
 العربية، كلية الجامعةاللغة قسم 

 ، كيرالا، الهند430596 -ثروننتبرم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN (Print) : 2277-9914   e-ISSN (Online) : 2321-2756     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العاصمة مجلة
مة

ّ
 مجلة بحثية سنوية محك

 م 7502،  التاسعاملجلد 
 

   2.0 معامل التأثير العربي:

 



 

 

      __________________________________________7107    – الخاظْ الّاـمت : املجلذ مجلت  23

___________________________ 

74 Majalla al-Aasima, Vol. 9, 2017, ISSN : 2277-9914,  eISSN: 2321-2756  _____________________________ 

    ________________ 

 

ؾ ألابّاد الفلعفُت في سواًاث ِليّ   أبى الَش

 دمحم ؼمُم الىٍامي /د       

ماال، املجم٘ البدغي الهىضي، ، ألاؾخاط اإلاؿاٖض للٛت الٗغبُت      هىضال، ٦حرالابًٍؼ

 

ما٫ الغواثُت ومداولت  الٗغبُت اإلاخدضة ل٣ض قهضث صولت ؤلاماعاث خًىع با٧ىعة ألٖا

ً، وبجها مغث باإلاغاخل الٗضًضة في  ججغبتها في الىه٠ الشاوي مً ال٣غن الٗكٍغ

ب مً ال٣هت ال٣هحرة التي  اقذ ٖلى َامل ٢ٍغ الخٛحراث في مؿاع وكإتها، ٖو

ا ما ٣ًغب مً ؾب٣ذ ْهىع الغواًت في ؤلاماعاث، ٞالغ  واًت ؤلاماعاجُت لم ًخجاوػ ٖمَغ

ؾخت وؤعبٗحن ٖاما خُض ْهغث ؤو٫ املخاولت الغواثُت التي ٦خبها ال٩اجب الؿُاسخي 

م التي الجؼا٫ جشحر الجض٫ بحن 0640مٗالي الىػٍغ عاقض ٖبض هللا الىُٗمي في ٖام 

املجخم٘ ؤلاماعاحي  الى٣اص في ا٦خمالها للبىاء الٟجي وج٣ىُت الؿغص والخىاع وببغاػ وا٢٘

والخُاة ال٣ٗلُت والضًيُت والش٣اُٞت بضولت ؤلاماعاث، بال ؤجهم اج٣ٟىا ٖلى الؿب٤ الؼمجي ألًت ججغبت عواثُت ؤزغي 

ٖلى نُٗض ؤلاماعاث، ٞالغواًت و٦ظل٪ اإلاؿغح صزلذ في ؤلاماعاث بٗض الؿبُٗىاث، و٢ض بلٜ ٖضص ال٨خاب 

ً ٧اجبا، وبلٜ ٖضص  -ال ٖلى الخهغ  –ثُت في خحز الىظىص ؤلاماعاجُحن الظًً ْهغث بهخاظاتهم الغوا كٍغ زمؿت ٖو

اء ما ٣ًغب مً ؾخحن عواًت ما٫ الغواثُت في ؤلاماعاث َػ ول٨ً هماخٔ شخا مً ٢بل الغواثُحن ؤلاماعاجُحن ). 0(ألٖا

٦ما ًهٟهم الظًً ٌٛلب ٖلحهم بنضاع عواًت واخضة زم الهمذ اإلاُب٤ ماقغة بلى بِء همى الغواًت ؤلاماعاجُت، 

ل الظي ؤهخج بخضي ٖكغة عواًت الخٓىا ؤن  ؤخض الى٣اص خُض ٣ًى٫: "وهدً بن اؾخصىِىا الغواجي ٖلي ؤبى الَغ

 زم ًهمذ ًٖ 
 
 واخضا

 
 عواثُا

 
ال٨ثرة ال٩ازغة مً الغواثُحن ؤلاماعاجُحن مً ؤصخاب الىاخضًت، ؤي ؤخضَم ًيخج هها

ظا ًهض١ ٖلى عاقض ٖبضهللا ه ٟؿه ناخب ؤو٫ عواًت بماعاجُت ٣ٞض ؤنضع عواًت "قاَىضة" ؤلاهخاط الغواجي. َو

 ).3("م، ولم ًدبٗها بإي هو عواجي آزغ، بدُض ٌؿخُُ٘ الىا٢ض مماخٓت الخُىع في ؤصواجه الٟىُت0640ٖام 

