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  تشذة انًخهح تًشاسكح كم األصاتزج ٔانثاذثٍٛ ٔتعذ تُشش أتراثٓى ٔدساصاتٓى

ششٚطح انتقٛذ تقٕاعذ انُشش  فٙ انًخهح ٔاألصٕل انًتعاسف عهٛٓا خاصح فًٛا 

 ٚتعهق تانتٕثٛق.

 أٔ تقذًّٚ نهُشش إنٗ حٓح أخشٖ.تعٓذا تعذو َشش ترثّ انًقتشح ٚقذو انثاذث 

 ٔفق تشَايج ثرث عهٗ انثشٚذ اإلنكتشَٔٙ نهًخهحان ٚشصمMicrosoft Word 

كهًاخ يفتاذٛح ، يع انهغح االَخهٛزٚحٔآخش ت انثرث أذذًْا تهغح :يتضًُا يهخصٍٛ

 .(كهًاخ6ال ٚتخأص عذدْا )

  ّانعهًٛح تخصص ٔسقح أٔنٗ يضتقهح نعُٕاٌ انًقال، ٔاصى انثاذث ٔستثت

 ، إضافح إنٗ انٓاتف ٔانفاكش ٔعُٕاٌ انثشٚذ اإلنكتشَٔٙ. ٔاَتًائّ انًُٓٙ ٔانًؤصضح

  ٍٚتخصص ٔسقح ثاَٛح يضتقهح نعُٕاٌ انثرث أٔ انًقال يع انًهخصٍٛ انًزكٕس

 .أعالِ، ثى تتثع تصفراخ انًقال يفتترح تانعُٕاٌ

 (صفرح، 02ال ٚتخأص ذخى انًقال ) فٙ رنك قائًح تًا صفراخ  02عٍ  ٔال ٚقم

ٔانتٙ تضثط يشقًح ٔيعَُٕح  ،-إٌ ٔحذخ-انًصادس ٔانًشاحع ٔانخذأل ٔاألشكال

صى، أصفم انٕسقح: 0.01صى، سأس انٕسقح: 20ٔفقا نٕٓايش انصفرح؛ يذاس انصفرح: 

 صى.02صى انعهٕ 06صى، ذخى انصفرح: انعشض0.01

 ٚشقى انتًٓٛش تطشٚقح آنٛحNote De Finٔ انًشاحع فٙ ، ذٛث ٚشاس إنٗ انًصادس

فٙ  انًشاحع يتٍ انًقال تأسقاو يتضهضهح تٕضع تٍٛ قٕصٍٛ عهٗ أٌ تعشض

 َٓاٚح انًقال يشتثح ْخائٛا.

  تكتة انًادج انعشتٛح تخطSimplifiedArabic ٔانٕٓايش أصفم انصفرح  02ذخى

ٔانٓزايش ، 00ذخى Times New Romanُٕعت، ٔانخط انالتُٛٙ 00تخط ذخى

 . 02ذخى 

  تعاسف عهٛٓاانًُٓخٛح انً ٔفق تٕثٛق انًشاحعيع ضشٔسج يشاعاج. 

  دٌٔ ركش نألصثاب. إنٛٓىانًقاالخ ال تعثش إال عٍ آساء أصراتٓا، ٔانتٙ ال تُشش ال تعاد 

  تخضع انًقاالخ انًقّذيح نهتركٛى انعهًٙ عهٗ َرٕ صش٘ ترضة األصٕل انًتعاسف

 عهٛٓا.

 

**** 
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 افتتاس١ٝ

احلُد هلل ايرٟ ٚفكٓا إلصداز ٖرا ايعدد احلادٟ عػس َٔ جم١ً ن١ًٝ اآلداب         

ٚايًػات، ٚايرٟ تصأَ ٚايعسٚف ا٫ضتجٓا١ٝ٥ اييت ٜعسفٗا ايعامل يف ظٌ اْتػاز 

، ٚاْعهاع اْتػاز ٖرا ايٛبا٤ ع٢ً جمتُعٓا ٚنرا ع٢ً 91دا٥ش١ نٛفٝد 

 ات اجلاَع١ٝ يف اجلصا٥س.ايطري ايعادٟ جلاَعتٓا ع٢ً غساز باقٞ امل٪ضط

 

إٕ ايعسٚف ايصش١ٝ ايصعب١ اييت متس بٗا ايب٬د أٚدبت عًٝٓا ضسٚز٠ ايتهٝف        

َع املعطٝات املطتذد٠ يف ممازض١ ايٓػاطات ايبٝداغٛد١ٝ ٚايع١ًُٝ يًه١ًٝ، 

ٚذيو َٔ خ٬ٍ ٚا٫ضتذاب١ ملدتًف ايكسازات ايصادز٠ عٔ اهل٦ٝات ايصش١ٝ ايٛط١ٝٓ 

ص١ٝ ٚايطًطات ايعًٝا يًب٬د، مبا فٝٗا تًو املتعًك١ بضُإ ايػسٚط ٚايٛشاز٠ ايٛ

 ايٛقا١ٝ٥ َٝداْٝا سفاظا ع٢ً صش١ ايطًب١ ٚاملٛظفني.

 

إٕ ٖرا ايعدد َٔ اجمل١ً ٜهتطٞ صبػ١ خاص١ ْعسا يصعٛب١ املسس١ً اييت        

طاقِ اجمل١ً  يف إجناش ٖرا ايعٌُ عرب ١ َٔ عصمي مل تٌٓ تصآَت ٚإعدادٙ، ٚاييت

َسٚزا مبسس١ً ايتشهِٝ َساسً٘ املدتًف١، بد٤ا َٔ اضتكباٍ ايبشٛخ ع٢ً ا٭زض١ٝ 

 عداد ايًٛدٝطيت يإلخساز ايٓٗا٥ٞ هلرا ايعدد يف سًت٘ احلاي١ٝ.ٚاإل

 

بٗرٙ املٓاضب١ ايطعٝد٠ ْتكدّ خبايص ايػهس ٚايتكدٜس إىل طاقِ اجمل١ً نٌ       

اجملٗدات املبرٚي١ يف إخساز ٖرا ايعدد، نُا ْػهس نٌ ايباسجني  بامس٘ ع٢ً

ٚا٭ضاتر٠ ٚطًب١ ايدنتٛزاٙ ايرٜٔ اختازٚا ايٓػس يف جمًتٓا، ٚأ٧ٖٓ باملٓاضب١ 

أصشاب املكا٫ت املكبٛي١ َٓٗا يف ٖرا ايعدد، ٚاييت ناْت ع٢ً أع٢ً َطت٣ٛ َٔ 

 ٪ضطاتٞ يًُػازنني.ايجسا٤ ايعًُٞ ٚايتٓٛع املٛضٛعاتٞ، ٚنرا ا٫ْتُا٤ امل

 

يف ا٭خري ٫ ٜطعٓا إ٫ إٔ ْرتسِ ع٢ً ضشاٜا دا٥ش١ نٛزْٚا ضٛا٤ َٔ داخٌ       

َٔ خازدٗا، ْٚطأٍ اهلل ايعصٜص ايكدٜس إٔ ٜسفع عٓا ايٛبا٤، ٚإٔ أّ ا٫ضس٠ اجلاَع١ٝ 

ٜػفٞ املسض٢، ٚإٔ حيُٞ ب٬دْا ٜٚٓعِ عًٝٗا با٭َٔ ٚا٫ضتكساز ٚايسخا٤، إْ٘ 

 ايط٬ّ عًٝهِ ٚزمح١ اهلل ٚبسنات٘.مسٝع جمٝب، ٚ

 

 
 عُٝد ايه١ًٝ

 د/ بًكاضِ احلاز
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حر”البناء الفني في مجموعة   للكاتبة صباح الدباعي ”همس الدَّ
 مقاربة أسلوبيَّة

 د. منى بذير محمَّد الجرَّاح
 بية الدعوديةر المملكة الع جامعة الملك خالد

 
 :الملخَّص

دد و  ثمددت  س اة رسودديَّ سلاحددثم،ت ساا ل ددتا تًعيدددف دددي ساددث   ؽ   تعدد ا سلوددةؽامت سدًدد سدر
ت نحق أو نعيما كمدي أن،يدي تاؽيدفل ّةدلا اةمحدير ساثمد اا ددؼ سبىًمديم  مدي تكؽيثم،ت وامس  ثم

يمؽاو ساعمف سلد لا إاى ساطريمت ساًدل يمدؽف هايدي سلدن ندؼ ن حدو  ادتس االدرَّا سبودًثيد هدل 
ىتس ساباث إاى دعطميَّ سامثيج سلوةؽال هل دعياجت  ثى ساث  ددي سبودًعينت  ياؽ د  

ساؽظم ددددت سلوددددةؽام،ت هددددل لددددرس غ ن ددددؽص سامجمؽنددددت  اددددر  وساًاةاددددف هددددل ساً أادددد  نةددددى أ ا 
دا ددؽرغ  يابة ددت هددل سرتبيعيددي ساععددؽاا  ياع لدد  دددؼ ساحددميَّ ساثم ي،ددت سل ددر  نثدد   ثددي  

 سا بات..
ددددت   ّدددديدغ ساًعددددي ار   ددددارا سنمدددديزَّ سامي ، وهددددل سامجمؽنددددت سام  ددددم،تر  ىمددددس ساح،

ددف دددي تعثمددو ساردددؽز دددؼ دب ددف دو   سبنددقبف هددل سامعثددى سامبي ددرا  سامحددًم دت نةددى  م 
ثيدددي ددددؼ دعياجدددت ساث دددؽص  طريمدددت يط دددى هايدددي ساعث دددر ساحدددردا نةدددى  سلددددر سادددتا دم،
دددؽد  ةدددف هدددل ساعةلددديَّ س نحدددينم،ت ا م دددم،يَّ  ر ّو ساادددؽسراا وىدددؽ ددددي ياااةثدددي إادددى ت دددؽا

 دجمؽنًيي سام  م،ت دؼ ىثي تكمؼ إ ميام،ت ساباث.
اماؼ دؤا  لر  أ ، ساث   ديد  ويممًدو تكمدؼ ونةمو  وثكؽ  إزس  لرس تاؼ أو ني

دددل إب  فممدددي ادددػ يمةدددو هدددل ساعددديىرا ونيلددد  لدددر  أ ا سادددث  نددديعق  تستدددوا وادددمس نةدددى سامًةما
س  ددد ي  إادددى سادددث ا ويبمدددى سامؽلددد  هدددل ساثيييدددت ىدددؽ وددد   س ًةهثدددي هدددل لدددرس غ سادددث  

 نمؽدري.
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دت و طادت ساًد ام  ساد تا وديرَّ نةمدو ونةى دحًؽ   طادت سابادث تثيواد ا نيدج سامي ا
ل   سامجمؽنتا الػا ساؽلؽف نةى دؽسلي سا ؤر ساًرداقي،ت ار   ساً الارسَّ سا ثمات  ي ضديهت 
إاى سوًمرس  نثي ر ساً ماف ساحدردا ساًدل ت دي م  هدل  ثاًيدي ساكةمادت  درس ّ هةحد لا ادؽ   

ددي دددي لددؤوف إاددى سدددؼ  ةاددو أ ،  ا ثمددت سنًمددي  ساعثي ددر ساحددردي،ت هددل  ثميتيددي سا دد ر  دس مر
 ساكةم،ت ساك ر  ويرتبّ  يي هل  م ًيي ساثيي م،ت.

سفا ساً اؤا تمثمت أد م،ت ساؽنلاسامؽنؽاؽجا سا ممتا تمير : الكلمات المفتاحيَّة  .سا ،
  

Abstract:  
 

Stylistics is considered an extension of modern linguistics.  It is 

dealing with the script as a formative structure neither a structure nor a 

system.  It is a clear transformation of the critical path of being 

interested in the literary message to how literature expresses itself. This 

research relies on the data drawn from the stylistic approach to deal with 

script structures by using descriptions and analysis to emphasize that 

stylistic function in reading bulk of texts is not restricted to the rhetorical 

structure and its association with many other critical features to 

construct the style. 

In the collection of stories named The Whisper of Magic, the

 distinguished storyteller is inspired to master the expressions used to 

deliver the hidden meanings of the symbols indirectly. This enables the 

storyteller to process the scripts in a way that the narrative component of 

the overrides the dialogue. The current research problem stems from 

imagining the existence of a defect in the human relationships among the 

characters of her fictional stories caused by her style. 
Therefore two readings or two realms are presented or authors

 who believe that the text is silent and its value lies in unsaid. Critics who 

believe that the text speaks of itself, and the recipient should only listen 

to the text. Ultimately, the personal attitude remains the reason why 

readers differed in reading the text in general. 
The current research deals with the storyteller approach and the

 authorship plan that is followed in the collection of the stories. 

Furthermore, it investigates the symbolism focal points to observe the 

artistic effects and extrapolates the elements of the narrative form that 

intertwined in its overall structure with philosophical connections. It is 

noticed that the attachment of the narrative elements in their minor 
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structures always leads to the total structure and is connected with its 

final form. 

 
 Key words: interior monologue, theme, stream of  

consciousness, signifier, reificatio , technical device.  
 

 المقّدمة
ديَّ ساةدؽستل عدرل ؼا هعدي  سام دت سام دارغ  ساكيتبت  بيح ساحبينل دؼ عة دي سامي ،
ف ددددؼ سامدددر  ساؽس ددد  وساع دددريؼا ووددد ل  هدددل ىدددتس  هدددل ساع دددر سااددد لث هدددل ساث ددد  سلو،

ر " ىمدس ساًدل و دة  سا مديناؼ ساباث نةى تاةادف سا ثدى سا ثمادت هدل دجمؽنًيدي سام  دم،ت
دددي  امددديَّ  ر" وهمر ددداا سامدددثيج سلودددةؽال سادددتا لًعيددددف فمدددو ساثيلددد  ددددي ساًرسأاددد  ساجميام،دددتا ساح،

 وساة ؽي،ت اةؽ ؽف إاى سا ببَّ  ياًركاق نةى ساعةليَّ سا س ةم،ت هل ساث .
دار" دؽد درسوديَّ ودي مت امجمؽندتر" ىمدس ساحا سهي ايتس ساباث هل ن م ّو ق سا ،  وأّو

ت غ ا ثمت ساث  سام  ل ن  ي ا دت أو درسويَّ أ ر  ّيد، دت ثد  سامي ا  دبيح ساحدبينل نيدا
همععػ سللةم ساًل تثيواد  إنًيّيدي ّدي  نةدى ود اف إ ديرسَّ أد م،دت ب تادًكػ إادى دمديلمس 
نةمم،ددتا هكددي  دددؼ سا دد ا تم ددم  ن ؽ دديي   رسوددت تجددرا وهددق دددثيج نةمددلا بوددًعيير 

 ساجؽسن  سا ثم،ت هل ل   سامجمؽنت.    
دددي رسودددت ه أد، ددددثيج سامجمؽندددت ل الةالدددت داددديور ر محدددتر مددد  ّدددي َّ هدددندددؼ داددديور سا ا

ّا ساعدديم ساددتا لثددًعػ ل دد  سامجمؽنددتا سنًمةدد   عدد ىي  ددت ساًدد ام  اةك دد  نددؼ سامدد و طا
دددت  ؽسلدددي ترسّاددد ا  دددقيؼ يمدددؽم نةدددى سًّدددتسن ساًرداقي،دددت هدددل سامجمؽندددت  سا دددؤر ابادددث سامةً ا

 .ساعةليَّ سامجيزيت  اؼ سا ؽر أأ ر دؼ سبوًعيري،ت نةى ناؽ تجري ا د يػ
دت سام دارغ وىتس دي لًة م دي سامرس دف ساًجري م،دت ساًدل  أأ در  يابردي تمعدي ايدي سام ،

دت.  دؼ سا ثؽ  ساث ري،ت سل ر   هكف دثيي  ؽَّ دث درد ادو إيميندو سامديصا وتجراًيدي سامي ،
 نثي ر ساً ماف ساحردا هدل ل د  سامجمؽندتوًمرس  دايور ساباث و   ا و با ر 

 .أويوم،ت هل ساباث نؼ دعثى سامعثى هل ن ؽص سامجمؽنتساًل تثبي دؼ إ ميام،ت 
 .لًبي ذاغ  يتمت تًعمؼ أ رز ساثًي جا ولي مت   ومي  سام يدر وسامرسّي
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ل: المبحث  وخّطة التأليف ، اللغة،منهج المجموعة األوَّ
دددت  م سديي ساة دددت ساعرام،دددت سا  دددمات  يودددً هدددل دجمؽنًيدددي سام  دددم،ت ساًقدددد  سامي ،
دور ساددرسوا هددل داددؽر ساادد  ا وك دد   نددؼ سناميزىددي ساعيدم،ددتا كمددي تمم، دد  يامددت دددؼ سام

 ساً،يم اةجمينت دمي ف سا رد.
"تمث،ى أ  يمؽ  ّبة  تمث،ى أ  يمؽ  عريميا امع ره ساعي رو ا ااًركؽس عبعيتيػ ... 

لةدد  سام لثددت  ...سوددًؽعثثي سايدديدرا تددرتطػ ساعًبدديَّ  ددل  تماددف سل ددجير ناددؽا لتمم دديي
يعا ن ر ساؽل  دؼ  ةالا ب يم ر نؼ ساًؽل "د   .ا1 مف  يلّو

ا وساؽسلعم،ددت ً ددي دم،تساؽسلعم،ددت ترسو دد   دداؼ ساكمددي تددثػا ل دد  سامجمؽنددت نددؼ ر يددت  
ر اعدددؽساػ ساط معدددت  دددل ل ددد  ه سب دددًرسأم،ت  يجدددي  سام لثدددت سامدددبط،ؼا وسبودددً ني  سامًكدددرا

مًددقج اددرن دددؼ سوددًثقسف ساطيلدديَّ ساًددل تاددق نةددى دددي تمةا دو ساسامجمؽندت داددف وسضددر اةًرك
اً أاددد  نةدددى ىدددتس   دددمف ّةدددلا وس هايدددي سايمدددؽم سامؽدم،دددتا وساؽعثم،دددتا وسبًّمييم،دددتا وساتستم،دددت

 ساً س ف هل ّممي ل   سامجمؽنت.
دددت دددي ندددؼ ا دددت ساماي ، دددق نةدددى سلوضددديع  أد، ه ن،يدددي تًاحدددػ  يابحددديعتا وسبلً ددديد سامرك،

سادد ا ؽف هددل ساً ي ددافا دو    ؽ دد يي أالددررس ة، ًيددي سلزدددت ساحددؽري،ت  لساحميوددم،ت وساث حددم،ت ساًدد
دي دؽضدؽيممي يممدؼ أ  نحدًث  نةمدوا وتنامدي يحً د ا ذادغ ددؼ ساة دت  د ايدي زدثردي  يرّم هةػ تاد ا

هل ساًعيدف دي ساا    ًركاقىي نةى س نحي   ا ت سبنقيي يَّ سامًًي عت وتعيهرىي سامؽسرات
ّا ساقدثدددل اةادددرن هدددل تكؽيثدددو  نةلدددت ددددؼ  مدددي لراطيدددي  دددو د ددداري،ت نمممدددت سا دددةت  ددديام

.  ساثيي لا
ددددس لوىدددديم سامددددراس   وىددددتس ساثددددؽع دددددؼ سامددددرس سَّ أ دددد  سامث ايدددديَّ سلوددددةؽام،ت ساًددددل تؤوا

ررس دجينممددير  ديا وب ت ددؽا سامًًدي عاؼا وىددتس ساددؽىػ نةدى  دد ا تع اددر ري ديلًرر" اددمس  مدديب  يا م

                                         

حر:" مجموعة قرريَّة"ساحبينلا  بيح وعا ا  ا1  ا ساكؽي ا دسر ساعيىري،تا همس الدَّ
 .13ما ص1107
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م،ددددت ساجاددددف أو ساطبمددددت سبًّمييم،ددددت هيددددؽ د ددددرو    ثمدددديَّ ساددددث  وام اؽاّؽ ماددددت أو إل لؽاّؽ
 ا.1اةميرئ" 
وسل د س  لد رغ نيامدت نةدى سوًاعدير ساً ي داف  هم  تم ،ف هدل ل د  سامجمؽندت 
رىي وك ن،يددي تعيي دديي و  نةددى ناددؽ وددؽرييال ددد يػ ساميضددمت هددل نددقوع وسضددر اةًجريدد ا هً ددؽا

دؽدسَّ ساط معدت ا تعدجا  يدي ددؼ ّ  عدؽرىي  تمديد ونبديَّ اًؤكد  تؽأددااعت ساكًي ت كفا دّؽ
 ساث حل وساتىثل دعري.

أثد  أ د  ساةدؽ   ...ب ّبيف ب لمػا سااميدت د ةل ترسيبو تميف أ  تكدؽ  سا د لف"
ن دد   أتماةددو  يل عددردهرتددل  نةددىا وأاددؽ   عددرس    ددريطتا وأراددّ ضدد ي را سل عددر
 .ا2 "ساتا  ج  ىتس ساةؽ  ىثي؟ ساراميا دي

ت تقىدر هدل سلرض سامدرسن ددؼ  دةف أودطرغ ساؽسلدي وىدل تماف ساحبينل إادى د يام،د
ساردقيددت سابة ددت دددؼ لادد ىي سلد ددلا هيوددًعيدَّ  دد ًيي سا ددمؽامت اةمميروددت   ددررَّ" ددتاغ 

ساة ؽيددت  ميدةيدديا وتعدد اَّ ساة ددؽا إاددى سلنحدديف ساردقيددت وساةا ؽيددت كددياًع ارسَّ وساً ددؽرسَّ 
مدت وسا س ةمددت  دداؼ سابة ددلساتىثمدت و ارىددي دمددي ي ددار إادى كددف دددؼ ساعةلددت سامي وساردددقا  ّر

أمي تً نث  ثمت ساة ت ن ر دحيرسَّ ساع ل  دؼ ساكةميَّ ساممؽنت ا ميهت ساكيتبت ودعجميي ... 
ساة ؽا ... اًقيف ساة يم نؼ  ثى ودببَّ نمممت دو   مؽض د ارغ ا   ساميرئ اتغ ن مت 

ميامت رسيمت سبوًقبيف  ا.3 "ّو
ّا  ثدددي  ل ددد  ّا هدددثةا  أ  ددددي لثًعميدددي ىدددؽ ؽندددت سامجم وايبنًمددديف إادددى  ددد سامددد

ددت دثاددىر د دديلررس لًم اددف هددل د دد أ  س نددؼ ساًمةادد اا ساددتا ستامددتَّ هايددي سامي ، ساًجري ددل  عادد ر
 سامطمعددت سامعرفم،ددت اكيهاددت سل ددميف ساحددردي،ت هددل  ثاًيددي سام يمددتا  ينًمدديد ساًمثمدديَّ سامؽسراددت

ميرادت  داؼ سا عدي  ساماًديهاقيملل وسا دؽهل سامامؽسّيت ساحةطت  ميه،دت أ دمياييا وددؼ  دةف 
 أ مينريا وساؽسلي سامًرداا هل  ع ي ور ساقدينلا وساممينل.

                                         

متر  ما  اام سنلامعايير تحليل األسلوبري يلًرا دممي افا  ا1  ث ؽرسَّ دسام رنا  ا تّر
 .7ا صم0882ا سا معي درسويَّ ويف_ سا سر 

حر:" مجموعة قرريَّة"ساحبينلا  ا2   .17ا صهمس الدَّ
 .7_6ساحي قا ص ا3 
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ونددؼ أ جدديم ل دد  سامجمؽنددت همدد  ّددي َّ هددل نحدد  دًحدديويت إاددى  دد ا   عادد  هددل 
ر " سامحدرح" درسن" ا وا1 ساطؽف وسام در  يودً ثي  ل دًل  ا  ادث أهعد  ساحدبينل ا2 "ساح،

دددت سامحدددرح إادددى   عددد  ودددة لا ووسلدددي دثيددديرر" سودددًجمي كدددف عيلًدددو ااًدددتكر سادددث  هدددل ل ،
ساممًددؽن  أهدددر  كدددمس أهكدديره ددددؼ سلورسف سامي حدددت  ددديدر ساجميددؽر دطيابردددي  ددد مؼ  طيلددديَّ 

 ا. 3سااقممت" 
  مف أأ ر ددؼ  نؼ ساؽسلي ن ،رَّ هر ػ د ردستيي ساًل اػ تًجيوز ساحطريؼ إب أن،يي 
 بري  يا ،مؼا همّ.كي  اةثيييت أ  تكؽ ر  دطياساةزم و 

ددمت ساةهًددت هايددي نثؽنًيددي  هجددي َّ ساًحددممت د يرلددت امددي  ددت ساحددرسن هياحا ددي هددل ل ا أد،
 ّح، تو ساحبينل هايي دؼ وسلي   لا ودةمؽس   مؽص  قممااؼ دًاركاؼ.

نةى ناؽ وسضدر  اؼ ل   سامجمؽنت وكي  دؼ أأ ر سام ردسَّ سوًم سدري وتكرسررس 
ددد ددددؼ ساًعددديرنا وتكدددرسر ساًاعددديد دددبيح ا4تر" ذسَّ نًمدددت" ددددي ّدددي  هدددل ل ا ل  ادددث  سا ،

سأؼ  اث سامحيهت دراؽعتا وسلن يس دا ؽوتاا و  يمت دارولتاا وساادق  ساد ،   ساط ةتل وسا ،
هددل ساث،يدديرا وسا  ددؼ سامًحدديلّ دددؼ سل ددجيرا ساثاددقل هددل سا اددرا وساددؽردغ سوددميي سنًعدديرا 

 غ.و ميرسَّ نةى ساطريق ل وويي ساعي رو  وىمتس دوسام
ددت ساامدديغ ووددراىيا كمددي تامددف ساعًمددت دباددت زدثم،ددت  ددت ت دد و وك ن،يددي تامددف ل ا هيامي ،
ت  يااعؽر وساغمينا وساقييدغ وساثم ي ا وىدل دميرادت اامديغ س نحدي  سامثحدجمت نمدؽمس   ي ،

 ودؽتري دي وبدغ ساعً مت وس ً ي  ساث،يير.
ددددف واددمس ساث،ي ددّ سادددق،دؼ هددياق،دؼ سا يادد  نةددى ل ددد  سامجمؽنددت ىددؽ ساددق،دؼ سامي

 .ّ  يا عف س نحينل سااقممل سامعمر  عةلو ب هل سرتبيعو  ياق،دؼ سامعمر سامرتب

                                         

حر:" مجموعة قرريَّة"ساحبينلا  ا1   .05ا صهمس الدَّ
 .013_58سنعرر ساحي قا دؼ ص ا2 
 .05سنعرر ساحي قا دؼ ص ا3 
حر:" مجموعةساحبينلا سنعرر  ا4   .018_016ا صقرريَّة" همس الدَّ
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و يابري دي لً س ف ساميضل  ياايضر هل ساً عالا ويقير س  در دو  سودًاتس  وىدؽ 
ددي  وساممدي  لً دعامي   دي لرتبّ  ً س ف سا م ميَّ وت عال سام ينر   اؽس  دًبيلثت. هياقا

ّا دً ين  هل ل    ي اتاغ  م  . سامجمؽنتتبعر
دددي سرتبدددي  سا  سودددًبطي  وسضدددر اددد ببَّ سب ًمدددي ا ورا،مدددي يًمدددت  ددددددد.ر ذسَّ... ه ايدددعأد،
ل   سبنً يفا ورا،مي  تسَّ ساثطيلاؼ.ساثجيغ هل تميععيي ساًثي ا

ددتا وساحدد ساؽ دد سَّ ساة ؽي،ددت ام دد  سامجمؽنددت ساًددل سنًعمدد سلوددةؽام،ت إ ،  ي مت نيد،
ددت ا وتثًمددل سامًثدديهرغ وسامثحددجمت هددل ا  هددل وةحددةت دددؼ س  دديرسَّ ساة ؽي،ددت تمؽضددع   ي ،

هدددل إاددى نمددّ وس دد  هددل ساًركادد   ااددث تحددًطمي أ  ياددف  ععدديي داددف ساددبع  س  ددر 
ةددى ناددؽ يحددًّؽ  سامادديورغ ا ونا1نةددى ساماددؽريؼر ساثعمددل وسبوددً  سال س عددير ساكةددلا 

 .وساً داف
ّا ودددار سا ددي ندددؼ  ددد  م دددميَّا وسامؽسلددد  هكيندد  ألدددرن إادددى ساثمتّدددت دثيدددي إادددى أدا

ساًثمددمّ ساددتا لًعددااؼ نةددى سامًةماددل ساًث ددؤ  ددوا وسوً ددعيرها ساثمتّددت ساًددل ب يمً ددر هايددي 
دت ساًدل تًبديدر إادى سلذىدي  هيا م دمايَّ  نطي  سا م م،يَّ نةدى سام دي   سا ثم،دت ساعيد،

  معقف نؼ ساثمؽج س نحينلا كمف.دعااؼ وسامؽسل  ب يممؼ   رىي  ثمؽذج سًّمينل 
 

 البؤر الترميزيَّة في المجموعة الثاني: المبحث
نةدددى ر بددددت سادددتاسَّ ساحددديردغ هددددل  هددددل ل ددد  سامجمؽندددت سامثطدددؽف ساحدددردايمدددؽم 

يددت سلرض " ..." ةعدد  نعدديرتل والددؽن ساامدديغ رساًعريددتا تعريددت كددف  ددل  الماددف لددرتبّ  ميدا
 ا.2 

                                         

الحقيقة الذعريَّة على ضوء المناهج النقديَّة المعاصرة والنظريَّات تيوريري ا   ارا  ا1 
ما 1101ا نياػ ساكً  ساا لثا إرا ا الذعريَّة: دراسة في األصول والمفاهيم

 .050_051ص
حر:" مجموعة قرريَّة"ساحبينلا  بيح وعا ا  ا2  يىري،تا ا ساكؽي ا دسر ساعهمس الدَّ

 .24ما ص1107
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ددس نةددى وةحددةت دددؼ سف سلوددةؽال ساددتكمددي تعًمدد  ساحدديردغ نةددى اامددت سبناددر   ا ت و،
ثي غ ر" نقرع سنيميرستثي هًث   دًمطامت  ةاف  ب يم ا  ا.1" ...سام يرليَّا وساعةليَّ سامًعيدا

ً،ى هدددل سب دددً يف ساددد بال  تيدددييىدددته سا ممدددت هدددل  ثموتثددد سح  سا ددد ر  إادددى دوس دددر  ددد
 ؽظي   دبام،ت أأ ر ستاحينري هل  م ًيي سا مؽام،ت.وا

ًددرس  د يددؽم سبناددرسف  ياة ددت سا ددعري،ت  ًكحددار لؽسندد  سا ثمددت ساة ؽي،ددت ساعيدي،ددت ر ددػ سل
دددت هددل دجمؽنًيددي سام  دد ا2 نةددى ناددؽ  دديصا  دد  نددقوع سامي ا مات نادددؽ وهددل ذادددغ دددي لؤكا

  .سا عري،ت
"لا دددديرتل  ساةددددؽ ا وتؽظم دددديَّ سا ددددؽَّر ردقي،ددددت  أمددددي ل دددد و ّةممددددي نثييددددت ساحددددبينل

ا اكددؼ  ا وىددتس ودد   ّددؽىراا امددي أندد  سنكرودد ا  ددؽتل سنددبر،  دد س ةل إيمدديع  مدديغ ب لث ددغا
فمددددو. أ دددد اق ل ثمددددتا أ ع ددددر سلاددددؽس  نةددددى ساممدددديش هًةمددددي أزىددددير ونجددددؽم د ددددف ن ددددرسَّ 

 ا.3سا عت" 
ر ساميضددددلا  ويثعددديف إادددى سابعددد  سااركددددلا ساحدددي ق سامرسو دددت سامحددددًمرغ  ددداؼ هعةدددل 

ت ب  حدددم،ت ر" ...  ماددد ا ددددي وسامعددديرع  ثيييددديَّ ودددؽرييام،ت د ًؽ دددت  ادددر  يودددمت تجري ياددد
تمثااًو ودي ن ًوا يحمطر سا دم ا تثديم سا دمؽص و دقمي   عرسهيدي... اةعداؼ ذسأدرغ وت  

 ا.4سنحا  ساثؽر دثييا ت راد هً ف سامطؽسَّ..."  
كي   سا رس  ل سا رس يَّل سامحيديَّل نمؽرا دؼ أأ ر ساردؽز ساًل أ تَّ  ا،قرس  ورا،مي

ي  ددداؼ ل ددد  سامجمؽندددت  دددير "ددددؼ أوف  طدددؽغ هدددل عريدددق ددددي يحدددمؽنو وأأ رىدددي وسودددعر نممر
سا دددبين... ادددػ أنًبدددو اعدددةعل سام مدددؽد إب  ددداؼ ضدددم،ثل سا دددرس  سامددديرصا تةمحددد  لددد ا ادددػ 

                                         

 .27ساحبينلا ص ا1 
متر  يا  سل ي ا  اروَّا دركق درسويَّ ساؽ  غ معجم األسلوبيَّاتوسلةقا كيتلا  ا2  ا تّر

 .085ما ص1103ساعرام،تا 
 .27ساحبينلا ص ا3 
 .08ساحبينلا ص ا4 
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و  ك اددر  تجدد ه... كددػ ن ددبو يبدديرغر سددد  سا رس دديَّ  جمةددت دثيوددبت أو كةمددت.... كددػ د ىددي
 ا.1 جمف  ار دثيوبت!..."  

دددبينل وهددل دؽضدددي ا ددر تمدددؽف يا ددؽَّ... سارددددف يمةددؤنل ... سا دددرس  يادددمّ ر"  ساحا
 دددددددل... س   دواا أودددددددمعو... لثدددددددياثل... أضدددددددمي....  دددددددرني سالثددددددداؼ.... ب  دددددددؽَّ وب 

 ا.2 "   ...
ددت تجمددي هايددي  دداؼ  إذس ت دةثددي ساممطعدداؼ ساحددي ماؼ نةددى دحددًؽ  سا ددؽرغ هدد  ، سامي ،

 ردقي،دددت سا دددؽرغ دحدددًؽياؼر سامحدددًؽ  ساب دددراا وسامحدددًؽ  ساحدددمعلا ونةدددى سادددرا ػ ددددؼ أ ، 
دد غر  ددؽَّ   دديا رس  دجح، دد   هددل سنعدد سم ّدد و  سا ا تعدد ا دددؼ ل اددف سا ددؽر ساب ددري،ت إب أ ، سا ا

ف دعدديدبر  ددؽتمم  نةادد  سدًدد سد سا ددؽرغ ساب ددري،ت   اددتس ي اًةددغ سا ددؽرغ سا ددي رغ هددل سا ددرس ي ددما
 ل وساة ؽَّا. اؼر  سدًة  ساجمفل وسا رس يَّاا هل دؽسزسغ سا ؽرغ سا ؽتم،ت  اؼر  سا واا 

ددي و  ك ددرغ سا مدديض هددل ل دد  سامجمؽنددتا ونمددي  أودديػ هددل تعماددق سايددؽ،غ ساحددي مت دم،
وسامعدديدف سامؽضددؽنل اة جددؽسَّ  ساادتفا وسا مدديض ىثددي يمي دف سامددف  ويًعدديدف دعددو هدل ا ا

هدددل  دددممػ س نحدددينم،ت ّمعدددي ا إ ، سادددؽبدغ سا دددؽفم،ت هدددلر" رودددي ف د دددةؽات" ... اة دددؽَّ 
ةددددل..."  ددددؽرغا ب لرسىددددي  ا ايددددل  ددددؽرغ داً دددد غ  يل ددددؽسَّ ا3إب دددددؼ أو ددددف هددددل ساًجا

م . ةت امي نطق  و سا ،  سا يدًتا وك  ، سا ؽرغ هل تجةاميتيي ّي َّ دا ا
دي هدل ل د  سامجمؽندت ر" ادػ لاقىدرل اددػ  س ردقيمدي  ي م ة  أدوسَّ ساث دل  عد ر أمدي  دم،

ل ب تثيو ييل ب ّبيفل ب لمػ..."    ا.4ت  أل اػ يحًطي 
ة    دددمف  دبي دددر هدددل ساً دددماةاؼ ادددث  ددد َّ اكاثؽندددت  رتددد  ، سا ثادددلا وسامعثدددؽاا ودي،

وسامجددديدمي تدددؤوف إادددى سبداادددي  ساك دددر  وىدددل سا يابدددت هياع لددد  ددددؼ ساعثددديويؼ  دددة أدددديأؼا 
ا ي ددار إاددى زدثددا ؼا  سبنًيددي ل سا دد را وساؽلدد  هددؽف ساؽلدد  أ ددبر هددل دس ددرغ سا ددرس  ساكةددلا

لل  قممل  ا وكةىمي هل لة  سامحيرسَّ دًةزدي ا  ف دًحيويي .دس ةلل هثالا و يّر
                                         

حر:" مجموعة قرريَّة"ساحبينلا  ا1   .46ا صهمس الدَّ
 .007ساحبينلا ص ا2 
 .03بينلا صساح ا3 
 .18_17ساحبينلا ص ا4 
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ر" إ  سل جير  ا،رَّ الؽايي ونحاًو   اؼ دجمؽنت دؼ سلا يظ سابع  سبوًعيرا  وهل
ت هل تميه  تيما دي ساؽسلي ساتا ل  و دحدًعيررس ىدؽ س  درا  ا.1 "تا  ساثيهتغ... ت  ف سامي ،

ؼ روس ّ اةاميغ دؼ  ةف سل جيرا وم،مي  ة دعثىا أو ّ و ا وك ن،يي تباث ّيى غ اًكؽي
هددل سا ددرس ا إب أن،يددي تمددتايي هددل نيييددت  تجادد  سبوددًميع امددي ل دد و د ددقوبر  سل ددجير__ وأن،يددي

 سامؽس  تا  وع غ ساثحمي . سلدرا تث  ف نثييا وتمعل هل دحيرسَّ
مددت ودجمؽنددت تةددغ سلا دديظ سامي مددت هددل سار ددا  سامعجمددل اةمددًكةاػا وساًددل ايددي عؽسي

سبوددددً  سف فممددددي  اثيدددديا تمددددؽم  اثيددددي نةلدددديَّ دددددؼ لي ةم،ددددت سبوددددًعيض تحددددم،ى ساعةلدددديَّ 
 ا.2سبوً  سام،ت" 

ددي نثدد دي لًعة،ددق سلدددر  ياميضددل  ر" ساًم دديف ساددتا تً ددؽرها ىثدديل تمددؽف ساحددبينلأد،
 يدًو هل ساممةيا تحًطمي ناًو كمي تريد  وب لًادرلا تطدرف نةمدو   زدادف ود دغا وتةمعدو 

دممةمددت  ةددؽ  ساكددرز. أنددي ب أت ددؽر أنددو لث ددي ا رس ددت أو زنبمددت نثمددو  نةددى  ددريطتاّ وتددر 
وىدتس ود   ّدؽىراا امدي لث غا    س ةل إيميع  ميغ بسنبرا اكؼ  لا يرتل سنكحرَّا  ؽتل

هًةمددي أزىددير ونجددؽم د ددف ن ددرسَّ  ساممدديش نةددى سلاددؽس تا أ ع ددر أ دد ق ل ثمدد أندد  فمددوا
 ا.3" سا عت

ي ق تمرج دؼ لًيدت ساايضر إاى وردي،ت ساميضل ل ف ساادرنا وىل هل ساممطي ساح
س ةل وزدؼ ساحةما وىدل  دتاغ تااادف  اةدؽ  ساكدرز سامممةدلا وظم دت ن حدم،ت تدؽس ػ نياميدي ساد ا

دددؼ سبرتبددي   ددتسل ساددقادؼا ويم اددف نثدد ىي إيمدديع ساامدديغ ساددتا تحددث ه كددتاغ إاددىر سا رس ددتا 
 ىيرا وسا عت.وساما يرغا وسل ثمتا وسلاؽس ا وسلز 

دت هدل  أداي سار،سوا هجي  هل  م ت ساغمينا وىته ساحمت سلوةؽام،ت ساًل بزدد  سامي ا
 يا  دجمؽنًيي سام  م،تا تؽظم يي اًمثمت سار،سوا سا ي   وداقغ ذاغ سامؽضدؽيم،تا وسامد رغ 

س ةل ساميص.  نةى سااركت هل زدثيي سا ا
                                         

حر:" مجموعة قرريَّة"ساحبينلا  ا1   .37ا صهمس الدَّ
ا ا2  ةما ا سامح ا سر ساعرام،ت اةكًيناا تؽنسا 2  ااألسلوبيَّة واألسلوبن   ساح،  اد.َّ سا ا

 .028ص
 .04ساحبينلا ص ا3 
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 رص المجموعةالتذكيل الدردي في ق عناصر المبحث الثالث:
تًمادق ل د  سامجمؽندت  دياًك م  سا ثدل وسبلً ديد هدل سا م دم،يَّ وساادؽسر ر دػ 
ت سام دارغ ب د ، ايدي ددؼ سأًمديف أ عيدىدي ساث حدم،ت  ثحدبت ب تمدف ندؼ  أ ، سا م م،ت هل سام ا
سا مدديناؼ  ياماددتا وتمدد ديي ساجؽسندد  سل ددر . إب أن،يددي  ي بددت نددؼ ساًجةاددل كاعددؽر وسلعددل 

تر ػ و  ل وسضر هدل  دؽسر و  سلعم،ت سار يت ساًل تثطةق دثيي سامي ، اػ تمًقايي نةى ناؽ  حا
 .دمًمف لي ف اةًجحا 

 م ميَّ سامجمؽنت إاى ساغمينا ووضع  سام ي  هل  ساحبينل هك اررس دي أ يا  
تر ادف  م ددم،يتيي ددؼ يبعدت سااعددؽر سادؽسلعل إادى هعددي  ونمدد َّ إادى يبعدت سامؽلد . 

أ عيدىدددي ساث حدددمات وساجحدددمم،تا ه دددل سا ياددد  نكدددؽ  إزس   م دددمايَّ هدددل تجريددد ا تدددتون فمدددو 
ىي وت دتاليي ساع لد  ددؼ ساةاعديَّ وسامؽسلد ا  دجمةيي ت  و وك ن،يي تع ار نؼ  يادت وس د غ تمد ا

 ت.يا وساايبَّ سا عؽر 
غ  دددديار ػ دددددؼ  دددت سام ددددارغ ذسَّ ر يددددت دمًدددد ، يددددت سنً ددددر يددددي لر" سام ، ددددؼ تةددددغ ساّؽ

 .ا1 تك م يي"
ل ذادددغ نممثدددت سلودددةؽن ساًجريددد ا نةدددى ل ددد  سامجمؽندددت ددددؼ أأ دددر وأوددديػ هددد

ساحدددددميَّ ساةهًدددددت هدددددل ودددددؽرييامت د رعدددددت تادددددؽف دو  سأًمددددديف سا م دددددم،يَّ هدددددل ل ددددد  
دت  يدي نادؽ ساً داؤ وسبلًرسنسا مةم،ت دؼ ااػ ودم  سامجمؽنت ل عيدىي ا  ادث سنًمةد  سامي ،

ادر ايدي إادى دببَّ ايدي سدًد سدسَّ  د ببَّ سامجمؽندت ساجق م،دت هدل  د ود سامؽلد  سادتا س ً
 إنحينمات  يدةت.
أوةؽام،ت  ثاؽي،ت تثعدر إادى سادث   ؽ د و  ثمدت كةمادت دًثي مدت  " كدل تعيدر أ ، وهق 

 ا.2ساقممت سلوةؽام،ت تًعة،ق  ممينيي ضمؼ ساثعيم" 

                                         

نم،ي ا دسر أزدثتا ، مع روايات في األردن:" في النقد التطبيقي"يي لا ن   سار مؼا  ا1 
 .8ما ص1111

متر دثتر يمي لا  ة ا دركق س نمي  سااعيراا  األسلوبيَّةّاروا  اارا  ا2  ا 1ا تّر
 .34ما ص0883
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إ ، تركاددق ساحددبينل نةدددى تؽظمدد  دةدددر سا م دددم،يَّ هددل دجمؽنًيددي سام  دددم،ت   
 ددؽف سابعدد  ساث حددل سامدديا  وذاددغ  ًؽظمدد  نث ددر سام يرلددت وىددل ساحددمت  أددي  لًماددؽر

 سلوةؽام،ت سا يابت.
ادد َّا  " تمددؽفر كمدد   ي ياةددػ ويادد  ويعمددفي ع معممدددددؼ سام ددروض أ  أأددؽ  إنحددينر  وا

 يدي ل؟  ًدى دعدياػ  ا أو ىمدتس لرونثدلا كمد  سضدماف، س ددمتدقنج  يرج  ا ل  تاؽا 
يل ديت  ت بو ددؼ ىدرن ددؼ ل در ىدػ يمؽادؽ  أندي ساحد   وأندي ألدؽف ىدػ ددؼ دحدمثلا  .ّو

ؽىيػ وأهكيرىػ لًمثؽ  س ً ي لا  ا ب لد ركؽنيي هدايػ أذكدرىػ  ب دينت   رامي لندلأث  ألرأ ّو
 ا1. "نثيػس  عا ر ا كث  سامؽَّ زسرنل ذ ؽال دؽتيػ وب ل رو  ...  اؼ

أ فمدو  هدل ه دل ساؽلد  سادتا كدي  يمدر هيامؽل  هل ساممطي ساحدي ق زس در  يام يرلديَّ 
دؽىيػ ساامديغ _ وس  ياددت ىثدي احددؽرييامت أ د ىػ_ كددينؽس لًمثادؽ  س   ً ددي ه هياً دؽاه ساجحددملّو

 . يامحخ ىؽ سامعيدف سامؽضؽنل اةً ؽاه ساث حل ساتا اف إامو داؼ   ؽاو
وىدل سامر ةدت  ايي دؼ  دف ساًل ب   ا  وسام ينر ساحيدي،ت ىثي  ةؽ   يا م مات اةتروغ

ا وسبنكحددير  ساًدل  ة ًيددي سا م د سااددف ساددتا سنط ددي  دةدايديا و يبودًمايش و م،ت دددؼ سادتفا
أأ ددر إدعينرددي  مددين سا م ددم،يَّ سامحددين غ اددو هددل سااعددؽر كددي   مددي لًددقسدؼ و ل دد أ  دديامؽَّ 

  ًاماق الممت ساغمين.
وىؽ دااف كتاغ نةى تثعمػ ساعمدف سام  دل سادتا تثعمد  فمدو ىدته سا ممدت  ينًعديما 

دت سام دارغ وأهمدو دث ةدق و ساميص  مدةف وسلدي ساامديغهياعمف سلد ل او دثطم ا هعدياػ سام ،
ددي هايدي. ددت نةددى  ددؼ ني مددت سامجًمددي س نحدينل  عمددس ساروسيددت سادتا يمددؽ  د ًؽ ر هعددياػ سام ،
ر ب ياًمف أأ ر دؼ  م م،ت وس  غا ونةى      وس   وت سناًو.      سلّر

 ددد ودىمي ودددثج   ندددت ساحدددبينلهدددل دجمؽ  ساممدددي  وساقددددي وتذس سنًمةثدددي إادددى و ددد تل  
ت دغ ىدل سل در  هدل سدًقسّيدي ساحدؽرييالا   م دميتييتمً  ن در   ي بت هيامي ،  ادر ساماد ،

 وسا ؽهلا هل ساةدمي  وساةزدي .

                                         

حر:" مجموعة قرريَّة"ساحبينلا  ا1   .01ا صهمس الدَّ
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بددت دددؼر  هددل تاةاةددو وتذس ًددو تحددعى هددل وددبيف  دددي ساؽلدد  وك ن،يددي ددةت درك، إاددى دا ا
دددددؽدا 1"ساًجريددددد  ساكدددددؽنل"   ." ودددددق ت ولًدددددي ل دددددف ساً اادددددرسَّ  هدددددل دايوادددددت بودددددًمعين ساّؽ

 .ا2سام يّات" 
وزسّو  ساحبينل  اؼ سلوةؽن ساحردا سادتا ب لثد رج هدل إعدير ساامييدتا  دف هدل 

ا وااؼ سلوةؽن سا عرا سا ثي ل  رإعير  ينراا
  ..." أزىر  اؽرس  عاثلا  ةػ

س دمم ري...  دقسج  يد  ياال  رودر
  ري  أني ورامي... ...تحمّ سلزىير
ّا   ل ت اػ تثًو......  ًةَّ... نةى  

فا ي ًيايي  مؽر.  ا3  "..نقوع روح إاى ساً ؽا
ددت  ور ددػ أ ، سا ثي م،ددت وساتستم،ددت ىمددي سابعدد س  سا يابددي  هددلر ىمددس ساحددار إبا أ ا سامي ا

ًيي  حد  تثقع هل دقسّو ساحي مت إاى  عؽر كةال  ياجمينتا ىته سام يرلت سلوةؽام،ت ساًدل ت و،
سا ا مؽنت هًيرغر تًمم،  ساحبينل دور ساحيردغ     تم نةايي ل   سامج ً   اثي د دي ر

وتدديراغ تدددًمم،  دور سا دددينر كمدددؼ يمدد  أدددديم سامدددراغ ام ددد  ذستددو. ىدددته سامحددديهت  ياعدددبّ 
تا وسلني سا ينرغ   لات د  يي سا يرف  اؼ سلني سامي ،  .لًا ا

                                         

سنعر  ؽف ساًجري  ساكؽنل كحمت أوةؽام،ت  ث، يي  ةح هعف هل إعير سلوياا   ا1 
ي،ت ساًل يحعى سلدل  دؼ  ةايي إاى  ؽفم،ت دناؽي،ت لًاط،ػ هايي سامؽضؽع وترت ي ساًجري 

ا دسر يبي  اةطبينت أساليب الذعريَّة المعاصرةسا ؽري،ت ساةدعمؽاتر هعفا  ةحا 
 .37_36ما ص0887وساث را ساميىرغا 

حر:" مجموعة قرريَّة"ساحبينلا  ا2   .072ا صهمس الدَّ
حر:" مجموعة قرريَّة" همسساحبينلا  ا3   .002ا صالدَّ

 ا  دل سام دا غ ساعمؽديدت تطدرف  دين سابة دتتًبيلؼ سلندي هدل دؽلعيدي  داؼ سا دعر وساث در ه
هددل ساروسيددت ا و هددل ل ددا غ ساث ددر تطددرف  ددين س يمدديعا و هددل ل ددا غ ساً عاةددت تطددرف  ددين سا ةحدد تو 

دؽد إادى سا عدف سامي دف اةامديغ  لددي هدًااادف كدف ا هًث ًر نةى ساجييَّ سلراديتطرف أ ؽسن ساروح  ساّؽ
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ددي نددؼ نث دددر سااددؽسر همددد  تددػ،   ددره هدددل ل دد  سامجمؽندددت  يا لا نةدددى أد، مدديّر
س ةلر  نل كم  سوًطع ا أ  تمًقف كًي دي ددؼ داديَّ  حين سامؽنؽاؽجا أو سااؽسر سا ، "أ  ر 

تدددددرسو   ددددددؼ أرودددددة ا احدددددرلًو ب  ؟سا ددددد ايَّ  حدددددطريؼ وىدددددؽ نثددددد ا نةدددددى رفا ساممًبدددددت
ينو؟"    ا.1وتّر

أمددي ّددي  هددل سا يادد  نةددى دحددًؽ  وس دد  دددؼ ساحددرد ساددتا لاة ددل نمددؽ سا م ددم،يَّ 
رىي ااحي ا أووتطؽا درد هدل سامجمؽندت دحديري ؼر ساا   اتس   ن هكرغ ساميصا ست،مدتَّ  ثمدت ساح،
ف لًم ،ف  هل ساحرد س  بيرا  عمار سلني. سلو،

دددت هدددل ىدددتس سامحدددًؽ  ساحدددردا  وسا دددينلر ساحدددرد  عدددمار سا ي ددد   ادددث تكدددؽ  سامي ،
 ي . ي بت سامعرهت ساكةم،ت تمؽف  م م،يتيي دي تري ا وتًار،ل كتاغ كم مي تر 

ددؽد بوددػ ساممددي ا وب سوددػ سا م دددم،تا وب  وىددتس دددي يحددم،ى  ددياث  سا ي دد  هددة ّو
 تيريخ وب زدؼا هياًعيدف دي سل مي   يامطةق.

د.    ودؼ  ةف ساًعيدف دي سامطةق نثطةق اةًعيدف دي ساما ،
 الخاتمة

ؽديمي سنارف نؼ دحيره ضمؼ_ س ًقا  ل   سامجمؽنت دؽ  عااثدت زسويدت سنكحدير د ل ري ّو
ؽدي،ددت  ددًاىا هينًمددي  ساعثي ددر ساحددردي،ت  تيددي سا دد ر  هددل ل دد  هددل  ثميإاددى دؽسلدد  ّو

 .رتبّ  يي هل  م ًيي ساثيي م،توي دي لؤوف إاى سا ثمت ساكةم،ت ساك ر   سامجمؽنت دس مري
دددار" سادددقدؼ سا ثادددل هدددل سبدًددد سد  ددديامطةق وادددمس  _ سندددًعػ ل ددد  دجمؽندددتر" ىمدددس ساح،

ا  ددتاغ تة ددل ساماددؽد ساًددل ي رضدديي سبوددًعميف ساثمدد ا لد ؽاددت ساددق،دؼ ساًدديريملا وساحددبينل
سبودددًاميف سا ةحددد ل نةدددى سبودددًاميف ساحدددردا اعثي دددر  تةدددغ سامحددديهت  ادددث ع دددى نثددد 

 .سام ا 

                                                                                                    

ددي يوسا كددر سامي ددف اة ًددقسف تعًمدد  ساحددرد وليندد تي ددفا أد، تطددرف  ددين ه ن،يددي هددل سام ددت سام ددارغ  ساً دا
 الباحثة: منى بذير .ساعمف تعًم  و  غ سبنطبيع ولين تيي ورنت ساًمي  سامؽل 

حر:" مجموعة قرريَّة"ساحبينلا  ا1   .22ا صهمس الدَّ
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ددددت دددت ساحدددبينل  ددداؼ سلودددةؽاا ؼر ساحدددرداا وسا دددعراا ر دددػ أوام،دددت ساحدددرد هدددل سام م  _ دقسّو
ددي ي سام  ددل سااددلا هددل ا وىددتسام دارغ نةددى كيه،ددت سا ثددى سل ددر   س ددي أد،  إاددى   ددؽَّ ساطا

 .ل   سامجمؽنت
_ ساثددقوع ساؽسضددر ناددؽ ساًجريدد ا هيا م ددميَّ  ددة أ عدديد ديدياددت ّحددمينم،تا وساًركاددق نةددى 
دةدر سا م م،ت كي   ًك م يي وس ًقسايي  اؼ ضمارا  سا ي   وسامميع  هدل ّدفا ل د  

وىدددتس  ياعدددبّ ددددي يحدددةاّ  اغ سام دددارا وساجددديدي  ددداؼ سا م دددمايَّ ت ددديأف و ددد سامجمؽندددت
 ساعؽ  نةى و  غ ساًثؽير.

درف  ي ّمديف ر دػ ساؽسلعم،دت ساًدل ت ةا يديا إب أ ،  _ سام   تمؽم نةى نةليَّ ومييم،ت  .
دار" سودًية،   ياًديريخ كمدف زددؼ ساكًي دت ددي  ت هل دجمؽنًيي سام  دم،تر" ىمدس ساح، سامي ،

دت نةدى أودةؽن ساك د  وادمس أ يف سل  س  هدل سامجمدف ااد    تديري دق فمدو سامي ، ملا تركا
 ساؽ  . 

 
 قائمة المرادر والمراجع:

  الحقيقة الذعريَّة على ضوء المناهج النقديَّة المعاصرة تيوريري ا   ارا
ا نياػ ساكً  ساا لثا إرا ا والنظريَّات الذعريَّة: دراسة في األصول والمفاهيم

 م.0202
  متر دثتر يمي لا  ة ا دركق س نمي  سااعيراا ا تّراألسلوبيَّةّاروا  اارا

 م.0992ا 0 
  متر  ما  اام سنلا سام رنا معايير تحليل األسلوبري يلًرا دممي افا ا تّر

 م.0991دث ؽرسَّ درسويَّ ويف_ سا سر سا معي ا
  حر:" مجموعة قرريَّة"ساحبينلا  بيح وعا ا ا ساكؽي ا دسر همس الدَّ

 م.0202ساعيىري،تا 
 ا ا ساميىرغا دسر يبي  اةطبينت وساث رأساليب الذعريَّة المعاصرة هعفا  ةحا

 م.0992
  ةما سر ساعرام،ت اةكًينا 1ا  األسلوبيَّة واألسلوبسامح ااا ن   ساح، ا تؽنسا سا ا

 د.َّ.
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  متر  يا  سل ي ا  اروَّا دركق درسويَّ معجم األسلوبيَّاتوسلةقا كيتلا ا تّر
 .091ما ص0202ساؽ  غ ساعرام،تا 

  نم،ي ا دسر مع روايات في األردن:" في النقد التطبيقي"، يي لا ن   سار مؼا
 م.0222أزدثتا 
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 جف  والن   خل  الب   ة  جدلي  
 ادرة للجاحظـفي ن ةبيني   قراءة

 جامعة البحريناب كلية اآلد أ.د.أحمد محم د ويس

 الملخص

َالجراسةَإلىَتَ  كافََمغَعالقةَجَ فَ كالشَ َخلَ بيغَالبَ َيكػَفَقجَماَحَ يتػضدعىَىحه
َخَ عَ تَ الجاحع َ ًشاَأكَحيبتدسيتياَباسسياََ"،َكذلظالبخالء"َفيَكتابَ َاتَ مخََّعّجةَ َلياَبالحكخَ َض 

َفيَّفاجَ ػالشَ َالبخيلَ َسثّ لَ ت ََحكايةًَ،َكقجَاختخناَحيًشاَآخخَياصػرتياَمغَدكفَتدسيتَ َخضَ بعَ 
َكالشحػَلبالغةاَياتَ عصَ مَ َبعسَإلىَالحكايةَ َتحميلَ َكاستشجناَفيَه،صػرَ َىجمَ أَكاحجةَمغ

ؼيساَبيشياَفيََكىيَتتزافخَ َىاكغيخَ َالخصابَ َتحميلَ َكَاألسمػبَ َكعمعَ َالدخدَ َعمعَ جاجََككالحَ 
َ.التعبيخَؼيوَوَكجسالياتَ عالئقَ َكَوخرائر ََكتبيافَ َالشّزَ َكيؽيةَبشاءَ َاستكذاؼَ َمحاكلةَ 

َ:َالشادرة،َالجراسةَالبيشية،َالبخالء،َالشفج،َالجاحع.َالكلمات المفتاحية
Abstract 

This study aims to clarify the relationship between miserliness and 

bragging that Al-Jahiz had made clear several times in the book "Al-

Bukhala", by naming her by her name at times or by displaying her 

image without naming it at other times. We have chosen an anecdote that 

represents the lamentable miser in one for his images, and we based on 

the analysis of the story on some data of rhetoric, grammar, 

argumentation, narration science, stylistics, discourse analysis, and 

others, and they cooperate with each other in an attempt to explore how 

the text is constructed and the characteristics of its expression, 

relationships and aesthetics in it. 

 نصُّ النادرة
،َككافَلوَأخَ َاف:َكافَعشجناَرجلَ حدََّقاؿَابغَ " َالبخككافَمَ َ،خَ كثَ مَ َم ق لٌّ ،َلَ فخط 

َالش ف جَ  ََفقاؿَلوَيػًماَ.شجيج  َفقيخَ "أخػه: َأنا يخ،َالَالطَ َخؽيفَ َيٌَّشَ ،َكأنتَغَ يلَ عَ مَ َكيحظ!
َقطَ َماَرأيتَ َظ،َكالَتتفخ جَليَعغَشيء!َوللاَ مالَ َػاسيشيَببعسَ الَتَ شيَعمىَالدماف،ََكيشَ عَ تَ 
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َمشظ َبأبخل  َكساَتحدَ كساَتطغَ َكيحظ!َليذَاألمخَ "!َقاؿ:َ"كالَسسعت  ،َكالَبَ ،َكالَالساؿ 
َوللاَ  َاليدخ. َفي َكال َالبخل َفي َتقػؿ َكسا َلػىبتَ َأنا َدرىع َألف  َألف  َمشياَلظَلػَممكت 

َكاحجةًََخسذ َ َضخبًة َي ي ب  ل  قاؿَي ََدرىعَ َألفَ َمائةَ َخسذ ََمائةَألفَدرىع.َياَىؤالء..َف خ ج 
1َ"لو:َبخيل!

