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العوملة التبادلية

 -دراسة نقدية مقارنة -

د .نيان نوشيروان فؤاد
جامعة السليمانية  /كلية اللغات
بسم اهلل الرمحن الرحيم
خالصة البحث
ان ال ن ص ابد ننو يددللنند ال ظنندالني الننداجيو دالجنندرالو ش نندد ةاد

ل ن

اننددة

اسدسلة شو الحلدة شةداددة داج العالقدت الت ددللة دلحدار شو قضدلد ا تر ة التنو ت ن
ال ننذات دال ننذداتذ ا ننا ي ننذا ان الدا نند ال نني س ننال اد ننو ظ ننل

لتح ننال ا

ننر يدل ننة

ا جتالف شلاد لن ابداب الاجتيفة سداء ا د ت ان اآلداب ال نر ودالان ر د ت ندر ان
داحد ا ةاد لرغب الداد الي يدشلة الادرة ال يلة دا لت از ةد ان ا طيال ش ريذ
***
نندع شننو داقننا أل دشت نند ابد لننة النندا ت ن رلجو

لننف ننلن اعرشلننة ا داب ال ننر

دالان ر حنند افةند ا دب دال ننعر داننلدغتةد التع لرلنة دالاضنناد لةذ ي ند اننن لفضن
ا داب ال ننر

ينني الا ن ر حالننة ا ةنند انندح ة ال دا نند دالاعنندللر دود اننن ننددر النني

ا دشسننة ود لننة نند رة لي دالنندت شننو العاننر الحنندلثذ دي نند اننن لننداشا ننن ابجننر ننداشا
ال دل ننة الذاتل ننة دا حتف نندظ عالقدت ننخ الداجيل ننة اس ننتدلدتةد الاجتيف ننةذ دقا نندر ال نند ي نند ون
ال تلالة التو وشضنت اللةند ينذل الالدللنة ينو ون العالقندت التالددرلنة نلن ابأل نلن تطان الني
اجض نندع الن ن ص ،اةا نند ل ننن ادقع ننخ الا نند و ،ل ن ندا لن دا ننة تح ن ن تداجي ننخ دت دطع ننخ ا ننا

اب سدال ابجر شو الاحلط العد الذي لظةنر شلنخذ دينذا لع نو ون الن ص ،انددة تالرل لنة،
لا ننن وجضنند خ دالانند ل ندا لن وسدسننلة تح ن ال انندص الي دلننة الاجتيفننة دشننو الدقننت فسننخ
و ةن نند تسن ننا

ا د لن ننة ون ل ن نندن ال ن ن ص ادضن نند د ودش ن نند تالرل لن نند جدضن ننعد ليعايلن ننة ال دلن ننة
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د جداننة ال لدلننة ود السننلادتل لةذ اننن ي نند ش ن ن الي ننة يننو ابسنندس الننذي ل نند

يلننخ شة ن

الن ن ص ( )75:9دتس ننتطلا ون تفس ننر الادال ننددات الفردل ننة دتا حة نند اديلتة نند ود وس ننيد ةد ش ننو
الدالدد حلألاد تدالد الي ة لدالد العدل دالعدل

د يلد ر يدابشال الافتندح النذي تت نف شلنخ

ح ل ننة الادالننددات دوسنندلل ةد شننو الدالنندد ()75:9ذ ديننذا الطنند ا التحننرري شننو ايلننة الي ننة
التننو ت تاننو النني نندل و سنند و ،ديدانند لاأل ن الطنند ا ابلالنند و الضننردري شننو الاننا الج نرة

الاعرشلننة دا فتدحةنند ينني اآلجننر شننو س ن ل ورضننلة التانندرات العداننة ليف ننر اب سنند و التننو
لا ن ون سالةد دلتفسلر الحداري شو دلالة ال صذ يذل الحدارلة تةدف الني و نداع نص

الدلنند د لعلنند و تنندج الن ص ،حل لننذ ون الن ص ل نندن و ألننر اننن االننرد اننددة ت رلجلننة ت يلدلننة،
شةداننددة داج ن العالقننة الت ددللننة

ت نندر ون ال ن ص لع ننر ننن ذاتننخ ينني حدل ن خ اب ننت

()237:8ذ اننن ي نند لتض ن ل نند ون ال ن ص ادانند يد القننة ت ددللننة ننلن اب نند داآلجننرذ اب نند
النذي لفةن دلفسنر دل نت ذ اآلجنر النذي لسنا ل فسنخ ون لت ن الاعندلر ل د ةند ا ةالند لح ننال
دالدد يء ،ديذا اد لح ال الحدار اا اآلجر دافخ حدا ار اا الن ص ،ندلحدار شنو قضنلة
ا تر ة ت

ويتاد النذدات داآلجنرلن ضنلة الانروة يني سن ل الاألند  ،دانن جنال ينذل

ال ضننلة لا ننن ون لنندج ال ن ص شننو سننلدال أل نندشو دوالتانند و دش ننري نند لحلنند شننو زانندن
دا ن نندن مجن ننر ان نندذ دين ننذا ان نند لا ن نند ن ن ن العدلان ننة دا دب احن نندران أل دشلن نندن لحين ننالن الداقن ننا

ابالتانند و دالسلدسننو دالف ننريذذ دلحنند ن العنندل اننن الس ن د لة ( )Staticالنني الدل دال لننة
( )Dynamicددن شننرض ننردط ا قدلنندء ينني ابا ن ابجننر  ،بن اسننتراتلاللتةد تتاظةننر
شننو ابدارة الالدلنندة التننو تر ننز د سنندس ينني اب عنندد ال لالننة غلننر الاددلننة ليتطنندر ال ننري
دترقن ننو افن ننديل الت ن نندلر دالاداط ن ننة دح ن نندال اب سن نندن شن ننو ظ ن ن يلا ن ننة السن ننلدقدت الا د لن ننة
الاجتيفةذ
اننن الاعينند ان ا سنندال الاعرشلننة دالي دلننة تت لننر ت لننر يننذا ال نندع اننن السلدسننة،

شفننو وطنندر يننذل الفعدللننة ش ن ن العدلاننة قننددرة ينني تا ن لر الةدلننة الذاتلننة دتفعل ن الت ن أللرات
الات ددلة لن الداحد داآلجر دالتو لا ن ون سنالةد لت دلداللند ا تاندللة التنو وسنتطد ت
ال لد د ت در الأل دشو ان ادقا الي ادقنا مجنرذ دينذا لع نو ون العدلانة الأل دشلنة

