الذكتىر ممذوح خسارج

وػٌاٌته تالؼرتٍح الراهٌح
أ .دْ .تػ ا٨١تٮ انٍٰٗ(

)

ٹ ٱكٓ ا٧٣ذذجٓ ٧٣ة ٱ٪نؿق ا٣ؽ٠ذٮر ٧٦ػؽكح ػكػةرة ٚػٰ ٦ض٤ػح ٦ض٧ػٓ ا٘٤٣ػح
إ٣ؿثٲح ثؽ٦ن ٜكٗٲؿ٬ة إٹ لف ٱ٘جٍ ا٣ؿص٤ٔ ٢ٯ ٩نةَةد ٫كا٬ذ٧ة٦ةد ٫ثعػةؿ إ٣ؿثٲػح
ا٣عؽٱسح كإ٧٣ةوؿة .كٹ رٱت لف ٦كٕةق ا٣ؿا ٨٬إ٣ٯ إ٧٠ػةؿ ثٕػي ٦ػٮاد إ٧٣ضػ٥
إ٣ؿثٰ ٦كٕٯ ٩جٲ ٢ككصٲ ٫ك ٫٣ا١٣سٲؿ ٧٦ة ٱيك ِّٮٗ ،٫ك٬ٮ ٠ؾ ٟ٣ثعةصح إ٣ٯ مػضةٔح
٠جٲؿة ٹ دٞ٪ىٚ .٫ة٘٤٣ح  -لٱح ٘٣ح  -إ٧٩ة  ٰ٬ثة٪٣ةَٞٲ ٨ث٭ة ،كٔ٪ةٱذ٭ ٥ا٧٣كػذ٧ؿة ث٭ػة
٬ػػٰ ٦ػػة ٱضٕ٤٭ػػة ظٲٌػػح ٚةٔ٤ػػح ٚػػٰ ظٲػػةة اٵ٦ػػح ،ثٮوػػٛ٭ة لداة ا٣ذ١ٛٲػػؿ ،كا٣ذٕجٲػػؿ،
كا٣ذٮاوٚ ٢ٲ٧ة ثٲ ٨لث٪ةا٭ة ،ك ٓ٦دؿاز٭ة ،ك٦ة دي ِّكف ث٭ة ٦ ٨٦ٮارٱر اٵ ٥٦اٵػؿل.
م7

٧٦ػة

دٲكؿ  ٰ٣اٹَٺع ٔ٤ٯ آػؿ ٦ة ػُ ٫ٱؿأ ٰٚ ٫ثعس ٫ما٣سة٣ر
كٝؽ ٌ
ٱذى ٢ث٧ةدة ٔ ٥٤كٗٲؿ٬ة ،ك ٩ي ًنؿ  ٰٚا٣ضـ ا٣سة٣ر ٦ػ ٨ا٧٣ض٤ػؽ ا٣ذكػٕٲ٦ ٨ػ٨
٦ض٤ح ٦ض ٓ٧ا٘٤٣ح إ٣ؿثٲح ،ا٣ؾم ٱٞذؿح ٚٲػ ٫إًػةٚح ثٌػٕح كٔنػؿٱ٦ ٨ػؽػٺن
ٱ ٢٧١ث٭ة ٦ةدة «ٔ.»٥٤
م

لقذةذ  ٰٚصةٕ٦ح د٦ن٤٠ - ٜٲح اٳداب.
كرد إ٣ٯ ٦ض٤ح ا٧٣ض ٓ٧ثذةرٱغ 9378/9/5ـ.

