و٢ُ٘ بٗباعة خاؾمت، ؤًٞلُت صعاؾت ٖلى ؤزغي، بىاء ٖلى ما  -مىي٘ ه٣اقىا - الؿاب٤

ان -ُت. وهي ٢ضعة صر لضًه مً ٢ضعٍة لضي الباخشت في جدلُل الىهىم التي ا٢خُٗتها مً مضوهتها الغواث  -بدؿب الخٖغ

ٞا٢ذ ٞحها اإلاالٟت خؿً الخاػمي، ما ظٗل صعاؾتها ؤ٢غب بلى اإلاىهج الٗلمي. والالٞذ للىٓغ ؤن َظا الخ٨م اٖخمض ُٞه 

م مً ؤن صعاؾخحهما، جؼزغ بكىاَض ٦شحرة، ال  ٖلى قاَض ٞدؿب لضي الخاػمي، وقاَضًً لضي مها الكاٌ٘، ٖلى الٚغ

مً ٦خابحهما. وإطا اٖخمض ال٣اعت ٖلى مُٗاع ها٢ض الى٣ض في اإلا٣اعهت، وؤ٢هض ظىصة جدلُل ج٩اص جسلى مجها نٟدت 

ان للىا٢ضة، ٞٗلى ؾبُل  الىهىم الىاعصة في ؾُا١ الضعاؾت، ٞؿىٝ ًٓهغ مً جل٪ الكىاَض، ما ًسلخل قهاصة الخٖغ

ً )الكاٌ٘،  ، م 0911بؿُغ )الكاٌ٘، (، وؤزغي 197، م 0911اإلاشا٫، وعصث قىاَض ٖل٣ذ ٖلحها الباخشت بؿٍُغ

٨ظا ًٓهغ لىا، ؤن الىن٠  97، 92، م 0911(، ٞدؿب، ومجها قىاَض لم ٣ٌٗبها جدلُل )الكاٌ٘، 910، 99، 91 (. َو

ى مً نى٠ “بـ  ؤ٦ثر ٢غًبا مً اإلاىهج الٗلمي" ون٠ ًٟٞاى، وال ؾُما ؤهه وعص في ؾُا١ صعاؾت مً ٢بُل ه٣ض الى٣ض، َو

 ؤخ٩امها طاث َاب٘ مُٗاعي.   الضعاؾاث اإلاىٓىع بلحها، بىن٠ 

ان  ومً اإلاأزظ التي ُعنضث ٖلى ججغبت الخاػمي الى٣ضًت في ٦خابه "البىاء الٟجي في الغواًت الؿٗىصًت"، مأزظ للخٖغ

م مً اَخمامه بظ٦غ ؤبٗاص ال٣ًُت، ومالمدها بال ؤن الٗمل الخىٓحري  لى الٚغ جخهل بالجاهب الىٓغي ٣٦ىله: " ٖو

م٤ ؤ ٦ثر؛ ولظل٪ ظاءث ؤٚلب ٢ًاًاٍ مانلت مً ال٨خب الى٣ضًت التي اججهذ بلى الخدلُل، ولم ًدخاط بلى قمى٫ ٖو

ظا  غ ًهلر ألن ٩ًىن في الغواًت َو
ّ
ىٓ ًُ ت؛ ولٗل لظل٪ وظها ألن لِـ ٧ل ما  ًدٟل ٦شحرا بالضعاؾاث الى٣ضًت الخىٓحًر

ان،   (.091، م 0917بؿبب اعجباٍ الى٣ض الخضًض بالضعاؾاث الٟلؿُٟت" )الخٖغ

ا في الٗىانغ جش حر ال٣ٟغة الؿاب٣ت، لضي ٢اعئها ظملت مً الدؿائالث، بل وجضٞ٘ بلى مغاظٗت ه٣ضًت، ًم٨ً خهَغ