 ِلي أبى الَشؾ ـاخب اإلاؽشوُ ألادبي والفىشي 

بخه ل في الخ٣ل ألاصبي وال٨ٟغي مَى ؤلابضاُٖت وخى٨خه الازتراُٖت في  ل٣ض ؤزبدذ شخهُت ال٩اجب ٖلي ؤبى الَغ

يُت في ؾغص ألاخضار وخ٩اًت اإلاخسُماث. ل٣ض جخاب٘ نضوع عواًاجه  ججغبت الغواًت وال٣هو ونُاٚت ٨ٍٞغ الخ٩ٍى

تراٝ" في ٖام  ا 0653واخضة جلى ؤزغي مىظ ؤن ؤنضع عواًخه ألاولى "الٖا يمً ؤًٞل ماثت م التي و٢٘ ازخُاَع

ل وال٣هحر التي سجلها في عواًت ٖغبُت في ال٣غن الٗكٍغً ، و٢ض بلٜ ٖضص عواًاجه زماوي ٖكغة عواًت ما بحن الٍُى

عاح ال٩اجب ٠٨ٌٗ ٖلى ال٨خابت وبهجاػ الٗمل اإلاخسُل ؤلابضاعي في ق٩ل الغواًاث ؤ٦ثر مً زمؿت ؤالٝ نٟدت. 

لٟىُت الغواثُت وال٣هو بضون اه٣ُإ، واؾخمغ ٖلى بنضاع خهاصٍ الٗلمي وببضاٖه ألاصبي، والخسلي لل٨خابت ا

ت البُىلت وحؿلؿل ألاخضار. َل ُٚاب ال٩اجب  مىخ٣ُا ٞحها ق٩ل الغواًت ؤلاخضازُت اإلاخجاوػة إلاغ٦ٍؼ ل٣ض ُسّجِ
                                                           

، ٔاجملمع الثقايف، ط  م، )أبو ظيب،ٕٓٓٓحىت  ٕٜٚٔأزتد، فاطمة، نشأة الرواقة وتطورىا يف دولة افإمارات العربية ادلتحدة يف الفًتة من  خليفة  ٔ
  ٖٗ - ٕٙم( ص ٖٕٓٓ

 .ٕ٘م( ص ٕٕٔٓ، مارس ٕٚالفيصل، مسر روحي، الرواقة افإماراتية: تعرقف ونقد، رللة الرافد، الشارقة، )العدد   ٕ
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ا بلى ال٣ُمت ألاصبُت  ؤلاماعاحي ٖلي ؤبى الَغل ًٖ مكهض البدض والضعاؾت ٖامت وجإمماجه الٟلؿُٟت زانت؛ ٞىٓغ 

لُت ؤن ؤؾلِ الًىء الخا٠َ ٖلى ألابٗاص الٟلؿُٟت اإلاخمشلت في جُاع إلبضاٖاجه الؿغصًت خاولذ في الضعاؾت الخا

بض ألا٢ضاع، وظضلُت الظاث، وجإػم الجبر  الىعي والخإمل في الغمل واإلا٩ان بلى ٞلؿٟت الىظىص ؤلاوؿاوي، ٖو

ت ب٩ل ؤهماَها الٟغصًت اء والخٍغ  والازخُاع، وحكاب٪ الدكائم والخٟائ٫، و٢ُِم الؿٗاصة وؤلازمام، والٞى

والجماُٖت التي ًماخٓها ال٣اعت والىا٢ض مً زما٫ صعاؾت ٞاخهت و٢غاءة واُٖت لغواًاجه التي نضعث مازغا في 

م زما٫ ببغاػ ؤَم الؿماث الباعػة لٟلؿٟخه وجإمماجه ٣ٖ3102ض الدؿُٗىاث مً ال٣غن اإلااضخي ختى الٗام 

ت التي جىم ًٖ ظىاهب الخمحز والخٟى١ في مداوالجه للخجغبت ال غواثُت وح٨ٗـ ًٖ مضي بزغاثه في الترار ال٨ٍٟغ

 الٗغبي ؤلاماعاحي والتي جبكغ بمؿخ٣بل ػاَغ لهظا الًٟ في اإلاى٣ُت.