م 7ل .د٧٦ .ؽكح ػكةرة« ،إ٧٠ةؿ ٦ةدة ٘٣ٮٱح م٦ ،» 0ض٤ح ٦ض ٓ٧ا٘٤٣ػح إ٣ؿثٲػح ثؽ٦نػ ،ٜا٧٣ض٤ػؽ
ا٣ذكٕٮف ،ا٣ضـ ا٣سة٣ر ،رٌ٦ةف  -٬7008د٧ٮز  9377ـ ،ص ص .590-580
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ىلد وجد اىددنؤر سادةرة

«ثٍد نيٍدةت جدٗددة ٌدَ ػدةم و دٍة

دسيت اىيغ اىػرب٘ اىٍػةصرة َو ق بِ٘د غرب٘د و وىهدَ بددممت ٌ دثد ىدً
تهَ ىٓة غِدد اىلددٌة و ٌ دو ػدو قاغولدوو اُػدد ()و ز و حة دٔب) .وُظدراً
ىش٘ٔغٓةو إ اى ةج تدغٔ إىٕ درا

نو ٌِٓة غيٕ حدةو وم دٍ٘ة اف ػدةمو

ىٍػر د ٌدددى صددئحٓة ىدددسٔم اىٍػيددً اىػربددٖو بػددد

دسيددت ٌ٘دددا

ام وػٍةم اىيغٔي .وإذا نة ب ِة ِ٘صب غيٕ اف ػةمو ذىم ف إكرارْدة
ٗاووبع ٌشولةتٓة ٌَ ٍة ةغيَ٘ وٌفػٔىَ٘ و ةئر اىصفةت» قص .)855
ْذا وكدد حصدٕ اىددنؤر سادةرةو غِدد اىػدٔدة إىدٕ ٌػيٍدَ٘ ر ى ٍ٘ٓدة
ٌٍُ ِّيَ٘ ىيٍػةجً اىػرب٘ واى دٗ و وىٍٓدة كددًٗ ْدٔ «تدة اىػدروس» ىيزب٘دديو
وثةٍُ٘ٓة حدٗث ْدٔ «اىٍػيدً اىٔ د٘ » اىدذي صدِػّ ٌيٍدع اىيغد اىػرب٘د دٖ
اىلةْرةو ُ ٔاً ٌَ و وسٍاَ٘ ٌدسالً ٌأسٔذاً ٌَ اىيذر «غيدً» .وتبدَ٘ ىدّ ٌِدَ
تَوَبُّػّ ىال وػٍةم اىيغٔي اىٍػةصر «ثٍ بػ وغشدرَٗ ٌددسالً توندٍَ ُ دٔ
وَ٘ دمى جدٗدةو ٌِٓة ٌة ْٔ جدٗد تٍةٌةً بِة ودمىد و ٌ دو قغَد ْٔىًَو واىػَيْ ٍَِد )و
وٌِٓة ٌة انواب دممت إضدة ٘ غيدٕ ٌدة نةُدت ىدّو ٌ دو قااغدال واى ٍَ ْػيَدً).
وا وِةداً إىٕ ٌة تلد ٗلورح بػ وغشرَٗ ٌدسالً انٍةم ٌةدة «غيً».
وىدى ٌراجػ ٌة اكودرح اىددنؤر سادةرة إضدة وّ غيدٕ اىيدذر «غيدً» ٌدَ
وجدت ٌَ واجبٖ
ٌداسوو
ُ