ت حنث

ننن سننلطرة الأل دشنندت ابقنند ت دلداللنند ينني الأل دشنندت ابضننعف ن تدسننا انندار ال طنندال
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الاحيننو ينني حسنندب ال طنندال العنندلاوذ ةننذا ون العدلاننة الأل دشلننة

تةنندف النني زرع ال ننل

دابش نندر ال يلننة دالاعرشلننة لي نند الاسننلطرة شننو أل دشننة اآلج نرلنذذ شة نذا ال نندع اننن العدلاننة

تانندرس الننتح

دالض ن ط لسننيد ابدب طرل ننة قس نرلة ينني الننرغ اننن ا ةنند تةنندد د نند انند

الأل دشنندت الاحيلننةذ شعينني سن ل الاألنند ون الاالتاننا ال ننردي اآلن وانند اعددلننة أل دشلننة اننع ة
شتنندرة تتطيننب الاحدشظننة ينني الج نرة الت رلجلننة ارالننا أل نندشو ،دتنندرة اجننر اب فتنندح ينني

الأل دشدت العدلالة ا د دتةد الاجتيفة ،وي
ينني الننرغ اننن و ننخ

لستطلا ال دء الجادالة ابالتاد لنة دالدل لنة

لانندرس اادرسننة شعدلننخذ دشننو الدقننت فسننخ لنندر تادانند ن ن الأل دشننة

الاحيلة ا تدرة د اع ي لةند ا انن جنال الأل دشنة الاعدلانة سنداء و ندن لفةاةند و
لتح ننال ا

يننذا لع ننو ون الدانند النني سننال ود ننو و ظ ن

س ننل دن ال س ننال اطد نند لذات ننخ ددن نندء ار زل ننة التفد ن ن

ن

ننر يدلننة ابجننتالف ع سننخ
ي ننة ا ننداعذ شة ننو (الار زل ننة)

تست ا ننر الح ل ننة التداا ننيلة ودالت ددلل ننة شلا نند ل ة نند د ننلن ابست ننفدشلدت ال ننداية ليجط نندب
اب س نند و ي نني اس ننتد ابش نندر داب ا نندط داب ع ننددذ الل نند و أل ننر ا ننن وي زا ننن ،ون ال لل ننة
الاحلطة

سندن دالجاندلص السندل دلداللة لينذدات قند ت لنرت فعن الت ددللنة اذ

غ ار نة

شو تي الاذايب ابد لة التو ل ت ن شعدلنخ لندل د سند دذذ دلداداللنة دال ر دسنلة دالسنرلدللةذذ
ر دالع رلن شو حدلة وضاحال  ،و نخ انن

شدبداب ال رقلة اداد شو شترة ال رن التدسا

الط لعو ون لحدد ال عراء ان يذل اآلداب ون لعلددا ال دء يي وسندس ال اندذج ابدرد لنة

دابارل لننة نندرالدت اتفددتننةذذ لننلس سننةال ون لتح ننال التفد ن

ننلن الاحتننرشلن اننن اآلداب

ال ننر دالت يلنندللن اننن اآلداب الا ن ر بن ذل ن لتطيننب فنندءة دللننة اننن الأل دشننة دالنند و
دالرا  ،وذ

لا ن ابستارار دل د

ار السنيفلة الني اند

ةدلنة النزان ،شن ن وست ندف

ابش نندر فع ن الت ددللننة لننادي النني و ال نندت والتاد لننة دسلدسننلة دش لننةذ يننذل اب ال نندت قنند

تحدلت ان ابألر الف ري الي ابألنر الف نو دالرسندل العيالنة دالاعرشلنة ليعيند الاجتيفنةي ين

الي ننة ،ين ن الن ن فس ،د ين ن ابالتا نندع ،دالعي نند الت ل ننةذذ شة ننذل اب ا نندط الالدل نندة ش ننو وط نندر
الات ل نرات التفد يلننة ن يت اننددة سننردلة ل

ننت د د نندء الافننديل الا ننتر ة دذل ن

تالننددز

الجطد دت الاحيلة الي جطد دت دلالةذذ ان ال ند ر ،اةاند ل نن ادقعنخ ،شةندذات و سند لة
الاعلنة نر ب ننخ احانية قنند العدلانة الضندغطة دوجالقننخ ال تند و يننو احانية وشن ارزات
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الأل دشن نندت العدلال ن ننةذ شا تدالن نندت ال ن نند ر العر ن ننو الحن ننداألدي واأل ن نند ودد ن ننلس ي ن ننو ات در ن ننة
وداتطد ة دلأل دشدت العدلالة يي الرغ انن و نخ دلند شنو شضندء ا ند و اجتينف ب نخ االند

وس نندس ليت ددلل ننة ش ننو وش نندر دلدل ننخ ق نندرة شدل ننة ي نني تال ننددز الس ننددد دالاس نندشدت دالرقد نندت

الاحيلةذ اا ينذا ،ون ودد نلس

لن از ولضند نرقلد دليتنز

لد نخ الجندص دلعتنرف ت رلجنخ

دجرلطتخ الال راشلةذذ اع ي ودال ،ون العدلانة ابد لنة شنو و ألريند دتالنة نن شعن العالقندت

الت ددللة شلاد لن ابداب التو و لنة ااسسندتةد الاعرشلنة دالأل دشلنة دالف رلنة ينو ات در نخ ،واند
شلاد لتعيال دلت ددللة شإ ةند تناان شنو من داحند دلجادانلة الذاتلنة دالعدلالنةذذ شعيني سن ل

الاأل نند ون ابداب اللد د ل ننة دالرداد ل ننة دالفر س ننلة ق نند و ننتر ت ش ننو ال الس ننل لة دون ابداب
اب يلزلة دالفر سلة دابلاد لة دالعر لة قند و نتر ت شنو الرداد سنلةذذ انن ينذا الا طينال ،ون
ابداء ال نندظلفو ل ظا ننة الاعرشل ننة دالأل دشل ننة لتين ن اآلداب ي ننو اتدازل ننة وداتطد ننة،

تحا الت ددللة شلاد ل ةد د لستطلا وحدياد ون لفرض نردطخ يني اآلجنر
لعنند اننن اآلداب ال ننر بن الا د ن

فع ن و دا لدتننخ ال اننلة

ل تاننو النني اآلداب ال ننر ذذ لننذا تحا ن

دل ننذ

ت ندر و نخ

ل ن ذل ن ب ننخ شننو ادقعننخ

ايلننة التن أللر الات ددلننة شلانند ل ةنند انند و نندر النني
ننداد ل نند ن ن ن ابدب الا نندرن يد د ارس ننة

