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ىشرشارىطقدىاؼؼادر

ىاملدــةىبقفةىوجمالىتطورىاألدبىاؼقوؼقوي:ى

مدميغرايفمأصرزمعشوحـوتم ممنو مضوبؾهمعنم ماظلرؼعمظعوملماٌدؼـي،موعو إنماظـؿو

خطرية،مغؿقفيمصراعمثؼوصوتمزبؿؾػي،موسؼؾقوتمعؿػووتي،مماجؿؿوسقيوتـوضضوتم

م مشريماجؿؿوسقيوأوضوع ماظصالتمبنيمأصرادمممخطرية ميفمضطع مدوػؿًم عؿؽوصؽي..

رػقؾو،متلؾىميفمػدمماظعالضوتماإلغلوغقيمماجؿؿوسقواٌدؼـيماظواحدة،مووظدتمحؼدام

بنيمدؽونماٌدن،موبؼقًمػذهماظعالضوتمضوئؿيمسؾىمماٌودة،مظؽـفومدرسونمعومطـًم

م ممبفرد موتزول موماغؿفوءتـؿفي ماىلدؼي، ماظؾذة مزوال مأو ماظـؼدؼي اٌـػعيماظلقوظي

ماظذاتقيماآلغقي..

مصعولميفمربطمم متؾعؾهمعنمدور موعو ماظصـوسقي وميؽنماظوضوفمسؾىمسوملماٌدؼـي

ذظكمماغعؽسواظلقودقي،موطقفممواالضؿصودؼيماالجؿؿوسقياظعالضوتمبنيماٌمثراتم

مضؿنماظـصماظروائيماظؾوظقلي.

ىاؼقوؼقوقةىاألدبقةىوؽووظاتىوجودؿاىيفىاجملكؿعىاؼغربي:ىى.1

ماهل موراءمتؿؾكص متؼف مأو ماظؾوظقلقي ماظـصو  مهرك ماظ ي ماٌرطزؼي واجس

مإغؿوجفوميفماألدبماظغربيمضؿنماظؿؿػصالتماآلتقي:مم

ىباملدــة:ىوارتقاصفاواؼوقاسقةىىواالغكصادـةىاالجكؿاطقةاحلقاةىى-أ

اٌدؼـي،مماتلوععنمبنيماٌشوطلماظ يمؼعرصفوماجملؿؿعماظغربيماٌؿقضرماظقوم،م
مؼػرضه مم-وعو موتؽدسمم-لوعاالتػذا ماٌؽوغي ماظػضوء مأو ماهلقؽؾي ماٌلؿوى سؾى

واظؿعوعلممغؿقفيمبروزمماإلؼصولاظلؽونموطـوصؿفم،موعومؼرتتىمسـهمعنمتعؼقداتميفم
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دؾؾقيمخطرية،متطػومأشؾؾفومسؾىمدطحماظـصماظؾوظقلي،موميؽنمماجؿؿوسقيزواػرم
مأنممغذطرمبعضفو:م

ػذهماظظوػرةممواغؿشور،ممنومحسماألغوغقي،موحىماظذاتمظدىماظػردماألوروبيم-
ميفماجملؿؿعوتماألطـرمتصـعو.موادؿػقوهلو
اٌػروضمسؾىمماالجؿؿوسياظؾقٌمسنماظوحدةمواظعزظي،موػذامغؿقفيماظضغطمم-

ماظالتعوؼشم م مواٌؿلؾىميف مشرارمماالجؿؿوسياألصراد مسؾى ماظؿفؿعوتمايضرؼي يف
ماظؿكظفمواظؿضوعنمبنيماألصرادميفماجملؿؿعوتماظرؼػقي.

مسؾ- ماظطؿوح مماسؿالءى مررؼق مسن ماظلؾطي، ماظطرق،ممادؿكدامعراطز أضؾح
مواٌؿوردوتماظالذرسقي،مواظرذوة..ماالغؿكوبوتوأوضعفو..ممطوظؾفوءمإديماظؿزوؼرميفم

موعوم- ماظلقودي، ماظعـف مومموردي ماىلدي، مأو ماظشػفي ماظعـف مإدي اظؾفوء
م..واضؿصودؼيماجؿؿوسقيؼلؾؾهمػذاماظعـفمعنمضقوؼومإغلوغقيموأزعوتم

ماٌدارسممؿشوراغم- موداخل ماظطالبقي ماألودوط ميف مواٌكدرات ماًؿر تعوري
مواىوععوت،موعومؼـؿٍمسنمذظكمعنمتدػورميفماظعالضوتماألدرؼي..

معنمتـوضضوتمسؾىماظصعقدمم- متػرزه موعو م ماٌعوصرة اهلقؽؾيماظعؿراغقيمظؾؿدؼـي
مواظع ماظطؾؼقي، ماظػوارق مغؿقفي مواالضؿصوديمواظـؼويفمواألعين.. ـصرؼي،ماالجؿؿوسي

م.اظػؽوتماالجؿؿوسقيوترديماٌلؿوىماٌعقشيمظؾعضم
معنم- ماظلرؼع ماظـؿو مػذا مؼػرزه موعو ماٌدؼـي مداخل مظؾلؽون ماظدميغرايف اظـؿو

ماىرميي،مواظعـف..مواغؿشورطوظؾطوظيمممواجؿؿوسقيعشوطلمدقودقيم
ممورديماىـسمهًمتلثريماظدسوؼيمماإلذفورؼيماظ يمتؿكذمعػوتنممماغؿشورم-

أةماظعوريمعودةمهلو،موتطورمودوئلماإلسالمماظلؿعقيماظؾصرؼي،(ماظلقـؿوء،مجلمماٌر
ماظػقدؼو،ماألغرتغوت..(موطـرةماٌالػي،م اىـسمزوػرةممواسؿؾوراظؿؾػزة،ماظرادؼو،م

ماألصرادمماجؿؿوسقي مسؾى مصرضمرضوبي مدون ماظغربي.. ماجملؿؿع مأخالق مبفو تلؿح
أعرماٌؿورديمموادؿػقولؿوسقيمعنمصؽرةمحرؼوتفمماظشكصقيموحؼوضفمماالجؿماغطالضو

مواغؿشوراىـلقيمواظؾواطمغؿقفيمتعوريماظشؾوبماٌكدراتمحقوةماظؾفومواجملون،م
ماٌكدراتميفماألحقوءماألطـرمدؽوغو.

ىاحلقاةىىاؼلؼاعقةىيفىاؼغربىوتطورىاجلفازىاإلـدـوؼوجيىواؼػؽري:ىى-ب

ى:اآلتقةميؽنىأنىؾؾهصىؿذاىاجلاؾبىيفىاؼظواؿرى
ماٌكؿؾي.ممتاظصـوسواظعؾؿيمواظؿؽـوظوجيموتطورمماظػؽرماغؿشورم-م
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غؿقفيماظػصلمبنيماظطؾؼيمماخؿصوصوتهاظؾوظقسموتودقعمذبولممتطورمجفوزم-
ميفم مذبلدا ماظؼوغون مػو مأو ماظشرؼف، مظشكصقي متطوؼر مػو مصوظؾوظقس اظعؼالغقي،

معواجفيماظغرائزماظ يمهوولمتدعريمبـقيماجملؿؿع..
واظلقودقي.موميؽنمماالجؿؿوسقيمايقوةمذيودمايسماظدؼين،موسدممصعوظقؿهميف

مأنمغؾكصماٌظوػرماٌذطورةمأسالهميفماظشؽؾنيماآلتقني:
ى11شؽل:ى
م
م
م
 
 
 
 
 

ماٌدؼـي

ماىرمييماٌول

ماحملؼق

مغؿوئٍماظؿقؼقق

عشوطلمدقودقيم

 اجؿؿوسقيموماضؿصودؼيم

 طورماظؿؽـوظوجياظؿ

اٌشؽوكمصقفمم

 )علوسد،مععورض(
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م:مميؽنمأنمؼؼدمماٌعورضمععؾوعوتمتلوسدماحملؼقميفمحبـه..مؽالحظة
 

ماٌدؼـي

مممممممممممممممممم:ماظدميوشراصقي،ماظلؽن،ممؽشاػلىاجكؿاطقةىوىاغكصادـة
ماظؾطوظي،متطورماٌلؿوىماٌعقشي..