 املخضون اللغىي والاظخلهام مً الىحذان

ل ًمخل٪ لٛت  ٢بل الخىى في بُان ؤبٗاص الٟلؿٟت وممامدها في عواًاجه ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن ال٩اجب ٖلي ؤبى الَغ

ت ومسؼوها ل ت والخٗبحراث ألاه٣ُت الؿلؿت. ٣ًى٫ قاٍٖغ ا ٨ٌٗـ ًٖ مضي بإلاامه باإلاٟغصاث اإلاعجمُت اإلاخىٖى ٍٛى

ألاؾخاط ًىؾ٠ ؤبىلىػ ًٖ ظمالُت ههىنه الؿغصًت: "ؤظمل ما في الىو الؿغصي والىنٟي والخإملي ٖىض ٖلي 

َل وظضان الُٟىلت ٌؿخدًغ ال٩اجب ؤبى الغ ). 0(ؤبى الَغل َى طل٪ الكٗإ الكٗغي الىبُل في ٧ل ما ٨ًخب"

داو٫ بلى اؾخسضامه إلاهاصمت وا٢٘  ؿخضعي مسؼون الُٟىلت الىاُٖت ٍو الى٣ُت وطا٦غة الهبا الؼازغة، َو

ما٫ والخىاي٘ والغ٢ت والخكىهت  ىٓغ بلى الىاؽ وألٖا مُٗٝى ٖلى الىطج الاظخماعي والٗم٤ ال٨ٟغي ؤخُاها، ٍو

ُت مدض٢ت التي ًغبُها  في عواًاجه، ٦ما له وعي متزاًض باملجخم٘ والاعجباٍ به في ال٣ى٫ والؿلى٥ بىٓغة مىيٖى

وم٣ضعة ٖلى الخدلُل اإلاى٣ُي، ًجم٘ بحن ج٣ىُاث الخ٩اًت الخ٣لُضًت والؿغص الخضًض ٞإوكإ الخىاع ب٩ل ؤق٩اله، 

ؿخلهم إلاىايُٗه مً نمُم الخُاة والىا٢٘ اإلاٗاف.  ًداٞٔ ٖلى الترجِب اإلاى٣ُي لؼمً ألاخضار، َو

 الخجشبت الشوائُت فيعفت الخاحت إلى الفل

ًا٦ض ٖلي ؤبى الَغل ٖلى يغوعة الٟلؿٟت في الغواًت خُض ٣ًى٫: "هدً بداظت بلى الٟلؿٟت في الغواًت ألجها 

جمىدىا الخضاعي الُل٤ُ وجمىدىا الجملت الغواثُت اإلاخهلت بهاظـ ؤلاوؿان وبق٩الُت وظىصٍ، وما ٣ًا٫ ًٖ عواًت 

غاُٞت ال ٚحر. في خ٣ُ٣ت وا٢ُٗت َى مدٌ َغوب مً الىا٢٘ وصز ى٫ في ؾُذ َظا الىا٢٘ ألظل ؤزظ نىعة ٞىجٚى

ألامغ هدً بداظت بلى عواًت مؼلؼلت جسغط مً طاث ال٩اجب لخٗاه٤ طاث آلازغ، صون مجاملت الغواًت التي ال ج٣ضم 

 ال ؤَمُت له"
 
 في اللٛت واإلاىيٕى والٟىُاث جب٣ى مجغص ؾغصا

 
غي ال٩اجب ؤن الٗما٢ت ب). 3(ظضًضا حن الغواًت ٍو

والٟلؿٟت ٖما٢ت اهخماء ؤلاوؿان بلى ال٩ىن وألزُه ؤلاوؿان، ٞهى ال ٨ًخب عواًت مً صون ٖبحر الٟلؿٟت، وال 

 .)2(ًم٨ً لىا ؤن ه٨خب عواًت صون ؤن وؿخيك٤ في ٞهىلها َىاء الٟلؿٟت

 اإلاىىن ألادبي فياإلاىهج الفلعفي 

اءاجه الٟلؿُٟت الض٣ُ٢ت الضاٞٗت بلى ؤلابضإ وؤلاهجاػ لظل٪ هجض في ٦خاباجه ؤهه ٦شحر اللجىء بلى اؾخسضام ٢غ 

ى ًغي ؤن الغواًت زغظذ مً ٖباءة الٟلؿٟت، ٣ٞض جمشلذ ٢غاءاجه في الخإمل والىظ٘  للٗمل ألاصبي وال٨ٟغي، َو

غواجي ٣ٞض ههج ال٩اجب في م٩ىهه ألاصبي والٗمل ال. والٗالم اإلااوعاجي، واهتهذ بال٣غاءة والخإزغ بالٟماؾٟت ألاوعوبُحن
                                                           