ذلن ن ش نندن ت ننلال ش ننو تد ننخ ،ابدب الا نندرن

العالقدت الات ددلة لن اآلداب الاجتيفةذذ العالقدت لن ابد لن ابغرل نو دالرداند و داند

ت أللر يذلن ابد نلن ال ندلالن شنو اآلداب الحدلألنة و تنداء انن ارحينة ال نردن الدسنطي دوجلن ار

العالقنندت الات ددلننة ننلن اآلداب الاعدا نرة ()19-18:4ذ دبضنندشة النني ذل ن  ،لا ننن ال نند
ن ن ن ابدب العر ننو ق نند وس ننتطدع ون لح نندشظ ي نني يلا ت ننخ الادض نند لة العر ل ننة ش ننو داجن ن
ادانةد ال السنل لة دالرداد سنلة ينني سن ل التالر نةذذ انن ي نند تحان العدلانة الت ددللننة
شننو حر تةنند الأل دشلننةذذ بن العدلاننة لنندن اسننت

تحنندد مل نندء الاسنندشدت دالحننددد دو ت نندر

الراندز إ ت ندر الرداد سنلةذ ل نن عند ال ن ال ازلند انن الضن دطدت العدلالنة

ن ت العدلانة

ال دالنة ننرد شعن لينندالرة العدلالننةذ شعينني سن ل الاألنند ون الفردا لننة (الذاتلننة) الرداد سننلة قنند
تحدلت الي العدلاة دذل

س ب ايلة الت أللر دالت ألر بن يذل العايلنة ينو اندرة الاعلنةذ

ش ننو الدق ننت فس ننخ ،ون ال نند ر الرداد س ننو لح نندد ون لج ننرج ا ننن العدلا ننة سن ن ب الفردا ل ننة
إسننتجدااخ للنندء الاننت ي داب نند داب ت نزاز

جاننلتخ الذاتلننة دال دالننةذ اننن الد ننب مجننر ون
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رداد الرداد سلة دضعدا لد د لادرستة  ،شةذا ال لدن اد الدل شو ا دانة ال اندلد ال دللنة
وا

شلاد عند ظداند دون اآلداب ابجنر

نرقلة و غر لنة التزانت نخذ ن و ألنر انن ذلن

ون عننض الانندارس العر لننة دلنندلدان دا دلدقنند دضننعت ينني غ نرار ال لنندن ابدرد ننو لد نند
ت لد بارلني
األولي ااداقلة ال لدن ابدرد و دابلادن خ (ال لدن)ذ
ثانياي ت سلس دلالة رقلة د يي ا جرلن اإللت از ةدذ دشعال قد الندءت ينذل ال لد ندت الني
ابدب ال ننردي ديننذا انند لسنناي حننرب ال يانندتذذ اننن ي ند يل نند ،شننو يننذل الد ارسننة،

التر لننز يننيي دلالننة الجالاننة الرداد سننلة دالعدلالننة ال دالننة است ننةدا انندذج
ان قادلد احاد الادغدط د لر د ل خ سذ
ش ذا د ت اسدحة ال ص شو ةند اند ق ن الرداد سنلة اسندحة داسنعة اذ الند شلةند
ألل ار ان ابا نة ددن و نراز النزء يني حسندب النزء مجنر ،شن ن شنو الن ص الرداد سنو الند
ون الاسنندحة ق نند ت حننث ننن زادلننة اعل ننة دوظةنندر جا ننلتةد الاع دلننة دالتع لرل ننة إلت نندط
ادرة اللتل شو العلد يني سن ل الاألند ذ شةنذل الف لنة دابسنيد لة ينو دبسندس غلنر دتالنة
ن الع يلة الاحيلة،

الدءت د د إ تراف الالالا ن الحددد الجدراللنة د جدانة ابدرد لنة

ا ةندذذ دان اآلداب ال نرقلة – العر لننة دال ردلنة – قند ق يننت ةنذا ا تالندلذ شاننألال شنو قاننلدة
جناح الكآبة ليادغدط ()42:5ي
مخمخذول أنا ال أىل وال حبيبو
أتسكع كالضباب المتالشي
كمدينة تحترق في الميل
والحنين يمسع منكبي اليزيمين
كالرياح الجميمو ،والغبار األعمى
فالطريق طويمو
والغابة تبتعد كالرمح.
مدي ذراعيك يا أمي
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أيتيا العجوز البعيدة ذات القميص الرمادي
دعيني ألمس حزامك المصدف
وأنشج بين الثديين العجوزين
أللمس طفولتي وكآبتي،
الدمع يتساقط
وفؤادي يختنق كأجراس من الدم
فالطفولة تتبعني كالشبح
كالساقطة المحمولة الغدائر.
ال نند ي نند ش ننو من داح نند سيس ننية ا ننن الجا نندلص الرداد س ننلة ،ابغتن نراب ،ال آ ننة،

الحزن ،الفردا لة ،الح لن ،الط لعة ،الاروة ،التفندا  ،الت ندا  ،اب فاند ذ وي ون ال ند ر لن
لستحدذ ال ضدلد ال ر التو تجص واتخ العر لة

ون الاسندحة ال دالنة ديدلتةند قند ت ندن

غدل ن ننة شن ننو عن ننض قان نندلدل س ن ن ب يلا ن ننة العدلان ننة الرداد سن ننلةذ ون الان نندغدط لعي ن ن

لن ننف

لتا ننرف اعةن نند دقن ننة ش ل ننة داضن نناد لة راقلن ننةي الي ن ننة ،ابس ننيدب ،الةدشلن ننة ،الأللان ننةذذ الي نننة
الرداد سننلة ادانند ،ل ننة اتدادلننة د سننلطة شننو من داحنندذذ ل ننة الالالننا ددن وسننتأل دءذذ و ألننر
انن ذلن ون النزان يدالع اننر الارلنو شنو يننذل ال انلدة يند ادضنند لة النذات شنو تالر تةنند
الت ايلة

ت در ون الادغدط لر ون

ظنرة الني الحلندة ل ندو دب ط ندع الحسنو داادرسنة

ادريد ا د رةذذ أل  ،عد ال طلعة نلن النذات الفد ينة دالادضندع بسن دب والتاد لنة دش رلنة

دسلدسلة د فسلة ل دو دب ط دع الجلندلو النذي لانلر الني ت ان دش نرذ شعيني ينذا ابسندس،
ا خ ان الضردري تالددز الادرة ال يلة الألد تة،

ل و ون لجيص ال يء الاةن انن ن

الايح نندت الفر لننة ل ننو لظةننر الحنندث الالزلننو الننذي لاأل ن ابغي لننة ،دتالرلنندل اننن الح نداس