 التحليل

َبَ  َالشادرةَ جَ ربسا َىحه َالسَ َت َقّرَال"َبجشذَأشبوَ َخعاص َلمقارغ َمغَالة ا" َججًّ قريخة
َقَ  ََكخَ ر َحيث َمػضػعَ َبداشةَ ىا ََكَيا..كشخافتَ يا َأكَمشياَبرخَ الَقعَ ي ََماَؿَ أكَّإّف َراكييا

َنفدَ َ؛"افحدََّابغَ "َىاساردَ  َىػ َأنو َمحسَّكيبجك َحدََّبغَ َجَ و َاألسػد فيََهكخَ ذَ َكردَ َالحؼاف
َأيًّاَماَيكغَمغَأمخهَفإنوَكَ،2أخخَػَةًَقّرََخكؼَلمجاحعَ يَ كىػَقبلَىحهَالشادرةََكتابَالبخالء

كَ َأفََّبيجَ،عشوَشيًئاَؼَ نعخَ َالَراكَ  َشيًئاَؼَ عخَ وَأكَيَ عخفَ ي ََويَبأنَّذَ لوَمختيغَيَ َالجاحعَ َخَ ذ 
َبجليلَ عشو َربََّكَ،"حّدافأكَبالػصفَ"ابغََوَباالسعتعييشَ َ، عشوََخَ وَلعبَ فَ عخَ ي ََيكغَلػَلعسا
إلىََةَ القّرََإسشادَ َمغوَعادتَ َغالبَ عمىََفيَنادرتوَىحهَجخَؼي ََكالجاحعَ َ.أخخَػَغةَ يبر
َيَ َكابغَ َ.امََّراكَ  فيََ"نا"َكالزسيخَ َالطخؼَ َواستعسالَ َبجاللةَ"الخاكؼَالعميعَ "سّثلَحّدافَىشا
ىَكبساَجخػَبيشيساَحتََّيساصفاتَ َكببعسَ َةَ يَالقّرَتَ كبجاللةَمعخفتوَبذخريََّ،"عشجنا"َوقػلَ 

َالحؼَالسكافَ َقخيبَمغَمػضعَ فيَكافَىػََكَ،عدسَ ػَمشوَكمَ مخأًَعمىَثتَحجَ َةَ القّرََكأفَ ل
أفََندتصيعَ كّشاََفإَك،َشاالتيَأمامَ َةَ حكاياللشاََهدحجَّ لعَتَ َىػَمكافَكَ،ىااتشخريَّؼيوََتلتقا
َكافَمكانًََدتذفَ نَ  َأنو َخاتستيا َعامًّامغ َاألنطارَمحجػبَ َغيخَ َمفتػًحاَاخئيًّمَ َا فيََعغ

َماَ ََ.بغجادفيََأكَالبرخةَ َفيَمغَاألسػاؽَ َػؽَ سَ فيَأكََحياءَ األمغَحيّ 
ََ:ػيغمغَعالقةَبيغَأخَ َلشاَصػرةًَََـ أفَتقجَّ َتحاكؿَ َكالقّرةَ 

فَ  ص  ََ.الفقخَمغَمخاتبَ َمختبةَ َةَ كالقمَ َ."قلَّمَ َرجلَ "َمشيساَبأنو:َؿَ األكََّك 

فَ  ص  َبَاآلخخَ َكك  َرفات َالتػالي:ثالث َعمى َالبخلفخَ مَ "كَ"خكثَ مَ "َىي َفي َ"ط
ََ."الشفجَشجيجَ "ك

                                                             

195َصَ،1971دارَالسعارؼَبسرخ4ََتحَ:َشوَالحاجخؼ،َطالبخالء،ََ 1
121َصَالبخالء،َانطخ:ََ 2
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َ.ػه""أخ"َك"أخَ َيتَ كمسَواستعسالَ َبجاللةَ َ،بَ دَ ن ََة َّػَػخأ ََيىَعَبيغَالذخريغجسَ كماَيَ 
ََبجيييٌََّك ََ،لتكافَ الَكَضجَ اعتالَكَتعاشفَ الَلَفيتتسثََّكاجباتَ َكَقػًقاحَ َةػَّخَ للَ أّف ماَىػَكىحا
الخاكؼََارةَ ػقخأَعبأكَيَ َعَ دسَ كىػَيَ َ"التػق عَقَ ػأف"َماَي دس ىَضسغَكَألكؿَكىمةَ َيخي لَلمستمقَّيَ 

َ:لَ كتسَ أفَتَ َقبلَ مغَ
،ََكَكافَعشجناَرجلَ " َمَ م ق لٌّ َخ"َكثَ كافَلوَأخ 
َىحاف َفي َما َمفارقةَ َالػصفَ َسع َفمغ ي لَ ، َي خ  َىحاََكَذلظَرغعَ َيتمقَّسَ لمَقج عشج

نتػّقعََكثًخا""لوَأًخاَمَ َألفََّ؛إقاللوَبخغعَحطػظَ مَ َقلَ سَ الَأّفَىحاَالخجلَ َمغَالحكايةَعَ ض َالس َػ
ـَلوَشيًئاأفَيَ َنتػّقعَكَ،كثخَ ىػَمَ َفيَحيغَقالًَّأخػهَمَ َىق َبأفَيَ بىَخض َي ََالَأنو بوََخَ دتَ ي ََقجّ 
َالجيغخؼَاالجتساعّيََكماَجخػَبوَالعَ َىػَىحاَفإفَّ،َوحالَ  كىيشاَيسكغََ.حّثتَعميوَتعاليع 

َ:عفييَيقػؿَ ؼَاقػمًََؼيوَسجحيحّدافَبغَثابتَلَشعخَ َبيتَ َخَ أفَندتحز َ
َيعشيَّ غَ ب ََعىَ فقيخَ َيغَ قَ محَ سَ ال
َ

ََ َعمى َالس خَ اليتيكالس ذف قيغ َمَ ع  3َل 
َ ََك َثسة  َليذ َأنو َمَ الحق  ََىػغ َمغ َيَ َالغشيَّ َاألخَ أججر  َالفقيخَ َقَ محَ بأف َيَ َأخاه َفال َػدَ عَ بو

َ.؟!..فقيًخا.
َلقػَـ َزىيخَ َدتجعيَكصفَ ي ََفيَ"م قّل"َك"م كثخ"َكالكثخةَ َةَ بالقمَ َالػصفَ َفإفَّكحلظَ

َو:ػيعَبقػلحَ جَ مَ 
َي عتخييَ  َم غ َحق  َم كث خييع َعَ عمى

َ
َالدَ مّ َقالسَ َكعشجَ َ َكالبَ يغ  َساحة  ؿ  4َح 

َ
َ

461َ)تََالقيخكانيََّشخؼَ َابغَ َالشاقجَ َزىيخَىحاَفيَالسجحَرأػَؼيوَرغعَأفَبيتَ َك
ييعَمّ َقَ ػاَلسَ لبحلَ َاءَ ػخمكىعَكَ كثخَ كافَمَ  "لػَ:أنوَشخؼَابغَ َنطخَ َجيةَ فسغَكَ َ؛كثخيغلمسَ ذمًّاََق(

فيََكالحاؿ"َعمىَنحػَماَقاؿَحّدافَ َـ َخَ الكَ ػاَفيَيَ ذبَ ،َكيَ اؿَ ػكاَفيَالحدتػَ ،َحتىَيَ األمػاؿَ 
َآخخيغ:َجحَ غيخهَفيَمَ َقاؿَكسا.ََكهذكخَ َاآلنفَ َالبيتَ  َقـػ

َيعيّ َش َغَ ب َ عىَ فقيخَ َيغَ صَ الخالَ 
َ

َيعَ َ يخ َػفقيَػدَ ػحتى َكالكػاف 5َىع
َ
َ

                                                             

ابغَشخؼَالقيخكاني:َرسائلَاالنتقاد،َتح:َحدغَحدشيَعبجَالػىاب،َطَدارَالكتابَالججيجََ 3
51َ،َص1983بيخكتَ

51َابغَشخؼَالقيخكاني:َرسائلَاالنتقاد،َصَ 4
51َابغَشخؼَالقيخكاني:َرسائلَاالنتقاد،َصَ 5
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َ:بجرَبشتَ َقَ ن َخَ الخَ َقالتَككسا
يَصيغَ الخالَ  َبَ شَ ل ج  َش زارىعيع

َ
شَ َ َالغ  َكذكؼ َبحؼ َمشيع َى خ  6َال فق 

َ َأ ََصفَ َػالَفَّبيج َالسثالّية َالشحػبيحه َىحا َيَ َعمى َالذعخَ الحؼ َابغََعخضو كيحكخه
َمغَالسَ َشخؼ ر  َيتحّققََقتحقَّيَالكىػََ؛كالتدي جَ َغةَ بالَ ؼيوَقج  اَإالَنادًراَفيَالػاقعكلع َ،ججًّ

،ََكَعمىَالشفػسَ َالغالبَ ّفَأل َكافََإفىػَالذح  َالَبعس  مغََأفَ بكذلظََ؛مغَبعسَ َأىػفَ ذحّ 
َيبجكَالذَ  َما َاألكجَ ؾياسيًّا"حّ  َبم غ  َكَ" َعَ التػقَ َأفقَ َفإفَ َ؛ابغَحّدافَحكايةفيََىػَضاىخَ سا

َاألخخػ:َالرفةَ َػركدَ بَىالشتَماَخعافَ سَ َثشاَعشوَآنًفاالحؼَتحجَ 

َط َالبخل"َفخَ "ككافَمَ 
َأفَيَالبجَّفييشاَ مَ أفَيَ َغَ سكَ ي ََإذَماَالحؼَ؛عَ التػقَ َسقفَ َشخفس  َدنىألَىحاَ"خلَ البَ َ"م فخ طَ َوقجّ 

ََ:بيجَأّفَالرفةَالثالثةَ.شبًعاَبالدمبَ َىػَحاىَجػابَ َكَو..؟!..قخبيغَإلياأل
َالش ف جَ " 7ََ"شجيج 

سؤااًلََيولجَثيخَ دتت ََكَ،كالتحبحبَػّتخالستمّقيَنػًعاَمغَالتَانتطارَ َقَ ف َأ ََفيَثَ حجَ تأتيَتَ َحيغ

َػبًَذَ مَ  ََاالستغخابَ َبعسَ با َمغ َشجَّ اجتساع َالشفج َة َيَ َالبخل.َطَ خَ فَ مع َألكؿََّالسخءَ َغَ طَ كقج
َبعسَ َعغقمياًلَىَيتخمََّألفىحاََالبخلَ َطَ فخَ سَ لَنفديًّاَدافًعاَتكػفَ ساَجَربَّفَ كىمةَأّفَشّجةَالشَ 

َّفاجَ ػفإّفَالشََّ؛:َ"كخيع"عشوَؼيقاؿَإالَبحلظَقَ تحقَّالَيَ َمعشػؼَّ َبَ كدَ إلىََمثاًلََسعًياَمشوَوبخمَ 
َكيَ َفيَالعادةَ َبَ حَ يَ  َنججَ َىحاجَؤكَّ ي ََقجَكَ.قجَكّشغَنفدوَعميوألنوََ؛دعىَإليوىحا فيََهما

َـ َأشيخَ َدتشكخَؼيوَأحجَ ي ََمغَقػؿَ َ"البخالء"كتابَ عمىََ-َشجؼَّوَالكَ كاسسَ َ-َالبخالءَأعال
َلسكَ غَمَ مػَلعَيكَ فَ؛8"ةًَأريحيََّجَ فَ الشَ دسّ يَ"مغَيَ  اَفعًَداَاألحاييغَ َفيَبعسَ َأفَيكػفَ َجَ ف َػمشَ ًشا

َ..َلوَالكشجؼَّ َاستشكارَ َعَ ق َكَ اَلسَ َػدَكالتبحيخلمجَ 

                                                             

ََىػَكالشزارَ،الفزةَىػَكالمجيغ51َابغَشخؼَالقيخكاني:َرسائلَاالنتقاد،َصَ 6 مغََالخالز 
َىشا.َبوَدَ خا،َكىػَالسأيزاَالحىبىػََكَ،شيءَكلَّ 
مكتبة4ََ،َطَخ.َالسعجعَالػسيطتكبَّ بساَليذَعشجهَكالَؼيوَ،َكالش ف اج :َالسَ َاإلندافَ َ:َفخخَ جَ فَ الشَ َ 7

َ.مادةَ)نفج(َ،2114الذخكؽَالجكليةَالقاىخةَ
91َالبخالء،َصَ 8
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َحقًّاَادًَاجَػَكافأَي(عصَ )السَ َفيَشأفَ َيعسَّيَ الَيَ َقخاءَ الفَ َأكثخَ َفمعلَ َاألمخَ َكأيًّاَماَيكغ
َ(أكَمصسًعاًَحاصسَ )أكَمَ َاحقًََّبػصفوَفيَذاتو؛َالعصاءَ ىػَعَيَ سَ ييَ ماََك،َخائًيامَ َاجًَاّفَنَكافَـأ

َ.وَعمىَنفدوإثسَ خائيَفغَأكَيَ سشَ غَيَ اَمَ ،َكأمَّليع
َف َذلظ َكبخغع َبيشَ َعاّمةًََالشاس َإّف َؼيسا َشخائقَ متفاكتػف َفي َ.األخحَكَالعصاءَ َيع

َىعََالشاسَ َأكثخَ َكبالجسمةَفإفَّ َالحقػؽَ َمشيعَإلىَأداءَ َالتقريخَكاإلىساؿَ َكَةخ َػاألثَ َإلىأقخب 
َالبخالءَ َ،ػاجباتكال َيستازكَفَكلكّغ َبيشيع َأنيعَمغ َاختالؽَ َفي َفي ََم ي خة  َالرجّ  أسباب 

ََ.حكايةالَحهػىَفيَماَيطيخَبجالءَ َىػَكَي حاججػفَبياَ،كالسشع
َفدشججَأفَّةَنفديََّدكافعَ ةَمغَىحهَالقّرََساَيسكغَأفَيكػفَكراءَ إذاَتأّممشاَقمياًلَؼيَك

َمشيا َاإلكسَ يَكاحًجا َذلظ َفي ََسخيخَ الَحداسَ غ َالفقيلجػ َالفقخػاألخ َبػشأة ََكَ،خ رأيشاَلحا
ًماَإيَّمَ َأّكالًََهبتجغَبحكَخيَ ارَأفَػاختالخاكؼَ فيََدَ ت دخَ َةَ حكايمعَأّفَالَ،اهَعمىَأخيوَالبخيلقجّ 

َيَ َالحجيثَ َسياؽَ  َككاف َالبخالء. َتَ َغَ سكَ عغ وَبػصفَلَ ػالبخيَاألخَ َخَ كَ بحَ َالحكايةَ َأَ بجَ أف
َحهػىَالبخلَ َةَ قّرََفيَالبصل(ال)َكالبصلَ َةَ الخئيديََّةَ ذخريَّال َربََّك، َالخاكؼ َأفَلكّغ َأراد سا

رَ  خَ َأيًزاَساَأرادَبيحاَالتقجيعَ كربََّ.الفقيخَفبجأَباألخَ َيّقَمتالسَ َشفَ اعتشيًئاَمغََي دت ج  َأفَي طي 
بأّنوََالحكايةَ عشوَختَبَ عَ َلٌَّقَ مَ َكَوَفقيخَ أنََّخغعَ بَػيغ:َفاألكؿَ األخَ َيَ بيغَحالَ َفارقةَ السَ َقَ ػسعَ 

َبحلظدتبعَ كرّبساَكافَمَ "،َلَ "رجَ  َالبخيل  ف  ـَذكخ هًَجاَأفَي ػص  مشاسًباَأفََيبجكَفالَ؛ؼيساَلػَق جّ 
كىكحاََ،"الخجػلة"َك"البخل"َيبيغَكصفَ َعَ غَ تشاإذَالََ؛بخيل"َ:َ"كافَعشجناَرجلَ مثاًلََاؿَ ػقيَ 

ـَعمىَأنَّهََكجخػَتأخيخَ  حيغََكتديجَجتتأكَ ياَفإنََّككاجباتَ َػؽَ ػكإذاَكافَلمقخابةَحقَ.لوَوَأخَ ػق جّ 
َة.خػَّاألَمغَجيةَ تكػفَ

َ"السَ َالفقيخَ َاألخَ َخَ طيَ ت ََكالحكايةَ  َكأنََّكَ"قلَ أك ََجَ ػق َفَ سا َالسَ َفيَلوَأملَ أؼ  خَكثَ أخيو
َأكَكمغَدكَفَوجكجًياَلَػَببخموَوفَ شَ اكأفَيَ َرَ قخَ فَ،الغشيَّ كلعّموَكافَمجفػًعاَ،َتػريةَمػاربة 

كرّبساََ،اَشجيًجافجًَن ََس فخ طَ الَوخمب ََإلىَعَ جسَ قجََكثخَ السَ َأخاهَأفَّمشياََ،عَ ػدكافَإلىَذلظَبجسمةَ 
َيسكغ َعغَكاف َتأثيَجَ الشفَ َالتغاضي َلو َكاف ََخَ ػلػ َأّفََأؼَ؛السادؼََّعَ الشفَ َصعيجَ عمى لػ

َ"شفجَ ال"َكػَفأفَياَفأمََّ،مثاًلََجَ كيتشفَ َعصيَ يَ بأفََكذلظَلعصاءَ اَبعسَ إلىَلوَدافًعاََكافوَنفجَ 
ىحاََكلعلََّ.خس كثَ الَاألخَ َصػرةَ َؾبحَ جَمغَيَدياَمسَّفيَالحّقَحاَػفيَالذجيجَخلَ بَ البَارحػبًَم
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َـ ػوَأمحَ فز َيبحؿيقتوََكَأخاهَحكّ خَ ي ََكَعغَصستوَجَ خخَ ي ََكحّفدهَكيوَتجاىَ َماَحّخؾَالفقيخَ ىػَ َا
َ:ةيَ حسَ َفيَاألصلَ َةَ إفَكافَثسََّ،ةّيَسَ مغَحَ َأثارةًَؼيوََذلظؾَخَّ حي ََأفَعدىَ،نفدو

عيششيَت ََالطيخ،َالَخؽيفَ َ،َكأنتَغشيٌَّيلَ عَ مَ َظ!َأناَفقيخَ كيحَ َفقاؿَلوَيػًماَأخػه:"
ََك ََكمالَ َػاسيشيَببعسَ الَتَ عمىَالدماف، َالَتتفخ جَليَعغَشيء!َوظ، َكالََرأيتَ للاَما قط 

َمشظ! َبأبخل  ََ."سسعت 
َالفقيخَيفتتحوَاألخَ؛طبلَساخَ َبَ عاتَ َأنوَخصابَ َالخصابىحاََفيَومحطَ ؿَماَنَ أكََّك

َأّفََكَىا.اَبعجَ سَ ل ََتػشئةَ كىيَىشاََ"كيحظ"َلفطةَؿاستعساب َعياَلمتخحَ أنَ َيافيَاألصلَ صحيح 
..َكالَكالدجخَكالمػَـ َمعشىَالتػبيخَ َلَ تحسَ ف9َ"لمعشىَ"كيفيََأيًزاَتأتيَقجَيا..َكلكشَّكالتػج ع

خَسَ قاؿَإالَلَ تَ  عمىَمغََانعجـَفَ عصَ َجرارَ استَمغَشيءَ َفيياقجَيكػفََكَ،هيتالفىَتقريخَ لقرّ 
َ.كىػَ"األخ"َججيخَبوَىػ

َـ السَ َفَّألَك َـ َقا ََحجيثَ َمقا فيََ"أنا"َعالستكمََّضسيخَ َالفقيخَ َعسلَ استَ َفقجَشفذالعغ
غشّيََكأنتَ "بَفيَحجيثوَعغَأخيوَالسخاشَ َفيَحيغَاستعسلَضسيخَ َ"يلعَ مَ َأناَفقيخَ "َقػلو:
رَ وَبقَ عغَنفدَ َخَ أفَي خبَ َبيحاَاالستعساؿَذألعَيَ َساكربََّ."الطيخَخؽيفَ  َفَ ماَأرادَأفَي ر ََج 

َحالَ  َيَ شكػػَكتأّلعَيشصػؼَعمىوَكصًفا َفسقتزىَالخبخَىشاَشمبيٌّ َبعبارةَسكغَأفَنَ ؛ ر ه قجّ 
ش ي"، جني"َأكَ"أعشّ ي"َأكَ"كاس  حتىََأحجإلىََوحاجتَ َذكػَ أفَيَ َخَّ حَ َعمىَالياًلَكليذَسَ َ"ساع 

َل ََ؛إليوَأقخبَالشاسَ ىَلإ َىشاََ،ؿَّذَ َفزيَإلىقجَيَ َعفَ ض ََمغالذكػػَيَفسا َالفقيخ  كلكّغ
َيعشيَأنَّ َعمىَامتشاعوَعغَمداعجتو،َكىحا َفقخ هَكالـَأخاهَالغشي  َجانبَ َتخّمىَعغوَشكا

َعَ  َككخامتو،مغ تو ََد  َكقج َالغشي  َأخػه َذلظ َإلى َاضصخ ه َعمالحؼ أخاهََشتطخَ َيَ أالََّيوكاف
َبغََ،ػفَ بالعَ إليوَىػََحىبَ ي َفَأفَيبادرَ َبلَ؛وَشاكًيايأتيَ أفََالفقيخَ  عمىَنحػَماَقاؿَعػؼ 
َ:محمّ ع

َلَ  شَ تَ يأكإّني َالغ  َضارَ يشي َغيخ  َعَ ى
َ

َصاحَ فأدنَ َ َمغ َبو َكمَ بَ ػ 10َرَؼجاكَ ي
َ
َ                                                              

1161ََص،َمادةَ)كيح(َالسعجعَالػسيط،َ 9
شعخَعػؼَبغَمحمعَالخداعي،َجسعوَرشجؼَعميَحدغَضسغَكتاب:َشعخاءَعباسيػف،ََ 10

125َ،َص2111دارَيافاَعّسافَ
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َالغشيََّكغَ ل َهحكّ خَ ي ََحيشئحَ َالفقيخَ َأخػهَراحَ َىحاَلّساَلعَيفعلَفيَقرةَالبخلَالتيَنحمّ مياَاألخ 
ََ:بحالوَالتيَىػَعمييا

َغشيٌَّ َالطيخَ"كأنت  َ"خؽيف 

اؿَػػةَالعيالفقخَكمدؤكليََّمغَال وػحَماَىػَعميوَبيغَجةًَكَ ددَ مَ َفارقةًَمَ َىحامغَخالؿََخطيَ ليَ 
َـ شَ الغَ َوَمغيأخَحاؿَ َماَىػَعميوَبيغَك َخَ يػياَالفقبَذ َي حَ َ؛َمفارقةَ اؿػلمعيَىعَّ َكجػدَ َىَكعج
عمىََوب َتعَ جكَػؼيساَيبلشفدوََي دػّ غَ َيكَ مفَياؿَ العَ َأمخَ إلىََالفقيخَ َيذيخَ َإذَكَ.شيَ ياَالغَ تجاىمَ كيَ 

كافَبلََأصاًل..َبَ تَ ماَعَ َاؿػعيَذايكغَلعَوَلػَكلعمََّ..هداعجي ََأفَل عَإّياهَوكلػمَ بلََ،أخيو
َث ق لَ لكّغََكَ.عمىَنحػَماَونفدَ َأمخَ َخَ ػػتجبَّأفَيَوػلَمغَاأليدخَ َحيشئحَفمعلََّكَ،كاحتسلَخَ بَ ص َ
َذلظََاجةَ ػالحَجةَ ػكمكابَجػػاليَذاتَ َيقَ ض ََكَاؿَ ػيالعَ َىعَّ  الََاءَ ػأشيَلَ عَ إلىَفَ َخءَ السَ َيجفعَ َقجكل 

الخجلَاةَػفيَحيَكالفقخَ َاؿػالعيَاجتساعَ َخَ ػأثعغََالػردَ َبغَ َخكةَ عَ َخَ كقجيًساَعبَ َ،بَ دَ ياَالعَ يفعمَ 
 اؿ:ػػفقَالحخَّ

ت ًخا َكم ق  ياؿ  َع  َذا ث م ي َم  َي ظ  َكم غ
َ يب  َي ر  َأ ك ًرا َع ح  م غ  َةًَيبغَ رَ ل ي ب 

َ

وَ َ د  َن ف  َي ص خ ح  َالساؿ  َم ص خ حَ َم غ َكل 
َ ح  َم ش ج  ث ل  َم  َع ح ر ىا َن ف ذ  م غ  11َكم ب 

قوَبأكالدهَتعمََّذّجةَ ل ََالػالجَ َأؼَأفََّ؛12"ةَ ش َبَ جَ مَ ةَم َخَ ب َمَ َ"األكالدَ َأفََّػؼَّ ػشبالَحجيثالفيََدَ قجَكرَ َك 
َ؛لَ بخَ ي ََقجَوكساَأنََّ،عج هَم غَيخعاىع؛َفالَيكػفَليعَمغَبَ عػيأفَيفارقَ َخذىوَيَ ألنََّ؛غجبَ ي ََقج
َيَ َهمغَبعجَ َليعَكيح رَ َ،ليعَخَ أفَي ػفََّوَيخيجَ نَّأل ََكَ،ييعغشَ شيًئا غي"بحا َكساَ"مدتقبميعَليعَؤمّ 

َ.مشاسَفيَعرخناَالحاضخلَدارجَتعبيخَفيَيقاؿ
َحَ َك َتشصبقَ َيحهكَةًَجَّلكّغ َاألخَ َال ََ؛البخيلَعمى َتمقجَ َالحكايةألّف َخؽيفَ "َاغشيًَّو

َكعجَـ يع..َشؤكنَ َخَ يعَكتجبياشَ عمَ َبءَ عَ َليتحسََّلجيوَأكالدَ َكجػدَ َـَ جَ عغَعَ َكشايةًََ،13الطيخ"
َاختيارَ َكَ.جَأصاًلَمتدكََّوَغيخَ ػأكَأنََّجَ الػلَ َػى بجَكلعَيَ وَمتدكَّاَأنَّإمََّالبخيلَ َأفَ بيَذَ األكالدَيَ 

                                                             

23َ،َصََبيخكتَديػانو،َطَدارَصادرَ 11
َكالصبخانيَكالبييقيَكصّححوَالحاكع.َكابغَماجةَركاهَأحسجَ 12
يعَبغَسّيارَأنوَحكىَعغَجارهَالسخكزؼَقػلوَلو:َ"...َكإّياؾَأفََ 13 يخكؼَالجاحعَعغَإبخـا

َىحهَالعادةَفيَأّياـَ ظ  َنفد  د  28َ؛َفإنظَالَتجرؼَمتىَيأتيظَالعياؿ".َالبخالء،َصخف ة ظهركت عػّ 
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َـ  َصفةَعج َتكػَفربََّالدكاج َكَجَ ػكاحَماَغيخَ َفيَسعتتجاَسا َالجاحع َبخالء حفػظَسمغ
َنَالخخاسانيََّكالذيخَ َالشقاش رؼيسا َقػلَ قجّ  َالجاحع َيخكيو َكمّسا َ"قَ ، َأحجَ َالعياؿَ َةَ مَ يع:
خَاختيارَبعسَالبخالءَعجـَالدكاجَأكَالتقميلَمغَالعياؿ14يغ"اليدارَ  كماََ.،َكىحاَقجَيفدّ 

َعغَأخيوَجدًءاَمغَىعّ َعيالَ حسَ ي ََأفَمتػّقًعافقجَكافََ"الطيخَخؽيفَ "داـَأنوَ َخحَ يتََّو؛َأفل 
كافََكَ..بػصفوَعس يعَكالعع َصشػَاألبَكيحشػَعمييعَػىععمييعَكيكدَ َقَ شفَ وَيَ ػأكالًداَلَيعمش

َشيَ متػّقًعاَأفَيَ  َ:ارةَ ػوَعبأفَتحخّ كَ أخيوََكَمذكمةَ َلحلَّ َس 
َ"عيلمَ َأناَفقيخَ "
َ[َمقجمةَ+َمذكمة]َ

َ:وقػلَ َبسقتزاىاَألفَ َيعس لَ أفََكَمةَ السقابَ َاألخخَػَالعبارةَ تشبّ ي وََكأف
َ"الطيخَكأنتَغشّيَخؽيفَ "َ

َ[َعالجَكالحلَّال]ََىػ
َ فيََللخػيغَافحدََّالخاكؼَابغَ َككصفَ َتػافقَ وَيَ ألنََّ؛وقَ رجَّ أفَنَ َالبجَ مغَالفقيخََعخض 
ََحيغَقاؿ:َالحكايةَمدتيلَّ

َالش ف جَ َطَالبخلفخَ مَ َخكثَ مَ َ#َأخَلَّقَ مَ َلَ رجَ " َ"شجيج 
َأيًّاَمغَاألخػيغَباالسع.َعَّ دَ أنوَلعَيَ َبجليلالخاكؼََةَ كنحغَنفتخضَىيشاَحياديَّ

َكصفَ َاقترخَ َالفقيخَ َأفََّككاضحَ  َعمى َلشفدو َ"معيل"َاثشتيغ:َصفتيغو َك َ"فقيخ"
ََ؛:َ"غشّي"َكَ"خؽيفَالطيخ"يغتبرفَيسامقابمفيََأخاهَفَ ككص َ َنؿيس.َكإذاَمقابلَ َنؿيس 

َاألمخ َفإفََّكاف َيَ الستػقََّكَالصبيعيَ َكحلظ َأف َشيَ ع َالعػفَ َيجَ َجَّ سَ لَالطيخَ َخؽيفَ َغشيَ الَس 
َ،مكافَمذكػَػلَاَكافسَ ل ََكَ،أصاًلََذكمةَ السَ َالنتفتَ َلَ عَ ف ََأنوَكافَ،َكلػعيلَ السَ َالفقيخَ َيوألخ

كىػََ،غاَمغَذلظَلعَيكَ كلكّغَشيئًََ.حكايةَ َالبخالءَ َتَمغَحكاياتَ كنقر ََعَ الجاحَستخاحَ الَ َك
َالثالث:َالسشؽّيةَبيحهَالجسلَجهَالفقيخَ ماَأكَ 

َشيَعمىَالدماف،َعيشَ الَتَ 
                                                             

اىخةَمصبعةَلجشةَالتأليفَكالتخجسةَكالشذخَالقَتح:َعبجَالدالـَىاركف،1َالبيافَكالتبييغ،َطَ 14
79َص1ََجَ،1948
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َالَتػاسيشيَببعسَمالظ،ََك

َليَعغَشيء!َكالَتتفخ جَ 
َفييَةَ ثالث ََأشياءَثالثةَ َاجسل  َفي َمؤدَّتبجك َسعشًَبَالشيائيَّ اىا ََمتقاربى َالفقيخَ كقج َنفاىا

َأخيوَجسيًعا َبالسَ َكَ،عغ َفييا َبجأ ََكشسػالًًََساعسيتَاألكثخَ عشى َعمى َاإلعانة َ،"الدماف"كىػ
َال َاشتكى َشالسا َالحؼ َمشواشىحا َاَس  َفعىعرػَرَؼَ ختالعبخ  َؤلَ مَ َالدمافَ ؛ َيقدػع َ،حيغ

َ َالشاسَ أكلَ َ،َكإفَ اإلندافبَشفخدَ ي ََحيغَومَ إيالكيدداد  َفيَبالسَ َى َتوكإعانَاإلندافَ َجةنجبادرة
َقجيسةَ َكَ.ػَفتخاذلَ كلكّغَىؤالءَكثيًخاَماَيَ َ،قخابةَصمةَ َبوَيعغَتجسعَ ىعَمَ َالدمافَعمىَنػائب
َقّرةَ  ا َمغَججًّ حالفَالذكػػ َالقخبىَخ  َعبَ َفقجَ؛ذكؼ َخ َقَ َالذاعخَ عشيا َبغَ َخيطَ الجاىمّي

فمجأََ،جكهلعَي شجَ َكبقػموََاستشججفَلوَلَ إبَ عمىََمغَبشيَشيبافَقػَـ َأغارَحيغَالعشبخؼََّأنيف
َمازَف َبشي َراحَ َكَ.كهأنججفَإلى َذلظَحيشحاؾ ل َشييخةقريجبَيدجّ  َمازفَتماَة َبشي َفييا جح

َ:15ؿَفيياقاَةًَمخََّخخيةًَمغَقػموَسَ َفيياَخَ كسخَ 

َكشتَ  َمَلػ َإبميػمغ ت بح َت د  َلع َازف 
َـ ل ََاإذًَ َخَ َقا خ  ذ  َم ع  خؼ غَ بش ر  َذ 

ح يوَ  َناج  َأبج ػ َالذخ  َإذا َليعَقػـ 
َي ش ج بيع َحيغ َأخاىع َي دألػف َال

َكإفَ  مي َق ػ  َذ كَ َلكغ  دَ كانػا َعج  َؼ
َأىلَ  َض م ع َمغ كف د  ف خ ةَ َالط معَ َي ج  َم غ 

َلَ  م ق  َي خ  َلع ب ظ َر  َذيتوَ خَ كأّف
َ

َالّمؿيصةَ َ َذَ َبشػ ي بانَ َبغَ َلَ ىَ مغ َاش 
ؽيطةَ َعشجَ  َلَ ذَ َإفَ َالح  َاالنَ َػثةَ ك

رافاتَ  َز  َإليو كا جانَ َشار  ك ح  َاك 
َالش ائباتَ  َب خ ىانَ َفي َقاؿ َما َاعمى

َالذخَّ  َمغ ػا َشيءَ َليد  َىانَ َفي َاكإف
َأى لَ  ة  اء  َإس  ََكم غ ػء  دانَ الد  َاإح 

َجسيعَ مَ َػاى عَ سَ  َاإندانَ َالشاسَ َغ
َ َكحيشياَيكػفَلداًماَ،الذجائجخَفيَطيَ إفَلعَتَ َالقخابةَكأَالَمعشىَللخػةَوالحّقَأنَك

َعمىَأفَيَ  مثلَىحهَالحاؿََكفيَ..الدمافَقدػةشيًئاَمغَعغَأخيوََفَ يخفَّ َأفَّشبخؼَالقادر 
َ"َفإفََّالتيَعميياَالفقيخَ  َىحاَكلكغََّ.مغَقدػةَالفاقةَفيَالتخؽيفَيكػفَلوَأثخَ َ"الساؿَبعس 

                                                             

،َتح:َأحسجَأميغَكعبجالدالـَىاركف،َدارَالجيلَالسخزكقي،َأبػَعمي:َشخحَديػافَالحساسةَ 15
َ.31َ-23،َص1،َج1991بيخكتَ
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َ ََكَ.البخيلَجَمغَخدائغخخَ لعَيَكَ"َضّلَحبيًدا"البعس  َإلىَأفَيمػَـ ىحا َالفقيخ  َىػَماَدعا
َبقػلو:َأخاهَ

َشيَعمىَالدماف"يشَ عَ "الَتَ 
َ،بوَفيَحياتوَيدتعيغَ لَجخيوَعميوي ََومالمغََءذيبَ"الدماف"عمىََاإلعانةَ َخَ رتَ خت ََقجَك

َ:أيًزاَ،َفأنتَ بجدءَمغَىحاَالساؿَمػاساةَأيةَ َلعَتحرلَبلَ؛حرلىحاَلعَيَ َكلكغَ 
اَبالقػؿَتخؽيفًَلَحر َيَ مخكحَلَصبيبَ تَ ىيََةَ السػاساأّفََاألصلَ َكََ.مالظ"َ"الَتػاسيشيَببعسَ 

َلمفقيخَببعسََأّنياَبيجَ ،َكقعتَبيساَشّجةَأكَمخيسَ َحدكفَ عغَمَ  َتبجكَتصبيًبا َ،الساؿىشا
ََك َفإَكَ..لمفقيخَالغشيََّمػاساةَ َىيىحه َالحقّ  َمغَفَّفي ََالسػاساةَىحهَينػعَ َأيًّا لَحر َيلع

فإّفَمّساََ؛رهَالجاحعَ عشيا،َعمىَنحػَماَصػَ َالبخالءَ َكىحاَجخًياَعمىَمألػؼَامتشاعَ َ،ىشا
َ.16يع"ػىاَبالتزيَ ػاساة َكقخنَ لمسَ َ]العجاكة[َػابَ ر َالبخالءَكاألشّحاءَ"نَ َأفََّ:بوَلكتابوََـ قجَ 

الفقيخَأخيوََلدافَ َكَقعَمشوككيفَتَ،ألخيوَمغَالغشّيَالبخيلَ َػاساةَ عَتقعَالسَ مَ كإًذاَف
َلوَيقػؿ َعيشيََّبأّؼَشيءَإذفَأخيوَمغَالفقيخَ َرضيَ َ،"الَتتفخ جَليَعغَشيء!"َأنت:

دارعَإلىَي ََرأيت وَا..َكلحأيًزاَلحر َىحاَلعَيَ َغَّككلَ،هيقَذاتَيجلي فخّ جَبوَمغَضَ،لوَومَّقجَّيَ 
ََقائاًلَلو:َجاتبجسمةَمؤكََّجىاؤكَّ ي ََكالَلبذَفيياََصخيحةَ َنتيجةَ َتقخيخَ 

َمشظ!َماَرأيتَ َوللاَ " َبأبخل  ََ"قط َكالَسسعت 
َي قدَ  َإذف َنحػَ َشفيَّمَأمخَ َعمىَعىػ َمَعمى َشخيقيغقصعّي ََ:غ َأكَيكػفَ أف َسسعَرأػ

َمغَبذخزَ  أفعلَالتفزيلََوتَعشوَصفتَ نابَ َححؼَلمسػصػؼَفيَالعبارةَك.َأخيوَأبخل 
َأبخل َبذخز َالكالـ َكتقجيخ َغخيبًةََ."أبخل" َنساذج  َحياتو َفي َالسخء  َيخػ َأف َيخمػ كال

َتمجَّ قَكأعجب..َكمغَىشاَكافَمشصؿيًّاَأفَأغخبَ َدسعَعغَنساذجَ وَغالًباَماَيَ لمبذخ،َكلكشَّ
َ.الدساعَماَىػَأكثخَكىػَعمىَالخؤية َبػصفياَاألقلَ 

َ،كجًياَلػجوَأخيوَخَمحاكلًةَمغَالفقيخَلتعخيةَ السباشَ َفيَىحاَالخصابَ َأفََّىخفَ ي ََالَك
كذلظَبعجَأفََ.مخارةَكَألعفيَصجرهَمغََيعتسلَ َانػًعاَمغَالتشؽيذَعسَّؼيوََشاَنمسحَ كساَأنَّ

َأكَّ َقشاعة َإلى َبجَ خمز َبأفََّجاتَ مؤكََّسمةَ جىا َرأيشا َبمغَكسا َالبخل.َأخاه َفي َالسشتيى
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َكيحا ف  لكافََا،َكإذًَمغَالعصاءَيديخَ َبذيءأفَي ب صم وَكافَيسكغَلمبخيلََالػصفَككص 
َالفقيخَ َجَأّفَاألخَ اَيؤكَّ مكىػََ؛وَأفَيفعلسثملَىيياتَ..َكلكغَ أصالَالبخلَمغَدائخةَجَ خخَ 

ََىجػمو.َكَكصف وَكسوَكفيحقًّاَفيَحَ كافَمَ 
َيتداءؿَ َأفَلمسخءَ َك َكافَاألمخَ : َأَكحلظَإذا ىػَعمىََوَمعَأخنفدَ َالفقيخَ َبَ تعَ فم ع 

َالطغَّ َ..؟..َأغمبَ كالَفائجةَمغَقػلوَججكَػَجرؾَأالَّكىػَيَ َقاؿَماَقالوَعَ ل ََكَ..؟ىحاَالشحػ..
دهَشػؿَ َأملَ َبدببشجفًعاَإلىَذلظَكافَمَ َىحاَالفقيخَأف انتطارَكتخق بَمغَتغي خََضئيلَبج 

َسمػؾف َيَ َ،أخيوَي َراح َالتغّيخ َىحا َمغ َشيء َيحرل َلع َالفقيخَكحيغ َنفذ َفي عتسل
ََ..عاـرالَستياءاالَىحاَكمكشػنو َالحت ََذ َيشفَّ َراحَكاشفةالسَ َةَ ساعكحيغ َفي َهصجَرعّسا

َأخيو َنفدوََكَوكيفزحَ َتجاه َـ َرّبساأماـ َأنوالسيَّ َ،أيًزاَالشاسَأما ب خَ َسا َةَ وَشجَّيأخَمغَخ 
ََكَ،ونفجَ  َ،ىاَأخاهحرمتَالسّيساَإذاَكافَمرجرَ لمفزيحةَإفََييتدَ َوىحاَشأنَ َنّفاجَ َشخز 

َلمذساتةَبوَوَفخصةًَلػفَنئالذاَجَ جَ ساََكربََّكَ،أقػَػَالجاعيَإلىَالترجيقَ ذاؾَسيكػفََكحيغ
رلتذفَّكا ََخاشبَأخاهَالبخيلَ كىػَيَ فيَنفذَالفقيخََبقيكرّبساََ.يَكالتشج  مغَأملََبريز 

َىػَجسموَالدابقةمقتزىََفإفَّ،َأخيوَخلَ مغَبَ َقمياًلََخَ غيَّ ي ََيكػفَكالموَسبًباَفيَأفَبأف
َفعلَنؿيزيا:ىَلإَجعػةَ ال

 ال ت عينني على الزمان
 وال تواسيني ببعض مالك
 وال تتفر ج لي عن شيء

َ

= 
= 
=َ

ن  ي على الزمـان  أع 
ن ي ببعض مالك  واس 
 تفر ْج لي عن شيء

َيَ َالغشيَ َكلكغَّ  َقج َالفقيخَ مدؤكالًََوَليذأنَّبَونفدَ َفيجادؿ َفزاًلََأصاًلَََعغَأخيو
َعغَعغ َمدؤكاًل َيكػف َأفَيكػفَ سَ فَ؛عيالوَأف َاختار ََذاَغ َيكػفَ فعياؿ َأف َم عيالًََعميو

َقادرًََك َاألصلَ ا َحَ َفي َالسدؤكلّيةسعمى َفيَ،ل َنجج َنريحةًََكتابَكنحغ َحجَ ألَالبخالء
بوَعمىََخدَ ليَ َ"،ػؿبسغَتعَ ع:َ"ابجأَىَللاَعميوَكسمَّصمَّيدتذيجَفيياَبحجيثَالشبّيََأعالميع

َ.كساَيقػؿ17َهَبإفقارَعيالوغيخَ َعياؿَ َمغَي خيجَأفَي غشيَ 
َالطيخَ َكافَىشاَشيَ الغَ ّفَكأل َياَمشكلجأَبجالًََ،َترم حَلوَالَةَ جَّىحهَالحَ فإّفََخؽيف 

عغَنفدوَفقجَنفىََ؛وكاجبَأداءَمغَبوَيتيّخبَ الشفيََأسمػبَ َتَفيتجمَ َكَأسيلَ َكسيمةَ َإلى
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ََفيَزعسوَرَ ي ت رػَ َالفَ؛"البخل"َتيسةَ َعغَنفدوَيشفيَ َمتخيّ الَأنوَبحلظَ"ىشَ الغَ صفةَ" كجػد 

يَالشفقاتَ"استصاعة"َكأالءة"َ"بخل"َمغَدكفَ"مَ  ىحاَالبخيلََمشصق،َفيَككأّفَالسخءَ ؛َتغصّ 
َال َيكػفَ َكأضخابو، َأف َفاحر ََيدتصيع َيكغ َلع َما َثخاءالَكخيًسا َكىحه ..!..َ س  َةجَّحَ م ح 

ية َ.لئيعَلَ يبخَإالَإلييامجأَي ََالَكـا
َأفَ َقجَك َمػازَ َبلَكافَعمىَنحػَ َ،التيسةَلعَيكغَعمىَنحػَىادغَنفيَ َنمحعَىشا

فإذاََالفقيخ؛َخصابَ ّجة َحَ تكافئَماَكافَمغََكالدجخَةجَ مغَالحَ َبَ ضخَ يوَؼَكَ،لخصابَالفقيخ
ستعسلَالسكثخَاَاهأخَفإفََّ،كراحَيشعتوَبرفاتَسالبةَ"كيحظ"َ:خيوألقجَقاؿََكافَالفقيخَ 

ََ:فَعشجناافكَ..نفدوَاألسمػبَ 

َ"يحَ "كَ ََمقابلَ"َيحَ "كَ 
َكَ

َ"نفي"ََمقابلََ"نفي"
َ:الحكايةَىحهَفيَكجسالياتوَّزَقَ الَتأثيخَ َمغَجانبَ َغكسَ يَقابلىحاَالتَفيَك

َتقػؿَفيَكساَتطغَ َقاؿ:َكيحظ!َليذَاألمخَ " َكساَتحدب،َكالَأناَكسا ،َكالَالساؿ 
َ َفي َكال َأسيلَ َكَ."اليدخالبخل ََالبخيلَ َيمجأَػًبامأسَاإلنكارَ َما مغََبوَبَ يخَ ليإليو

َيَ َ.عميوَكاجبةَ َاستحقاقاتَ  َأف َأسيل  الََكىػَالطغَ َيعتسجَ َإنساَوبأنََّالفقيخَ َاهأخَعَ يَ تَّكما
َالفقيخَ َكَ.غشيَمغَالعمعَشيًئايَ  َىحا هَأخاَأفَّبَيقيًشاَعَ عمَ أفَيَ َغَأيغَلومَ حقًّا..!..ََكَمدكيغ 

وَشأنَ َكَ"الجسعَكالسشع"مغَأصحابََبخيلَ مغََت ػّقعكىلَيَ َ..؟..كحاَككحامغَالساؿَيسمظَ
َالذأفَ  َيسمكَحؿيقةَ بَفيَمثلَىحهَالحاؿَأفَيعتخؼَ َىحا َمَ كيجعمَ َونفدَ َجيغَ فيَ َوما ًعاَصسَ يا

َمغَحيثَيجرؼَأكَالَعتخؼَ َانخاهَكقجََكلكّشوَمغَجيةَأخخَػَ،ىػَالَالبجيييَ َ...؟.لغيخه
رَ بػجػدَقَ َاضسشيًََّإقخاًراكساَتحدب"ََفيَقػلو:َ"كالَالساؿَ إّفَفَ،لجيوَ"ماؿ"َػجػدَ بيجرؼَ ماََج 

رَ َولكشََّكمغَالساؿ،َ ََ-مغَك جيةَنطخَالبخيلَ–َىػكََ،فقيخَ الَطّشوماَيَ دكفَىػََقج  ر  َالقج 
َالبخيلَ َإفَّكىشاَفَ..مشيعَالعصاءَ َبَ صمَ مغَيَ َكَاليدارَ َأىلَ َجادَ فيَعَ َوَأفَيكػفَ ؿَصاحبَ خػ َّيَ 

َ َأخيوَ"ساؿال"يخػ َبسفيـػ َال َىػ َيسمكَ،بسفيػمو َما َإلى َيشطخ َالقمََّوكىػ َبسشطار التيَة
َإلىَماَىػَأكثخَ  َبكثيخَيتصّمعَصاحب يا الَفَكإًذااَكحدب..ََمحجكدًَماالًََظَ إنوَيسمَ َ..مشيا

بخيلَجيجهَإالَكىحاَمشصقَفيَالؿياسَالَيَ َ.مشوَطَ علعَيَ َإفَ حتىََكوَصاحبَ َبخياًلََدس ىيَ 
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َوإذاَماَأقشعَنفدَ َثعَإّفَالبخيلَ َ.18غَأشارَإلييعَالجاحعمسََّشع"كالسَ َسعَ أصحابَالجَ "مغَ
خلَالبَ َةَ سَ يمغَىحاَإلىَنفيَتَ َشتقلَ عميوَأفَيَ َلَ سيَ َماَيكفيَسمظَمغَالساؿَ بأنوَالَيَ َىشا

َعغَنفدو:
َ"دخكالَفيَاليَ َفيَالبخلَ َكالَأناَكساَتقػؿَ "

َأخيوَصحةَ َيشفي َيكػفَ َادعاء ََ..بخياًلََأف َيلَم غَبخياًلََكػَفيككيف َأىلذ َمغ
َوَشعػرَ ّنَأَأـَ..؟..إذفَدخفيَعَ َأنوَيقتزيَذلظَيلفَدخَ فيَيَ غَكَ لعَيَكإذاَ...؟.دخيَ ال

َأفَيشقمَ ي ََ..َشعػرَ برػتَمختفعَدهَالغشيَ وَيخدَّ الفقيخَنفدَ  وَإلىَأخيوَالفقيخ،َحاكؿَالغشي 
َ..َنفديٌََّخَ اآلخَ َزَ ػَ كعَ َؼٌَّمادَّ َؿَ األكََّزَ ػَ عَ َفَّخالَأَ،سػاءَ َزػَ فإذاَىساَفيَالعَ 

َمغَالجفاعَعغَنفدوالقَ َبيحاَيكتفَ َعلَالبخيلَ َغَّلك ر  عاءَبساَادََّيقابلَكلَ َبلَراحَ،ج 
َمشو"َأبخلَ "بَعَ باهللَأنوَماَرأػَكالَسسَ َعىَعميوَأنوَ"غشّي"َكأقدعَ ادََّهَػأخإذاَكافَفَ،بصمويَ 

َمَ َىبقَ ي ََالبخيلَفيَرأؼَ ىحاََفإفَّ كلّساَلعَيكغَىشاؾََ،إلىَدليلفيَإثباتياََدعػػَتحتاجَ جّخد 
َإلىَمجَ أفَيَ وَؽيَ فيَنَ َاحتاجَالبخيلَ َدليلَ  َبعجهََغالحؼَيتزسََّأيًزاَ"عالقدَ "َاستعساؿَ أ ما

َاثشيغ َاآلخخدتَ ي ََشيئيغ َأحج ىسا َنفيَ َلمغشى،َغصَ ب َسَ الَونؽيَ َكىساَ:تبع فإنوََصحَ َإفَكىػ
َ:َكساَيعتقجَالبخلَيسةَ ت ََاألخخػَكىيَالتيسةَ َتمقائيَّ َعمىَنحػَ َكَعشوَشفييَ 

َدرىع،َلػىبتَ َ"وللاَ  َألف  َألف  سائة َألفَ َمشياَلظَلػَممكت  َدرىع".َخسد 

َكأنََّكَادعاء..َمقابلَ َفيَ كنَ َ،يسيغَ َمقابلَ َيسيغَ  َلَتصبيقَ َإزاءبشا َفقييَّعسمّي َشييخةَةقاعجة
َتقجيعَ َالفقيخَ َدتصاعَ كلّساَلعَيكغَفيَمَ َ.عمىَمغَأنكخ"َعيَكاليسيغَ جَ عمىَالسَ َشةَ تقػؿ:َ"البيَّ

مغَغشىَكمغََهَػأخعاهَعميوَماَادََّابيَي شكخَ َإلىَاليسيغَ َلجأَالغشيَ َشىَأخيوعمىَغَ َشةالبيَّ 
ََ.البخلَتبًعاَلحلظ

َالَكَةَإنكارهحَّعمىَصَالبخيلَ َكلكيَيجلّ لَ  َالسحجكدَ َأنو َعخجَبأخيوي ََيسمظَإالَىحا
يبجكَع َحمَ ،َكلكّشوَبوَأصاًلََعَ كغَليحاَالسدكيغَأفَيحمَ لعَيَافتخاضيََّخياليَّ َعَ إلىَعالَ َالفقيخَ 

،َكألنوَكحلظَالسشاؿَبعيجَ قَالتحقََّعديخَ َإفَكافَكَ،نيارَليلَ َخاكدهي ََيَّ الغشَأمشياتَ ضسغََأنو
َنَلوَي حج ثَ َأفَوَبيحاعمََّأخاهَؼيو..َؾَ أفَي ذخَ َىحهَالسّخةَ َيوفالَمانعَلج تخجيخَالمغَػًعا

                                                             
29َالبخالء،َص18ََ
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الحيغَخاشبيعَالبيافَاإلليّيََكىعَآدـَبشيَس ََػنفَفيَاألصلَ َلوتيفػََيحمعَبذيءجعموَبَ 
َالساؿَ حبَّ"كتَ َبقػلو: َجسًّا"حَ َػف ََبًّا َالستأّصََ.[21]الفجخ َالسحّبة َىحه َإلى َراحَكاستشاًدا مة
ََ..مّيتةَكانترّبساََلجػَأخيوَفيَالغشىَرغبةًَجغجغَي ََالبخيلَ 

ى حخؼ التي تدس  الذخط باألداة "له"  لمتعبيخ عّسا يخيج أسمهب   قج استعسل البخيل  و 
ميقَفيَالساضيومن أحهاليا أنيا  ،امتشاع المتشاع َلمت ع  استعساالتيا،ََ،َكىػَمغَأكثختكػف 

َجػاب َالمتشاع يا خش  َش  َامت ش اع َل دكـ  ي ت ز  َعمىَ،ياكت ق  َدخمت َكاناََفعميغَكإذا ث ب ػتي يغ
َ:َكساَفيَالعبارةَ،19ف ي يغم ش

َ" َدرىع،َلػىبت  َألف  َألف  َ"لػَممكت 

َمَ كالس خادَ  تكهف  أف ىه األقخب في تهجيو العبارة ىشا ف  بيج أ ،كالَكىبتَ َكتَ مَ :َف سا
فم"له"  خشية"إفَ َلػَةًَخ اد  َالذ  " " و "وىبت  "ممكت   بعجىا الساضياف الفعالف   يكهف  حيشئح و  ،"

الحيغَلػَتخكػاَذّرّيةَضعاًفاَخافػاَعمييعََ﴿كليخر َعمى نحه قهلو تعالى:  لؤّولين بسدتقب  م  
 ىحا القْجر  ة امتالؾ يّ كيفعن  سؤاؿ  حيشيا  غ  يبد  دف لمسدتقبل وإذا كاف األمخ   20ػاَللا﴾قَ فميتَّ

ا ج  تجرّ و ك  و مم  أنّ  واحجة..؟.. وىْب  ا أـ ضخبة  ج  تجر  وك  سم  ي  س ت خاه أاؿ..؟.. الزخم من الس  
ََافتخاضيٌََّسؤاؿَ ييشا ف َالبخيل َحاؿ ىل  الخسدسائة ألف امتالؾ حين يرل إلىعغ

، أـ أنو البج أف أخاه الباقي عطي  ح يسكن أف ي  ئوحيش ،شباعإلا يكهف قج وصل إلى حجّ س
ألّنشاََ؛شبًعاَدمببالَىحاَكموَجػابَ َكَ؟....يسمك األلف ألف أوال لكي ييب الخسدسائة ألف

 لشفدو حاجد ا افتخاضي ا يطسح   يزع   غالب ا ما نداف  إلا ة أفّ البذخيّ  من واقع الطبائع   نعخؼ  
ى أعم   حاجد ا افتخاضي ا آخخ   ع  ز  ي  و فيدتقم   حين يرل إليو أف يمبث  ما ثم  ،لمهصهؿ إليو

  .ويهارى الثخى  و السهتيجرك   حتىوىكحا  .وأكبخ وسابقمن 
ألف  مئة  ما مقجاره يعجؿ في أيامشا قج درىم  ألف   لف  ألا حاجد   بأفّ  ر  قجّ  ولشا أف ن  

ا فو  ..أو يديج ..درىم ألف  الزخم   ْجر  ىحا الق  عشجه  أف يكهف  في  ح  طس  امخئ ي   ميذ كل  طبع 
ر   ..حاػإلى شيء من ى ح  أف يطس   وشسك  و ي  سمك نرف  من ي   ف  غيخ أاؿ، ػمن الس  ولشا أف نقجّ 

                                                             

391َ،َص1986َانطخ:َالجقخ،َعبجَالغشي:َمعجعَالقػاعجَالعخبية،َطَدارَالقمعَدمذقََ 19
391َانطخ:َالجقخ:َالسخجعَالدابقَ،َصََ 20
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 أو الخبع؛ فسثل ىحا يسكن نحه ا من الشرفادرة كاف يسمك ػػاألخ السكثخ في ىحه الش بأف  
 يطسح إلى األلف ألف درىم.أف 

استطاع بيحا الهعج السدعـه أف  الغشي   البخيل   أف يكهف   غيخ الستهّقعن م  بيج أّف 
نو يجرؾ إ ..ياءثخ ألمن ا ربح  فجأة  أف ي   إمكانّيةم بو يحم  يجعم   أف وأ ،ر أخاه الفقيخ  يخجّ  
و وادّ  و ونف  أخي ب  كح   َأَ..؟..هعاء  ج  َالنَّكسا َنرجَّ َشا َأف َكىػَالبخيلَ َؽَ يسكغ خاشبَيَأبًجا

َقائاًلَ ََ:أخاهَالفقيػخ 
َدرىع،َلػىبتَ َ"وللاَ  َألف  َألف  سائة َألفَدرىع".َمشياَلظَلػَممكت  ََخسد 

َماؿرأسََماَسيسمكوَمغَنرفَ َأفَيجفعَ َالَيسكشوبجفعَالقميلََلَ غَيبخَ ذلظَبأّفَمَ 
َ:بيّ ع تالَقجَقاؿَكَ،كيحاَضخع

 ساحة  س   من الكثيخ   ليذ العطاء  
َ

ل   وما لجيك   حتى تجهد  َ  21قمي
َ قج  درىسين فقيخ درىس ا من أصل  نعمم من واقع الشاس والتجارب أف إيتاء ال نحغَك

عذخة من إيتاء  وىحا أيدخ   ،أصل ألفين عمى الشفذ من إيتاء ألف درىم من أيدخ   يبجو
 الشفذ   تعم ق   د  اازد الساؿ   كّمسا زاد رأس  ف تجرج األمخ  يوىكحا  ..اآالؼ من أصل عذخين ألف  

 "الجسع والسشع" من أصحاب   بخيال   بأف   ؽ  أف ي رجّ   إذ ا .. فكيف لعاقل  وبجسعو وكشده بو
 خياؿوعج  ىه إلى ال.؟!.. إّف ىحا .واحجة ضخبة   ىكحا ألف درىم خسدسائة   ب  ي  ي  يسكشو أف 

وىه  ه،أو حّتى ع ذخ   ونرف  مال   ب  ي  أف ي  أصال   البخيل ن طمب منثم م   .أقخب والكحب
إف الحي يحتاجو مشو أخهه .. ..؟!وال العذخ الشرف   خف ا أو شخع ا بأف يجفع  ليذ مأمهر ا ع  

و ج  ف  ن  و  مشعو ح  البخيلش   لكنّ و  ..؟!..هخ  فق بو دتخ  ي ديخ اي   حّتى له كاف ها عشج  مسّ  دء  ج  ىه 
 الة  ػاستح يقيش ا ؼعخ  ي   دتقبل  في م   م ب  خ   ج  اضخ إلى وعْ ػو في الحم  مد  ا ي  مسّ  ب  يخ  ت  ال دفعو إلى

 شيئ ا في اإلحالة إليو..  خ  ال يخد  ىه إذ ا و  ..ووقهع  
َاالستحالةَ َخغعبَك َبوَسغَ ض ََ،تذيَالعبارةَ َفَ فإَىحه َتذي َحَ يصسَ َلَ ػالبخيَأفَ بَ،ما

َنفدَ  َيَ بَوكي سشّ ي َالقَ َظَ ستمَ أف رَ ىحا ََكَ،يـػَذاتَ َعَ الزخَ َج  َكيكتشدَىػ َيجسع َذلظ َأجل مغ
                                                             

مصبعةَدارَالكتبَالسرخية2َََالسبخد،َأبػَالعباس:َالفاضل،َتح:َعبجَالعديدَالسيسشي،َط21َ
39َ،َص1995بالقاىخةَ
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عشجََجييةَ ىحهَبَ َكَ..وصسحَ إلىَمَ َوكصػلَ َؽَ ػَّ عأفَيَ يسكغََشيءَأؼَّبَيج هَشبدطتَكالَبخلكي
خؼَالبخلَجَ أحَتعبيًخاَلياَعشجَجَ جَ ن ََالبخالءَ  َلسغَ"يقػؿ:َحيغََكىػَالكشجؼََّ،مشطّ  إنساَالساؿ 

َكإنَّ َتسدَ حفطو، َلسغ َالغشى َبوسا َب شيَ َ.ظ َالساؿ ،َكلحفع َاألبػاب  مّ قت َكغ  ، َالحيصاف  ت
ػَـ قذَ ،َكنَ متَاألقفاؿَ ،َكع سَ تَالرشاديقَ خحَ كاتَ  مّ عَالحدابَ كالخػاتيعَ َتَالخش  كالك تاب...ََ،َكت ع 

إالَمغَأنفديع،َثعَثقاتيع..؟..ََالشاس ََيَ تَ مغَجسعو.َكىلَأَ َأشجَ َالساؿَ َكقجَعمسشاَأّفَحفعَ 
إفَإعصاءَدرىعَكاحجََالَبلَ،22"لسغَحفطو،َكالحدخة َلسغَأتمفو.َكإنفاقوَىػَإتالفوَفالساؿَ 

عغَإعصاءَخسدة23ََأصحابَالجسعَكالسشع""فحدبَالَيختمفَفيَحداباتَالبخيلَمغَ
َإالَدرىعَ َاألمػاؿَ َكىلَبيػتَ َ»عمىَسبيلَالتقخيخ:َشيػخيعَيتداءؿََآالؼَدرىعَفيحاَأحجَ 

جَالحدامّيَكقجَقاؿَأبػَمحسََّ..24«إالَقيخاطَإلىَجشبَقيخاط..؟..َإلىَدرىع؟َكىلَالجرىعَ 
َبخالءَالجاحع:َ َالشاسَ شسَ َخءَ السَ َإفالسَ َإّفَمغَأسبابَ »أحج  ػاَؼيوَعَ يعَإذاَشسَ ؼيو؛َألنَ َع 

خ ؾَ ،َكنربَ لَ يَ احتالػاَلوَالحَ  البخالءَفيََياَفمدفةَ إنَّ.25َ«غَ ،َكإذاَيئدػاَمشوَفقجَأمَ ػاَلوَالذ 
َبقػلو:حاتعَالصائّيََقجيعمشحَالَأكجدىاَقجَككالسشع،َالجسعَ

َالساؿَكاحجةًَ َسبيل  26َيخػَالبخيل 
َالتيَتجَ َكَ،الجسعَكاالكتشازَىحاَزَفيتتمخََّسبيلَ كىيَ كرَعميياَىيَذؼَفمدفتو

ي لَ ﴿َ:فيَقػلوَتعالىىيََفيَإشارةَفخيجةَالكخيعَ َالقخآفَ َعشياَخبَ عَ َقجَكَ،ياكمَ َوحياتَ  َل ك لَّ َك 
س عَ َال ح ؼَل س د ة *َى س د ةَ  ه *َم االًََج  د  بَ َك ع ج  د  هَ َم ال وَ َأ فَ َي ح  م ج  َفياىشاَإشارةَ َ[3-1]الي س دة﴾..أ خ 

َأفَ  َيَ كجسعَ َالساؿَ َبَ حَ َإلى َقج َصاحبَ ػىَ و َع ه..فو َخمػد  َؼيو َىحهََيخػ َبمداؾ َقارب كقج
َشيءَبالشدبةَليع"َيؤمشػفَبالبعث،َإفَالحاضخَ َالحؿيقةَبقػلو:َ"البخالءَال َ.27ىػَكل 

                                                             

91َ-91البخالءَ،َص22َ
29ََالبخالء،َص23َ
31َالبخالء،َص24َ
61َََصالبخالء،25ََ

َمصبعةََ،ديػانوَ 26 َجساؿ، َسميساف َعادؿ َكتحقيق: َدراسة َالصائي، َمجرؾ َبغ َيحيى صشعة
211َالسجنيَالقاىخة،َصَ

19َ،َص،2113َدارَتػبقاؿَالجارَالبيزاء2ََكيميصػ،َعبجَالفتاح:َاألدبَكاالرتياب،َطََ 27
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َنمحَ ي ََك َأف َالدياؽ َىحا َفي َيكغَالذعػرَ َأفََّعَ سكششا َلع َباألخَأمًخاَبالفقخ ا َخاصًّ
و،َفإّفََانابعًََفقخَاألكؿكإذاَكافََ؛ؾَبيشيسابلَىػَمذتخَ َ،دكفَالغشيَّالفقيخَ مغَكاقعَيعيذ 

َيَ َبعجَ َيسمظَالَبأنوديصخَعميوَيَ شعػرََمغَعَ نابَالغشيَّ َفقخَ  َاإلحداس ََعَ ذبَ مغَالساؿَما
َاألكؿَ َ.بالغشى َأّف َأفَّبيغَالحَ َالفخؽَ َكلكغََّ.فكحلظَىػَاآلخخَ َمحتاجَ َككسا َحاجةَ َاجتيغ

ازديادََحاجةَ َاآلخخَحاجةَ َكَو،عيالَ َػعَ وَكجَ ػعَ جَ بياََجَ دَ إلىَلقسةَيَ اضصخارََحاجةَ َاألكؿَ 
صععَسالَكَذَ السمبَ َبذيءَمغَدجَ ت ََيسكغَأفَاألكلىَز..َكإذاَكانتَالحاجةَ اشتكاَكَعَ كجسَ عَكنيَ 

َ؛َحاجةَ خَ العسَ َماَامتجَ َبلَىيَمفتػحةَ َ،الػفيخَ َىاَالساؿَ جَ دَ يَ األخخػَالََالحاجةَ َفإفََّيديخَ 
َازدادتَتعصَ َىَصاحب ياكّمساَسعَ  َلمسديج..َالَي ذبَ إلىَإشباعيا َإالَالتخابَ عَ ًذاَكشػًقا َ..يا

َلقػؿَ  ََمرجاًقا َذ ى ب  َم غ  َم م ًئا ًيا َك اد  ي  ص  َأ ع  ـ  َآد  َاب غ  َأ ف  َ"ل ػ  َكسم ع : َعميو ََّللا   َصم ى الش ب ّي
َالت خ ا َإ ال  ـ  َآد  َاب غ  ؼ  ػ  َج  ج  َي د  َث ال ًثاَك ال  َإ ل ي و  َث ان ًياَأ ح ب  ي  ص  َأ ع  ل ػ  َث ان ًياَك  َإ ل ي و  َأ ح ب  ي ت ػب  َك  ب 

م ىَم غَ  "ََّللا  َع  َ.28ت اب 
بوََعَ دسَ دكفَأفَيَ َمغَلكغَ َ،فيَمكافَعاـَّجخػََحػارماَسبقَمغََأفََّقجَيبجكَلشاَك

َأفَيَ ذَ لعَيَ َلَ البخيَاألخَ َ..َكلكغَّخاّصَ َبيغَأخػيغَفيَشأفَ َػارَ حاآلخخكف..َفيػَ َويَ بؿأ
َ؛ؼيوَرةَ عباَأىعَّ َسساعَ َاآلخخيغَفيَؾَ أفَي ذخَ َإلىَوَ دفعَ َوَ إفَنف جَ حتىَالشياية،ََاخاصًََّشأًنا

َالعبارةَ  َتَ َكىي ََػّياالتي َيَ بيا َيَ َقاضيةًََخبةًَض ََدَ دجَّ أف َمغ َخَ ع جَ عمى َرػمَ ىع َغمسَّو
الحيغَأرادََكَ؛ثػفَعغَغشاهوَكيتحجَّخمَ ػفَبَ يعَ ذَ ىؤالءَالحيغَيَ َ؛سعتودَ بوََكرػفَبوَكبسالَ يتخبَّ

دَأفَجخَ بسَ َقَ وَتحقَّأنََّاآلخخيغنفدوَكإلىَإلىََلَ خيَّ ي ََختم قمَ َجَ جَ يػًداَعمىَمَ ػنػاَشَ ليعَأفَيكَ 
ََىييات.َكلكغَ َ،بإيياـَحؿيقةَ َعمىَد َخَ فبجاَكسغَيَ َ،نصقتَبوَشفتاه

ةَمغَشجَ َبوَالبخيلَ َفَ ص َعمىَماَكَ َعبارةَالبخيلَىحهَدلياًلَفيََأفّ  مغَالػاضحَك
ََكَ،الشفج عمى  ّمب  أماـ الشاسأف يدتثسخ ىحا الهْعج  الخ   ىه ما دعاه إلى"الشفج"  فّ فإلحا

ـ  سّيسا وال نحه  ي ذبو الجعاية لشفدو َ. هف حقيقتويجيمن م  أما
َضخبًةَكاحجةَخسدسائةَ  َي ي ب  ل  َقاؿَلو:َبخيل!ي ََدرىعَ َألفَ َياَىؤالء..َف خ ج 

                                                             

5958ََبابَماَيتقىَمغَفتشةَالساؿََ،صحيحَالبخارَؼَ 28



 0202جوان11 العددــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة اآلداب واللغات