مميفماإلؼدؼوظوجقو،ممؽشاػلىسقاسقة ماخؿالصفو مو :مغظممايؽممتداوهلو
ماظغش،ماظؿزوؼر،ماظعـفماظلقودي..

ىؿرانى:ىؿقؽؾةىاؼع
 Développement et triompheمنومايسماظذاتيمومشؾؾيم"األغو"م"

du Moi Amour de Soi 

ماىرمييمممممممماظؾقٌمسنماٌولممممممم

 مإديم مؼـؿؿي مال مأو مؼـؿؿي احملؼق

 جفوزماظؾوظقس

 سدمماظـؼيميفماٌمدلوتماظلقودقي 

 قوظقيمخاحملؼقمذكصقيمحؼقؼقيمأوم 

                     Arrestation du  

Criminel 

                                 Suspect 
 موضوع الشك 

 

 

 ؽواطدىىىىىىىىىىىؽعارض
ىاؼؼقضىطؾىىاجلاؾي
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ماًطريميف ماظؿقولم مهلذا ممثرة ماظؾوظقلقي ماالجؿؿوسقيممطوغًماظرواؼي اظرتطقؾي
موبداؼيم ماظؿودعمسشر، ماظؼرن مألوروبو مواظلقودقي مواظعؿراغقي مواالضؿصودؼي واظـؼوصقي
اظؼرنماظعشرؼن..موأسؿؼدمأغهمالمميؽنمتصورمأرضقيمأخرىمٌوظدمػذاماىـسماألدبيم
مسؾىم معضوعنيماظـصو ماٌعروضي مرػقـي مذظكمتؾؼى مبعد مإووػوته مظؽن وتطوره،

ماظـػلقي.اظدرادوتماظـؼدؼيمو
م موظقدة مأدبي م مطؿفل ماظؾوظقلقي ماظرواؼي ىاؼغربقةإن مبػفوعفومم-احلداثة

اظ يمسرصؿفومأوروبومبعدمماظـورةمماظصـوسقيممبػرغلو،موؼػفممعنمايداثيم-اظوادع
علؿؼؾي،مدبضعمماجؿؿوسقيحلىمتعرؼفماظدطؿورمربؿدممسؾيمربؿدمأغفوم"مضوةم

م.1وؼيمإغؿوجمظرؤؼيماإلغلونموإرادتهظؼواغنيمداخؾقيمخوصيممبفو،مإالممأغفوميفماظـف
وإذامأدرطـومعضؿونممػذاماظؿعرؼفموأبعودهماظدالظقيماٌكؿؾػي،مطونمبنعؽوغـومأنم

مسبددمأربعمعراحلمأدودقيمظعؿؾقيماظؿقدؼٌ.
ىاملرحؾةىاألوىل:ىىؽرحؾةىاإلـؼاضىأوىاؼصدؽة:

ماجملددم مواظػؽر ماحملوصظ ماظذيمحيدثمبنيماظػؽر مبوظصراع متؿؿقز وػيمعرحؾي
عـىمأنماجملؿؿعماظؿؼؾقديمحقـؿومؼواجهمأصؽوراموغظؿوموخاراتمحدؼـي،متظفرممب

م.2بداخؾهمأصواتمتطوظىمبوظؿفدؼدمواإلصالح
ىاملرحؾةىاؼلاؾقة:ىاإلصالحىواؼكندـث:

حنيمتؿضحمصؽرةماظؿقدؼٌميفماجملؿؿع،مؼزولممتدرجيقوماظصراعمبنيماظػؽوتم
مواظـؼويف..مؿوسيواالجؿيفماٌـظورماظلقوديمماطؿؿولاجملددة،موحيدثم

ماملرحؾةىاؼلاؼلة:ىىؽرحؾةىاؼكمؾي:
ماظؿقوالتم مبوظػعل مصقفو ماظ يمتؿقؼق ماٌرحؾي ،مواالجؿؿوسقيماالضؿصودؼيوػي

مإديم مايقوة، ميف مططرؼؼي ماظزراسي مسؾى مؼعؿؿد مرؼػي مذبؿؿع معن ماجملؿؿع صقـؿؼل
م3ذبؿؿعمصـوسيمحضري..

مذبؿلمػذهماألروارمسرصًماظرواؼيماظؾوظقلقيميفماظغربمسدةممأروارموظؽـفوميف
موإنم ماٌكؿؾػي، ممبؿـوضضوتفو ماظرأمسوظقي مايقوة مطشفموصضح م مسن متػصح طوغً
ماظارجوازيم ماجملؿؿع مأزعي محل متوخً متطورػو مبداؼي ميف ماظرواؼي مػذه طوغً

                                                                                                              
ماظلقودي-1 ماإلجؿؿوع مأصول مربؿد: مسؾي ماظـوظٌ:مم-ربؿد، ماىزء ماىوععقي، ماٌعرصي مدار اإلدؽـدرؼي،

3654،-. 301. 
 .301-اٌرجعماظلوبقم .م-2
  301 مم-اٌرجعماظلوبق.م-3
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اظرأمسوظيميفمذؽلمحؾؼيمعغؾؼيممطؿومذػىمإديمذظكمأحدماظـؼودماظػرغلقنيميفمضوظهم
ظدؼؽورماظذيمتؿؿؾـوهماظرواؼيماظؾوظقلقي،مدقؿوم"وتؾدوماظشكصقيماألردؿؼرارقيميفما

مصكؿي،م مضصور ماىـسم)عنم مػذا م مبـوء ماٌؽوغيماظضققماظذيمتػرتضهمغظر اإلرور
أردؿؼرارقيمرصقعيم)دػريمماجؿؿوسقيوضصورمرؼػقيمصغرية(مأومذكصقوتمذاتمرتىم

م ماظرواؼي، مأحداث مخالل معن موؼؿفؾى مأعري( ماظطؾؼيمماسبرافطوغؿوس، ػذه
ماظارجوازؼيما ،مالماالسبرافظرأمسوظقيم)مشش،متزوؼر،مإبرتازم(،موظؽنمصضحمػذا

ماظذيم ماألخالضي ماإلرور مخالل معن مإال ماظؽالدقؽي، ماظؾوظقلي ماألدب ميف ؼظفر
م موطلغه مظـػلفو.. ماظطؾؼي مػذه ماسبرافحددته موظذظكمم موحدػو.. عشروعمخيصفو

قوظقيمرعزامرؾؼقو،مؼعؽسمبطوظيمخى(Arsène Lupin)تؾدومصورة..مأردونمظوبون..
ذؾقفيمبؾطوظيم"دونمطقشوت"محنيمحيوربمخقوالمرؾؼقوموػؿقو،مدرسونمعومؼلؼطم

م.م4يفممأتوغه
ماظؾوظقلقيم مرسوؼي،موعػفوم مطؾطوظي مبنيماظػرودقي مطؾرية ماظؿشوبه مسالضي وتؾدو

مطؾطوظيمعدغقي،موػـوكمعومؼارزمإجراءمعؼورغيمبنيماظصـػني:م
مبهمصنمتقؿزممأدبماظػرودقيمبطوبعهماٌـوظيميفماظوصف،م ماتلم معو سؾىمسبوم

ماظػورسماظؽوعل،م معـل ماظؼصي ميف مصوظؾطل مضؾل." معن ماظودطى ماظعصور ميف اٌالحم
مضواغنيمشقؾقي م مسنمايؼقؼي،محقٌمهؿقه مبعقد محيوربم5ؼعقشميفمسومل مصفو .