ابسدسلة ،بن ال ص شو حد غلندب الرالنة دالحندس دالل نلن سنل دن دقاند د لع نر نن
الدالنندد الح ل ننو ليننذات د دلننذ تجيننال اب فانندللة ننلن دالنندد الننذدات ود ننلن انند ي ند ح ل ننو
دال ننديري د ننلن نندل ال ننل ذ ش دس ننطة الاف ننديل الترتل ل ننة الت ننو تن ن تو ي نني وس نندس الت ار طل ننة

(الا نند ةة دابسن ن لة دابحتن نداء دالت عل ننة) لس ننتطلا الا ننرء ون ل ننر ط ننلن ننيء د ننيء بن
التدالدات ل ت

عضةد ن عض ()10:6ذ
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شفو قالدة الادغدط

كانون األول ()1002

عر حسدس شظلا دلزان دون ال د ر لتدس ا نذ ال دالنة

ضننالر الاننت ي ليدانند النني ح ل ننة ذلن ابحسنندسذ الننذات اازقننة ،اجذدلننة

شننو يننذا ال نندن،

تحا ن يدلننة بن الةدلننة قنند ضنند ت

دالنندد لةنند

وي ن د ح ل ننةذذذ تحتننرال شننو

داجيةد اد تحترال الادل ة شو اليلن ذذ ايلنة ابحتنراال اسنتارة ددن ت للنر ،بن الطرلنال
ل از طدلال د دقلند واند ال ند رذذ الط لعنة

تسنتطلا شعن

نيءذذ انن ي ند تنداض النذات

انندت الطفدلننة متلنند اننن وغ ندار علنندة شننو الالد ننو ارسنناد ننذل حي ن ال نند ر درغ تننخ شننو

العننددة النني يننذا الننزان الننذي لعنند ما نند دداشلنند لننخذ الطفدلننخ دالادللننة الحلنندة الادللننة العالقننة

دالت ار ط اد لن الذات دالادضدع
ون الادضو ،يذل الارة ،ل لعا
شو

ت ندر ون الادضنو ر اند لحانو النذات دلنداشا

للد لادل الذات دوا

ةندذ ا

حد جدرج الزان الح ل وذ

ينذا ،ش ند تحند الفعن الح ندلو النذاتو الني الت سنا ال ينو – وي اب ند الني

اآلجر – بن الذات الفد ية تستطلا ون تاألن الداقنا ن ت اينخ

ت ندر ون الرداد سنلة ينو

رد شع ن ليداقننا دل ن شع ن رد شع ن اسننددلخ شننو الا نندار داعنند س لننخ شننو ابتالنندلذ اع نني
مجر ،اذا ي ند شالندات شنو الداقنا شن ن الح ل نة الرداد سنلخ تحندد تانحل تين الفالنداتذذ
شعيي س ل الاألد من الحرلة شو زان الرداد سنلة د نت االاندة شنو الداقنا ،ا ون ال ند ر

الرداد سن ننو ،ين نني ابق ن ن

ن ننعدراتخ ،لحن نندد ون ل لن ننر ين ننذل الان نندرة دل حن ننث ن ننن الحرلن ننة

دالاسنندداة دالالانند دالعدطفننة دالحننبذذ ي نند روي ،دي ند التعاننل  ،ن ن الننذات ال نند رة شننو
الاننذيب الرداد سننو ينني الننرغ اننن و ةنند و ع نندس لانند ي ند ادالنندد شننو الداقننا و و ةنند ل ن

تسننتطا

لننة الننذدات ت للننر ننيء دلةننذا لست ننةد دلسننلدقدت الزا لننة الادضننلة ليةننردب اننن

الزان الحدلو بس دب سلدسلة دش رلة دوالتاد لة د فسلة و و د ر

س ذلن

اند و ند د

شننو حأل نند الادسنند (( س ن لة الع ن ال السننل و دالط لعننة الرداد سننلة)) الا نندر شننو االيننة
الاالاا العياو الع ارقنو الااليند (الألدلنث)  ،2006ن ن الرداد سنو

ودالي الزان الادضو ش خ للس ان وال الةردب
ح خ شو زان الاذيب الداقعوذ
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لتسيل

نداد ليالن ملني الط لعنة

فسخ أل دشلند داعرشلندذذ دينذا اند

العولمة التبادلية  -دراسة نقدية مقارنة -
د .نيان نوشيروان فؤاد

ون جط نندب ي ننذل ال ا ننلدة فعن ن الح ل ننة الرداد س ننلة ،لتالي نني ش ننو ا نندرة اإل س نندن
الضدلا سداء و دن ارل شو زان الرداد سلة ودشنو النزان الحندلوذذ دشنو الدقنت فسنخ ون
سننلطرة ال ننل الاددلننة يننو التننو قنند سن ت شننو وغتنراب الننزان فسننلد دش رلنند دسلدسننلدذذ د ينني
اب س نندن ون ل نندش ا ننن والن ن و ننددة التن ندازن ا نند ننلن و ننطدر ال ننذات د ننلن تفد يل ننة ال ننذات
الفد ية دالادضدعذذ
** ون لر د ل خ س ،تع لرلد د سن ب طدقدتنخ اب ندرلة دالرازلنة ،غلنر اسنت رذ ديند دالاند
شو حر ة ت يلة لي حث ن وا ة الذات دالعدل ذ ديذا اد و طي لخ قدة الت ان دالتدغن شنو

ول د نندت فس ننلة غداض ننةذ دي ننو ايل ننة ت رالحل ننة ت ن ن خ الا ننية ننلن الدال نندد د ن ن حلة ي ننذا

الدالنندد  -الاضننادن اب سنند و الننذي لالفننخ ال ن
ج نندرج الن ن ص ال ننعري

الا نند و -

ننخ ل ننف ل نند التال نند س ال نند لو ل

ن شننو و ننخ ل نند رسنندلة

نندرات الحلدتل ننة الت ننو د ننت

ت رقةنند ظياننة ت نندد الاجليننة النني ننار التةننل ذ ون تح لننال الت للننر سننليتز الاداالةننة دضننردرة
التح نندث ننن قض نندلد الةدل ننةذ ش ننو ي ننذا ابط نندر ،شن ن ن الع ننددة ال نني الت يل نند ي ننو دل ننة وا نند
جالة أل دشلة دش رلة