ش ّد غيٕ ٗدهو غٍالً بة ٗٙاىهرٍٗ  :ﮋﯭ

ﯮﯯﯰﯱﮊ [اىٍةئدددة]2 :و و غددزِّز ٌاددػةه اىِب٘ددو بددبػ

ٌددة بدددا ىددٖ ٌددَ

ٌالحظةتو ٍُٗي٘ٓة حبِة اىٍشورك ىيػرب٘ و وإ كصر بةغٖ ٖ سدٌوٓة غَ بةغّ:
ق ٌَ )اىٍِة ب اىوِبّ٘ غيٕ ا وػٍةم «اُػد » نٍة ٗاوػٍيّ اىٍػةصدرو كددًٗو ورد دٖ
بػ ٌة اُوٕٓ إىِ٘ة ٌَ نال اىلدٌة ٖ اىلدر اىرابدع اىٓيدري وٌدة بػددهو وربٍّدة كبدو
ىهَ اىيغَٔٗ٘ ت ّفظدٔا ٌِدّو ووصدٍٔه
ذىمو وكد ورد ن ر ٌة ورد ٖ نال اىٍوهيٍَّّ٘ .
بةىغي واىي َو وىذىم ٍْئه[ = .اىٍيي ].
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لك٣٭ػػة :لف ٦ػػ ٨اٌ٣ػػؿكرم٪ٔ ،ػػؽ إظىػػة دٹٹت لم ٦ػػةدة ٘٣ٮٱػػحٔ ،ػػؽـ
اٹ٠ذٛة ثةٕ٣ٮدة إ٣ٯ ٕ٦ػةصٝ ٥ؽٱ٧ػح كظؽٱسػح ٦عػؽكدة لػػؾان ثىػٛذ٭ة ا٣ذ٧سٲ٤ٲػح،
ذ ٟ٣لف ٓ٤ ٠ٟ١شٛ ٣ػٯ ٣أو ضػٯد إـ٫ا ٩٤اْ٬٨١ٮ ا٣ؾم ٱيك ِّٮغ و ٫ٕ٪كإػؿاص٫
٪٤٣ةس .وعٲط لف ا٣ؽ٠ذٮر ػكةرة ٱنػٲؿ ٚػٰ ظٮامػٰ ثعسػ ٫إ٣ػٯ ٕ٦ضػ١ ٥فةان
آ١ؽب ٹثْ٪٦ ٨ٮر ،كا١خٓؽٯٙات ٤٣ضؿصة ،ٰ٩كٞلٗ ا٨ِ١ة٬ن ٣عػةصٰ ػ٤ٲٛػح،
كٙ٤خاح ا٬٢ٓ١م ٤٣ك١ة ،ٰ٠كٓ٤ش ٣اٖ٢١ث آ١ؽةٰث آ٥١انؽة ٵظ٧ػؽ ٔ٧ػؿ ٦ؼذػةر،
كآ٥١ش ٣اٟ١تٰؽ ا٣ؾم ٱٕؽٌق ٤ش ّ٥اٖ٢١ث آ١ؽةٰث  ٰٚاٞ٣ة٬ؿةٗ ،ٲؿ لف ٦ػ ٨ا٣ع٧١ػح
لف ٱكذٕٲ ٰٚ ٨دٞىٲ٣ ٫ٺقذٕ٧ةٹت ا٣عؽٱسح ٛ٧٤٣ؿدات ثٕ٧ةص ٥ظؽٱسح ٦ػ٦ ٨سػ٢
٤خ ٦اٖ٢١ث ٵظ٧ؽ رًػة ،كآ٥١شة ٣آ١ؽةةٮ األـاـةٮ ا٣ػؾم لوػؽرد ٫ا٥ِ٨٥١ةث
آ١ؽةٰث ٢١خؽةٰث وا١رٜا٘ث وا٬٢ٓ١م ٔةـ ٚ 7989ػٰ دػٮ٩ف ،كٗٲؿ٧٬ػة ،ك٬ػٰ ٠سٲػؿة،
دٞىػٰ ا٣ػؽٹٹت ا٣عؽٱسػح كإ٧٣ةوػؿة ٛ٧٤٣ػؿدات
كإ٣ٮدة إ٣ٲ٭ة ًػؿكرٱح ٚػٰ ٌ
إ٣ؿثٲح ،ٵ٩٭ة قذ١ٮف ا٧٣ؿصٕٲح إ٧٣ذ٧ؽة ٬ ٰٚؾق ا٣ؽٹٹت.
كزة٩ٲ٭ة :لف  ٨٦ا٣ع٧١ح ث١٧ةف ا٣جعر ٔ٦ ٨ىؽر ٠ػٛ٦ ٢ػؿدة صؽٱػؽة كدجػٲُّ٨
كا ٓٝو٤ح دٹ٣ذ٭ة ثة٣عٲةة إ٣ؿثٲح ا٣عؽٱسح ،ػةوح لف ا١٣سٲؿ  ٨٦اٛ٧٣ؿدات ا٧٣ٮٌ٣ػؽة
ظؽٱسةن ٬ػٰ ٦ػ ٨اٹٝذػؿاض ا٘٤٣ػٮم ثُؿٱػ ٜا٣ذؿص٧ػح م. Loan-translation calque
ك٪ٕ٦ٯ ٬ؾا ل ٫٩ٹ ثؽ  ٨٦إ٣ٮدة إ٣ٯ إ٧٣ػةص ٥ز٪ةاٲػح ا٘٤٣ػح ا٣ذػٰ دػ ٥اٝذػؿاض ٬ػؾق
اٛ٧٣ػػؿدات ٦ػػ٘٣ ٨ذ٭ػػة اٵص٪جٲػػح ا٣سة٩ٲػػح ،لم ٦ػػ ٨اٷ٤١٩ٲـٱػػح كاٛ٣ؿ٩كػػٲح كاٵ٧٣ة٩ٲػػح
كاٷقجة٩ٲح كٗٲؿ٬ة .كثٕجةرة لػؿل ٨٦ :ا٧٣٭ ٥اٷمةرة إ٣ٯ اٵو ٢اٵص٪جٰ ٧٤١٤٣ح
اقذٞؿت  ٰٚاْ٪٣ةـ ا٘٤٣ػٮم إ٣ؿثػٰ
كإ٣ٯ ٦ة َؿل ٔ٤ٯ دٹ٣ذ٭ة  ٨٦دعٮٹت إ٣ٯ لف
ٌ
ثؽٹ٣ذ٭ة ا٧٣عؽدة .كٱ ٨١٧لف ٱنٲؿ ا٧٣ؿ ٪٬ة إ٣ٯ ثٕي إ٧٣ػةص ٥ا٧٣كػةٔؽة
٬ ٰٚؾا ا٧٣ضةؿ ٦ ٨٦سٛ ٢ةا٬٤س أٞفة٬ٙرد ا١طةػٯد ٣ؽارقػٰ ا٘٤٣ػح اٷ٤١٩ٲـٱػح
م Oxford Wordpowerا٣ؾم ٔ٪ٲخ ث ٫د٩ .ضةح ا٣نٕ٧ح ،كوؽر ُٔ٦ ٨جٕح صةٕ٦ػح
ل٠كٛٮرد ٔةـ  ،9333ا٣ؾم ٱنؿح ٛ٦ ٢٠ػؿدة ثةٷ٤١٩ٲـٱػح لكٹن ،زػ ٥ٱٕٞػت ٔ٤ٲ٭ػة
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بًقابوّا اهعربٔ ،وقاموس أكسفورد :إنكليزي ربيز (