زبؾوضوتموحشقي،موسؿالضي،م"والمؼربطمبنيماألحداثمدوىمذكصقيماظؾطلماظ يم
م.م6تـؿؼلمعنمغصرمإديمغصر"

ماٌ ماظغربيممإن ماجملؿؿع ميف ماألدبماظؾوظقلي ميف ماٌؾوذرة موشري مثراتماٌؾوذرة
تؽؿنميفماٌوروثماظـؼويفمبوٌعـىماظوادعمظؾؽؾؿي،مأي"مععؿؼداتماظـوس،موعواضػفمم

مأدودقوتمواووػوتفم معن مذظك موشري مدؾوطفم، موأمنوط موسوداتفم موضقؿفم ،
ذاماىوغىمايقويموالمميؽنمبليمحولمعنماألحوال،مصصلمػم7وعؼوعوتماظـؼوصي"

يفمزفورماىـسماألدبيموتطوره،موػذهماٌـوظقيمحوضرةمطصػيمعالزعيمظؾطلماظرواؼيم
اظؾوظقلقي،مإالمأنماظػورقمبنيمبطلماألدبماظػرودي،موبطلماألدبماظؾوظقليمؼؽؿنم

                                                                                                              
4 DI-MANNO YVES : Roman policier et société.- Paris , Europe , N°  571-572, 1976.-  

p.119. 
 201 .-،3654بريوت،مدارماظعودة،م-شـقؿيممػالل:مماظـؼدماألدبيمايدؼٌ.-5
 .201 .م-اٌرجعماظلوبق.م-6

 04 .م-.3651بريوت،مدارماآلداب،مم-د.سؾدماهلل،مسؾدماظدائم:ميفمدؾقلمثؼوصيمسربقيممذاتقي.7-
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ماظؾطلميفم مؼصورع مصؾقـؿو مطلمعـفؿو، موجـسماٌكؾوضوتماظ يمؼصورسفو يفمغوسقي
مو مزبؾوضوت ماظػرودي مؼصورعماظؼصص مشقؾقي، مضواغني مهؿقه موسؿالضي، ػؿقي،

اظؾطلميفماظرواؼيماظؾوظقلقيمزبؾوضوتموحشقيمظؽـفومعنمجـسماآلدعقنيم)مسصوة،م
ذبرعونمذواذ،معرضى(،مهؿقهمضواغنيمذرسقيموضعقيموػومؼعقشمحقوةمواضعقيم

مهؽؿفومروابطممسؼؾقيمربضي..
اتفو،ممويفمدؾقلمػذامواظوصوءمبوظـلؾيمظؾؾطلميفممأدبماظػرودقيمشوؼيميفمحدمذ

 8بوظػؾلػيماألصالروغقي،مطؿومتلثرمبوظـزسيمماظػرودقيمسـدماظعرب.."
إنمايىماًوظصمعؾدأمذرؼفم"والمبدمظصوحؾهمأنمؼـؿصرمسؾىمعومؼؼومميفمم

،موظؽنماحملىمسؾقهمأنمؼارػنممسؾىمصدقمحؾهمبوًضوعمألعرمسؼؾوتدؾقؾهمعنم
م9حؾقؾؿهموظومطونمميفمػذاماًضوعمػالطه.."

نمػذاماظؿلوعيمبوظعورػيميفمأدبماظػرودقيممحوظهمإديمأدبم"مطونميفمذبؿؾهمإ
وظذظكموضفم"مدرصقـقس"معنمأدبممم10"،مبعقدامسنماظواضعميفمسوملمعنماٌـلعؿصـعو

اظػرودقيمعوضفماظـوضدماظلوخرميفمضصؿه..مدونمطقوخؿه،موؼػصحماظدطؿورمشـقؿيم
عنمأدبماظػرودقي،موعومم-درصقـقسم-ػاللمسنمػذهماظلكرؼيمبؼوظه:"موضدمدكر

م موأغه مزؼف، مو متصـع معن معوممممبـوظقؿهصقه محلى مسؾى ماظواضع مسن مطـريا ؼؾعد
م11ؼعرصهماظـوس،مصقػلدماظعؼولمخبؾطهمبنيمسوملمماظغقى،موسوملماظواضع"
مسؾىمتػوق مبوٌـوظقيميفمترطقزػو متؿلم ماألدبقي ميفماظؾوظلي م-احملؼق-واظؾطوظيم

،موحقؾه،مطؿومأنماظؾطلمؼؿؿقزمبوظـزاػي،ممسؾىماجملرم،معفؿوممبؾغًمدرجيمذطوئه
مذظكمم ممثن مطون موظو ماظشر، موربوربي مايق، مسن ماظدصوع مواإلخال ميف واظشفوسي
مؼلؿققم م معوضوسو ماظؾوظقلي ماألدب ميف ماظؾطوظي مسن مذظك ميف مودبؿؾف حقوته،

ماظرتطقز..
وتؿضحمسالضيماظؿشوبهمبنيماظػرودقيمطؾطوظيمرسوؼي،موعػفومماظؾوظليمطؾطوظيم

يفمطونماظصراعماظذيمخيوضهماظؾطلميفماىـلنيماألدبقنيمصراسوموػؿقو،مممعدغقي،
ماجملرعنيم ماحملؼقمضد موصراع مواظعؿوظؼي، ماظوحش، ماظػورسمضد ؼؿؿـلميفمطػوح
واظعصوةموػومطػوحمموصراعماٌـؿصرمدائؿو،موتلتيمبعدمذظكماظـفوؼيماٌؽررةمدائؿومعنم
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وتؽؿنماحملؼقمعنماظؼؾضمم12زػرماظؾطلمحبؾقؾؿه،موتغؾؾهمسؾىممذيقعماظصعوبوت"
مسؾىماجملرمموتؼدميهمظؾعداظي.

محقٌم"غؼلمايوادثمم ماظػرودقي ماظؾطوظي مدوخرا مدرصـؿقسمتؼؾقدا وظذظكمضّؾد
مماٌـولمبوظواضعمماألظقم،موتؼدمم عنماظـوحقيماٌـوظقيمإديمغوحقيمػزظقيمؼصطدممصقفو

م13"طـرياميفماظؿقؾقلماظـػليمظشكصقؿه،مصفعلمعـفومممنوذجوممبشرؼو..
دوبؼومأنمماظؾطلماًقوظيمم-اٌعروضيم-إؼفمديمعوغوم-وؼلؿكؾصمعنمغظرة

مظؿؿـقلم ماظؽوتى مؼلؿكدعفو مرقعي مأداة مإال م مظقس ماظؾوظقلقي ماظرواؼي ميف اٌؿؽرر
بعقدامسنمرجلماظؾوظقسماظذيمؼشكميفمغزاػؿهميفماظدصوعمسنم اظشكصقيماظؼوغوغقيم

مؼعؽس مدوخر متؼؾقد موػو ماألردؿؼرارقي ماظطؾؼي م ماظطؾؼي،ممعصوحل م مػذه خؾٌ
م مماالجؿؿوسيوعرضفو  Détective)م سؾىمربؼقمدريمحرماالسؿؿود"مإنمزوػرة

privéمتعؽسماظوجهماًػيمٌؼصدماظارجوازؼيماٌؿؿـلميفمسرضمضضوؼوػوماظلرؼيم)
ممميؽنمأنم ميفمإرورمدريمعغؾق،موعو مٌعوىيمصضوئقفو ماظطؾؼيمظـػلفو سؾىمػذه