لر دالذي لالحظ سنتارار اب ال ندت الاعرشلنخ وضندشخ الني و نخ

اننن الاحنندأللن لا ننرد لة الت للننر شننو دالدتننخ ال ننعرلخ

ت نندر الع يلننة اب دا لننخ

تتطنند ال

اننا الت ن رلم الانندردثذ اننا يننذا ش ننخ لننلس ننداشا وسننتذ در و سنندال اب لننة الرداد سننلة ،ن
وحلد نند شننو اننال تاننددادت دتحنند ت الحداألننخ لتجينني ال نند ر ننن س ن لة اب لننخ الداقعلننة
الحداألدلننة ب ةنند غلننر ننفدشة ينني اننعلد التع لننر دالاضننادن ب نند النند ولضنند اع نني الننذات

دالدالنندد شننو الاننذايب ابجننر

دلرداد سننلة اننألال التننو تعطنو و ألننر اةنندرة التجللن دالننرا ذ

شفو قالدتخ (( رسو الدحدة)) ()195-192:B-3ي
كرسي الوحدة
الوحدة جعمت مني كرسيا ليا
كرسي من خشب وعشب
األنتظار !
كرسي من ساعة عمري المنحدر
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ثوانييا
الوحدة جعمت مني كرسيا ليا
صباحا ،يأخذ بيدي
تصحبني معيا وتحممني مع قمقيا
دفعتني في زاوية رطبة
أمام خيال متشتت
تجمى في دخاني
مثل ذكريات الصنوبر المحترق
تتطمع نحواألفق
تشرب من فنجان الممل
قيوة أوقيوتين
ثم تستمقي في غرفتي
ممتدة مثل الظل وتنام
الوحدة جعمت مني كرسيا ليا
حينما تستيقظ ،أصبحت ىي أنا
وأنا ىي
ىذه المرة،
أنا أمسكيا وأجعميا
في دائرة النياية
مرتجفا مسنا
أجمس فوق غضنيا الميشم
د و ن ن نلر ديد رداد سنو شنو ن وتالديدتنخ ،ل نن انن جنال الا ندخ العند

لةننذل ال اننلدة لت ننلن ل نند ن ن لننخ اعرشننخ نندبدب الرداد سننو دلحننس لل ن س دال يننال دل ننعر
نندلحزن

ن ن ن س نندلر الرداد س ننللن اا نند لالعي ننخ الة ننردب ال نني ذاتلت ننخ ليتفت ننلش ننن اديل ننة

اب سدن دل طيال الي دل جلدلو لاأل لخ دلاد األدللد غلنر احنددد زاندن ود ا ندن دلناان
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العولمة التبادلية  -دراسة نقدية مقارنة -
د .نيان نوشيروان فؤاد

شو الدقت فسخ ،ع أللة الحلدة حلث غلدب العدالة دو ت در ابحتلد دالظي در ندد ابزا نة،
بن الننزان ،اننا وسننتا اررلة الداقعلننة ،ل ن لسننتطا اعدلالننة ال نند رذ لننذا ون الننزان ي نند ا يننال
دون ال د ر يد الزء شو يذا الزانذ دون و القلنة النزان للسنت وان ار نلر دلد ن

اآلداب العدلال ننةذذ داا نند

الندل شنو

نند ون لاج ننذ ع ننلن اب ت نندر ون ننلر د دن ش ننو وغي ننب ابحل نندن

ات نندلاد دل ننعر دلضننلال دابلن ،

لننر غلننر ابزاننة شننو وزا تةنند دوا تةنند الاجتيفننةذ ديننذا

لع ننو ون الجاداننلة ال ردلننة شننو يننذل ال اننلدة غلننر ادالننددة س ن ب العدلاننة الرداد سننلة
التننو تتطيننب النني وتحنندد العنندل دالعا ن الا ننتر دذل ن اننن وال ن قضننلة داحنندة ديننو قضننلة

اب سدنذ اع ي ودال ،و د تعدا اا لر دتعداال داند دلنلس جداند دون دالنة قانلدتخ
يذل تظةر شو ابحسدس الذي تادر

نخ الرداد سنلة ت لند يني الفردا لنة دالحرلنة دياند

حالران وسدسلدن ل دء الف ر اب سند و شنو انر العدلانة الرداد سنلةذ انن ي ند ون ال ند ر

لد د الي الحرلة الفردلة د زد ةد الي اعرشة الح ل ة التو ت ان شنو ندل اب سندن النداجيو
دون العدطفة دابحسدس انفتدن ت تالندن الني ينذا العندل ذ وي و ةند انددة ال نعر دغدلتةند بن
ال نند ر ل ننعر النندير اب ننلدء دلننلس شننو و ن دلةد دولدا ةنندذ شننو ضنندء يننذا ،لننرشض ننلر د
ال الدة الفدتدغراشلة التو

تعطو الالاد شو حرلة الف نر ن ت لند الادضندع شنو اظنديرل

الجدراللننةذ ديننذا اباننر قرلننب النندا لا دلننة دردزدرث ال ننةلرة

ننداد ل نند ن ن ال ننعر ي ند

شلض تي دلو لا د ر قدلة لتجذ واد انن دطفنة تسنتذ ر شنو ينددء دلت ان ال ند ر تين

العدطفنة ندع اننن رد الفعن حلنث لتال نني الةنددء تندرلاللد ( )140:10ذ داننن الد نب مجننر،
ون ال رسو لاأل الدحدة ال دتية ،يد األد ة طة الت دلر شو ال انلدةذ حلنث الحنزن العالنال
الننذي ل نندو ا نن طننة الاننفر النني انند

ةدلننة اننن ابرقنند النني ون لتحنند النني ننيء دي ند

ل ن از حزل نند دل ن لت لننرذ دتنندرة وجننر ي ند الاعنندد الادضنند و لحدلننة ال نند ر الحزل ننةذ اننن
ي نند ،ون اع نني الدالنندد ل تننرح ت ددللننة اب ننلدء حتنني تتدقننف

د ةدلتننخ – و ةنند تتدقننف

نند وس ن دب الدالنندد – دالتننخ

نند اب سنندن الاحداننر دالاةنندد ادانند ،شدلننذات ال نند رة شننو يننذل

ال الدة تعألر يي س ل تةدي ال رسو لاندحب النذات دلالعيةند اتالند اعةند شنو ن ا ندن
دلضننعةد شننو زادلننة اننن الننذ رلدت ،ال يننال ،الحلنرةذذذ ةننذا ون ننلر د لا ننث شننو اننخ شنراح

لال ننددرل دلح ننددرلذ شةن ند رداد س ننو اتح ننرر ان ننن قل نندد الداقعل ننة دوا نند
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اسننتعدرةذ شة ند لرلنند ون ل ن ل نند سننطدح داسنندحدت دو عنندد ال رسننو ن لس ن خ شننو داجيننخ
ديد دلاخ الا د و دالزاد و الذي لانلر الانة ل ادانة دالااا سنةذ دال رسنو لحان رالحنة
الطفدلة