42 

َالعبارةَ َأفََّيبجكَك ََىحه َسسعيا َالتي َكحجىا ََ"يؤالء"الىي َمغ ..َةقّرَالَىحهكلّ 
َـ يحاكؿََالحؼخاكغَسَ الَيياميَّ اإلَمخصابَ لَصارًخاَثاالًَمَجَ عَ ت ََعبارةيَكى الدامعَبغيخََإييا

ََ..الحؿيقةماَىيَعميوَ
َتأّممشا َأنوَالعبارةَفيَكإذا ََنجج َبػ َبجأىا َىؤالء" َبالشجاءأسساعَ َيَ دتخعلي"يا َ،يع

مغَ:َػَبياَالجسعَمغَأشياءَأخخػَكافَيسكغَأفَيشادَ اإلشارةَ"ىؤالء"َبجالًََكاستعسلَاسعَ 
ناجعَعغََاستخفاؼَبيعىحاَ.َكفيَأيياَالسل"ياَ"َأكَ،"أيياَالشاس"َأكَ،"قـػَ"يامثلَقػلو:َ

َشخريَّ َمسكغَعجدَ َوَإلىَأكبخَ دعايتَ َأفَترلَ َأرادَبيحاَالشجاءَإنوثعََ،ةَبيععجـَمعخفة 
َ َتمسغ َرادؼ ََاَكجَ جَ كَ أف َالفي َسكاف كّميعََ"اليؤالء"َأفََّكالشظََّ.القّرةَحجكثَ لحطة 

َ:رتوَالفاءَ رجَ ت ََمغَكالـَهبعجَ ماََسساعَ َإلىَالشجاءأفَسسعػاَدكفَبعجَتحفَّمَ 
َضخبًةَكاحجةًَ َي ي ب  ل  َقاؿَلو:َبخيل!"ي ََدرىعَ َألفَ َخسدسائةَ َ"ف خ ج 

َأنصَ ػالدَالعبارةَأفََّفيَكأكؿَماَنمحطو َبوَفَ ص َوَالحؼَكَ نفدَ َالػصفَ بَالبخيلَ َقَ ارد 
لَ "َالدائجةَمدبػًقاَىشاَبالفاءالحكايةَفيَمصمعََأخاهَالفقيخَ  َحعَ لعَيَ لّساََكأّفَالبخيلَ َك،َ"ف خ ج 

َتعديدفيََعَ أسيَ َ.َكىحاَفيَالحقَّ وَىشاعمىَلدانَ َجخؼَ أفَيَ َالداردَ َأرادىشاؾََبيحاَالػصفَ 
فقجَأفادََ،هَىشاؾغيخَ ىػََىشاَ"الخجلَ "َلكغََّكَ.خاصّيةَالسػازاةَالتيَاتدستَبياَىحهَالشادرة

ََالمفعَ َتشكيخَ  َىشا َمغ َكَ َجَ كالشفَ َيتشاسبَ َقجَكىحاَ،"التعطيع"شيًئا َخيلَ البَ َبوَفَ ص َالحؼ
َأَ َ..ابتجاء ََجَ سشَ كقج َالحاضخَ َفيجَ ي ََالسزارعَ َأفََّمعخكؼَ َكَ."بَ يَ "يَ َالسزارعَ َفعلَ الإليو

َاالستعساؿَضخبَ َكالسدتقبل، َـ َدتيجؼَ ىػَيَ َكَمغَالحكاءَكالجىاء..َكفيَىحا َعَ الدامَ َإييا
َالعبارةَ َثوجَ حماَتَ َرَ بقجَ َكَ،فعاًلََقعَ أكَىيَتَتكقعقجََةَ بَ اليَ َأفَّبةَالقّرََوَ ش َكَ َؼعخَ الحؼَالَيَ 

َـ مغَ َ.عمىَأخيوَالشّفاجَخَالفقيخاألَح شقَ َاديددَبخالؼَالحؿيقةَمدامعيغلَإييا
ََالفعلَ َاستعساؿَ َأفََّخفىي ََالَك َالكـخالسزارع َعمى َالجاللة َفي َأقػػ َغمَ،"ييب"

َبلَ،عػشجَ عَأكَمَ صَّ عمىَنحػَمتقَبَ يَ الَيَ َالػاىبىحاََثّعَإفََّ..أكَ"يسشح"َي"عصَ ؿَ"يَ ااستعس
َبَ يَ ي ََىػ :َ َالتخكيبَ َكلعلََّ."كاحجة"ضخبًة َمذابَ ي ََىحا َبريغ َالقخآفَحكّ خنا َفي َكردت ية

َكالتعطيعَ ىيََكَالكخيع َالتيػيل  اَ}وَتعالى:َمغَنحػَقػلَ َت فيج  ًةَف إ ذ  ج  ًةَك اح  ي ح  َص  َإ ال  ان ت  َك  إ ف 
َخَ  ج كفَ ػى ع  كفَ }كقػلو:ََ[29يذ]َ{ام  َي ش ط خ  ة َف إ ذ اَى ع  ج  خ ة َك اح  َز ج  َ[.19الرافات]َ{ف إ ن س اَى ي 
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وَثَ غَأفَتحجَ سكَ األثخَالعكدّيَالحؼَيَ َعمىَوَ شبَّ أفَيَ شاَىأرادَبيحاَاالستعساؿََكأنوَك
حيغَالحىغََخاليَ َالدامعَ َأفََّكالَشظََّ.اجَعؿباىحسَ ت ََالَمغَآثارالعطيسةََةَ بَ ىحهَاليَ َمثلَ 

َياَضخبةَ عَبأنَّدمَّ ي ََسمظَإالَأفالَيَ مائةَألفَدرىع"ََكأنياَ"خسذَىحهَالزخبةَ َيدسعَمقجارَ 
َيدتصيعياَإالََالكََحقًّاَعطيسةَ  أفََمقتزىَذلظَمغَثعََّكَ..نطيخَػدَ جَ الفيََليذَلوجػاد 

َ.لو:َبخيل!"َ"يقاؿَ َأفَكيدتشكخَأي ساَاستشكارَساَانجىاشرَأيَّجىَ يَ 
َتعجَ ي ََكىػ-َكالبخيل َضَ ب َمغ َمَ مع ََ"يفتخكَف"غ َأفََ-البخلبَ"وػنتيسي"كعميو أراد

َ..َوَبخيلوَبأنَّىحاَكمَ َبَ يَ مغَيَ َفَ ر َي ََىحاَالحؼوَمغَثمَ مػاَإلىَأفَيتعّجبَ َالشاس ََجفعَ يَ 

َالشادرةَ َكصحيحَ  َىحه َلكشََّأّف َالشحػ َىحا َعمى َصاغوَتشتيي َما َعمييا َشّبقشا َلػ شا
َمػنتانجكَفَالفخنديَ َالشاقجَ  َتػصيفَ َآالف َاَدساتَ لَمغ َربعاأللشادرة ََكة  َ،الديػلةَ "ىي:

"َالجافعَ َكالػق عَ َ،كالتسثيمّيةَ َ،اإليجازَ َك َالتفكيخ َعميَلػججناه29َإلى َسيمةَ َييا؛شصبق َفيي
َقَ َكمػجدةَ  رَ كفييا َالتسثيميََّج  َكحجسياي ََةمغ َذلظَ،تشاسب َبعج َالعشرخََكىي َعمى مشفتحة

َا َفي َاألخيخ َ"َأعشيلتعخيف َالجافع َالإالػقع َ"لتفكيخى َفحقًّا َآخخَ َالشادرةَ َشتييت؛ َبانتياء
تداؤالتََبلَتقفدَفيَفكخهَجسمةَ َ،يقفَعشجَىحهَالشيايةَالَالستمقيَكمسةَفيياَ"بخيل"َكلكغَّ

ىؤالءََقفَ امَػَأكَمػقفَ َعغَمثاًلََتداءؿَ يكأفََ:عميياَجيبَ مغَدكفَأفَتَ َالشادرةَ َىاَدحفَّ تَ 
َ َالشاس َمسغ ََالبخيلَ خاشبيع َاألخيخة َاستجاباتَ َمشيابالجسمة َىي َكردكدَ كما أفعاليعََيع
ليذََكَأخيوَمغَىحهَالعبارة..؟..َمػقفَ َكحلظَسيتداءؿَعغَ..؟..إزاءَماَسسعػاَكأقػاليع

ََك َالشادرةَإالَأفَيعتسجَالتخسيغ  خلَمغَبَ وَكغيطَ َهاستياءَ َأفَّبَالطغَ لمستمقيَفيَحالةَىحه
َكتزاعفَأخيو َردَّ َف يغمزاعَكيأسَ َبإحباطَ َصيبَ أ ََكَزاد ََكَمغ َكمكخه َنفجو.َشّجةَ أخيو

َذلظَالخجلَ إالفقيخََكربساَجازَلشاَأفَنقػؿَفيَكصفَحاؿَ  َةفيَقر ََالسارَّ َنوَي ذبوَحاؿ 
َبخالءَالخخسانيََّالذيخ َقرز ََالجاحعَمغ َخَالحكايةَ َتوكصفَ حيغ بتمظََياتتسافي

َترفَ  َالتي َالخخسانيَرالجىَ َحالةَ َالعبارة َالذيخ َمشصق َمغ َاعتختو َالتي د  َفػر  َ"قاؿ: :

                                                             

َالسجارس29ََ َكالتػزيع َالشذخ َشخكة َكالستغيخات، َالثػابت َالعخبي؛ َالدخد َفي َالخبخ َجبار: سعيج
 , mountandon: Les formes brevesنقالَعغَكتاب133ََ،َص2114َالجارَالبيزاءَ

ed. Hachette, paris,1992, p.107َ
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ََ.30عمىَالخجلَشيءَلعَيكغَفيَحدابو" َأيًزا كردَ"َكقجَالفقيخَاألخَ َسيبجكأجلَفييشا

رَماَكافَيَ َ،َكلعّمو"ولعَيكغَفيَحدابَ َعميوَشيءَ  ىػَأيًزاَمغََالشّفاجَ َأّفَأخاهَالبخيلَ بقجّ 
َكذلظَ.رابًحاَربًحاَنفديًّاَعمىَاألقلَّمغَالسػاجيةََخخجي ََأفَيدتصيعَ َبحيثَكخكالسَ َجىاءال

َ.َالبخالءَالشّفاجيغَمغَشأفَ َىػ
َ َقّجـ َيخكيوَفيسسَّفَ؛البخالءَعّجةَصػرَلمبخيلَالشّفاجَأبػَعثسافَفيَكتابوكقج َا

تيغَركاىاَعّسغَسّساهَا؛َكأكلىَالقّرَسفَتتقاشعافَكىحهَالقرةَمغَبعسَكجػىيقرتاَىحا
.31َيكػف"َماَأغيعَ َكىحا.َاًجانفََّككافَبخياًل،َكقاؿَفيَكصفو:َ"ككافَالخاركيََّأحسجَبغ

وَمغَيقػؿَالجاحع:َ"كبمغ يعَ َبوَخب خنيَماَذلظَمعَن ف ج  َعشجهَكشتَ :َقاؿَىانئ،َبغَإبخـا
َالباعة،َبوَمخَ َإذَيػًما :َقاؿَبعج ؟"َالخػخَ َجاءَ"كقج:َفقمتَ َالخػخ".َ"الخػخَفراح:َبعس 

ناَكقجَجاء،َقجَ"نعع، يعَ .َمشو"َأكث خ  َالػ  َعمىَكأقبمتَ َالبي اع ،َدعػتَ َأفَإلىَعميوَفجعاني 
َفقمتَ،الخاركيََّابغ ،َكأنتَبوَندسعَلعَنحغَ"كيحظ: َمشوَأكثختَ َقجَبعج  َأفَ َعَ عمَ ت ََكقج!

َثع!مشظَأتخؼَ َأصحابشا َفقمتَالبّياعَعمىَأقبمتَ َ" َفقاؿَ؟"الخػخَ َتبيعَ َ"كيف: َ"ستةَ :
خاتَ َستَ َيذتخَؼَمسغَ"أنتَ :َقمتَبجرىع"؛ ػ  َمائتيغَأياـَبعجَي باعَأنوَتعمعَكأنتَبجرىع،َخ 
ََشيءَ"كأؼَّ:َقاؿَبجرىع؟"َستةَ:يقػؿَكىحاَمشو،َأكثخناَكقج:َتقػؿَثعَبجرىع؟ َمغَأرخ ز 

يء؟"َأشياءَ َسّتةَ   .32َبذ 
َالذييخَكأمَّ َعغَالسعتدلّي َالقرةَاألخخػَفخكاىا كقجَكصفوََؼىحيلَالعاّلََأبػا

َرجلَ َي"إنَّ:َفقاؿَعشجه،َكأصحابشاَكأناَالجيع،َبغَ َمحسجَ َعمىَمخةًََكأقبلَ "َقاؿ:َجَ فَ أيًزاَبالشَّ

شاعَ َىحهَكيجؼَ.شيًئاَيقَ ألَ َالَالكف يغ،َخ ؽَ شخَ مَ  !َخخقاءَاإلنفاؽَفيَياكلكشََّالكدب،َفيَص 
ََياقدستَ َدرىعَألفَ َمائةَمغَتطغَ َكع !َذلظَعَ يعمَ َعثسافَأبػَمجمذ؟َفيَاإلخػافعمى

َفقمتَذلظ؟َتعمعَ َىلَعثسافَأباَياَباهللَأسألظ َفمعَ-َ"تقػؿَ َؼيساَنذظَ َىحيلَماَأباَ"يا:
َيَ  ََكلعَاستذيجني،َحتىَالكالَـ َىحاَحزارَؼإبَخض  َ.33"حتىَاستحمفشيَباستذيادؼَيخض 
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بخاعةَمغََ،جةػعمىَكجازتياَالذجيَ،ابغَحدافَنادرةفيَماََبعجَذلظَأفَنمحعَ لشاََك
َتعّمقَ"Parallelismَػازَؼػالت"َفي َما َقيلبَسػاء َما َالشادرةشخريتَ َفيَتػزيع مغََي

ىشجسةَتكادَتكػفََاءَعمىَشكلَ جػقجَف،َكحػارَأكَماَأ جخؼَعمىَلدانيساَمغَكالـَكصف
َجكؿ:ػكىػَماَيتزحَمغَخالؿَىحاَالجَ،الحػارعمىَصعيجَكلَمغَالػصفََكَ،ةتشاضخيَّ

َ

(األخ الشخصية الثانية ) الفقير(األخ الشخصي ة األولى )  الغني 

َالش ف جَ َرجلَم ق لٌَّ َأخ َمكثخَككافَمفخط َالبخل،َشجيج 

َكيحظَكيحظ
َكأنتَغشّيَخؽيفَالطيخَأناَفقيخَمعيل

شيَعمىَالدماف،َكَالَتػاسيشيَيشَ عَ الَتَ 
َظ،َكالَتتفخ جَليَعغَشيءمالَ َبعسَ ب

َكساَ ليذَاألمخَكساَتطّغ،َكالَالساؿ 
كساَتقػؿَفيَالبخلَكالََتحدب،َكالَأنا

َفيَاليدخ

ََوللاَما َبأبخل  رأيتَقط َكالَسسعت 
َمشظ

َدرىع،َل َألف  َألف  ػىبتَوللاَلػَممكت 
سائة َألفَدرىع َلظَمشياَخسد 

َىحاَالتشاضخَكاضحَأفََّك َكالججؿَ َاجَ ػجالحَ َكإدارةَ َالشػادرَ َعةَ شفيَص ََعسيقةًََخبخةًََكراء 
َمَ لَتػضيفَ َك َالجاحعَ َػخَ يَ مبالغة خيياَ،جسيًعاَفييا َكمشطّ  َرّكادىا َمغ َفيََ،ككاف كضيخت
َ.َفيَمدتػػَىحاَالطيػرَايغَ ػةَعمىَتبرػصوَالدخديَّنَ 

َف َكبالجسمة َالشادرة َىحه َكجاَزإّف َداخمياَتحػَ َتياعمى َالشّزَ كػَّ مَ َكلَ َفي َنات
ََالقرريَّ  َفكقفمةَكحػارَ َككصفَ َسخدَ َكَاستيالؿَ مغ َسخديًّا، ا َنرًّ َبحلظ َمَ َكانت كتس ل 

ًياَكضائفَ مَ َاألركافَ  َعاّمةَ شأنَ َ،كجوَ َوَعمىَأكسلَ ػؤدّ  مغََوَالجاحعَ ػماَكتبَ َياَفيَذلظَشأف 
ََ.ػادرػػنحكاياتََك
َ



 2020جهان11 العجدــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجمة اآلداب والمغات

47 

 
 

 الكهن الستقابل في ديهان )مالك رجيم( لسحّسج بهطّغان
 ــــ مقاربة تأويمّية ــــ

 بخج بهعخيخيج اإلبخاهيسّي، ، جامعة محّسج البذيخالبذيخ عّدوزيّ  .د
 

 السمّخص:
حيث تعتسج في  ات التأويمية؛حجث الشطخيّ أويل التقابمي مغ أتعتبخ نطخية الت       

عتساد عمى ما ُيبشى عميو مغ تقابالت ضاىخة ومزسخة. باالز عساؽ الشّ أ الػصػؿ الى 
شكال  ثع مغ اعتبار الشّز  ،الا أوّ وتدتسج ىحه الشطخية شخعيتيا مغ مدمسة التقابل الكػني 

 ا ليحا الكػف.لغػيّ 
ردنا تصبيق إجخاءات ىحه الشطخية عمى ديػاف جدائخؼ معاصخ ىػ ديػاف أمغ ىشا       

ماثال مغ عشػانو الى مختمف . حيث نخػ فيو التقابل )مالؾ رجيع( لسحسج بػشغاف
خىاف فسا سخ ىحا التقابل؟ وما ىػ ال يشبئ عغ فمدفة خاصة ليحا الذاعخ. وىػ نرػصو،

 .الشز الحؼ يقجمو لمػصػؿ الى باشغ
 .. التقابل. الذعخ. الكػف التأويل :السفتاحية الكمسات

 
  summary 

        The theory of opposed interpretation is considered as one of the 

most recent theories of interpretation. It depends to reach the depths of 

the text by relying on what is built from the explicit and implicit 

oppositions . This theory derives its legitimacy from the universal 

opposition established principle first. Then from considering the text a 

linguistic form to this universe . Consequently , we wanted to apply the 

procedures of this theory to a contemporary Algerian book of poetry , the 

book of poetry of (Malag Rjem) by Mohamed Boutagan. Where we see 

the appearing opposition starting from its title to its various texts. It 

predicts a special philosophy of this poet. What is the secret of this 

opposition? And what bet he offers to reach the meaning of the text. 
key words: interpretation ؛opposition؛ Poetry؛ universe. 
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تعتبخ كثيخ مغ نطخيات الّتأويل الّشزَّ ارتداماا لمػجػد وتجلٍّّ مغ تجمياتو، فيػ        
ؿ أف يدتشصق الػجػد الّذكل السكتػب لو، والّرػرة الّشاشقة مشو،  لحا كاف لداماا عمى السؤوِّ

ومغ أبخز مفاتيح الػجػد وأدوات مغ خالؿ الّشّز، وأف يدتكشو أسخاره مغ خالؿ الّمغة، 
ومغ  .فيسو إدراؾ الّتقابالت الّجقيقة التي يقـػ عمييا، وكحا تحجيج العالقات العجيبة بيشيا

وجػدىا واكتدبت شخعّيتيا، حيغ قّجمت نفديا  ىحا السشصمق أثبتت نطخّية الّتأويل الّتقابميّ 
، ويثبت العالقة الخالجة بيغ بجيالا إجخائّيا ومشيجاا قخائّياا يخاىغ عمى تكبيخ السعشى وتجقيقو

 مغ جية، واإلنداف والػجػد مغ جية أخخػ. الّشّز والػجػد
 الّتأويل الّتقابمّي ورىان السعشى: -1
قزّية الّتقابل وما يقّجمو مغ إمكانات عمى تخّكد نطخّيات الّتأويل السعاصخة          

مجسهع »الّشّز في الّترػر الّتأويمّي الّتقابمي ىػ إذا كاف تػّسع السعشى وتكّبخه، ف
الّتقابالت السعجسّية والّجاللّية والّدياقية السشتظسة في الخطاب الحي تحسمو والسحيمة 

لّشّص كهن لغهّي متقابل، ومشطمق رحالت داللّية وتأويمّية عالسة عمى الكهن الفديح، وا
إّف ىحا الّتحجيج الّتقابمّي لمّشز الحؼ يعتبخ خالصة الّشطخ الّتقابمّي يتسّيد عغ ، 1«وبميغة

كثيخ مغ تعخيفات الّشز التي تكتفي في أغمبيا ببشيتو الّطاىخة والعالقات الّجاخمّية السكّػنة 
 الّطاىخ والسزسخ والحاضخ والغائب والّجاخل والخارج. لو، فيػ يشفدح عمى

أف نتمّسذ مشصمقات الّشطخّية وفخضياتو الستعّجدة والتي  ويسكن لشا من خالل ىحا الّتعخيف
 2يسكغ لشا أف نجسميا في العشاصخ الّتالّية:

 الّشّز عالع مغ الّتقابالت الّطاىخة والخفّية. -
في تفاعمو مع الّحات إلى عالع مغ السعاني مشتج الّشّز يحّػؿ العالع الستقابل  -

 الستقابمة.
ىحه الّتقابالت الّطاىخة والخفّية ليا مغ القّػة ما يبّمغ السقاصج والغايات، ويحّقق  -

 الّتأثيخ السخغػب فيو.
ومغ ىشا فإّف فيع الّشز ال يتحّقق إاّل بإدراؾ الّتقابالت التي تذّكمو، سػاء أكانت         

أو مزسخة، حاضخة أو مدتحزخة، وىحا ىػ الّخىاف الحؼ تقّجمو ىحه تقابالت ضاىخة 
الّشطخّية انفتاحاا لمّشز عمى نفدو وعمى غيخه مغ الّشرػص، وسشخّكد في ىحه السجاخمة 
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عمى القزايا السيّسة في الكػف متجاوزيغ الّتقابالت البالغّية والّمفطّية، وىجفشا األساس ىػ 
 ار لإلنداف مػقعو في ىحا الكػف.تمّسذ فمدفة الّذاعخ التي تخت

ومغ خالؿ تحجيج الّترّػر الّتقابمّي لمّشز يّتزح اإلجخاء الّتقابمّي في فيع          
أداة بيان السعشى وتفييسو عبخ إحجاث الّتقابل بين السعاني »الّشرػص والخصابات، فيػ 

ج لّمغة، وفي انتظام والعشاصخ بسا يهّضحيا أكثخ، ألّن الّتقابل حاصل في الّتفكيخ السشت
الكمسات والسعاني، ويجّميو الّتقابل بسدتهياتو الكثيخة، ومظاىخه التي يشفدح ليا ذكاء 

في كّل » وعمى ىحا األساس يّتزح الّجور البارز لمّتقابل؛ فيػ ، 3«الستفّيم واجتياده
خ يعسج فالذاع، 4«الحاالت يكدب السعشى الّذعخّي عسقًا، ويشفث حهلو شيئًا من الّتهّتخ

في كثيخ مغ السػاقف إلى صشاعة الّتقابل بتجاوز األضجاد والستشاقزات وعياا مشو بدعة 
أفق الّتقابل، فالسدار الخّصي لمّشّز ىػ الحؼ يديع بجرجة كبيخة في تأسيذ العالقة بيغ 
األشياء. وإذا تجاوزنا السدتػػ الخّصّي إلى السدتػػ العسيق أدركشا مغ الّتقابالت ما نفّجخ 
بو السعشى والّجالالت. فالّتأويل الّتقابمّي يقـػ عمى نػعيغ مغ الّتقابالت ىسا دعامة السقاربة 

ؿ استكشاه الّتقابالت الّجاخمّية لمّشّز:  5الّتجاولّية، ومغ خالليسا يدتصيع السؤوِّ
 الّتقابالت األفقّية: - أ

في البشية الخّصّية لمسمفػظ عشرخ )ب(؛  ونقرج بيا أّف عشرخاا ما )أ( يقابمو       
أؼ في الجسمة الػاحجة أو في البيت الّذعخّؼ الػاحج مثالا، وقج تحرل تقابالت أفكّية 
كثيخ في جسمة واحجة، وتتذّكل ىحه الّتقابالت مغ السفخدات، كالّصباؽ والسقابمة 

 والسذتخؾ وغيخىا.
 الّتقابالت العسهدّية:  - ب

معشىا في البشية الّطاىخة مع عشرخ في البشية العسيقة  ونقرج بيا تقابل         
عبخ الّتمسيح والكشاية واالستعارة والسفارقة وغيخىا مّسا يشبشي عمى الّتخكيب الغامس 

 والسحتسل لالنفتاح الّخاجي لمّتعّجد.
ؿ السدتػػ الّطػػػػػػػػػػػػػػػػاىخ، ويتحّخر مغ رقبة الّمفع إل         ى سعة وىشا يتجاوز السؤوِّ

التشقيب والّتأويػػػػػػػػل وتعّجد السعشى، والغػص في تخـػ األسصخ، ليشتيي إلى تفجيخ 
 .6الّشّز بالّجالالت وفّظ السمغػز الحؼ تقرجه كثيخ مغ الّشرػص اإلبجاعّية
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ؿ أف يتحّخػ كّل أنػاع الّتقابالت         ويحّجد العالقات  ومغ ىشا يشبغي عمى السؤوِّ
بيشيا، بجءا مغ أصغخ السكّػنات السذّكمة لمتقابل كاألوزاف والسذتخؾ والّصباؽ إلى 
أوسع مجػ يسكغ أف يبمغو اإلجخاء الّتقابمّي كتقابل الّشز مع الّشرػص األخخػ وكحا 
تقابمو مع الدياقات التي تخّكد عمييا نطخّية الّتأويل، سػاء أكانت سياقات اإلنتاج أـ 

ياقات الّتأويل التي تختمف باختالؼ السعصيات التي يتيحيا تصّػر السعارؼ وتالقح س
.  العمـػ

ؿ في الحدباف، فإّنشا          وإذا وضعشا ممكة الّتأويل والسدبقات السعخفّية لمسؤوِّ
ؿ آلخخ، فالّتقابالت التي  ؿ في إدراؾ الّتقابالت يختمف مغ مؤوِّ ندّمع بأّف تػفيق السؤوِّ

الّشز كثيخة ومشبثقة عغ مجاالت معخفّية مختمفة، وقج أوصميا صاحب  يتيحيا
إلى سبع وثالثيغ نػعاا مغ الّتقابل نحكخ مشيا عمى سبيل السثاؿ ال  7الّشطخّية

 8الحرخ:
 تقابل اإلثبات والّشفي. -
 تقابل األمكشة. -
 الّتقابل الّدمشي. -
 تقابل الّتحاور. -
 تقابل الّتخاتب. -
 تقابل الّتذابو. -
 ل الشكيزي.الّتقاب -
 تقابل الّشّز والعشػاف. -
 تقابل الّشز وسياقو. -
 تقابل الّشز والّشرػص األخخػ. -
 تقابل الّطاىخ والباشغ. -
 تقابل حاؿ الّحوات. -
 تقابل الفاعل والسفعػؿ. -

وغيخىا مغ الّتقابالت التي ييجؼ مقتخحيا إلى إخخاج الّتقابل مغ الّترّػرات       
والسقابمة، وتػّسعة سعة الكػف الحؼ تدتسّج نطخّية الّزيقة التي تحرخه في الّتزاد 
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الّتأويل الّتقابمّي شخعّيتيا مشو ومغ قػانيشو ومّدمساتو، فيي تتّبع الّتقابالت مغ 
الّرغخػ إلى الكبخػ السػّسعة، مغ داخل الّشّز إلى نرػص أخخػ ثّع إلى الدياقات 

 الستعّجدة التي ترشعو وبيا يشطخؼ. 
غ تصبيق إجخاءات الّتأويل الّتقابمّي عمى سائخ الّشرػص ومغ ىشا يسك        

والخصابات قجيسيا وحجيثيا، شعخىا ونثخىا،  وقج قارب محّسج بازؼ أنػاعا كثيخة مغ 
فسغ الّذعخ ، 9تقابالت الّشّص وبالغة الخطابالخصابات مقاربةا تقابمّية في كتابو 

القجيع إلى السعاصخ إلى الخصاب الدخدّؼ، وكحا الخصاب الّجيشي مسّثالا بأبي حامج 
، إلى نرػص الِحكع والسشاقب، مّسا ال إحياء عمهم الّجينالغدالي مغ خالؿ كتابو 

يجع مجاالا لمذّظ في صالحّية السقاربة الّتأويمّية كإجخاء قخائّي إبجاعّي لكّل خصاب، 
شا أف نػّجو الّجعػة إلى تبّشي ىحه السقاربة واقتخاحيا عمى الّصمبة تػسيعاا وىشا يسكغ ل

 آلليات القخاءة وانفتاحاا عمى السشاىج وتججيجاا يتساشى مع السعصيات.
 الّتقابل في ديهان )مالك رجيم(: -2

يػحي  يدتفّد الّجيػاف اإلجخاَء الّتقابمّي مغ خالؿ عشػانو السبشّي عمى الّتقابل، والحؼ        
فالّتقابل يتػّزع بذكل ممفت  بسا يصػيو ىحا الّجيػاف مغ تقابالت وما يحػيو مغ ثشائيات،

لمّشطخ في ديػاف )مالؾ رجيع( سػاء أكاف عمى السدتػػ العسػدّؼ أـ عمى السدتػػ 
الخّصي، وتقّفي ىحا الّتقابل والػعي بو يفزي إلى كذف جانب ميّع مغ نبػغ الّذاعخ مغ 

غ جػانب ميّسة مغ تفكيخه برفة عاّمة، ويذيج  الّذاعخ محّسج بػشّغاف جية، كسا يبيّ 
بشفدو  عمى انبشاء ديػانو عمى الّتقػػػػػػػػػػػػػابل مغ خالؿ  لقاء عقجناه معو حػؿ تجخبتو برفة 
عامة وديػانو عمى وجو الخرػص،  فيػ يؤمغ بسدّمسة الّثشائيات التي يقـػ عمييا الكػف، 

غ ىحا الكػف يتجّمى فيو ما يتجّمى في الكػف، كسا أّف اإلنداف يقف وأّف اإلنداف جدء م
 مػقفاا تقابمّياا مع مكّػنات  الكػف األخخػ.

ولع يتأّت ىحا السػقف عمي سبيل السرادفة وإّنسا عغ تجخبة شػيمة ومصالعات          
كثيخة جعمت الّذاعخ يتبّشى فمدفة معّيشة في القزايا الكبخػ التي يتأّسذ عمييا الكػف، 
كػػػػػػػػ)الػجػد/ العجـ، الػالج/السػلػد، األرض/الدساء، اإلنداف/ الّصبيعة، الفشاء/ الخمػد، 

 / الكخه، الحخب/ الدالـ،....(.الحبّ 
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وقج أفزى بشا الّشطخ في نرػص ىحا الّذاعخ إلى أّف الّتقابل بأنػاعو ضاىخة          
شاغّية عمى شعخه، وّمسا يسّيد ىحا الّشطاـ ىػ أّف الذاعخ وعاه ثّع أبخزه لمستمّقي واضحاا ال 

جابة لشػازع نفدّية وانعكاساا يحتاج إلى بياف إاّل ما نجر مغ ذلظ، وقج تعّسجه الّذاعخ است
لسػاقف مخحمّية، وقج يطيخ لشا مػقفاا معّيشاا مغ الػجػد السشبشي عمى الّتقابل، والستأّمل في 
مخاحل عسخه يجرؾ سّخ الّتقابل الّصاغي عمى شعخه ، ولعّل ما يؤّكج لشا ىػَس الّتقابل ىػ 

اوَح أبياتٍّ مغ شعخه بيغ قزّية االحتساؿ الحؼ أصبح يخّيع عمى شعخه، ونعشي بحلظ تخ 
 العجيج مغ السعاني.

 تقابل الحاالت: - أ
أّوؿ ما تخكد عميو نطخّية الّتأويل الّتقابمي ىػ تقّري الحاالت السختمفة لمّذاعخ،         

إذ مغ مدّمسات الحياة أّف اإلنداف تدخؼ عميو قػانيغ الكػف حمػىا ومّخىا، ولعّل الّشرػص 
 كّل مخحمة وزفخات كّل حالة.التي يشتجيا إّنسا ىي أنفاس 

إذا رجعشا إلى شاعخنا وججنا ذاؾ جمّياا واضحاا، فجيػانو الحؼ بيغ أيجيشا يسّثل         
جدأيغ متقابميغ، ومخّد ىحا الّتقابل دوف مخية ىػ السشعصف ىػ التحّػالت الّدخيعة واألحجاث 

لكتاب الّثاني مغ الّجيػاف يشبئ الستتابعة التي ألّست بالّذاعخ، ومّسا تجج اإلشارة إليو أّف ا
عغ مشعصف صارخ في مديخة الّذاعخ، مشعصف رسستو ىحه األحجاث وخّصتو تمظ الفػاجع 

يعتبخ أكبخ فاجعة وأقدى رزّية، فيػ الجخح الحؼ ال قيذ الستتابعة، وال شّظ أّف مػت ولجه 
 يشجمل والّجمع الحؼ ال يجّف.

أّف الجدء األّوؿ مشو أغشيات مفعسة باإلرادة،  ومغ خالؿ ىحا يمحع قارغ الّجيػاف       
محّسمة بالخغبة الجامحة في الحياة، ميػوسة بسعخفة الغامس وفّظ األسخار، وقج يعتخؼ 
الّذاعخ فييا نػبة مغ الحشيغ إلى الػحجة والغخبة والحدف، ولكشو حشيغ يخامخ فمدفة الفيع، 

خ األحجاث التي تكتشف اإلنداف ويتقّرى تخـػ الّطػاىخ، وفي كثيخ مغ األحياف يداي
 10:عخس الّزفافالسعاصخ والقزايا التي تذغل تفكيخه، ومغ أمثمة ذلظ قريجة 

 عخس فتهحات
 وطيف قريجة تأتي

 ضفائخىا األغاني
 والّجفاتخ
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... 
الجدء األّوؿ تتّزح بجالء قّػة الّذاعخ وإرادتو مغ جية، كسا تطيخ لشا فمدفتو  ففي       

العسيقة نحػ األشياء والّطػاىخ، وعميو نجج ىحا الجدء غشّياا بالسػضػعات ثخّياا بالقزايا 
 الستقابمة مّسا نخاه مفّرالا في األوراؽ القادمة.          

مخحمة الّدخط عمى الحياة التي تخّمت عغ فمحة كبجه أّما الجدء الّثاني فإّنو يسّثل        
قيذ في مشترف الّصخيق، واستسّخت في السديخ دوف رحسة تاركة الّذاعخ واقفاا مكّبالا 
بأحدانو الستجّجدة، مذّتتاا بالحيخة الستشاسمة مغ رغبتو في الحياة أو البقاء في الشقصة التي 

 ابالا تقابل الحاالت التي اكتشفت حياة الّذاعخ.تخّجل فييا الػلج. وىشا يطيخ الّجيػاف متق
ومّسا تججر اإلشارة إليو أّف في حياة الّذاعخ محّصات كثيخة انعكدت عمى تفكيخه ثّع      

ارتدست في نرػصو،  ّكدنا عمى التي ذكخنا ألّف الّذاعخ يعمغ أّف مػت الػلج بجاية لحياة 
لظ أّف الجدء الّثاني مغ الّجيػاف يقّجمو بإىجاء مخالفة تساماا لمحياة األولى، والّجليل عمى ذ

   11مخيخ لكيذ الحؼ تخّصفو السػج ومحى ضحكتو إلى األبج:
 إىجاء          

 إلى روحي ابشي قيذ
 روح ابشي قيذ

 ابشي قيذ
 قيذ

 )ىبهب ريحي فادح وممح بحخك خائن(
لج، الحخب/ اإلندان مقاباًل لمكهن )اإلندان/الّجين، الحاضخ/الغائب، الهالج/اله  - ب

 الّدالم، الفداد/ اإلصالح...(:
يسّثل اإلنداف محػَر الكػف في نطخ الّذاعخ، والسخمػؽ الحؼ وجج مغ أجمو كّل      

شيء، واإلنداف في فمدفة الّذاعخ في حػار دائع مع الكػف، ولعّل الّتداؤؿ األساس الحؼ 
الكػف، وإلى أّؼ شيء  ضّل يصخحو الّذاعخ اإلنداف عمى الكػف، ما ىػ مػقعي فيظ أييا

يفزي بي السديخ الّجاـ فيظ، ويّتزح ىحا مغ خالؿ السقصػعة الّتالية والتي عشػنيا 
 12)غاية(:ب

 غايتي في الهصهل عجائّية
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 ونيائّية
 وىي تدكششي وبسطمق ماىيتي

 ولكشيا أبجّية
 حاجتي لمسديخ

إّف ىحا الّتداؤؿ العسيق يعيجنا إلى كثيخ مغ الّذعخاء، بل والعقالء الحيغ دائساا        
يصخحػف األسئمة حػؿ الّشيايات ويثيخوف اإلشكاالت حػؿ السآالت، فكيسة الّصخيق إّنسا 
تتحّجد بالغاية، غيخ أّف الّذاعخ يعمغ قّػتو في التحّجؼ ويبجؼ رغبتو في الػصػؿ، وىحا 

بجّؼ يشبشي عمى الّتقابل بيغ البجاية والّشياية، فالّتأويل بالّتقابل يدتحزخ شخؼ الّدؤاؿ أ
الّثشائّية الغائب عغ الّشز، ألّنو بو يكتسل السعشى ويتحّقق الفيع، وىشا عخضشا ىحا الشّز 
عمى نرػص الّجيػاف األخخػ، لشتفاجأ بأّف الّذاعخ تكتشفو الحيخة حػؿ البجايات حػؿ 

 13لػالج والػلج حػؿ قخوف الديخ الّصػيمة:الّتشاسل حػؿ ا
 طيشة البجء...
 يختدم الخمق 

 شفخة في اليجين
فػجػد اإلنداف في الكػف قجيع ورحمتو شػيمة، فالسبجأ شيغ والصخيق مميء      

 14بالستشاقزات محفػؼ بالّرخاعات الّجاخمّية والخارجّية:
 بساذا سشقشع أبشاءنا 

 بذخ طّيبهن....؟
 سشقشعيم أّنشا مؤمشهن  وبسا ذا

 تخّيخنا الخّب حتى
 يكهن لشا الهحي...

 واألرض واآلخخة؟
 بساذا سشقشعيم

 أّنشا مشح عذخة آالف عام
 غخسشا حجائقشا في الفزاء

 وكّشا حسمشا إلى اآلدمّية
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 أصهاتيا...؟
ومغ خالؿ ىحا الّتداؤؿ حػؿ األصل والسبجإ، يصخح الّذاعخ قزّية الّجيغ ومغ ثّع      
ة الغيب، وىػ في الحكيقة يمّخز إشكاالا ميّساا مفاده: ىل اإلنداف الحؼ يعّج محػر قزيّ 

 الكػف ىػ في مدتػػ ىحا الّجور؟ وىل قّجـ اإلنداف لمكػف ما بو يدتكيع ويدعج؟
 

ال شّظ أّف الّذاعخ يدتشصق الػاقع الحؼ يعير والّدمغ الحؼ يكابج؛ زمغ الحخوب       
 والّطمع، مغ سيقتشع بصيبة البذخ في ىحا الدماف. والقتل والّتذخيج والفقخ

)الهالج/ وىشا يتحّػؿ الّذاعخ إلى قزّية عطيسة وثشائّية خالجة أال وىي الّشدل        
ىحه الثشائّية التي تجعل الػالج والسػلػد في تػاجو، بل حداب وعتاب، ما ذا قّجـ  الهلج(،

 الػالج لمػلج.
يب إلى بيت أبي العالء والحؼ أوصى بأف يكتب عمى والقزّية تحيمشا دوف ر         

 قبخه:
 ىحا جشاه عمّي أبي       ولم أجن في الّجنيا عمى أحج

إّف مرائخ األبشاء مخىػنة بسا يرشعو اآلباء، وإذا كاف اآلباء مشح البجء يفدجوف        
في األرض فأّؼ حّجة سيقتشع بيا األبشاء، والّذاعخ يخسع ىحه الّثشائّية بعسق وفمدفة تػحي 
بدخصو عمى الّشاس خاّصة حسمة الّجيغ الحؼ يفدجوف الػاقع ويتعّمقػف بالغائب، فساذا 

 اء مغ حجائق الغيب التي نعّمق بيا اآلباء وأفدجوا الحياة ألجميا.جشى األبش
وىحا التحميل العجيب لمّذاعخ يشبشي عمى عجيج الّتقابالت األساسّية في الكػف      

)االندان/ الكهن، الهالج/الهلج، اإلندان/ الّجين، الحاضخ/ الغائب، الجّشة/ الهاقع، 
باا مغ جػانب إبجاع الّذاعخ، وسّخا مغ أسخار وىشا نجرؾ جان الساضي/ الحاضخ، ....(

تأثيخه وىػ القجرة العجيبة عمى صشاعة الّتقابل ووضع الثشائيات وجياا لػجو، والحكع في 
 الّشياية ىػ القارغ.

 
 الّذاعخ محاورًا الّخيح: - ت
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كانت الّخيح مرجراا ميّساا مغ مرادر الّترػيخ في الّذعخ العخبّي برفة  إذا
عاّمة، فال نجج شاعخاا إاّل ولمخيح نريب في شعخه بسختمف أحػاليا وأنػاعيا، ريح عذق 

 أو ريح كـخ وسخاء، أو ريح حخب ودمار.
خاّصة في  أّما عغ شاعخنا فإّف السمفت لمّشطخ في ديػانو ضيػر الّخيح بذكل دائع       

شّقو الّثاني، والّرػرة التي رسسيا الّذاعخ ىي أّنيا تبجو كذخيظ لمذاعخ في ىسػمو وأّنيا 
 15في كثيخ مغ األحياف تذّكل مػشغ بػحو ومكسغ ثقتو ومالذه مغ الػاقع الستعب:

 أّيتيا الخيح
 ال يخافقشي،« أنا»

 وستدافخ تحاكخي وحقائبي وحجىا
 إلى وجية أعجمت مالمحيا..

 يا الّخيحأّيت
 لدت معي« أنا»

وعمى ىحا الّشسط مغ الحػار ييشجس الّذاعخ كتابو الّثاني مغ الّجيػاف، فال نكاد نجج       
قريجة إاّل ومصمُعيا نجاء الّخيح، وثشاياىا البػُح لمّخيح، إّف الّذاعخ في ىحا الّشجاء الستكّخر 

الّذاعخ في ىحا االّتحاد مع الّخيح  يخفع الّخيح إلى مدتػػ وعِيو ويعمغ اّتحاده معيا، ولعلّ 
 16يعمغ ىخوبو مغ البذخ وىّسو باالندحاب مغ الحياة:

 أيّتيا الخيح
 ىّدي بجحع الخيبات كّميا؛

 لكن لن أساقط جشائدّيًا ممفهفاً 
 في ورق الشعي األنيق

 أّيتيا الخيح
 ىحا أوان غيابي...

وال يسكغ ذكخ جسيع التي تكذف عغ ىخوب الّذاعخ مغ الحياة وارتسائو في        
واعتبارىا مالذه الػحيج وميخبو الفخيج والفاىع الػحيج لو، ومغ ىشا يخالف أحزاف الّخيح 

الّذاعخ جسيع الّرػر السخسػمة عغ الّخيح في الّتخاث الّذعخّؼ العخبّي العخيس، فخيح 
مكسغ البػح ومأمغ الّدّخ، يعخض عمييا خيباتو وانكداراتو فال الّذاعخ محّسج بػشّغاف ىي 
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تتذّفى فيو، إّنيا تشرت لو وتستّز انيياراتو وتحتػؼ مػاجعو الكثيخ السبثػثة في ىحا 
 الّجيػاف.

وفي خاتسة ىحه اإلشارات السػجدة يسكغ لشا أف نبّيغ بعس الّشتائج التي انتيى إلييا      
 البحث وىي:

ابل إجخاء ججيج يسكغ أف يػّجو إليو الّصمبة السقبمػف عمى إعجاد اإلجخاء الّتق -
 السحّكخات واألشخوحات، لسا يقّجمو مغ آليات عجيجة لفيع الّشرػص والخصابات.

يشبشي الّذعخ السعاصخ عمى الّتقابالت الستعّسجة التي يجتيج الّذاعخ في  -
 مػاجيتيا بشفدو أو جعميا وجياا لػجو.

عخ محّسج بػشّغاف عّيشة بارزة عغ تحّػؿ السدار الّذعخّؼ الجدائخّؼ، الّذا -
 واصصباغو بخوح الفمدفة.

أصبح الّذاعخ الجدائخّؼ السعاصخ ميػوساا بالّخغبة في الفيع وتحميل القزايا  -
 اإلندانّية الكبخػ.

الّتقابالت الساثمة في الّجيػاف تبّيغ مجػ ثقافة الّذاعخ وسعة اّشالعو عمى  -
 اآلداب، وليذ غخيباا عميو فيػ مغ أركاف الّتخجسة الّذعخّية في الجدائخ. متخمف

قصبو، وكّل القزايا الكػنّية محػر الكػف و في نطخ الّذاعخ ّثل اإلنداف يس -
مختبصة بو متػّقفة عميو، فرالح الكػف متػّقف عمى اإلنداف مقابال لمّجيغ 

 والّتاريخ، بل مع اإلنداف نفدو.
عاصخ مع عشاصخ الّصبيعة، وقج رأيشا كيف كّػف الّذاعخ لشفدو يّتحج الّذاعخ الس -

 وششا يشبشي عمى ثشائّية الّذاعخ/ الّخيح. 
 يدتحّق ديػاف مغ ىحا القبيل نجوات خاّصة تدتخخج مكشػنو وتبجؼ مخدونو. -
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 الّتشاسب بيغ السعاني والّتذكيل الّرػتي عشج ابغ جّشي
 مغشية  يالسخكد الجامع    . فاشسة صغيخد 

 :سمخزال
َحطيت الّجراسات الّرػتية بعشاية الباحثيغ العخب مشح القجم؛ إذ حّجدوا ماـية 
الّرػت الّمغػي، ووصفػا أعزاء جياز الّشصق عشج اإلندان، كسا كذفػا مخارج 

لحخكات، وما يسمػا الحجيث عغ اياألصػات، عارضيغ صفاتيا وخرائريا، دون أن 
 عسمّية الّشصق. مغ ضػاىخ صػتّية، أثشاء يعتخي الّمفع العخبي

واألكثخ مغ ذلظ، تػّغل أسالفشا في الّجرس الّرػتي، فتشاولػا صمة صفات 
 األصػات بالسعاني التي تؤدييا األلفاظ.

ىحه الفكخة، حيث الحيغ بحثػا في  ، أكثخ الّمغػييغه(392) ابغ جّشيولعّل 
 .الخرائزكتابو  فيودّقة،  درسيا بعسق

 يكتابصاحب  الجيج الفخيج الحي اضصمع بوبيحا والبحث ىا ىشا، يعّخف 
 .الخرائز وسّخ صشاعة اإلعخاب

ابغ  -الّتشاسب -الّتذكيل الّرػتي -الّجراسات الّرػتية -الّرػت الكمسات السفتاحية:
 جّشي.

Summary: 
From long years ago, Arabic researchers gave a great importance 

to the acoustic studies; they have identified what is linguistic sound, and 

described the members of the speech device of the human being; they 

also revealed exits sounds by presenting their qualities and 

characteristics, without neglecting to talk about the movements and what 

is going on the Arabic word as the sound phenomena during the process 

of pronunciation. 

Moreover, our ancestors deepened in the accoustic study by 

studying the link between sounds qualities and the meanings performed 

by words. Perhaps Ibn Djenni is the linguist who searched the more in 

this project. 

This search shows the unique effort undertaken by Ibn Djenni in his 

books "characteristics" and " The secret of making analysis". 
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Keywords: Sound– Acoustic studies– Voice modulation– proportionality– 

Ibn Djenni. 
 

 /مفيػم الّرػت الّمغػّي وشبيعتو.1
ضاىخة شبيعية، وشكل مغ أشكال الّصاقة،  ى الّجارسيغلإالّرػت بالّشدبة 

ترل  ،بحباتالحّ و  تمظ االىتدازات يدتػجب جدسا في حالة اىتداز، أو تحبحب، عمسا أنّ 
عمى ما  يع يصمقػن السرصمح نفدوإلى أذن اإلندان، عغ شخيق وسط معيغ، كسا أنّ 

وليذ ىحا  ارىا.أو سقػشيا، أو انفج ،ببعزيا البعس نتيجة اصصجام األجدام ،يشتج
عغ جياز الّشصق عشج اإلندان، وأيزا ما  ،صػتا، كّل ما يرجر افحدب، وإّنسا سّسػ 

جيازه  يرجر عغ الحيػان، إاّل أّنيع اعتشػا في أبحاثيع، ودراساتيع بأصػات اإلندان؛ ألنّ 
جار مختمف األصػات، مشيا ما يكػن لغػيا، ومشيا ما ذو قجرة عجيبة، عمى إص الّرػتي

 (1)غة.يبعج عغ المّ 
فإّن الّرػت الّمغػي، يخّز الّشصق البذخي، ويذتخط ؼيو أن يؤّدي داللة  ولمعمع

معّيشة، يػصميا الستكّمع إلى الستمّقي، وىحا الرشف مغ األصػات، يسّثل أساس البحث 
"فسجار البحث في  أحسج كذظ(، بجليل قػل Phonology، )عمع األصػاتوالّجراسة في 

ويبحث عغ شبيعتيا  ،عمع األصػات، أصػات الّمغة، حيث يشطخ إلييا في سياقاتيا
 (2).ووضيفتيا"

كذف بجالء، ميّسة الّجرس الّرػتي، فيػ يعالج الّرػت يالقػل ىا ىشا،  إنّ 
كالّشبخ، والّتشػيع، نتيجة  وصفتو، وما يكدبو مغ مالمح صػتيةالّمغػي؛ ليبّيغ مخخجو، 

 امتداجو بغيخه مغ األصػات.
الّرػتية، قصعت أشػاشا معتبخة، خالل الفتخة الحجيثة،  والحّق أّن الّجراسات

إلحاشة مدّجمة نزجا ىائال، بفعل تػّفخ األجيدة الستصّػرة التي مّكشت الّجارسيغ، مغ ا
 ع الّرػت الّمغػي، كسا استصاعػابعشج اإلندان، باعتباره مش بكّل ما يخّز جياز الّشصق

مغ مخاؾبة نصق  "عمع الّتذخيح"بفزل تمظ األجيدة، ونتائج العمػم الحجيثة التي مشيا 
 الفخد، والػقػف 

 ومخارجيا. عمى صفات األصػات - أثشاء ذلظ -
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يا مغ الّجراسة الّرػتية الحجيثة، تصّخق إلي غيخ أّنشا نشّبو إلى أّن جػانب عجيجة
، ذلظ ألّن ىحا األمخ لع يدتقل عمى أيجييع الّجرس الّرػتي؛ ّية األجاّلء، وإن  عمساء العخب

ؤّكج باعيع الّصػيل، ت؛ لجاءت جيػد أسالفشا ؼيو معتبخة لع يتحّقق إاّل حجيثا، ومع ذلظ
فتيع صحيحا، واألكثخ مغ ذلظ، معخ  فيع الّرػت الّمغػي، فيسا دؾيقا وقجميع الّخاسخة، في
 (3).عشج اإلندان از الّشصقالكاممة بأعزاء جي

حع عشاية وشؤونيا، نال ت الجميمة، في مجال قزايا الّمغةوبالّخجػع إلى السرّشفا
، كسا وضعػا دؾيقا اصفيغ إّياىا وصفا عمسيّ ا، و الّمغة العخبّيةأصحابيا، بجراسة أصػات 

واألصػل، بعج تػّصميع إلى خرائريا، وإلساميع بعالقاتيا مع  ليا جسمة مغ القػاعج
 بعزيا البعس.

 .اىتسام العخب بعمع األصػات/2
  أبي األسػد الّجؤليبعمع األصػات، تعػد إلى  ،أّن بجاية اىتسام العخبيبجو 

 جّب إلى ألدشة الّشاشقيغ.يضع نقط اإلعخاب، لّسا بجأ الّمحغ، ىـ( حيث قام بػ 99)ت
"إذا رأيتشي قج فتحت فسي لكاتبو أثشاء عسمّية الّزبط  جئشا إلى ما قالووإذا 

بحخف، فانقط عمى أعاله، وإذا ضسست فسي فانقط نقصة، بيغ يجي الحخف، وإذا كدخت 
بعت شيئا مغ ذلظ غّشة، فاجعل الّشقصة أتفاجعل الّشقصة تحت الحخف، فإن  ،فسي

، مبيشا أثخ بالّرائتإلى ما يدّسيو عمساء األصػات السحجثػن  نكتذف تصّخقو (4)نقصتيغ"
الّشصق بالحخكات القريخة، الستسّثمة في الفتحة، والزّسة، والكدخة، مّسا  الّذفتيغ، أثشاء

سميسا مغ الّمحغ،  صقا صحيحايؤّكج حخصو الّذجيج، عمى الّشصق بأصػات العخبّية، ن
 خاّصة أثشاء قخاءة القخآن الكخيع.

اصل جيػد العخب القجامى، في مجال الّرػتيات، ؼيصالعشا عالع جميل، وتتػ 
 الخميل بغ أحسج الفخاىيجيشاع ذكخه، وال يدال في مجال بشاء السعاجع الجامعة، إنو 

في صشع أّول معجع، يّتدع لكّل ما  فّخدتة الججيجة، والعسل السر ىـ( صاحب السباد571)ت
 ."العيغنصقت بو العخب، سّساه "

سبيال  ، عغ السشاىج التي سبقتو في وضع السعاجع، مّتخحا لشفدوالخميل فّ لقج ع
ججيجا، يحّقق لو ذكخ جسيع مػاد ألفاظ العخبّية، تسّثل في السشيج الّرػتي، فجاء معجسو 

فقّدسيا وحّجد  ،أّن األصػات، قاعجة الكالم خّتبا عمى أساس صػتي، إيسانا مشوم
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حّدو الّرػتي، ومعخفتو العسيقة بأسخار األصػات،  عمى ،مّتكئا في ذلظ (5)،مخارجيا
 وخرائز العخبّية.
ات، وإّنسا ف، ال يشحرخ فقط في تحجيج السخارج، وكذف الّر الخميلإّن عسل 

إلى جانب ذكخ  يرّشف األصػات، ؼيذيخ إلى الّرحيح مشيا، والسعتلّ  نججه كحلظ
ب اإلمكانيات التي صارت و في ضّل غيامغ تمظ الحخوف، وىحا كمّ  السدتعسل، والسيسل

 (6).بحػزة عمساء األصػات حجيثا
باكػرة ما أّلف فييا، بسا تزّسشو مغ ّشفػن أصل كتب الّمغة، و رومغ ثّع عّجه الس

 بػاكيخ الّجرس الّمغػي عشج العخب. إشارات، تسّثل في األصل
الستػالية  ،مو سمدمة مغ الجيػدػتي عشج العخب، تسثّ رس الّر الجّ  والػاقع أنّ 

واحج مشيع، عمى مػاصمة العسل، وإضافة ما يحفع ذكخه،  لعمساء أجالء، يحخص كلّ 
، في تقديع أصػات الخميلىـ( الحي سار عمى نيج أستاذه 581)ت سيبػيوكجأب 

 (7).العخبّية، وفق مخارجيا، محّجدا صفاتيا وخرائريا
عّسا  الحجيث وإلى جانب ذلظ، يزيف صاحب الكتاب إلى جيج أستاذه الجميل،

األلف و ػن الخفّية، الشّ : جاعال إياىا في ،في العخبية يدّسيو: األصػات السدتحدشة
 8).اي، وىسدة بيغ بيغبيية بالدّ اد الذّ الّر و السسالة، 

 .دراسة ابغ جّشي لمّرػت الّمغػيّ /3
ة، ؼيجػد الّجىخ، بفّح مغ أفحاذ لغة غػية العخبيّ راسات المّ ىبية لمجّ تتػالى العيػد الحّ 

أبا  وقزاياىا، نقرج بحلظ لذؤون الّمغة ج، والفيع الّخاسخقذيج لو بالفكخ الستّ يالقخآن، 
يغ سّ ميفيغ شّ ىـ( الحي خّز الّجرس الّمغػي العخبي بسر293)ت الفتح عثسان بغ جّشي

يػلي عمع  اه نخ  ،، ومغ خالليساكتاب سّخ صشاعة اإلعخاب، وكتاب الخرائزىسا: 
، يخخج مع عخض الّرػتبجاية بتعخيف الّرػت حيث يقػل " ،األصػات، عشاية خاّصة

والفع، والّذفتيغ، مقاشع تثشيو عغ  ،حتى يعخض لو في الحمق ،مّترال الّشفذ مدتصيال
أيشسا عخض لو حخفا، وتختمف أجخاس الحخوف،  تجاده، واستصالتو، فيدّسى السقصعام

 (9)."بحدب اختالف مقاشعيا
عارضا أثشاء  وصجوره، ىا ىشا، يذخح بجّقة كيؽية تذّكل الّرػت ابغ جّشي إنّ 

، وليذ ىحا فحدب، وإّنسا السقصع، والجخس الّرػتيمغ مثل  ذلظ، بعس السرصمحات
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"ولكّغ ىحا القبيل مغ ىحا العمع، أعشي بجليل قػلو  ،عمع األصػاتإليو يخجع مرصمح 
ومذاركة لمسػسيقى، لسا فيو مغ صشعة األصػات  ،"عمع األصػات" والحخوف، لو تعّمق

 (10).والّشغع"
لقج تسّكغ صاحب الخرائز، مغ دراسة السفخدات الّرػتية، دراسة مدتؽيزة، 
تقػم عمى ضبط الحخوف صػتيا، ووصف مخارجيا وصفا دؾيقا، إضافة إلى تػضيح ما 

مغ ضػاىخ مختمفة كالّتخخيع، واإلعالل، واإلبجال، واإلدغام، واإلشسام، فزال  ،يعتخييا
 "اعمع أنّ  والّميغ ؼيقػل: معتبخا إّياىا أبعاض حخوف السجّ  لحؿيقة الحخكات، ،عغ كذفو

والّميغ، وىي األلف، والػاو، والياء، فكسا كانت ىحه  حخوف السجّ  الحخكات، أبعاض
فالفتحة بعس  ،ت ثالث، وىي: الفتحة، والكدخة، والزّسةالحخوف ثالثة، فكحلظ الحخكا

 (11).والكدخة بعس الياء، والّزسة بعس الػاو" ،األلف
إلى حّج الّشطخ في داللة  ، تػّغل في الّجراسة الّرػتيةابغ جّشيوالحؿيقة أّن 

بة عشيا، وىي فكخة سابقة ألوانيا، وإن األصػات، والبحث في تشاسبيا، مع السعاني الستختّ 
، فاألّول مغ خالل إشارتو إلى الّتشاسب سيبػيو، ولخميلكاأشار إلييا بعس مغ تقّجمو، 

(، وبيغ معشاه، فتزعيف الّخاء في الفعل، بيغ الفعل الّثالثي السزّعف )صخّ  ،السػجػد
 (12)السػجػدان في صػت الجشجب. ولحلظ قالػا عشو: صّخ. شو السّج واالستصالةيشتج ع

 و لألفعال التي عمى وزن )افعػعل(، أثشاء تشاولسيبػيور إلييا اأش ،والفكخة ذاتيا
ما يكػن  ،حيث كذف أثخ الّديادة، في مثل ىحه األفعال، في زيادة السعشى الحي غالبا

 (13).لمسبالغة والّتػكيج
ّتخحا عّجة صيغ، يذخح مغ خالليا لفكخة، م، إلى عخض ىحه اسيبػيوويحىب 
بيغ سساتيا الّرػتية، وبيغ داللتيا السعجسية، فريغة )فعالن( مثال  ،الّتشاسب الحاصل

جسيع مرادرىا، تجل عمى استسخار الحخكة، واالىتداز، واالضصخاب، فعمى سبيل السثال 
ػتية لتمظ البشية الّر  ( تعّبخ عغ الّدعدعة والّتحخك، وىحه الّجاللة، جعمتغميانلفزة )

ػن، وىحا الّمفطة، تقػم عمى تػالي حخكة الفتحة، فحخكة السّج، فغّشة مغ خالل حخف الشّ 
 (14).تحؿيقا لسعشى الحخكة، واالضصخاب الحي يدداد شيئا فذيئا، وال ييجأ فجأة

ذكل بيشرخف إلى بحث السدألة،  ابغ جّشيجعمت  ،إّن مثل ىحه السالحطات
تراقب األلفاظ ، حيث سّسى األّول "الخرائزبابيغ في كتابو  دقيق، مخّررا ليا
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مغ العخبّية، لع يمق العشاية الالزمة، رغع مجيئو بكثخة  غػرا   إّياه " معتبخا  لتراقب السعاني
أضخبا مختمفة، عخضيا بالّتفريل، مرحػبة باألمثمة،  إّياه جاعال   (15)،في كالم العخب

َياِشيَغ َعَمى اْلَكاِفِخيَغ َتُؤزُُّىْع َأزِّاَأَلْع َتَخ نحػ قػلو تعالى   .(16)َأنَّا َأْرَسْمَشا الذَّ
، وعميو يكػن الفعالن "أّز" فاألّز يخاد بو اإلزعاج والقمق، وىػ ذات السعشى لميدّ 

حلظ صػت اليسدة، وصػت الياء، غيخ كة، مثمسا ىػ اللة السعجسيّ غ في الجّ يو"ىّد" متقارب
 أقػى مغ الياء. ،اليسدة أنّ 

عغ األلفاظ الستقاربة السعشى، بدبب تقارب  ،عخض األمثمة ابغ جّشيويػاصل 
، فيحه األفعال تعشي السيل وجشف، وجمف، جخفأصػاتيا، عمى نحػ قػل العخب: 

بالّذيء عّسا كان عميو، فالّخاء، والاّلم، والشػن، مغ األصػات الستقاربة. تساما كسا ىػ 
والعمع، والّثاني مغ قػليع:  ، فاألّول مغ العالمة)ع ر م(و  )ع ل م(غ خكيبياألمخ في التّ 

بسثابة العالمة في القصيع، وكسا  ،قصيع أعخم، إذا اجتسع ؼيو الّدػاد والبياض، فكان ذلظ
 (17)أخت الّخاء. ،فإّن الاّلم ،ىػ معمػم

فالّداي أخت الّراد، وإذا جئشا إلى  )ع ل ص(و  )ع ل ز(ومغ ذلظ أيزا مادة 
ظ ىػ حلإلندان، وكلير، والقمق الحي يعخض ( وججناه يعشي الخّفة والصّ العمد)

في جػفو، فإّنو يّتفق و)العمد( في  ن يسّثل الػجع الحي يريب اإلندان، وإن كا)العمػص(
 معشى القمق الحي يدّببو.