Oxford English-Arabic

 )Dictionaryاهضخى )ٕقع فئ  0455صيحة ييٌ اهق يع اهم)ٖير) اه يا

عيا

 0890عيٌ اهَارير ٍحسيُ بحةرٕير ن .س .وٍٖيا )N. S. Doniach؛ فضيً عيٌ
يعجًٔ المورد هي يَٖر بعو)مٔ والمغن هي حسٌ اهمرئ.
ولذهك يٌ اهًّى اهحَ)ٖيُ فئ ِيذا اهًقيا عويٓ قن اض حيراو اهو يْ عيٌ
طرٕق اهحرجً َٕ) ٔ قن ٕمْن يشيحْعا باححاطي بيتضضت اهًحياِٖى اهًحرجًي
وي

وةاتّا  ،)2فعوٓ س)ٖن اهًثال إن لوً اهعْهً  )3هٖست غٖر ترجً حتٕثي

هوموًحٌٖ احٍموٖزٕ  )Globalizationواهحرٍسٖ  .)Mondialisationوفئ حيٌٖ إن
اهموً احٍموٖزٕ يشحق يٌ لوً  )Globeق اهمرة األ ضٖ  ،األيير اهيذ

عيا

بعض اهعرب إهٓ ترجً  )Globalizationباهمْل)ٖ ) واهموً اهحرٍسٖ يشحق ييٌ
 )Le mondeق اهعيياه،ى ،تشييٖر لوحاًِييا إهييٓ يَ ييْ ٕحزإييت تييه ٖر فيئ اهححمٖيير
اهسٖاسٔ واض ح ا