لرلد ون لتعرض ل ذ

*** ون الدال نندان ال ننذاتو
نعدر جل نة ابان

دلخ ان الت رلم دالادضد دتذ

لجين ندان د

ت قدال ننةذ شدلرداد س ننلة ش ننو شر س نند تال ننت ننن

ألنر و ةلندر اباالندد التننو وايةند الفر سنلدن شنو ند يلدنذذ دابانر فسننخ

ل سنحب ينني حدلننة الجل نة دالضننلدع التننو د نةد العر ننو دال ننردي عند ابحننتال ود وجفنندال

ألدراتةاد ود العا انن والن وقدانة ادارة ذاتلنخ اسنت يةذ لنذا تالن ال جانلة العر لنة دال ردلنة
ط لعتةنند النني الا دداننة درشننض الع ددلننة حلننث لننر

ال داو دو دلخ شو الجدرطة السلدسلة ديد لر

ن ا ةانند شننو الا دداننة و تانند ار ليفعن

نخ شنو ال نتدت ندن ابقند دلند د ليتدحند

شلاد ل ة اذ ار ولدي دلاآسو التو حندألت لةن ذ ش ل ند ر العر نو دال نردي يني حند سنداء
لت ألر ي د ادالة العدلاة ب ةاد شنو وأل ندء ذلن تحنت ضن دطدت داجيلنة لحندد ن التع لنر
ن و فعدلةاد دجيالدت فسةاد

لدر دن ولضد و ةاد شو ايةاد ال نعري لجدط ندن ال ندس

دلحرانندن ينني ن تالر تةانند الننلة د ينني ا نندر تة ولديانند شننو ادضنند ةاد دقضننلتةادذ
ا ننن ي نند شةا نند لل نندن ش ننو ننعرياد وس نني دح د نند اتن ن لالن ا ننن الال ننرح ال يلن ن ال ننذي وا نندب

االتاعةانندذ شةانند لانندران يننذل الحدلننخ حتنني لد د نند شننو عضننةد ل داللنندن الط لعننة اعنندد
ادضنند و لحدلتةانند ال جاننلة العاننل ةذ وي ون ال نند ر العر ننو دال ننردي ادانند لحاننالن

شننو داجيةانند جطد نند جدانند ل ننددي ألنندرة ال دلسننلن ينني الظي ن ذ شاننألال ون التزاالننة الانندغدط
د ننلر د ننردح قدالننة ل اننن شننو الفع ن دتحا ن الاسنناللة وذ ون ننع ةاد د نند شننو ظننردف
حدل ة شو ظ اب داء ااد تادي الي و تةندج التحندي سن ل لت نرلس دالندد النذات الفد ينة

دتأل لنت يدلننة التنراث دالتن رلمذ ون نلر داا د ننخ حنداألدلد ا و ننخ لن لن س اب تاندء ال ننداو
باتخ ال ردلة ،شةد ال د ر الرقلال الحس ل عر اعد دة ع خ النذي ازقتنخ ولنددي الضندر ةذ

ديد ل تفو دلحدلث ن وحالانخ الاسنت يلة حند و ندء ااسسنة ردلنة جدلانة ن
ح ل ة الدحدة الا د لة لةذل الااسسة ددن تعاب ليالةة الا د يةذ
شفو قالدتخ

الرة ابرالدان ()38-36: A-3ي
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العولمة التبادلية  -دراسة نقدية مقارنة -
د .نيان نوشيروان فؤاد

تتذكر السميمانية
ما حدث ألرجوان
تل "سيوان"
مكان األجداد
اآلريين الشجعان
تتذكر كيف أن األعداء
قد تربصوا بتل سيوان
وأحموا فيو الظمم والعدوان
لقطع شجرة األرجوان
أرجوان روح األحبة
تتذكر كيف أن األعداء
خرقوا حياة األطفال..
تتذكر كيف أن األعداء
كالمجانين ،حاولوا النيب وسفك الدماء
في القرى والمدن..
غصن األرجوان المحترق
اآلن أصبح مثا ار ليموم الكرد..
أسودت السماء
بدخان شجرة األرجوان
لكن عندما حل الربيع في
القرى والمدن ثم أنتعشت
أنبعثت األشجار وأخضوضرت
شجرة األرجوان فوق
قبب البابانيين في تل سيوان
عندىا عرفت األعداء
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أن جذور شجرة األرجوان
ىي عميقة مثل الحياة
ل نند د ال نني التزاال ننة ال ننذات ال ردل ننة ت رلجة نند دالتاسن ن

ا نندلتةد الاتدارأل ننةذ دش ننو

الدق ننت فس ننخ د حدل ننة ت ددلل ننة ،لع ننرف دل ن ن ي ننذا التن نراث ا ننا قض ننلتخ ال نني الع نندل ن ن ن ي ننذا
ال عب دض ان وال ح دقخ دا د تنخ ابالتاد لنة دون اب نداء دالاند لحنددلدن ال لن ا نخذ
ون الافردات الادردألة شو ال الدة تت لن شو ابا ة التو وان حت احند ار وسدسنلد ل تاندء

الن ننذاتوذ شان ننألال ون ادل ن ننة السن ننيلاد لة

ن نند ال ن نند ر ين ننو ران ننز الفن ننداء دالتضن ننحلة دالت ن ن رلم

السلدسننو دا نندن الاالح ن دال طنند ت دال ننعراء دابد نندء دار ن از أل دشلنند دش رلنند ل ردسننتدن ن

يو ااي ة ال د دن دالاي احادد شو الت رلم السلدسو ال رديذ د الد ولضد شو ينذل الادل نخ
ا نرة دس ن سننلدان الننزء اننن تراألةنند دالتننو تحدلننت النني و لننة أل دشلننة دش رلننة حلننث لالتاننا

الان ننرح الت ن ن رلجو دوالن ننداد الادل ن ننة شلةن نندذ شةن ننو ا ن نرل ابان ننراء ال د ن نند للن دالسن ننددة دال ن ننلدخ
دالاأل فلن ان ال عراء دابد دءذ اع ي ون الا رل تحدلت ان ا دن ددي الني انزار ردحنو
لفتجر خ و ندء الادل نة جاداند د ردسنتدن اداندذ دون نالرة ابرالندان التنو ت طنو ينذل
الا نرة يننو راننز الحننب دالحلنندة الردحلننة ،اذ و ةنند تعطننو و عننددا د للنند تتعي نال