فالّراد أخت الّديغ، كسا أّن الياء أخت  )ص ه ل(و  )س ح ل(ومشو كحلظ 
في مادتي  ،ة، مثمسا ىػ األمخيل في الّجاللة السعجسيّ يقارب الّري حيلوالدّ الحاء، 
قج يخافقو بعس القصع  ،قذخ الجمج فاألولى لمقذخ، والّثانية لمقصع، وألنّ  )جخف(و )جمف(

 (18)أخت الّخاء. ،مالالّ  فإنّ  ،فقا في السعشى مع الجخف، وكسا نعمعحع، صار متّ لمّ 
ّتػافق، مغ في عخض شائفة مغ الكمسات، اجتسع فييا ال، ابغ جّشيويدتخسل 

فالغيغ أخت  )الختل(و )الغجر(الّجاللة الػضعية، ومغ ذلظ: و  حيث الّتذكيل الّرػتي
فالّشػن  )َجُبَخ(و )جُبغ(: ـالخاء، والّجال أخت الّتاء، والّخاء أخت الاّلم، وأيزا بالّشدبة ل

 (19).مثل الّخاء
عخض العجيج مغ األمثمة التي تؤّكج فكخة تقارب معاني  ،ابغ جّشيومع أن 

إلى  ،ال يدال بحاجة ةمغ العخبيّ  ىحا الباب و يذيخ إلى أنّ األلفاظ، لتقارب أصػاتيا، فإنّ 
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في أكثخ كالم العخب،  محقق شاسبىحا التّ  ؛ ألنّ مغ يدتجمي مكشػنو، ويػّضح حؿيقتو
إمداس سا يصخق بابا آخخ سّساه باب: وإنّ  ،ال يكتفي بجراسة، مثل تمظ األلفاظ وليحا نججه

والّتشػيو، مذيخا إلى جيػد مغ سبقو، في ىحا  حيث استيمو بالّثشاء األلفاظ أشباه السعاني
سيبػيو، ىحا مػضع  شخيف لصيف، وقج نّبو عميو الخميل و  "اعمع أنّ السيجان، ؼيقػل 

 (20).وتمقتو الجساعة بالقبػل لو، واالعتخاف برّحتو"
ويعسج صاحب الخرائز، بعج ذلظ إلى بعس الّريغ، ؼيكذف الّتشاسب 

التي تخّز األفعال الّخباعية  "فعمل"الحاصل بيغ البشية والسعشى، ومغ ذلظ صيغة 
الّتكخار السػجػد في ىحه الّريغة، مختبط بسعشى الّتكخار الحي  فإنّ  ،وقعقع، وقمقل، كدعدع

حخوف الّديادة فييا، مّترمة بسعشى الّصمب  فإنّ  )استفعل(تؤديو، ومثميا أيزا صيغة 
"ومغ ذلظ، أّنيع جعمػا استفعل في أكثخ األمخ لمّصمب، الحي تفيجه بذكل حثيث، ؼيقػل 

 (21).نحػ استدقى، واستصعع واستػىب...."
إلى  ال حاجة فييا غياب داللة الّصمب، يجعل تمظ األفعال مجّخدة حلظ فإنّ ول

 وعشجئح تؤدي معشى اإلخبار عغ الحجث. سقى، وشعع، ووىب،حخوف الّديادة ؼيقال: 
فة في األفعال التي مجيئ العيغ، مزعّ  في السقام نفدو، أنّ  ابغ جّشيويزيف 

 ،فإّن ذلظ كّدخ الكخسّي،كخار في الحجث، فإذا قمشا: نتجت عشو داللة التّ  )فّعل(ميدانيا 
 (22).وتكخاره يذيخ إلى قّػة الفعل

ا "فأمّ ػتي لأللفاظ ومعانييا، يقػل: ذكيل الّر شاسب بيغ التّ لمتّ  وفي سياق شخحو
بسا يذاكل أصػاتيا مغ األحجاث، فباب عطيع واسع، ونيج متمئب عشج  مقابمة األلفاظ

يع كثيخا ما يجعمػن أصػات الحخوف، عمى سست األحجاث عارفيو مأمػم، وذلظ أنّ 
ويحتحونيا عمييا، وذلظ أكثخ مّسا نقّجره، وأضعاف ما  ،جلػنيا بياعالسعّبخ بيا عشيا، في

 (23).ندتذعخه"
ىا ىشا، يؤّكج وجػد عالقة وشيجة بيغ صفات األصػات،  ابغ جّشيإّن كالم 

شبة، لمسأكػالت الخّ  )الخزع(بجليل جعميع  والسعاني الستخّتبة عغ األلفاظ الستزّسشة ليا،
ابذ، وشبيو بيحا يما ىػ صمب و  لكلّ  )القزع(رػا مغ مثل البصيخ، بيشسا خّر 

ولحلظ  في الذّجة والغمطة؛ تمف عغ الخاءفالحاء صػت رقيق، يخ )الّشزخ(و )الّشزح(
اَخَتانِ في قػلو تعالى:  خالّشزوردت لفطة  ِفيِيَسا َعْيَشاِن َنزَّ

الخاء أقػى مغ  فألنّ  (24)
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تخمي إلى تحقيق معشى تجفق  ،اآلية استخجم لفع الّشزخ، بجال مغ الّشزح، ألنّ  الحاء
 وانجفاعو أي: عيشان فّػارتان. الساء

شاول عجدا مغ الكمسات، لكذف انعكاس تالسدألة، في ةدراس ابغ جّشيويتابع 
مغ  ،األلفاظ الستجاندةفة مغ ئػت، عمى داللة الكمسة، ويقف مصّػال مع شاصفة الّر 

)الّديغ، الّراد( ومعشى ػتيغ فيبّيغ الّرمة بيغ صفة الّر  )الػصيمة(و )الػسيمة(مثل 
ا سإذ لّسا كانت الّديغ أضعف مغ الّراد، دّلت الػسيمة عمى معشى ضعيف، بيش الّمفطيغ؛

نفدو قالت العخب )سعيج( حيغ أرادت  ببانية عغ معشى القّػة. ولمدّ عّبخت الّمفطة الثّ 
 خى عػد ي  الّر  ّسا ىػ خفّي، وال يذاىج حّدا، و)صعيج( لعكذ ذلظ؛ ألنّ عالّتعبيخ 

 (25).ذاىجوي  
أكثخ في دراسة ىحه الفكخة، فيحىب إلى أبعج مغ ذلظ، ويثيخ  ابغ جّشيويتػغل 

خوفيا مخّتبة حيث يذيخ مغ خالل بعس الكمسات في لغتشا، إلى مجيء ح عػقّ تَ ما ال ي  
وفق مخاحل حرػل الحجث، ولتػضيح ىحه الفكخة، تصّخق إلى األصػات السذكمة لمفطة 

خوع في البحث، عشج الذّ  فقة الكّف عمى األرضخغمطة الباء، تشاسب  ، فبيغ أنّ )بحث(
أو  ،ة البحث، وىي غػر السخالبمغ عسميّ  انيةتػافق السخحمة الثّ  ،وأن الحاء لرحميا

 (26).ئع السخحمة األخيخة، وىي الّشفث والبّث لمّتخابااء تػ األرض، بيشسا الثّ اثغ في بخ ال
ليعبخ  فالجيع حخف شجيج قّجم؛ "جّخ" :في قػليع ومثل ىحا األمخ ممحػظ كحلظ

يء السجخور، عمى اىتداز الذّ  ر، يجلّ خّ كوىي صػت م اء، ثع الخّ ل الجخّ ة أوّ عغ مذقّ 
 (27).ونازال إلييا تارة أخخى اضصخابو صاعجا عغ األرض تارة، و 

ي بحث مدألة تصابق أصػات األلفاظ قج تعّسق ف ابغ جّشيىكحا يكػن و
مغ كشػز الّمغة العخبّية  يا تسّثل كشدا  ألنّ  جا عطع الفكخة، وجالل الخػض فييا؛مؤكّ  ومعانييا

لمحؿيقة،  ة دراستيا، شمبا  الغائخة، ولحلظ وججناه أثشاء بدصو ليحه القزّية، يذيخ إلى أىسيّ 
ىسع الّجارسيغ إلى إثارتيا  ا  رل بيا، داعيّ ما يتّ  بكلّ  لع تحع ىحه الخاصّية يا إلى أنّ مشبّ 

والّمحة الّجالة،  تيا وصعػبتيا، ال تخمػ مغ الّشكتوبحثيا بذكل مدتؽيس، وىي عمى وعػر 
 عمى لصائف أسخار العخبّية.
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 ةريـــــائر الجزائجريدة البص فــي الذاتي الرومانسيمالمح التصوير في الشعر 

 م(1956-م1947م(و)1939-م1935)
 الجزائر-برج بوعريريج–إلبراهيمي جامعة دمحم البشير ا سمير جريديد. 

 
 

                                                                                                                     الملخص:
يتشاكؿ البحث مالمح الترػيخ الذعخؼ في الذعخ الحاتي الخكماندي الحؼ حػتو جخيجة    

 ق(1358ق،1354) األكلى ا:ػػػمتييػػػػػػػسمدفي  البرائخ الجدائخية
ّخؼ ػػػػػػػػػػػػػإذ ع ـ(؛1956ـ،1947ىػ(/)1375ق،1366كالثانية)ـ(1939ـ،1935/)

بالجخيجة كتجاربيا الذعخية تعخيفا مػجدا، كأّصل لمرػرة الذعخية عشج الغخبييغ كالعخب 
كالجدائخييغ، ثع أكرد نساذج تصبيؿية لمرػر الذعخية لحلظ الشػع مغ الذعخ، ليخمز إلى 

 ائج الستػّصل إلييا، كالتي تزسشتيا الخاتسة.أىع الشت
، الحاتي الخكمانديالذعخ  جخيجة البػػػرػػػائخ الجدائػػػػػخيػػػػػة،  :الكلمات المفتاحية

 .في الذعخ، الشقاد الجدائخيػف، الشقاد العخب  الترػيخ
: Abstract 

     This research deals with the features of poetic decription adopted by 

the Algerian poets in self- romantic poetry which  was comprised in the 

Algerian magazine of ''Bassair''  in its series  the  first  (1354 AH, 1358 

AH) / (1935 1939) and the second (1366 AH / 1375H) (1947, 1956) 

where the research defined the magazine and its  poetic experiences  

briefly,  as it laid foundations of  the poetic  imagery  of the Westeners,  

Arabs, and the Algerians,  and then the study stated practical models of 

poetic imagary  for  this type of poetry, ending with the major results 

arrived to included in the conclusion. 

Keywords: Algerian newspaper albasair, self- romantic poetry, Poetry 

Photography, Algerian Critics, Arab Critics.  

 
 مقدمة:
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 في-دائخييغػػػػاء السدمسيغ الجػػػاؿ جسعية العمسػػػػاف حػػتعج جخيجة البرائخ لد 
 :ياػػسمدمتي
(/)ىػ1375ق،1366ة)ػػػػػػػػػػػػانيػػػػػػػػػػكالثـ(،1939ـ،1935ق(/)1358ق،1354)األكلى
مرجرا ميسا مغ مرادر األدب الجدائخؼ عسػما كالذعخؼ  ،-ـ(1956ـ،1947

إذ كانت السشصمق األساس الحؼ انصمق مشو ، الجارسػف لألدب العخبي  خرػصا؛
الحجيث، كالسرجر السيع  في جسع دكاكيغ عجيج الذعخاء الجدائخييغ، مغ أمثاؿ دمحم العيج 
 آؿ خميفة، كأحسج سحشػف، كعبج الكخيع العقػف، كالخبيع بػشامة ...، فقج ضست ثساني  

، راكحت ما بيغ الشتفة إلى السقصػعة ،إلى ( تجخبة شعخية528كعذخيغ كخسدسائة )
 القريجة ،إلى السصػالت. 

كىي إلى جانب ذلظ، قج حػت عجيج الفشػف الشثخية العخبية، مثل : الخصب)يكفي 
يسي  (،كالسقاالت األدبية التي تتشاكؿ مختمف لحلظ أنسػذجاأف نحكخ دمحم البذيخ اإلبخـا

 القزايا.
كالحق يقاؿ بذيادة الجارسيغ لألدب العخبي الجدائخؼ، أف ىحه الجخيجة لع تكغ 

دبية راؾية بامتياز، ىحا إذا ما استثشيشا الدشػات األخيخة أإعالمية فحدب، بل كانت جخيجة 
مغ الدمدمة الثانية، التي انحجرت فييا إلى مجخد جخيجة عادية  إخبارية ال أكثخ، ألسباب 

 ىا.ليذ ىحا مجاؿ ذكخ 
 كقج اختخنا نحغ دراسة شعخىا في سمدمتييا األكلى كالثانية، كفق العشػاف اآلتي:

جخيجة البػػػرػػػائخ فػػي  الحاتي الخكمانديالذعخ "مالمح الترػيخ في  
 ـ(."1956-ـ1947ـ(       ك)1939-ـ1935الجدائػػػػػخيػػػػػة)

تسج عمييا الذعخاء فسا ىػ مفيـػ الرػرة الذعخية؟ كماىي أىع خرائريا التي اع
 كما ىػ تفديخ ىحه السالمح؟ كىل كفقػا في ذلظ الترػيخ أـ ال؟. ،في ىحا الشػع الذعخ

، قدسشاه إلى العشاصخ سقاؿلكألجل محاكلة اإلجابة عمى اإلشكالية التي تزسشيا ا
 اآلتية:

 التعخيف بالبرائخ في سمدمتييا تعخيفا مػجدا، -1
 االصصالحي لسفيـػ الرػرة الذعخية، التأصيل -2
 البرائخ، في الحاتي الخكمانديالذعخ نساذج تصبيؿية تسثل الرػرة في  -3
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 اتسة التي تتزسغ أىع نتائج الجراسة.خال-4
 التعريف بجريدة البصائر: -1

، كلداف حاليا ك السعبخ جسعية العمساء السدمسيغ الجدائخييغىي الجخيجة الخابعة ل
كأىجافيا،كىحا بعج الجخائج الثالث الدابقة التي صجرت تباعا،كىي:الدشة، عغ آرائيا 

 ،كقج كانت أسبػعية في كمتا الدمدمتيغ.(1)الذخيعة ، الرخاط
 (2)م(:1939م، 1935ه(/)1358ه، 1354البصائر في سلسلتها األولى )-أ

ق، كانتياء في 1354ـ، 1935كقج صجرت في أربع سشػات بجًءا مغ 
(عجد، كضست تدعا كتدعيغ كمئة 180ق، صجر مشيا ثسانػف كمئة)1358ـ،1939سشة

(3) ( تجخبة شعخية199)
. 

ككتب خالليا عجة كتاب ألفػا الشثخ ، نحكخ بعزيع عمى سبيل السثاؿ ال الحرخ: 
يسي، مبارؾ بغ دمحم السيمي، الصيب العقبي،  عبج الحسيج بغ باديذ، دمحم البذيخ اإلبخـا

، فخحات بغ الج راجي، أحسج بغ ذياب، أبػ يعمي الدكاكؼ، حسدة بػكػشة، عمي مخحـػ
 .(4)أحسج بغ الجراجي، عبج الحؽيع الثعالبي، السكي الذاذلي، كإسساعيل بغ عمي القمي

كأما الذعخاء الحيغ نطسػا فييا، فسشيع: دمحم العيج آؿ خميفة، أحسج سحشػف، دمحم 
، أحسج بغ ذياب، دمحم جفاؿ التبدي، كالعباس بغ الذيخ الحديغ، كغيخىع مسا الذبػكي

 .(5)الحقاسشحكخىع 
كأما مكاف الرجكر فكاف في السصبعة العخبية في الجدائخ العاصسة أكال، ثع  

أصبح في مجيشة قدشصيشة، بالسصبعة اإلسالمية الجدائخية، كفي كل الدشػات كاف صاحب 
يخ الجيغ، كقج حجث تغييخ في السجيخ السدؤكؿ كرئيذ التحخيخ االمتياز الذيخ دمحم خ

لمجخيجة؛ إذ في البجاية كاف الذيخ الصيب العقبي، ثع أصبح ؼيسا بعج الذيخ مبارؾ بغ دمحم 
السيمي ىػ السجيخ السدؤكؿ كرئيذ التحخيخ، كذلظ بجءا بالعجد الخابع كالثسانيغ 

 ـ.  1939تػقفيا خخيف سشة ـ ،إلى غاية  1937أكتػبخ 29(،السػافق لػػ84)
كالحاصل ىػ أف الجخيجة قج ضست ثخكة أدبية مغ الشثخ الفشي كالذعخ الجيج في مختمف 

 السجاالت.
 م(1956م، 1947م(/ )1375ه،1366البصائر في سلسلتها الثانية ) -ب

(6): 
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ـ (كصجر مشيا كاحج كستػف 1947ق، 1366صجرت في ثساني سشػات بجءا مغ)
 ـ.1956(عجد ؛أؼ ضعف أعجاد الدشة األكلى، كقج تػقفت سشة361)كثالثسائة 

كىي مثل الدمدمة األكلى كحلظ ، حيث نذخ فييا الكتاب، كالذعخاء مثل: دمحم  
العيج آؿ خميفة، عبج الكخيع العقػف، أحسج معاش الباتشي، حدغ حسػتغ، كغيخىع، 

 (7) .( تجخبة شعخية329كضست تدعا كعذخيغ كثالثسائة )
كأما مكاف الرجكر فقج كاف في السصبعة العخبية بالجدائخ العاصسة ،كأما السجيخ 
يسي شػاؿ  كالسدؤكؿ كصاحب االمتياز كرئيذ التحخيخ فيػ الذيخ دمحم البذيخ اإلبخـا

 ، الحؼ جسع  بيغ كل السدؤكليات. (8)سشػات صجكرىا 
 التأصيل االصطالحي لمفهوم الصورة الشعرية: -2

ل أك اإلجخاءات أك اآلليات أك السشصمقات التي ُيعّػؿ عمييا كثيخا ىي إحجػ الػسائ
في مقاربة الشرػص الذعخية ك الحكع عمييا أك الحكع ليا،  -في العرخ الحجيث  -

كلعل خيخ مثاؿ عمى ذلظ ما قاـ بو الباحث الجدائخؼ الجكتػر دمحم ناصخ في كتابو 
اتجاىاتو خرائرو الفشية -ـ 1975ـ  1925الذعخ الجدائخؼ الحجيث»السػسـػ بػ : 

، الحؼ تحجث ؼيو عغ مسيدات الرػرة الذعخية في االتجاىات الثالثة لمذعخ (9)«
 الجدائخؼ الحجيث كىي :االتجاه التقميجؼ السحافع، االتجاه الػججاني، االتجاه الججيج .

ككحلظ الباحث الجدائخؼ  الجكتػر عبج السمظ بػمشجل في كتابو السخسـػ بػ: 
دراسة نقجية أسمػبية  -السػازنة بيغ الجدائخيْيغ مفجؼ زكخيا ك مرصفى الُغسارؼ »

 .(10)«مػازنة
كقبل إبخاز الشساذج التصبيؿية لمرػرة الذعخية في البرائخ، كجب التأصيل العمسي 

تي تشاكلتيا، أك عمى األقل أىسيا، كخرػصا التي اعتسجنا ليا، مغ خالؿ التعخيفات ال
 عمييا في التصبيق.

إنسا جاءنا عغ شخيق اتراؿ  )*(استخجاـ ىحا السرصمح الشقجؼ "صػرة"»إف 
الثقافة العخبية الحجيثة بالثقافة الغخبية، فيػ ؼيسا نحدب تخجسة لمسرصمح الشقجؼ الغخبي 

(Image»)(11) أما الرػرة »يحيى الذيح صالح، إذ يقػؿ: -كحلظ -، كيؤكج ىحا الخأؼ
( دخمت الشقج العخبي في Imageبرفتيا مرصمحا نقجيا فيي تخجسة لمفطة الفخندية )
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إف مرصمح الرػرة الذعخية لع يكغ »، كيؤكج ما ذىب إليو بقػلو (12)«العرخ الحجيث
 .(13)«متجاكال بيغ العخب القجامى

تشاكؿ الرػرة الذعخية، كإف لع تكغ بيحا كلكشيسا ال يشؽياف كجػد الجراسات التي ت
الشقج العخبي كاف يتشاكؿ الرػرة في مجاالت بالغية كالسجاز كالتذبيو »السرصمح، فػ 

محط العشاية مغ شخؼ الجارسيغ كالشقاد القجامى كالسحجثيغ »، كقج كانت (14)« كاالستعارة
 .(15)« عمى الدػاء

مغ يحىب إليو كيتبشاه، -أيزا -كلدشا بجعا في تبّشي ىحا الخأؼ، إذ ىشاؾ ،
كيصخحيا مػجػدة  [،الرػرة الذعخية]فػالسذاكل كالقزايا التي يثيخىا السرصمح الحجيث 

 .(16)في التخاث البالغي كالشقجؼ عشج العخب
،كفي بعس (17)كقج حطيت بعشاية الجارسيغ، كيتجمى ذلظ في الحجيث عغ أىسيتيا

 ا تقديسيا كفرميا تدييال عمى القارغ. التعخيفات التي كضعػىا ليا ،كالتي ارتأيش
 
 التعريفات الغربية:   -أ

لقج عشيت »كردت تعخيفاتيا في القػاميذ، كفي بعس تعخيفات الباحثيغ؛ فػ 
السعاجع الغخبية عشاية شجيجة بسفيـػ "الرػرة" الحؼ يتخح لو معاني كثيخة في الثقافة 

كىػ في الخياضيات ،كىػ في  الفكخية السعاصخة، فيػ في الديشسا، كىػ في الخسع،
الجيشات الػراثية، كىػ في تسثيل األصل، كىػ في الذبو، كىػ في االنصباع، كىػ في 

 .(18)«اإلدراؾ، كىػ... أخيخا في جسالية األدب، كىػ الذأف الحؼ يعشيشا مشو
( تعخيفيا كسا يمي: Grand Larousseفقج أكردت دائخة السعارؼ )الركس( )

أسمػب يجعل الفكخة تبخز بكيؽية أكثخ حداسية كأكثخ شاعخية تسشح الرػرة األدبية »
الذيء السػصػؼ أك الستكمع عشو، أشكاال كمالمح مدتعارة مغ أشياء أخخػ ُتكّػف مغ 

 .(19)«الذيء السػصػؼ عالقات التذابو كالتقارب مغ أؼ كجو مغ الػجػه...
ة كحلظ، نكتفي بحكخ كأما إذا انتقمشا إلى التعخيفات االصصالحية كججناىا كثيخ 

ُيعّج مغ أحدغ السشطخيغ لمرػرة »بعزيا أك أىسيا، فيحا "بخنار قخاسي" الحؼ 
أنيا استحزار مذيج مغ الصبيعة أك مغ حؿيقة اإلنداف، إنيا »، يعخفيا بػ (20)«الذعخية

إجساال ربط االىتدازة العاشؽية التي يخيج الفشاف أف يػلجىا في محاكلة لسشافدة في محاكلة 
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األشياء ، كىي نجاء إلى العالع مغ أجل اإلحداس بالخاص، كإلى السعخكؼ مغ أجل أف 
تبخز في مفاتغ الذيء السدتكذف، العالقة الججيجة بيغ األشياء التي ىي عبارة عغ إبجاع 

 .(21)«نفدي
 -ـ1889كىػ شاعخ فخندي "]"pierre reverdiكسا يعخفيا بيار ريفاردؼ "

بأنيا إبجاع ذىشي صخؼ، كىي ال يسكغ أف  »، (22)[جيثـ" مغ أقصاب الذعخ الح1966
تشبثق مغ السقارنة كإنسا تشبثق مغ الجسع بيغ حؿيقتيغ كاقعيتيغ تتفاكتاف في البعج، قمة 

بيغ حؿيقتيغ (ػف قاصخةػػػػػككثخة...كاليسكغ إحجاث صػرة بالسقارنة)التي غالبا ما تك
 .(23)«العقلكاقعيتيغ بعيجتيغ لع يجرؾ بيشيسا مغ عالقات سػػ 

خيغ غخبييغ، ػػػّػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالػاقع أف ىشاؾ تعخيفات أخخػ لمرػرة الذعخية مغ قبل مشط
مغ أمثاؿ: فخاندػا مػرك، جاف مػليشػ، ك جػئييل تاميغ،  ،(24)أكردىا الباحث الػلي دمحم 

أف السقاـ ال يدسح بحكخىا كتتبعيا كميا، فحلظ أمخ يخخجشا  جاف كػىيغ، بػرس...، غيخ
عغ صسيع البحث في ىحا العشرخ الستعمق أساسا بخرائز الرػرة الذعخية في 

 السجكنة الذعخية لمبرائخ الجدائخية.
 التعريفات العربية:-ب 

لقج أسيع الجارسػف العخب في التشطيخ لسرصمح الرػرة الذعخية، كلكغ ىحا الجيج 
يطل مجخد نصفة في قامػس بالؿياس إلى ما كتب الغخبّيػف في ىحا »ؼ بحلػه الح

 .(25)«السجاؿ
كتعػد بجاية االىتساـ الشقجؼ بالرػرة لجػ الشقاد العخب إلى اىتساـ أصحاب 

يعج مغ أكائل الكتب » ،الحؼ (26) الجيػاف بالرػرة الذعخية في كتابيع الشقجؼ "الجيػاف"
الرػرة عشرخا ُميّسا كركشا أساسا لتحقيق التججيج الذعخؼ، الشقجية التي أثارت مػضػع 

كاف »التي  (27)«فخأكىا كسيمتيع لسا تصمعػا إليو مغ تججيج في مقاييذ الذعخ الشقجية
مبعثيا األكؿ ما كججكا لرػرة الذعخ عشج السحافطيغ مغ اىتساـ بالّرشعة كالصُّالكة 

كركح العرخ كما انصبع لجييع مغ صػرة  المفطية...كالخياؿ القخيب...مسا رأكه ال يتشاسب
 .(28)«ججيجة لمذعخ الحجيث تخالف في خصػشيا كضالليا تمظ الرػرة أشج السخالفة

كبعج الجيػانييغ تػالت محاكالت الشقاد كجيػدىع الشقجية في بحث الرػرة، حتى » 
فزال عغ الجراسات » ، (29) «فيياال يكاد يخمػ كتاب نقجؼ مغ فرل أك مبحث 
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السدتقمة التي فتح آفاقيا مرصفى ناصف في كتابو  " الرػرة األدبية" الحؼ ُيعّج أكؿ 
بتقجيع بحث في التشطيخ الشقجؼ الحجيث لمرػرة كتقجيع السفيـػ الغخبي لقزايا كتاب يشفخد 

 .(30)«الرػرة كمذكالتيا إلى القارغ العخبي
تشاكلت الرػرة الذعخية كمفيػميا، مثل: كسا كانت ىشاؾ جيػد كدراسات نقجية 

الرػرة في » ، ككتاب(31)«الرػرة الفشية في التخاث الشقجؼ كالبالغي عشج العخب» كتاب
،كقج (32)«دراسة في أصػليا كتصػرىا-الذعخ العخبي حتى آخخ القخف الثاني اليجخؼ 

عّجىسا عبج السمظ مختاض مغ الجراسات العخبية السعاصخة السخمػقة التي ُكتبت عغ 
، كغيخىا مغ الجراسات التي ستّتزح أثشاء حجيثشا عغ بعس السفاـيع (33)الرػرة الفشية 

 الستعمقة بالرػرة الذعخية.
ىي  كإذا جئشا نبحث عغ تمظ السفاـيع كججناىا متعجدة كمختمفة؛ فالرػرة الذعخية 

تعتسج عمى التذبيو كالسجاز كالتقابل كتجسع بيغ »، كسا (34)« جسيع األشكاؿ السجازية»
كثيخ مغ الطالؿ كاأللػاف، كتدتغخؽ المحطة الذعخية أك السذيج الخارجي كال تكتفي أف 

 .(35)«تمع إلساما سخيعا 
كالسالحع عمى التعخيفيغ الدابقيغ لمرػرة الذعخية اتفاقيسا في ناحية اعتبار  

السجاز أساس ؾياميا، غيخ أف ىشاؾ مغ الجراسيغ مغ ال يػافقيسا الخأؼ كمّيا، حيث يحىب 
إلى أف الرػرة الذعخية، يسكغ أف تكػف بغيخ السجاز، مثمسا ذىب إليو أحجىع، إذ يقػؿ 

، (36)«كّششا قج نرل إلى الرػرة مغ غيخ شخيق السجاز أيزاكل» عبج هللا دمحم محدغ:
أؼ يسكغ تحقيق الرػرة الذعخية أك الػصػؿ إلييا عغ شخيق الحؿيقة التي ىي مقابل 

إذا كانت الرػرة تقػـ :»بقػلو السجاز، كيؤيج ىحا الخأؼ باحث آخخ، كذلظ حيشسا يرخح 
ارات حؿيؿية االستعساؿ ال ترمح أساسا عمى العبارات السجازية، فال يعشي ىحا أف العب

لمترػيخ، بل إنشا نجج كثيخا مغ الرػر الجسيمة الخربة جاءت مغ استخجاـ عبارات 
 .(37)«حؿيؿية ال مجاز فييا

مغ التعخيفات الدابقة ىػ إعصاؤىا السجاز أىسية كبخػ في تذكيل  كالػاضح
ال  -رغع إقخاره بأىسيتو-الرػرة الذعخية، ؼبعزيا يقرخىا عميو فحدب، كبعزيا اآلخخ

 يجعمو الػسيمة الػحيجة لتحقيق الرػرة، بل تُعّجه بعس التعخيفات إحجػ الػسائل فقط.
ة قائسة عمى أساس نفديّ  فيي كىشاؾ مغ الباحثيغ مغ يجعل الرػرة الذعخي 



2020جوان11 العددــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة اآلداب واللغات  

76 

رمد مرجره الالشعػر، كالخمد أكثخ امتالء كأبمغ »،أك (38)«تعبيخ عغ نفدية الذاعخ»
 .(39)«تأثيخا مغ الحؿيقة الػاقعة

كاف آباؤنا األكلػف، »كسا كانت األسصػرة أساس تذكيل الرػرة الذعخية، فقج
فإف الرػرة الذعخية ليدت في يعيذػف عمى األسصػرة، كاليـػ ال تخفى األسصػرة تساما، 

،كسا (40)«جػىخىا إال ىحا اإلدراؾ األسصػرؼ الحؼ نعقج فييالرمة بيغ اإلنداف كالصبيعة
نحػ دراسة شعخنا القجيع في ارتباط صػره » ذىب أحج الجراسيغ إلى أف بحثو يتجو   

كانت السشبع الفشية باألساشيخ كالسعتقجات الجيشية، كالسسارسات الذعائخية القجيسة التي 
 .(41)«األكؿ ليحه الرػرة

غيخ أف صاحب ىحا الخأؼ ال يكتفي باألسصػرة فحدب، بل يحىب إلى تعخيف 
فالرػرة تذكيل لغػؼ، يكػّنيا خياؿ الفشاف مغ معصيات متعجدة، يقف العالع »آخخ، 

السحدػس في مقجمتيا، فأغمب الرػر مدتسجة مغ الحػاس إلى جانب ما ال يسكغ إغفالو 
يقجميا الذاعخ رػر الشفدية كالعقمية، كإف كانت ال تأتي بكثخة الرػر الحدية ،أك مغ ال

 .(42) «أحيانا كثيخة في صػر حدّية
فأساس الرػرة الذعخية حدب ىحا التعخيف ىػ خياؿ الفشاف الحؼ يذّكميا مغ 

 معصيات كثيخة أبخزىا العالع السحدػس.
لعل ميدتيا أنيا اتدست كىشاؾ بعس التعخيفات األخخػ لمرػرة الذعخية، ك 

خيخ مثاؿ عمى ذلظ ىػ ىحا التعخيف  تحجيجىا             كمشصمقاتيا، كلعلبالتػسع في 
الرػرة في الذعخ ىي "الذكل الفشي" الحؼ تتخحه األلفاظ كالعبارات بعج أف » يُعجّ الحؼ 

يشطسيا الذاعخ في سياؽ بياّني خاص ليعبخ عغ جانب مغ جػانب التجخبة الذعخية 
لكاممة في القريجة مدتخجما شاقات المغة كإمكاناتيا في الجاللة كالتخكيب كاإليقاع ا

كالحؿيقة كالسجاز كالتخادؼ كالتزاد، كالسقابمة كالتجانذ كغيخىا مغ كسائل التعبيخ الفشي، 
كاأللفاظ كالعبارات ىسا مادة الذاعخ األكلى التي يرػغ مشيا ذلظ الذكل الفشي، أك يخسع 

 .(43)« ذعخيةبيا صػره ال
فإذا كشا قج رأيشا سابقا عجـ تػسع التعخيفات في تحجيج مفيـػ الرػرة كمشصمقاتيا، 
فإف الحؼ نالحطو ىشا ىػ شسػلية الرػرة لعجد كبيخ مغ األدكات التعبيخية الذعخية مغ: 

 كتخادؼ، كتزاد. ،داللة ،كتخكيب، كإيقاع، كحؿيقة،كمجاز
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كالباحث ىشا ليذ ب ْجعا ؼيسا ذىب إليو، بل ىشاؾ مغ يػافقو الخأؼ مغ الجراسيغ 
 الجدائخييغ ،كىػ ما سشعخض إليو الحقا.

يع  -كحلظ-كمغ التعخيفات التي اتدست  بالذسػلية، نحكخ تعخيف عبج هللا إبخـا
 الحؼ جاء ضسغ تقجيسو لكتاب "الرػرة الذعخية في الشقج العخبي الحجيث"، كىحا نز

الرػرة في األدب، ىي: الرػغ المداني السخرػص ،الحؼ بػساشتو يجخؼ »التعخيف 
تسثيل السعاني، تسثال ججيجا كمبتكخا، بسا بحيميا إلى صػر مخئية معبخة، كذلظ الرػغ 
الستسيد كالستفخد، ىػ في حؿيقة األمخ، عجكؿ عغ صيغ إحالية مغ القػؿ إلى صيغ 

في تزاعيف الخصاب األدبي. كما تثيخه الرػرة في حقل إيحائية، تأخح مجياتيا التعبيخية 
األدب، يترل بكيؽيات التعبيخ ال بساـياتو. كىي تيجؼ إلى تحػيل غيخ السخئي مغ 

» السعاني إلى السحدػس، كتعػيع الغائب إلى ضخب مغ الحزػر، كلكغ بسا يثيخ
شى األدبي بفخادتو بقخيشة أك دليل. األمخ الحؼ يغحؼ السع« التأكيل» كيدتجعي« االختالؼ

السخرػصة لجػ الستمقي، إذ تشحخؼ األلفاظ في التذكيل الرػرؼ عغ دالالتيا 
، كمغ ثع يسشح الشز ىػيتو، التي تتججد خصابية حافة كججيجةالسعجسية إلى دالالت 

 .(44)«دائسا، مع كل قخاءة
بجدء  كلػ-كيطيخ لشا اآلف أف ما أكردناه مغ تعخيفات لمشقاد العخب، قج أحاط     

بالّتأصيالت الشطخية لسرصمح الرػرة الذعخية، ذلظ السرصمح الشقجؼ  -ال بأس بو 
 الحجيث الحؼ ندتشج إليو في مقاربة الذعخ كالتسييد بيغ جّيجه ك رديئو.

 :تعريفات الصورة عند الّنقاد الجزائريين   -جــــــ
الشقاد الجدائخيػف في التشطيخ لمرػرة الذعخية مغ جية، كفي البحث عغ  أسيع

 خرائريا، سػاء أكانت إيجابية أـ سمبية عمى حّج سػاء.
كقج كانت ىحه الجيػد أحدغ التعخيفات في نطخنا كتقجيخنا، ذلظ أّنيا عسمّية قابمة 

قاط مشصمقاتيا عمى لمتجديج كالتصبيق، كلع تكغ تجخيجية كال مبيسة كال معقجة، يرعب إس
 الشز الذعخؼ، كىحا ما يتزح بعج قميل، فشحيل عمى بعزيا، كنػرد بعزيا.

فسغ الجارسيغ الحيغ تحجثػا عشيا نحكخ: فاتح عالؽ في كتابو "مفيـػ الذعخ عشج 
ركاد الذعخ العخبي الحخ"، كيحيى الذيخ صالح في كتابو "شعخ الثػرة عشج مفجؼ زكخيا 
دراسة فشية تحميمية"، ودمحم الرالح خخفي في كتابو" جساليات السكاف في الذعخ الجدائخؼ 
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 (45)السعاصخ". 
كإذا صػبشا الشطخ تجاه عبج السمظ مختاض كججناه يتحجث عغ الرػرة الذعخية  

مخادفيغ -)أحيانا يدسييا األدبية كأحيانا الفشية(، ككال السرصمحيغ يبجكاف في تقجيخنا
 لسدتعسل مغ قبمشا )الرػرة الذعخية(.لمسرصمح ا

إف الرػرة األدبية، سػاء عميشا » كقج عّخفيا تعخيفات عجيجة يػرد بعزيا، إذ يقػؿ:
أكانت بالغية أـ غيخ بالغية في أصل ندجيا المفطي، فإنيا أمدت في معجع الشقج 

أركع أدبّية األدبي السعاصخ ركًشا ؼيو، كمطيًخا مغ مطاىخه. كىي السفيـػ الحؼ يسُثل في 
 .(46)« األدب كشعخّية شعخه

أف الرػرة األدبية ليدت تذبييا أك استعارة أك » كفي تعخيف آخخ يحىب إلى  
كشاية أك مجازا عمى كجو الزخكرة، بل كثيخا ما تسُثل ىحه الرػرة في اندياحات الّمغة 

ألدبية القجيسة الّذعخية السعاصخة الخالية مغ ذلظ، مغ حيث لع تكغ الّرػرة في الكتابات ا
 .(47)«تكاد تدتغشي عغ أدكات البالغة تتخحىا في ندجيا

فيػ في تعخيفو كإف أقخ بأف الرػرة الذعخية يسكغ أف تكػف تذبييا أك استعارة أك 
كشاية، فإنيا ليذ بالزخكرة تقترخ عمى ذلظ فقط، كإنسا تكػف أحيانا في اندياحات المغة 

 ألدكات.الذعخية السعاصخة التي تخمػ مغ تمظ ا
كفي إحجػ تعخيفاتو األخخػ نججه ُيػّسع مفيـػ الرػرة، كيجعميا مختبصة بالحكؽ، 
كلكشو ليذ الحكؽ العادؼ أك اآلني الستغيخ غيخ السرقػؿ، كلكشو الحكؽ األدبي الخؼيع 

كالحق أف »الحؼ يحرل لمستمقي مغ قخاءاتو الكثيخة لألدب الجسيل، فيػ يرخح قائال: 
، ليذ نطخية مفيػمية يتأسذ عمييا  الّرػرة الفشية، أك الّذعخية ،فكالىسا قج يقاؿ كال حخج 

محىب فشي، كلكشيا إجخاء تحكقي بحيُث تسُثل في كل الشرػص األدبية السددانة 
بالترػيخ البجيع، فكسا أف الّحكؽ ممكة تحرل لمستمقي في تحكؽ جساؿ الكالـ، فإف 

ترػِّر لمشز الستمقَّى، ؼيقع تسثُّل أشػراىا التي الرػرة الفّشية تقع في الحىغ الستمقِّي، كالس
تتجمى في شبكة الشز الذعخؼ الخؼيع، فتػّسع مغ دائخة التحكؽ، كترقل ممكة 

 .(48)«الّتفيع
ك ُيدمسشا فيسشا البديط الستػاضع ليحا التعخيف إلى أف كسيمة الذاعخ في بشاء 

كيجدجه في الترػيخ البجيع، الرػرة الذعخية ىي التحكؽ الجسيل الحؼ يحدو الذاعخ 
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 دكف أف يتقيج بسحىب فشي معيغ كالسحىب الخكماندي أك الكالسيكي أك غيخىسا.
كلعمشا ندتشتج مغ كل ما سبق أف الرػرة الذعخية عشج عبج السمظ مختاض  

متعجدة السفاـيع، كىي بالشدبة إليشا مجّسع كّل تمظ السفاـيع كاآلراء، فيي البالغة أحيانا، 
أجدائيسا أحيانا أخخػ، أكىي اندياح المغة الذعخية التي تخمػ مغ الػسائل أك بعس 

البالغية، كفي أحاييغ أخخػ تكػف إجخاء تحكؾّيا يحرل في كل الشرػص السددانة 
 بالترػيخ البجيع، يجركيا الستمقي كحلظ بالحكؽ الخؼيع.

ية سػاء أكاف كأما الباحث  األخزخ عيكػس فقج اىّتع اىتساما كبيخا بالرػرة الذعخ 
( مقاالت عمسية عغ 03ذلظ في القجيع أـ في الحجيث، كيتجمى ذلظ في كتابتو ثالثة )

، التي كاف يرجرىا قدع المغة العخبية كآدابيا، (49)الرػرة الذعخية في مجمة اآلداب
الرػرة الذعخية في القريجة » ككحلظ في رسالتو األكاديسية األكلى السػسػمة بػػ 

 .(50)«نقجية بالغيةدراسة -الجاىمية
أداة » فقج تحجث عغ الرػرة مغ نػاح متعجدة، مشيا ناحية الخياؿ الحؼ ىػ 

الّرػرة كمرجرىا، بو تتّذكل، كمغ خاللو تطيخ لمعيغ في ىيئتيا كحخكتيا كبألػانيا 
كأصػاتيا ناشقة تشبس بالحياة، لحا فإّف الحجيث عغ الّرػرة الّذعخية بسعدؿ عغ الخياؿ 

،كيػاصل الحجيث عغ (51)«العبث، كجيجا ضائعا ال شائل مغ كرائو يربح ضخبا مغ
في الحؿيقة إنو ال يسكغ »الخياؿ كعالقتو بالرػرة كدكره فييا، جاعال مشو شيئا ميسا، فػػػػػػػ 

ء اسسو صػرة شعخية ما لع نتحجث في الػقت نفدو عغ الخياؿ، ألف يأف نتحجث عغ ش
أف نترػر شاعخا بال خياؿ أك شعخا بال  ىحه الرػرة إنسا ىي نتاج لو، كال يسكغ

 .(52)«صػرة
كالػاقع أنشا كإف كشا ال نشكخ دكر الخياؿ في بشاء الرػرة الذعخية الجيجة، فإنشا ال  

الباحث ؼيسا ذىب إليو مغ جعل الرػرة الذعخية مقترخة عمى الخياؿ  -كغيخنا-نػافق
فحدب، كأف الحجيث عشيا مغ دكنو نػع مغ العبث حدب رأيو، كلكّشو تخاجع عغ ىحا 

 خ لمرػرة، كىػ ما يتزح الحقا.ؼيسا بعج حيغ أعصى تعخيفا آخ
كسا ذىب الباحث إلى أّف ماـية الرػرة الذعخية لع تكغ معخكفة لجػ الشقاد العخب 
القجماء بالسفيـػ السعاصخ، كلكغ حجيثيع عغ الرػرة البيانية: تذبييية كانت أـ استعارية 

الذعخية  أـ كشائية، كاف فييا كثيخ مغ المسحات الفشية التي ال تدتغشي عشيا الرػرة
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 .(53)السعاصخة
كأما كسيمتيع في تذكيل الرػرة، فقج كانت متعجدة، إذ لع تقترخ عمى أداة كاحجة 

بحثػا عغ الرػرة في كل » فقط، كلع يقرخكىا عمى عمع معيغ مغ عمـػ العخبية، كإنسا
تعبيخ شعخؼ جسيل، كلع يحرخكا دراستيع ليا في األنساط البيانية الذائعة مغ تذبيو 

ة، ككشاية، كلكشيع تعجكىا إلى أنػاع البجيع السختمفة مغ جشاس كشباؽ كتػرية كغمػ كاستعار 
كمبالغة كغيخىا مغ أساليب البجيع الستشػعة، كإف كاف اىتساميع أكثخ بفغ التذبيو، كلعميع 
عّجكا الذاعخ شاعًخا لقجرتو عمى اإلتياف بالتذبيو الحدّي الجقيق الحؼ يقمب الدسع برًخا 

ألشياء الستباعجة، كيصابق بيغ شخفي التذبيو كيقارب بيشيسا حتى لكأّف كيؤلف بيغ ا
 .(54)«السذّبو بو ىػ السذّبو نفدو عمى حج تعبيخىع

كُيجخل األخزخ عيكػس عشرخ الخياؿ في أثشاء حجيثو عغ اىتساـ الشقاد العخب  
الخياؿ،  القجماء بالتذبيو كاالستعارة، مبخزا فزمو كدكره ،كأف الدبب في ذلظ يعػد إلى

لع يكػنػا ليعشػا كل ىحه العشاية بالتذبيو في الجرجة األكلى كاالستعارة في الجرجة » فيع
 .(55)«الثانية إال لسا فييسا مغ خياؿ شعخؼ مثيخ سػاء شعخكا بحلظ أـ لع يذعخكا

ثع انتقل إلى الحجيث عغ العالقة بيغ الرػرة الذعخية كاألنػاع البالغية مفّرال  
لقج تحجث البالغيػف القجامى عغ أربعة أنػاع مغ الرػر » الحجيث في ذلظ قائال: 

البالغية يشتطسيا أسمػباف مغ أساليب التعبيخ ىسا الحؿيقة كالسجاز... كىحه الرػرة  ىي 
 اية كالبجيع بذتى أنػاعو كألػانو.                 التذبيو كاالستعارة كالكش

كبتعبيخ آخخ يسكغ أف نقػؿ: ىشاؾ أربعة أنساط مغ الرػر البالغية التي درس 
الشقاد البالغيػف الذعخ مغ خالليا كىي: الرػرة التذبييية كالرػرة االستعارية كالرػرة 

امى قج تحجثػا عغ الرػرة ، أؼ أف الشقاد العخب القج(56)«الكشائية كالرػرة البجيعية
 الّذعخية كدرسػىا في الرػر البالغية األربع.

كسا تحجث الباحث األخزخ عيكػس عغ السفيـػ الحجيث لمرػرة الذعخية مقارنا  
بيشو كبيغ السفيـػ القجيع؛ حيث ذىب إلى أف الّشطخة الشقجية الحجيثة لمرػرة تتعجػ 

رل الرػرة  عغ ذات الذاعخ كيفخغيا مغ السفيـػ البالغي القجيع الحؼ فرل أك كاد يف
محتػاىا الػججاني كؾيستيا الذعػرية، كربسا كاف ىحا الفرل ىػ الفارؽ الجػىخؼ بيغ 

، فالسفيـػ البالغي القجيع   (57)مفيـػ الشقاد السحجثيغ لمرػرة كمفيـػ الشقاد األقجميغ ليا
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اكية نطخ الستمقي...]ك[ لع يشطخ إلى الرػرة مغ زاكية نطخ السبجع، كإنسا درسيا مغ ز »
ىحه الشقصة ىي التي تذكل الفارؽ الجػىخؼ بيغ السفيـػ القجيع كالحجيث لمرػرة 

 .(58)«الذعخية
كبعج ىحه اآلراء التي ُيػردىا الباحث إزاء الرػرة الذعخية  مغ مختمف الشػاحي 

ي ى -في الػاقع-إف الرػرة الذعخية » يخمز إلى تقجيع تعخيف شامل ليا، حيث يقػؿ:
كّل تعبيخ شعخؼ يشقل إحداس الذاعخ إلى الستمقي فُيثيخ انفعالو كُيحّخؾ مخّيمتو، كيؤثخ 
في فكخه ككججانو بحيث يجبخه عمى االستجابة العاشؽية أك الشفدية السصمػبة. كليذ ميسا 

الرػرة تذبييا أك استعارة أك أؼ لػف مغ ألػاف البجيع، بل ليذ  أف تكػف مغأك ضخكريا 
مغ الزخكرؼ أف تكػف مغ السجاز أصال... ذلظ ألف مغ شخكط الرػرة الذعخية 
الشاجحة إثارة االنفعاؿ أك إثارة الػججاف أك إثارة السخيمة أك إثارتيسا كالتأثيخ فييا جسيعا، 

يخية الخصابية يُسكغ أف تكػف صػرة شعخية معّبخة كالرػرة الػصؽية التي تعتسج المغة التقخ 
كمثيخة، فالتعبيخ بالحؿيقة بجال مغ السجاز ليذ عامال مغ عػامل إخفاؽ الرػرة 

 .(59)«أبجا
كالحؿيقة أف ىحا التعخيف في نطخنا شامل كاع  كجّيج، ذلظ أنو كسع السفيـػ كلع 

قجرة عمى نقل إحداف الذاعخ يقرخه عمى كسيمة أك كسائل معيشة، كإنسا جعل كل ما لو ال
إلى الستمقي كإثارة انفعالو كتحخيظ مخيمتو، جعمو صػرة شعخية ناجحة كالتيع الػسيمة بعج 

 ذلظ.
الرػرة الذعخية إبجاع ذىشي مرجره الذعػر » كأما دمحم ناصخ بػحجاـ فيخػ بأف 

عارة أك كالالشعػر في آف كاحج، أساسو إيجاد عالقات بيغ األشياء، تشتقل بػاسصة است
كصف أك تذبيو، ككمسات  متػفخة عمى شاقات تعبيخية مكثفة مذحػنة بعاشفة إندانية، 
تثيخ في الستمقي انفعاالت كججانية، تداعج عمى الكذف كمعخفة غيخ السعخكؼ، ككلػج 

، أؼ أنو ربط الرػرة الذعخية بإثارة انفعاالت (60)«العالع الجاخمي كالشفدي لمذاعخ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجانية في نفذ الستمقي، تداعج عمى الكذف ككلػج العالع الجاخمي كالشفدي كجػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لمسبجع، كالقجرة عمى نقمو إليشا لكي تكػف ناجحة.
أخيخا، نقػؿ: إف خالصة تعخيفات الرػرة الذعخية لجػ الّشقاد كالجارسيغ الغخبييغ  

ؼ، كالتشػع كالثخاء، فيي أحيانا الخياؿ ىي التعجد كاالختال -في القجيع كالحجيث-كالعخب، 
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كأحيانا الذعػر أك الالشعػر، كأحيانا ما كاف ُيجرس في البالغة ،كأحيانا الخمد 
كاألسصػرة، كأحيانا أخخػ التعبيخ الجسيل الحؼ يثيخ الستمقي كيشقل إحداس الذاعخ 

 كشعػره إلى القارغ كيؤثخ ؼيو.
 :في البصائر رومانسيالذاتي الالشعر في نماذج تطبيقية تمثل الصورة -3

نخػ أنو ال ضيخ في التحكيخ بسذسػالت ىحا القدع، كذلظ حتى نجعل القارغ أكثخ 
اتراال بحلظ الذعخ كأكثخ فيسا لػجية نطخنا لخرائز الرػرة، فيحا االتجاه يتشاكؿ ؼيو 

 الذاعخ: الصبيعة بالػصف كالتأمالت الحاتية كالشفدية كالخػاشخ كغيخىا.....
تشاكلشا كصف الصبيعة في ىحا االتجاه مغ ناحية، الترػيخ كججنا ؼيو تفاكتا  كإذا

جميا كاضحا بيغ التػفيق أك الجػدة أك القػة مغ جية، كاإلخفاؽ كالزعف مغ ناحية 
 أخخػ.

كلكي ال يكػف كالمشا ىحا إنذائيا يُعػزه الّجليل، كاف البج عميشا مغ سػؽ األمثمة  
 التي تؤيج رأيشا كتػضحو.

يحا دمحم العيج آؿ خميفة في إحجػ قرائجه السػسػمة بػػػػػ "دمعة آسف عمى القسخ ف
 ، كىي مغ القرائج التأممية التي اتخح فييا القسخ مػضػعا لحلظ، يقػؿ:(61)الخاسف"

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لمعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْخ 
 

 خدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف القسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْخ  
   

**** 
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذا دىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى

  
 زيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغ البيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا؟

   
 غذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظ

  
 كجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الفمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظ

   
 كعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخػ الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجر

  
 البذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخ صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفػ

   
***** 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لمعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخ
  

 خدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف القسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخ  
   



2020جوان11 العددــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة اآلداب واللغات  

83 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغ ذا رمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى
  

 ممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظ الّدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسا؟
   

 العرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ
  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـْ   ُيْدجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الغ س 
   

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْخ   كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػشجع خ 
  

 يْخمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الّذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخْر 
   

 كغيخىا مغ األبيات األخخػ لمقريجة نفديا.        
حتى ال نقػؿ مغ -كالػاقع أف الّزعف في ىحه األبيات كاضح مغ ناحية الترػيخ 

سػاء عخضشا ىحه األبيات عمى مختمف الذخكط التي حجدىا الشقاد، أك اعتسجنا -كجو آخخ
عمى الحكؽ األدبي الخاقي، ففييا ضعف كاضح يتجمى في الحجيث عغ : القسخ ،الشجع 

كال ُركاء كال قػة كال تأثيخ كال إقشاع، حتى كلػ قخأنا  كالحمظ، حجيثا باىتا ال عاشفة ؼيو،
 القريجة مخات عجيجة، كحاكلشا استكشاه السعاني العسيقة أك الخؽية، فال أثخ لحلظ.

،كججنا الذيء (62)كإذا انتقمشا إلى قريجة أخخػ كسسيا دمحم العيج بػػػػ" آفة العيغ" 
مجخد كصف بارد كحجيث متكمف، ال نفدو، إذ نججه في ترػيخه ألضخار العيغ يرفيا 

نمسذ ؼيو أثخا لعاشفة الذاعخ كال إحداسا يذعخ بو، كيشقمو إليشا فيؤثخ فيشا كيجعمشا 
نتجاكب معو، بل عمى العكذ مغ ذلظ ،فشججه يتكمف الشطع ،كيعسل الفكخ كالسشصق 

 كالعقل، إذ يقػؿ في بعس أبيات القريجة:
 آفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيغ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

  
 آفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيغ

   
 العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيغ قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج رغبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

  
 شػحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت بالشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس

   
 جخعتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج

  
 أكردتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاْس 

   
 عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الجدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج

  
 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجأت بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالّخاس

   
 عمقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيغ فدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقت آدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
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 آفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيغ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

  
 آفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيغ

   
 نطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخة عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤاؿ

  
 نطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخة عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغ رجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء

   
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإذا الخشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج زاؿ

  
 كإذا الغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّي جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء

   
الحؼ سيصخ عمى  البخكدة كالتكمفالعيغ بتمظ كيدتسخ الذاعخ في الحجيث عغ 

 القريجة كميا.
كال يكفي االعتساد عمى الرػر البيانية الستتالية الستجّدجة في االستعارات  

، في بعس أشصخ القريجة في إثبات قػة الترػيخ أك تػؼيقو، فالزعف (63)السكشية
اضح جشى كاضح جمّي ، كال دكر لتمظ الرػر البيانية في تغصيتو، ماداـ ىشاؾ تكّمف ك 

عمى عشرخ الترػيخ في ىحه القريجة، كمغ بيغ تمظ االستعارات السكشية ما كرد في 
 قػلو اآلتي:

 رغبػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػيغ قػػػػػػػػػػػػػػػػػػج
  

 شػحػػػػػػػػػػػػػػػػػػت بالشػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس
   

 جخعتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج
  

 أكردتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس
   

فقج شبو العيغ باإلنداف الحؼ يصيح بالشاس كيجخعيع الكسج ،                
 كيػردىع البأس.

لسحسج العيج آؿ  (64)«كلّيُت نحػؾ ك ْجيي»كفي قريجة تأممية أخخػ عشػانيا  
خميفة نجج الذيء نفدو مغ الزعف كالبخكدة، كعجـ القجرة عمى إثارة االنفعاؿ، كالتخيل، 
كاإلثارة، كاإلقشاع، مغ جية، كفي الػقت نفدو عجـ إحداس القارغ أك السدتسع بأؼ 

 إحداس أك عاشفة لمذاعخ.
كرد في القريجة مجخد نطع باىت، نحغ نقرج ىشا بالشطع الكالـ السػزكف إف ما  

الشطع يفتقخ إلى » السقفى األقل مختبة دكف الذعخ الداخخ بالعػاشف كاألحاسيذ، ذلظ أف
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الخؤيا ك ال يقـػ عمى تجخبة بل يشصمق مغ مادة مدبقة جاىدة، فيػ يقـػ بدخد األحجاث 
 .(65)«الخؤيا كحخارة التجخبة كالػقائع كسا ىي دكف ترخؼ النعجاـ

إف ىحه القريجة التي لع تكغ صادرة عغ رغبة داخمية كالعغ إلياـ كال انفعاؿ 
في تقميج  -فقط-داخمي قػؼ، دفع الذاعخ إلى قػليا، كإنسا الجافع إلى نطسيا ىػ الخغبة

 كّليت نحػؾ» السعّخؼ، التقميج الحؼ جشى عمى تمظ القريجة، فقج جاء في التعخيف بيا
، فجاءت  كجيي ألميخ شعخاء الجدائخ األستاذ" دمحم العيج" كقج التـد فييا لدـك ماال يمـد

 .(66) «معّخية شبًعا ككضًعا...
 كمغ أبياتيا قػؿ الذاعخ:             

 ضششػػػػػػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػػػػػػي الشػػػػػػػػػػػػػػاس خيػػػػػػػػػػػػػػًخا
  

 فخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب ضشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كخبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتُ 
   

 كػػػػػػػػػػػػػػػػػْع ُقمػػػػػػػػػػػػػػػػػُت شػػػػػػػػػػػػػػػػػيئا كثيػػػػػػػػػػػػػػػػػًخا
  

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجحيع ككتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتُ 
   

 لقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحبُت فحْدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي
  

 شػػػػػػػػػػػػػػػػأنيع مػػػػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػػػػحْبت فػػػػػػػػػػػػػػػػي
   

 حدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبت لمشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس عْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًجا
  

 فمػػػػػػػػػػػػػػػػػػْع أجػػػػػػػػػػػػػػػػػػْج مػػػػػػػػػػػػػػػػػػا حدػػػػػػػػػػػػػػػػػػبت
   

 كػػػػػػػػػػػػػػػػػع سػػػػػػػػػػػػػػػػػخَّني مػػػػػػػػػػػػػػػػػغ رآنػػػػػػػػػػػػػػػػػي
  

 كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءني يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـػ غبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت
   

 ككػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع محػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب جفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني
  

 فسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو عتْبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتُ 
   

 ككػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع حُدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد قالنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
  

 كضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي فخحْبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتُ 
   

 عجبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػشيع كمشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
  

 كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغ مقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي: عجْبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتُ 
   

كالحؿيقة أف ضعف الترػيخ عمى الشحػ الحؼ شخحشا ككضحشا، أمخ جمي كاضح  
مسيد ليحا الشػع مغ الذعخ الحاتي عشج دمحم العيج آؿ خميفة، كىػ ال يقترخ عمى ما 
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أكردنا، بل يسيد أغمب قرائجه الحاتية، كاألمثمة عمى ذلظ في قرائجه كثيخة، كىي في 
 مختمف سشػات جخيجة البرائخ، كمشيا:

جػىخ الكػف »، (69)«! ىحه جحكة»،(68) «جػلة شخؼ..» ،(67)!» يا قمب» 
السخء في حؿيقتو » ،(71) ...«! عمى لداف ابغ آدـ )كيحي مغ ضالع جاىل» ،(70)«سخ

 .(73) «! كيف يخجػ اليجكء...»، (72)«العارية
كإذا انتقمشا إلى الذاعخ أحسج سحشػف زميل دمحم العيج آؿ خميفة في جسعية العمساء 
السدمسيغ الجدائخييغ، كججنا الذيء نفدو مغ حيث ضعف الترػيخ في أغمب قرائجه 
التي كردت في ىحا االتجاه، سػاء في الجانب التأممي، أـ في بعس قرائج كصف 

ىحا كيقػيو ىػ أف الذاعخ نفدو قج اعتخؼ بحلظ، الصبيعة كمطاىخىا، كلعل ما يؤيج رأيشا 
فقج جعمو إحداسو بزعف عشرخ الترػيخ في شعخه يعخض عغ تقجيع شعخه إلى القخاء 

 .(74) كيبيغ عجـ رضاه عغ عشرخ الترػيخ ؼيو
ثػرة » لشا قسة الزعف مغ ناحية الترػيخ في قريجتو السػسػمة بػػػػػػ جكػػػػػػػػػػػػػػكتب

 ، التي يقػؿ في بعس أبياتيا:(75)« الخخيف يػّدع-أك–الصبيعة
حػػػػػػػػػػػػػػاؿ لػػػػػػػػػػػػػػػف الخيػػػػػػػػػػػػػػاض بعػػػػػػػػػػػػػػج 
 ازدىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارِّ 

 

 كتسّذػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػحبػؿ فػػػػػػػػػي األزىػػػػػػػػػػارِّ 
   

 كبػػػػػػػػػػػجت كحذػػػػػػػػػػػة الخسائػػػػػػػػػػػل لّسػػػػػػػػػػػا
  

 فارقتيػػػػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجع األْشيػػػػػػػػػػػػػػػػػارِّ 
   

 كتعػػػػػػػػػػػّخػ كجػػػػػػػػػػػو البدػػػػػػػػػػػيصة مّسػػػػػػػػػػػا
  

 كػػػػػػػاف يْكدػػػػػػػػه مػػػػػػػغ حمػػػػػػػى الشػػػػػػػػػارِّ 
   

كعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخػ صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفحة الدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػساء 
 قصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب

  

فيػػػػػػػػػػػػػي تخمػػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػغ غيطيػػػػػػػػػػػػػػا 
 بذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخارِّ 

   
كتفذػػػػػػػػػػػػػػى الذػػػػػػػػػػػػػػحػب فػػػػػػػػػػػػػػي كرؽ 
 الُغْرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  

 ػػػػػػػػػػػغ كجّفػػػػػػػػػػت نزػػػػػػػػػػارة األشػػػػػػػػػػجارِّ 
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ففي ىحه األبيات كقف أحسج سحشػف في كصفو كترػيخه لسطاىخ الصبيعة عشج 
السشاضخ الخارجية في فرل الخخيف الجانب الحدي السخئي كالسدسػع فقط، فقج صػر 

مثل: تحػؿ لػف الخياض، كذبػؿ األزىار، كتعخؼ كجو الصبيعة مغ حمى الشػار، كجفاؼ 
نزارة األشجار، كفذّػ الذحػب في أكراؽ األغراف، كسػاجع األشيار، فجاءت صػره 

حدّيا  كصف األشياء كصفا» حدية شكمية، كىحا الشػع مغ الترػيخ يقـػ الذعخاء ؼيو بػػػػػػ
يتشاكؿ الخرائز الثابتة، كالمػف، كالحجع، كالذكل، كالػقػؼ عشج ىحه الجػانب التي 
تعتسج أساسا عمى حاّستي الّدسع كالبرخ، دكف التغمغل إلى بػاشغ األشياء كالشفاذ إلى 
جػاىخىا باستخجاـ الحجس كالخياؿ، ال باستخجاـ الػعي، كالسشصق، كالعقل، إضافة إلى 

كالتذكيل، ككصف األشياء مغ خارجيا دكف محاكلة التعاشف معيا  الػلع بالدخخفة
 .(76)«كاالمتداج بيا

كنحدب أف الّذاعخ لع ُيػّفق في ترػيخه، فقج جاء ضعيفا ال يشقل إليشا إحداسا  
كال عاشفة كال يؤثخ فيشا، كال يجعمشا نتجاكب معو نفديا، إنو ترػيخ سصحي خارجي 

السشتطخ مغ الذاعخ كىػ يرف ىحه السذاىج الذاعخية أف ال يكتفي » جامج، ككاف
بػاشغ الشفذ التي تتيقع فييا األحاسيذ  بالػصف الخارجي الحدي، دكف الشفاذ إلى

 .(77)«كالسذاعخ
الحؼ يتسيد بزعف الترػيخ، نحكخ كحلظ السقصػعة -كحلظ -كمغ شعخه 
 ، التي يقػؿ فييا:(78)"! السػسػعة بػػػػػػ"ياعيغ

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيغ أكردت قمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
  

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارد الحتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ضمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
   

 كأنػػػػػػػػػػػػػػػػػت يػػػػػػػػػػػػػػػػػا قمػػػػػػػػػػػػػػػػػب كػػػػػػػػػػػػػػػػػع ذا
  

 تجشػػػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػػػى الجدػػػػػػػػػػػػع سػػػػػػػػػػػػْقسا
   

 يػػػػػػػػػػػػػػػػا جدػػػػػػػػػػػػػػػػع تذػػػػػػػػػػػػػػػػقى كأنػػػػػػػػػػػػػػػػت
  

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػػػيغ ىػػػػػػػػػػػػػػػػػحيغ حتسػػػػػػػػػػػػػػػػػا
   

كالػاقع أف ضعف الترػيخ سسة غالبة لجػ كثيخ مغ  شعخاء ىحا الشػع مغ   
، التي يقػؿ أحسج معاش (79)الذعخ الػججاني، كىحاما يتجدج في قريجة "مع الصبيعية"

 الباتشي في بعس أبياتيا:
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 أـ غسػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ (*)جبػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ لجػػػػػػػػػػػػػػػػيغ
  

 يصػػػػػػػػػؼ عمػػػػػػػػى سػػػػػػػػحائب راسػػػػػػػػيات
   

 كأشػػػػػػػػػػػػػػػػػاد شػػػػػػػػػػػػػػػػػاىق ال تبػػػػػػػػػػػػػػػػالي
  

 شػػػػػػػػػػػشاخبيا بعرػػػػػػػػػػػف العاصػػػػػػػػػػػػفاتِّ 
   

فمػػػػػػػػػػػػػ )فخعػػػػػػػػػػػػػف مػسػػػػػػػػػػػػى( قػػػػػػػػػػػػج 
 رآىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

  

ػػػػػػػْخًحاُيػاتي  لسػػػػػػا قػػػػػػاؿ: ابػػػػػػغ لػػػػػػي ص 
   

 كلػػػػػػػػػ لػػػػػػػػع ألػػػػػػػػتسذ بيػػػػػػػػجؼ ثخاىػػػػػػػػا
  

 كأخصػػػػػػػػ مػػػػػػػغ صػػػػػػػفاةِّ إلػػػػػػػى صػػػػػػػفاة
   

 كأعبػػػػػػػػػػث بػػػػػػػػػػالثمػج كقػػػػػػػػػػج تخامػػػػػػػػػػت
  

 كأفحرػػػػػػػػػػيا كأمذػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػي ثبػػػػػػػػػػات
   

 لسػػػػػػػػػػا أيقشػػػػػػػػػػت أنػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػؽ أرض
  

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأنػاع الشبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات مخصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعة
   

كالحؼ يطيخ لشا في تفديخ ضاىخة ضعف الترػيخ في أغمب الذعخ الػججاني  
ؼيسا -بأقدامو مغ الشاحية السزسػنية، كُخرػًصا مطاىخ الصبيعية ىػ أّف الذعخاء

 -يتخحكف مغ الػصف نػعا مغ التميي، كإضيار التفػؽ، كىػ أمخ يجعميع»كانػا  -نعتقج
حجكد اإلبجاع الفشي. كقج يكػف السشطخ الصبيعي ثخيا باإليحاءات خارج  -كالحالة ىحه

الذعخية الخائعة، زاخخا بسا ُيحّخؾ في أعساؽ الشفذ مغ ضخكب االنفعاؿ. كلكغ الذاعخ 
يقف مشو مػقًفا جامًجا ال إحداس ؼيو كال نبس، ألنو يرف مغ أجل الػصف، ككأف ىحا 

لذعخ، كالتجليل عمى تفػؽ الذاعخ بسا الفغ أصبح مجاال إلضيار البخاعة في صشاعة ا
، كلكغ ىحا الػصف الحؼ نتج مشو ضعف الترػيخ، كإف (80)«يسمكو مغ حريمة لغػية

كاف ال يزيف شيئا لإلبجاع الفشي، فيحا ال يعشي أف ىحا الػصف ال أىسية لو، بل لو 
مغ جية أخخػ عجا الترػيخ، كىػ التعخيف بالمغة العخبية  -ؼيسا نحدب-ىجؼ ميع

ذخ أكبخ عجد مسكغ مغ ألفاضيا، كإف لع يكغ  الذاعخ مدتعجا لمقػؿ كالشطع، كلعل ىحا كن
 الزعف بعج ذلظ أف يتحػؿ  إلى عامل إيجابي إذا نطخنا إليو مغ تمظ الداكية.