 آلاجُت: 
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ىن٠ بدض مً ؤخا٫ ٖلحها بٗم٤ ؤو  - ًُ خماص في خض طاجه ٖلى صعاؾاث ؾغصًت جدلُلُت ال ًٚايت ُٞه، وال  الٖا

 ببضاُٖت، ؾُدُت، ٞإَم ال٨خب الى٣ضًت التي جل٣ٟها الى٣اص ٖلى ازخال 
ً
ٝ ؤلؿىتهم، ٧اهذ ٦خًبا خلل ؤصخاهها ؤٖماال

ا. ومجها ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ال الخهغ، ٦خاب ظحراع ظىهاث " زُاب الخ٩اًت: بدض في اإلاىهج"  ًً ولم ج٨ً جىٓحًرا مد

ىلىظُا الخ٩اًت “الظي صعؽ ُٞه عواًت "البدض ًٖ الؼمً الًاج٘" إلااعؾُل بغوؾذ، وصعاؾت ٞالصًمحر بغوب  مىٞع

 غاُٞت" التي ٢اعب ٞحها ٖضًصا مً الخ٩اًاث العجُبت.الخ

غ ًهلر ألن ٩ًىن في الغواًت "، ي٠ٗ ٦ٟاًت بٌٗ م٣ىالث  -
ّ
ىٓ ًُ بن ٧ان ٣ًهض ها٢ض الى٣ض ب٣ىله: " ألن لِـ ٧ل ما 

ه( زايٗت في  ا ٧ان هٖى ًًّ ما٫ ؤلابضاُٖت، ٞهظا ؤمغ مخ٤ٟ ٖلُه؛ ألن مٟاَُم اإلاىهج )ؤ اإلاىهج في جدلُل بٌٗ ألٖا

إحي صوع الىا٢ض إلاغاظٗت م٣ىالث اإلاىهج، بىاء ٖلى جدلُل ؤلابضإ، ؤما اظتراع جُ ب ؤلابضاعي، ٍو ا لهحروعة الخجٍغ ىَع

. ؤما بطا ٧ان  اإلا٣ىالث الى٣ضًت الىاظؼة وجُب٣ُها بجمىص ٖلى ٧ل ججغبت ؤصبُت، ٞةظغاء ٌُٗل ٞاٖلُت اإلاىهج وجُىٍع

ت هٟؿها، ٞال مىام لل٣اعت  ان ٌٗجي الىٍٓغ مً ال٣ى٫: بن َظا مما ال ًُلب مجها. وؾىسخل٠ م٘ ها٢ض الى٣ض في الخٖغ

ت  ض وقمىلُت -َظا الغؤي؛ ألن مجا٫ الىٍٓغ ؤي  -لِـ جدلُل الىهىم مباقغة، ٞهي  -بما جخه٠ به مً ججٍغ

ت ٣ت الٟهم والخٟؿحر والاؾخيخاط  -الىٍٓغ " نىعة ٧لُت ًٖ اإلاىيٕى الظي ًخجه بلُه بالضعاؾت جخإؾـ ٖلحها ٍَغ

اص، وألا  ت ٖلى 7, م8102صواث الانُالخُت لظل٪، ؤي ًخإؾـ ٖلحها اإلاىهج")ٍػ ى مىاٍ ازخباع ٢ضعة الىٍٓغ (. َو

اث ؤلاوؿاهُت؛ ألجها  ظان اإلاهُلخان )ال٨ٟاًت والخماؾ٪ اإلاى٣ُي( ًالثمان الىٍٓغ ال٨ٟاًت والخماؾ٪ اإلاى٣ُي. َو

ب وال٣ُاؽ ٖلى هدى ناعم ختى ٌؿخٗان بالصخت اص،  ٚحر ٢ابلت للخجٍغ  (.81, م8102والخُإ في جض٤ُ٢ ظىصتها )ٍػ

وباليؿبت بلى اعجباٍ مىاهج الى٣ض الخضًض بالضعاؾاث الٟلؿُٟت ٦ما ط٦غ اإلاال٠، ٞإمغ ال ٣ًضح في ألاولى؛ ألن  -