 م.ٕٙٔٓلوز، قوسف، علي أبو الرقش حيلق يف ثقافة "الغربية"، صحيفة اخلليج، )كتب وكتاب( العدد الثالث لشهر دقسمرب أبو   ٔ
 ٖٖ:ٙٔ/  ٖٕٔٓماقو  ٕٔافإلكًتوين، اترقخ النشر: األحد  ٕٗندمي، ىاين، احلوار مع الكاتب علي أبو الرقش على موقع   ٕ
 ندمي، ىاين، )مرجع سابق(  ٖ
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مىهج ٞلؿٟت الكغ١ التي ويٗذ ؤمام ؤلاوؿان ؤعب٘ خ٣اث٤، خ٣ُ٣ت ألالم وخ٣ُ٣ت ؤنل ألالم وخ٣ُ٣ت الىنى٫ 

غي ال٩اجب ؤن ؤلاوؿاهُت حٗاوي بك٩ل مخهل مً مك٩لت زمازُت  ٤ لخل مًٗلت ألالم. ٍو بلى ألالم وخ٣ُ٣ت الٍُغ

ت، ؤو٫ ؤيمٕا اإلاشلض الخب خُض ً  بن ألايل٘: الخب والخٗل٤ والخٍغ
 
٣ىلىن بهه اهخماء لؤلزغ ول٨ً ًهبذ اؾخمابا

ت بجها اهُما١ الظاث مً قغه٣ت  ًٗها في ؤجىن الٗضمُت، ٦ما ٣ًىلىن في الخٍغ  للظاث ٍو
 
 وتهمِكا

 
ناع حٗل٣ا

ٌ آلازغ خُىما ًا٦ض ٖلي ؤبى الَغل ٖلى ؤن ٧ل ٖمل ؤصبي ًدخاط بلى ). 0(الخ٣ى٢٘ بلى ؤ٤ٞ ظضًض ال ًى٨غ ؤو ًٞغ

ت ؤصواجه الٟىُ ما٫ الؿغصًت وال٨ٍٟغ ت الخانت، والٟلؿٟت بخضي جل٪ ألاصواث الغاٞضة لؤلصب، ٌٛضو ًيخج ألٖا

مىضمجت بالٟلؿٟت، وله وعي ٧امل ًٖ مكاٖغ الىاؽ وؤخاؾِؿهم التي ٌٗثر ٖلحها مً زما٫ الالخ٣اء اإلاباقغ 

ىه ألانلي مٗحًرٌ ؤو م٩ان الخٗلم والضعاؾت ال٣اَغة  ضة الاجداص؛ والخىاع البىاء بما في مَى ؤو م٩ان ٖمله ظٍغ

 وفي ٧ل م٩ان ٖلى ؤعى 
 
، بال ؤن المـ مكاٖغ الىاؽ ظمُٗا

 
ولظل٪ ًهغح بإن ألاصب ال ًإزظ خ٣ه ٖمىما

ال٩اجب ٖلي ؤبى الَغل ٌٛضو ًضمج الٟلؿٟت والخإمل الظاحي في الٗمل اإلاخسُل ؤلابضاعي مً مالٟاجه ). 3(البؿُُت

ت والٟلؿُٟت والىٟؿُت، ول٨ىه هاعح بإن حٗاص نُاٚتها مً ظضًض،  ال٨ٍٟغ ًغبِ طل٪ بالش٣اٞت الٗغبُت، ٍو

سُت  خم طل٪ ٖبر بٖاصة الىٓغ في ٢ًاًا جاٍع ٗتٝر باإلاٍؼ٠ مجها، ختى جهبذ ٞاٖلت في الخ٣ل الٗالمي للش٣اٞت، ٍو َو

جي، وفي اٖخبرث مً البضحهُاث والشىابذ والخا٫ ؤجها لِؿذ ٦ظل٪، وؤًًا ًُالب بةٖاصة الىٓغ في الخُاب الضً

اث الٟلؿُٟت ال٨بري   ).2(اإلاىاهج الخٗلُمُت، ومً َىا ال بض ؤن ه٩ىن قغ٧اء في الخإزغ باأل٩ٞاع والىٍٓغ