 14"قوةمػذهماظػؽيمعنماجملؿؿعتؽشػهمعنمجواغىمدغقؽيمعؿـوضضيميفمح

معنماظؽؿوبماظؾورزؼن،مبلؿوؼوتمعؿػووتي،مغذطرمممم ماظؿقورمصػوة وضدمعـلمػذا
م-عـفم مظوبون معورؼس مايصر مال ماٌـول مدؾقل -Maurice Leblanc (3531 سؾى

م(3613 مظورو موجودؿون م ، Gaston Leroux(3526-3610)مم مطرؼل ي  وأجوتو
Agatha Christie (3563-3643.)مم

م مايقوةمإن معن مصورا مأشؾؾفو ميف ماظؽؿوبمتؿضؿن مظدىمػمالء ماظؾوظقلقي اظؼصي
،مإالمأنماظؾطلمصقفومالمؼـؿظرمإديمسؿقماالجؿؿوسقياظقوعقيمظؽلماظػؽوتمواظشرائحم

ايقوة،موصراعمأصرادػو،موالمؼفؿهمعـفومدوىمحلماظؾغزماٌطروحمبؽقػقيمرؼوضقي،م
مومذر.،موعوممتـلمعنمخريمأاالجؿؿوسقيبعقدةمسنماظؼقمم

وؼظفرمأنماظرواؼيماظؾوظقلقيمضدمحوصظًمسؾىمبعضماظـوابًماظػـقيمسؾىماظرشمم
ماظـوضدم معنمأغواعمأدبقيمسددػو متػرعمسـفو ماظؽؾريماظذيمسرصؿهمػيموعو عنماظؿطور
محبؾؽؿفوم ماظؾوظقلقي ماظرواؼي مأن مواظطرؼف مضوظه:" ميف مضودم مربؿود اٌصري

م)عنماألع مأعو مأدبقو مظؾعدؼدمعنماألغواعماألدبقيموغواعقلفو،مضدمأصؾقًمغوسو وعي(
عـفومرواؼيماظؿفلس،مثممرواؼيماًقولممواغؾـؼًيفماظؼرنماظعشرؼن،ممازدػرتاظ يم
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ماظػوغؿزؼي،مورواؼيماظؿكوؼف،م مرواؼيم م اظعؾؿي،مورواؼيماًقولماظلقودي،موأؼضو
 .15وعومإديمذظكمعنمماألمسوءمأومهًماألضلومماظ يمتػرسًمسنماظـوعماألدودي..."

ـوابًماظ يمضرضؿفومغظرؼيممػذاماىـسمصؿؿؿـلميفمأنمأشؾىمذكصقوتموأعوماظ
اظرواؼيماظؾوظقلقيم"ممإعومضقوؼومأومعشؾوػني..مأعوماظؼؿؾيمواٌؼؿوظنيمصفممذكصقوتم
موالمؼوجدم ماظلؿور موؼؾؼىماظؼوتلموراء ثوغوؼيم.مخيؿػيماظؼؿقلميفماظػصولماألودي..

فمدائؿومعشؾوػيموعوضعمرؼؾي،معـػذمعـفومإديمعوضفمإغلوغيمصؽه،موظذظكمصوظعوار
ميظي،م مأؼي ميف ماٌوت محدوث متـؿظر ماألسصوب م معؿوترة ماظشكصقوت وتعقش

م16وظؾؼرؼؾنيمعـفو.."
ماظرواؼوتم مأشؾىمطؿوبمػذه مأن ماظلقوق مػذا م ميف مضودم ماظـوضد ماػؿؿواوؼالحظ

مبنؼؼوسفوم ماظعصر مغؿوج مػي ماىرميي موطوغً ماظؿورؼخ، محلوب مسؾى بوٌعوصرة
غؿوضمواظدم،مسؾىممدؾقلماٌـول،مصننماظرواؼوتماظؿورخيقيماظ يماجملـونماٌؾهمبوظ

طؿؾؿفومأجوتومطرؼلؿليمسنمعصرماظػراسـيموبوبلماظعراقمطوغًمايؾؽيماظؾوظقلقيمم
م. 17بنبرازماظـواحيماظؿورخيقيمسؾىمايسماظؾوظقليماالػؿؿومصقفومأضعف،مغؿقفيم

وظقلقيمبعدمأنمػذهماٌضوضؿنيمأنماظرواؼيماظؾماووػوتوؼلؿكؾصمعنممتؿؾعم
م مبرؼطوغقو، ميف مواظارجوازؼنيماظرأمسوظقنيم ماظـؾـالء مرؾؼي مسؾى ماتلعطوغًمحؽرا

م ماٌؿقدةممموادبذتغطوضفو ماظوالؼوت ميف مبواطريه مزفرت معغوؼرا مجدؼدا ذؽال
ماظوالؼوتم مسرصؿفو ماظ ي ماىذرؼي ماظؿقوالت مسؾى مذوػدا مذظك موطون األعرؼؽقي

ؼنمأحدثًمتغقرياتمبورزةمسؾىماٌلؿوىمعنماظؼرنماظعشر اٌؿقدةمميفماظـالثقـوت
واظلقوديموؾًمأػممعظوػرػو،موبدامواضقومأنممواالضؿصوديواظـؼويفمماالجؿؿوسي

مؼطؾعم مطون ماظذي ماظؼؾق مجو مسن مغفوئقو مدبؾوا مضد ماظعومل معن ماظؼورة مػذه طؿوب
مبوألحرى..مإغهممواوفواطؿوبوتفم،م عنمغوعمم-اظؿزامسبومتؾينمشضىماظشورعمأو
اجملؿؿع،موبذظكمؼدخلمسوملمماظرواؼيمماظؾوظقلقيمسفدامجدؼدا،ممبؼضوؼوم-جدؼد

ماظـوضد مسـه موضدمم-إؼفم-ؼؼول ماًصوئص، مبؾعضم ممتقزتمطؿوبوته مسفد مأغه "
بوىؿوػريمبػضلمضـوةماظصقوصيمواجملالت..مجؾؾًممواالتصولسرصًمررؼقماظـشرم
دبؾوامحوهلوممجقالمجدؼدامعنماظؽؿوب،ممم-مBlack Maskذبؾيماظؼـوعماألدود"مم
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بصورةمعػوجؽيمسنمتؼوظقدماظؽؿوبوتماظؾوظقلقي،موتؾـوامررؼؼيمواضعقيمتعؿؿدماٌؾوذرةم
ماظؿفوميوتمم مسن مبعقدا ماٌعوصر ماألعرؼؽي ماجملؿؿع موتطورات مهرطوت مردم يف

 Dasheill اًقوظقيماإلنؾقزؼي،موضدمممشلمػذاماىقلماىدؼد..."دؼشلمػوميقًم

Hammet رمرميوغدمذـدظ-ومم(1961-1894م Raymond  Chandler وػوراسمعوكمم
وابؿدسوامذكصقيمبطوظقيمدبؿؾفمجوػرؼوميفمممقزاتفومسنممHorace Mc Coyطوي

اٌكارماظلريماظذيمؼؿوديماظؾقٌميفممم-،مإغفومذكصقيياظؽالدقؽذكصقيماظؾطلم
مبطرقم ماظؼوون مػوعش مسؾى مؼعؿل مإغه مرمسقي، مشري متدخالته موتؽون اظؼضوؼو،