واهعسمر اهًعاصرٕ ،سعٓ إهٓ تتبّر لن ضٖ يٌ خيًل

 )2اٍ ر ب رو اضطًع عوٓ اهًزٕت فٔ ِذ اهًسهه  :ع)ت اهَ)ٔ اصي ٖ« ،،اهحهصيٖن وييا
ق ا يا اهحهصٖن فٔ اهثقاف اهعربٖ اهةتٕثي » ،األسي)ْع األ بئ ،اهعيت  ،0293اهسيَ
اهسا س واهعشرون ،تا ٕخ  ،2502-2-00ص .6
 )3اٍ ر ب رو اضطًع عويٓ يحّيْ اهعْهًي Derek C. Maus, “Globalization”, :
in: The Encyclopaedia of Literary and Cultural Theory,  Volumes,
),

(Wiley-Blackwell,

Ryan

Michael

Editor

General

; pp.ولذهك يا ة ”:“Globalization
Key Concepts in Cultural Theory, Second Edition, edited by Andrew
Edgar and Peter Sedgwick (Routledge, London and New York,
), pp. .
وليييذهكDr. Nayef R.F. Al-Rodhan and Ambassador Gérard :
Stoudmann, Definitions of Globalization: A Comprehensive
Centre for 5Overview and a Proposed Definition, (Geneva
Security Policy, Geneva, ).
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اْ٪٣ؿ إ٣ٲ٭ة ْ٪٦ ٨٦ٮر مةٕ٤٣ ٢٦ة٣ى ٥اٵرًٰ ،لك ا١٣ؿة اٵرًٲح٦ ،ذضةكزان ٦ؼذ٤ػٙ
ا٣عؽكد ا٣ذٰ دذؼ٬ ٢٤ؾا إ٣ة ،٥٣لك ٬ؾق ا١٣ؿة.
م0

ك٠ؾا ا٣نأف  ٰٚدٹ٣ح ٦ىُ٤ط ا٥٢َٓ١اٰ٧ث

مSecularism

ا٣ؾم ٱنػٲؿ إ٣ػٯ ٩ػٮع

 ٨٦ا٣ذ١ٛٲؿ ا٣ؾم ٱيعٲٌؽ ا٣ؽٱ٪ٔ ٨ؽ اْ٪٣ؿ ٚػٰ مػؤكف اٷ٩كػةف ا٣عػؽٱر كإ٧٣ةوػؿ،
دكف لف ٱٕ ٰ٪ذ٦ ٟ٣عةرثذى ،٫لك ٦عةرثح ا٧٣ذؽٱ٪ٲ ،٨كإ٧٩ة ٚى ٢ا٣ؽٱ ٨ٔ ٨ا٣ؽك٣ح ا٣ذػٰ
ٱ٪جٰ٘ لف دٞٮـٚ ،ٲ٧ة ٱؿاق لدجةع ا٧٤ٕ٣ة٩ٲح٤ٔ ،ٯ ٝةٔؽة  ٨٦اٞ٣ػة٩ٮف ا٣ٮًػٰٕ اٷ٩كػة،ٰ٩
ٵف اٷ٩كةف لٔ ٥٤ث٧ة ٱ ٨١٧لف ٱٞٮـ مأ ٫٩لك مؤك ٫٩ث .٫ول رٯب أن إضاٌةث اٜ١ةارئ
ْ٥٢اً ةأن٬ل ا٥٢ٟ١خٰ ٦ىؽورة لزةث ،ألن ٪ؼه األن٬ل حل ٠ٟا٥١ؽسٰٓث ا١خٮ ٯُفةخ٨ػ
إ٫ٰ١ا ٘ٮ حطػٯػ دل١خ٫ا ،و٤ ٬٪إاب ْ ٦ذ ٦٪ا١ػٞخ٬ر عفارة.
كزة٣س٭ػػةً :ػػؿكرة ا٣ذ٪جُّػػ ٫إ٣ػػٯ لف ثٕػػي اٛ٧٣ػػؿدات ا٣عؽٱسػػح ػةوػػح ثٕ٤ػػٮـ
ك٦ٲػػةدٱٕ٦ ٨ؿٚػػح ٦عػػؽدة ،ك٣ػػؾا ٚػػإف دٹٹد٭ػػة ٦ع١ٮ٦ػػح ثأ٧ْ٩ػػح ٬ػػؾق ا٤ٕ٣ػػٮـ
كا٣كٲةٝةت اٷمةرٱح ا٣ؼةوح ث٭ػة؛ ٤ٕٚػٯ قػجٲ ٢ا٧٣سػةؿ إف ٧٤٠ػح ْال٤ةثم 5ا٣ذػٰ
دٞةث٧٤٠ ٢ح م ٰ٬ Signا٧٣عٮر اٵقةقػٰ ٤ٕ٣ػ ٥إ٣ٺ٦ػةت مSemiology