الاالتاا دألدرلتخ عد ون تعرض ل ذ ان ق

اب داء

ذل  ،ون يذل ال الرة يو جطدة ولالد لة ل ندء الاسنت
ابجلننر اننن ال اننلدة

عدأللننة يننذا

ر ابزا ة الاجتيفةذ وضندشة الني

دينذا ابانر لتضن و ألنر شنو الالنزء

ننداد لا نند ال نند ر ن ن يننذل ال ننالرة تحننرال اننن ق ن اب ننداء ل ةنند

ظي نت انندادة داألا نرة ت عننث اننن الدلنند شننو ن

نند  ،حل لننذ ون اب ننداء لعيانندن اللنندا ن ن

الذدر يذل ال الرة ارت طنة وسدسند دلتن رلم اإل سند و ال نردي دينو حلنة د دقلنة دااتندة

التن رلم حند الحدضننر دالاسننت
الحو

نر

ذ اع نني دقلننال ،و نند ننر شننو يننذل ال ننالرل انندرة الادضننو

ت رلجةد د جداةد دذ رلدتةند د نعرالةد دوح از ةند دقضندلديدذ دينو نالرة ا دسنة

دا در ننة لنند وينندلو الا ط ننة بن سننادديد يننو سننادد ننةدالةد دو طدلةنندذ ش ن اننن ننلر د
دالا نندغدط

ل ظن نران ال نني الادل ننة دايح دتة نند ا نندن شلزل ننو داقع ننو ن ن ا د نند ول نندلدلداللد

لةنندف النني اعرشننة الننذات دل انندص الت رلجلننة د القتةنند ط لعننة ابحسنندس الننداجيو لةننذا

الت رلم ان مح دط دا تادرذ شعيني النرغ انن ون الادل نة
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العولمة التبادلية  -دراسة نقدية مقارنة -
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( )215:1ديو ا د ةة ادرة الادل ة

د الرداد سنللن ،ا ون ابسندطلر ابغرل لنة ت ند

ن الادل ة يو تي الرقعة الطل ة التو لدت ان طدب ال ادلد دادسل ديدذ د ند التنراث

الاسلحو و ةد ت تسب شلةد الدا جداد د دلد اعت ار ل د ةد تاأل ال ظند دالالاند داباننذ
د ند اللةندد و ةند تع ننو ادل نة ا ب ةند تضنان التضنندان دابتحندد دالتحندب ()55:2ذ ديننذا
لع ننو ون الزا نندن ددار د لأل ننت ل ننخ ح نند ذ شع نند ننلر د دالا نندغدط ال نند ون الادل ننة تلال ننة
وحتراقةد ان ق

اآلجرلن وا حت الفدضية اند د نت شنو انر وشالطندن دالفند ار و شفلةند

ال ننل دالعننددات دالت ن رلم التننو ت نند

ةنند السننعددة الح ل لننة داب تانندء الردحننوذ شفننو قاننلدة

الادغدط ع دان (سممية) ()168-167:5ي
سممية :الدمعة التي ذرفيا الرومان
عمى أول أسير فك قيوده بأسنانو
ومات حنينا الييا.
سممية ..الطفمة التي تعثرت بطرف أوروبا
وىي تميوبأقراطيا الفاطمية
وشعرىا الذىبي
وظمت جاثية وباكية منذ ذلك الحين:
دميتيا في البحر
وأصابعيا في الصحراء.
يحدىا من الشمال الرعب
ومن الجنوب الحزن
ومن الشرق الغبار
ومن الغرب ..األطالل والغربان
فصوليا متقابمة أبدا
كعيون حزينة في قطار.
نوافذىا مفتوحة أبدا
كأفواه وتنادي ..أفواه تمبي النداء
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في كل حقنة من ترابيا
جناح فراشة أو قيد أسير
حرف لممتنبي أو سوط لمحجاج
أسنان خميفة ،أو دمعة يتيم
زىورىا ال تتفتح في الرمال
ألن األشرعة مطوية في براعميا
لسنابميا أطواق من النمل
ولكنيا ال تعرف الجوع أبدا
ألن أطفاليا بعدد غيوميا
لكل مصباح فراشو
ولكل خروف جرس
ولكل عجوز موقد وعباءة
ولكنيا حزينة أبدا
ألن طيورىا بال مأوى
كمما ىب النسيم في الميل
ارتجفت ستائرىا كالعيون المطروفة
كمما مر قطار في الميل
اىتزت بيوتيا الحزينة المطفأة
كسمسمة من الحقائب المعمقة في الريح
والنجوم أصابع مفتوحة اللتقاطيا
مفتوحة – منذ األبد – اللتقاطيا.
ل ت ن الادل ة الدحلدة التو اد الي رألدلةد ال عراء ن

تعرضت ل ذ دابغتاندبذذ شن ذا د نت الادل نة

ندن ينذا ن ن ن ادل نة

ند نددللر ينو ندل النت

يني ال يننال دال ننعدر للن س دابحسنندس دل ر ننة دالعزلننة دالاتديننة ،ش ةنند

ل عنث ا

نند الانندغدط يننو

اجتيفننةذ شةننو ادل ننة ابرت نندط داب تانندء ،الحننب دالتضننحلة ،التالر ننة دالجاداننلة ،الةدلننة
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دالتحندي ،الأل دشننة دالاعرشنةذذ دلا ننن ال نند ون ينذا الادقننف ابلالنند و ضنردري ل لنندن ح ل ننة
اب سندن العر نو شننو الادل نة التنو تاألن ال ن شننو لد نخ الزا نو والتاد لنند دش رلند دسلدسننلدذذ
شةننذل اب عنندد الا د لننة العيننت الانندغدط التع لننر ننن رالننة ا سننددلة لياالتاننا العر ننو ديننو

حدس لياطيال الالات ديو راغ ند شنو ذلن ابحتفندظ ةدلتنخ الاع دلنةذ اع ني ون سنيالة ينو
ا نندن تن ن رلجو حدشن ن

نندلحدادث الةدا ننة ا ننذ اللد نندن دالردا نندن دابس ننال دتلادرل ن ن ذذ دون

ال نند ر لننر ط ننلن ال ننعدر دالال ننعدر د لننخ الف ننردي دالالاعننو لزا ل ننة يننذل الاد ل ننة بن
حدضننر ال نند ر ي ند وي ن لحظنندت الدالنندد ل د ننخ لحا ن شننو طلدتننخ دالنندد الاسننت
ل جرلن جدرج ابطندر ال نداو ن ن ينذا يند لند و د يلنخ ابحتفندظ نخ د ينل