م يفمذؾؽيماظعالضوتمضوئؿومسؾىماظؾقٌمسنمايؼقؼيمخوصي،موؼؾؼىمجوػرموجوده
م ماظؼقم مبؾعض ماظؿضققي مذظك متطؾى موظو م محؿى مسورؼي م ماالجؿؿوسقيوطشػفو

م.18واألخالضقي

ىاؼقوؼوةىاألدبيىوىواجملكؿعىاؼعربي

ماإلؼدؼوظوجقيممادؿطوسً مبٌ ميف مطؾريا مدورا متؾعى مأن ماظؾوظقلقي اظرواؼي
أطـرماظؼـواتمذعؾقي،مإذممتؽـًممبوسؿؾورػواظؾقاراظقيميفمأوروبومواظوالؼوتماٌؿقدةم"

عنمهوؼلماٌغوعرةمواظؾغزموايؾممإديمأدواتمتزؼنيمثقوبماظؾوظقس،موهوؼؾهمإديم
وضدمدوسدمسؾىمذظكمسواعلمطـرية،مطوظؿطورماظصـوسي،مم.19ذكصقيمغوصذةموعمثرة"

ممواتلوع مومنو مصقفو، مايقوة موتعؼد مواظؿؽـوظوجقو،االضؿصوداٌدؼـي ماظعؾم موتطور م،
موردوخماظدميؼرارقيموحرؼيماظػؽر..

ماظ يمترذيًمعـذم ماظؾوظقلقي مشريمذظكم"صوظؼصي مصوألعر ماظعربقي مبالدغو ميف أعو
م ماظعربي ماإلبداع مضدرة مخورج مبؼقً مذعؾقي مرؾعوت مضؿن موصدرت سؾىمزعن

علرحقيمم12م،مصؼدمترجممروغقوسمسؾدهمدؿؿوئيمضصيموإظقوسمصقوض20إغؿوجفو..."
ماظؼؾوغي مخؾقل ماظرتذييموم.3021 وأبو مػذه مسؾى ماىـدي مأغور ماظدطؿور مسوب ضد

مم.22ووػؾفومعوضػـوماظؿورخيي،موضقؿـوماألدودقيموذاتقؿـومطلعيمسربقي
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م متؾعى ماٌػروضمأن معن مماظرتذييطون ماألدبقيممإجيوبقودورا ماألسؿول مغؼل يف
اظؽارىمإديماألدبماظعربيمًدعؿهموتؼوؼؿهمظؽـفوماسبرصًميفمزلماظضغوطماظغربقيم

م.23ءاذييمسنمأػداصفوماألدودقيمإديماظؿلؾقيموإرضوءمرشؾوتماظؼرهولماظرت
مآالفم مأحصىمسشرة مضد مداشر مؼودفمأدعد ماىـديمأن مأغور ماظدطؿور وؼذطر

(..موضدممترجممأشؾىم3616ضصيمترذيًمحؿىمأوائلمايربماظعوٌقيماظـوغقيمم)
م.م24ػذهماظؼصصمعنماظػرغلقي

اتقؿهموعـففهمسؾىمحرطيمإنماألدبمماظعربيمملمؼؽنمضودرامسؾىمأنمؼػرضمذ
اظرتذييممايدؼـيمصؼدمجوءتمعنمخاللمعرحؾيمادؿعؿورمظهمدقطرةممصؽرؼي،موظهم
 25أداةمعنمأدواتماظغزوماظـؼويفماظ يمهوولمأنمتػرضماظػؽرماظغربيميفمطلمذبول

وظذظكمطونمدورمماظرتذييميفممصـوسيماظرواؼيماظؽوظوغقوظقيمخطريامجدا،موعنمػـوم
ماال سؾىمعؼوعوتماألعيمسنمماغؼضدؿعؿوريماظـؼويفماظواصدمأنمطوغًمأػدافماظغزو

معنم معلؿطوسو موغظرؼوت م موصؾلػوت ممبذاػى موشزوػو موصؽرػو مآدابفو معلح ررؼق
خاللماظرتذيي،موخيؾصمأغورماىـديمإديمايؼقؼيماظؿوظقيموػيمإديمشزومومتققعهم

عؼوعوتموتذوؼؾهميفمبوثؼيماٌودؼيمواإلبوحقيماظوثـقيموإخراجهمسنمعؼوعوته،موصرضم
مسؾقه ماآلدابمم.26أخرى معن ماظؾـوءة ماىودة ماألجـؾقي ماألسؿول مطقفمحفؾً وإال

واظػـونمواظعؾوممواظػؽر،موصرضًمسؾقـوموترذيًممظـومأظوانمتـريماظغرائزموتدصعمإديم
ماػؿؿوموظذظكمبؼقًمػذهماظرتذيوتمخورجمم.27اظشؾفوتميفمذبولماظدؼنمواألخالق

ماآلدابماظعرب معن معؼوعوته مؼلؿؿد ماظذي ماألوروبي مبوظػؽر معرتؾطي مطوغً مألغفو ي
اظقوغوغقيمواإلشرؼؼقيماظوثـقو،موعنمػـومصننمضراءماظرتذيوتميفمأدبـومالمؼلؿطقعونم

.موظذظكمغراػممؼصورسونمػذاماألدب،موملمؼؿؼؾؾوامعـهمعوم28أنمؼعرصوامعوضػفمممتوعو
عنمماضؿؾسكمألنماظغربيمحنيمترجممعومرأوهمعـودؾومٌزاجفمماظـػليموأذواضفم،مذظ

م.29األدبماظعربيمطونمضوؼوموطونمضودرامسؾىماألخذمواظرصض
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ممومدؾقمغلؿـؿٍمأنماظرتذييمادؿفدصًميفمأشؾؾفومغؼلماألسؿولماظؼصصقيموعنم
ماظؼصيماظؾوظقلقي،مطؼصصمأجوتومطرؼل ي،مطوغونممدوؼلموعورؼسمظوبالنم بقـفو

ماإل مضدرة مبؼقًمخورج مأغفو مإال مأدؾوبموشريػم، مصؿو مإغؿوجفو مسؾى ماظعربي بداع
شقوبماظؼدرةمسؾىماظؽؿوبيماظؾوظقلقي؟مغؿصورمأدؾوبمشقوبمػذهماظؼدرةميفماظعواعلم

ماآلتقي:م

ىاحلقاةىاالجكؿاطقةىواؼوقاسقةىواؼػؽرـة:

مثؼوصؿـوم معصودر متعدد مغؿقفي مخطريا موأؼدؼوظوجقو م مصؽرؼو ممتزضو ماظقوم غعقش
مسنممحؼوقماإلغلون،موسالضوته واظلقودقيموعنمبنيمعصودرغومماالجؿؿوسقيموصؽرغو

اظؿورؼخماالجؿؿوسيمواظلقوديمايدؼٌماظذيمؼؾؾورميفماظغربمأدلوموعؾودئمثوبؿيم
ماظشكصقيموسؾىم مايقوة ماظعالضوتمبنيماظػردمواظدوظي،مضوئؿيمسؾىمضددقيم هؽم
احرتاممحرؼيماظرأيمواظضؿريمواظعؿلمواظؿـظقمماألدوديموحقماٌؾؽقيمواألعنمظؽلم

مواظعؼوبوتمأصر مواظعـف ماظؿؿققز مورصض ماظؼوغون، م مودقطرة ماجملؿؿع، اد
م..30اىؿوسقي

م ماٌصدر مػذا م ماظقلورؼي مرأمسوظقوممبوسؿؾورهوضدمرصضًماظؿقوراتماظـورؼي إسالغو
محرؼيم محلوب مسؾى ماظػرد محرؼي مسؾى متمطد ماظ ي ماظؾقاراظقي ماظعؼقدة ميف ؼصى