ٌ
ثنؿ ث ٫مٚؿدٱ٪ةف دكقٮقػٲؿ Ferdinand de Saussure
اٖ٢١ث آ١ام (Course de linguistique générale

ا٣ػؾم

ٚػٰ ٠ذةثػ٤ ٫فةا ٘ةٮ ْ٢ة٣

 ،ك ٨٦زى٦ ٢٠ ٥ة ٱذى ٢ث٭ة ٱ٪جٰ٘

دؽثٌؿق ْ٪٦ ٨٦ٮر ٬ؾا ا ٥٤ٕ٣ا٣ؾم ازد٬ؿ كدُ ٌٮر ٔ٤ٯ ٦ؽل ل٠سؿ ٝ ٨٦ؿف  ٰٚلكرثػة
كل٦ؿٱ١ة كٗٲؿ٧٬ة .كٱ ٨١٧لف ٱٺظػِ اٞ٣ػةرئ ا٧٣ػؽ ٜٝل َّف ا٣ػؽ٠ذٮر ػكػةرة ٣ػ٥
ٱٮرد لقةقةن ٬ؾا ا٪ٕ٧٣ٯ ،ٵٌ ٔ ٫٩ٮؿ ٔ٤ٯ ٦ةثٲ ٨ٱؽٱ٦ ٨٦ ٫ؿاصٓ ٦عؽكدة.
مٔ 0ـٱـ ا٧ْٕ٣ح ،ا٧٤ٕ٣ة٩ٲح ٦ػْ٪٦ ٨ػٮر ٦ؼذ٤ػ ،ٙط  ،0م٦ؿ٠ػـ دراقػةت ا٣ٮظػؽة إ٣ؿثٲػح،
ثٲؿكت. 9338 ،
م 5ث٘ؿض اٹَٺع ٔ٤ٯ ٛ٦٭ٮـ إ٣ٺ٦ح ك٦ٮٕٝ٭ة  ٥٤ٔ ٰٚإ٣ٺ٦ةت :Semiology
“Semiotics/Semiology”, “Sign”, in: Key Concepts in Cultural Theory,
ibid, pp.  and p. .
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ك٠ؾا ا٣نأف ٧٤٠ ٰٚح «اقذٕٺ٦ةت»،

ٚ٭ٰ ٣ٲكخ ٗٲػؿ دؿص٧ػح مCalque

ٛ٧٤٣ؿدة اٷ٤١٩ٲـٱح كاٛ٣ؿ٩كٲح مInformation

 ،ك٣ ٨١٣٭ػة دٹٹت ٔؽٱػؽة ٚػٰ

٬ؾق ا٘٤٣ةت ٱ٧ٲـ٬ة اٹقػذٕ٧ةؿ كا٣كػٲةؽٚ ،٭ػٰ ث٪ٕ٧ػٯ اإلْةالم ٘ةٮ «وزارة
اإلْةةةالم» مMinistry of Information
مInformation Technology