دلعيننن

العين نذل ذ

ون اب داء شو ابزا ة الاجتيفة غلردا اعدل الادل ة دحددديد ال فسلةذ شفو ال ناد الر نب
دا ننن الال نندب الح ننزن دا ننن ال ننرال ال نندر دا ننن ال ننرب ابح ننتال دال ر نندنذ دون شا نندلةد
ات د ةة ل د ةد اداند ا لندة ندبغال ذ انن ي ند ليت نو الاندغدط انا نلر دشو ينذل الرالنة

التننو تحنندد وسننتلحدء انندرة الادضننو دوحاللننخ اح ن الاسننت

اننرد ار دلحدضننر اننا دالنندد

ت نندرب انند ننلن الت ننداالة دالتفداللننة ،وي انند ننلن ال نندح ش ار ننة دقلنند وسننلر ،حننرف ليات ننو،

دسنندط الحالنندج ،وس ن دن الجيلفننة دداعننة اللتننل  ،ا ون ال نند ر ح نزلن دالانند بن طلنندرل ننال
ان د ذ د ياند يننب ال سنل شنو اليلن ورتالنف ال ند ر د يانند انر ال طندر شننو اليلن ويتنز قي ننخ
خ اعيال شو السادء ان والن الت ندط الداةندذذذ دلعن ينذا اند لفسنر قينال ال ند ر دجدشنخ

ينني جدرطتننخ الا د لننة

ةنند اةننددة اننن ق ن اآلج نرلن دون ال ننعدر اب ألننر ننرد از ي نند ي ند

ابحسدس بي
 -العالز الف ري لياالتاا العر و تلالة تدزلا ا ار ز السيطة الف رلة د د التفد

ل ةدذ

 ابح دط داب فاد ل طر الا د لة العر لة حلنث ا رتفندع ندبغتراب ال فسنو دالا ند وان الاستد الذاتو الي الاستد السلدسنو دالف نري دال نف نن الدللنة النذات الفد ينة
دا جن ننر دالادضن نندع وذ ل ةان نند القن نندت ت دشرلن ننة دللسن ننت ت دايلن ننة ل حتفن نندظ دب عن نندد

الا د لةذ
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الدل لننة دغرال لننة ت ن رلم يننذا الا نندن اذ النند شلننخ اننعددا دي دطنند شننو ي دسننلة الف ننر
العر و ،شتدرة سيالة دال عر الذي و دتدرة وجر الحزن دال در دال ر دنذ

 و ت د الداقا الادضند و الني العندل الجندرالو دود ار نخ دالندد ينذا الداقنا ،بن الفالنداتت ننادي ننال ود نني ن ن ال نني ت نندالر العالق نندت اإل س نند لة داإلالتاد ل ننة دالف رل ننة دالف ل ننة

الات ددلة دتس ب شو الدقت فسخ ط لدن شيسفة اب د الاطيالذ
األستنتاجات
ان

ذل

ست ت اد ل توي

أوالي يي الرغ ان ون العدلاة يو ظديرة وقتانددلة دسلدسنلة دوالتاد لنة ل ةند لا نن ون
تانس ال ننعر دذلن اننن جننال م ةلدرلنة الحننددد انند نلن ابداب الاجتيفننة ،مذ من ي نند

وتالديدت شيسفلة دش رلنة دود لنة تتدغن شنو اسندحدت داسنعة فعن سنلطرتةد ودتاللاةند
ا ننا ابداب ال دال ننة الاجتيف ننة دلرداد س ننلة ي نني سن ن ل الاأل نند حل ننث من

دا ننريد

دلل ن س دالحننزن دالجنندف دال آ ننة دالدحنندة دالت نندا دالتفنندا ذذ الننم قنند جلاننت ي نني

ال عراء ادرة داة حتي وا حت ظديرة داة د يي ابداب ال دالة التاس
ثانياي من و ت در العدلاة شو ال عر قد دلد رد شعن مجنر ديدالتاسن

ةدذ

دب فندس دابحدسنلس

الدط لة دال دالة دذلن لتأل لنت الةدلنة الذاتلنة دابحتفندظ لد ةند النداجيو انن العنددات
دالت دلل نند دالتن ن رلم دالتن نراث دالفةن ن دي ننذا نندت

ننن شعن ن التح نندي ت نندرة د ل نندن الح ل ننة

الاعرشلة لآلجرلن تدرة وجر ذ
املصادر واملراجع

-1

اددارد غ نندللر ،الادل ننة ش ننو ننعر زاد نندي اب س نندن دالادل ننة ش ننو الع نندل الاعدا ننر

تعرلب اد جدري ،ا درات د ازرة الأل دشة دابر دد ال داو – دا ال 1977ذ

 -2جلر ا ادر ،و داب دارالدي ا ند ت شنو حداألنة ال نعر ،دار ال نادن الأل دشلنة العدانة،
داد ط1987 ،1ذ

423

-  دراسة نقدية مقارنة- العولمة التبادلية
 نيان نوشيروان فؤاد.د

لر د ل ة سي

-3

ذ2002 سيلاد و
َ ،  ضدألو دددة،  ةرطو لة ة، دلدا و لر د ل ة س-أ
 سن ن َنيلاد و،  دةزطن نندي ضن نندث دألةج ن ننو سن ننةردة،نأللرن

َ جد ةدلسن ننت لةسن ن
َ  َللن نندة ن ننة-ب
ذ2004
 دار الف ر العر وذ، ترالاة سداو الدرد و، ابدب الا درن،  شدن تلال-4

2006 ،2 ط، سدرلد، دار الاد ليأل دشة دال ر، اب اد ال عرلة،احاد الادغدط

-5

 سيالخذ-ال دح ال آ ة ب

-أ

،1 ط، الار ن ننز الأل ن نندشو العر ن ننو، الافن ننديل ي اعن نندل حدت دل ن ن داقعن ننو،احان نند افتن نندح

-6

ذ1999
 العنندد، االيننة الف ننر العر ننو الاعداننر، تالر نة الادل ننة شننو ننعر حننددي،  احانند نرل-7
ذ1981 دط

10

8- Kathleen wright: Literature and philosophy at the crossroad,
Albady: Suny press , 1990ذ
9- Martin Hedegger: The origin of the work of Art in poetry, trains
press, 1975.
10- M.H.Ab rams,The Norton Anthology of English literature,Sixth
edition volume 2 (form preface to Lyrical Ballads).
11- W.W.Norton & Company. New York. Londonذ

SUMMARY
A literary text is a product of two organic structure: internal
and external.
Without such two items it can’t creating a basic item in life.
It’s the item of internal exchange relationships such as dialogues in
common causes which being occupied the individual and
individuals. With this , a great literary text , can’t achieve its power
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unless different identification among different literatures either great
or smaller literatures , because each one wants to reach the target of
the main images and taking it by thought contract.
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