ُت التي ج٣ىم ٖلحها ٧ل اإلاىاهج الى٣ضًت.. ولظل٪ هجض اإلاىاهج التي حٗخمض ٖلى  "ألا٩ٞاع الٟلؿُٟت جمشل ألانى٫ اإلاٗٞغ

، م 8101غئي الٟلؿُٟت طاث الخإزحر ال٨بحر ٖلى ٨ٞغ ؤلاوؿان جخماػ بصخيء مً الشباث والضًمىمت")الجبىعي، ال

ا بالٟلؿٟت، ٞاإلاىهج ؤصاة 88
ً
(. وال مٗجى ألن ٌؿىض عجؼ مىهج ه٣ضي ما ًٖ جدلُل ٖمل ببضاعي، بلى ٧ىهه مغجبُ

ظا ٌٗجي ؤن اإلا٣ىالث الٟ ت ُبىِذ ٖلى مىُل٣اث ٞلؿُٟت. َو لؿُٟت ال ٌؿخٗان هها بهىعة آلُت مباقغة في م٣اعبت لىٍٓغ

ا في م٣اعبت بٌٗ الىهىم لهلتها )ؤي  اء بضوَع ؤلابضإ، ومً زم ٞةن اصٖاء ي٠ٗ مىاهج الى٣ض الخضًض في الٞى

  .ً  اإلاىاهج( بالضعاؾاث الٟلؿُٟت، اصٖاء ٚحر مبَر
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 الخاجمت

٣ٞض وعصث في صعاؾت "مىاهج ه٣ض الغواًت الؿٗىصًت"  ؤزبدذ َظٍ الىع٢ت صخت الٟغيُت التي وعصث في م٣ضمتها،

ًىا بإصلت  ا ٖلى اؾخ٣غاء واٝ، وبًٗها لِـ مبَر ًُّ ُت زاَئت. ومً جل٪ ألاخ٩ام، ما لِـ مبي ؤخ٩ام ُبىِذ ٖلى ؤؾـ مٗٞغ

خ٩ام ؤو ٢ُاؽ مى٣ُي، ؤو ٚحر مٗخَمض في بَال٢ها ٖلى هخاثج صعاؾاث ؾاب٣ت. بياٞت بلى الخىا٢ٌ اإلالخّى في بٌٗ ألا 

ان، وؿبخه بلى صعاؾتي الخاػمي بٌٗ ؤلاظغاءاث  خبذ في ج٣ُُم صعاؾتي الخاػمي. وُعنض ٖلى الخٖغ
ُ
الى٣ضًت التي ٦

ُت اإلاخٗل٣ت ببٌٗ اإلاىاهج الى٣ضًت في  الى٣ضًت التي لم جخىاٞغ ٞحهما. وؤزحًرا، ؤْهغ َظا البدض، بٌٗ ألازُاء اإلاٗٞغ

ُٟها. بياٞت بلى اؾخٗمالها  صعاؾت "مىاَض ه٣ض الغواًت"، ؾىاء في مؿخىي  ا الىٓغي، ؤم في مؿخىي م٣ىالتها جْى بَاَع

ان، ا٢خدام َظا املجا٫ اإلاٗغفي دؿب لضعاؾت الخٖغ ًُ ا. وبىظه ٖام،  ًًّ ا مهُلخاث ٚحر مخضاولت ه٣ض )ه٣ض الى٣ض(  ؤخُاهً

خده الباب ؤمام الباخشحن الالخ٣حن الؾخجالء م٩ىهاث الخُاب الى٣ضي في ألاصب الؿٗىصي، ىن جُىُعٍ بالخدلُل  ٞو اإلاَغ

ُت ألازغي.      واإلاغاظٗت اإلاىهجُت، قإهه في طل٪ قإن الخُاباث اإلاٗٞغ
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 اإلاصاصع واإلاغاحم: اإلاغاحم:

 اإلاصاصع:

ان، الُبٗت الشاهُت،البُل في الغواًت الؿٗىصًتالخاػمي )خؿً حجاب(،  ٘، ٖمَّ ت لليكغ والخىَػ  م.8118، صاع الجىاصٍع

: صعاؾت جُب٣ُُت في الغواًت الؿٗىصًت، صاع الىابٛت لليكغ لبىاء الٟجي في الغواًت الؿٗىصًتاالخاػمي )خؿً حجاب(، 

٘، َىُا، الُبٗت الشاهُت،   م.8102َـ/ 0917والخىَػ

ان)ؾلُان(،  اى، مىاهج ه٣ض الغواًت الؿٗىصًتالخٖغ  َـ. 0917: ٖغى وصعاؾت، ٦غسخي ألاصب الؿٗىصي، الٍغ

ؼ(،  اى، اإلاش٠٣ في الغواًت الؿٗىصًت شخهُتالكاٌ٘ )مها ٖبض الٍٗؼ الم، الٍغ  َـ. 0911، وػاعة الش٣اٞت وؤلٖا

 م. 0987، الضاع البًُاء، اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبينٟغ،  9ٖالم )عظاء(، 

ت، مىاهج الضعاؾت في الغواًت الٗغبُت في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًتالٗخ٤ُ )ٖاجكت(،  ،  عؾالت ماظؿخحر ٚحر مُبٖى

 م. 8101ماجت  ٖام هى٢كذ في ظامٗت 

ت، هى٢كذ في اججاَاث الى٣ض الغواجي في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًتال٣غشخي)ًُٖت(،  ، عؾالت ص٦خىعاٍ ٚحر مُبٖى

 ٌ. 0912الجامٗت ؤلاؾالمُت باإلاضًىت اإلاىىعة ٖام 

 اإلاغاحم باللوت اللغبُت:

ميكىعاث الازخالٝ، الجؼاثغ، ميكىعاث ، الاججاٍ الؿُمُاجي في ه٣ض الؿغص الٗغبي الخضًضالجبىعي )دمحم ٞلُذ(، 

 م.8101َـ/ 0919يٟاٝ، بحروث، 

 م.8109/ 8/ 2، الهاصع في 08221صخُٟت اإلاضًىت، الٗضص  ملخ٤ ألاعبٗاء،الخاػمي ) خؿً حجاب(، 

لي)مُجان(، وؾٗض الباػعي،   م. 8117، اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي، بحروث، الُبٗت الخامؿت، صلُل الىا٢ض ألاصبيالغٍو

ت ألاصبُت مً املخا٧اة بلى الخ٨ُ٨ُٟتاص)نالر(، ٍػ غ للُباٖت واليكغ، جىوـ، آٞا١ الىٍٓغ   م.8102، صاع الخىٍى

اى، 070، ٦خاب املجلت الٗغبُت، الٗضص الخدحز الٗغبي للى٣ض الٛغبينض٣ًي )ٖلي خماصي(،   َـ.0918، الٍغ

 م. 0991َـ/ 0909لُباٖت واليكغ، اإلاىنل، : صعاؾت وجُب٤ُ، صاع ال٨خب لاإلاظاَب الى٣ضًتالُالب )ٖمغ دمحم(، 
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اب(،  ُت وصٖىة لالظتهاصاإلاؿحري )ٖبض الَى ت مٗٞغ ، اإلاٗهض الٗالمي لل٨ٟغ ؤلاؾالمي، مدغع، بق٩الُت الخدحز: عٍئ

 م. 0992ٞغظُيُا، 

لِسخي )ًىؾ٠ ٘، املخمضًت، (، مىاهج الى٣ض ألاصبيٚو   م.8117َـ/  0988، ظؿىع لليكغ والخىَػ

ت اإلاغاحم باللوت  ؤلانجليًز
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