 ،ك٬ػػػٰ ث٪ٕ٧ػػػٯ ا٤٬٢ٓ٥١ةةةات ٚػػػٰ

 ،لم حٜا٧ث ا٤٬٢ٓ٥١ات ،ك ٢٠ذ ٟ٣إ٣ٯ صة٩ػت ٦ػة

لكردق ا٣ؽ٠ذٮر ػكةرة  ٰٚثعس ٫ا٣ؾم لٗ٦ ٢ٛؿصٕٲةت ٬ػؾق ا٣ػؽٹٹت ،ك٦ػ٨
ز ى َّ ٥رلل لف ٦ة ذ٬ت إ٣ٲ ٫ٱن ِّ٦ ٢١ؿصٕٲح ٠ةٚٲح.
كراثٕ٭ة :ا٣ذ٪جُّ ٫إ٣ٯ لف ا١٣سؿة ا١٣ةزؿة ٬ ٨٦ؾق اٛ٧٣ؿدات  ٰ٬اقػذٕ٧ةٹت
 ٰٚا٘٤٣ح ا٧٣ع١ٲح( ،)ك٣ ٰ٬ؾ٦ ٟ٣ع١ٮ٦ح ثةْ٪٣ةـ ا٘٤٣ٮم ا٣ؾم ٱ٭ٲ٤ٔ ٨٧ػٯ
اٷ٩نة اٛ٣ؿدم إ٣ةٰ٦؛ ٦سػ :٢ا١خَّٓ٥َ ٰ٢ةث ،ا٣ذػٰ لمػةر إ٣ٲ٭ػة ا٣ػؽ٠ذٮر ػكػةرة،
كا٣ذٰ دػ٤خ إ٣ٯ إ٣ؿثٲح ا٧٣ع١ٲٌح  ٓ٦دػٮؿ ا٣٭ةد ٙا٧٣ع٧ٮؿ ،لك ا٣ؼ٤ٮم،
لك اٞ٪٣ةؿ ،ق ٌ٦ ٫٧ة مبخ .ك ٨٦ا٧٣٭٬ ٰٚ ٥ؾا اٞ٧٣ةـ ا٣ؽٔٮة إ٣ػٯ دراقػح ٬ػؾق
اٛ٧٣ؿدات ،ك ٨٦ز ٥د٦ض٭ة  ٰٚإ٧٣ضػ ٥إ٣ؿثػٰ ا٣عػؽٱر ٣ذ١ػٮف صػـ ان ٦ػ٨
اْ٪٣ةـ ا٘٤٣ٮم ا٣ؼةص ثة٘٤٣ح إ٣ؿثٲح اٛ٣ىٲعح.
كػة٦ك٭ة :ا٣ذ٪جٌ ٫إ٣ٯ لف ٛ٦ ٢٠ؿدة ٬ ٨٦ؾق اٛ٧٣ؿدات ٣٭ػة دػةرٱغ دػػٮؿ
٦عؽد  ٰٚا٘٤٣ح إ٣ؿثٲح ،كلف ز٧ػح ٔٮا٦ػ ٢ل٤٦ػخ دػٮ٣٭ػة ٚػٰ ٬ػؾا ا٣ذػةرٱغ،
ل٧٬٭ة ظةصح اٵ٦ح إ٣ػٯ ا٤٣عػةؽ ثؿ٠ػت اٵ٦ػ ٥اٵػػؿل ٚػٰ ٦ٲػةدٱ ٨ا٤ٕ٣ػٮـ
كإ٧٣ةرؼ كا٣ى٪ةٔةت .وعٲط لف إ٣ؿثٲح ٹ دـاؿ ظذٯ ٱٮ٪٦ة ٬ؾا دٛذٞؿ إ٣ػٯ
ٕ٦ض ٥دةرٱؼٰ ،ك ٨١٣لػؾ ٬ؾا إ٣ة ٢٦ثة٣عكجةف ٦٭٪٦ ٰٚ ٥ةٝنػح دٹ٣ػح لٱػح
م ٢ٌ ٕ٣ ا٣ىعٲط لف  ٥ْٕ٦د ٟ٤اٵٛ٣ةظ  ٨٦ا٘٤٣ح إ٣ؿثٲػح إ٧٣ةوػؿة ،ا٣ذػٰ ٹ ديٕىػ ٌؽ ُ٦ةثٞػح
٤٣٭ضح إ٣ة٦ٲٌح ،كإف ٠ةف ٚٲ٭ة مٰ ٪٦٭ة؛ ١ٚأ ٌف ا٣ىعٲط ل ٌف ل ٢ٝا٤ٞ٣ٲ ٨٦ ٢د٤ػ ٟاٵٛ٣ػةظ
ثةٕ٣ة ،ٰ٦لك ل ٌف لو ٨٦ ٫٤إ٣ة٦ٲٌح ا٧٣ع١ٲح[ = .ا٧٣ض٤ح].
ٱ ٨١٧لف ٱٮق٥
ٌ
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يفسدة ،ويادام اهرلتْر دسارة قر أدز غوٓ غاتقُ ِذزه اهًًّذث اهيوٖوذث ذ ن
غوُٖ أن ٕشفع لن يػَٓ جرٕر ةتارٕخ ددْهُ إهٓ اهػسةٖث.
وسادسّا :عسورة األدز ةاهحستان توك اهًػأٍ اهتٔ ُٕ ِ
مستّا ةػذظ طذحا
اهػسةٖث هًفسدات يػَٖث ٍتٖيث تأثسِى اهالواغٔ ةوغث أجَتٖث ٕتقٍَّْا( ،يفسدة «ٕذتوف»
ةًػَٓ «ٕتسدد غوٓ» تسجًذث هموًذث ( )frequentاإلٍموٖشٕذث واهفسٍسذٖث( )وتمثذس ذٔ
لتاةات طُ حسٌٖ) .ويػَٓ ِزا أن لتاةذات ِذء ًٕمذٌ أن تمذْن يطذرراً يًّذاً
هوموًات اهيرٕرة ذات اهًػأٍ اهيرٕرة اهتٔ أددوِْا إهٓ اهوغث اهػسةٖث.
وأدٖساً ٕسى ضاحب ِزه اهسطْر ٔ ،يػسض يساجػتُ هًا أعا ُ اهذرلتْر
دسارة يٌ د