إذا أدركشا أف الّذاعخ ُيكّمف نفدو  -في نطخنا -كتربح أىسية ىحا الشطع كبيخة
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ع إلى الشطع، ككل ذلظ ألجل اإلسياـ في نذخ المغة كُيجيجىا رغع انعجاـ االنفعاؿ الجاف
العخبية كالحفاظ عمييا ، مغ زحف العامية كالفخندية التي كاف االستجمار الفخندي 

 يذجعيسا بكل الػسائل عمى حداب المغة العخبية الفرحى.
إلى أف الذاعخ أحسج سحشػف لع يكغ راضيا عغ مدتػػ  -ؼيسا سبق-كقج أشخنا 

ه، كلعل ىحا الحؼ دفعو إلى محاكلة تصػيخه في بعس قرائجه، كقج الترػيخ في شعخ 
تحقق لو بعس ما أراد، كإف كاف ذلظ بشدبة ضئيمة، فميدت كل قرائج أحسج سحشػف في 
الذعخ الحاتي أك الػججاني بحلظ الزعف في الترػيخ الحؼ أشخنا إليو في بعس قرائجه 

حسج معاش الباتشي، فيشاؾ بعس التسيد التي قسشا بتحميميا مع بعس قرائج دمحم العيج كأ
كالتػفيق في الترػيخ الحؼ يتشاكؿ ؼيو أحسج سحشػف بعس مذاىج الصبيعة، كذلظ ما 

 ، التي يقػؿ في بعس أ بياتيا:(81)«مشاجاة البحخ» نججه في قريجتو السػسػمة بػػػػػػ
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذا بشفدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظ قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج ألػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعْ 

 
 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا البحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخ الخزػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعْ 

 
 نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ الخالئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق ُكمُّيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع

  
 كبقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت كحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجؾ ل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْع تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػشعْ 

   
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػالكػف فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت عسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق غيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخ صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتظ فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل عْ 

   
 كالجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼ  ك اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال

  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعْ   ُؿ عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى جػانبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو اْبت د 

   
 كأرػ العبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى محيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْ 

  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعْ   ػي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾ الجميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج اْرت د 

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعًجا  كأرػ أنيشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظ ص 

  
ػػػػػػػػػػػػػعْ  ّكؼ فػػػػػػػػػػػػػي األ ك   فػػػػػػػػػػػػػي الجػػػػػػػػػػػػػػ ُيػػػػػػػػػػػػػج 

   
 كأراؾ كالسْذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى يزْجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  
 الشدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيع إذا أل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعْ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُج مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغ

   
 فكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأف مْػجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظ ك ْىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ يْعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػثُخ بالّرػػػػػػػػػػػػػػػخػر قػػػػػػػػػػػػػػػج اْصػػػػػػػػػػػػػػػصجـْ 

   
عْ  دمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع  جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخػ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغ مػجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع    فقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج الّترػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّبخ فاْندػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج 
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**** 

 يػػػػػػػػػػػػػػػا بحػػػػػػػػػػػػػػػخ مػػػػػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػػػػػحؼ  الذػػػػػػػػػػػػػػػكا
  

 ة أ ل ْدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت تػصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعطع
   

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذا الّتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّخـ بالحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
  

 ةكأنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أْشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاؾ ى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعْ 
   

ْرًعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابغ آ  أتزػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيق د 
  

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالػجػد كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا انػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتط عْ  دـ
   

 أتزػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّج مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغ عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث الدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا
  

ـْ   سػػػػػػػػػػػػػػػػة كػػػػػػػػػػػػػػػػع أبػػػػػػػػػػػػػػػػاد ككػػػػػػػػػػػػػػػػْع ى ػػػػػػػػػػػػػػػػج 
   

 كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغ  السعّسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخ إذا شغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى،
  

 كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغ السدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيصخ إذا ض م ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعْ 
   

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  أتزػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغ حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخّ  ُيي 
  

 ُف كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغ كضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيع ُيحت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخـْ 
   

 أتزػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّج مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغ جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار يجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّحم عْ   ُر كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْغ أخ  خ 
   

 إّنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي حيالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظ كاقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  
  

 أ ن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعْ فّكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخت ؼيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظ فمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْع 
   

 كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئست مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغ أرقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي فجئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُت إليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظ أّشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخح الّدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأ ـْ 
   

 فمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّل مشطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخؾ الجسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  

 ػػػػػػػػػػػػػػػل يػػػػػػػػػػػػػػحكد عػػػػػػػػػػػػػػغ قمبػػػػػػػػػػػػػػي األ ل ػػػػػػػػػػػػػػعْ 
   

فالذاعخ في ىحه األبيات لع ييتع كثيخا بالجانب الخارجي الحدي لمبحخ، الحؼ  
جعمو في الحجيث عغ السػج الحؼ يعثخ بالرخػر، كالسشطخ الجسيل الحؼ يحكد األلع عغ 
القمب، كإنسا الحؼ اىتع بو كثيخا كجعمو محػر قريجتو ىػ اتخاذه  البحخ كسيمة لترػيخ 

شة، فالذاعخ إنسا يتحجث عغ نفديتو كُيرّػرىا مغ خالؿ تمظ حالتو الشفدية الكئيبة الحدي
الرفات، التي خمعيا عمى البحخ، الحؼ كاف يخاشبو عمى أساس إنداف يعي كيعقل؛ 
فالعبػس السختدع عمى الػجو، كاألرؽ، كاألنيغ، كالجمع الجارؼ مغ الستألع الحؼ فقج 
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لعّل الحؼ يؤيج رأيشا ىحا أف حاالت يعانييا الذاعخ نفدو، ك -في تقجيخنا-الربخ، كميا
الذاعخ قج تحجث عغ سبب ذلظ الحدف كأفرح، كىػ عبث الدياسية كشػياف السعّسخ، 

 كسيصخة الطالع، كالحّخ الحؼ ُيياف...
إف أسباب األلع كالسعاناة التي تحجث الذاعخ عشيا مػجػدة فعال، كذلظ بالخجػع  

ؿ(، كىحا الحؼ يجعمشا نقػؿ: إف الذاعخ إلى التاريخ كالدياؽ الحؼ قيمت ؼيو )زمغ االحتال
قج استخجـ حجيثو عغ البحخ لكي يعبخ عغ حالتو الشفدية الحديشة التي سببتيا الطخكؼ 

خالؿ مخاشبتو البحخ، إنسا يُخاشُب نفدو، كذلظ نػع مغ » السعيذية آنحاؾ، فالذاعخ مغ
 .(82)«اإلسقاط الحؼ عخفو الػججانيػف 

جدءا ال يتجّدأ مغ » الذاعخ عغ البحخ ىشاكقج كانت الرػرة التي رسسيا 
، كىحه ىي السيدة األساسية التي جعمت الرػرة في (83)«شخرية الذاعخ كشعػره كتفكيخه

ىحه القريجة تختمف عغ القرائج األخخػ التي تسيدت بالػصف الخارجي الجاؼ كالبارد، 
صػؼ، كلع أصبحت الرػرة كسيمة لمتعبيخ عغ إحداس الذاعخ تجاه الذيء السػ »فقج 

تعج تمظ الرػر الستالحقة السكانية التي تتػالى دكف أف يكػف ليا ارتباط بإحداس 
الذاعخ أك شعػره أك فكختو، في عسمية زخخؼية تصغى عمييا الشطخة الحدية، كإنسا 

 .(84)«أصبحت الرػر كسيمة لمتعبيخ عغ حالة كججانية نفدية
خ عمى ىحه القريجة فقط، كإنسا كالػاقع أف الرػرة الذعخية بيحا الػصف، لع تقتر

، لمذاعخ أحسج سحشػف، كالذيء نفدو (85)ىي نفديا في القريجة السػسػمة بػػػػػ "الرحخاء"
ؼيسا يخّز اتخاذ الرػرة كسيمة لمتعبيخ عغ إحداس الذاعخ كشعػره كتفكيخه، نججه عشج 

، (87)«رؼيقي يا»،ك(86)«مغ كحي البحخ»الذاعخ عبج الكخيع العقػف، كذلظ في قريجتيو: 
كيسكغ مخاجعة تحميل ىحا الشػع مغ الرػرة عشج عبج الكخيع العقػف في كتاب الذعخ 

 .(88)الجدائخؼ الحجيث لسحسج ناصخ
ؼيسا  -أحسج سحشػف كعبج الكخيع العقػف  -كلكغ الغالب األعع عشج ىحيغ الذاعخيغ

ىػ -ة يخز ميدات الرػرة، في الذعخ الحاتي أك الػججاني مغ الشاحية السزسػني
الزعف كالحدية كالدصحية كالجسػد، رفقة شعخاء آخخيغ في ىحا الشػع مغ الذعخ؛ ذلظ 

شعخاء جدائخييغ كانػا يتجيػف اتجاىا كججانيا، كيغمب عمييع االنفعاؿ في »أف ىشاؾ 
السػقف كالخؤية، كلكشيع ضمػا، مع ذلظ تقميجييغ محافطيغ في صػرىع الذعخية يدتخجمػف 
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لسعخكفة، كيكخركف الرػر السبتحلة السصخكقة، كلعل ىحه الحاؿ يسثميا األدكات البالغية ا
رمزاف حسػد، كجمػاح العباسي، كأحسج سحشػف، ك أحسج معاش الباتشي، كعبج الكخيع 

 .(89)«العقػف كالخبيع بػشامة، أحدغ تسثيل
الذعخاء باستثشاء رمزاف حسػد، قج كردت ليع  قرائج في الذعخ  ككل ىػالء 

الػججاني، كالسيسا في الدمدمة الثانية مغ البرائخ، عجا مبارؾ جمػاح العباسي الحؼ 
 اقترخت قرائجه عمى الدمدمة األكلى فقط.

كإذا كاف ىحا الػصف)الزعف كالحدية كالدصحية كالجسػد(قج انصبق عمى بعس  
السعخكفيغ، فيػ كحلظ أكضح كأضيخ عشج بعس الذعخاء السغسػريغ أك  الذعخاء الكبار

السقميغ، الحيغ نحيل عمى بعس قرائجىع عمى سبيل التسثيل ال الحرخ مثل: قريجة 
لجمػؿ البجكؼ، كقريجة "جػلة  (91)«سخ الخكح» البغ أبي الحقيق ،كقريجة(90)«سائل بشا»

 لغخيب.(92)خاشخ"
 الخاتمة:

 أف الرػرة الذعخية في السػضػعات الػججانية الحاتية ػىكالحؼ نخمز إليو 
بالزعف الشاتج مغ غياب العاشفة كالبخكدة -في األغمب األعع –قج تسيدت  الخكماندية

في الػصف، كانعجاـ األحاسيذ كالسذاعخ التي لع تكغ مػجػدة لجػ الذاعخ، كلع تجرؾ 
حية ال تأثيخ فييا، كال باىتة سص -نتيجة ذلظ-مغ قبل القخاء أك السدتسعيغ، فجاءت

تػافق فييا مع نفدية الذاعخ، كقج كججنا ىحا األمخ في بعس القرائج التأممية التي 
نخجح أف الذعخاء تكمفػا نطسيا فقط، دكف كجػد دافع حؿيقي لإلبجاع يتسثل في اإللياـ، 
فجاءت تبعا لحلظ متكمفة ضعيفة كاضحة الزعف يجرؾ ذاؾ األمخ مغ أؼ ناحية شئت، 

لظ كاف الذيء نفدو خرػصا  في بعس قرائج الصبيعية عشج دمحم العيج آؿ خميفة، ككح
 كبعس الذعخاء السبتجئيغ أك السغسػريغ .

بيغ الزعف كالتػفيق في بعس الرػر السدتسجة مغ -مغ كجو آخخ-كسا راكحت 
عشاصػػػخ الصبيعة        مثل :البحخ، كالخبيع، عمى غخار ما كججناه في قرائج الخبيع 

 بػشامة، كعبج الكخيع العقػف، كأحسج سحشػف.
كميسا يكغ مغ أمخ فإف الحؼ ُنخجحو في أمخ الرػرة في االتجاه الػججاني أك  

الحاتي، ىػ أنيا في عسػميا كأغمبيا ضعيفة غيخ مػقفة لعػامل كأسباب رجحشا أنيا ىي 
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ثشاء إعصاء سبب ذلظ، كسا تسيدت كحلظ باالستشاد إلى عشاصخ الصبيعة التي مخت بشا أ
 أمثمة مغ السجكنة الذعخية.

 
 الهوامش:

                                                             
لمتػسع أكثخ يخاجع : مقاؿ عمي مخحـػ :نطخة عمى تاريخ الرحافة العخبية الجدائخية، مجمة -(1) 

 .16إلى11ـ، ص مغ  1978ماؼ -،أفخيل44الثقافة،الجدائخ،العجد
 -ـ 1931_ لمتػسع كالتفريل يخاجع: _ عبج السمظ مختاض: فشػف الشثخ األدبي في الجدائخ (2)

 . 530ـ، ص1983ـ، ديػاف السصبػعات الجامعية، الجدائخ، 1954
ـ، رصج لرػر 1962-ـ1830عبج السمظ مختاض: أدب السقاكمة الػششية في الجدائخ -

ػػ، 2ـ، جػ2009ي، دار ىػمة لمصباعة كالشذخ كالتػزيع، الجدائخ، السقاكمة في الشثخ الفش
 .234ص

ـ ،دار الغخب 2007، 3ـ، ط1954ـ إلى 1847دمحم ناصخ: الرحف العخبية الجدائخية مغ-
 .289إلى279اإلسالمي، بيخكت، لبشاف،                    ص مغ

_  لمتػسع كالتفريل يخاجع: سسيخ جخيجؼ: السجكنة الذعخية في  جخيجة البرائخ ( 3)
ـ( دراسة تحميمية فشية، أشخكحة دكتػراه، 1956-ـ1947ـ( ك)1939-ـ1935الجدائخية)

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعة األميخ مخصػط، إشخاؼ الجكتػر ناصخ لػحيذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي، قدع المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغة العخبية، جام
 . 7إلى 5ـ،ص مغ 2018ـ/2017عبج القادر لمعمـػ اإلسالمية،قدشصيشة،

ـ، رصج لرػر 1962-ـ1830_ عبج السمظ مختاض: أدب السقاكمة الػششية في الجدائخ ( 4) 
 .236-235ػ،ص ص2السقاكمة في الشثخ الفشي جػ

مقل كمكثخ، كلمتػسع أكثخ مغ حيث األسساء _ بمغ عجدىع حػالي ستيغ شاعخا، ما بيغ ( 5) 
 .14إلى 12كالدشػات يخاجع السخجع الدابق )دكتػراه سسيخ جخيجؼ(، ص مغ

ـ،ص 1954ـ إلى 1847_ لمتػسع أكثخ يخاجع: دمحم ناصخ: الرحف العخبية الجدائخية مغ( 6) 
 .347إلى 345مغ 

الذعخية في ىحه الدمدمة، يخاجع: _ لمتػسع أكثخ ؼيسا يخز الذعخاء كاألعجاد كالتجارب ( 7) 
-ـ1947ـ( ك)1939-ـ1935سسيخ جخيجؼ: السجكنة الذعخية في  جخيجة البرائخ الجدائخية)

ـ( دراسة تحميمية فشية، أشخكحة دكتػراه، إشخاؼ الجكتػر ناصخ لػحيذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي، 1956
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ػػػػػػػػػغة العخبية، جامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعة األميخ عبج القادر لمعمـػ قدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع المػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .16إلى15، كمغ 12إلى 8ـ،ص مغ 2018ـ/2017اإلسالمية،قدشصيشة،

_أشار الجكتػر أبػ القاسع سعج هللا إلى أحسج تػفيق السجني برفتو رئيدا لمبرائخ سشة (8) 
،لكغ الستعارؼ عميو في 12ـ،ص2010سبتسبخ 14ـ، كذلظ في جخيجة الشرخ الجدائخية،1955

يسي ىػ رئيذ تحخيخىا في كل الدشػات  كل الجراسات ،كالجخيجة نفديا ىػ أف دمحم البذيخ اإلبخـا
 ،كربسا يكػف كّمف أحسج تػفيق السجني بتدييخىا شفػيا فقط ،ألنو كاف في السذخؽ العخبي آنحاؾ .
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 ـ.2015، 1أسمػبية مػازنة، دار قخشبة لمشذخ كالتػزيع، الجدائخ، ط
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 الّتكثيف الّداللي وشعرّية األصهات في ) زههر ( أمل دنقل
 دراسة من مشظهر أسمهبّية الّتمّقي 

 0جامعة الجزائر  صميحة سبقاق 
 

 السمخص
مغ مشطػر أسمػبّية الّتمقي تيجف ورقتي البحثّية إلى الكذف عغ آليات الّتكثيف     

الّجاللي وتسطيخ شعخّية األصػات في قريجة ) زىػر ( لمّذاعخ أمل دنقل ، وىي آليات 
وتسطيخات تػّسل بيا الّذاعخ في حػاره اليادغ مع )الدىػر( ،ليذّع الّشّز بجالالت 

ج القارغ عمى حّج سػاء ... كسا نحاول خالل ذلظ باششية تدخؼ في جدج الشز وجد
االرتكاز عمى مقاليج سمصة القارغ في تمّقي ىحا الشّز الستفّخد مغ خالل الػقع الفّشي 
والجسالي الّحؼ تحجثو السداوجة بيغ الّتكثيف والّذعخّية ، لشرل في األخيخ إلى أن 

لمقخاءة والّتأويل اعتسادا عمى  القريجة رغع قرخىا إاّل أّنيا تسشح القارغ مجاال فديحا
 خبخاتو الخاّصة والخبخات الّتي يتيحيا الّشّز.

 التكثيف_ الجاللة _ األصػات_ زىػر_ التمقي _دنقل الكمسات السفتاحية:
RESUME: 

    la langue de la poésie prend de son tissu structurel et son stock 

sémantique une tendance d'une expression particulière, qui extrait un 

caractère stylistique unique, elle a créé par  l'innovateur et reçu par le 

lecteur, qui est devenu un partenaire clé du texte et un innovateur dans la 

production de la connotation ... du point de vue de recevoir des objectifs 

stylistiques mon document de recherche vise a détecté les mécanismes  de 

condensation sémantiques et la manifestation des voix poétiques dans la 

poème (fleurs) poète Amal Dangel, des mécanismes et des manifestations 

suppliés par le poète dans son dialogue calme avec (les fleurs), pour que 

le texte rayonne des connotations ésotériques qui s'appliquent dans le 

corps du texte et le corps du lecteur à la fois ... Comme nous essayons 

d'appui sur les clés du pouvoir de lecteur pour recevez ce texte unique 

par l'impact artistique et esthétique provoquée par la combinaison de la 
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condensation et la poétique, pour conclure à la fin que malgré le poème 

est court, mais il donne au lecteur un intervalle vaste pour la lecture et 

l'interprétation en fonction de son expérience particulière et les 

expertises offertes par le texte. 
 

Mots-clés:Condensation-Signification-Sons-Fleurs-Reception-Dunkul 
 

 مقّدمة: 
تّتجو الّمغة الذعخّية عسػما إلى شحغ الّجوال بصاقات تعبيخّية متعّجدة تسّكشيا مغ بمػغ      

ندان نفدو( كسا يقػل و عمى اعتبار أّن )األسمػب ىػ اإلكفاءة إنتاجّية خاّصة بالذعخ، 
آلخخ و آليات أسمػبّية متفّخدة مغ شاعخ مى فقج اختمف الّذعخاء في اعتسادىع عبػفػن، 

مغ أجل كدخ أفق انتطار الستمّقي، و انصالقا مغ ىحا أردنا أن نكذف  خخػ مغ قريجة أل
ىخ شعخّية نخصج مطا( في قريجة )زىػر( و دنقل عغ الّتكثيف الّجاللي اّلحؼ اعتسجه)أمل

يقاع القريجة، معتسجيغ في ذلظ عمى الّدمصة اّلتي تسشحيا األصػات السييسشة عمى إ
نتاج ص بو في عسمّية الّتمقي و إعادة إظ أسمػبو الخانطخّية التمّقي لمقارغ اّلحؼ يستم

 الّجاللة.
 ( ثيسة الّتكثيف الّداللي:)الّزههر

يالحع أّن لغتو و معانيو سيمة تكاد تقتخب  إّن السّصمع عمى قرائج الّذاعخ أمل دنقل   
بذعخه عغ" الغخابة و الّتعقيج و االستغخاق في العػالع اّلحاتّية أو  يشأػمغ لغة الّشثخ، و ىػ 

الّمغة الاّلمشصكّية اّلتي تشفخ مغ الػضػح، و تبعجه عغ الجساىيخ، لكغ ىحه الّرمة 
مع  إّن الّرشعة تتجاور .الّذعخ قريجة أمل دنقل ما عمييا مغ حقّ  ذ  ش  بالجساىيخ لع ت  

اصخة، و الحخص عمى الّشغسة اإليقاعّية القجيسة و تتشاغع العفػّية و األصالة لتقتخن بالسع
و إن كانت لغتو كحلظ في القريجة مػضػع الّجراسة، إاّل  )1("مع الحخص عمى الّتججيج...

أّنو استصاع أن يرّػر مغ خالليا رؤيتو لمعالع مغ حػلو، و أن يخترخ حياة اإلندان 
مشح الػالدة إلى السسات، مشتجا لغة حيػّية و شعخّية تشتج السعشى بذكل مغايخ لسا يبجو 

تػضيف )الّدىػر( كثيسة يتحاور معيا   عميو لمػىمة األولى، و قج عسج إلى ذلظ مغ خالل
                                                             

جابخ عرفػر: أمل دنقل ، الذاعخ القػمي ، في سفخ أمل دنقل ، تحخيخ عبمة الخويشي ،  - 1
 .282-281، ص1999، 1الييئة السرخية لمكتاب ، القاىخة ، مرخ ، ط
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ليبػح لشا بسػجد نطختو لمحياة و السػت، فمفع )زىػر( انصالقا مغ العشػان، و تكخاره في 
الّشز، يحسل كّل الحسػالت الّجاللّية اّلتي أراد الّذاعخ أن يديحيا عغ كاىمو و يزعيا 

ا كبيخا  في شخيق تػصيل الّخؤيا بيغ يجؼ الستمّقي، إذ أّن" األلفاظ االرتكازّية تتحّسل عبئ
الّذاعخة، فتتحّػل إلى بؤر  تشصمق مشيا الّخؤيا، و تعػد لتتجّسع عشجىا الّجالالت الستعّجدة 

( و ال شّظ في أّن الّذاعخ استصاع أن يشدج لشا 2اّلتي تػّزعت عمى دوال القريجة.")
ّدىػر( كخاوّية، قام مذيجا شعخّيا ال يخمػ مغ بعس سسات الّدخد مغ خالل اّتخاذه )لم

بتحػيل خصابيا لشا في قالب شعخؼ، و كأّن كّل العالع مغ حػلو قج اختدلو في سالل 
 الػرد اّلتي امتألت بيا غخفتو و ىػ عمى فخاش السخض:

 و سالل من الهرد 
 ألسحها بين إغفاءة و إفاقة

 و عل كّل باقة
 (3اسم حاممها في بطاقة)

ة تشّبئ بشّز يختدل العالع الخارجّي لمّذاعخ اّلحؼ عاشو إّن ىحه األبيات االستيالليّ     
مغ السيالد إلى لحطة انتطار السػت، فالّثشائّية الّزجّية اّلتي شغمت الّذعخاء 
)السػت/الحياة( ليدت عشج أمل دنقل سػػ )إغفاءة/ إفاقة(، فكّل باقة تحسل اسع قاتميا 

قجره الّحؼ يزعو حتسا يػما ما  امفي بصاقة، و كأّن اإلندان ال يدتصيع االعتخاض أم
متقابميغ يرّػران حياة جيا لػجو مع السػت، و ىػ بيحا الّتكثيف يحّسل السعشى وجييغ و 

حياة الّدىػر، ألّن الرػرة الّذعخّية لجيو "تداىع في إغشاء البشية الجرامّية الّذاعخ و 
يز و الّتبريخ لمقريجة، فيتبادل الحػاس و السجركات بيغ األشياء مغ خالل الّتذخ

                                                             
: التكثيف الجاللي الستعسال )مصخ( عشج الدياب ، مجمة كمية التخبية  دمحم جعفخ العارضي - 2

 . 451، ص2012، أيمػل  9األساسية ، جامعة بابل ، ع
 . 370،ص 3، ط 1987أمل دنقل : األعسال الذعخية الكاممة ، مكتبة مجبػلي ، القاىخة  - 3
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( ، ثّع رأػ الّذاعخ أن يحّجثشا عغ خيبتو و انكداره أمام الحياة اّلتي لع 4والّتجخيج...")
 تسشحو الّخاحة حتى باغتو السػت، فدخد لشا أحاديث الّدىخات:

 تتحّدث لي الّزهرات الجسيمة
  -دهذة–أّن أعيشها اّتدعت 

 لحظة القطف،
 لحظة القرف، 

 (5) ! مةلحظة إعدامها في الخسي
فيا ىػ السػت يباغت الّذاعخ في ربيع العسخ، فيشتذمو مغ عالع لع يعر فيو كسا      

يذو، تساما كالّدىػر اّلتي انجىذت مغ مػاجية لحطة القصف اّلتي جاءت  اشتيى أن يع 
باكخا، لتعمغ سقػشيا عغ عخشيا في البداتيغ، كّل ذلظ في محاولة لمّذاعخ بأن يجعمشا 

السذتخك بيشو و بيغ الّدىػر" و كقاعجة عاّمة ندتصيع أن نقػل أّنو بيغ نجرك السػقف 
ادراكشا لمسػقف و وقػفشا عمى شخيق لسجابية ىحا السػقف تحجث عسمّية بالغة في الّتعقيج، 
ىحه العسمّية السعّقجة تتآزر مع اإلحداسات و صػر اإلحداسات فتزفي عمى الّتجخبة 

( و الّذاعخ بيحا يخخج الّدىػر 6نكيتيا اّلتي تسّيدىا.") االنفعالّية شعسيا الخاص بيا أو
مغ دورىا الّصبيعي كيجايا رمدّية تقّجم لمسخيس مغ أجل إضفاء بعس الّخاحة الّشفدّية 

 عميو، إلى رمد أوسع و أشسل يخترخ فمدفة خاصة لمحياة.
اءة و إفاقة( و إذا ما أخحنا باالعتبار الّدمغ القريخ اّلحؼ تذيخ إليو لفطتا )إغف     

اّلمتان تختبصان بالّذاعخ، فإّن الحياة و السػت بالّشدبة لألزىار أيزا ليدت سػػ )لحطة(، 
( ليكّثف مغ -فالّذاعخ يّتكئ عمى الّتكخار )لحطة القصف، لحطة القرف، لحطة إعجاميا

اقة إحداس القارغ ببذاعة تمظ الّمحطة، اّلتي يكػن فييا قاشف الّدىػر سعيجا و متمّقي الب
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سعيجا، بيشسا في الحكيقة ليدت تمظ الّمحطة سػػ لحطة إعجام كائغ حي لو كل الحّق في 
الحياة، فالقارغ يخػ أّن ىحا الّتكخار يخفي وراءه بشية داللّية صاخبة تحسل لػما و إدانة، 
حيث ال يحّق لشا أن نبشي سعادة إندان عمى تعاسة كائغ حّي آخخ، و عالوة عمى 

في السقصع الّدابق الحؼ تفخزه حخكة الّشفذ السدتدمسة لسخارة القجر، فقج  الّتشغيع الحاصل
حسمت لفطة )لحطة( السكّخرة، عمى عاتقيا تكثيف الّجاللة انصالقا مغ الكثافة  الّذعػرّية 
في نفذ الّذاعخ، و اّلتي أراد أن يذاركو فييا القارغ اعتسادا عمى الّتشغيع و الجخس 

غ خالل عالقات يخمقيا الّذاعخ حدب الّذحشة العاشفّية و السػسيقي لمّتكخار "و م
( ، و لعّمو أراد أن يدتطيخ ما فاتو مغ 7االيجيػلػجّية الستحّكسة فيو لحطة االبجاع.")

 العسخ بعج أن حاصخه السخض و السػت.
ثّع يػاصل الّذاعخ تذكيل مذيج انفعالي آخخ عمى السدتػػ الّجاللي، يزّج بالبػح و    

 حيغ يػاصل سخد حجيث الّدىخات قائال: التأّمل
 تتحّدث لي..

 أّنها سقطت من عمى عرشها في البداتين
 ثّم أفاقت عمى عرضها في زجاج الّدكاكين، أو بين أيدي 

 السشادين، 
 (8) حتى اشترتها اليد الستفّزمة العابرة

إّن إعالن سقػط الّدىخات مغ عمى عخشيا، و إفاقتيا في زجاج الّجكاكيغ أو بيغ أيجؼ     
السشاديغ، ما ىػ إال إعالن الستدالم الّذاعخ و تحّدخه عمى حياة اشتيى أن يعيذيا و 
ىػ في كامل قػاه الجدجّية و الّشفدّية، و لعّل األيادؼ اّلتي تفّزمت بذخاء الّدىخات، ىي 

اّلتي تخّبت عميو مغ حيغ آلخخ كي تيّػن عميو، فانتقالو مغ )األنا( إلى نفديا األيادؼ 
و يكتفي بسحاورة الػجػد مغ زاوّية خفّية،  -مؤّقتا–)الّدىػر(، يغّيب ذاتو و يدكت حجيثيا 

مّسا يحجث تػاتخا نفدّيا و فشّيا لجػ القارغ و ذلظ ألّن "الّخمد الفّشي ال يمّخز فكخة، أو 

                                                             
عبج الدالم السداوؼ : البشيات األسمػبية الجالة في شعخ أمل دنقل ، مشذػرات اتحاد كتاب  - 7
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يصخح مػقفا فكخّيا، و إّنسا يكذف انفعاال و يعّبخ عغ تجخبة... و ليحا يعّبخ عغ رأؼ أو 
فإّن ثّسة تشاوال مجازّيا لمّطػاىخ و األشياء، بحيث تتحّػل مغ صفاتيا السعيػدة لتجخل في 

 (9عالقة ججيجة مختمفة عغ سّياقيا الػاقعي...")
حجيث الّدىخات اّلتي و تسيل نفذ الّذاعخ إلى االستكانة و اليجوء حيغ يبادرنا ب    

 استدمست لمسػت و ىي تتسّشى لو شػل العسخ:
 تتحّدث لي..

 كيف جاءت إلّي..
 ) و أحزانها السمكّية ترفع أعشاقها الخزر(

 كي تتسّشى لي العسر
 (10)!! و هي تجهد بأنفاسها اآلخرة

بيغ السػت ىحا الحجيث الّثالث اّلحؼ أسّخت بو الّدىخات لمّذاعخ، يّذكل لحطة التساس     
و الحياة، إّن الّدىخات تخوؼ مديخة حياتيا كسمكة عمى عخشيا إلى أن اغتيمت و ىي 
تػّرث ممكيا لمّذاعخ عغ شيب خاشخ و ىػ الستعّجب مغ كخميا و جػدىا عمى شخز 
ال تعخفو، و الّذاعخ بيحا الّتحػيخ الحؼ قّجمو لحجيث الّدىخات، يقّجم لمقارغ صػرة شعخّية 

 (11" رسع قػامو الكمسات السذحػنة باإلحداس و العاشفة.")ىي في الحكيقة
و إّنشا إذ نقػم بترشيف أحاديث الّدىخات اّلتي أوردىا الّذاعخ وفق ندق اختاره     

بعشاية، فحلظ ألن الّتجاولّية " تقػم بجراسة السعشى دراسة تػاصمّية مغ خالل بيان شخائق 
الستكّمع في تػصيل السعشى اعتسادا عمى اإلمكانات الخصابّية و التأثيخّية اّلتي تتسّتع بيا 

لّمغػّية، لغخض إحجاث حالة مغ الّتجاوز الّجاللي و عجم االقترار عمى السشطػمة ا
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( و ىي ىشا تذتخك مع أسمػبّية الّتمّقي اّلتي تسشح 12السعشى السمترق بسا قالو الستكّمع")
 سمصة إضافّية لمقارغ في كذف السبتغى البعيج مغ الّجاللة:

 
 
 
 
 
  

 /إفاقة(      إغفاءة)   
 الّذاعخ        

 
 
 
 
 

 
 
 
   
 
 

 /إفاقة(إغساءة)  
 الدىخات      
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 حجيث التسشي            
 تتحّجث لي

 كيف جاءت إليّ 
و أحدانيا السمكّية تخفع أعشاقيا 

 الخزخ
 كي تتسّشى لي العسخ
 اآلخخة و ىي تجػد بأنفاسيا

 وسالل مغ الػرد
 ألسحيا بيغ إغفاءة وإفاقة

 ى كّل باقةوعم
 اسع حامميا في بصاقة

 حجيث الّجىذة         
 تتحّجث لي الّدىخات الجسيمة

 أّن أعيشيا اّتدعت دىذة
لحطة القصف ، لحطة 

 القرف
 الخسيمة لحطة إعجاميا في

 حجيث الّدقػط          
 تتحّجث لي :

أّنيا سقصت مغ عمى عخشيا في 
 البداتيغ

ثّع أفاقت عمى عخضيا في زجاج 
 الّجكاكيغ

 أو بيغ أيجؼ السشاديغ 
حّتى اشتختيا اليج الستفّزمة 

 باقةكل  العابخة 
 بيغ إغساءة وإفاقة 

وعمى صجرىا - ثانية..ثانية -بالكاد–تتشفذ مثمي 
 بطاقة اسع قاتميا في- راضية –حسمت 
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إّن السقصع األّول اّلحؼ يذّكل )إغفاءة الّذاعخ( يػحي بأّن الّذاعخ ما يدال يتسّدظ    
مازال بإمكانيسا رؤية الجسال السػجػد في ىحا العالع، فيػ يغفػ لدمغ  بالحياة و أّن عيشيو

قريخ بإرادتو، ثّع يدتفيق، ليجػل بشطخه بيغ  سالل الػرد و يتعّخف عمى أسساء الّدائخيغ 
لو في البصاقات، و عمى الّخغع مّسا يكابجه مغ آالم السخض، إاّل أّنو يدّخخ سسعو 

 يقػل أّنو ما يدال في ىحه الحياة ما يدتحّق الحجيث. لإلنرات  لحجيث الّدىخات، كأّنو
أّما حجيث الّدىخات فيػ في ثالث مقاشع )حجيث الّجىذة، حجيث الّدقػط، حجيث    

التسّشي( و كأّن دىذة الّدىخات لحطة القصف، ىي دىذة الّذاعخ لحطة الخػف، الخػف 
شياتيا بالحياة لمّذاعخ، مغ السػت، و سقػشيا ىػ وقػع الّذاعخ فخيدة لمسخض، أّما أم

فيي أمشية الّذاعخ نفدو بحياة أفزل لّمحيغ مازال مقّجر ليع أن يعيذػا في ىحه الحياة، 
 عّميع يحطػن بفخص جسيمة لع يحع بيا.

و في السقصع األخيخ )إغساءة الّدىخات( تتحّػل )اإلغفاءة( إلى )إغساءة( و كأّن     
لكّشيا تأتي عغ شخيق اإلغساء حيث يكػن الفعل ال الّدىخات ىشا ىي السقرػدة بالغفػة، و 

إرادّيا، مرحػبا بالّخضى و االستدالم، و ىػ رضى الّذاعخ بقزاء ّللّا و قجره، و 
الّذاعخ كسا يبخز الّجكتػر عبج الّدالم السداوػ عانى في حياتو كثيخا مغ مآسي الفقج) 

إلندان في الحكيقة ال مػت األب، مػت األخت، األىل، الػشغ( حّتى صار يخػ أّن ا
يجرك مػتو إاّل مغ خالل عالقتو بسػت اآلخخ، خاّصة إذا كان ىحا اآلخخ قخيبا أو عديدا 

( و قج كانت الّدىخات أقخب كائغ مشو في غخفتو ، ومغ خالل ىحا الّتكثيف الّجاللي 13)
اعخ حيغ الحاصل مغ اّتخاذ الّدىػر كثيسة فّعالة في عسمّية الّترػيخ الّذعخؼ فإّن" الذّ 
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يكتب يكػن معادال لمعالع، واقفا إزاءه، و يعجد عغ الكتابة حيغ يكػن جدءا مغ العالع، 
 (14ألّنو في ىحه الحالة سيكػن إندانا عادّيا لع يتحّػل بعج إلى حالة الّذاعخ السبجع.")

إّن كثافة السذيج الّذعخؼ في قريجة )زىػر( ال تختبط بعجد األبيات و تداحع الكمسات    
إّنسا بالقجرة عمى تػضيف الّخمد و دفع القارغ إلى الّتأمل، فكّمسا كان الّشز قريخا، و 

 مزغػشا، زاد الّتكثيف الّجاللي فيو، و زادت أىسّية و دور كل كمسة فيو.
 شعرّية األصهات في القريدة:

ال شّظ في أّن األلفاظ االرتكازّية في القريجة، ليا نغسة إيقاعّية خاّصة عالوة عمى     
حسػالتيا الّجاللّية، و إذا قسشا بعسمّية مدح لكمسات القريجة فإّنشا سشقف عشج األلفاظ  
اآلتّية )إغفاءة، إفاقة، إغساءة، باقة، بصاقة، قاتل، القصف، القرف، إعجام، راضّية، 

ذخ لفطة بإمكانشا تفخيعيا تحت الّثشائّية الّزجّية )إغفاءة/ إفاقة( أو سقصت( إحجػ ع
)إغساءة/ إفاقة( و ذلظ ألّن ىحه "الّخؤية الّشقجّية تحتاج لذيء يكذف سّخ تزاّدىا و 
تشاقزيا، ليخخجيا مغ دائخة الجسػد الّتخكيبي إلى واقع نفدي يعيذو أمل دنقل يتسّثل 

( فالّخؤية الّشقجّية في الّذعخ تتأّثخ غالبا بالّشغسة و 15و.")بتجخبة السػت اّلحؼ ييّجد حيات
الّجاللة، و إذا حّممشا تمظ األلفاظ االرتكازّية فإّنشا نقف ممّيا عشج صػت القاف و ألف السّج 
كرائت، لشحاول أن نكذف عالقة ىحيغ الّرػتيغ بالحسػالت الّجاللّية لتمظ األلفاظ و 

اللي في القريجة، فإذا ما تػّقفشا عشج صػت القاف و دورىسا في إحجاث الّتكثيف الجّ 
 تزافخه مع السّج باأللف فإّنشا سشجج مغ وجية نطخنا لمّذاعخ مايمي:

 (1)الّترشيف -قاتل -بصاقة -باقة         )إغفاءة/إفاقة( الّذاعخ
فيحه الكمسات أتت في حجيث الّذاعخ و ليذ حجيث الّدىخات، و إذا ما عجنا إلى     

صػت القاف فإّنشا سشجج أّنو " صػت ليػؼ، شجيج، ميسػس لو بعس الكيسة الّتفخيسّية، 
و لكّشو ال يػصف بأّنو مفّخع، و يتّع نصقو بخفع مؤّخخ الّصبق، حّتى يمترق بالججار 
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لّمدان، حّتى يّترل بالّمياة، و ىي الّدائجة اّلتي في الّشياية الخمفي لمحمق، و رفع مؤّخخ ا
الحمكّية لمّصبق، و حّتى يّترل كحلظ بالججار الخمفي لمحمق، في الػقت اّلحؼ تتفّتح فيو 

( فعمى الّخغع مغ كػن صػت 16األوتار الّرػتّية في وضع تشّفذ، ال في وضع جيخ.")
لع يكغ باستصاعتو الجيخ بالكمسات، فيػ بالكاد  القاف صػتا شجيجا إاّل أّن الّذاعخ فعال

يتشّفذ، و لكّشو في محاولة مشو ألن يدسع صػتو بشفدو و يتأّكج مغ أّنو ما يدال عمى قيج 
الحياة، اشغل السّج باأللف" لحا كانت األلف الّرائتة ىي الّرػت السشاسب ليحا الغخض، 

دتحكخ ما ندي، فكانت األلف و االستحكار يحتاج إلى نفذ أشػل يدسح لراحبو أن ي
( تحسل تشاسبا 1( و الحاصل أّن األلفاظ في )الّترشيف17الّرائتة ذات الّشفذ األشػل.")

صػتّيا ممحػضا و ذلظ لػجػد صػت القاف الّذجيج السيسػس الّجال عمى استسخارّية وجػد 
اعخ عمى نبس الحياة لجػ الّذاعخ، ىحا باإلضافة إلى الّرائت )األلف( اّلحؼ ساعج الذّ 

ترػيخ تجخبتو الّحاتّية بخبصيا بتجخبة الّدىخات، و مغ ثّسة إيرال شكػاه و تحّدخه لمستمّقي 
وذلظ إلّن " الّرػائت بتسّتعيا بخاصّية السّج قادرة عمى مشح الستمّقي إدراكات و دالالت 
أعسق و أكسل، ىحا إلى جانب ما تتسّتع بو ىحه األصػات مغ وضيفة مػسيكّية، حيث 

خك السجال واسعا لتشّػع الّشغسة السػسيكّية لمكمسة الػاحجة أو الجسمة الػاحجة، وىحا بفزل تت
( ، أما إذا نطخنا إلى حجيث الّدىخات  فإّنشا نرشفو 18سعة إمكاناتيا الرػتية ومخونتيا")

 كاآلتي:
 (2)إغساءة/إفاقة( الّدىخات         القصف، القرف، سقصت ) الّترشيف

لكمسات االرتكازّية في حجيث الّدىخات مغ السّج، داللة عمى  حرػل السػت إّن خمّػ ا    
الفعمي ليا، فػقػع فعل اإلغساء، يرحبو فقجان لمػعي و إعالن عغ السػت، كسا أّن السّجة 
الّدمشّية لتجديج فعمي القصف و القرف تكاد تكػن مجّخد لحطات يشتيي بعجىا كّل شيء، 
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لو دوره الفاعل في إبانة الّجاللة اّلتي أرادىا الّذاعخ مغ و ىشا يطيخ القاف كرػت شجيج 
 خالل  ترػيخ )إغساءة/إفاقة( الّدىخات.

إّن شعخّية األصػات تشتج مغ تسازجيا و تخكيبيا مع بعزيا وفق نسط يخيجه الّذاعخ     
القارغ، اّلحؼ يجج نفدو مجبخا عمى ربط ذلظ الّتسازج في األصػات بدياق  و يخضاه

األبيات، ليرل إلى مبتغاه ألّن" أصػات الّذعخ ليدت فقط عشاصخ ليا رمػز خارجّية، و 
( و ىحا 19إّن ىحه العشاصخ ال تراحب السعشى فحدب، بل ليا في ذاتيا معشى مدتقل")

لمّرػت بسعدل عغ الّدياق، قيسة داللّية، ألّن الّرػت يجعمشا نؤّكج أّن ذلظ" ال يعشي أّن 
ال يحسل داللة ذاتّية كامشة فيو، و لكغ يحتاج إلى سياق معّيغ يذحشو ببعج داللي مغ 

و إّنشا حيغ نمبذ تمظ األلفاظ لبػس الّجاللة اّلتي  (20خالل مػقعو في ىحا الّدياق.")
اصمة في الّدمغ بيغ )اإلغفاءة و نخضاىا يريخ بإمكانشا أن نعتبخ أّن السفارقة الح

اإلفاقة( و بيغ )لحطة القصف و لحطة القرف( ليدت إاّل ممّخرا لحخقة الّذاعخ و 
 تصّمعو لتقّبل السػت بخضى عػض الّتحميق في أوىام الحياة.

 خاتسة:
لقج تحّػل الّذاعخ في القريجة إلى راو يخوؼ لشا تجخبة الّدىخات ليجفعشا شػعا إلى     

مخارة اإلحداس بسػقف مػاجية السػت عمى حافة الحياة، كّل ذلظ مغ خالل  مذاركتو
تكثيف داللي فخضو عميو قرخ الّشز و ضخورة االقتزاب عشج الحجيث عغ ثشائّية 

لحياة( اّلتي خاض فييا الكثيخون غيخه، حيث ال يسكغ أن يكػن صػت ا)السػت و 
ا لغػّية مّكشتو مغ تخسيخ كمسات أصػاتالّدىخات إاّل صػت الّذاعخ نفدو، و اّلحؼ اختار 
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تي فتحيا الّشز رتكازّية في الّشز، و ساعجت القارغ عمى الخػض في آفاق الجاللة الّ إ
 أمامو.

 قائسة السرادر و السراجع:
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ثالثة كتب في الحخوف ، تح: رمزان عبج التػاب ، مكتبة  الخميل ، ابغ الدكيت والخازؼ : - 

 .1،1982الخانجي، القاىخة ،ط
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 نمطية الكتابة النسوية :التمثيل السردي األنثوي  
 قراءة في نماذج روائية لهيفاء البيطار

 02جامعة الجزائر  سوسن ابرادشةد.
 
 :ملخص ال

قػضت الشطخيات الكثيفة التي بات مشبع حجيثيا حػل الشدػية وإشكاالتيا          
السختمفة والستفاوتة، الشطخة الدائجة والبديصة التي تحػم حػل مكانة السخأة ودورىا الفّعال 
في بشاء العالع وإرساء قيٍع جسيمة وصادقة فيو. فرار فيع العالع لمسخأة وفيع السخأة لمعالع 

ادالت الرعبة التي يتعّدخ فظ تعقيجاتيا البلمشتيية؛ وىػ ما ُجِدَج وبذكل مكخر مغ السع
في جلِّ اإلصجارات الدخدية الشدػية، فسغ خبلل الكيام بعسمية مدح شاممة لمخوايات 
الشدػية العخبية نمحع تدمح السبجعات واستعانتيغ بأنساط سخدية ججيجة في الكتابة، وربسا 

 قيغ في مػاجية العالع الحكػرؼ. كان ذلظ لمتعبيخ عغ قم
ذاك ما دفع بالسخأة السبجعة إلى إتباع سياسة تكػن أقخب إلى الحات األنثػية، فطيخ ما 
ُعخِّف بالتسثيل الدخدؼ األنثػؼ. ىحا التسثيل الحؼ ارتبط بذكل مباشخ بسفاليع زعدعت 

فت لمشطخ في الدائج وفخضت العجيج مغ الستشاقزات، حتى باتت نسصية ومكخرة بذكل ال
كثيٍخ مغ الكتابات الدخدية الشدػية، ولعمَّشا في قخاءتشا السػجدة لبعس إصجارات الكاتبة 
الدػرية "ليفاء البيصار" سشحاول أن نتباحث حػل ىحه اإلشكالية العكيسة التي لع ُتّػلج 

 سػػ مجسػعة مغ التأويبلت العذػائية. 
 الشدػية، ليفاء البيصار، الػاقع، الشسصية.التسثيل الدخدؼ، :  الكلمات المفتاحية

 
Abstract : 
 

         The dense theories that have become the source of her talk about 

feminism and its different and disparate problems have undermined the 

prevailing and simple view of the status of women and their effective role 

in building the world and establishing beautiful and honest values in it. 
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       The world's understanding of women has become one of the most 

difficult equations to solve, which is reflected in most feminist narratives. 

Through a comprehensive survey of Arab women's narratives we see the 

arming of creative works and their use of new narrative patterns in 

writing, Perhaps to express their concern in the face of the male world. 

Which led the creative women to follow a policy that is closer to the 

female self, and emerged what is known as female narrative 

representation. This representation, which was directly related to the 

concepts of the prevailing trend and imposed many contradictions, has 

become so typical and strikingly repeated in many feminist narrative 

writings, Perhaps in our brief reading of some versions of the Syrian 

writer, "Haifa Bitar" we will try to discuss this sterile problem that 

generated only a series of random interpretations 

Keywords : 
Narrative representation, femininity, Haifa Bitar, reality, stereotype,  

 
 السردي األنثوي / نمطية الكتابة النسوية:التمثيل 
 مقدمة:
دخمت الخواية العخبية السعاصخة في مػاجية مع عالع فػضػؼ، يحسل الكثيخ مغ        

األحقاد الجفيشة واألسخار الخفية التي يخمّجىا تاريخو السػسػم بالعار؛ حتى إذا ما حاولت 
الستجىػر والسشحجر إلى سجيع مػاجيتو ُصّجمت بحػاجد عّجة خرػصا في خزع الػاقع 

غيخ معخوف السبلمح، تحت شعارات والية وأنطسة تديخ بالذعػب نحػ الياوية ال مخخج 
 مشيا، إال إلييا.

وقج أدرك كتاب الخواية العخبية السعاصخة أنَّ تعبيخىع عغ العالع بكل تشاقزاتو      
الكتابة، تتخصى التقشيات وفخضياتو الستعاكدة وضبابيتو، يتصمب مشيع تقشيات ججيجة في 

الحجاثية إلى ما ىػ أبعج مشيا، أؼ البحث عغ تقشيات ما بعج الحجاثية؛  ألّن ما وصل 
إليو العالع العخبي في الدشػات األخيخة يتجاوز كل مفاليع الفػضى والبّلنطام والتسمز 

 مغ الزخوريات الثابتة في الحياة البذخية السعتادة.
بية مشفرمة عغ ىحه األحجاث البّتة، بل إّنيا دخمت ما بعج الحجاثة لع تكغ الكاتبة العخ     

بػعي ججيج لزخورة التغييخ الكّمي لػجػدىا ولسياميا، فيي بانفتاحيا عمى العالع بخىشت 
عمى إدراكيا بالػاقع الحؼ تتعاير وإياه، وضخورة السزي قجًما مغ أجل البحث عغ بجيل 
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العالع الخارجي مغ تغّيخات جحرية، ىحا ما أكدّبيا مشاسب لحالتيا، إزاء ما يتعخّض لو 
قشاعة تامة بأنَّ العالع السعاصخ ال يقبل األنطسة التامة وال األفكار الكّمية، وال السخجعية 
الػاحجة السخكّدة، إّنو يحتاج إلى تججيج في أنطسة الّدمصة وتغييخ ثػابتيا؛ بل وأكثخ مغ 

اليامر لعقػد مزت، يدشح ليا أن ُتبجؼ آراءىا  ذلظ، فقج كانت عمى يقيغ أّن احتبلليا
ِيُخ العالع بعج  التي مغ دون شظ ستكػن جدًءا ىاًما في صشاعة القخار الشيائي الحؼ ُيدَّ

 ذلظ.
متصمبات العرخ تمظ، ىي ما دفعت بالخوائيات إلى إتباع سياسة في الكتابة تكػن أقخب 

حؼ تحيا فيو، ىحه الدياسة ىي ما إلى الحات، وأنجع في التعبيخ عشيا وعغ السحيط ال
أشمق عمييا سياسة "التسثيل الدخدؼ"، ويكػن التسثيل في مثل ىحه الحالة مشجًدا نابعا عغ 
الحات الستحخرة، فيػ مختبط في الخواية العخبية الشدػية السعاصخة، بسجسػعة مفاليع 

األحادؼ وخرائز تتعمق باإليجيػلػجيات، والسػضػعية، والحتسية، وزوال الشطام 
البصخيكي، والدعي نحػ تذكيل نطام ثشائي قائع عمى السداواة بيغ الحكخ واألنثى، أو ربسا 
العسل عمى تقػيس الدمصة الحكػرية واحتبلل رأس الشطام مغ شخف األنثى، وبحلظ اتخّح 
التسثيل الدخدؼ األنثػؼ شابًعا نقجيا وفشًيا خاًصا بو، فكانت كل األفكار التي تشاولتيا 

اتبات العخبيات متجاولة في أعساليغ اإلبجاعية، حتى باتت نسصية ومدتيمكة بذكل الك
 كبيخ ومبلحع.

ضسغ ىحا الدياق الستجاخل مغ األفكار واإليجيػلػجيات والتقشيات الدخدية، نذأت في 
أذىانشا تداؤالت حػل الخواية الشدػية العخبية السعاصخة وحػل سياسة التسثيل الدخدؼ 

كانت السبجعة العخبية قج تسثمت في األفكار السا بعج حجاثية أم أّنيا ما تدال  فييا، وما إذا
 تجدج الػقائع دونسا شظ في حتسيتيا؟

وىل اكتدبت الكاتبة العخبية حخية تسشحيا الحق في التداؤل والشقج، وبالتالي يسكغ لمقارغ 
يكتب ليا أن تتػاجج في أن يقخأ العالع مغ خبلل وجية نطخ أنثػية بحتة؟ أم أنَّ الحخية لع 

 كتابات السخأة إال في حجود حخفيتيا ؟ 
ىل استصاعت الكاتبة ابتكار واستغبلل تقشيات سخدية ججيجة لتسثيل عالسيا أم أّنيا ضّمت 

 تكخر ذاتيا، حتى باتت كل أشكاليا مدتيمكة وُمتػقعة ؟
 التمثيل السردي األنثوي:   -1
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دبي لمػاقع ليذ مختبصا بالزخورة بشسط معيغ مغ إنَّ مفيػم تسثيل الدخد األ         
الكتابة، كسا أنَّو ال يمدم السبجع إتباع أسمػب واحج، "فاإلبجاع بحكع خرػصية أدواتو 
وارتباشو بحاتية السبجع ورؤيتو، ال يسكغ أن يكػن استشداخا أو تكخارا لسا ىػ رائج 

بجعة العخبية التي راحت تبحث . ىحا ىػ إذن؛ ما عسجت إليو الس1وممحػظ في دنيا الػاقع"
باستسخار عغ أشكال وتقشيات وأساليب لمكتابة اإلبجاعية التي تسثل واقعيا بالذكل الحؼ 
ت ليا الكتابات الحكػرية كل  تخيج إيرالو لمستمقي، وبعيجا عغ قػلبة األنثى التي كخسَّ

 اإلمكانيات كي تبقى متجاولة بالذكل الخصأ.
الشدػية التي لجأت إلى تسثيل السخأة حتى تكخرت الرػرة نفديا فحجيثشا عغ الكتابات    

في جسيع أعساليا، يحيمشا إلى مجسػعة مغ األسساء الشدػية اإلبجاعية في عالسشا العخبي؛ 
ولعلِّ الخوائية والقاصة ليفاء البيصار مغ أشّج الشساذج التي ُتصخُح حيغ الحجيث عغ ذلظ. 

أعساليا الخوائية متجاخمة ومتذابية بذكل جّج كبيخ، إذ فتسثيميا لمسخأة عبخ مختمف متػن 
ال تشفظ أن تكػن )األنثى/ البصمة( وحيجة ومشعدلة، بصسػِح عاٍل ومدتػػ ثقافي رفيع، 
لكّشيا تدقط بدبب شبقيتيا ورغبتيا الجامحة وشيػتيا إزاء جدج اآلخخ أو إزاء اآلخخ 

اتت نسصية في كتاباتيا، حيث ى بنفدو، فقج تكخرت مثل ىحه التسثيبلت الدخدية حت
في مجسميا عمى ىحه الخكيدة، ومع  2نيزت البشية الجاللية لخواية "امخأة مغ شابقيغ""

غياب وعي أصيل في الخؤية الدخدية األنثػية لشقج ىحه الطاىخة، سيكػن مباًحا تكخيديا 
 ،   3التقميجية"والتخويج ليا، فبل نجج سػػ تحمخات صبيانية وتأوىات مكتػمة وتبخما بالكيع 

، أو رواية 4وما إلى ذلظ مغ أفكار ال تختمف البتة حيغ قخاءة روايتيا "يػميات مصمقة"
 .5"أفخاح صغيخة... أفخاح أخيخة"

إنَّ القارغ مغ دون شظ يمحع التػازؼ السمسػس بيغ بصبلتيا الثبلث، والتي جسعت        
 بيشيغ األنػثة العػجاء أو السشتقرة الػعي.  

وانصبلقا مغ ىحا الػاقع السدتعري لؤلنػثة الحؼ تخيمتو ومغ َثع فخضتو ليفاء البيصار 
ومثمتو سخدًيا، فإنَّ وضيفتيا الخوائية صارت تتسثل في البحث أو استكذاف خفايا واقع 
األنػثة الحكيقي، لحلظ ىي تغػص في الحكي والتعبيخ عغ الجانب اإلنداني والشفدي 

عاتيا أو تشسيق السطيخ الخارجي لمسخأة، السيسا االجتساعي مشو. لمسخأة بجل تذييء مػضػ 
إنَّيا ُتخزُع شخريات بصبلتيا ال إلى التحميل وفقط، بل إّنيا تعتسج مخحمة ذوبان 
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الذخرية، ذلظ أنَّ البشى الذاممة لمعالع وقيسو الخاسخة وأعخافو الزاربة في عسق التاريخ 
 السجيج، ال تيسيا كثيًخا. 

في كل مغ رواياتيا الدابقة الحكخ عغ شخيق بصبلتيا، عغ شبيعة اليػية  فقج أفرحت
ة لؤلنثى بالخغع مغ نجاحاتيا أو حتى تفػقيا في كثيٍخ مغ السخات عمى اآلخخ، ورغع  اليذَّ
أنَّ تعميميا كان يختمف عغ كل مخة لكّشو ضلَّ يتقارب ويتذابو؛ ذلظ أنَّ الجوافع التي تمجأ 

ج عغ دائخة عدوف الثقافة البصخيخكية عغ االعتخاف بػجػدىا، وقزية إلييا الكاتبة ال تخخ 
 تيسيذيا، واضصياد أفكارىا واعتبارىا وسيمة لمستعة وسبًبا رئيًدا في استسخارية الحياة. 

إذ تحخص ليفاء البيصار في كل رواياتيا عمى أن "يعانق الدخد مدار حيػات أبصاليا 
را بتمظ العشاصخ التي تدتعري تدسيتيا لكّشيا ىي انصبلقا مغ الصفػلة والسخاىقة، ومخو 

، ففي رواية "امخأة مغ شابقيغ" يدتشج 6التي تكػن نقصة االرتكاز في تذكل الذخرية"
الدخد عمى صػتيغ: الرػت األول كان لذخرية "نازك" السخأة التي تكاد ُتشيي 

  ولى.ثبلثيشيتيا، الداعية نحػ الذيخة مغ خبلل محاولتيا لشذخ روايتيا األ
والرػت الثاني لبصمة رواية "نازك" والتي سخعان ما يتزح لمقارغ أنَّ الخواية ما ىي إال 

 سيخة ذاتية لمرػت األول، أو لمذخرية البصمة "نازك".
في حيغ يحيُل العشػان الخارجي لخواية "يػميات مصمقة" وبذكل مباشخ إلى أنَّيا مجسػعة 

الكاتبة نفديا، فكأنشا بيا تدتػحي مزسػن ىحه مغ السحكخات التي تع تجويشيا مغ شخف 
الخواية مغ تأريخ األحجاث اليػمية التي تخّسخت بذكل غيخ مباشخ في ذىغ الكاتبة، 
فخاحت تدتعيج ما يداعجىا عمى كتابة رواية سيخية، لحلظ تقػل: "أستصيع أن أنفرل عغ 

رجل... وأستعيج عمى تمظ السخأة التي كشتيا، وأستصيع أن أجمذ بيجوء، أضع رجبل فػق 
 7ميل أو بدخعة أحجدىا بسداجي، األحجاث التي أحب.

أما حيغ نقخأ روايتيا "أفخاح صغيخة.. أفخاح أخيخة"، فإنشا نتػغل في بؤس وألع البصمة مشح  
البجاية، تقػل: "أذىميا تعبيخ صجيقتيا "ليام الحخة"، لمحطة تجدجت أماميا سشػاتيا 

ي حياتيا كان البحث عغ الحخية، وعغ شخيقة تحكيقيا، كل األربعػن، السحػر األساسي ف
ىاجديا كان أن تتحخر في العسق مغ كل ضغط خارجي يبغي تذػيييا وتغخيبيا عغ 

 8ذاتيا..
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فيا ىي الكاتبة تحاول أن تعصي إلبجاعيا خرػصية تسيّدىا عغ باقي الكتابات الشدػية،  
خدية التي تسثمت في تػضيفيا لمػاقعية انصبلقا مغ عامميغ: األول يتسثل في تقشيتيا الد

( وىي بيحا تتجو نػعا ما إلى كتابات ما بعج الحجاثة، وىي  Hyper realityالسفخشة )
واقعية تتجاوز محاكاة الػاقع إلى محاكاة الرػر الخيالية التي تحاكي الػاقع، وبيا تخصج 

 لمقخاء عجم حجوث أّؼ تغييخات ججيجة تحاول إصبلح وضع السخأة في العالع العخبي. 
الدخدؼ لؤلنػثة والحؼ اقترخ عمى مشاقذة  أما العامل الثاني فيكسغُّ في تسثيميا     

ىسػم األنثى ومعاناتيا إزاء اآلخخ السشغمق عمى نخجديتو، "وىػ أسمػب يحسل في بشيتو 
الغاشدة إدانة لمشدقيغ ) السؤنث / السحكخ(.. فسخايا نرػصيا تعكذ الفعل الذخس 

نثػية التي تقع فخيدة لمشدق الحكػرؼ بدمػكياتو ومخجعياتو القائسة عمى احتقار الكيشػنة األ
ه 9ىحا السجج الدمصػؼ فشخاىا تخزع لمثقافة االجتساعية" ، ولآلخخ ولجدجه ولكل ما يذجُّ

 بيا. 
حيغ العامميغ نمسح بعًزا مغ التقشيات التي امتازت بيا كتابات "الــ/ ما بعج إضافة إلى ى

ت بيا الكاتبة واقع ا لسخأة السثقفة في العالع حجاثية" في تسثيل الػاقع السعاصخ، والتي خرَّ
(  Complicity العخبي وعمى شكٍل محجٍد، فقج لجأت إلى تقشيات متعجدة مشيا: التػرط )

ػالحكيقة أنَّ كل ىحه التقشيات ـ ،( De-doxification ( والتجخيج )Parody والدخخية )
ع الػاقع لتسثيل الػاقع السعاش، أو ربسا تداعج أكثخ عمى في تذكل في حّج ذاتيا سياسات 

السسثل ونقجه، وذلظ بالكذف عغ الحقائق التي نؤمغ بيا مدبًقا، وبالتالي فإنَّ ميسة 
تػضيفيا في الخواية تبجو أسيل لمسبجعة وحتى أوضح لمقارغ / الستمقي، فيي حيغ تتػرط 

عبلقة دخخية مغ كل العبلقات السسكشة، )في فزح عبلقات بصبلتيا اآلثسة تمجأ إلى ال
(، لتذسميا ضسغ ية، عبلقة األخػة، عبلقة الرجاقةة األمػمة، العبلقة الدوجاألبػة، عبلق

إشار واحج مع عبلقات غيخ مذخوعة، وبالتالي ٌتجخُد الػاقع وتدعى لتسييده بغيخ الستػقع 
والبلمسكغ؛ ىحا السدج الحؼ يتكخر كثيًخا في رواياتيا بات نسصيا، وباتت كتابات ليفاء 

ع مغ أنشا ال نشكخ بخاعة الكاتبة في بشاء ُسخوِدىا أبشيًة محكسًة، ففي البيصار ُمتػقَعة، بالخغ
رواية "أفخاح صغيخة.. أفخاح أخيخة" تبجأ الحكاية مغ السشترف، أيغ تقف بصمتيا "ليام" 
بيغ الساضي األليع الحؼ عاشتو وبيغ السدتقبل السجيػل الحؼ ال تعخف كيف ُتشييو، إلى 

ة، فيي تحب رجبل متدوجا مدتقخا تساما مع زوجتو أن تتػرط في عبلقة غيخ مذخوع
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وابشيو، وبسا أنَّ ديغ السديحية الحؼ يؤمشان بو ال يدسح ليسا باالرتباط كسا أنَّو ال يؤيج 
شبلقو وُيرعّبو بذكٍل مفخط، ُتفزل في الشياية أن تشدحب مغ ىحه السدخحية بصخيقة 

غ قجمييا وىي تخػ سيارتو، ىا ىػ ساخخة، تقػل:"وفجأة انخمع قمبيا مغ مكانو، وسقط بي
يقػدىا وإلى جانبو ىي، الدوجة وفي السقعج الخمفي شفبلن.. استقخ نطخىا عمى السخأة، 
إنيا جسيمة إذا؟.. أىحه ىي زوجتو؟ ... إنيا ليذ بجيشة كسا تػقعتيا، أو كسا أحّبت أن 

ذ التي أىّجتو تتخيميا لتبخر عبلقتيا مع زوجيا؟ تّخجل مغ الديارة واضعا نطارة الذس
إياىا بسشاسبة الذيخ الخامذ عمى تعارفيسا، وعمى تأجج لييب عػاشفيسا الحكيقي، 

 السفتعل، األصمي، التقميجؼ... 
انصمقت ىاربة مغ باب جانبي قبل أن يمسحيا، كانت سيارة أجخة عشج الباب كأنيا تشتطخىا 

يكػن شبيعيا:  في لحطة قخارىا، ابتمعت دمػعيا وقالت لمدائق برػت اجتيجت أن
 10محصة الباصات لػ سسحت"

فالكاتبة تقتخب في ىحه الفقخة الدخدية إلى الػاقعية التي ال يسكششا سػػ ترجيق كل كمسة 
فييا، ولكشَّيا ابتعجت عشيا عبخ صفحات شػيمة مغ العسل الخوائي، عغ شخيق تجخيج 

خواية وبذكل جّج شخرية "ليام" مغ الذعػر بالحنب اتجاه عائمتو، ليطيخ في نياية ال
 سخيع. 