 الىمارج الخىبُلُت لؤلبّاد الفلعفُت

 مً الخللُذ إلى الىاكُّت وإلى خذازت الفً

م الازخماٝ الىا٢٘ في ججغبخه الغواثُت ًُمذ صاثما ب غ الخُاة اإلاخىا٢ًت الغواجي ٖلي ؤبى الَغل ٖلى ٚع لى جهٍى

لى َظا  سُت مُٗىت في املجخم٘. ٖو ىه في مغخلت جاٍع لئلوؿان في مجخمٗت والٛغبت التي ٧ان ٌٗاوي مجها اإلاىاًَ في َو

ل٣ض مغث عواًاجه بمغخلخحن وؿخُُ٘ ؤن ههىٟها بمهُلر "الغواًت الخ٣لُضًت" و"الغواًت الخضًشت". وؤجها ٢ُٗذ 

ت في بيُت الؿغص ولٛت الخىاع ووسج الخب٨ت والىنى٫ بلى خل الخإػم اإلا٣ٗض في ٧ىامً ؤقىاَا مً الخٛحراث الٟىُ

حن. غ الخُاة اإلاخىا٢ًت لئلوؿان في مجخمٗت وما  َظًً الىٖى  ما ًدخٟي بخهٍى
 
ٟٞي اإلاغخلت ألاولي مً ججغبخه ٦شحرا

ؿاص بُئي، ٧ان مىيٕى الغواًت صاثما ًخٗل٤ باملجخم٘  ت ٌٗاهُه مً اٚتراب هٟسخي ٞو وما ًمحز مىايُٗه بجها مخىٖى

البا مما ٧ان صاع ؤو ًضوع خى٫ الىا٢٘ اإلاٗاف مً الى٢اج٘ وألاخضار، ٦ما هماخٔ  ت املجخم٘، ٚو ومىخ٣اة مً خٍُى

غة" و"عماص الضم"، ٞال٨خابت ٖىضٍ مغث بمغخلت ٧ان املجخم٘ ه٣ُت اعج٩اٍػ  تراٝ" و"الؿ٠ُ والَؼ في عواًت "الٖا

ت مً نمُم الخُاة ومؿخمضة مً وا٢ٗه الؿاثض ٞٛضا ًجؿض ٞحها مؿ٣ِ ًخى٧إ ٖلحها، ومىايُٗه مخ ىٖى

جُغ٢ذ عواًاجه لخالت الخدى٫ مً خُاة الصخغاء والبدغ بلى خُاة اإلاضًىت وم٣اعبت ؤصواث الخدضًض بٗض  ).1(عؤؾه

  ا٦دكاٝ الىِٟ، التي ه٣لذ املجخم٘ الخلُجي مً بؿاَت الِٗل و٢ؿىجه، بلى ح٣ُٗض اإلاضًىت وعخابتها.

                                                           
 فسوادلصدر ن  ٔ
 ٖٖ:ٙٔ/  ٖٕٔٓماقو  ٕٔافإلكًتوين، اترقخ النشر: األحد  ٕٗندمي، ىاين، احلوار مع الكاتب علي أبو الرقش على موقع   ٕ
 .ٛٔ( ص ٕ٘ٔٓ ،ٔأتمالت يف فلسفة الرمل وادلكان، )أبوظيب، دار مهاليل ، ط –أبو الرقش، علي ادلنصوري، الغربية طائر بثمانية أجنحة   ٖ
 .ٕٖٔ - ٖٔٔاطمة، نشأة الرواقة وتطورىا يف دولة افإمارات العربية ادلتحدة، مرجع سابق، خليفة أزتد، ف  ٗ
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ؾ فيجُاس الىعي   سواًاث ِلي أبى الَش

تراٝ" التي هي با٧ىعة  ًدبلىع البٗض الٟلؿٟي حهُمً ٖلى الًٟاء الغواجي إلاٗٓم عواًاجه ما ٖضا عواًت "الٖا

٠ُ ٢ىة  ههىنه الؿغصًت ٞهى ًمخل٪ الخبرة الىاؾٗت في ٦خابت الىو ؤلابضاعي الخسُلي الظي ٣ًىم ٖلى جْى

، خُض ٌكهض بإ
 
. الىعي عواثُا

 
 وال م٩اها

 
هه جسلو في عواًاجه مً الؼمً الىا٢عي واإلا٩ان الىا٢عي وؤنبدا ال ػمىا

٣ًى٫ ألاؾخاط زالض ٖمغ بً  الؼمً الخ٣ُ٣ي َى ػمً الماقٗىع، ػمً الضازل اإلامخضة ظظوعٍ مىظ بضء الخل٣ُت.