ماٌصدرماٌرصوضمعنمضؾلماظؿ قورماظـوريماظقلوريمػـوكماىؿوسي.موإديمجوغىمػذا
م مايؼقؼقيمماالسؿؼودعن ماٌللظي مبلن ماظرتاث، مػذا مإدي ماٌـؿؿني مظدى مروؼؾي ظػرتة

ماظػردم ظقلًمإالمعللظيمذؽؾقي،موأنمالمإصالحمبدونمتغقريماألدسماٌودؼيميقوة
ماظؿقورمملمتؽنم31واىؿوسيمععو صؼطم،مبلمأرادمممحوإصص،مسؾىمأنمشوؼيمإتؾوعمػذا

مض متردقخ مأتؾوسه متغقري ماٌودؼيمماجؿؿوسيوسدة ماظشروط متغقري مررؼق مسن جذري
متغقريمدؾطيماظدوظي،موػـوكم ظإلغؿوجمواظعؿل،موذروطماٌؾؽقيموسالضيماإلغؿوج،مثم
موؼؿؾكصميفم ماظرادؼؽول، ماإلدالعي ماظؿػؽري موػو ماظلقودقي مثوظٌمألصؽورغو عصدر

م مدؾوطـو مهرك ماظ ي مبؾؼقم مأدودي مطؿصدر ماألصوظي مبوإلدالم اظػرديماظؿؿلك
مععمايرطيماظقلورؼيمحقٌمؼعؿارمضؾىمم32واىؿوسيموتلقريه.. ماظؿقور وؼـظممػذا

                                                                                                              
م-.3656،مأطؿوبرم11ررابؾس،مذبؾيماظػؽرماظعربي،ماظعددمم-د.مشؾقون،مبرػون:ماظلقوديمواألخالق.م-30
. 320. 
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اظـظومماظؼوئممذررومأدودقومأليمهولمجذري،متؽونماظدميؼرارقيمدؾؿومؼرتؼيمبهم
مإديماظلؾطي،مثممؼـػصلمسـهمظؿطؾققمإؼزوتوبقوم"اىؿفورؼيماظػوضؾي".

ماظؿـوضض مؼعؽس ماظعربي مظؾؿفؿؿع ماألظقم ماظواضع ماجملؿؿعممإن مبني اظرػقى
ماظؼفرم ماظذيمحطم ماٌدغي مواجملؿؿع ماألؼدؼوظوجقي متعؿؼًمسزظؿه ماظذي اظلقودي

مواسبالل،مبعدمأنمبذرمصقهماالدؿعؿورماالدؿقطوغيمبذورماظـزاع،م33يؿؿهمموتضوعـه
مثوابًم مبؼقً مطؾه مذظك معن ماظرشم م موسؾم ماىؿوسي. مواظؿضوعن ماظؼربى سالضوت

تردخمأدبمبوظقليمبوٌواصػوتماظغربقيميفماألدبماجؿؿوسقيموأخالضقيمحوظًمدونم
ماظعربي.

ى ىاجلرمية موعـعمؽػفوم ماىرميي مردء مأن ماظـصو ماإلدالعقي م معن مؼؿضح :
اظعواعلماظداصعيمهلومأػممعنماظعؼوبيميفمذاتفوموؼظفرمزؼفماظصورةماظ يمترتلمميفم
ماظـوسموأؼدؼفم،م مأسـوق مدقفمؼفويمسؾى مذبرد ماإلدالم مأن ماظؾعضمعن أذػون

ؿؾنيمأنماظشرؼعيماإلدالعقيمغظوممعؿؽوعلمترتؾطمعؾودئهموأصوظهماظلقودقيموغظومموؼ
ماالضؿصوديموغظوعهمماالجؿؿوسيموػذانمؼرتؾطونمبؼقمماألصرادم ايؽممصقهمبـظوعهم

مممم34.واىؿوسيماألخالضقي.
وتؾدوماظشدةميفمزوػرماظؼواغنيماإلدالعقيموإنمطوغًميفمايؼقؼيمررييمبوظػردم

يمؼوضنمأغهمضؿلمطونمعنمحقمأوظقوءمدمماظؼؿقلمأنمؼؼؿؾوهمخيشىمواىؿوسي،مصوظذ
مظؾلورق،مواظزاغيم مبوظلؾي ماألعر مصوظؼؿلمأغػىمظؾؼؿل،موػؽذا ماٌصريماٌكقف.. ػذا

م.م35واظؼوذف
متؽونم مال مظذظك ماظغربي، ماجملؿؿع ميف مٌػفوعفو معغوؼرا معػفوعو ماىرميي تؿكذ

م ميف ماىؿوسي م مأو ماظػردي ماظؿػؽري ميف معرطزؼو ماظعربقيمػوجلو ماالجؿؿوسقي ايقوة
مأنماىرمييمالمميؽنمأنمتؿكذمعطقيمظؾغـى،مألنماظوازعماظدؼين،م اإلدالعقيمطؿو
مبوظليم معنمأصؾه،مظذظكمالمميؽنمضقوم ماظؿػؽريموؼؿاره ؼؼؾلمإنمملمغؼلمؼـػيمػذا

مأدبقيمبوٌواصػوتماظغربقي.
عنممي:تأثريىىاالسكعؿارىطؾىىىاؼوؾوكىاؼػرديىواجلؿاطيىؼؾؿواصنىاؼعربى-

بنيماٌشوطلماٌشرتطيمبوظـلؾيمىؿقعماظدولماظعربقيميفمماظؼرنماظعشرؼن،مزوػرةمم

                                                                                                              
 .321 م-اٌرجعماظلوبقم.م-33
ماإلدالعقيم-34 ماظشرؼعي ميف ماىرميي ماٌلعون: مربؿد مواظؿوزؼع،ماىزم-اهلضقيب/ مظؾـشر ماظصدؼؼي مدار ائر،

3656.-. 16. 
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مأجزاءمم مطل ماالدؿعؿور مػذا م محقٌممشل ماظـؼويف، مواظـػوذ ماالدؿقطوغي االدؿعؿور
اظورنماظعربيموطونممذظكمإثرمصشلموضعفماإلعارارورؼيماظعـؿوغقي،ماظ يمخؾػًم

ىمأطـرمعنمصعقد،موظذظكمضوعًمحرطيمحدؼـيمإرثوماجؿؿوسقومواضؿصودؼومعؿدػورامسؾ
م م)سوم ماظعـؿوغي مايؽم مسؾى ماظعربقي ماىزؼرة مذؾه مبـورة (م3633بدأتمعوضوسقو

م.36(3612وطونمعنمغؿوئففومجوععيماظدولماظعربقيميفم)عورسم
ماجملؿؿعوتم ميف مواظؿكطقط ماظعؿران مدقودي مسؾى ماظؽوغقوظي ماظػؽر مأثر وظؼد

ماالدؿع ماظعوعل محقٌمأن ماظؿؽـوظوجقيماٌلؿعؿرة، ؿوريمواٌقؽوغقزعوتماالضؿصودؼي
مصقهم ماظذيممنًم ماظؿورخييمواألؼدؼوظوجي مطوغًماإلرور مواظلقودقي واالجؿؿوسقي

،موظؽنمطوغًماٌدؼـيمغوويمسنماغػفورمحضوريم37اٌكططوتمواٌشورؼعمايضورؼي
يفماظغرب،مم 38صـوسي،مإثرماالخؿـوقماظذيمدؾؾهماظؿطورماهلوئلميفمذيقعماٌقودؼن