وىػ ما كخرتو وبذكل مصابق في رواية "امخأة مغ شابقيغ"، فيا ىي "نازك" البصمة الخئيدة 
تدافخ إلى بيخوت مع ناشخ الببلد الذييخ الحؼ وعجىا أن يجعل مشيا روائية مخمػقة، 

مشيا وأن يجعل مغ روايتيا أعطع حجث ثقافي ييدُّ الببلد، مقابَل أن تسشحو ما يخيجه 
خبلل قزاءىسا أسبػع البحخ واالستجسام واالحتفال بشذخ روايتيا، فتيخول متجية إلى 
ىشاك، لكغَّ ضسيخىا أو "نازك الحخة" كسا أرادت الكاتبة وصفيا تدتيقع فجأة، وتخفس 

 الذيخة والسال في مقابل أن يمسديا ناشخ الببلد الذييخ لسدة واحجة، تقػل:
ع بذبق مؤل الغخفة وقال: تعالي إلى جانبي، أريج أن أريح "تأممشي شػيبل ببخود أوال ث

 رأسي عمى صجرك
 قمت: ىل ستصبع الخواية؟

قال: ألع تفيسي مغ كبلمي أنشي سأشبعيا... حبيبتي نازك ال تكػني غبية، السخأة الجسيمة 
 يجب أن تكػن ذكية، تعالي..
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يج أن يكػن بيششا عبلقة وججتشي أقػل بخذػنة: ال لغ أقتخب، ال أستصيع بل ال أريج..أر 
 عسل وفقط...

قال وكأنو يتعسج أن ال يفيع كبلمي: اسسعي أنا ال أحب أن يدتغفمشي أحج، لقج لبيت 
 دعػتي إلى بيخوت، لشقزي أياما جسيمة..

صخخت لغ تمسدشي.. انتفس واقفا ورشقشي بشطخة مغ نار وىػ يقػل: بعج قميل ستكػن 
 روايتظ في مكتب األمانات.

نَّ نبيا شفاني مغ شيصان كان يمبدشي، وقفت أمام السخآة شالعتشي نازك حخة، فجأة، كأ
نطيفة، نكية، غسدتيا ورفعت عبلمة الشرخ.. أسخعت أستمع روايتي، كشت سعيجة أتشفذ 
رائحة كخامتي.. أدركت الحكيقة متأخخة ربع قخن عل األقل، ألتأكج اآلن أنشي كشت دوما 

 11شاىخة وعفيفة ونكية..
لػاقع الحّق الحؼ تدعى الكاتبة إلى تجديجه وتسثيمو سخديا، ولكشو يبجو في بعس إنَّو ا

األحيان غيَخ مقشٍع كفاية، فالشيايات التي تأتي معاكدة لسجخيات الحجث الخوائي، والتي 
غالبا ما تأتي كي ُترحح أخصاَء أبصاليا تبجو نياياَت والية؛ كسا أنَّ التأويبلت التي 

 القارغ / الستمقي تكػن عذػائية. تفخضيا الكاتبة عمى
فيا ىػ الزسيخ الحؼ غاب حيغ أحبت "نازك" مدمسا رغع أنيا مديحية وعاشختو معاشخة  

زوجية، ثع تخكتو وتدوجت زواجا تقميجيا بحتا، ثع راحت تخػن زوجيا مججدا مخات 
والحؼ رفس عمى حج قػليا ــ لتعاليع ديشيا البائذ ــ ومخات، ليشتيي بيا السصاف بشكخانيا 

إجخاءات شبلقيا، يغيُب كمًيا ليرحػ فقط ويسشَع صجور روايتيا والتي ال نجرؼ إن ىي 
مغ قخرت حًقا عجم صجورىا ألنيا حسمت كل أسخارىا وذنػبيا وخصاياىا، أم أنَّيا أرادت 
أن تشحخف عغ السَتَػَقِع الدخدؼ كي ترشع السفارقة التي تزيف لمشز الخوائي لسدة 

ىا مغ دنديا إبجاعية. إنَّ  يا نفديا "نازك" األولى مغ رفزت شبع الخواية، فخاحت تجخدُّ
 متحججة بسعخفتيا لذخريتيا الحكيكية "نازك الحخة، الشكية، الشطيفة".

أما في رواية "يػميات مصمقة"، فإنيا تسثل سخديا كل الخرػصيات الستعمقة بالسخأة       
ية والشياية ال تختمفان البتة عغ الخوايتيغ السصمقة في العالع العخبي، رغع أنَّ البجا

الدابقتيغ، فيي ُتعمغ مشح البجاية عغ تسخدىا وجخأتيا وعغ تػرشيا في سخخية الحياة 
 فتقػل:
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"لقج وصمت إلى مخحمة، وججت أّنو مغ الدخف أن ندكت، أن نخجل مغ االعتخاف، 
ج يعخف حكيقتو ولساذا يكحب الشاس ويشافقػن، ويّجعػن صفات ليدت فييع، وكل واح

وحكيقة  جاره وصجيقو، وما معشى استسخار الحفمة التشكخية، أؼ سخف ىحا وأؼ ىحا 
تزميل لمحكيقة، وأنا سأقف بكل ثقة وشجاعة ألكذف الشقاب وأقػل كل ما ال يجب أن 

 12يقال، وىحه أكثخ مخة أحذ أنشي أحتخم نفدي بعسق...
ذاتيا، أو عمى األقل التعبيخ عغ  فيي بقػليا الدابق تحاول التساىي مغ أجل تحقيق

 الشسػذج الحؼ تدعى لمػصػل إليو، فتتذبُث بو لُيذبييا. 
وىي أيًزا تتقسز دور البصمة صاحبة الدمصة السصمقة في الحكي، بغّسِ الشطخ عغ 
كػنيا أنثى ُرسَست عشيا صػًرا مّدبقة وخاصة، وذات أىجاف ال تتجاوز تػقع القارغ / 

ية التي تكدػ الكتابات الخوائية الشدػية العخبية شغت عمى أفق التػقع الستمقي، ألنَّ الشسص
وأشبقت عميو، فرار مغ السدتحيل أن تجج األنثى تفديًخا مخالًفا فيسا يتعمق بخؤيتيا 
لمعالع، وألنَّيا أيًزا لع ُتػلي الحجث الخوائي األىسية الكبخػ ولع تجعل مشو محػر أعساليا 

تشسيق تذكيل خصابيا األنثػؼ، الحؼ أضحى يسثل مخكدية الدخدية بقجر ما سعت إلى 
 العسل الدخدؼ الشدػؼ. 

ورغع ذلظ فإنَّشا في رواية "يػميات مصمقة" نقتصُف بعس مبلمَح االختبلف، مغ        
خبلل  تقسريا دورا ججيًجا مختمًفا ـــ بعس الذيء ــ عسَّا عيجناه في رواياتيا الدابقة، إنَّيا 

نثػية وتعمُغ ذلظ، إضافة إلى أنثى أخخػ متعمقة بيا ىي ابشتيا، فتبجو تحسي ذاتيا األ
وكأّنيا تحارب العالع أجسع بحكػره الطالسة وسمصاتو القانػنية وأحكامو الجيشية وأعخافو 
البذعة، مغ أجل أن َتحيا األنثى كإنداٍن لو كيان مدتقل بحاتو، قادر عمى حساية نفدو 

البلمتػقعة كاليخوب مثبًل، فمصالسا رسست ليفاء البيصار  وإدارة شؤونو ومقاومة رغباتو
نيايات رواياتيا في محصات الباص وأمام التاكدي وفي السصار أحياًنا، حاليا حال 

، 13مجسػعة مغ الكاتبات العخبيات، لعلَّ مغ بيشيغ: الكاتبة الجدائخية فزيمة الفاروق 
، الكاتبة العخاقية ىجية 15فػزية سبلمة، الكاتبة السرخية 14الكاتبة الكػيتية ليمى العثسان

 وغيخىغ... 16حديغ
لكّشيا في "يػميات مصمقة" تتحػل جحرًيا مغ األنثى الخاضعة لحساية مديفة وتقميجية، إلى 

 أنثى مدؤولة وقادرة عمى تمبية شمباتيا ورغباتيا، وإرضاء كيشػنتيا.
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فعل ذلظ،  لقج أضحت تسارس سمصتيا عمى اآلخخ دون خػف أو خجل أو تخدد في
وكشتيجة رد فعمي حتسية أعمشت ضياع الفحػلة أو ربسا مػتيا، إنيا السخأة الخجل التي تسثل 
ىحا الشػع الججيج مغ الخصاب الشدػؼ العخبي، والحؼ ملَّ مغ الذكػػ والبكاء عمى وضع 

 السخأة.
تقػل: "أنا أرفس التخويس، دون كيذػتة حالسة يرعب أن أخزع لمديصخة، أو لقسع 

 17ان قاس ورث القدػة عغ أبيو وجّجه..."إند

فقج استصاعت أن تشترخ ألنػثتيا وتثبت كساليا دون حاجة لآلخخ، إنَّيا تتعجػ حجود 
الجيكػر االجتساعي، وال يشصبق ىحا عمى عبلقة الدواج البائدة التي مّخت بيا بل عمى 

 مختمف عبلقاتيا، تقػل: 
أن أتحػل لسدتػدع لو، رفزت عبػديتو. "لقج خبخت غميان الحقج، لكشي قاومت بقدػة 

حاول الحقج أن يدحقشي ألني كذفت أسخاره كميا، لكّغ شعمة متسخدة في داخمي غمبتو، 
ولع يتسكغ سائمو القصخاني مغ إشفاء ىحه الذعمة، رغع أني اعتقجت مخات ومخات أنو 

تغمبو  أشفأىا وسحقيا، لكغ الذعمة كانت تزيء مغ ججيج مبخىشة لمػحر األسػد أنيا
وتعسي برخه، ونجػت مغ الغخق في أكبخ محيط في العالع، يزع  الحيتان السفتخسة، 

 ، وقج يكػن محيط الخجال.18محيط الحقج.."
ىحه الفقخة كفيمة بكذف تعصر السخأة / الكاتبة لتسثيميا التحخر الكّمي، والتخمز مغ 

لسا أنتج ىّمعيا مغ الخقابة الّتبعية الحكػرية وحتى سمصة الخػف القابعة في أعساقيا، فمصا
 السزادة دوافَع محفّدة ليا، ساعجتيا أكثخ في مػاجية مريخىا السحتػم. 

   نمطية الكتابة النسوية:       -2
يعجُّ مػضػع السخأة السّصمقة، السػضػع األساس في روايات الكاتبة "ليفاء البيصار"،       

إذ قام الدخد في رواياتيا الثبلث بتسثيل وقائع حياتية مختمفة لثبلث مصمقات، اختمفت 
أسباب شبلقيغ ودوافع فعل ذلظ، لكغَّ السفارقة تكسغُّ حػل تقاشع مرائخىغ، واجتساعيغ 

احجة، فػحجىا السخأة القػية الذخرية تججُّ نفديا في نياية السصاف، تتقبُل عمى نياية و 
وضعيتيا وتحارُب مغ أجل أاّل تزعَف أمام رغبات جدجىا وتعصذيا لآلخخ، بالخغع مغ 
افتقادىا الكّمي لحلظ وبالخغع أيًزا مغ رىاناٍت ُفخَضت عمييا مدبًقا، رىانات الثخوة 

 والذيخة وإشباع الجدج.
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"آه.. إلى متى سشطل نجور حػل الحكيقة، ونخاف أن نجخل قمبيا، فإن تتحجث تقػل: 
امخأة عغ تجخبة عاشتيا ُيعّج عاًرا وفزيحة، ولكششي مؤمشة أن تجخبتي الذخرية ىحه 
ستعمػ فػق الثخثخات والذبيات والتفاىات، وستزيء في سساءنا مثل نجع حكيقي ال يخبػ 

لطبلم وفزائحو الكثيخة السختبئة في شياتو، لقج نػره، بل سيطل ساشعا كاشفا بذاعة ا
مخرت بتجخبة قاسية، ليدت تجخبة حب، وليدت حالة ضياع، وليدت تزميبل، لقج عذت 
أبعاد كمسة مّجمخة كادت تدحقشي ىي كمسة مشبػذة، فقج تحػلت وعمى مجػ أشيخ، إلى 

ي ىحه الحالة إندانة معاقة، مشبػذة.. عخفت كل دىاليد كمسة الشبح الخىيبة، غرت ف
وتقسرتيا وكشتيا أنا نفدي، أنا ابشة العائمة الشسػذجية السثالية، وضعتشي الطخوف عامجة 

 19وساخخة في خانة الشبح االجتساعي.."
لع تبالغ الكاتبة في وصف حالة السخأة السصمقة كاشفًة شعػرىا بالشقز والتساىي فيو، 

رج ارتكابو، كسا أنَّيا استصاعت وعارضة رغبتيا في االنتياء لمتخمز مغ ذنٍب لع تق
عبخ متػاليات سخدية متشػعة أن ترَف حجع معاناة السخأة السصمقة، حجع المحطة التي 

 تتأكج مغ خبلليا فقط أنَّ اآلتي أعطع وأفطع، تقػل:
"أعادت قخاءة قراصة الػرق التي تخكيا، وتػقف نطخىا عمى جسمة )مغ ناحيتي ال 

 لي؟(.. تخػ ماذا يقرج؟ الصبلق ؟؟ أستصيع االستسخار فيسا رسسػه
تجدجت ليا أقدى أشكال الحعخ بكمسة شبلق، قحفت فشجان الشدكافيو بعيجا متشاثخا شطايا 

اني أواجو الشاس؟’ وىي تقػل: يا لمفزيحة السّجوية  20كيف عدَّ
إنَّ مثل ىحه السػاقف وضعت السخأة في اختبار الحات، يكػن الشسػذج فيو ىػ تقبل      

والتعاير معو بذكل أسخع وأيدخ، بل ونكخان الساضي األليع الحؼ جسع بيشيا الػضع 
وبيغ اآلخخ، فخاحت تتّشرل مشو بكل الدّبل والػسائل، وساعجتيا مخيمتيا الخربة في 
ذلظ كثيًخا، حتى باتت تييغ العبلقة الجدجية السذخوعة، والتي ُتبشى في جسيع األحػال ال 

الذكمية، شكمية استسخارية الدواج. بيشسا تشعجم في غالب عمى الخغبة أو الحب، بل عمى 
 األحيان، تقػل:

"أذىميا عسق تعاسة السخأة في زيجات كثيخة تبجو مغ الخارج ناجحة ويحدج أصحابيا 
عمييا، واعتخفت ليا بعس الشداء أنيغ لع يعخفغ معشى الشذػة الجشدية رغع أنيغ 

تػجج أّية عبلقة مع أزواجيغ مشح سشػات متدوجات مغ سشػات، واعتخفت بعزيغ أّنو ال 
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شػيمة، وىغ ساكتات، راضيات، الخجل والخػف وحجىسا يخبصان المدان.. آمشت بعج 
مذاىجاتيا الكثيخة خبلل سشػات وسشػات أنَّ الدواج في أفزل أحػالو ليذ سػػ مؤسدة 

كثيخا كيف يتعاير فييا الخجل والسخأة بيجف التفخيخ، وتخيمت في السدتقبل غيخ البعيج 
 21سيبصل الدواج؟ سيريخ مػضة قجيسة..

لقج وججت الكاتبة الريغة السثالية أو الخصاب السبلئع الحؼ تييغ بو اآلخخ       
)الخجل(، إنَّيا تذيخ إلى انتياء عرخ الفحػلة وانقزاء زمغ الخجال، فقجسية الدواج  ــ 

ء، الستحخرات وغيخىغ، حدبيا ــ ىفَّت بل وأضحت مػضة قجيسة لجػ الكثيخ مغ الشدا
ونجج ليحا دوافَع تفدُخ ذلظ إذا بحثشا في تاريخ األنثى في حكاياتشا العخبية وأساشيخنا 
الخالجة، فبجًءا بقرة شيخزاد السميئة بأساشيخ الفحػلة وصػر الشداء الخاضخات، المػاتي 

مغ رقابيغ فجاًءا لخغبة ممٍظ قاٍس، ضالٍع، ومدتبٍج. أشبع ىمػساتو مغ  خبلل سفظ قجَّ
دماءىغ، ىغَّ المػاتي لع تكغَّ عمى عمع بأنَّ الطمع وحجه ال يجوم وأّنو سيأتي زمٌغ تتحخر 

 فيو الشداء مغ كل العحابات، وتشصمقغ كالشديع تجاعبغَّ الحياة بكل نقاوة وصفاء. 
فحيغ تعمُغ السخأة بكل ثقة وجخأة أّنشا في زمٍغ َتذػىت فيو الفحػلة وانعجم فيو      

جال، يسكششا القػل إًذا: إّنو حًقا زمغ الشداء، وإّنو عميشا احتخامو والشطخ في مخجعية الخ 
نذأتو والتأكيج عمييا، فمصالسا اعتبخت الشدػية أنَّ الشطام البصخيكي ىػ خرسيا األول، 
وىػ السدؤول عغ قسع السخأة وليذ التاريخ وال الجيغ وال القانػن، فقج شكمَّت سمصة اآلخخ 

يشة عغ السخأة، ضمت متجاولة لقخون مزت، إذ ىػت مشدلة الشداء إلى أدنى صػرة مي
مدتػياتيا في ضل تجبخه واستبجاده، وكػنيا األنثى الزعيفة التي اعتبخىا سمعة تباُع 
وتذتخػ بحدب ندواتو ورغباتو، "فقج ضّل وجػدىا مقرػرا عمى اإلنجاب وخجمة البيت 

 22واالستيبلك.
يات بّجقة، باعتبارىا ثبلثية في الخط العام لسػضػعشا، ويسكغ في ويسكغ قخاءة الخوا     

الػقت نفدو الشطخ إلييا بػصفيا روايات مشفرمة، بأحجاث خاصة وأبصال خاصيغ في 
كل واحجة مشيا، لكغَّ األمخ الجامع بيشيا، والحؼ كانت الخغبة في الكتابة لجػ الكاتبة 

األنػثة وتدكيتيا بكل الصخق؛ فيي وإن  تتػقف وتبجو واضحة وجمية تكسغُّ في ُقجسية
اندلقت بذخػصيا إلى عبلقات محخمة تجيشيا وتييغ كخامتيا، ترفُح ليغ أفعاليغ وتبخر 
حاالت الخغبة السؤججة، لحلظ راحت تبالغ ــ في كل مخة ــ في وصف الجدج األنثػؼ، وفي 
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السجونة الحكي عغ شبقيتو، "فالحب والجدج حاضخان بقػة يختخقان صفحات تمظ 
، بل إنيا راحت تخزُّ السذيج الجشدي  بأوصاف حدية مكذػفة ومعمشة 23الدخدية"

لمقارغ، فقج عخضت الكاتبة تفاصيل ىحا العالع السحطػر بعيغ األنثى الجامحة التي تسمظ 
ُقجرة البػح وُجخأة الكذف، قبل أن يتحػل نسصيا الدخدؼ ويطيخ االلتباس فيسا تخويو مغ 

 تارًة أو تدحبيا بذكٍل غيخ معقػل. أحجاٍث لتشفييا 
فخاحت مغ خبلل َمَمكة المغة تتبلعب باألحجاث وتعاقبيا، ُتقّجم فعبًل وُتؤخخ آخًخا، محاولة 
ة، كل ذلظ مغ أجل غخبمة الشداء  شسذ الثقافة الحكػرية وأحياًنا اليػية األنثػية اليذَّ

تيا البلتي انصمقغَّ في وإعادة ترفية في الػجػد األنثػؼ، فَتقزي عمى شخريات بصبل
الحكي مشح بجاية الخوايات، وتخمق أرواح ججيجة تدكشيغ مغ حيث ال تجريغ، فقط كي ال 
تبقى الشداء أسيخات الدمصة الحكػرية وبعيجات عغ التقجم الحزارؼ والفكخؼ، معدوالت 

قي في عالع أحادؼ البعج معجوم مغ الخجال، حيث يسكشيا أن تكػن فيو الدّيجة التي تشت
 أحبلًما تميُق بأنػثتيا، فتختقي بيا إلى ما ىػ أفزل ليا، في عالع يكاد ُيشيييا.

 خاتمة:
يسكغ لمشاقج أن يدتكذف العػالع الجاخمية لئلبجاع الخوائي مغ خبلل االستعانة بالتسثيل     

الدخدؼ، وذلظ ِلكػنو عامبل ميسا في استكذاف خبايا الشز والػصػل إلى السغدػ السخاد 
خف ُمؤَِّلِفو، والسختفي بيغ سصػر الشرػص، ذلظ أنَّ ىحا العسل الفشي ىػ ُمشَتج مغ ش

خاص، تِتعُّ في داخمو تخجسة لسجسػعة مغ األحاسيذ والسذاعخ التي ُيقػلبيا صاحبيا 
 عمى شاكمة رواية أو قرة أو جشذ أدبي ما.

معيغ، كسا أّنو إّن تسثيل األدب ليذ مختبصا بشػع معيغ أو محىب معيغ أو أسمػب      
ليذ مغ الزخورة أبًجا أن يكػن ىشاك تصابق بيغ العالع الخارجي الػاقعي وبيغ الحكيقة 
التي يخجػىا السبجع، ففكخة التسثيل الدخدؼ واسعة، ووضيفتيا ىي احتػاء أكبخ عجد مغ 
األنساط التعبيخية واألشكال الفشية، لحلظ كان سيبًل عمى الكاتبة العخبية أن تدتكذف 

 صخيقة التي تبشي مغ خبلليا سخودىا الخوائية والقررية عمى حج سػاء.ال
اتخّحت الكاتبة العخبية مغ التسثيل الدخدؼ واسصة لتحقيق مآربيا وخمِق أنساط       

تعبيخية متشػعة بيغ البداشة والعسق، لحلظ كانت الخواية الشدػية العخبية السعاصخة أكثخ 
 و.تشػيعا في مػضػعات الحكي وأنساش
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مغ خبلل قخاءة وتحميل روايات السبجعة الدػرية "ليفاء البيصار"، ندتصيع أن نجّدم      
أنَّ الكاتبة استصاعت أن تبلءم بيغ واقع األنثى العخبية السعاش، وبيغ التقشيات الدخدية 

 السا بعج حجاثية؛ وىػ ما سيل ليا بشاء سخودىا أبشية محكسة وتعسيق األفكار فييا.
تسثيبلت الدخدية لمسػاضيع الحياتية السختمفة الـــســَُتصخِق إلييا في كتابات ليفاء إّن ال    

البيصار كأنسػذج، سػاء الستعمقة بالسخأة أو غيخىا مغ القزايا اإلندانية العجيجة )الجيغ، 
العادات والتقاليج، الدياسة، الجشذ، األعخاف..(، ُتػضح وجية نطخ أنثػية واعية 

ثـــــسَّة فيي عيغ ناقجة لؤلوضاع الدارية، وبالتالي فإنَّ الشتاجات األدبية ومدتػعبَّة ومغ 
اإلبجاعية الشدػية ىي مديج بيغ الػاقع السعاش وتسثيمو الدخدؼ األنثػؼ، الحؼ سعت ــ 
الكاتبة العخبية ــ إلى تقجيسو بتقشيات متشػعة ومتعجدة، وأىع مغ ذلظ فيي تقشيات ما بعج 

 حجاثية.
الدخع الحؼ نججه في الدخد الشدػؼ العخبي مخّده مغ دون شظ، يعػد إلى البيئة   إنّ      

الحياتية لؤلنثى العخبية التي عاشت السسكغ والبل مسكغ، وتأقمست مع كل الطخوف التي 
 ُوِضعت فييا، ولحلظ كان ِنتاجيا األدبي والفشي زاخًخا وغشًيا ومتشػًعا.
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ْرَفان ي  ي  ان  دَ ل   الْ  اْلَمْنَحى  ي  ان  جَ رْ ج  الْ الن ْظم  ل َعْبد  اْلَقاى ر   ة  ي  ر  ظَ ي نَ ف  اْلع 
ام ع   َرات  اْلف ْكر ي ة  ل ْلَعََلق ة  الت َخاط ب ي ة ؛ َبيَن اْلم َتَكل  م  َوالد   ق َراَءٌة ف ي الت َرهُّ

ديق  د. عبد الرحيم البار  بن يحي جيجلجامعة محم د الر 
 

  :ملخ صال

دراسة عالقة الّمغة بالّحىؽ، أو البحث في  1نّيةامؽ مجاالت البحث في الّمدانّيات العخف
، فال غخو مؽ أّن مجلؾل الكالم الفكخّي؛ سؾاء كان مؽ جية الستكّمؼ، أو مؽ جية الستمّقي

ُمْفَخَغة، بل ىي أفكار وال مؽ اعتباطّية     مؽ عذؾائّية مظمقة الكالم الّدميؼ ال يأتي
مشتغسة في ذىؽ الُسَخاِطب؛ ليجخي لدانو محّسال بجالالت أفكاره السقرؾدة؛ ضسؽ 
سياقيا االستعسالّي، ونقف في ىحا السقال؛ وصفا وتحميال لجالالت الجانب الفكخّي في 

ىحا  بيؽ الُسَتَخاِطَبيؽ )الستكّمؼ والّدامع(، ونبحث في صؾر  رسؼ صؾر الّتؾاصل الّمغؾيّ 
ما جاء بو عبج القاىخ  بخاّصة خدون الّمغؾّي العخبّي الّشفيذ؛ السجال الحجيث في الس

 الجخجانّي في وصف العالقة الكالمّية بيؽ الُسَخاِطب والُسَخاَطب.

 الخظاب، الّشغؼ، الجخجانّي.الّمدانيات العخفانّية، الكلمات المفتاحي ة: -  

           -Summary: One of the areas of research in the disciplinary 

linguistics is research in the meaning of intellectual speech, whether it is 

on the part of the speaker, or on the part of the recipient, sound speech 

comes from regular thoughts in the addressee's mind; we stand in this 

article; a description and analysis of the connotations of the intellectual 

side in the statement of communication pictures Linguistically between 

                                                             
الّمدانيات العخفانّية: "ىي الّجراسة العمسّية السشتغسة لأللدؽ البذخّية مؽ خالل الؾحجات - 1

 اّلدانّيات العخفانّية راكّية"، يشغخ، عبج الكخيؼ جيجوروالّتختيبات السدؤولة عؽ تشغيؼ العسمّيات اإلد
، ديدسبخ، 5ومذكالت تعميؼ الّمغات واكتدابيا، مجّمة العالمة، جامعة ورقمة، الجدائخ، العجد

 .  303م، ص2017
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(the speaker and the listener), and we discuss in the images of this 

modern field in the Arab linguistic heritage; especially what was 

mentioned by Al-Jarjani in describing the verbal relationship. 

         -Key words: cognitive linguistics, discourse, meaning, al-Jurjani.  

 

ارتبط عيؾر السشحى الّمدانّي  :ني ةاوصف عام  للن ظري ة الل داني ة العرف-(1)       
بأعسال لغؾييؽ غخبييؽ كان ليؼ اىتسام بالغ بجراسة عالقة الّمغة بالّحىؽ، وكان  2العخفانيّ 

مؽ خظؾاتيؼ العمسّية األولى بأن عجلؾا عؽ االّتجاه الّمغؾّي الّتقميجّي الحي لؼ يخخج عؽ 
ال يتعّجى حجود البشية  حّيا شكمّياة تفديخا سظالّجراسات الّتاريخّية، وتفديخ عؾاىخىا الّمغؾيّ 

وليحا كان شغميؼ الّذاغل البحث في العالقات الّتخادفّية بيؽ الّجالالت الّمغؾّية  فغّية  المّ 
وبيؽ ما ُتْؾِحيِو مجلؾالتيا الفكخّية؛ التي تذّكل صؾرة االنظباع السعخفّية لجى  ،الّتؾاصمّية

الستخاطبيؽ، فكان ليحا االّتجاه الّمدانّي حمقات لغؾّية أبخزىا: )الجسعّية الّجولّية لمعمؾم 
 .G(. ومؽ رواد ىحا السشحى الّمدانّي اليادف؛ نجج: 'جيل فؾكؾنييو ICLAالعخفانّية: 

Fauconier  وراي جاكشجوفR. Jakendoff  وشارل فيمسؾرCh. Fillmore ،
م( الحي اىتّؼ بجراسة البعج الّجاللّي لمّرؾر 1981 ،1987) G. Lakoffوجؾرج اليكؾف 

(. Metonymy( والكشاية )Metaphorالبيانّية لمجسمة الستسّثمة في عشرخي االستعارة )
ّؼ بجراسة الّشحؾ العخفانّي م( الحي اىت1987)ت R .Langackerورونالج النغاكيخ 

(Cognitive Grammar')3.إضافة إلى أعسال أخخى تّرّب في ىحا السجال العمسّي ،  

فالّمدانيات العخفانّية؛ كشغخّية لدانّية ذات تؾّجو حجيث ىي بخالف عؽ كثيخ مؽ       
باع الّشغخّيات الّمغؾّية األخخى كؾنيا مشفتحة عؽ كثيخ مؽ العمؾم األخخى ذات الظّ 

                                                             
العخفانّية نيج في الّتفكيخ عخف مشح مشترف الّدبعيشّيات مؽ القخن العذخيؽ، ولعّل بؾادره - 2

لّمدانّيات، يشغخ، مشانة كانت في عمؼ الّشفذ والفمدفة، ومشيا سخت مبادئو إلى عمؾم أخخى مشيا ا
راكّية وتخاجع دور الّتخكيب )اإلعخاب في إنتاج الكالم فاقدي، الّجاللة العخفانّية اإلدحسدة ص

وتأويمو(، مجّمة الّمدانّيات العخبّية، مجّمة عمسّية محّكسة ترجر عؽ مخكد السمػ عبج هللا بؽ عبج 
 .86م، ص2015ه، سبتسبخ1436القعجة، ذو 2العديد الّجولّي لخجمة الّمغة العخبّية، العجد

 ىؤالء الّمغؾّيؾن تعؾد إلييؼ البؾادر األولى في تشذئة ىحه الحقل السعخفّي الحجيث.- 3
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وعمؾم الّتخبّية، وىي  الحاسؾبّية 4اإلندانّي والعمسّي عمى نحؾ: عمؼ الّشفذ، واألنثخبؾلؾجيا
 غيخىا؛ فيي تبحث عؽ كّل معخفة ذات صمة بالفكخ الّمغؾّي اإلندانّي.

في  إّن الؾقؾف عمى الجانب العخفّشي البعج الفكخّي في الخظاب الّمدانّي:-(2)     
الخظابات الّمغؾّية يقتزي الغؾص في غؾر معاني الكالم السدتعسل؛ الستخالص كّل 

وليحا فإّن لغة الخظاب عمى اختالف مدتؾياتيا؛ ت الفكخ السدتتخة في عّل ألفاعو، دالال
فيي نابعة مؽ سق فكخّي معخفّي يؾّجو طابع الخظاب االستعسالّي الحي يشتيجو الستكّمؼ 

ّتؾاصمّية؛ فال تشتغؼ جسمة لغؾّية إاّل بعج إْن كانت فكخة سبقت ذلػ في كامل رسائمو ال
رأيػ في تعاليؼ  ، فمؾ قمشا أّن جؾاب الّدائل عؽ سؤال: ما5الّذكل الّتخكيبّي الّمغؾيّ 

 فال غخو مؽ أّن جؾابو ىؾ تعبيخ عّسا يختدسو مؽ ترّؾرات، وعّسا يؤمؽ بواإلسالم؟. 
ؽ فكخه، وال يخخج عؽ فيسو، فيؾ يشقل بخظابو الكالمّي عمؽ معتقجات، فال يحيج تمقائّيا 

ولشا في ىحا السخّظط االستبيانّي أن أوّضح . 6ما يخاه مشاسبا لحلػ السؾضع مؽ الحؾار
 عالقة الفكخ بالكالم مؽ خالل ذلػ السثال السقّجم:  

                                                             
" مؽ كمستيؽ يؾنانيتيؽ ىسا: أنثخوبؾس Anthropologyاشُتقت السفخدة اإلنجميدية " - 4

"Anthropos" ومعشاىا "اإلندان" ولؾغؾس "Locosأصبح معشى  " ومعشاىا "عمؼ"، بحلػ
، يشغخ، عيدى األنثخوبؾلؾجيا مؽ حيث المفع: عمُؼ اإلندان، أي العمؼ الحي يجرس اإلندان

الذّساس، مجخل إلى عمؼ اإلندان )األنثخوبؾلؾجيا(، مشذؾرات اتحاد الكّتاب العخب، دمذق، 
 .8، ص2004سؾرّية 

داء الّمغؾّي؛ كأساليب اإلنذاء الّذكل الّمغؾّي نقرج بو تمػ األنساط الكالمّية السختمفة مؽ األ- 5
 والخبخ. 

 السقرؾد بو أسمؾب الحؾار الحي يجور بيؽ الستكّمسيؽ والستؾاصميؽ. - 6



 0202جهان11 العددــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة اآلداب واللغات

838 

 
      : نجرك أّن لسعاني الكالم بكاّفة أنساطو إيحاءات  *تحليل ووصف المخط ط الت مثيلي 

فكخّية تعّبخ عؽ الؾازع السعخفّي والسعتقج اإليسانّي وتكذف الّرؾرة البيئّية االجتساعّية لمفخد 
الستكّمؼ، ففي السثال الحي ذكخناه ندتظيع الخمؾص إلى أنداق فكخّية مؽ خالل الحؾار 

ج جؾاب الُسَخاَطِب: تعاليؼ اإلسالم ىي عشفشقف  ،الحي دار بيؽ الّظخفيؽ الُستخاطبيؽ
السذّكمة  الّترّؾراتلشا بيخ، فإّنيا تغيخ فحيؽ نحّمل األبعاد الفكخّية ليحا الّتع الحياة   

 وسشقؾم بعخضيا وفق اآلتي: لمّحات الفخدّية
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م البّج أّن لجالالت الكال ي  في حياة الفرد:انخطهات تذك ل الجانب العرف-(3)      
تمػ الّرؾر اإليحائّية التي ترشع الجانب القاعجّي الفكخّي الحي  الفكخّية مؽ مخاجع تذّكل

 يشظمق مشو كسشيج لو في خظاباتو الّتؾاصمّية:

 
      : ، يقتزي معخفة العخفانّيةإّن كالمشا عمى  *تحليل ووصف المخط ط الت هضحي 
ترار نقؾل: أّنو جسمة ىحا العمؼ الخاّص مؽ حيث مكّؾناتو وخرائرو؛ فباخ ندق

أو سمؾكا       اإلندان؛ سؾاء كان سمؾكا كالمّياسمؾك ؾّجو األفكار والسعارف التي ت
في ذىؽ الستكّمؼ؛ مرادرىا   قؾلّية؛ فيي أفكار مشدؾجة، ولكؽ قبل أن تكؾن أفعاال7فعمّيا

متشّؾعة بحدب عخوف الحياة السختمفة؛ كسا ذكخنا في السخّظط؛ فيشاك مرادر ذاتّية 
مخاحل الّتجريذ، وكّل  ،، وىشاك الّتخبية والّتعميؼ8فخدّية مرجرىا الّتكؾيؽ األسخّي العائميّ 

  .  9امل أخخى وعؾامل أخخى كالّدياسة والّثقافة وعؾ  البيئة االجتساعّية وىشاك آثار

                                                             
 أي أّن كّل ما يرجر مؽ سمؾك سؾاء قؾال أو فعال لو خمفّية ذىشّية انظمق مشيا- 7
 باعتبار األسخة السحّظة األولى التي يشظمق مشيا تكؾيؽ شخرّية الفخد.- 8
 ىشاك عؾامل مؤّثخة عمى تكؾيؽ الجانب السعخفّي مشيا الجانب الّثقافّي االجتساعّي والّدياسّي.- 9
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امع:-(4)      صل بيؽ ؾاتّ الال يتّؼ  صهرة الت هاصل ونمطي ة الت فكير بين المتكل م والد 
: الّتفاىؼ والفيؼ واإلدراك والؾعي؛ عمى جية األساس نحكخ مشيافخديؽ إاّل بذخوط محّجدة 

)الستكّمؼ والّدامع(، وىي أيًزا   بيؽ الستخاطبيؽ تديؼ في بشاء الّخابط الّتؾاصميّ فكّميا 
نقف و  الكالمّي، 10في الخظابعؾامل تذكّل الّترّؾر الفكخّي السذتخك بيؽ طخفّي الكالم  

 عمى شخحيا، وفق األنسؾذج الّتخظيظّي اآلتي:

 
      : روابط الّتؾاصل بيؽ األفخاد والجساعات ليا  *تحليل ووصف المخط ط الت هضحي 

مقّؾماتيا التي تشظمق مشيا فيي تسّثل الجانب السذتخك بيؽ في الخظاب الكالمّي، وكحلػ 
فال  )السخاطب والدامع(          يؽ الستكّمسيؽ ب الستالحؼ العخفانيّ فيي تسّثل السدتؾى 

ذتخك ومتالحؼ وليحا فإّن تؾاصل معخفة، وال تقارب في الفيؼ دون تّرؾر معخفّي م
اإلدراك والفيؼ والؾعي واالستيعاب والسؾازنة الفكخية بيشيسا ليا أثخ في إنجاح الّتؾاصل 

 الجّيج.

                                                             
الخظاب ىؾ "الكالم الحي يقرج بو اإلفيام...إفيام مؽ ىؾ أىل لمفيؼ...و الكالم الحي ال  - 10

اف ، كذّ يشغخ، محّسج عمي الّتيانؾيّ  ال يدسى خظابا" فيؾ، )الُسَخاَطب( يقرج بو إفيام السدتسع
، 1، تحقيق، أحسج حدؽ بدج، دار الكتب العمسّية، بيخوت، لبشان، طاصظالحات الفشؾن 

 .6، ص2م، ج1998
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بعجما قسشا بتقجيؼ إحاطة عاّمة ومفّرمة حؾل الجانب العخفّشي بيؽ الستكّمؼ       
عشج الستكّمؼ نأتي في ىحه  العخفانيّ والسدتسع، وبعجما عخضشا األنداق الفكخّية لمجانب 

ما      الّدياق إلى استخخاج وجو السذابية بيؽ ىحا الّتؾّجو الّمدانّي الحجيث، وبيؽ 
في تحميمو ودراستو  11ه(471تؾّصمت إليو نغخّية عبج القاىخ الجخجانّي الّشحؾّية )ت

 وجؾدبّج مؽ ، فال12لمعالقة الّتخاطبّية عشج الستكّمؼ والّدامع ضسؽ عسمو )نغخّية الّشغؼ(
 . ذكخىاشأتي عمى بيؽ الّشغخيتيؽ مؽ جؾانب عّجة سوجو مقاربة 

العالقة الكالمّية بيؽ  رؤية الجرجان ي الن حهي ة في تحليل العَلقة الت خاطبي ة:-(5)      
الُسَخاِطُب والسَخاَطب؛ ليا أثٌخ عاىخ في تحجيج معانّي الكالم، ففي ىحا الجانب نبحث 

)الستكّمؼ، الستمّقي(، خاّصة ما يختبط بـ"وعيفة  شؾات الّتؾاصل الّمغؾيّ في العالقة بيؽ ق
-وعائف الخظاب مشظؾقا أو مجّونا و -ويجخل في ىحا الجانب–االترال والّتؾاصل 

حيث  ا لسقتزيات مقام الكالم وسياقاتو؛درجات الّتمّقي لجى السخاطب...وفق -معخفة
في الّتؾاصل التي تعشي  إّنسا لسا يدّسى باإلبالغّيةتختقي لغة الّتؾاصل ليذ فقط لمّتبميغ...و 

، وليحا يمتفت عمساء الّمغة إلى الّشغخ في دراسة  13درجة معّيشة مؽ الّتأثيخ في الستمّقي"
ولعّل ىحا ما أدركو شيخ البالغة عبج  القتو الّتؾاصمّية اإلنجازّيةمؽ ع اإلسشاد انظالقا

                                                             
م( عالؼ بالّجيؽ والّمغة صاحب كتابي 1078-1009ىـ/471-400عبج القاىخ الجخجانّي )- 11

 دالئل اإلعجاز في عمؼ السعاني وكتاب أسخار البالغة في البيان.
ؼ مؽ أىؼ الّشغخيات في البالغة العخبّية، ومعشى الّشغؼ في اصظالح الّمغؾييؽ إّن نغخية الّشغ- 12

تشديق داللة األلفاظ وتالقي معانييا بسا تقؾم عميو مؽ معاني الّشحؾ؛أي اإلتالف واالنتغام. وقج 
عّخفيا صالح بمعيج في كتابو نغخية الشغؼ،ىي: ))التأليف والتشغيؼ والتختيب والجؾدة ومؽ ذلػ 

الّشغؼ في عمؾم البالغة باعتباره يدعى إلى رصف الكمسات وتختيب جؾدتيا، وفي حدؽ  ُصّشف
التخّيخ ومعخفة السؾقع السشاسب((، دار ىؾمو لمّظباعة والّشذخ والتؾزيع، الجدائخ العاصسة، 

 .134م، ص2004
يشغخ، يؾسف وسظاني، اإلسشاد في نسظيو الّشحؾّي والبالغّي، مجّمة الّتخاث العخبّي، مجّمة - 13

ه، 1430)          114فرمّية محّكسة، إّتحاد الكّتاب العخب، دمذق، سؾرّية، العجد
 .207/208م(، ص2009
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؛ فقج أولى اىتساما بالغا بالّخوابط الّمفغّية القاىخ في حجيثو عؽ تّؾخي معاني الّشحؾ
وىكحا تكسؽ  ِطب( والستمّقي )السدتسع(السشريخة في عسمية الكالم بيؽ الستكّمؼ )الُسَخا

 أىسّيتيسا كعشرخيؽ رئيديؽ في شخح عالقات اإلسشاد الستجاخمة، ونذخح ذلػ، فيسا يمي:

الُسَخاِطب والُسَخاَطب في استقامة معاني يذيخ الجخجانّي إلى دور العالقة بيؽ        
ولعّل ىحا مؽ أسذ تؾّخي معاني الّشحؾ بعج نغسو عمى  ،الكالم وإيزاح صؾرتو السعشؾّية

أّن معاني  مؽ حجيثو عؽ معاني الكالم: "اعمؼوىحا ما نمسدو في جانب  مشؾالو الّدميؼ؛
األّول ىؾ 'الخبخ'. وإذا واألصل و  ان ال تترّؾر إال فيسا بيؽ شيئيؽ،الكالم كّميا مع

، فالسقرؾد مؽ عبارتو 'معاني الكالم' 14أحكست العمؼ بيحا السعشى فيو عخفتو في الجسيع"
الخبخ السحسؾل في لفع الستكّمؼ السقرؾد إلى السدتسع الستمّقي لمخبخ، ثّؼ يزيف: "ومؽ 

 بو، ومخبخ عشو ا حّتى يكؾن مخبخاالّثابت في العقؾل والقائؼ في الّشفؾس أّنو ال يكؾن خبخ 
ألّنو يشقدؼ إلى إثبات ونفي، واإلثبات يقتزي مثّبتا ومثّبتا لو، والّشفي؛ يقتزي مشفّيا 

أن يكؾن ىشاك مثّبت  رّؾر إثبات معشى، أو نفيو مؽ دون ومشفّيا عشو. فمؾ حاولت أن تت
 إّن رؤية الجخجانيّ .    15لو ومشفّي عشو؛ حاولت ما ال يرّح في عقل، وال يقع في وىؼ"

في تحقيق الّرؾرة السعشؾّية لجى الُسَخاَطب؛ تتسّثل في طبيعة نغؼ الكالم؛ الحي ضخورة 
يجب أن يحتؾي عمى مخبخ بو )الستحّجث(، ومخبخ عشو )السحسؾل في معشى الكالم(. 
حيث يكؾن السخبخ بو والسخبخ عشو؛ كالىسا متعمٌّق بجور الستكّمؼ، أّما إشارتو إلى أساليب 

        ت فيسا يتعّمق بالسعشى؛ فيؾ مّسا لو عالقة بالّدامع، وما يقؾم في ذىشو الّشفي واإلثبا
شيًئا إْن ىؾ لؼ "أم ىل يعقل الّدامع مشو  مؽ ترّؾر صحيح لمسعشى، وما يؤّيج ىحا، قؾلو:

فإّنو مّسا ال يبقى معو لعاقل شّػ أّن الخبخ معشى ال  -أي معشى الكالم- .يعتقج ذلػ؟
يترّؾر إاّل بيؽ شيئيؽ، يكؾن أحجىسا مثّبتا واآلخخ مثّبتا لو، أو يكؾن أحجىسا مشفّيا 

مؽ دون مشفّي عشو، مؽ غيخ مثّبت لو، ومشفّي واآلخخ مشفّيا عشو، وأّنو ال يترّؾر مثّبت 
كقؾلشا:  قل؛ إاّل مؽ مجسؾع جسمة فعل واسؼجب ذلػ أن ال يعولّسا كان األمخ كحلػ أو 

                                                             
ية، دار عبج القاىخ الجخجاني، دالئل اإلعجاز، تحقيق محّسج رضؾان الّجاية وفايد الّجا- 14

 .480م(، ص2007، سشة الّشذخ: )1الفكخ، دمذق، سؾرية، ط
 .480السرجر نفدو، ص- 15
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)زيج مشظمق(. فميذ في الّجنيا خبخ يعخف مؽ           كقؾلشا: ؛أو اسؼ واسؼ )خخج زيج(،
غيخ ىحا الّدبيل، وبغيخ ىحا الّجليل، وىؾ شيء يعخفو العقالء في كل جيل وأّمة، وحكؼ 

الكالم في خانة جسع الجخجانّي معاني  ، فقج16يجخي عميو األمخ في كّل لدان ولغة"
والسدشج في عالقة اإلسشاد؛ ىؾ ركؽ متّسؼ ومؾّضح لمسدشج إليو، وىؾ  'الخبخ' )السدشج(

وترّح عميو االستقامة في ذىؽ  لسخبخ عشو، وبو يتّؼ معشى الكالم.الحي يرظمح عميو با
 َخاَطب )مرجر الكالم(ؽ مخاد السُ الّدامع؛ كؾنو يفّػ اإلبيام وتحرل بو فائجة الّشغؼ م

عمى اندجام  الحي أبجى فيو حخصو مؽ خالل نّروعمى ىحا يّتزح قرج عبج القاىخ و 
)تحّقق  )تؾّخي معاني الّشحؾ( مع العالقة األدائّية؛ التي        بيؽ  العالقة الّتخكيبّية

ت في "ومؽ الّثاب          معانّي الّشغؼ( وىحا مجسل قؾلو في انتغام معاني الكالم: 
؛ أي 17العقؾل، والقائؼ في الّشفؾس أّنو ال يكؾن خبخ حّتى يكؾن مخبخ بو، ومخبخ عشو"

)حيؽ الّشظق(؛ ىسا ميدان االّتفاق في الحكؼ عمى سالمة وذات الّدامع  ات الستكّمؼذأّن 
والسشاسبة(؛  )االنتقاء، واالختيارالسعشى، وتشاسق األداء الحي يكؾن وفق أسمؾب يخاعي: 

     لُسْخِبخ بو والُسْخَبخ عشو'، فالسخبخ بو: وىشا يكسؽ معشى كالم الجخجانّي في عبارتو 'ا
وىؾ الّشاعؼ لمكالم سؾاء صّحت تخاكيبو، أم ال، والسخبخ عشو: ىؾ السحسؾل ، ىؾ الستكّمؼ

؛ تقؾم عميو ةكالم، بل إّن العسمّية الكالميّ في خبخ الستكّمؼ، والسقرؾد لو بتحقيق معشى ال
القشاة السدتقبمة التي تعّج  عبخوإفادتو  ح يكؾن الحكؼ عمى استقامة السعشىوتدتيجفو، وحيشئ

فجوره محّجد لمحكؼ عمى األداء  ة الّتؾاصل، ونقرج بيا 'الّدامع'الّخكؽ الّثاني في عسميّ 
عمى ذكخ  الؾعيفّي لمكالم مؽ خالل رّدة فعمو بعج تمّكيو الّخسالة الخظابّية. ونقف ىشا

 مسيدات العالقة الجامعة بيؽ الستكّمؼ والّدامع:

ة البالغّية؛ قجرة الستكّمؼ وتفّششو في األداء، وىحا ما يرظمح عميو بتؾعيف الّرؾر الفّشيّ -
 مؽ الؾعيفة الّشحؾّية الّتخكيبّية إلى الؾعيفة األدائّية.  كؾن الكالم انتقل

                                                             
 .480/481السرجر نفدو، ص- 16
 .480السرجر نفدو، ص - 17
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وقّؾة  لكالم؛ ألّن الحكؼ بحّق الّرؾاب الّشحؾّي،استعجاد الّدامع ذىشّيا ولغؾّيا لتمّقي ا-
 .مؽ قجرات ذىشّية ومعخفّية إلى إمكانات الُسَتحجَّث إليواألداء البالغّي يدتشج 

نجاح عسمّية الّتؾاصل الّمغؾّي بيؽ الُسَخاِطب والُسَخاَطب؛ تتؾّقف عمى وسائل ووسائط -
حالة مخاعاة )أسمؾب الّتؾاصل(؛ حدؽ األداء، و               حّدية )السقام(، ومعشؾّية

والؾقؾف عمى "األغخاض التي يمقى مؽ أجميا الخبخ...لشخاعي أحؾال الَسَخاَطِبيؽ  الستكّمؼ.
        .18الحيؽ تتحّجث إلييؼ...أي كيف نخاعي السقامات التي نتحّجث فييا"

وىحا ما نمحغو : في تحليل الخطاب تجل ي رؤية عبد القاىر للجانب العرفن ي-(6)      
حيؽ ندتقخأ معاني كالمو في شخح صؾر الخظاب؛ حيث يذتخط فيو تؾّخي مبجأ الفيؼ 

بالخظاب( وىؾ 'الؾعي' بسعاني  السعشيّ السذتخك بيؽ الستكّمؼ )صاحب الخظاب( والّدامع )
سو؛ الكالم السحسؾل في نّص الخظاب؛ بحيث ال يخخج القائل الستكّمؼ عؽ معاني نغ

ال يحجث استغخابا أو تيّكسا في ذىؽ الستمّقي لعجم وضؾح السعشى، وقج أشار       سعشىب
 لمّشّص  نيّ اوىؾ دليل البعج العخف إلى أىسّية ىحا السكياس السعشؾيّ عمساء الّمغة قجيسا وحجيثا 

، فقج أشار إليو الجخجانّي في 19الخظابّي الّتؾاصمّي واعتبخوه مؽ شخوط نجاح الخظاب
ؾىو  تؾّخي معانّي الّشحؾ وأحكامو ووجإالّ ّشحؾ، فقال: "ليذ الّشغؼ شيئا شخحو لسعاني ال

وأّنػ قج تبّيشت أّنو إذا رفع معاني الّشحؾ وأحكامو مّسا بيؽ  وفخوقو فيسا بيؽ معاني الكمؼ  
كمؼ السشظؾق ببعزيا في إثخ الكمؼ حّتى ال تخاد فييا في جسمة وال تفريل؛ خخجت ال

كؾنيا في مؾاضعيا التي لبيت مؽ الّذعخ والفرل مؽ الّشثخ عؽ أن يكؾن لفي ا بعض
أن يترّؾر أن يقال في كمسة مشيا: إّنيا مختبظة ، وعؽ 20مؾجب ومقتض وضعت فييا

وأّن حدؽ ترّؾرك لحلػ قج ثبت فيو   مشيابراحبة ليا، ومتعّمقة بيا، وكائشة بدبب 
ّؽ إلى الحي كشت عميو وأن يجخك اإللف قجمػ، ومأل مؽ اّلثقة نفدػ، وباعجك مؽ أن تح

                                                             
فزل حدؽ عّباس، البالغة فشؾنيا وأفشانيا، دار الفخقان لمّظباعة والّشذخ، عّسان، األردن،  - 18
 .113م(، ص1997ه، 1417، )4ط

 لو مقاييدو التي يتّؼ بيا معخفة طبيعة األداء وقيستو في الكالم.فالخظاب  19-
 بسعشى ىشاك ضخورات ودواعي يدتعسل فييا الّمفع لغاية محّجدة مؽ استعسالو. 20-
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واالعتياد إليو، وأّنػ جعمت ما قمشاه نقذا في صجرك، وأثبّتو في سؾيجاء قمبػ، وصادقت 
. فيكؾن سياق الّتؾاصل تحكسو ضؾابط مؽ بيشيا الفيؼ واإلدراك والقجرة 21بيشو وبيؽ نفدػ"

حدب مالءمتيا، أو عمى االستيعاب حيث تقتزي الّزخورة استعسال ميدان "الكمسات ب
وإن ؛ فإن تالءمت تدتعسل. 22عجم مالءمتيا لمسؾاقع التي تحتّميا في الّدياق الّتعبيخّي"

كان العكذ تححف أو ال تشظق في ذلػ الّدياق؛ حيث قج يكؾن ليا سياق آخخ تتالءم 
أن تؾالت  في قؾلو: "ليذ الغخض بشغؼ الكمؼ -رحسو هللا-معو، وىحا ما قرجه الجخجانّي 

تشاسقت دالالتيا وتالقت معانييا بالؾجو الحي اقتزاه  اعيا في الّشظق، بل أنْ ألف
؛ وال ريب أّنو يقرج الفيؼ واالستيعاب، ومجى قجرة الستمّقي عمى إدراك معاني 23العقل"

 اإلدراكي التي تقابمو داللة العخفانّية الّمدانّية.ج البع الستكّمؼ؛ وكّل ىحا دليل

خ في العشرخ نغي: في تحليل الجرجاني  للعَلقة الت خاطبي ة البعد العرفن ي-(7)     
عبج القاىخ لرؾر الخظاب السختمفة لشحكخ أىّؼ ما تسّيده رؤيتو البعج العخّفشي في تحميل 

 في شخح ىحا اإلجخاء:

ويشجرج فيو الّذكل البياني التي يتشاول العالقة  (:1مخط ط تمثيلي  تهضيحي  )رقم -      
 العالقة األدائّية التي يبشى عمييا نّص الخظاب، وفيو ما يمي:الّتخكيبّية و 

                                                             
 .479/480عبج القاىخ الجخجانّي، دالئل اإلعجاز، ص - 21
طبل، عمؼ السعانّي في السؾروث البالغّي تأصيل وتقييؼ، مكتبة اإليسان، السشرؾرة،  حدؽ - 22

 .29م(، ص2004ه، 1425، )2مرخ، ط
 .98عبج القاىخ الجخجاني، دالئل اإلعجاز، ص - 23



 0202جهان11 العددــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة اآلداب واللغات

839 

 
حيؽ نتتّبع رؤية عبج القاىخ الّشحؾّية نخى العسق السعشؾّي : 1قراءة وتحليل للمخط ط رقم -
فالعالقة الّتخكيبّية عشجه ليدت عالقة مجّخدة مؽ أّي إيحاءات  في تحميموجانب السعخفّي لم

فقج ذكخنا في ىحا السخّظط  التي تعّبخ عشو دالالت الّتخكيب ذىشّية، بل ليا شّقيا الفكخيّ 
؛ وىؾ تحقيق 24تجاخل الجانب األدائّي مع الجانب الّتخكيبّي؛ كؾنيسا يشظمقان ليجف واحج

وحيؽ نقف خمي إليو العسمّية الّتؾاصمّية. الّرحيح لّمفع والّتخكيب معا؛ وىحا ما تالسعشى 
ن تؾالت ألفاعيا في عمى تؾصيف وتحميل معاني قؾلو اآلتي: "ليذ الغخض بشغؼ الكمؼ أ

؛ نجج 25تشاسقت دالالتيا وتالقت معانييا بالؾجو الحي اقتزاه العقل" أنْ  الّشظق، بل
في طابعيا الحجيث وبيؽ ما  العخفانّيةقا بيؽ ما تقّخه الّشغخيات أنفدشا أمام وجو شبو حكي

اترفت بو نغخّية الجخجانّي الّشحؾية مؽ دالالت فكخّية، فيؾ يخى أّن الغخض مؽ الكالم 
وىحا طبعا يشبثق مؽ مكّؾنات الفكخ  السعقؾل الحي يقّخه ذىؽ السدتسع ىؾ إيرال السعشى

، فيسا مؽ يستمكان مفاتيح الفيؼ واالستيعاب 26الكالم والسعخفة التي يّترف بيا حتسا طخفا
والقّجرة عمى الّتؾاصل مؽ خالل مؽ تقّخه أذىانيؼ مؽ دالالت السعاني الستشاسقة مع أدوات 

 االّترال.

                                                             
اليجف السذتخك بيشيسا ىؾ إنجاح الّتؾاصل وتحقيق الغاية السشذؾدة مؽ األداء الكالمّي وىؾ - 24

 والّدميؼ في السعشى.  الّتؾاصل الجّيج
 .98عبج القاىخ الجخجاني، دالئل اإلعجاز، ص- 25
 طخفا الكالم ىسا الستكّمؼ والّدامع معا وكّل دالالت الخاطب تقع عمييسا. - 26

 العَلقة الت ركيبي ة والعَلقة األدائي ة

)أحمـــــد( في ىذه الهضعية    ىه )الم َخاَطــــــــب( والمخبر 
وما  والمدند إليو المدند

تركيب نحهي 

ل  تتحه 

إيرال المعنىيمث َلن العملي ة 
العملي ة عند 

ب( امع )الم َخاَطب( المتكل م )الم َخاط   الد 
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ويشجرج فيو الّذكل البياني التي يؾضح  (:0مخط ط تمثيلي  تهضيحي  )رقم -      
 طبّية ضست حيد االستعسال، وفيو ما يمي:أساسيات نجاح العسمّية الكالمّية الّتخا

 

 
نخى في تحميل رؤية عبج القاىخ لمعالقة الّتؾاصمّية بيؽ : 1قراءة وتحليل للمخط ط رقم -

الُسِخاِطب والُسَخاَطب بعجا فكخّيا ومعخفّيا واضحا؛ فيؾ يعظي االستعسال الّمغؾّي مخجعا 
الكالم، وكحلػ نفذ الّذيء مع الّدامع مؽ شو الستكّمؼ في إيرال غخضو يشظمق م 27ذىشّيا

مؽ الكالم، وىشا يسكؽ البعج  خ مؽ خالل ما يتمّقاهحيث تكؾن قاعجة فكخّية ذىشّية يفدّ 
لجالالت استعسال معانّي الكالم مؽ خالل طخفّي الّتؾاصل معا، وما يثّبت قؾلشا  نيّ االعخف

عقؾل والقائؼ في ىحا الجانب، قؾل الجخجانّي فيسا شخح أسمؾب الخبخ: "ومؽ الّثابت في ال
ال يكؾن خبخا حّتى يكؾن مخبخا بو، ومخبخا عشو؛ ألّنو يشقدؼ إلى إثبات  في الّشفؾس أّنو

فمؾ حاولت أن  يقتزي مثّبتا ومثّبتا لو والّشفي؛ يقتزي مشفّيا ومشفّيا عشو.ونفي، واإلثبات؛ 
أو نفيو مؽ دون أن يكؾن ىشاك مثّبت لو ومشفّي عشو؛ حاولت ما ال  تترّؾر إثبات معشى

؛ في شخحو لجالالت استعسال أسمؾب نخى أّنو يزبظو 28يرّح في عقل، وال يقع في وىؼ"

                                                             
 السخجع الّحىشّي ىؾ الخمفّية الفكخّية التي يترّؾر بيا شكل الكالم.- 27
 .480/481عبج القاىخ الجخجاني، دالئل اإلعجاز، ص - 28
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ؽ ىحا األسمؾب دون يسكؽ أن يشدج بيا الستكّمؼ ىجفو م ؛ حيث ال29بحجود لغؾّية وفكخّية
وىحا ما ندتشتجو في عبارتو: )ال يكؾن خبخا حّتى يكؾن مخبخا بو ومخبخا عشو(،  التداميا،

 )كالُسْخِبِخ والُسْخَبُخ( مثال أي ىشاك لؾازم سياقّية تفخض وجؾد ثشائّيات كالمّية متشاسقة؛
كّل ذلػ يحسل دالالت واضحة معخفة صّحتو. و طبيعة الخبخ و  حّتى يّتؼ الحكؼ عمى

 في رؤية الجخجانّي. العخفانيّ وجمّية عمى البعج 

نقف ىشا استجساعا ألىّؼ ما تؾّصمشا إليو في تحميل ىحا الّظخح  خَلصة ونتائج:-(8)    
وبحثشا فيو  نّيةالّمدانّيات العخف والفكخّية السعخفّي السيّؼ الحي درسشا فيو الّترّؾرات السعخفّية

نمّخص  و، وفيالّشغؼ لعبج القاىخ الجخجانيّ عؽ العسق الّتاريخّي السمسؾس في نغخّية 
 األفكار االستشتاجّية اآلتية:

مؽ األبعاد الفكخّية والخؤى السعخفّية التي يستمكيا الفخد  العخفانّيةتشظمق الّمدانّيات -
قاعجّية التي تشدج بيا صؾر الكالم والجساعة في تؾاصميؼ الكالمّي؛ فيي تسّثل األنداق ال

 السختمفة.

تجسع في تحميميا الّمدانّي بيؽ الجانب الفكخّي والجانب الكالمّي؛ بل الّمغة السدتعسمة -
في نغخىؼ ىي مجسؾعة أفكار مرجرىا الّحات الستذبعة مؽ الكيؼ والسجتسع وغيخ ذلػ 

 مؽ السؤّثخات السختمفة.

ؽ دالالت السعخفة ما يجعميا تتؾاصف مع أىّؼ نغخّية الجخجانّي نغخّية تحسل م-
؛ فيي ذات عسق فكخّي يتجاوب مع أسسى ما تخمي السشاىج الحجيثةالّشغخّيات الّمدانّية 

 كالّتجاولّية والؾعيفّية وغيخىسا. الّمحان خبّية في طابعيا الحجيث والسعاصخالّمدانّية الغ
قجرة مدتعسمي الّمغات  -مؽ خالل تجديج–"وضع نسؾذج لمسعخفة الّمغؾّية  يدعيان إلى

                                                             
 الحجود الّمغؾّية تسّثل الّتخكيب والحجود الفكخّية تسّثل السعشى.- 29
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بخأييؼ نسؾذج يسثل السمكات الّمغؾّية وغيخ الّمغؾّية السداىسة  –الّظبيعية لمّتؾاصل...فيؾ 
 .30"في عسمية الّتؾاصل؛ إنتاجا وفيسا

قع عمى دراسة ىؾ مشيج حّدي معشؾّي ي العخفانّيةندتظيع القؾل أّن مشيج الّمدانّيات -
، وىؾ مؽ دراسة الجؾانب التخكيبّية والبشيؾّية والّرؾتّية والسعخفّي لمغة أكثخالجانب الّحىشّي 

بيؽ الجانبيؽ الحّدي  ىشا بخالف عؽ عخة عبج القاىخ الجخجانّي الذسؾلّية حيث جسع
 .السعشؾّي والّتخكيبّي األدائيّ 

عشج عبج القاىخ في تحميمو لشغخّية الّتؾاصل بيؽ طخفي الكالم  نيّ ايتجّمى البعج العخف-
الُسَخاِطب والسُخاَطب؛ فيؾ يخبط معاني األداء بالجانب الفكخّي والخمفّية الّحىشّية لكّل واحج 

 العخفانّيةمشيسا، وىشا تغيخ الّرؾرة السذتخكة بيؽ نغخّية الجخجانّي وبيؽ نغخّية الّمدانيات 
 لّتؾاصل الكالمّي.في تحميل نسظّية ا

تذتخك الّشغخيتان في إقخار دور السجتسع بسختمف أشكالو في بشاء الّشدق الفكخّي لألداء -
الكالمّي، وىحا الّتؾافق كؾن الّشغخيتيؽ تشظمقان مؽ البعج اإلندانّي السذتخك في دراسة 

 عؾاىخ الّمغة بأبعادىا السختمفة.   