ا ٣٢ت في م٣ا٫ وكٍغ في صخُٟت الٗغب: "الىا٢٘ ؤن ٖلي ؤبى الَغل ال ٨ًخٟي بةْهاع اإلا٨
 
بىث في ههىنه، اهُما٢

ولظل٪ هجض في عواًاجه ؤلىان  ).0(مً ؤن الماقٗىع ٖىضٍ َى ألاؾاؽ ٣ِٞ، اٖخماصا ٖلى جسههه وصعاؾخه"

ُل٤ ٖلحها عواًت جُاع الىعي ًُ وج٣ىم الغواًت ٖلى الؼمً الىٟسخي ال الؼمً اإلا٩ُاه٩ُي الظي ْهغ في  .الغواًاث التي 

٩ىن الغواًاث الخ٣لُضًت. واإلاىهىلىط ال ضازلي َى الخ٨ىُ٪ ألاَم الظي ٣ًىم ٖلُه جُاع الىعي في عواًت ال٩اجب، ٍو

ىت  بحن الىا٢عي واإلاخضاعي، خُض ؤن البُل ال ٠٨ً ًٖ الخضًض م٘ الىٟـ باإلا٩ان والٛغبت وألاقُاء. عواًت "ٍػ

الٛغبُت مً خُض اإلال٨ت" جىضعط يمً الغواًت الٗغبُت الظَىُت والىظىصًت اإلاٗانغة، واإلاخٟاٖلت م٘ الغواًت 

ُٟها ألؾلىب جُاع الىعي والاؾترظإ والغمؼ، ومكحرة بلى ؤن جإزغ َظٍ الغواًت باألؾالُب الغواثُت الخضًشت ال  جْى

ت املخلُت والٗغبُت. خُض ًدىاو٫ ال٩اجب في َظٍ الغواًت ٖضصا مً ال٣ًاًا  ًىٟي ٖجها ؾٗت الخإنُل في الهٍى

و٢ض اٖخمضث َظٍ الغواًت ٖلى . عٍت وؤؾاؾُت وهي ٢ًُت ''اإلاىث''الاظخماُٖت، ول٨ىه ًُغح ٞحها ٢ًُت مدى 

٣ت َغح ألا٩ٞاع ٞحها ما  ى ملمذ مهم مً ممامذ الغواًت الجضًضة، و٢ض جغاوخذ ٍَغ الخضاعي الخغ بضعظت ٦بحرة، َو

 بحن الخلم، والخظ٦غ ؤو اؾخضٖاء اإلااضخي، واإلاىهىلىط الضازلي.

 الخدٌى إلى الشواًت الجذًذة

التي لِؿذ لها ؾماث ج٣ىُت مدضصة زانت، ٞهي هٟىع  )3(ْهىع مهُلر خضًض لـ "الغواًت الجضًضة" وؤزحرا بٗض

ٟٞي ْل َظا الًٟاء  )2(مً ٧ل ما َى ج٣لُضي بال ؤجها جغ٦ؼ ٖلى الجاهب اإلاًمىوي ؤ٦ثر مً الجاهب الك٨لي

خه في الخٗبحر ًٖ طل٪ امل خؼون الؿا٦ً في طا٦غجه الظي ٧ان ٨ًؿغ اإلاإلٝى وظض ال٩اجب ٖلي ؤبى الَغل خٍغ

والظي لم ٌؿخُُ٘ الخٗبحر ٖىه في ْل ال٣ُىص بدب٨ت ألاخضار اإلاخخابٗت ٖلى وؿ٤ مدضص. ٞىماخٓه في عواًت "جل 

ا مً الغواًاث التي نضعث بٗض الشماهِىاث مً ال٣غن اإلااضخي ًىدى  حَر ىت اإلال٨ت" و"٢مُو ؾاعة" ٚو الهىم" و"ٍػ

بُت ًداو٫ ُٞه ججضًض ؤؾل ت، مٗخبرا للؿغص ٢ضعة ٖلى هدى مغخلت ججٍغ ىبه، ُٞداو٫ الخسلو مً ال٣ُىص اإلاإلٞى

ىفي بالٛغى وظٗل ؤؾلىبه مُٗما ًجم٘ بحن البىاء الخ٣لُضي والبىاء الخضًض. ظاءث عواًاجه التي  آزغ، ٍو