مأوروبو،مص مإدي محقٌموجدتمصـوسوتمطوغًمهول مضوئؿي ماظـوعقي ماظدول ميف في
ماظورنماظعربيم متؽدسماظلؽونميفم مزوػرة ماٌواصالتموتؽود مذؾؽي أضقؿًمحوهلو
متـلمأزعيماجؿؿوسقيمحودة،موإنممطوغًمزوػرةممحضرؼيميفماجملؿؿعوتماظغربقيم

متلوسدمسؾىممنومايسماظلقوديموتؾؾورمعػفومماألؼدؼوظو جقيماالضؿصودؼي..مألغفو
ميفم ماٌكؿؾػني ماظذات( موحى ماألغوغقي محس م) مإدي مؼعود ماألزعي مػذه معرد وظعل

ماجملؿؿعماظغربي.
ماظعرب مواظـؼود ماظؾوحـني مبني مشقوبممعن موصضوهلم ماػؿؿوعفم مادرتسى اظذؼن

مػوجسم مزل ميف ماًوري، مإظقوس ماظعربي، ماألدب ميف ماظؾوظقلقي ماظرواؼي جـس
م-هلذاماظغقوب،مخيصصمػذاماظؾوحٌمضؿنمعمظػهماظؾقٌمسنماٌارراتماٌوضوسقي

ىاملػؼودة دراديمسـواغفو:"مسنماظؾوظقسمواظرواؼيماظؾوظقلقي"،مؼؿعرضمم39-اؼذاػرة
موجفوزم مبوظشعى ماظلؾطي موسالضي ماظعربي، ماظورن ميف مايؽم مرؾقعي مإدي صقفو

م م مواٌـوضشي مواظؿقؾقل مبوظعرض مؼلؿقو ممل ماظؾذؼن مأن مإال موادؿكال اظؾوظقس،
مصعيمواحدة.اظـؿوئٍمد

                                                                                                              
ررابؾس،مم-د.مسوؼسمدعقد،مدقد:ماظطرؼقمإديماظوحدةمماظعربقي.موجفيمغظرمثؼوصقيمإجؿؿوسقيمصؽرؼي.م- 36

 .21 .-،3653،م11ذبؾيماظػؽرماظعربي،ماظعددم
37 Marouf,  Nadir : La relation ville compagne dans la théorie 
 .Ibid.- p.52م 38
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أثورمإظقوسماًوريمعوضوعمسؼمماظلقوديمواظؾـقيماظلؾطوؼيماهلشيمبوٌواصػوتم
ماظغربقيميفماألدبماظعربي.

اجملؿؿعماظغربيماظرأمسوظيمأنمحيؼقمصصالمذؽؾقومبنيماظلؾطوتممادؿطوعوظؼدم
ماجملؿؿعم مسؾى مرؾؼي مػقؿـي مأدوس مسؾى مبرجوازؼي مدؾطي متلدقس مإدي مأػؾه ممو

مسارمتػؿقًم مضؿنمبلدره، مأنمهؼق مومتؽـًماظلؾطي ماألصراد، ميف ماجملؿؿع ػذا
ماظعؼالغي،م ماظدوظقي،مصلطدتماظلؾطيماظرأمسوظقيمروبعفو ذؾؽيمععؼدةمعنماألجفزة

اظعؼالغقيميفمعواجفيماظرشؾوتمواظغرائزماظ يمجيىمضؿعفونموعنمضؿنممادسًأوم
م.40ػذهماظصورةماظعوعيمتارزمصورةمرجلماظؾوظقس

أػؿلميفمػذامماظطرحمسواعلمأخرىمتؾدومجوػرؼيموؼالحظمأنمإظقوسماًوريم
مواٌـلم ماظشعيب، ماظـؼويف ماٌوروث ماظصػي، مبفذه مضقؿني مبوظقلي، مأدب مضقوم يف
مؼزالم محقٌمال ماظعربي، م ماٌوارن ميفمدؾوك ماٌمثرة ماظعؾقو مواألخالضقي االجؿؿوسقي

م مظؾؿدؼـي، مإدؿطوغه معن ماظرشم ماظرسويمسؾى ظؽـريمعنمموادؿكدعهميورسماظؿػؽري
موهؾقؾفومماآل ماظظوػرة، مػذه مظوصف م مترطقزا موند مايدؼـي. ماظؿؽـوظوجقي ظقوت

مػذام معصدر مؼرجع محقٌ مربؿد" ماظدؼن م"ربؿد ماظؾوحٌ مظدى مسؾقفو م واظؿعؾقق
اظؿػؽريماظرسويمإديماٌوروثمماألدبيماظعومم،مواظـصو ماإلدالعقيم،موػومسنمذظكم

ايدؼـي،مألغهممتعؾريمؼؼول:"ماألدبماظعربيمأدبمظهمجذورمزبوظػيمظشؽلمحقوتـوم
سنمحضورةمرسوؼيمجوصي،مزؾًمٌدةمروؼؾيمررازمحقوةماألعيماظوحقدةماظ يمطونمهلوم

م.41طقونمغػليميفمتؾكماألؼوم"
ماألصول،مالمؼزالمطقون،موحقوؼي،مسؾىمعلؿوىمذؽلموعضؿونماألدبم وػذه
ماظػؽريم ماٌوروث مػذا معن معطؾؼو مؼؿقررا ممل مواألدؼى ماٌػؽر مأن مأي اٌعوصر،

موؼصعىماظرسو ماألذػون ميف ماٌػفوم مػذا متردخ موضد مإرتؾورهممادؿؽصوظهي، غؿقفي
مذاتهم ماإلدالعي ماظدؼن مأن مربؿد ماظدؼن مربؿد مؼرى محقٌ بوظـصو ماإلدالعقي
تعؾريمسنمتؾكمايضورةماظرسوؼي،موتلطقدممهلو،مبلمإنمصورةماظػردوسمتعؽسمإديم

مواظصكور ماظرعل مدوى مؼشوػدون مال ماظذؼن ماظرسوة معطوظى مبعقد موؼؼؿؾفممعدى ،
ماظعذابم مإديمحد معنمحقٌماىـسمماغغالقاىػوفمواظعطش،موؼؼؾؼفم ذبؿؿعفم
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مواٌرأة.. مبنيماظرجل ماىذريمم42واظعالضي ماظؿغقري ميف مألرائه ماظؾوحٌمعاررا وجيد
ماظقوعقي،ميفم ماالغؿؼولاظذيمعسمحضورتـوموأثرمسؾىمدؾوطـوماًورجيمومموردوتـو

ن،مصقضورةماٌدؼـيمدبؿؾفمجذرؼومسنمحقوةمعنمحقوةماظؼؾوئلمواظؼرىمإديمحقوةماٌد
ميفم مصوٌدؼـي ماظؼؾؾقي.. محقوة مسن ماظؽؾري ماجملؿؿع محقوة مدبؿؾف مطؿو اظواحوت،

م مإدي متؿطور مودوف مأحلن معدؼـي مإدي متطورت ماألحلاظغرب مػـومناٌدؼـي مأعو ..
م.43االثـنيصوظواحيمتـؼؾىمإديمعدؼـي،مبؽلماظػورقماىلقممبنيم

ماظؿغقريماظذيمعسمحق ماىوغىماظـػليمواٌشوسرمإنمػذا مسؾىم مطـريا مأثر وتـو
موضؾقمم موجود، مضؾق مؼعقش ماظقوم مغراه مظذظك ماظعربي ماظػرد مظدى مواظػفم واظوسي

م44صفم..
وغلؿكؾصمممومدؾق،ماظؿعورضماظؽؾريمبنيماىذورماظؿورخيقيماظؼدمييمظـؼوصؿـوم
موعؽوتماظشواػدميفمذعرغوم مسنمواضعمصقراويم) اظ يمطوغًميفمذبؿؾفو،متعؾريا
ماظغربم معن ماظ يمتلؿؿد ماىدؼدة موبنيمحقوتـو مأتـؾًمذظك(، موأحؽوعـو وأعـؾؿـو