 : والمراجع المرادر-(9)   

طبل، عمؼ السعانّي في السؾروث البالغّي تأصيل وتقييؼ، مكتبة اإليسان، السشرؾرة،  حدؽ-1
 م(.2004ه، 1425، )2مرخ، ط

صالح بمعيج، نغخية الشغؼ، دار ىؾمو لمّظباعة والّشذخ والتؾزيع، الجدائخ العاصسة، )د، ط(، -2
 م.2004

                                                             
أحسج الستؾّكل، الّتخكيبات الؾعيفّية قزايا ومقاربات، مكتبة دار اإليسان، الّخباط، السغخب،  - 30
 . 49م، ص2005، 1ط
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 تجليات الذعرية العربية بين أدونيس وصالح عبد الربهر
 امعة الطارفج  عبد الحميد معيفيد. 

 الملخص :
ال شظ أن مجارات الذعخية العخبية قج أخحت حزا وافخا مغ الجراسة قجيسا وحجيثا، ألن 
العقل العخبي قائع أساسا عمى الذعخ، وإذا كانت الذعخية العخبية القجيسة مسثمة في 

احظ وابغ قتيبة والجخجاني وغيخىع، فإن الذعخية العخبية السعاصخة، قج تشػعت الج
أشكاليا، وتعجدت صػرىا، خاصة مع ضيػر الذعخ الحخ والقريجة الججيجة، ولعلَّ 
أدونيذ وصالح عبج الربػر يعجان مغ السشطخيغ السذيػد ليع لمذعخية العخبية نقجا 

ة تمسذ تجميات الذعخية عشجىسا، وتحققات ذلظ وإبجاعا، مغ ىحا السشصمق ستحاول الجراس
 في آرائيسا.

 التجمي؛ الذعخية؛ العخب؛ أدونيذ؛ صالح عبج الربػر. الكلمات المفتاحية :
 
Abstract: 
It is doubtful that the orbits of Arabic poetry have taken a lot of study 

from ancient and modern, because the Arab mind is based primarily on 

poetry, and if the ancient Arabic poetry is represented in al-Jahiz, Ibn 

Qutaiba, al-Jarjani and others, the contemporary Arabic poetry has 

varied its forms, Free poetry and the new poem, and perhaps Adonis and 

Salah Abdel-Sabour are considered to be the famous theoreticians of 

Arab poetry in criticism and creativity, in this sense the study will try to 

touch the manifestations of poetry, and the difficulties in their views. 
Keywords: 
Transfiguration; Poeticism; Arabs; Adonis; Salah Abdel Sabou 

 
إن الذاعخ الكبيخ حيشسا ُيدأل عغ شعخه في كثيخ مغ األحيان يتجشب ىحه األسئمة    

وفي أحيان يرست؛ ألنو ال يجج إجابات كي يخد بيا عغ فزػل الستدائميغ، وىحا 
الرست يسثل في حج ذاتو إجابة؛ ألنو يقال: بأن الرست أبمغ مغ الكالم في بعس 

 األحيان .
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أن نتكمع في ىحه الجراسة عغ تجمي الذعخية عشج شاعخيغ ومغ ىشا سشحاول  
 كبيخيغ " عمى أحسج سعيج " السعخوف "بأدونيذ "، وصالح عبج الربػر: 

 : الذعرية عند أدونيس
يعجُّ أدونيذ مغ الذخريات الشقجية واألدبية التي أعصت لمذعخ الحجيث لػنا 

الغسػض، حتى صار في صمبو ججيـــجا و حّسمتو بالخمػز  واإليحاءات، وكداه حّمة 
شالسع يعجد الستمقي عغ فظ ىحه الخمػز ويغيب عشو السعشى، و" أدونيذ " مال كثيخا 
إلى القريجة الحجيثة، ويخى بأنيا أكثخ شاعخية أو شعخية مغ القريجة القجيسة، فيػ يخى 

ال  الذعخ القجيع في نطخ أدونيذ بشاء مفكظ" بأن الذاعخ الحجيث يكػن أكثخ تحخرا ، و
يقػم عمى وحجة الذعػر والسػضػع، فسغ سساتو استقاللية أبياتو عغ بعزيا البعس، 
وافتقاره لخيط داخمي يذج أجداء القريجة كسا أن الذكل الخارجـي لمقريجة القجيسة يػىـع 

 (1)"  كثيخا مغ القخاء بتشاسقيـا وىشجستيا
ليدت لو عالقة ببكية كسا أن القريجة العسػدية في نطخه أجداء متشاثخة و كل جدء 

داؤىا رغع أن شكميا يبيغ بحلظ انفرمت أجمسا قزى عمى وحجتيا العزػية و األجداء، 
 ،رغع أنو ال يشفي أنيا مغ الذعخ ،لظ فيي في نطخه خالية مغ الذعخيةبحو  ،عكذ ذلظ

في نطخه قريجة مشغمقة التي  ،القريجة العسػدية يياجع فييا وىحا الخأي أسشجه بعجة أحكام
وىي  ،خه الذعخية التي ىي عساد الذعخ وقػاموىحا االنغالق يقتل في نطى نفديا، و عم

غالبا ما نجج أدونيذ يقػم بعسمية " و ،الدمظ الخفي الحي يخبط الذاعخ بجسيػرهالخابصة و 
مالية الذعخ القجيع حتى يػضح رؤيتو و يغ مالية الذعخ الحجاثي الججيج و مػازنة ب

فالذعخ القجيع يأخح يتحجد مػقفو مشيسا، لذعخ الججيج و مغ ا ترػره أكثخ حػل ىحا الشػع
في ة السحافطة " أو القريجة السغمقة، و " التشسيط " " الكتاب ـفي كتابتو عجة أسساء ك

بة التغييخية و القريجة السقابل نججه يعصــي تدسيـات متشػعة لمذعـخ الججيج " الكتا
سو سييد نمحـظ دقة رؤيتو و عسق إحداوأدونيذ عشجما يقػم بسثل ىحا التالسشفتحة، 

   .وقاتبالفخ 

                                                 
ة في الذعخ العخبي ) أدونيذ أنسػذجا ( أبحاث الستخجسة و الشذخ و ـ سعيج بغ زرقة : الحجاث 1

 . 161م ، ص  2004، بيخوت ، لبشان ،  1التػزيع ، ط



 0202جهان11 العددــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة اآلداب واللغات

411 

حاول رغع ذلظ إال أنو يأدونيذ لو باع كبيخ في قػل الذعخ، و وإن شاعخا ك
 ،التخمز مغ القريجة العسػدية
لتخكيا والتسدظ بالقريجة الحجيثة ا عاد عشيا وكأنو يجعػنأو باألحخى يحاول االبت

 التي يخاىا أكثخ تػسعا  ،
التي  يقجم بعزا مغ الفخوقاتو  ،أكثخ نزجا مغ القريجة العسػديةلظ وبح ،وانفتاحا

وفي ىحا االختالف نمحظ بأن اآلراء  ،والبعس اآلخخ يخالفو ،يػافقيا فييا البعس
 الشقاد الذعخاء و و تتزارب في القزية الذعخية عشج السالحطيغ 

ما دام لع  ،بيا ه القزية وجية نطخ قج يؤخح بيا وقج ال يؤخحيبقى رأي أدونيذ في ىحو 
فيػم وكحلظ لع يجسعػا عمى تحجيج واحج لس ،تفق الشقاد عمى تعخيف مػحج لمذعخي

 فاألحكام تبقى ندبية . ،الذعخية
القريجة " فيػ يقػل: ،جيثكسا أن حكع أدونيذ يبقى فيو ميل كبيخ لكل ما ىػ ح
شكمية غيخ في بشية  ،قبل الحجيثة ) الصميعية ( خمق، تقجم لمقارئ ما لع يعخفو مغ

تمظ ىي الخاصية الجػىخية لمذعخ الحجيـث  إحالل لغة و  ،وىي إذن ال تعكذمعخوفة 
أي ثل عمى حدب رأيشا اإلبجاع، فمغة الخمق التي تس ،(2)"  الخمق محل لغة التعبيخ

عتسج عمى مجخد العسمية الػصفية اإلتيان بكل ما ىػ ججيج عمى عكذ التعبيخ الحي ي
أي ما ييد الستمقي ليذ مجخد  جاوزىا وكأنو يقػل: بأن الذعخية،التي ال يدتصيع أن يتو 

خية في إحجاث الجىذة عشج إنسا الذعالدصحي، أي نقل األشياء كسا ىي، و  التعبيخ
ىتداز الستمقي وجعمو يعجد أمام ىحا اإليحاء والخمق أو ىي بعبارة أخخى ا  ،الستمقي

فإذا قجمت لمستمقي ما يعخفو  ،لستمقييذجع االبتكار ومفاجأة اىػ بيحا و  ،الججيج السبيخ
كانت القريجة القجيسة تعبيخا تقػل : السعخوف في " بصخيقة ججيجة فأنت لع تزف شيئا و

كأنيا في نطخه ال تزيف ،و (3)" قالب جاىد و معخوف فيي تعكذ واقعا و أفكارا 
لسبشى ي عشجه تتستع بالشزج في الخصيج الستمقي الججيج عمى عكذ القريجة الحجيثة في

 ألنيا تعتسج عمى الترػيخ ؛والسعشى
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 اإليحاء وتقجم لمستمقي أشياء لع يكغ عمى عمع بيا مدبقا .   و  
ع محجد مخسػم بعشاية فائقة قتل دوران الذاعخ في واق"...  كسا أن أدونيذ يعتبخ 

مسعخوف و ترػيخا لمسخئي إجياض لمذعخ ألن الذعخ حدب رؤيتو ليذ نقال لو 
 وضيفة الذعخ ىي التغمغل في أعساق األشياء السشطػر فقط بل و 
فالذاعخ في نطخه إذا أراد لذعخه الخمػد  ، (4)..."  البحث عغ أسخار لع تكذف بعجو 

عميو أن ال يدمظ مدارا واحجا وإنسا يدمظ العجيج مغ السدارات الستذابكة والستعجدة حتى 
نو لع أل ؛حه المحطة أدىذوفي ىيتخك الستمقي في حيخة مغ أمخه أي أن ما عمسو  الستمقي 

فالذاعخ ،" كحلظ ال يسكغ أن يأتي بسثمو مغ جية ثانية يدسع بو مغ قبل مغ جية، و 
ص باآللة تحت شبقات األرض ثخي أو عالع الحفخيات الحي يغػ ىػ بسثابة العالع األ

 (5)" عــغ أشيــاء كانـت مغسػرة ...ة و ليكذـف أثـارا كانـت محجػبـ
خفيا وال تشقيب متػاصل في أماكغ ال نعيحتاج إلى كذف مدتسخ و لذعخ عشجه فا      

يتعخف عمى ىحه األماكغ ىػ فالذخز الػحيج الحي يحق لو بأن  ،يسكششا أن نعخفيا أبجا
ومغ ىشا يبيغ لشا  ،عتو أن يجعمشا نعخفيا مغ خاللوىػ الػحيج الحي باستصاالذاعخ، و 

يجـب أن يكـػن فـي مدتـػى ىـحا د و تسيـفيـػ إندـان م ،خالجور الكبيخ الحي يخز الذاع
ذخة السكذػفة إلى تجاوز القاء إلى تخصي ىحا الػاقع الػاضح و فيػ يجعػ الذعخ " التسيـد 

ذاتو الخاصة كسا أن لو عالسو بحكع أن لكل شاعخ واقعو و الحات إلى كيشػنة الشفذ و 
مبذخ دائع بػاقع السسيد ... ىحا الػاقع تعكدو حداسية و رؤية عسيقتيغ ... فالذاعخ 

 (6)" ججيج ... بػاقع أخخ أكثخ نراعة و أكثخ و وضػحا ...
والشفاذ إلى األعساق  ،الذاعخ إلى تجاوز كل ما ىػ سصحي إن أدونيذ يجعػ 

يشفح إلى عػالع فيػ يشصمق مغ واقعو الخاص و  ،ليربح مكتذف األسخار الكامشة بأعساقشا
يبعث فيشا  مغ العالع الجاخمي عالسا ججيجا ويجعل ،الرػر الجاخميةاآلخخيغ ليعكذ ىحه 
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ألن الذاعخ بيحا  وىحا دور الذاعخ في نطخ أدونيذ؛ ،األمل واالستسخارية والسػاصمة
 العسل يجعل مغ شعخه وثيقة رسسية تخى السجتسعات حقائقيا مخسػمة في ثشاياه .

فشا عخّ أو وإذا حكسشا أو قيجنا  ،قافيةالذعخ عشج أدونيذ ليذ مجخد وزن و كسا أن  
وفي ىحا التذػيو قتل لو وإن لع يكغ قتال  قج شػىشا صػرتو فإنشا في نطخه ،الذعخ بيحا
عبارة تذػه الذعخ فيي العالمة  ،الذعخ ىػ الكالم السػزون السقفى"  إذافيػ غمق، 

فشحغ معو في ىحا الصخح ؛ألنو فعال الػزن  ،(7)"  االنغالقوالذاىج عمى السحجودية و 
 ،فيػ بصبيعة الحال شعخدليال كافيا عمى أنيسا إن وججا في الكالم ، القافية ليذو 

التي إنسا الػزن والقافية عامالن مدانجان لمعجيج مغ العػامل  ،أعسق مغ ذلظفالذعخ 
شكل مفخوض أو محجد  الذعخ ال يسكغ في أي" ألن  ؛تذتخك كميا في إنذاء الذعخ

ىشاك نطع ك شعخ جسيل ليذ مشطػما و خخ ،فيشاثع إن في الشطع شيئا آتحجيجا مدبقا، 
 (8) جسيل ال شعخ فيو ..."

ألن  ؛خ معتبخا القرج في قػل الذعخ خصأمغ ىشا يحجد أدونيذ نطختو إلى الذع
وفي  ،ة مدبقاالسعجاألشكال الجاىدة و و  ، يػلج في رحع التحجيج السفخوضالذعخ عشجه ال

تفقج مرجاقيتيا وتتالشى في بأن شعخية الشز كالمو ىحا نالحظ أنو يخمي إلى القػل 
وليحا  ،كمسات عمى أخح مدار ليذ مدارىاألن الذاعخ ُيخغع ال ؛ىحا التحجيج السفخوض

محجد يذ " عمى التأليف في شكل مفخوض و يخغع نفدو قبل ذلظ بحدب قػل " أدون
 مدبقا .

تحج مغ غ شأنيا أن تعخقل و ومغ ىشا يجعػ الذاعخ إلى التحخر مغ كل القيػد التي م
ى حخا حتى تكتسل التجخبة الذعخية، ألن الجفق الذعػري لمذاعخ يجب أن يبق اعخيتو؛ش
وتكػن  ،وا أنفديع أكثخبحلظ يذجع الذعخاء بأن يكتبػا القريجة الحجيثة حتى يججو 

...إن الذكل الذعخي الججيج ىػ بسعشى ما " يقػل : خالصة تجاربيع أكثخ نزجا، و 
السػسيقي الرػتي القخيس  غشاىااألصمي و إيقاعيا و ية إلى سحخىا عػدة  بالكمسة العخب
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نحغ نتجاوز القخيس إلى األساس كانت جسيمة أو ضخورية في حيشيا و مقاييذ قػاعج و 
 (9)"  الحي انبثق عشو أعشي الكمسة العخبية و إيقاعيا

إذا وضف الذاعخ  إذا فالذعخ عشج أدونيذ يخقى إلى مدتػى عال مغ الذعخية
يدتصيع الذاعخ أن يػضفيا في الدياق التي تحسل سحخىا في نفديا، و  ،الكمسة الحكيكية

كسا أن ىحه الكمسة ليا اإليقاع السشاسب  ،ألن الدياق يجعل الذعخ متػاصالالسشاسب 
ىحه العػامل مغ شأنيا أن تثخي ليا كحلظ رنة مػسيكية جحابة، و الحي ييد الستمقي و 

ليحا يحقق بشائيا في نطخه، و جساليا و و  لغػيا ،وتجعمو أكثخ ثخاءالشز الذعخي الحجيث 
يستع ويفيج في الػقت  ،حبعر رسالتو الذعخية في قالب جسيل و الذاعخ ىجفو و يسخ 

 وىحه أولى غايات الذعخ . ،نفدو
يعمي مغ شأنيا كثيخا أصحابيا و يذجع ونيذ يتكمع عغ القريجة الحجيثة و كسا أن أد     

 ىي السثال األعمىو 
انق فييا بالتالي حجوس الفمدفة التي تتع" ...ىي و  ،ويعسل بو قائال واألجسل الحي يؤيجه 

ػار بيغ ما ىػ فمدفي فالقريجة تربح في نطخه عبارة عغ ح ، (10)" الجيغ ...والعمع و 
لتربح متكاممة ىي ثالثة أقصاب سامية تدعى في تخكيب ىحه القريجة عمسي ديشي و 

صفات  ...يشعتيا بعجة" العسـػديـــة التي ىػ بيـحا ابتعــج عغ القريـجة وناضجة عشجه، و 
البعج األحادي في عجم الحخكية تتكخر في كتاباتو الشقجية، مغ ىحه الشعػت، الثبات و 

ىحا البعج الزيق ىػ الحي يقزي عمى شاعخيتيا ألنيا تعج قابمة لتعجدية تفديخىا و 
 ؛بذيء مغ اإلقراء لقريجة العسػديةويتكمع " أدونيذ " عغ ا،  (11)" التفديخ و التأويل 

وىحا مغ شأنو أن يجعميا أكثخ  ،يؤثخ وتستاز ببعج فخدي و وحيجألنيا عشجه ثابت ال 
ىحا الزيق أكثخ ثباتا و ليا بعج واحج أيزا، وىحا البعج يستاز كحلظ بالزيق، و  تقػقعا و

 ،محجودة بل ميتة في نطخ أدونيذ، وىحه الذاعخية ال تقبل التأويالتيجعل شاعخيتيا 
 التحجخ. و  يحا تؤول القريجة العسػدية عشجه إلى الجسػدبو 
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مقارنتيا بالقريجة القريجة العسػدية و ويػضح " سعيج بغ زرقة " نطخة أدونيذ إلى       
و قج يعػد ىحا العسل إلى شخيقة رصج الذاعخ :" الحجيثة مفدخا ثباتيا عشج أدونيذ قائال 

ن محاولة مشو الكيام بعسمية انحخافية أثشاء القجيع لؤلشياء الخارجية بأمانة و صجق ، دو 
التعبيخ عغ الذيء السمتقط عكذ الذاعخ الحجاثي الحي تحػل مغ الخارج إلى الجاخل 
مغ عالع الصبيعة إلى شبيعة الشفذ مسا أكدب شعخه تفجخا في معانية و غسػضا سحخيا 

ذ " بأن القريجة مغ ىشا نجج " بغ زرقة " يػضح ما قالو " أدونيو  ، (12)"  كدحخ الشفذ
لشقل ال اأميغ في نقميا و  فقائميا ،لػاقع كسا ىػ دون زيادة أو نقرانالعسػدية تشقل ا

الستعة ىي اإلفادة و و  ،يستيابحلظ تفقج القريجة العسػدية ميجعل شيئا اسسو التأثيخ، و 
تي ال ،يثة الستفجخة بالسعاني الخمدية وبالعبارات الفخسةعمى عكذ القريجة العسػدية الحج

ألن فييا   ؛ثيخ والتغييخمسا يجعميا قادرة عمى التأ ،تجعل الخباط وثيقا بيشيا وبيغ الستمقي
حدب وجية نطخ أدونيذ مغ الذعخية ما يجعل الستمقي ،وكأنو في عالع آخخ عالع 

 سحخ الكمسات .بالستشاقزات و  مميء
نطخة إلى لقجيع و طختيغ نطخة إلى اإلبجاع ا، كانت ناإلبجاع فشطخة أدونيذ إلى       

 .اإلبجاع الججيج
وإذا قمشا الذعخية عشج أدونيذ فيتبادر إلى أذىانشا بأن الذعخية تػجج إال في       

حا رأي فيو شيء مغ وى ،ا ما ىػ قجيع فال شعخية فيو عشجهالقريجة الحخة والحجيثة ، أم
حلظ ، ونخى ك ونحغ نعمع بأن الججيج ما ضيخ إال باتكائو عمى القجيع ،التعرب لمججيج

وإذا أردنا اإلنراف نقػل: بأن الذعخية تكػنيا عػامل  ،بأن الحاضخ ىػ امتجاد لمساضي
وتخز السؤلف ،والشز  ،وعػامل خارجية ،خمية تخز الشز األدبي في حج ذاتودا

 .فيػ نز مفعع بالذعخية القجيع لو عػاممو الجاخمية إضافة إلى العػامل الخارجية ،
ولكغ ىحا  ،فعال القريجة الحجيثة أكثخ تحخرانجج  ،ء أدونيذلى آراأما إذا رجعشا إ   

فخبسا التحخر ُيخخج الشز  ،بأنو وراء ضيػر الذعخية العامل ال يعصيشا الحق بأن نقػل :
وبحلظ يفقج الشز الكثيخ مغ رونقو  ،الشز عغ معشاهعغ سياقو وعغ ىجفو ،ويحيج ب

 الجسالي .
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ىي السدتقبل ،ألنيا في نطخه قريجة  ،دونيذالقريجة الحجيثة في نطخ أوتبقى 
 ،بجاعوىحا التشػع يخاه أدونيذ ىػ اإل حالسة تقجم لظ ما أنت تجيمو في قػالب مختمفة،

فيي  ،القريجة الحجيثة ليا لغة خاصةو  ،تيخة واحجة ليذ إبجاعا في نطخهفالديخ عمى و 
سجيػل و تزعو القادرة عمى الغػص باألعساق و كدخ كل الحػاجد لتكذف لظ عغ ال

وىحا حدب وجية  ،غل باألعساق كاشفة كل ما ىػ غامستتػ غ و بيغ يجيظ فيي تحق
 نطخه .

لذعخاء أن يتجاوزوا ىحا الػاقع والػصػل إلى واقع أكثخ جساال فيػ يخيج مغ ا
ىحه السقصػعة رأيو كمسا تحخر صار أكثخ وضػحا و أكثخ واقعية ألن الذاعخ حدب و 

 (13)جاوز كل الحجود حيغ يقػل : تبيغ تحخر أدونيذ الحي يت
 ، من تختار يا مييار من أنت                    
 ىاوية الذيطان  أّنى اتجيت هللا أو                    
 ىاوية تجيء  ، أوىاوية تذىب                    
 والعالم اختيار                    
 انال هللا اختار وال الذيط                    
 كالىما يغلق لي عيني                    
 ىل أبّدل الجدار بالجدار                     

فيػ يعبث بكل شيء حتى  ،" تجاوز السجىإن التحخر الحي يجعػا إليو " أدونيذ 
إال أن في الكمسات معان و رمػز مغ  ،بخغع أن ىحه كمساتو  السعتقجات الجيشية يكدخىا ،

وبخغع ذلظ فيشاك إبخاز  ،اره ، وبأن يتجاوز كل معتقج ديشييذ " أفكخالليا يبث " أدون
 وىسا قيسة الخيخ و قيسة الذخ . ،يغ اثشتيغ تترارعان عمى الجواملكيست
وما عمى اإلندان إال أن  ،كخة الترادم بيغ ىاتيغ القػتيغكأنو يصخح أمام الستمقي فو    

إما الديخ في اتجاه الذخ و  ،خالخي ، إما أن يديخ في اتجاهجانبا مغ الجانبيغيختار 
 تبقى السقصػعة غامزة و ىحا ما يخيجه أدونيذ .و 
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 :الذعرية عند صالح عبد الربهر  
أي حيغ كانػا أكثخ قبل أن يكػنػا نقادا، وحّيخىع  ،كثيخا إن الذعخ حّيخ الشقاد

مغ حاول و  ،ون الكثيخ مغ الذعخاء كتبػا الذعخ، ولع يحاولػا معخفة ىػيتشعخاء فقط ؛أل
يف شامل يكػن ىػ آخخ وضع تعخ ذلظ ،لع يرل إلى القشاعة التامة، و مشيع  معخفة 
سحخي ألنو شيء  ؛خ يدتقبل التعخيفات عمى مخ الدمغلكغ يبقى الذعو  ،تعخيف لمذعخ

سعتخف نجج أحج الذعخاء الكبار وأحج الشقاد الو  ،زئبقي يرعب مدكو أو محاصختو
ذعخ كال ما جسيال وعحبا مثمو مثل يتكمع عغ الو     ،بشقجىع يخػض في ىحا السجال

 العحب .شعخه الخائع و 
الح عبج الربػر يتكمع عغ الذعخ وعغ الذاعخ في حج ذاتو، ويعصي  لمذاعخ فر     

فيعّخف الذاعخ قائال  ،ألنو يعخف أىسية ما يقػل، وببداشة ىػ شاعخ كبيخ ؛قيسة كبيخة
األحاسيذ رؤية األشياء و  ألنو يخى  ،الػججان" مكتذف عطيع في عالع الجسال و بأنو 

يدت أدواتو ىي لأو العمع، ولكشيا وليجة الحجس و  ،وليدت نطخة وليجة السشصقشازجة 
ا تججه يدبح دائسفالذاعخ العطيع، ، (14)"  بل ىي الخيال السريب ،التحميل و التخكيب

إنو الخسام  ،اتاسسا مغ ىحا العالع أجسل المػحر  ،في عالع الجسال بسججافي الخيال
فيي مغ ابتكاراتو ،إنو مبتكخ  ،حه المػحات أبعادا لع تكغ مػجػدةالحكيقي الحي يعصي لي

، يشا األشياء عمى حكيقتيا دون زيفويخ  ،عمشا نديخ في الطمسة بعيػن مبرخةحكيقي يج
 ،ال يياب السجيػل يجعػنا لمتقجم والتػغل ،عسمية تعخية الحقائق والكذف عشيافيقػم ب

االزدىار دونسا خػف مغ بخصا ثابتة نحػى األفق، نرعج في سمع الخقي و  شا نديخيجعم
 السجيػل.

                                                 
 16ـ صالح ع الربػر : قخاءة ثانية لذعخنا القجيع ، مشذػرات اقخأ ، بيخوت ، لبشان ، ص  14
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 ،شا ندعج ىػ شخز ججيخ باالحتخام والتقجيخإن شخرا يشحت مغ نفدو كي يجعم      
...لقج كانت الحياة ججيخة بأن تربح "  يقجم صالح الربػر الجليل عمى ذلظ بقػلوو 

لذعخ في نطخه فا ، (15) عساء ساكغ الدصح عجيع اإلدراك النفعاالتو الباششة لػال الذعخ "
سكغ لشا ومغ خاللو ي ،السفتاح الحي نفتح بو باب الحياةوىػ  ،ىػ الػثيقة الرحيحة

يذّبو الحياة بالميل  فيػ في ىحه الحالة ،التػغل بخبايــــــاىا والكذف عغ حكيقة أسخارىا
 ،ويذّبو الذعخ بالشػر الحي يكذف 

ىحه الطمسة ،إنو تذبيو جسيل لذيء جسيل اسسو " الذعخ " الحي ا الميل و يديل ستار ىحو 
جعل الحياة خربة بعجما كانت  بػرا قاحمة جخداء ،إنو الػحيج القادر عمى إعصاء الحياة 

 عبج الربػر .ىحا ىػ الذعخ في نطخ صالح  ىػيتيا الحكيكية ،
يتقسز شخرية  إن الذاعخ في نطخه ىػ الحي يسكغ لو في لحطات اإلبجاع أن

الذاعخ لو القجرة عمى صشع ذلظ  لكغ ،الفيمدػف حتى وإن لع يكغ في األصل فيمدػفا
تكييفيا بإحداسو وىحا بتسيد وتفخده وقخاءاتو لؤلشياء السحيصة وبخاعتو في التعامل معيا و 

بأنو ال يجب عمى  ،رحيحة، ويعشي في معشى بعس أقػالوػجية الالرادق وتػجيييا ال
 كي يتسّكغ مغ ،يخيجه أن يتقّسز شخرية الفيمدػف وإنسا ،اعخ أن يكػن فيمدػفاالذ

حجه ال يذاركو وأن يكػن ىحا الترػر خاصا بو و رسع الترػر السشاسب ليحا الكػن، 
و وراثة ومداح كميا خاصة ب تجار ألنو مبشي عمى قخاءة وثقافة و  ؛أحج في ىحا الترػر

لشا لدّمع كل واحج مغ الذعخاء  ،لمكػن خاص بو فمػ أن كل شاعخ عطيع لو ترػر ،بو
 مفتاح واحج .مفتاح  باب مغ أبػاب الحياة، فال نتداحع عمى باب واحج و 

ى صشع شاعخ الثقافة العالية كميا تعسل عمالتجارب الرادقة والقخاءة السعسقة و ف       
بيحه السػاصفات ىػ فذاعخ  ،ت الفيمدػف ومسيدات العالع ومسيدات السؤرخلو مسيدا

ثع جسعيا  ،شاعخ عاش وعاير تجارب اآلخخيغ ،شاعخ الساضي والحاضخ والسدتقبل
و التجخبة ،"... كميا في تجخبة واحجة فرارت مػحجة ليربح ناشقا باسع الجسيع 

الذاعخ فحدب بحػاسو و الذعخية عشجئح ججيخة بأال تربح تجخبة شخرية عاشيا 

                                                 
 . 15ـ السخجع نفدو :ص 15



 0202جهان11 العددــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة اآلداب واللغات

411 

وججانو ،بل ىي تستج لتربح تجخبة عقمية أيزا تذسل عمى محاولة اتخاذ مػقف مغ 
 . (16)."الكػن و الحياة .

يرل إلى درجة أخح  ل، و والذاعخ في ىحه الحالة حيشسا يتفػق عمى كل العخاقي      
ذلظ كان مبشيا  لىوصػلو إمغ الحياة بسجخياتيا الستذعبة وصخاعاتيا السختمفة ، و  مػقف

التجارب الػججانية والشفدية والعسمية الدصحية  ،عمى تجسيع ذاتو وتجسيع تجاربو العجيجة
وبتفػقو عمى التجارب  ،ذلظ ذاتا ليا إرادة عطيسة وعديسة فػالذيةليكّػن بعج والعسيقة، 
يربح  ء إلى مخحمةليرل بعج العشا ،عج معاناة كبيخة مع االنترارات واليدائعالجاخمية ب

مية، وىي لتربح لو تجارب عق ،فيعالج األمػر بعقمو ،وسيجا لتجاربو ،فييا سّيج نفدو
 ألنيا تعػد عميو ؛أىع قيسةالتجارب األعمى شأنا و 

 عمى غيخه بالفائجة التي يحمع بيا كل فشان عطيع .و  
فيػ يحسل أحالم األمة صغيخىا  ،لفشان عطيسة الذأن في ىحا العالعإن مدؤولية ا

كل فشان ال يدتصيع التغييخ وال وذلظ مغ أصغخ حمع إلى أكبخ حمع، و  ،يخىاوكب
...و كل فشان ال يعخف آباءه الفشييغ إلى تاسع جج ،ال يدتصيع " التأثيخ،ىػ فشان فاشل 

أن يكػن جدءا مغ التخاث اإلنداني ،وىػ في الػقت نفدو ال يدتصيع أن يحقق دوره 
لػ كانت مدؤولية والسدؤولية صعبة حتى و  ، (17) كإندان مدؤول في ىحا الكػن ."
إنيا مدؤولية أمة  ،ولية عطيسة كالتي يعانقيا الفشاناألب في أسختو فسا بالظ بسدؤ 

ان نفدو قبل أن فال بج أن يحاسب الفش لحا ،ما أعطع الكمسةفدالح الفشان الكمسة و  ،كاممة
إن " و ،ودمو وأنفاسو يكػن جدءا مغ ىحا العالع بخوحووال بج أن  ،يشصق بيحه الكمسة
يحذ بانتسائو إلى كل فشان ال لفغ و يعير فيو ويتشفذ مغ خاللو، و الفشان يػلج في ا

 (18) "وال يحاول جاىجا أن يقف عمى إحجى مختفعاتو فشان ضال .  ،التخاث العالسي
بل بعيجا عغ ىحا الكػن،وإن  ،يجب أن يعير بعيجا عغ السجتسع ،كل فشان ضالو      

وىحا الذاعخ يدقصو صالح عبج الربػر  ألن آراءه تعّبخ عشو فقط ، ؛ا إليوكان مشتسي
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الذاعخ ال يعبخ عغ " مغ حداباتو ويؤيج مغ يعبخ عغ ىحا التكػن بإخالص قائال 
الذاعخ  (19) لكشو يخمق حياة معادلة لمحياة ،وأكثخ مشيا صجقا و جساال ..."الحياة، و 

ح ىحه لترب ،ظ عمييا كسا يحافظ عمى نفدويحاف الحي تكػن لو حياة كامشة في نفدية
 ألنو يؤمغ بأن ؛يجافع عشيا بالشفذ والشفيذمغ أجميا يعير الحياة التي يرشعيا حياتو و 

ي لحلظ يرارع مغ أجل أن تكػن عمى الجوام فبقاءه مختبط ببقائيا وفشاؤه يعشي فشاءىا، 
 األصمية . في أرقى الجرجات كي يتفػق مغ خالليا عمى الحياةأبيى صػرة، و 

لكػن بشػره الحي ىػ الكػكب الحي يشيخ ا ،ويبقى الذاعخ عشج صالح عبج الربػر
يذ جدءا مغ العالع لكشو اإلبجاع لالذاعخ في مخاحل التأمل واإلحداس و " ألن  ؛ال يشتيي
ىػ يدتصيع عشجئح أن يحقق فخديتو بل لكشو يقف إزاءه، و  ،وىػ يفشى فيو ،معادل لو
حكيقتو فيػ قج حقق نفدو و  ،الذاعخ بذعخه فخديتو و وججانيتو ذا حققإ، و (20)"  وججانيتو

ليشبع  ،الرادقة التي يرجرىا بعج تأجج واحتجام وصخاع ذاتي التي يبحث عشيا في الكمسة
داعيا إلى الشجاح واالستسخار، وبحلظ دافعا ومحببا في  ،والعصاء وججانو بسذاعخه السحبة

في وبحلظ فيػ مترجيا في كل جػلة و  ،واقفا ضج الطمع ،فيػ مؤيجا ليا ومشاصخا ،الحياة
حخة فيػ يؤمغ بالكمسة الة شعخية إلى السػت محاربا ولػ كانت نفدو ثسشا لحلظ، كل قريج

 معسسا ىحا الرفاء عمى مداحة الحياة والكػن . ،الشابعة مغ قمب يشبس بالرفاء
م ػراء مغ جخاء االحتجاوال يعػد إلى ال ،فالذاعخ الحي ال يدتدمع وال يخفع الخاية 

فإن وجج عيبا أصمحو وإن وجج  ،لقزاء عمى الخذيمةابل يرارع مغ أجل نذخ الفزيمة و 
وإن وجج مطمػما أخح  ،وإن وجج فخاغا مؤله وإن وجج مجتيجا أعانو وشجعو ،نقرا أكسمو

ىػ الذاعخ عشج صالح عبج  ، فيحاوإن وجج ضالسا حاربو ،بيجه ودفع عشو الطمع وناصخه
لقػة الجافعة في حياة شيػة إصالح العالع ىي ا" إن و ،بػر وعشجنا نحغ أيزاالر

 الشبيالفيمدػف و 
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بل يجيج ليخى وسيمة  ،خى الشقز فال يحاول أن يخجع نفدوألن كال مشيع ي ؛والذاعخ 
الحي يخى الحق حقا  ،، إنو اإلندان األصيل (21)" يجعل دأبو أن يبذخ بيا اإلصالح، و 

 ال تػجج عشجه مشصقة وسصى بيغ البياضو  ،والباشل باشال
فيسو  ،ومع الكػن والسجتسع ثالثا ،اد، ىػ صادق مع هللا أوال، ومع نفدو ثانياالدػ و  

يجافع عشو نو يحب اإلصالح مغ أجل اإلصالح، و الػحيج أن يرمح ال لذيء إال أل
 بحياتو .

بػة، وىحا ج الربػر يخفع مغ مكانة الذاعخ والفيمدػف إلى درجة الشإن صالح عب
 وجعمو في ىحه السختبة الدامية التي نطخ إلييا صالح كّخم بو كل مشيسا،شخف عطيع، 

الحي تحسمو رسالة الشبي ورسالة الفيمدػف ورسالة  ،عبج الربػر مغ جية اليجف الدامي
 ،شقل الشاس مغ الزالل إلى اليجايةفالشبي ي ،فكل مشيع يحسل رسالة التغييخ ،الذاعخ

الفيمدػف يبيغ اإلشكالية ،محاوال إيجاد حمػل ليا ،كي يخى ى الشػر، و ومغ الطمسة إل
بخسالتو  نافحة الخالص ،فيخمز الذعػب مغ األوىام الخخافية التي تكبميع ، والذاعخ

 وإصالح العالع مغ جسيع زواياه . ،التي تدعى إلى البشاء والتخميع
الذاعخ يبحل جيجا و  ،يايجف الذعخ ىػ جعل كل جامج يشصق وجعل الشاشق فقيفإذن   

 في تحديغ صػرة الحياة 
أن تبث لع تكغ لتدتصيع قرائج الصبيعة، " فبجون الذعخ ، صػرة كل شيء فييا و 

 ،الحياة في السادة الجامجة
في الكتل الستخاكسة ما حسخة الػرد لػال عيػن الذعخاء ،و ما وفي األلػان البكساء و 

كل ىحا يعصيشا صػرة ،و (22)."خ مػجو ..صفاء الشديع ورقتو و غميان البحخ و ىجي
 إنو مغيخ ومحدغ ،اضحة عغ دور الذعخ في ىحه الحياةو 
فيا السشذػد لػ اقترخ دوره عمى أن يػقظ القمػب الداكشة جاعال األمل ىجو  ،مرمحو  

ح ع الربػر أعع لكغ ميسة الذعخ عشج صال ،لكفتو ىحه الخصػة، وىحا العسل الشبيل
بستشاقزاتيا التي ال تشتيي وصخاعاتيا  عشجه يجاري الحياة كميافيػ  ،وأشسل مغ ذلظ كمو

                                                 
 . 103ح عبج الربػر : ديػان حياتي في الذعخ ، ص ـ صال  21
 . 13ـ صالح عبج الربػر : قخاءة ججيجة لذعخنا القجيع ، ص  22
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ه الثػرات ويبصل ىحا االحتجامات، ىجف الذاعخ في ذلظ ،ىػ أن يخسج ىحو  ،الثائخة
 يدكت كل األفػاه التي تحاول تسديق الدكػن .و 

بل بإمكان أن يخمق  ،بذعخه يغيخ الكثيخ في ىحا الكػن  الذاعخإنو عسل شاق و 
ألن الذعـخ عشـج صالح عبـج الربـػر ال يكتـــب  ؛ز والعيـػبخاليا مغ الشقائـ كػنا ججيجا

 ، يكتب بالرػر العيانية كاألحالمأيزا الباألفكار و " 
فال بج مغ المجػء إلى رمػز الكالم لكي يدتصاع وصف ىحا العالع  ،ولكغ بالكمسات

 ، (23)"  الججيج الستفتح فجأة
التي إن  ،سالحو الػحيج ىػ الكمسة الصيبةوإنسا  ،الرػروسالح الذاعخ ليذ األفكار وال 

 أخحت مدارىا الرحيح فيي تحسل مججا مغ االنترارات ألمة كاممة .
مغ الكمسات الشابعة مغ إحداس فياض و والذاعخ السميع سيكػن لو سيل مغ 

كشو مغ وضع الحمػل لكل فرار لو زاد كبيخ يس ،جان إندان جخب العجيج مغ التجاربوج
مغ غشى " تأتي ىحه الكمسات الذاعخية مغ رسع السدارات الرحيحة و  يسكشوذاكل و الس
 فيػ متذبع بثقافة أمتو ، (24)"  اإلحداسالذاعخ الجاخمي غشاه بالثقافة وبالتجخبة و  ىحا

فيػ  ،ليربح عالسا مغ جخاء خبختو وتجاربو وإحداسو السخىفخى، ربسا بثقافات أخو  
 ازدىارىا والتفػق يحارب مغ أجميا ومغ أجل تفػقيا و  ،فيػ يحدن لحدنيايفخح لفخح أمتو و 

 ىػ األساس . ،شػيا وغشاه فكخيا ،والغشى الفكخي معيكػن مرجره غشى اإلندان ذاتيا و 
بأفكاره قبل أن يصخحيا  كسا يجب عمى شاعخ اليػم يجب أن يعالج كل األمػر      

وسالحو ،والكمسة التي تشبع مغ قبل أن يخسسيا بكمساتو ؛ألن الكمسة ىي أداتو أمامشا و 
ذلظ ُتقّجم  وبعج ،حداس فياض وتعبخ عغ تجخبة صادقة، و تعالج األمػر معالجة فكخيةإ

مى ىجية يقجميا الذاعخ لمسجتسع ولؤلمة ولمحياة ستكػن أغ ،لآلخخيغ كخالصة عامة
رية و ألن في تمظ الكمسة حياة ثانية ،حياة ججيجة كل ما فييا يجعػنا لالستسخا ؛بأسخىا

 دور الفشان برفة عامة،ية ،ىحا ىػ دور الذاعخ الحكيقي و لتفاؤل والتسدظ بالكيع الدام

                                                 
  28ـ صالح عبج الربػر : ديػان حياتي مع الذعخ ، ص  23
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 الرجق ليربحا حكيقة فشية و صجقا فشيا ..."الفشان يزيف شيئا إلى الحكيقة و  إن" و
(25) 

فيسا ىاجدو مشح بجأ  ،ا في بحث دؤوب عغ الحكيقة والرجقوالذاعخ دائس
يشقصع دائسا تججه متميفا  ة حخكة مدتسخة ،وفي شغل الفيػ دائسا في حال ،الكتابة
والصبيعة ال تكػن في  ،وال يشتطخ مقابال ،ناحتا مغ نفدو كي يدعج اآلخخيغ ،لمججيج

صػرتيا الحكيقة إذا تخمى عشيا الذاعخ أو الفشان إنيسا يكسالن ما يشقريسا حتى 
ى تمظ المسدة الفشية التي يجعالنيا دائسا في أبيى صػرىا  فيي دائسا تبقى في حاجة إل

إذا كانت الصبيعة و :" ...تخفعيا إلى األعمى ،و صالح عبج الربػر ُيعّبخ عغ ذلظ قائال 
 . (26)ىي القصب السػضػعي في الفغ فإنيا ال حياة ليا بغيخ الذاعخ أو الفشان ..."

بل القمب  ،ىي القصب السػضػعي في الفغ فحدب الصبيعة ليدتكسا أن 
وىي مأوى لكل ىحه السخمػقات، إنيا الحزغ  ندان والحيػان والشبات ،الشابس في اإل

ألنو عشج صالح عبج الربػر أعطع مشيا؛  الذاعخو  ،والسمجأ والسدكغ والسأوى  ،الجافئ
،ىحا جعميا جسيمة في نطخنا أو قبيحة وكأنو بتعبيخ آخخ يتحكع في مريخىايدتصيع أن ي

حي دائسا ُيجّسل و ر شاعخ اإلصالح الىػ الذاعخ الحي يبحث عشو صالح عبج الربػ 
 تغمق حياة اإلندان .لثغخات التي مغ شأنيا أن تعخقل و يدج كل او  ،يمّسع ويحّدغ

لسا ججيجا أكثخ اشسئشانا يخمق لو عا ،ىػ الحي يدعى لخاحة ىحا اإلندان فالذاعخ
سدتقخ عشج جج السشفح والويجعػنا الذاعخ كي نأوي إليو حيشسا تتعبشا الحياة ،فش ،و سكيشة

تعدف عمى أوتار عػدنا أعحب وأجسل وفي كمساتو التي تزسج جخاحشا و  ،ىحا الذاعخ
لػال كمسات الذاعخ التي وصمت  ،ع نكغ في يػم لشعخفيا أو لشدسعياالتي ل وأرق أأللحان،

جخاء تجخبة مخيخة أتعبتو كثيخا،  إليشا مغ بعج صخاع نفدي تخّسخ بأعساقو وتكّػن مغ
 ،وتجعمشا ندعج حيغ نقخأىا، وتبعث بجاخمشا األمل ،ة رقخاقة تستعشا وتفيجناليشا عحبلترل إ

 لع تكغ  في يػم تخصخ عمى أذىانشا.التي  لشدرع األحالم،

                                                 
 . 20ـ صالح عبج الربػر : حياتي في الذعخ ، ص   25
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 إن الذعخية عشج صالح عبج الربػر " تكػن في الذعخ الحي يعبخ عغ الحياة، 
 ،ثا عغ أسخارىافا أعساقيا باحيجخل بيغ خباياىا مقتحسا حجودىا متػغال أرجاءىا كاش

 ،وقخاءتو وتجاربو الخاصة والعامة معتسجا عمى ثقافتو ،مكيف أمػرىا بصخيقة فمدفية
بل عميو أن يتحسل يبقى ذاتيا،  وال ،يكتب الذاعخ عغ الحياة وعغ الكػن وبيحا 

 كي يتسكغ مغ تكييف األمػر تكييفا ،ن عمى عمع بالتاريخ البعيج ألمتوالسدؤولية ،ويكػ 
والذاعخ السبجع في رأيو ،ىػ الحي يحوب في ىحا الكػن وفي الحياة  ،سميسا وصائبا

حبيا يعالج نجج صا ،وىحه القريجة ،اة ججيجة أوسع وأرحب وأعحب وأجسل،فيذكل حي
 ،أبعاد مشيا االجتساعية والدياسيةتحسل عجة  حيث أن نطختو ،األمػر بكيفية فمدفية
وىي تحت  ،رائج تعبيخا لػاقع األمة العخبيةالتي نخاىا مغ أقػى الق ،واإلندانية بذكل عام

" ،ونحغ نخاىا مشاسبة لسا يجعػا إليو صالح عبج الربػر حيـغ  الطفل األعمىعشػان" 
 (27)يقػل الذاعخ أحسج مصخ : 

 وطني طفل كفيف                               
 وضعيف                               

 كان يمذي في آخر الليل                               
 وفي حهزتو                               

 ورغيف ،ماء، وزيت                                
 فرآه اللص وانيال بدكين عليو                                
 وتهارى                                 
 ى على ما في يديوبعدما استهل                                
 وطني مازال ملقى                                 
 ميمال فهق الرصيف                                       
 غارقا في سكرات المهت                                
 والهالي ىه الدكين                                  

                                                 
دار العػادي ،عيغ البيزاء ،الجدائخ  ،أعحب قرائج أحسج مصخ :سارة حديغ جابخي ـ  27
،2014. 
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 ..والذعب نزيف                                       
فيػ يتكمع بحخقة عغ  ،بيات نجج الذاعخ قج ذاب في الػشغحيغ نتأمل ىحه األ        

الحي استػلى المز عمى ما كان يحسمو ىحا الػشغ السجدج في شفل  ،وضع وششو
 ويتألع ،لو القجرة في استخداد ما أخح مشو، وليدت يدتصيع الجفاع عغ نفدو صغيخ ال

والػشغ يسثل لمذاعخ الحياة  ،ال أحج يبالي بوو  ،ن وششو ممقى يحتزخالذاعخ ؛أل
كي يجج الذاعخ نفدو ؛ألن  ،والدعادة فيػ يتسشى الخالص لػششووالسدتقبل واالستقخار 

 حياة الفخد مخىػنة بػششو .
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 التجربة الروائية التفاعمية عند دمحم سناجمة 
 أنمؽذجا "رواية ظالل العاشق" بيؼ التخييل الرقمي والتفكيغ النري

 الجزائر-1جامعة باتنة   نجؽى منرؽري د.
 
 :ممخصال

ضاىخة أدبية رقسية مسثمة في رواية الػاقعية الخقسية تحاول ىحه الجراسة تتبع      
عشج دمحم سشاجمة مغ حيث كػنيا مادة أدبية حاولت االنفتاح عمى مجال التكشػلػجيا 
الحاسػبية والعػالع االفتخاضية االلكتخونية بحثا عغ مدتػيات ججيجة في الكتابة 

ختمف( وفعل التمقي الدخدية مغ خالل فعل التخييل الستعمق بالتذكيل الشري) الس
السسثل في القارئ التفاعمي )السختمف(، وتخوم الجراسة مقاربة ىحا الشػع مغ 

شكال ) المغػية وغيخ الكتابات الدخدية مغ حيث شبيعتيا العابخة لأل
واألجشاس) األدبية وغيخ األدبية( والتخررات)التقشية والبرخية...( المغػية...(

تكشػلػجيا وآلياتيا ووسائصيا االلكتخونية، ومغ خالل انفتاحيا عمى عػالع ال
وتسّثالتيا السسكشة مغ حيث كػنيا مشجدا تخييميا رقسيا وشكال تفكيكيا سخديا، 
وتحاول الجراسة، أيزا،الػصػل إلى امكانية الشاقج األدبي)محمل الخصاب 
الدخدي(في الػقػف عمى خرػصية ىحه الكتابة الدخدية مغ خالل السداوجة بيغ 

 لدخديات الشرانية ومابعجىا، و نطخيات األدب الخقسي. أسئمة ا
 .: رواية تفاعمية، تخييل رقسي، تفكيظ نري كممات مفتاحية

Abstract: 
This study attempts to follow a digital literary phenomenon, it is the 

novel of digital realism by  <<Muhammad Sanajlah>> Where it 

represents the literary script that tried to open up to the realm of 

computer technology and virtual worlds, And looking for new levels of 

narrative writing through the act of deception related to the different 

script formation and the act of receiving the different interactive reader. 
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This study aims to analyze this type of narrative writing through its 

transversal nature (linguistic and non-linguistic), genres (literary and 

non-literary) and disciplines (technical and visual), which open up to the 

worlds of technology, mechanisms and electronic media, As well as its 

possible manifestations, which are Digital creativity and Dissociated 

narrative form, This study also tries to reach the possibility of the critic 

(narrative discourse analyst) to identify the specificity of this narrative 

writing by relying on the questions of textual theories in the narrative 

and theories of digital literature 

Keywords: An interactive novel, Digital creativity, Disassembly script 

 مقدمة:
ي اليػم عمى االنفتاح والعالسية ومدايخة التصػر يخاىغ الشز الخوائي العخب      

الحي أحجثتو التجخبة الغخبية في مجال االبجاع الخقسي عسػما وفي مجال الدخديات 
الخقسية عمى وجو الخرػص، ذلظ أن الشز الخوائي الخقسي أو التفاعمي وآلياتو 

مى شفا مجارج التجخيبية الججيجة مشحت الشز األدبي أفقا رؤيػيا وانفتاحا ثقافيا ع
العالسية، ولعل الشاقج العخبي الحي واكب باكػرات ىحه الكتابة التجخيبية فّتق 
السسارسات والتشطيخات الشقجية السػازية لألعسال الخوائية الجخيئة التي راىشت عمى 
التصػر والشزج في الكتابة االلكتخونية، وشّجعت مبجعي الخواية العخبية عمى 

 تجخيب الخىان وكدبو.
تعج مسكشات الشز، داللة وسياقا وتجاوال، مغ صػر االشتغال الشري          

الخقسي الحي يقػم  عميو اإلبجاع التفاعمي العخبي عسػما والخوائي عمى وجو 
الخرػص مغ أجل فتح دائخة التمقي وتخميز القارئ مغ التأشيخ السدّبق و 

يسكغ حرخه إال في القارئ التحخر الحي يتبجد فيو الذكل ويتبجد السعشى بحيث ال 
نفدو؛ في محاولتو اإللسام بالجالالت السسكشة وانتاجو لمدياق السسكغ وخمقو لرػر 
وحاالت  تجاول الشز الخقسي، ىحا التحخر يسشح الشز وقارئو عمى حج الدػاء 
خخوجا واندياحا عغ األسئمة الشطخية لمدخديات القبمية ، وىػ ما يذكل أسئمة ججيجة 

 رصمح والذكل والقخاءة.تتعمق بالس
 القراءة(: -الذكل  –الرواية التفاعمية : حدود )المرطمح  -1
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 حدود مرطمح "التفاعمية": - أ
في ضل الترػر الستعمق بالتحخر مغ األسئمة الشطخية القبمية لفغ الخواية          

، نقف عشج حجود فيع صفة "التفاعمية" في الشز الخوائي ولعمشا نشصمق مغ سؤال 
( وىػ مرصمح يعػد إلى Hypertexteالدخديات القبمية التي تحيل إلى مرصمح )

،والسحرػرة في مفيػم التعالق أو التخابط الشري 1الستعاليات الشرية لجيخار جشات
لتشاص ، التػازي الشري، الشرية الػاصفة، الشرية الستفخعة ا وفق مشصق:

ما يحيط بو مسا قج يذّكل سياقا والشرية الجامعة ، ويتعّمق بالشز وما يػازيو أو 
يتذكل فيو الشز أو ما يسكغ أن يكػن وسيصا يفّعل عسمية تمقي الشز وقخاءتو 

 وتأويمو.
( عمى التخابط الشري أو الشز الستخابط بحدب Hypertexteولحلظ يحيل مرصمح )

التخجسة التي قّجميا سعيج يقصيغ أو الشز السفخغ بحدب تخجسة حدام الجيغ 
الشز الستخابط  عشج يقصيغ ىػ: " الشز الحي نجع عغ استخجام الخصيب؛ و 

الحاسػب وبخمجياتو الستصػرة، والتي تسّكغ مغ انتاج الشز وتمكيو بكيفية ُتبشى 
، والشز السفخغ عشج  2عمى الخابط بيغ بشيات الشز الشز الجاخمية والخارجية" 

يتخابط فييا الشز  حدام الخصيب : " تدسية مجازية لصخيقة في تقجيع السعمػمات
والرػر واألصػات واألفعال معا في شبكة مغ التخابصات مخكبة وغيخ تعاقبية، مسا 

في السػضػعات ذات  browseيدسح لسدتعسل الشز ) القارئ  سابقا( أن يجػل
والسفيػمان  3العالقة دون التقيج بالتختيب الحي بشيت عميو ىحه السػضػعات " 

                                                 
1- Gérard Genette: palimpsestes, la littérature au second degré, éd. Seuil, Paris, 

1982 
- Gérard Genette: seuils, éd. Seuil, Paris, 1987 

التفاعمي(،السخكد  سعيج يقصيغ، مغ الشز إلى الشز الستخابط ) مجخل إلى جساليات االبجاع - 2
 00ص  5002الثقافي العخبي ، بيخوت الجار البيزاء ، 

، نذخ  Hypertexteحدام الجيغ الخصيب، األدب والتكشػلػجيا وجدخ الشز السفخغ   - 3
 .002ص 5002، 3السؤلف، رام هللا، ط
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غ شخيق نرػص أخخى مػازية لو مغ خالل يربان في معشى قخاءة الشز ع
 روابط اليسكغ تمقي الشز األصل إال مغ خالليا.

والسمفت في ىحا السفيػم التػاصمي الحي يزع األجشاس األدبية عمى اختالفيا 
تحت سمصة التمقي التفاعمي أو القارئ الخقسي، ىػ عبػر الشز التفاعمي لمترشيف 

واالمتثال لرشاعة إبجاعية تجسع مايسكغ أن يجخل التقميجي التعجدي لتمظ األجشاس 
في األجشاس األدبية أو يتعجاه إلى أجشاس غيخ أدبية ؛ بسعشى أن مؤلف الشز 
الستخابط يرشف عسمو أو يحكخ جشدو في واجية العسل إلى جانب العشػان ومؤسدة 
الشذخ واالخخاج ، فيكػن قريجة رقسية أو رواية أو قرة... وقج يأتي نػع 

رشيف أوتدسيتو بذكل مختمف مغ مثل " رواية الػاقعية الخقسية" عشج دمحم الت
سشاجمة، لكغ سخعان ما يتشازل العسل عغ جشدو ويتعالق وأجشاس أدبية أخخى 

 أوغيخ أدبية، وىػ ماستػعبتو رواية "ضالل العاشق" .
 حدود الذكل: - ب

، ولكشيا تحاول تجخل التجارب التخييمية التذعبية أو الستخابصة في جشذ الخواية 
تصػيخ بشية أو تشطيع الكتابة في ىحا الجشذ مغ خالل نسػذج حكائي يكدخ نطامو 
التتابعي أو التدمدمي تبعا لمسداحة التفاعمية أو فزاء الحكي الستعجد والسقتخح مغ 

 قبل السؤلف، وكحلظ الِفخادي ) أو الخرػصي( والسحَقق مغ قبل القارئ التفاعمي.
حكائية عشاصخ الفغ الحكائي الدخدي؛ مغ قرة ) مجسػعة وتتزسغ التجارب ال

أحجاث( وسخد أو رواية األحجاث ) انجاز تذخيري لألحجاث( وشخريات 
وفزاءات زمانية ومكانية، باالضافة إلى عشرخ التفاعل الحي يشجده القارئ عبخ 
البخمجة السعمػماتية، ومغ كل ىحا تتذكل أربعة عشاصخ لمشرػص الدخدية 

 .1القخاءة-الخقسشة-الدخد-ة التفاعمية أو التذعبية ) الستخابصة( وىي: القرةالتخييمي

                                                 
خباط، زىػر كخام، األدب الخقسي، أسئمة ثقافية وتأمالت مفاليسية،مشذػرات دار األمان ال- 1
 .25، ص5003، 5ط
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تحاول  الخواية التفاعمية  كدخ نسصية الخواية الػرقية بجء مغ تقػيس       
الػسيط الػرقي واستبجالو بػسيط تأليفي يقػم عمى بخنامج عالسي يجعى "السدخد" أو 

سدؤول عغ بشاء أحجاث الخواية، بحيث ويكػن ال (storyspace )" "فزاء الحكاية
السدتخجم بتشطيع شطايا الشز \يذّكل : " بيئة ) وسيصة( لمكتابة، تدسح لمستمقي 

مغ خالل خمق مداحات لمكتابة، ونػافح يسكغ ربط احجاىا باألخخى، ومغ السسكغ 
أيزا تزسيغ الشز أشكاال جخافيكية، بالمػنيغ األبيس واألسػد غالبا، وأصػاتا، 

وبحلظ تختار الخواية شكال أو نسصا تكشػلػجيا   1ما، تطيخ مغ خالل الشز" وأفال
 .يدايخ الشز الستخابط أو الخقسي

وعمى األرضية الػسائصية لمكتابة الخوائية يتع الخبط بيغ الشرػص السكتػبة ) 
الذحرات( والرػر الثابتة والستحخكة واألصػات السختمفة والػصالت السػسيكية 

خسػم التػضيحية والججاول ...  وغيخىا، ويقع الخبط عغ شخيق وصل والخخائط وال
الكتخوني بالمػن األزرق يحيل الى اليامر السػازي  لمستغ أو إلى لسحة تػضيحية 
فػق الشز لفيسو، ومعشى ذلظ أنو اليسكغ لمشز أن يكيع وجػده االلكتخوني بذكل 

ة االبجاع أو يذارك فييا تام إال مغ خالل الستمقي التفاعمي الحي يديع في عسمي
 بتفعيل الخوابط .

تتػسل الخواية التفاعمية، عمى اختالف مدسياتيا: الخقسية، حدود القراءة: -ج
االكتخونية، التذعبية... ، معصيات التكشػلػجيا حتى تفكظ صخح الخواية الػرقية 
أوالصباعية وتقػم عمى أنقاضيا بأبعاد قخائية ججيجة يكػن فييا متمقي الشز صانعا 

يا عمى صفحات التػاصل أو مشتجا لمشز، بحيث يقػم السؤلف بشذخ روايتو الكتخون
االجتساعي  أو مػاقع ثقافية وأدبية عمى األنتخنيت، حتى يفتح مجال قخاءتيا 
والتفاعل معيا أمام فئات مختمفة مغ القخاء االلكتخونييغ عمى اختالف ثقافاتيع 
ونفدياتيع واىتسامتيع ومجاالتيع...أو ما يدسيو ايكػ بالستمقي االستيالكي، والحي 

                                                 
بيخوت، \فاشسة البخيكي، مجخل إلى األدب التفاعمي، السخكد الثقافي العخبي، الجار البيزاء - 1
 .003، ص5002، 0ط
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سا تتجاوز قرجية  كتابة الشز األدبي حجود الشز في نطامو يبجأ عسمو حيش
البشائي والمغػي إلى أفق االنفتاح، وىػ ما اثاره ايكػ في كتابو " األثخ السفتػح" وأقخ 
بانفتاح الشز عمى القخاءة عمى قاعجة شكمو األصيل الحي قرجه السؤلف، بحيث 

خات األثخ اإلبجاعي تربح القخاءة تفاعل السدتيمظ ) عمى حج قػلو( مع مؤث
ومحاولة فيع عالقاتو بتجخل احداسو وذوقو وثقافتو وتػجياتو وىػ شخيق نحػ 

 .1  تأويمو
وال تتػقف حجود القخاءة عشج حجود الفيع والتأويل بل تربح في الخواية التفاعمية 
مذاركة فعمية في عسمية اإلبجاع ، بحيث يفتح السؤلف الحكيقي آفاقا مختمفة 

جدة أمام الستقي، ويكػن لألخيخ حخية اختيار السدار األكثخ جاذبية ومدارات متع
بالشدبة لو، ومشو تبجأ مغامخة القخاءة وفتح األبػاب السغمقة في الخواية عغ شخيق 

 الستذعبة .2الشقخ عمى الخوابط والتجّػل في غابة الدخد 
ى النص الرواية التفاعمية العربية ومبدأ االختالف ) مؼ النص التذعبي إل-0

 المترابط( :
يحيمشا سعيج يقصيغ مغ خالل مشجده الشقجي السذتغل عمى الشز الستخابط إلى فكخة 
" التخابط" أو "التفاعل" الحي يحجث عمى مدتػى تمقي الشز الخوائي االلكتخوني، 
والحي ال يسكغ أن يتحقق إال مغ خالل وجػد قارئ لمشز، ويشصمق يقصيغ مغ 

                                                 
، 5،5000يشطخ، امبختػ ايكػ، األثخ السفتػح، تخجسة عبج الخحسان بػعمي، دار الحػار،ط -1

 .02الالذقية، سػرية، ص
امبختػ ايكػ مغ خالل كتابو "ست ندىات في غابة الدخد" أو  صشعومرصمح  :غابة الدرد_  2

تشػعة بيغ كػنيا س" تأمالت في الدخد الخوائي"  وىػ ترػر يدتشج إلى مفيػم الغابة وايحاءاتيا ال
استعارة تحيل عمى العػالع التخييمية  "فزاء مفتػح ومغمق، ساحخ ومخيف، مشفخ وغاو...وىي

بؤرتيا السخكدية في العالقة بيغ محفمي متشػعة يسكغ اختدال  يجياتالتي تبشييا الخواية وفق استخات
االنتاج والتمقي، السؤلف والقارئ، وذلظ ضسغ مػسػعة تبشييا السسارسة الػاقعية وتغشييا عػالع 

السخكد الثقافي تأمالت في الدخد الخوائي، تخجسة سعيج بشكخاد، السسكغ وفخجاتو السحتسمة") 
 (02ص ، 5002، 5بيخوت، ط\البيزاءالعخبي، الجار 
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فكخة التفاعل الشري السحقق في نطام الدخد بيغ الشز الججيج ونرػص سابقة 
لو، وىػ ما نّطخت لو الدخديات الحجيثة مغ خالل أبحاث ميخائيل باختيغ وجيخار 
جشات، بحيث يقع التفاعل " بيغ الشرػص أو البشيات الشرية داخل نز معّيغ، 

ويكػن فعل القخاءة ضخوريا  1" أو بيغ الكاتب والخمفية الشرية التي يشصمق مشيا 
 لكذف نطام ىحه العالقة التفاعمية في الدخد.