لؿُٟت مخٗم٣ت م ت ٞو ٘ نضعث بٗض اإلاغخلت الشاهُت بضاًت مً عواًت "جل الهىم" ػازغة بمُُٗاث ببضاُٖت مخىٖى

غ ٖلُه مً صالالث الخمغص وال٣ضعة ٖلى ٦ؿغ  الاهضماط بالخدلُل الىٟسخي ؾىاء في ؤؾماء الصخهُاث وما جخٞى

 .الؿاثض والخمام مً ٢ُىص اإلاىعور التي ج٨بل الغوح والجؿض ومغوعا بخ٣ىُاث الؿغص اإلاٟٗمت بالخُىة الىامُت

                                                           
 .ٛعمر بن ققة، خالد، علي أبو الرقش إمارايت قبحر بعيدا يف فضاء الكتابة، صحيفة العرب، مرجع سابق، ص   ٔ
عادلياً على مدى ما قزقد  الروائية ارتبط ّتملة من التحوالت اليت حدثت الرواقة اجلدقدة: ىو مصطلح إبداعي ونقدي عادلي، عرّب عن اجتاه يف الكتابة  ٕ

قوغل كثَتًا يف تدوقن احلدث من خالل السرد  نصف قرن، أن رواد الرواقة اجلدقدة دعوا إىل نبذ النموذج الروائي الذي كان سائداً، والذي كان
  للن  الروائي.التقليدي أو الواقعي، ودييل إىل الفلسفة على حساب اجلسد الفٍت

 .ٜٖ٘( صٜٚٛٔ، ٕالسعافُت، إبراىيم، تطور الرواقة العربية احلدقثة يف بالد الشام، )بَتوت، دار ادلناىل، ط  ٖ
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ت  ىت اإلال٨ت" و"الٛٞغ ى ملمذ مهم مً ممامذ " ٖلى الخضاعي ا224و٢ض اٖخمضث عواًت "ٍػ لخغ بضعظت ٦بحرة، َو

٣ت َغح ألا٩ٞاع ٞحهما ما بحن الخلم، والخظ٦غ ؤو اؾخضٖاء اإلااضخي، واإلاىهىلىط  الغواًت الجضًضة، و٢ض جغاوخذ ٍَغ

 
 
 متهغثا

 
. الضازلي. وجبضو بق٩الُت الىعي في الغواًخحن، في ٦ثرة اإلاًامحن التي اج٩إ ٖلحها ال٩اجب، ل٣ُضم وا٢ٗا م٩٨ٟا

٩اص ًخماشخى ؤلاوؿان ؤو ًخدى٫ و  اث مدضصة، وجسخٟي ٞحها البُىلت وألابُا٫، ٍو الغواًت الجضًضة ال حٗالج مىيٖى

بلى مجغص اؾم ؤو ع٢م ؤو شخيء ؤو نىث ؤو يمحر، ل٨جها جغؾم مً زما٫ طل٪ بقاعاث الاؾخٟهام الىاصخت 

ظٍ ؾمت مخد٣٣ت في ع  ىت اإلال٨ت" خُض ال ًىظض لها باالخخجاط ٖلى ؤويإ ؤلاوؿان الٗغبي اإلاترصًت. َو واًت "ٍػ

 ٖضة في و٢ذ واخض، وبضعظاث مخٟاوجت مً الٗم٤.
 
 مىيٕى مدضص؛ ٞهي جُغح ؤ٩ٞاعا

 فلعفت الشمل واإلايان فيجأملث 

ا بها بلى عؤؽ الخُمت، مجها ٖلى  خه مٗحًرٌ مغوع  ومٗٓم عواًاجه ٌؿخضعي خًىعا لبُئخه املخلُت وزانت ٢ٍغ

ىت اإلال٨ت"، "٥ؾبُل اإلاشا٫ "زىاثُت مج م زمازُت الخب  -بل بً قهىان"، "زىاثُت الغوح والدجغ والخمشا٫"، "ٍػ

واإلااء والتراب"، وجضوع ؤخضازه خى٫ مضًيخه عؤؽ الخُمت؛ ألجها في هٍٓغ لِؿذ مضًىت جُل ٖلى الكاَئ البدغي 

ت. خٟلؿ٠ في وخؿب بهما هي مدُت الٗٓماء واإلاكاَحر ؤمشا٫ ؤخمض بً ماظض وابً بَُى الغمل واإلا٩ان وال  ٍو