ت هويزر غوى ،أن يٌ األ غن استػًال لوًذث «درجة » (ةذر ً

يذذٌ لوًذذث عالو ة اهتذذٔ ٕقتسحّذذا اهذذرلتْر دسذذارة)ة ألن لوًذذث «درج ة » ِذذٔ
امىسةةملىن ي ةةييامسةةمالحيايومفيًٌ ة ي ةةييامىليسةةيحيامملنٌىٌ ة يامىدريةةٌ ي
وامميولٌ يامسورً  .ولزهك «املالو يامىويٌقٌ » ،غوذٓ يٖذس يذا ذلذسه اهذرلتْر
دسارة اهزي رأى ّٖا ريشاً «ٕرل غوٓ ٍْع اهطْت ويستْاه اهًْسذٖقٔ» ،تشةٌ ي
ييامكميبيحيامل بٌ يامىليص ةيإمىيوييًل فيبةةي«امىسةمدً ةيواميٌاةيويوامسةوداوي
وذاحيامسييإمخ»ياممييتفةدديامةنوي يأوةييبيقة يامتةوحيToneي ممفةددديبىوعة ي
يعنىييندهيامقطل يامىويٌقٌ يوثليدويرييوي(.)6
املالو
ُ
واهلل يٌ ورا اهقطر.
(ِ )مزا قال األستاذ اهمسٕى! وِزا  -ةًا ُٖ يٌ ٍفٔ لْن ِزا ا ستػًال غسةٖاً ًٕ -مٌ
قتْهُة أل ّن استػًال اهفػن «ادتوف إهٓ» ةًػَٓ :تسدّد غوٓ = قرٕى يشتّس غَر اهقذريا ،
ٍطاة فٔ تاج اهػسوس« :وادتوف إهٖذُ ادتال ذث واحذرة،
ٍص غوُٖ ةػظ اهًػاجى ًّ
وقر ّ
ٕتسدّد[ = .».اهًيوث].
وِْ ٕذتوف إهٓ النَ :
( )6هوًشٕر غٌ اهتروٌٕ اهًْسٖقٔ َُٕظس:
Joseph Machlis, The Enjoyment of Music: An Introduction to
Perceptive Listening, Revised Edition (W. W. Norton & Company,
New York, ), pp. .