م.45أطـرمعنموجه
إنمعومؼـؾغيماظرتطقزمسؾقهميفمذبولمدرادؿـومػذه،مػوماظؿعورضمواظؿـوضضمبنيم
مؼلؾكماظطرؼقم مأشؾؾه م مؼزالميف ماظذيمال ماظقوعيماٌعقشيمواظلؾوطيموأدبـو واضعـو

م.م46شيموصؽرغومواضفمعؽوغهاظؽالدقؽيماظؼدؼم،مإنمحقوتـوممت
إنمػذاماظؿعورضميفماظػؽرموعصودرماظـؼوصي،موممورديمايقوةماظقوعقيماٌعوصرة،م
مبفذهم ماظغربقي ماظشرائع ممسً محقٌ مبوظقلي مأدب مزفور مؼعطل مأن مذلغه عن
موضدم ماظشرائع، مػو مصوظؾوظقس م، ماىؿوػري" مععؾودة م" معـفو مصفعؾً اظشكصقي،

موسؿؾًماأل معؾؿودي، مذكصقي مجدؼدةمولدتميف مصورة متؼدؼم مسؾى ؼدؼوظوجقي
ألداةماظؼؿع،مصفيمأداةمأخالضقي..مواظشرريماظذطيمػوم"ععؾودماىؿوػري"ماظؾوحـيم

ماالجؿؿوسيأنمتمدسمضوسدةممالعؿصو ماظعـفممادؿطوسًسنماظطؿلغقـي،موبذظكم
وهوؼؾهمإديمضـواتمغؾقؾي،ماظعـفمضدماًورجنيمسنماظؼوغونممحقٌمميـلمرجلم
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وسنمررؼقماٌؼورغيممم.47اظعوديموضدمتزودمبوظودوعيمواظذطوءموايقؾيماظؾوظقسماٌوارن
بنيمتلدقسماظلؾطيمسؾىماهلقؿـيماظطؾؼقيمماظعؼالغقيميفماظغرب،موضقوممدؾطيمالم
ظونمهلومميفماظورنماظعربي،ممتؽنماظؾوحٌمإظقوسماًوريمعنمادؿكال ماظـؿقفيم

أطـرماظؼـواتمذعؾقيماظؿوظقي:مػؽذامادؿطوسًماظؼصيماظؾوظقلقيمأنمتشؽلمإحدىم
متزؼنم مأدوات مإدي موايؾم مواظؾغز ماٌغوعرة موظؿقوؼل ماٌلقطرة، ماألؼدؼوظوجقي ظؾٌ

م مذكصقي مإدي موهوظه موعمثرةماجؿؿوسقياظؾوظقس مايداثيم48غوصذة مصشؾً مبقـؿو ،
م ماظغربي، ماظـؿوذج مادؿؾفوم ميف مجفوزممبودؿعورةمواطؿػًاظعربقي مبـوء ميف اظشؽل
م مبـً محقٌ ماظارجوازؼي مادؿؼدعًمدوظؿفو مبفو، مخوصو مجفوزا ماحملصؾي يف

اظـؿوذج،موظؽـفومصفرتهمأوماغصفرتمبه،مصؼدعًمبذظكمصورتفوماًوصيميفمبـقيم
ماظرأمسوظقيمإالميفمعظفرػوم اجؿؿوسقيمالمتؿشوبهمععمآلمبـقيماالجؿؿوسقيماظغربقيم

مخورجمم.49اًورجي معن ماجملؿؿع مخورج معن مجفوزا ماظلؾطي مأصؾقً مثم وعن
ماظزاوؼيمؼصريمرجلمسالضوتهمالممتؾكمأ يمتدبريمأؼدؼوظوجيمظشرسقؿفو،موعنمػذه

ماًريمصورةم مصورة مأغه مسؾى متؼدعه م مأن ماألؼدؼوظوجقو اظؾوظقسماظذيمؼػرتضميف
م.50اظعلؽريماظذيمؼـفى،موؼلؿوظيمسؾىماحملوصقل..موؼفؿؾكمايرعوت

ماظلقرم مسومل معن ماإلغلوغي ماظػؽر متطور متعؽسمبصدق ماظرواؼوتماظؾوظقلقي إن
واألذؾوحماظ يمسؿؾًمسؾىمتردقخماظػؽرةماظلوذجيميفماألذػونمإديمسوملممواألدورري

م ماظقوميقي ماإلغلونميلمعشوطؾه مواظؿؽـوظوجقيمحقٌمتػرغ ماظعؾمممماغطالضواآلظي عن
معواجفيم ميف ماظعؼالغقي متلود محقٌ موعوضوسقي، ممبـففقي مدواء محد مسؾى واظػن

وجودمزبورراتمأخرىمماظرشؾوتمواظغرائز.مإنمتؼدمماظعؾممواظؿػؽريممدوسدامسؾىم
أطـرمواضعقي،متؿصورعمصقفوممضوىماًريمواظشرميفماظؿعؼقدموايل،مواظعؾممػومسؿودم
ماٌكورراتم م مضصص مبعد مأتً ماظ ي ماظؾوظقلقي ماظؼصص ميف موذظك مععو، اظؼوتني
ماظعودؼيم ماألذقوء ميف مأظغوز م معن مدبؾق مومبو م موضقق، مضؾق معن متـري مصقؿو اظؼدميي

فومؼؿكقؾهماظضققيممضؾؿوموػومخـفرمصغري،مأومحؾالماظقوعقي،مصؼدمؼؽؿنماٌوتمصق
معنماظغؿوضماظلقري،مم متـشرمحوادثماظؼصيماظؾوظقلقيمغوسو وػومثعؾون.ميفمػذا
ماألظغوزم مػذه مبلن مثؼي مسؾى ماظؼورئ مأن مإذ ماألطقد، مايل موؼـؿظر م ماظؿػؽري ؼفقٍ
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م م،مودقفؿديمإديمحؾفومإغلونمخريمأضدرمعـه،أبؿدسفوواضعقيمإغلوغقيموأنمذرؼرا
ماظؼصيم ميف ماىوغي ماٌؽؾفمبؿؿؾع ماظشرري مرجل موػو مأال مأعره، مسؾى ؼغؾىمصقفو
ماظؼدمييم ماٌكوررات مضصص مأغؼوض مسؾى مضوعً ماظ ي ماظؼصي موػي اظؾوظقلقي،

إظقهماظعصرمايدؼٌميفمعػفوممماغؿفىوسفوئؾفو،مموعشؽالتفومإغلوغقيمتؿػقمموعوم
ماظؼو م مصقفو مؼصور مإغلوغقي موربي مأغفو موػو مبعوعي، معظوػرماظؼصي معن عظفرا

مظؾفواغىماظـػلقيميفمذبؿؿعموبؾدمخوصني،م مإغلوغقي مدرادي متؿؿـلمصقه ايقوة،
م معؼـعمؼارزػو ماىواغىمبؿلثريمحوادثمتلوقمسؾىمسبو ،موحيوهلووتـؽشفمػذه

مسؾىم متعؿؿد مصفي مظه، موجود مال موشوظؾو ماظؾوظقلقي، ماظؼصص ميف مضؽقل وتمثر
م-رتؾيماظػـقي،موعـزظؿفوماألدبقياألحداث،موظذامطوغًمعنمػذاماىوغىمأضلميفماٌ

م.51أضلمطـريامعنمأجـوسماظؼصيمايدؼـيماألخرىم-هلذاماظلؾى
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