ًخسلى ٖىه في ظل عواًاجه ألهه ٧ان ًغي ؤن لؤلم٨ىت مىاػ٫ في ال٣لب ومىاَل في الٗحن لها نىعة واؾٗت الخض٢اث 

ش وإلاٗت الجٛغاُٞا وقه٣ت الىاؽ الُُبحن، ًخدضر ًٖ عاثدت ألام٨ىت   .٧إجها الؿماء بىجىم مً عاثدت الخاٍع

 خاجمت

غي ؤن الٗما٢ت ٖلى يغوعة بصزؤبى الَغل ل٣ض ؤ٦ض  ا٫ الٟلؿٟت في الغواًت وؤجها زغظذ مً ٖباءة الٟلؿٟت، ٍو

بحن الغواًت والٟلؿٟت مشل ٖما٢ت ؤلاوؿان م٘ ال٩ىن وم٘ ؤزُه ؤلاوؿان، ٞالٟلؿٟت ٖىضٍ ظؼء ٚحر مىٟ٪ مً 

في بهجاػ جُغ١  الغواًت وؤجها حؿخمض مً الٟلؿٟت ٞهي جلمـ مكاٖغ الىاؽ وجد٨حها وجإحي بدلى٫ لها في ؤَُاٞها.

الىو الغواجي بلى الاججاَاث الغوماوؿُت والىا٢ُٗت مؿخسضما لٛت الغمؼ وؤلاًداء ختى اهضعظذ عواًاجه يمً 

، وجُاع الىعي الظي ًىبل الظا٦غة ٌٛضو خغا َل٣ُا في اإلاىهىلىط الضازلي والخضاعي الخغ ةمهُلر الغواًت الجضًض

تي هي ؤبُا٫ الغواًاث ول٨جها ٠ُ٦ ًم٨ً لها ٧ل َظٍ مما ؤؾٟغ ًٖ خ٩اًت لٛت ٞلؿُٟت بلؿان الصخهُاث ال

٨ظا جسل٤ َظٍ ألاقُاء  غ مٗها الش٣اٞت الغا٢ُت وال اللٛت املخ٨مت َو الٟلؿٟت ألجها جغبذ في بِئت ؾظاظت ال جخٞى

ت مىخُت. ٨ظا جىّىٖذ اَخماماث ال٩اجب ٞحها  بق٩الُت ٦بري في عواًاجه، ٖماوة ٖلى ؤهه ٌؿخسضم لٛت قاٍٖغ َو

٨غة مدضصة ألاع٧ان، م٣هىعة البُان، ومٟغصاث ب٣ضع م ا ًخُلبه َظا الًٟ مً طو١ وجظو١، وبًجاػ وا٢خًاب، ٞو

ُت مىخ٣اة بٗىاًت وابخ٩اع، وز٣اٞت مخىّىٖت اإلاكاعب، مىّػٖت بحن الخإمل واإلاٗاٌكت، وبحن   .الظاجُت واإلاىيٖى

 اإلافادس واإلاشاحْ 

بي، صاع َمالُل لليكغ، ٍالٛغبُت َاثغ بشماهُ، ؤبى الَغل، ٖلي اإلاىهىعي .0  ).3102، 0ت ؤظىدت ، (ؤبْى

 م).3101، 0عواًت "٢مُو ؾاعة"، (ؤلاماعاث، صبي، صاع ال٨خاب لليكغ والخىػَ٘، ٍ، ؤبى الَغل، ٖلي اإلاىهىعي .3

بي، وػاعة الش٣اٞتم زمازُت الخب واإلااء  -٥، ؤبى الَغل، ٖلي اإلاىهىعي .2  ) 3114، 0، ٍوالتراب، (ؤبْى

ت اإلااجمغ الضوليء الٟجي في عواًت ال٩اجب ؤلاماعاحي ٖلي ؤبى الَغل (٢مؤخمض بضًغ، البىا .1  م.3103، ُو ؾاعة)، مجمٖى

 م).3112، 0املجم٘ الش٣افي، ٍ  وكإة الغواًت وجُىعَا في صولت ؤلاماعاث ، (ؤبى ْبي،، زلُٟت ؤخمض، ٞاَمت .2

 صخُٟت الٗغب. ٖلي ؤبى الَغل بماعاحي ًبدغ بُٗضا في ًٞاء ال٨خابت،، ٖمغ بً ٣٢ت، زالض .3