يحرل األمخ ذاتو في الشز الخوائي الخقسي ولكغ بشػع مغ التصػر والخرػصية 
الخقسية ، بحيث لع يعج القارئ كاشفا لمشطام التفاعمي وانسا عشرخا تفاعميا في 

اخل الشز الخقسي وتكػن السدؤولة عغ الشطام ذاتو وىشا تشذأ العالقات التخابصية د
بشائو وصشاعتو، وىػ ما شكل السبجأ الحي انصمق مشو يقصيغ لتدسية الشز الخقسي 

 (.Hypertextبالشز الستخابط )
وألن سعيج يقصيغ يعج أول ناقج يدتعسل مرصمح الشز الستخابط، في مقابل        

 jeanكميسػن ) الشز التخييمي التذعبي وىػ مرصمح غخبي يدتعسمو جػن 
Clément ( في كالمو عغ الشز الحكائي ) الخوائي( االلكتخوني، فإنشي سأحاول

استخالص الدسات العامة لمشز الدخدي الستخابط أو التفاعمي العخبي انصالقا مغ 
السفاليع والسقاربات التي قّجميا الشاقج)سعيج يقصيغ( والتي تزع ىحا الشز الخوائي 

 :2ذكيل( أو الشطام، وتتمخز في اآلتي في مفيػم البشية ) الت
 : الالخطية - أ

تتسثل في كدخ خصية التدمدل والتتابع، وتتجمى صػرىا في الشز مغ خالل 
امكانات القارئ في االنتقال بيغ مكػنات الشز أو شحراتو عغ شخيق الشقخ عمى 

 الخوابط وتشذيصيا .
 لترابط النري نمط مؼ التفاعل:ا  - ب

                                                 
السخكد  ،سعيج يقصيغ، الشز الستخابط ومدتقبل الثقافة العخبية ) نحػ كتابة عخبية رقسية( - 1

 20، ص5002، 0بيخوت،ط\القافي العخبي، الجار البيزاء
 .20 فحةإلى ص 20 فحةصمغ نفدو ، يشطخ،   - 2
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يقع، مغ خالل عسمية تحجيج السدارات، في مػقف التفاعل يخى يقصيغ أن القارئ 
مع الشز عغ شخيق وسيط الخوابط ولحلظ يعج التخابط الشري، في تذعب مداراتو 
وعالقة القارئ بو، نسصا ججيجا مغ أنػاع التفاعالت الشرية، وعميو يكػن تعاممشا 

 معو وفق ىحا التحجيج .
 التنعيػ النري: -ج

الدخدي بالبحث في "التشطيع الشري" مع اختالف  اىتست نطخيات الخصاب 
أشكال البحث وصػره، فسغ خالل نطام الشز يحاول القارئ االمداك بسا يزسغ 
فيع الشز أو السػضػع السبحػث فيو في كميتو، وألن الشز الستخابط ال يخخج عغ 
  كػنو ندقا كميا أو نطاما بحدب رأي سعيج يقصيغ فان محاولة تحميمو تدتجعي فيع

 تشطيسو الشري  و تدتػجب الػقػف عشج  العشاصخ التالية:
 بشاء الشز: أي الػحجة أو الشدق أو التأليف أو االتداق.... -
تقديع الشز: أي عشاصخ البشاء السسثمة في الجسل أو الستتاليات، أو  -

 القزايا، أو السقاشع، الذحرات...
العالقات،  الخوابط: ما يجسع أو يخبط األجداء لتذكيل البشية وىي: -

 السعيشات، السؤشخات...
 الؽسيط الحاسؽبي:  -د

ىػ تقجيع الشز الدخدي )الستخابط( مغ خالل الحاسػب كػنو وسيصا  
(hypermédia  لمتػاصل بيغ الشز والقارئ أو بيغ السادة الحكائية والشز )

السشتج، بحيث يقّجم لمقارئ سبل التعخيف بالشز مغ خالل القخاءة التفاعمية، وىػ 
 ما يػّلج تشطيسا ججيجا مختمفا ومتججدا) بتججد القخاء والقخاءات( لمسادة الحكائية.

 ل تجربة سناجمة:خرؽصية الكتابة الروائية العربية الرقمية مؼ خال  -3
بالشطخ في الشساذج الستاحة في مجال الخواية التفاعمية العخبية نجج مغ     

الخوائييغ مغ حاول ولػج ىحا العالع بجخأة وآليات كتابية تخقى إلى ما يسكغ أن نججه 
عشج الغخب، ويعج دمحم سشاجمة مسّثل الخواية العخبية في ىحا السجال، ولقج تحقق 
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بعشػان  5000لتفاعمية بعج زمغ شػيل مغ نذخ روايتو البكخ عام نجاح رواياتو ا
"ضالل الػاحج"والتي لع تمق القبػل مغ شخف الشقاد والسبجعييغ العخب عمى حج 
الدػاء، ومخد ذلظ، بحدب رأيو، إلى الرعػبات التي واجييا ىؤالء، آنحاك، في 

لحػاسيب أو القخاءة تمقي الشز الخوائي الكتخونيا وعجم قجرتيع عمى التعامل مع ا
عبخ االنتخنيت ، ولعل سبب نجاح أعسالو التالية " شات" و"صكيع"  تمظ السعاضجة 
الشقجية التي تحققت مغ خالل كتابو "رواية الػاقعية الخقسية" وكتب نقجية أخخى 
حاولت اقشاع القارئ العخبي بفكخة الكتابة االلكتخونية وعالقتيا بتكشػلػجيات العرخ 

تي تزع السبجع االدبي وقارئو في مكان غيخ بعيج عغ التصػرات الججيج وال
 التكشػلػجية الحاصمة في الثقافة العالسية.

يعج دمحم سشاجمة أول روائي عخبي يدتخجم تقشية الشز الستفّخع وخاصية الخوابط في 
كتابة الخواية التفاعمية، بحيث نجج الالخصية في سيخورة األحجاث وبشائيا 

عتسج عمى نطام السقاشع أو الذحرات، وما يسيد روايات سشاجمة القرري الحي ي
ىػ أن روابصيا متاحة مغ خالل جياز الحاسػب حتى وان لع يكغ مترال بذبكة 

 االنتخنيت.
( في كتابة word processingيػضف الخوائي بخنامج )معالجة الكمسات        

شحرات الشز الكمي، ثع نرػصو ثع يقػم بتزميل الكمسات التي تختبط بذحرة مغ 
يجرج خاصية االرتباط التذعبي )تػضيف الخوابط( لتربح الرفحة الطاىخة مختبصة 
برفحات أخخى تحيل عمييا مغ خالل تمظ الخوابط، وتعج ىحه الخصػات مغ 
أبججيات كتابة نز سخدي مخقسغ، وىي قابمة لمتصػيخ عغ شخيق  أدوات 

 1الحاسػب
يا ججيجا يدتخجم فيو " األشكال الججيجة التي أنتجيا يقّجم الخوائي جشدا روائ     

العرخ الخقسي ، وبالحات تقشية الشز الستخابط ) ىايبخ تكدت (  ومؤثخات السالتي 

                                                 
 .055التفاعمي، ص فاشسة البخيكي ، مجخل إلى األدب-1
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ميجيا السختمفة مغ صػرة وصػت وحخكة وفغ الجخافيظ واألنيسيذشد السختمفة ، 
قسية السختمفة، وتجخميا ضسغ البشية الدخدية نفديا ...رواية تدتخجم التقشيات الخ 

وتتحجث عغ السجتسع الخقسي واندان ىحا السجتسع، االندان االفتخاضي، وىحا ىػ 
اختالفيا عغ الخواية التفاعمية أو الخواية التخابصية، فتمظ روايات شكل غيخ محجد 

. ويسكغ معخفة خرػصية الشز  1مػضػعيا، وىحه رواية شكل ومػضػع"
مة لتذكيل الشز وكيفيات خ في العشاصخ العاالحكائي الستخابط عشج سشاجمة بالشط

 :2وىي ضيػرىا ،
القرة أو الحكاية: تتذكل الحكاية عشج سشاجمة في العسػم مغ خالل مجسػعة -

مغ السدتػيات العالئكية فيسا يخز الذخريات وعالقاتيا ومشصق أفعاليا، وتتخح 
ئي عمى مجسػع الخواية آلية ججيجة في تفكيظ الحكاية ، بحيث يقػم كيانيا الحكا

الدخد :  -مقاشع وقرز مبعثخة ترل بيشيا روابط وفق مدارات تذعبية مختمفة 
يسثل االجخاء التذخيري لمقرة، وىػ اجخاء مشفتح عمى البخمجة السعمػماتية 
والػسائط الستعجدة مثل الرػرة والسػسيقى والحخكة ...مسا يفتح مجال التعجدية في 

 لسألػفة في الشز الػرقي.لغة الدخد بجل المغة الدخدية ا
ويسثمو مدتػى مغ مدتػيات رقسشة الحكي عبخ البخمجة السعمػماتية التفاعمية: -

 وعبخ روابط وتذعبات ليا عالقة بقارئ الشز .
القخاءة: بسعشى السذاركة في االنجاز الشري، وتجّمت بذكل واضح في رواياتو  -

عل وتحقيق األفق التخييمي مغ خالل دعػة مباشخة مغ السؤلف إلى القارئ لمتفا
 السشتطخ.

 "ظالل العاشق" بيؼ التخييل الرقمي  وأدبية التذكيل والتفكيغ النري: -4
 :تؽصيف الرواية-أ

                                                 
 .facebook.com/theصفحة كتب كتاب الكتخوني، دمحم سشاجمة،رواية الػاقعية الخقسية،-1

Boooks . 
 .25زىػر كخام، األدب الخقسي، ص- 2
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يسكغ تػصيف البشاء الدخدي لمخواية مغ خالل الػاقع االفتخاضي الحي        
الكتابة تذكمت فيو وىػ بخنامج فالش ماكخوميجيا ، وكأنشا بالخوائي  يداوج بيغ 

والجخافيظ   (Animation) الخوائية واالخخاج الديشسائي ، باضافات التحخيظ
والرػت واأللػان والسػسيقى والبخمجة التي تعتسج كثيخا عمى ألعاب الفيجيػ، وىػ 
انفتاح عمى كافة الشتاجات الفشية االندانية التي تخيح االندان وتبيج برخه وىػ 

 يدتقبل السعمػمة.
ي تقجيع الشز الخوائي بػسائل اقشاعية تشاسب حال العرخ الججيج، يحاول الخوائ

وكأنشا بالخوائي يقتخب مغ شخائح السجتسع عمى اختالف أعسارىع وفئاتيع وثقافاتيع، 
باالضافة إلى تقشية التخابط الشري التي تحيل إلى خصابات مختمفة تسثميا نرػص 

عساء ، العاشق وحيجا( حكائية متخابصة )عتيق الخب، زمغ الذجخ، الدمغ ال
وإحاالت سيشسائية، ومشػعات بيغ الرػر والفيجيػىات، ومعارك عمى صيغة ألعاب 
فيجيػ ومقاشع صػتية مغ آىات وأغاني...وغيخىا مسا  يذػش عمى القارئ ويجعػه 
إلى اكتذاف ىحا االشتغال الستذطي ضسغ جشذ الخواية والحي يحيل إلى نز 

إال مغ حيث الدخدية السحػرية ، ولعل جخأة تقجيع مختمف ال يبجو أنو مغ جشديا 
 الشز لمقارئ العخبي تتسثل في تزسيغ مذاىج حخوب واقعية في العالع العخبي..

تشفتح الخوابط بالشقخ عمييا، وتأتي اليػامر مثقمة وغامزة تخىق القارئ في        
غ األدب محاولتو فيع السعمػمات والسعارف التي دّسيا سشاجمة، والستعجدة بي

والتاريخ العخبي واالنداني واألساشيخ واألقػال السأثػرة و العمػم واالندانيات والتخاث 
 ... وغيخ ذلظ.

ُيرجم القارئ في الشياية بأن الخواية مجخد لعبة فيجيػ وكأن الشز الججيج بكل      
أنشي حسػالتو الثقافية وشطاياه ومتفخقاتو واحاالتو وىػامذو ... ىػ مجخد لعبة ، وك
 بدشاجمة يقّجم لمقارئ ما يذفي غميمو مغ واقعو الحي يذبو ىحا التذطي الشري .

 :العتبات -ب
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عتبة التحسيل: تعج لحطة تحسيل الشز وعي بالمحطة التي يبجأ فييا الخخوج مغ -
الدمغ الحي نعيذو في الػاقع إلى الدمغ االفتخاضي ويميو االفتتاح الشري عغ 

بيئة صحخاوية وجير مجيد لمحخب، وجاءت الخمفية  شخيق الخمفية التي تتزسغ
متحخكة مع ادراج العشػان ويدتسخ التحخيظ وتسثيل السعخكة مع استسخار تقجيع 

 العسل.
 عتبة الحؽاشي :-

تحيل البشية التفاعمية واالحالية لمشز إلى الفايدبػك والتػيتخ لتحقيق تفاعل      
اضافي عغ شخيق التػاصل االجتساعي، ولكشو مذخوط باترال الجياز الحي 
حّسمت فيو الخواية بذبكة االنتخنيت، كسا تحيل البشية التفاعمية إلى صفحة تفاعمية 

 مع مؤشخات عجد الدوار وتخددىع عمى الرفحة.
عتبة العشػان: جاء العشػان بمػن أحسخ يقصخ دما ،ولعمو دم الحخوب وسفظ -

الجماء في تاريخ العخب ، وىػ ما يحيل إليو العشػان الفخعي )التاريخ الدخي 
لكسػش( والسمفت أن العشػان الفخعي جاء بمػن أزرق مخالف لمػن العشػان الخئيدي، 

فكخ ووقت الفخد العخبي اليػم ،  وىػ لػن يذيخ إلى العالع االفتخاضي الحي يذغل
ىحا الفخد الحي تذطى بيغ زمشيغ أحجىسا يسثل ذاكختو وممؤه الحخب والجم واآلخخ 

 يسّثل مدتقبمو وممؤه غياب اليػية وصخاع الحات والتيو.. 
يحيل مذيج عشػان الخواية إلى أجػاء سيشسائية مثيخة زمشيا شػيل نػعا ما إذا 

ديشسائية ، ولعل مؤشخ جشذ الشز الػاضح في " رواية ماقػرن بسقجمات األفالم ال
 . واقعية رقسية" كان الفاصل بيغ كػن الشز رواية أو فيمسا سيشسائيا

 عتبة الخمفية : -
تبجو أيقػنة الرحخاء لريقة بالعالع التخييمي عشج الخوائي في رواياتو        

اء الالمالمح وعالع التفاعمية، بحيث تسّثمت الخمال و الفيافي عالع التيو وفز
الخمػز والخبايا... ، ومغ خالل خمفية "ضالل العاشق" التي تستدج فييا عحرية 
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فزاء الرحخاء وآثار الحزارة البائجة مغ جية وحخكة الفزاء التفاعمي 
 التكشػلػجي مغ جية ثانية ، يحزخ مذيج السفارقة بيغ الػاقعي واالفتخاضي . 

في المعبة  والتفاعمية إلى دمج النصالتخييل الروائي مؼ الرقمنة -ج
 :االلكترونية

ولج مغ رحِع يقػم الشز في كميتو وعبخ تذعباتو عمى التخييل الخقسي، وقج       
"ضالل الػاحج"، "شات" و"صكيع"،وىػ اشتغال تكشػلػجي يعصي لمبرخيات  رواياتو

واإلبدتيسي والدسعيات والسؤثخات فػق المغػية األولػية في تذكيل مدارىا  الفشي 
 السدؤول عغ اخخاج الشز في شكل مختمف.

عمى القرة السخكدية "عتيق الخب" وارتبصت في ذلظ بالسقاشع  التفت الخواية     
والرػر، وأما السحكيات الثالثة األخخى  فكانت فخعية، ولحلظ جاءت السكػنات 

اللية السختمفة التكشػلػجية والتفاعمية السقّجمة لمقارئ مادة مذحػنة بالحسػالت الج
وليدت مجخد مادة فارغة  تدتسيل القارئ وتجحبو، بحيث تديع وبذكل كبيخ في 

 .  التذػير واالرباك ومشو إلى البحث والتفاعل لفيع الشز وانتاجو
يدتجعي سشاجمة السػروث التاريخي مغ الدمغ الدحيق ومغ خالل        

السحكيات التاريخية السػازية  التي تخترخ وتمخز تمظ األزمشة، وىػ مايذكل 
تكثيفا لقخون شػيمة مّثمت ارث العخب والمبشة األولى لتكػيغ الفخد العخبي، وكأنشا 

ندان العخبي األخيخ بالخوائي يخبط بيغ االندان العخبي األول التاريخي واال
االفتخاضي ويرػر لحطة التحػل التي تمغي إلى حج كبيخ مخحمة ما قبل االندان 
االفتخاضي التي تسثل االندان الػاقعي، وكأنشا بو يخترخ الحات العخبية في 
نسػذجيغ زمشيشي متباعجيغ: الكيان األول السحقق في التاريخ عغ شخيق السػاجية  

لسعارك والحخوب،  والكيان الثاني السحقق في العالع واثبات الحات مغ خالل ا
االفتخاضي الحي يمغي واقعية الحات ولكشو يثبت كيشػنتيا وانجماجيا في مفيػم 
العالسية  دون قيج عخقي أو انتسائي قػمي أو ليسشة السخكد الغخبي، وىي لحطة 

تكشػلػجيات والدة اندان عخبي ججيج يبمغ كفاءة عالية في فيع عػالع الخقسشة وال
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وااللكتخونيات، وىػ فيع ججيج يسشحو وعيا بزخورة تغييخ واقع الفخد العخبي اليػم 
، أو عمى األقل تسشح الفخد حيل التجػل في غابات سخديات الػاقع ومحكياتو و 1

، ولعل تسخيخ رواية 2تفادي السصبات والطالل والستاىات عمى حج قػل إيكػ 
افية الججيجة في نسػذج المعبة االلكتخونية مغ صػر الػاقعية الخقسية لمخسائل الثق

 . تحػيل الحات العخبية وتكػيغ اندان عخبي ججيج
تطيخ تسّثالت العشف مغ خالل تقشيات مسشيجة تزافخت فييا العشاصخ        

الخقسية المغػية وغيخ المغػية  وجاءت األحجاث والسعارك بذكل تعاقبي  تتشاص مع 
جيغ،وتفّدخ الخوابَط ماجاء في الشز بحيث تحيل القارئ  إلى التاريخ والفمدفة وال

  .السرادر في شكميا الدخدي أو في شكل صػر متحخكة أو فيجيػىات
جاءت الخوابط وإحاالتيا الشرية في شكل حمقات متػاتخة تخخج الشز مغ        

خصيتو وتسشحو إمكانية التذػير أو التسػيو، بحيث يشتقل القارئ مغ الشز 
كائي الخئيدي "عتيق الخب" إلى نز "زمغ الذجخ" مغ خالل الشقخ عمى الخابط الح

، وفيو يعػد القارئ إلى "عتيق الخب" مغ خالل الشقخ عمى رابط، أو يشتقل إلى 
نز "الدمغ العساء" مغ رابط آخخ، وفيو يشتقل القارئ إلى نز "العاشق وحيجا" 

و نز "عتيق الخب" بآخخ بخابط، أو يعػد إلى نز"زمغ الذجخ" بخابط آخخ أ
...فعل السؤلف ذلظ  عغ قرج ليخخج مغ إشكالية الخصية، وبتفاعل القارئ عمى 
مػقع الخواية في صفحة "قخاءة أخخى مختمفة" يمحظ تختيبا لمشرػص) الذحرات( 
بذكمو الخصي: زمغ الذجخ، الدمغ العساء، العاشق الػحيج، عتيق الخب، ولعمو 

   . كميتو أو أنو تسػيو ججيج لمقارئ التختيب الحكيقي لمشز في 
  :أدبية التذكيل وخرؽصية التفكيغ-د

                                                 
دراسة تقافية لمخيال الشثخي، لمكيع التقافية  ،دمحم مفزل، الدخخية في الثقافة الخقسيةيشطخ،  -1

 02،ص 5002 ولفمدفة اليػمي عمى الفيدبػك، دار أبي رقخاق لمصباعة والشذخ، د.ط،
 وما بعجىا 2ص ، دخد الخوائي، تخجسة سعيج بشكخاديشطخ، امبختػ ايكػ، تأمالت في ال -2
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حيظ الدخد والػصف والحػار في "ضالل العاشق" وفق تذكيل لغػي فيو         
مغ خرػصية الحكي أو الدخد ما يجعل الخواية عسال تخييميا سخديا 

لػرقية يسكغ تسييد بامتياز،وبالشطخ في فشيات الدخد الستعمقة بالشرػص الخوائية ا
 : عشاصخ الدخد وتسثالتيا التخييمية واألسمػبية مغ خالل اآلتي

تقػم الخواية مغ حيث التذكيل الدخدي عمى سارد مييسغ عمى الدخد وعالع -
باألحجاث، ذلظ أنو مذارك في الحكاية إلى جانب شخريات مختمفة وفزاءات 

 زمانية ومكانية.
الخواية عغ السألػف في الدخد التقميجي ،بحيث  نجج يشداح الشدق المغػي في  -

التشػيع والتعجد عمى مدتػى: الزسائخ بيغ الغائب والستكمع)يتخاوح بيغ كالم الخاوي 
وكالم الذخرية(، ولغة الذخريات التي تشػعت بيغ الفرحى والعامية، وكحلظ 

الحػاري  لغة الخصاب الدخدي والخصاب الذعخي، وىػ ما شكل البعج التشاصي أو 
الحي يفتح الكتابة عمى التعجد المداني الحي أشار إليو ميخائيل باختيغ واعتبخه مبجأ 

 :يحكع كل الخصابات البذخية ميسا كان نػعيا  في قػلو
« Seul l’Adam mythique abordant avec sa première parole un monde pas 
encore mis en question, vierge, seul Adam-le-solitaire pouvait éviter totalement 

cette orientation dialogique sur l'objet avec la parole d'autrui » 1   وىشا اليدتثشي
تاريخ البذخية  باختيغ سػى خصاب آدم عميو الدالم كػنو أول خصاب قيل في

ويربح بعجه كل خصاب قابل لمتحاور وخصابات اندانية أخخى ، بحيث يربح 
قا لغػيا يشتسي إلى نطام لغػي غيخ محجودالشز ند  . 

                                                 
1 - Mikhaïl Bakhtine, « Du discours romanesque », Esthétique et théorie du 
roman (références ultérieures dans le texte sous ETR), traduit du russe par 
Daria Olivier; préface de M. Au couturier, (Paris : Editions Gallimard , coll. « 
TEL », 1978), p. 102 
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يحيل التعجد المغػي في "ضالل العاشق"إلى خاصية الحػارية، بسعشى تحاور  -
بحيث انفتح الشز عمى أجشاس  1الشرػص عشج ميخائيل باختيغ وامبختػ ايكػ، 

أدبية مختمفة وخصابات اندانية غيخ أدبية: تخاثية) مثل التاريخية( ومعاصخة )مثل 
سػسيقى(، دخمت في البشاء الدخدي العام لمشز وعكدت مقرجية الكاتب في ال

استجعاء خصابات خارجية ليدت مغ شيشة األدب مغ أجل بعث الشز بمغة ججيجة 
 .تشػيعية  تفتحو عمى التأويل

تذّكل االحاالت عمى األحجاث الػاقعية و التاريخية في الدخد ، ايياما لمقارئ  _
بأن ما يحجث واقعي وليذ تخييمي، فالدخدية التشاصية التي " تربح معيا 
شخرية مغ رواية أو دراما جدء مغ رواية أخخى ترل إلى حج االشارة إلى أن 

يقرجه الكاتب سشاجمة مغ ، ولعل ىحا ما كان  2األمخ يجل عمى صجقية ما يخوى" 
وراء االحالة إلى الحخوب التي وقعت في أزمشة مزت وإلى شخريات تاريخية 

 . حكيكية
يتػسل الشز آليات التفكيظ، بحيث تشفرل السحكيات الدخدية عغ بعزيا  -

البعس وعغ السحكي السخكدي "عتيق الخب" بالخغع مغ أنيا تجخل في قالب حكائي 
السحكيات مغ اآلليات التي أفخزتيا الكتابة مابعج حجاثية،  واحج، ولعل فكخة تفكيظ

وىي تفكيظ السشجد إلى عشاصخ تػزع بذكل يذػش ذىغ الستمقي ويخمي بو في 
بحخ السغامخة والبحث، ولعل ىحا السشجد مابعج الحجاثي قج استقى مادتو مغ الفغ 

نساذج سيشسائية الديشسائي الحي يبجو السبجع سشاجمة مػلع بو،فالتفكيظ الحي وسع 
أشار الييا أمبختػ ايكػ في كتابو "تأمالت في الدخد الخوائي" مغ مثل فيمع الجار 
البيزاء وفيمع "معخض روكي لمرػر السخعبة "  كان سببا في شيختيا واقبال 
الجسيػر عمييا، ويذيخ ايكػ إلى أن اقبال الشاس السفخط عمى فيمع الجار البيزاء 

                                                 
سعيج بشكخاد،دار الحػار لمشذخ يشطخ، امبختػ ايكػ، آليات الكتابة الدخدية ،تخجسة وتقجيع  - 1

 وما بعجىا 053،ص 5005الالذقية،  5والتػزيع،ط
 500امبختػ ايكػ، تأمالت في الدخد الخوائي، تخجسة سعيج بشكخاد، ص - 2
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ث " يسكغ أن يتجدأ إلى عشاصخ مفرػلة عغ بعزيا مخّده "تفكظ العسل" بحي
وىػ السؤكج   1البعس، وكل عشرخ يتحػل إلى استذياد وإلى صػرة نسصية"

حجوثو في ىحا العسل الحي بيغ أيجيشا، بحيث يسثل كل نز محكي في الخواية 
 .بخاديغع مغ حيث شكمو ومحتػاه وتخكيبو المغػي وتعجده المداني وتفككو

ح أن الخوائي قج اشتغل عمى نرو في شكمو التخييمي الدخدي قبل والػاض        
اشتغالو عمى الحّمة التكشػلػجيا والتمقي التفاعمي الحخ؛ بحيث بخزت أدبية ) شعخية( 
السشجد مغ حيث االشتغال عمى الذخريات بسدسياتيا وسمػكاتيا وحػارىا 

 ومشػلػجيا، وكحلظ الخؤية أو السشطػر الدخدي
(point de vue) في عالقتيا بالدارد السييسغ أو العميع بخبايا الشز والحي يزسخ

وجية نطخ السبجع في حج ذاتو اتجاه ما يحجث في الػاقع ووصمو بسا حجث في 
تاريخ العخب قجيسا، وكحلظ االنفتاح عمى األفزية الدمكانية وشعخية تذكيميا 

 .وتفكيكيا في الشز
 خاتمة:

ج تصػرا ممحػضا في العالع العخبي مغ خالل يذيج ىحا الشػع مغ األدب الججي -
نساذج سشاجمة ، كسا يذيُج ضيػَر أنػاع ججيجة تبتعج عغ الشز األصل وجشدو ) 
رواية( ولكشيا التعمغ القصيعة معيا، وىػ ما يفتُح آفاق الكتابة األدبية عسػما 

رات والدخدية عمى وجو الخرػص عمى الكتابة الثقافية االلكتخونية العابخة لمتخر
 .والعابخة لألشكال واألجشاس

يسكششا القػل إن سشاجمة قج أولى التذكيل المغػي وإيحاءاتو ودالالتو اىتساما أوليا  -
في محاولة بشاء العالع الدخدي التخييمي قبل تقجيسو في شكل لعبة الكتخونية تديع 
في المعبة الدخدية وغػايتيا، وىػ ما فتح الشز عمى التمقي والتأويل عمى اختالف 

بالقارئ الستخرز ) ناقج الشز األدبي( أو الستمقي وتعجد مدتػياتو في ارتباشو 

                                                 
 505امبختػ ايكػ، تأمالت في الدخد الخوائي ، ص - 1
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الثقافي العابخ لمتخررات، أو جسيػر القخاء )القخاءة الجساىيخية عمى حج قػل 
إيكػ(مغ السيتسيغ بغػاية السادة األدبية االلكتخونية أو االشياريةأو قل التجارية 

السادة األدبية مثمسا  ويسثمػن التمقي الحي الييتع بالبعج الجسالي والسعخفي  في تمقي
يفعل الشػع األول أو الثاني، وإنسا ييتع بسجى تحقيق الرجمة السخجػة مغ السشجد 
أو الغػاية مغ حيث ىي مجازفة أو مغامخة ضسغ الذكل االلكتخوني الحي يسشح 
ىحا الستمقي لحة تمقي السشجد مغ حيث ىػ كحلظ ) أي مغامخة اكتخونية ( ورواية 

لمقارئ شكال مغ أشكال ىحه السغامخة أو السجازفة مغ خالل "ضالل عاشق" مشحت 
 . المعبة االكتخونية

تػّلج الكتابة الثقافية السشفتحة عمى عػالع التكشػلػجيا ومشجداتيا، والعابخة لألشكال  -
والتخررات واألجشاس... آفاقا لمتمقي والتأويل؛ بحيث تتجاوز الجراسة الشقجية 

بجاع األدبي إلى مجال أوسع  يتحقق فيو فيع السشجد مجاليا الزيق وىػ مجال اإل
األدبي مغ خالل تخررات قج تبجو بعيجة عغ مجال األدب ومشيا التخررات 
التقشية والتكشػلػجية واالعالم واالترال بعجما تحقق ذلظ فعميا مغ خالل 

 .تخررات الفشػن الجرامية والديشسائية والتذكيمية والسػسيكية ...وغيخىا 
 غرافيا:بيبميؽ 

،  5امبختػ ايكػ، األثخ السفتػح، تخجسة عبج الخحسان بػعمي، دار الحػار، الالذقية، سػرية ط -
5000. 

امبختػ ايكػ، آليات الكتابة الدخدية ،تخجسة وتقجيع سعيج بشكخاد،دار الحػار لمشذخ والتػزيع،  -
 .5005، 5الالذقية، ط

تخجسة سعيج بشكخاد، السخكد الثقافي العخبي، الجار امبختػ ايكػ، تأمالت في الدخد الخوائي،  -
 .5002، 5بيخوت، ط\البيزاء

، نذخ السؤلف،  Hypertexteحدام الجيغ الخصيب، األدب والتكشػلػجيا وجدخ الشز السفخغ  -
  5002، 3رام هللا، ط

 باط،زىػر كخام، األدب الخقسي، أسئمة ثقافية وتأمالت مفاليسية، مشذػرات دار األمان، الخ  -
 .5003، 5ط
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سعيج يقصيغ، مغ الشز إلى الشز الستخابط ) مجخل إلى جساليات االبجاع التفاعمي(،السخكد -
 . 5002الثقافي العخبي ، بيخوت الجار البيزاء ، 

سعيج يقصيغ، الشز الستخابط ومدتقبل الثقافة العخبية ) نحػ كتابة عخبية رقسية(، السخكد  -
 .5002، 0بيخوت،ط\البيزاءالقافي العخبي، الجار 

بيخوت، \فاشسة البخيكي، مجخل إلى األدب التفاعمي، السخكد الثقافي العخبي، الجار البيزاء -
 .5002، 0ط
 .facebook.com/theدمحم سشاجمة، رواية الػاقعية الخقسية، كتاب الكتخوني، صفحة كتب -

Boooks     
تقافية لمخيال الشثخي، لمكيع التقافية ولفمدفة  دمحم مفزل، الدخخية في الثقافة الخقسية دراسة -

 5002اليػمي عمى الفيدبػك، دار أبي رقخاق لمصباعة والشذخ، د.ط، 
- Gérard Genette: palimpsestes, la littérature au second degré, éd. 
Seuil, Paris, 1982 
- Gérard Genette: seuils, éd. Seuil, Paris, 1987 
-Mikhail Bakhtine, « Du discours romanesque », Esthétique et théorie 
du roman (références ultérieures dans le texte sous ETR), traduit du 
russe par Daria Olivier; préface de M. Aucouturier, (Paris : Editions 
Gallimard , coll. « TEL », 1978 
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 التذكيل الججيج لمشز السدخحيؤية في ة: ر السدخدي

 عد الجيغ جالوجي لجى
 أ. رابح بغ خػية جامعة دمحم البذيخ اإلبخاهيسي بخج بػعخيخيج

 2ختػ جامعة أبػ القاسع سعج هللا الجدائخ د. الدىخة 
 
 :خزــــسمال

الكتابة السدخحية واألخخػ يتشاوؿ ىحا السقاؿ نػعا أدبيا آخخ، ججيجا ووسيصا بيغ       
نػعا تدوؿ معو تمظ الحجود التقميجية التي أقيست خالؿ أزمشة ؛ الخوائية تحجيجا-ةالدخدي

انفتاح أحجىسا عمى خرػصيات شػيمة بيغ السدخح والدخد تسشع مغ التجاخل بيشيسا أو 
 اآلخخ األسمػبية والتعيخية.

نػعا قائسا بحاتو في شبات الدخد دخح بتقكتابة الس طاىخةل وىحا الشػع الججيج تجديج      
تفاد خاللو مغ تجخبتو الصػيمة في الكتابة اإلبجاعية أ،  كتابات الخوائي عد الجيغ جالوجي

 ، وفي حػراتو الفشية مع قخائو ومتمكيو.الستشػعة األشكاؿ والسػضػعات
خاصا بو، مرصمح)السدخدية( الحؼ وضع لو مفيػما وقج أخحت ىحه الطاىخة عشجه      

التي مغ خاللو يتع تدخيج الشز السدخحي ليربح نرا أدبيا إبجاعيا قابال  وحّجد اآلليات
 ، سػاء أشاؿ ىحا الشز أـ قرخ.لمقخاءة وفي اآلف ذاتو قابال لمتسثيل

 .:  السدخدية، السدخح، الدخد، التجاخل األجشاسيالكمسات
 
     Abstract 

 

     This paper deals with a new literary genre, and mediating between 

theater writing and narrative specifically novel.  with     This genre 

,  the traditional boundaries  that have been established during long 

periods of time  between theatre and narration. 

    This new genre embodies the phenomenon of writing theater with 

narrative techniques, a stand-alone genre in the writings of novelist Izz 

al-Din Jalaji. 

during which he. 
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    This phenomenon has been given the name((masradia))By him. And 

for wich he developed a proper concept and specifies  the mechanisms 

through which the theatrical text and narrative text are merged to obtain 

a readable and  representable new text . 
   keywords: narration, theater, narration. 

 
 :الشز السدخحيوأزمة قخاءة  ةالسدخديتػشئة: 
 والسدخحييغ والقراصيغ عد الجيغ جالوجي واحجا مغ الخوائييغ األديبيعج        
؛ بيغ يجسعػف في كتاباتيع الدخدّية بيغ الشطخية واإلبجاع الحيغ-والسدخدؼ الػحيج–القالئل

فسغ خالؿ مذخوعو  والكتابة إبجاعا ومسارسة وتجخيبا. -وتامال وتفكيخا–الكتابة تشطيخا 
سخدية متشػعة، شسمت شتى أجشاس الدخد؛ حيث  رػصاأنتج ن   سثسخ والسدتسخالدخدؼ ال

القرة والقرة القريخة والقرة القريخة ججا والسدخحية،  كسا كتب كتب في الخواية و 
-.وقج كتب..(أدب الصفل)تحت مدسى لمرغاركتب لمكبار و  ، كتبلفئات عسخية متبايشة

سخدؼ ، جشذ في جشذ سخدؼ آخخ ىجيغ يأخح مغ السدخح ويأخح مغ الدخد-تجخيبا
)مدخح  مرصمحو  ، وىػ ما اقتخح لو مرصمح)السدخدية( ويستاز بإيجازه ..د بصػلويتسي

نرػصو الدخدّية الستشػعة عمى عػالع مغ الشرػص ...إلى جانب ذلظ تشفتح المحطة(
 .الثقافية السددحسة الستعالقة

الجقيقة  يةشطخ مالحطات البدياج مغ  الثخؼ وسيجو دبي الدخدؼأشخ إبجاعو األ وقج     
متججد السعبخة عغ وعي إبجاعي وفشي  وترػراتو الفشية الجساليةوالسكتذفة  الكاشفة

الستعمقة بيػية الجشذ الدخدؼ الخوائي  ومتصػر، تذّكل في مزسار األسئمة واليػاجذ
كل ذلظ تحت مطمة  ،مخجعياتوعالقاتو و وبشياتو وأشكالو وسياقاتو و  القرري والسدخحي

مسّثمة ليحا الياجذ  ةو اإلبجاعيػصنر تجاءومدسى االنفتاح. ومغ ثّع التجخيب 
 .الفشية وفخادتو ومجدجة لخرػصية الشز)الجالوجي(الجسالية السشتج التجخيبي

 وخالؿ د،اإلبجاعي السدتسخ والستجج السذخوعىحا  عمى مدار جالوجي وقج ضل      
أسيخ فتشة الحكي ورىيغ سحخ التخييل في  الصػيل العخيس الحكائي الدخدؼ متشو

 القجيسة والحجيثة،  واتيخ تسطتجمياتو و 
في ضػء تجخبتو الفكخية والفشية  كسا تعيج ن رػصو بالقخاءة والكتابة والسخاجعة      

 إبجاعيّ  نّز ح ااقتخ  انتيى إلى إلى أف...ولمتاريخ ولمػشغورؤيتو لمعالع ولمشاس واألشياء 
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سػاء  مغايخ، ذلظ الحؼ اصصمح عمى تدسيتو بالسدخدية، نز بجيلتقجيع و مفارؽ  ججيج
ىدتيخيا ، الفجاج الذائكة، بيغ الرخػرحب :) ، ومشياتعّمق األمخ بسدخدياتو الصػية

، أو السدخديات القريخة (أحالم الغػل الكبيخ، األقشعة السثقػبة، التاعذ والشاعذ، الجم
مقجمة نطخية مدخح المحطة؛ مدخديات قريخة ججا، اشتسل عمييا كتابو السيع)التي 

 خسذ عذخة مدخدية. 15عجدىا (، بمغ 2017، 1، ط:ونرػص مدخدية
وفي ىحه الػرقة السػجدة مقاربة إلحجػ مفاليسو الدخدية الخائجة التي حاز قرب      

 ؛التحميلو  الذخحولع يقترخ عمى  العخض والتقجيعلع يكتف بوىػ في ذلظ ، الدبق إلييا
متدخبمة الخالقة  التشفيح، فخخجت الفكخة وبادر إلى  التصبيقسارع إلى بل 

لشاقج مستمقي)ايدسح ل، مغ التخاكع اإلبجاعيّ ميسة ، التي بمغت درجة سدخديات(ال)ونرػص
 بالتجديج التصبيقّي.السذفػع  السفيـػ الشطخؼّ ب عمى أقل تقجيخ ف يشعتيابأ (والقارػء

، جمياتو في أعساؿ عد الجيغ جالوجيسفيـػ )السدخدية( وتل مقاربة وفيسا يأتي      
 مقة بالسػضػععمت قزايا، إضافة إلى مقاربة فاؽ تصمعاتووالشطخ في ضخوؼ نذأتو وآ

 ..تاح والتفاعل الّشريالتجخيب واالنفمغ قبيل  السخكدؼ 
راسات ذو أىسّية عمسّية، لحجاثتو وجّجتو، ولكيستو في مجاؿ الجّ إف مػضػع)السدخدّية(

  الخوائية الدخدية والسدخحية.
عمسية، جاءتا مغ كػنو شّق  ، دونسا شظ، شخعية معخفية ومرجاقيةمتمظقج او       

أو شبو السيجػر ليعػد إلى  السيجػر ز السدخحيّ لمشّ  طمساوأضاء دربا م   شخيقا واسعا
ة والستمقييغ بحمّ وذلظ بعػدتو إلى القخاء  ..وديسػمتو دهالحياة مجّجدا وليدتسخ في وجػ 

 قذيبة ما كانت لو مغ قبل.
 الججيج قج قّجـ حال فعاال ألزمة قخاءة الشز السدخحيّ وبحلظ يكػف ىحا السفيـػ       

 اتفزاء، و السعجودة العخضبمحطات  رػصياتوخ   ت حياتو..ىػيتو..الحؼ شالسا ارتبص
 .الستاحة ووسائل اإلخخاج السحجودة الخكح
والسدخح  الدخد ، ونطخيتيفي مشطػمة نطخية األدب، برفة عامة قػية إنو إضافة     

 برفة خاصة.
وتدعى بالقجر  .مشيجا في التشاوؿ الػصف والتحميل والتأويلآليات تتػسل مقاربتشا ب     

 مبّخرات وجػدىا؟ ما ىي ما ىيإلى اإلجابة عغ األسئمة العالقة: ما السدخدّية؟  ،الستاح
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 ما عالقاتو باألجشاس األدبية األخخػ؟ عمييا الشز الدخدّؼ؟ األسذ والقػاعج التي يقـػ
وإلى أؼ حّج  ما ىي اآلليات والػسائل التي استعاف بيا ع. جالوجي في كتابة مدخدياتو؟

ما مػقع و  ؟بامتياز )السدخدة(وفي إنتاج نز مدخدؼّ فكخةفي تحقيق نجحت مدخدياتو 
 .في خارشة التجخيب واالنفتاح والتفاعل؟ السدخدية

 تمظ إشكالية الػرقة السقّجمة.    
 :ةـــلمكتابا ـــــــــــــأفقة(ــــــــــــــــــــــــ)السدخدي-أوال

الحتزاف  ، وييّيئ السيجيحفخ ع. جالوجي أفقا مستّجا في ججار الكتابة السدخحية      
وترف انصالقة شخارتيا  بتقجمة نطخية تخصج انبثاؽ الفكخة اليجيغ الجشذ السدخدؼ الػليج

أىجافيا وتصمعاتيا، وتحجد السفيـػ الزابط ليا وتشحت األولى وتبيغ في غيخ لبذ 
، أبجع مغ نرػص مدخديةلى تعديد فكختو بسا الكاتب إ . ويبادرالسعبخ عشيا السرصمح

 تزيئ حجود ومعالع الجشذ السدخدّؼ.
بياف )وفي ما سسيشاه  المحطة(( وفي)مدخح لسدخديات)اتقجيسوفي  نعخض لوىحا ما     

 .(الكتابة السدخدية
 :)السدخدية(ػمـــــــــــالسفي والدة اتسياق-1
 :/الفتح األول(ة السدخدياتمقّجم)ػص؛ ـــــــجي الشرــغ يـــبي -1-1

مقتخح الفكخة  بػصف ،ع. جالوجيمغ قػؿ  نشصمق في تحجيج مفيـػ السدخدّية      
، والتي السقجمة)بيغ يجؼ الشرػص( التي تترّجر ويفتتح بيا مدخدياتو، في الشّز  ومشتج

كاف كّتاب السدخح مشح أشار فييا إلى إعادة كتابة الشز السدخحي بشكية الدخد،؛ يقػؿ:"
إلى الخذبة مباشخة، ولعمو لع يجر في خمجىع أف يػجيػا  زمغ اإلغخيق يكتبػف نرػصيع

القخوف صارت السدخحية ترجر أيزا بيغ دفتي  ، ومع مخور ما يكتبػف إلى القارغ 
، كسا ضاعت لألسف الذجيج آالؼ العخوض كتاب مسا حفطيا مغ الزياع والدواؿ

إلى غيخ رجعة. مع تصػر  السدخحية التي كانت تخبط بالسذاىج في حيشيا ثع تختفي
االحتفاظ ببعس العخوض لتذكل مادة  وسائل تدجيل الرػت والرػرة، تحقق حمع

 مستمقي في كل مدتػياتو، مسا ليأ لمجارسيغ الستخرريغ فخص دراسة ذلظ.خربة ل
بسا استصاعت أف تحققو مغ  غيخ أف ضيػر وسائط مختمفة سخؽ الستمقي إلى غيخ رجعة،

وسحخه ولع يتخل  غخاء، جعمت السدخح مشبػذا إلى حج بعيج، حيث راح يفقج معاقمووسائل إ 
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وبحلظ يكػف السدخح قج خدخ السذاىج وىػ  أيزا، عشو متمقػه فحدب بل وحتى مشتجػه
 الحؼ لع يكدب القخاء في أؼ مخحمة مغ مخاحمو.

بل السالييغ مغ  يدحف عمى السيجاف ويكدب اآلالؼفي وقت راح الدخد بأشكالو       
األنرار إلى صفو، مسا فخض التفكيخ في إعادة األلق لمشز السدخحي، فيحقق رغبة 

إلى إعادة كتابة  حجا بشاما دوف أف يفقج خاصية التسدخح فيو، وىحا  الشاس في قخاءتو
أوال ونأخح ثانيا بيجيو ليعػد إلى خذبة  القارغ  فشكدب الشز السدخحي ولكغ بشكية الدخد

أيزا لمعخض عمى الخذبة،  السدخح دوف أف نجخح كبخياءه بحيث يكػف الشز مييأ
  (1)ويسكغ اف يدتفيج مشو السخخج والسسثل."

التفكيخ في كتابة الشز يػضح ع. جالوجي األسباب الػجيية التي وقفت وراء        
، ّيةالسدخحقخاءة الشرػص ر مغ ضاىخة الشفػ  فيو ت، في وقت استفحمالػاعج السدخدؼ

فكاف البحث عغ نز آخخ يعيج  ومجػ الخدارة الت ؼ لحقت بو في فقجاف مذاىجيو.
 وإثارتو اكثخ مغ ضخورة فشية.دىذتو إلى الشز السدخحي ألقو و 

)السدخدة(تجخيب يتسثل في كتابة نز، ىػ في السختبة االولى نز مدخحّي، بتػضيف -
 ؛ أؼ نرا مدخديا.-باصصالح الكاتب-آليات سخدية محزة، فيكػف ناتج الكتابة مدخدية

 تػضيح ة(،يفكخة)السدخد يبدط اشخح (السدخديات)في مقجمة  مغ الػاضح أف      
. افحتزوا عمى  احتػاء قادرعغ تحجيج مرصمح  ابعيج يديل التباسو، لمسفيـػ   السفيـػ

 
 :)الكتاب(حطة، مدخديات قريخة جّجاا؛ مدخح المّ ـــــــــكالمش -1-3

تخكيب مرصمح )السدخدية(في ، أعاله في الكتاب السحكػريػضف ع. جالوجي،        
 يحا الذكل اإلبجاعييأتي السرصمح اسسا ل؛ عشػانيغ فخعييغ بسثابة السؤشخ األجشاسيّ 

 نرػص مدخدية(.رػص السػصػفة بو) )مدخديات قريخة ججا(، ونعتا لمشّ 
والتي يذيخ ، وكتابالتي يفتتح بيا  سقجمةالفي  ،مفرال ،يػردهواألىع مغ ذلظ ما        

" أو مدخديات "مدخح المحطة راودتشي فكخة كتابة ما أسسيتو .. :"ذ يقػؿ، إبػ)كالمشا(إلييا 

                                                             
دار السشتيى لمصباعة والشذخ والتػزيع، عد الجيغ جالوجي: أحالـ الغػؿ الكبيخ، مدخدية،  - 1

   .8، ص:2016، 1الجدائخ، ط:
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قريخة ججا، السرصمح األوؿ لمفعل، والثاني لمقخاءة، حتى نديل إشكالية مرصمح 
، والحؼ يخبكشا ويػقعشا في المبذ فال نعخؼ أف نشرخؼ إلى الّشز السكتػب أـ مدخحية

األولى تجشح إلى إلى العخض عمى الّخكح، مع ما أقستو بيشيسا مغ فخوؽ في الكتابة، 
يا تختبط ناإلخخاجية مخاشبة الجراماتػرج والسخخج والسسثل بسعشى أرشادات اعتساد اإل

القخائية، ثع استعزت عشيا  ، والثانية تشرخؼ إلى القارغ وقج سسيتيا اإلرشاداتبالخكح
فكانت السدخدية، والدخد دوف أف أجخح كبخياء السدخح،  بتػسعة في تقشيتي الػصف

ز لمقخاءة ابتجاء مغ السدتػػ ويييئ الشّ  مرصمحا قائسا بحاتو يجسع بيغ الدخد والسدخح
، وبيحا يكدب إلى استحزار تقشيات الدخد مع مخاعاة خرػصية السدخح البرخؼ،

عمى  السدخح أيزا قخاءه وقج خدخىع لقخوف مغ الدمغ في ضل دكتاتػرية مارستيا الخذبة
 (2)الشز، ومارسيا السخخجػف عمى األدباء."

في ىحا االقتباس بسا لو عالقة واضحة بتحجيج السفيـػ وصياغة  شااكتفي      
 ادخدية(اخترار فالسرصمح)الس ؛-ولشا عػدة إلى مػضػع السدخديات القريخة-السرصمح

مغ خالؿ صيغة  التي نػضحياالصارئة بيغ السدخح والدخد،  ػيةالستفاعمة الحي لمعالقة
 رياضية بديصة: 

 + الدخد= السدخديةالسدخح 
الحع بيغ العشاصخ فاعل والتّ القائع عمى التّ  ز السدخدؼّ لمشّ  ذكيل اإلبجاعيّ ويسخ التّ        

عبخ قشاة اإلرشادات القخائّية التي لكال الّشريغ)الجشديغ( واألسمػبية البشائيةوالسكػنات 
 .، ثع استبجلت بالتػسعة في تقشيتي الػصف الدخدعػضت اإلرشادات اإلخخاجية

في إنتاج الشز الججيج وفي تحػيل الّشز ويتزح أّف اشتغاؿ ع. جالوجي       
 تسخكدا عمى المغة؛ لغة الػصف والدخد؛ وىسا مغ أبخز ما يسّيد ، كاف اشتغاال مالسدخحي

 .، عسػما، ويزاؼ إلييسا الحػار؛ وىػ العسػد الفقخّؼ لمشز السدخحيّ الشز الّدخدؼ

                                                             
، 1عد الجيغ جالوجي: مدخح المحطة، دار السشتيى لمصباعة والشذخ والتػزيع، الجدائخ، ط: - 2

 .9، ص:2017
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ػصية السدخح؛ بسعشى أف القالب الحؼ يتذكل خرمخاعاة ويشبو ع. جالوجي إلى       
الشز السدخدؼ في إشاره ىػ قالب السدخح بسا يحتػيو مغ معالع مدخحّية واضحة 

 وخرػصيات معمػمة. ومخسػمة
 في الشز السدخحيّ  عمى تفعيل تقشيتي الّدخد والػصف تشيس السدخدّية ،بشاء عميو     

  .الفزاء األكبخ فيو تقشية الحػار غّصيالحؼ ت
 
 الكتابة )بيان وأ تعجد الخصابات وىاجذ التجشيذ ؛السدخحية إلى السدخدية مغ-1-4

 (:ةالسدخدي
في مػضع ثالث عغ تجخبتو في الكتابة السدخدية، في مقالة  يتحجث ع. جالوجي      

إلى السدخدية؛ تعّجد الخصابات وىاجذ الّتجشيذ(؛ وفييا يدخد  مدتفيزة)مغ السدخحية
فتتبع نذأة الفكخة  ويرف ويخصج رحمتو االستكذافية لجشذ أدبّي مدخحي ججيج مختمف،
والسخاض الحؼ  واكتساؿ السفيـػ وصياغة السرصمح، والدياؽ الحؼ ولجت في رحابو

ػصو السدخدية وإعادة كتابة كتابة نر، و ، وما أّدػ إلييا مغ أسباب مختمفةاكتشفيا
 مدخحياتو في ضػء ىحا السفيـػ الججيج.

 والحجاثة؛بذأف الذعخ العخبي  الساضي عمى ما كاف يحجث في القخف وقياسا        
التحجيث، وأف ترػراتو  فكاف" أف يحاوؿ كّل شاعخ متسّيد أف يجلػ بجلػه في معخكة

الفكخّية ورؤاه الفشية عمى شكل)بياف(يخصج فيو الػاقع الذعخؼ العخبي..ويزع فيو 
حخكة الحجاثة فيسا إذا أتيح السدار  دتذخفياف تاإلمكانيات السدتقبمية التي يسكغ أ

باألمخ وراحػا إلى جانب  بعس شعخاء الحجاثة السعشييغ الذعخؼ الرحيح. وليحا انبخػ 
( فكتب 3في السيجاف الشقجؼ.") ، يزعػف األسذ التشطيخية لمحجاثةستيع الذعخّيةمسار 

وغيخىسا. وحاؿ الكاتب ع. جالوجي ال  بشيذ بياف الكتابة.. أدونيذ بياف الحجاثة، ودمحم
مدخدياتو، بيغ التشطيخ والسسارسة أو اإلبجاع في  عّسا تقّجـ؛ فقج زاوج ع. جالوجي يختمف

                                                             
، ص: 1955اد الكتاب العخب، دمذق، دمحم عداـ: الحجاثة الذعخية، دراسة، مشذػرات اتح- 3

52. 
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بال  ،(4))األقشعة السثقػبة(مقالتو الدالفة الحكخ الػاردة في مدخديةومشو يسكغ أف ندسي 
ختمف في مزسار الحؼ يؤسذ ويؤرخ لسيالد جشذ أدبي م   تخّدد، بياف )الكتابة السدخدية(

يتقّجـ ع.  مجىذة، وبيحه الشقمة الشػعية، ويفتح آفاقا لمتجخيب الكتابة الدخدية والسدخحية
ويحخز  -فيسا نعمع-في األدب العالسيجالوجي رائجا لمكتابة السدخدية في أدبشا العخبي و 

 وساـ الّرجارة.
األجشاس األدبّية والفشػف،   وأبخز ما ورد في ىحا البياف ىػ اعتبار ع. جالوجي       

اعّية وشبيعّية ضسغ شخوط نفدّية واجتس في تصّػرىا، كالكائشات الحّية اّلتي تبخز لمػجػد
وىي ال تخمق مغ فخاغ، وإنسا  ثّع تختفي وتسػت لحات الّذخوط، والبقاء فييا لألصمح،

تتػالج مغ بعزيا وتتشاسل مختكية في سّمع التصّػر .. وال تقـػ صافية صخفة وإّنسا ىي 
ىجيشة. ويخػ أف الدخح حتى تكاد ت خػميا تتياوػ لرالح أجشاس  تتجاخل قميال أو كثيخا

، فيػ ابغ ليحه الفشػف وليذ أبا ليا كسا يذاع، والسدخح لحسة قامت بيغ فشػف عّجة وليج
، فيػ يحتزغ كّل كّل األجشاس والفشػف في ىػ السيجاف األكثخ انفتاحا عمى الّتجخيب

 (5)فديفداء عجيبة.
" خصاب السؤّلف/ بالقػؿ إفّ  أسباب تحػلو إلى الكتابة السدخدية ويػضح الكاتب      

لجرجة أف ارتفعت أصػات  سحقا تحت سشابظ ىحا التصاحغ ىػ أشّج الخصاباتالّشز 
اّلحؼ   تجعػ إلى إبعاده تساما، ولعّل ذلظ كاف سببا كافيا إلقرائو مغ غسار الّتجخيب

، فرار لكل مشيا مجارس ومحاىب ليا خرائريا شاؿ اإلخخاج والتسثيل والديشػغخافيا
يكػف ىحا كافيا لخػض الّتجخيب في الّشز، لكشو ، وقج وأسديا اّلتي تفخقيا عغ غيخىا

أف نزيف إلى ذلظ سببا أكثخ أىسية وىػ خدارة  ليذ الدبب الػحيج قصعا، إذ يسكغ
قخاءة وسساعا، وانحرار الشز في العخض ال يعجوه عمى اعتبار أف السدخح  الستمقي

دػ إلى انحرار تمكيو بذخوشو السكانية والدمانية مّسا أ فعل، يتشدؿ عبخ الخذبة، يتع
 (6)."عجد الستمقيغ
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ويكدب السالييغ  وقج راح، كسا يقػؿ الكاتب" الدخد بأشكالو يدحف عمى السيجاف،       
مغ األنرار إلى صّفو، وال مانع عشجه أف يقتبذ لمديشسا أو حتى لمسدخح، والػاقع يؤّكج 

الّتفكيخ في إعادة يات تحػلت أفالما وعخوضا مدخحّية، مّسا فخض الشا أف مئات مغ الخو 
األلق لمّشز السدخحي، فيحقق رغبة الشاس في تمكيو قخاءة وسساعا دوف أف يفقج خاصّية 

 (7)األساس." العخض السدخحّي اّلحؼ ىػ ىجفو
"كتابة الشز السدخحي ولكغ بشكية  وقج كاف ىحا سببا وجييا حجا بو إلى       
 عمى حّج عبارتو.(8)الدخد."

فكخة التجخيب في الشز  ؽ اىتجائو ليحه الفكخة الالمعة،ويذيخ الكاتب إلى سيا
بعج معايذة ميجانية،  الّتجخيب في الّشز السدخحي إال يقػؿ:" لع تخاودني فكخة السدخحي،

تأليفا لمسدخح إبجاعا ونقجا، وتجريدا لو، في مجرجات الجامعة، وقج الحطت العدوؼ 
الكبيخ عغ تمقي نرػصي ونرػص غيخؼ مغ أساشيغ السدخح العخبي والغخبي قخاءة 

ي إقباال شجيجا، مسا حتع التفكيخ في ونقجا، في وقت تذيج فيو الخواية ومشيا نرػص
لكتابة الشز السدخحي كتابة تسشحو جػاز العبػر إلى قمب  ة ججيجةالبحث عغ شخيق

دوف أف تبعجه عغ السدخح، ودوف أف ترج السخخج والسسثل وغيخىسا مغ اركاف  القارغ 
، وكاف أف خزت غسار كتابة نرػص ججيجة بصخيقة مختمفة الفخجة عغ التعامل معو

وجػىخىا يغخؼ بالفعل ضاىخىا الدخد وباششيا السدخح، ضاىخىا يغخؼ بالقخاءة 
 (9)والتجديج."

 التفكيخ في الشز البجيل مغ خالؿ ومغ صسيع السعايذة والسسارسة كاف
 لجػ القخاءواسعا لقيت قبػال  ، واالىتجاء إلى شخيقة مغايخة فّحة في الكتابةالتجخيب

فمسا يقػؿ:" واقتخاح السرصمح، ، شجعت الكاتب عمى االستسخار واإلبجاع، واستحدانا كبيخا
نرػصي  اإلقباؿ عمييا كبيخا، وقج كدخت أفق التمقي لجػ القارغ أعجت صياغة رأيت

عمي البحث عغ مرصمح ليحا  السدخحية الدابقة كميا بحات الصخيقة الججيجة، وىحا حتع

                                                             
 .166عد الجيغ جالوجي: األقشعة السثقػبة، ص:  - 7
 .163عد الجيغ جالوجي: األقشعة السثقػبة، ص:  - 8
 .164عد الجيغ جالوجي: األقشعة السثقػبة، ص: - 9



 2020جػان11 العجدــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجمة اآلداب والمغات

189 

، مرصمحا مشحػتا مغ السدخح والدخد، وكانت السػلػد الججيج فكانت السدخدية
عة السثقػبة، البحث عغ الذسذ، مسمكة الغخاب، نرػصي"أحالـ الغػؿ الكبيخ، األقش

 (10)."وغيخىا"
في السعاجع  السشاسب شخعيتو العمسية؛ إذ وجج لو مكانو ىحا السرصمح فخض

 والجراسات واألبحاث السدخحية والدخدية.
فمع يكتف بكتابة زاوج ع. جالوجي بيغ اإلبجاع واإلنتاج والتشطيخ والتفكيخ،  

لسدخحيات سابقة في ضػء ىحا التػجو الفشي التجخيبي مدخديات ججيجة وإعادة صياغة 
؛ ووضع يجه عمى آليات إنتاج السدخدية الججيج، وإّنسا أسذ نطخّيا لمعسل السدخدؼ

كانت محاولة التشطيخ مغ خالؿ ما كتبتو مقجمة ليحه الشرػص، أو مغ خالؿ ثّع يقػؿ:"
شكال ججيجا يدتميع روح الدخد دوف أف يجخح  لتكػف السدخدية الباحثيغ مغ ما كتبو قخائي

أو  حيث يتجمى الشز برخيا سخدا خالرا ال شية فيو، أقخب إلى الخواية كبخياء السدخح،
 والحػار، ميجما ىشجسة البشاء التي القرة، ويجسع إلى حزشو تقشيات الحكي والػصف

 فرل بيغ نز الحػار والشز السػازؼ الحؼ يذسل، فال ألفيا الشاس في الشز السدخحي
 ، ثع، ثع يحجد السكاف والدماف بجاية كل فرل أو مذيجالتفريل في شخريات السدخحية

والتي عادة  يزبط اسع الذخرية قبل كل حػار أو فعل، مع ضبط اإلرشادات اإلخخاجية
ػال ال بحكي ووصف مصػؿ أحيانا ش ما تػضع بيغ قػسيغ، لقج تع تعػيس كل ذلظ 

الدخد تساما، في سيجا، والحؼ ال تدبقو إال مصة كسا في يغصي عمى الحػار الحؼ يبقى 
ذلظ ال يعشي ىجـ جػىخ  الحكي، وكلحيغ يذار إلى الذخرية الستكمسة في ثشايا الحكي 

 (11)السدخح، إذأف الشز يخاعي تساما مقتزيات العخض حجثا ومكانا وزمانا."
إذا، ىحه آليات كتابة الشز السدخدؼ، والسحاور او السدتػيات التي تذتغل 

عخضيا بإيجاز ال يخل بػضػح الفكخة، ولعّل القارغ أو الستمقي يجج في مدخديات عمييا، 
 تمظ اآلليات واشتغاليا في مسارسة مدخدية. الكاتب ما يػضح بذكل كبيخ

                                                             
 .165عد الجيغ جالوجي: األقشعة السثقػبة، ص: - 10
 .165عد الجيغ جالوجي: األقشعة السثقػبة، ص:  - 11



 2020جػان11 العجدــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجمة اآلداب والمغات

190 

كشا نقخ بخيادة ع. جالوجي ليحا الجشذ/الشػع السدخدؼ، والدبق إليو،  ،إذا
ججارة اإلبجاع وجّجتو، فإنشا نشتطخ مغ الكاتب ومغ الباحثيغ بأىسية التجخبة و ونعتخؼ لو 

والسبجعيغ عسػما جيػدا أخخػ في التشطيخ والسسارسة التي تعسل عمى استكساؿ التجخبة 
تتحّػؿ السدخدية، مخة أخخػ، إلى فارقة، ألنشا نخذى أف ، ورسع معالسيا الوتػسيع آفاقيا

. وبخاصة نز روائي وقرري، يبتعج بخصػات مجيجة عغ اصمو وجػىخه السدخحيّ 
ناشئة السبتجئيغ والسبجعيغ الحؼ لع ترمب قشاتيع في معتخؾ  عمى كتابتو عشجما يقبل
 ما ليذ مشيا.ولع تكتسل أدواتيع، فيكتػبػف تحت مدّسى)السدخدية( الكتابة بعج،

لزبط السعالع والسالمح  فالحاجة جّج ضخورية لتخاكع األبحاث والشرػص
، وقادر عمى والدسات والخرائز الخئيدية ليحا الجشذ/ الشػع السدخحي بذكل صاـر

 تحجيج خرػصياتيا الغالبة.تخسيع حجود السدخدية و 
سيخورتيا األجشاس األدبية في بأف -كسا اعتقج الكاتب-ونعتقجومع ذلظ نؤمغ 

 .، فيي مع الدمغ في تصّػر وفي تخؽ أبجييغالتاريخية ال تعخؼ االستقخار
، فالثقافة تخاثية -ومشيا السثاقفة-مختبصة في ذلظ بتصػر الفكخ والػعي والثقافة

، وقج بمػنا واختبخنا ذلظ في فشػف محمية أصيمة وغخبية كػنية وافجة عامل تصػيخ ميع
 والسعاصخ. الحجيثدبشا العخبي أدبية أخخػ في أ

فكخة ع. جالوجي عغ السدخدية صجػ واسعا في األوساط الثقافية ولقج تخكت 
وعمى صفحات الجخائج والسجالت، وفي الخسائل واالشاريح الجامعية، ومغ واألكاديسية، 

مشابخ السؤتسخات والشجوات العميسة وفي السػاقع االلكتخونية ووسائل التػاصل عمى 
 االجتساعي.

وتدميط الزػء عمى  ةإثخاء الفكخ ميسة، أسيست في  مػضػعيةوأثارت نقاشات 
 السدخدؼ.اإلبجاع 

 
 :)مدخح المحطــــــــــــــــــة/السدخدية القريخة(نػعا مدخحيا-ثانيا

 )مدخح المحطــــــــــــــــــة/السدخدية القريخة(:سياقـــــــــــــات والدة السفيــــــــــــــــػم-1
 :/ الفتح اآلخخ؛ السدخديات القريخة جّجاخح المحطةـــــــمد-1-2
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ؼ كتابو)مدخح المحطة: يشصمق ع. جالوجي في التعخيف بفكخة)مدخح المحطة(       
، وما الكػف كمو إال خذبة اقتشاع لجيو بارتباط السدخح بالحياةمدخديات قريخة ججا( مغ 

كبخػ، فإّف كّل لحطة فييا  مدخحية بسثل ما إّف الحياة كميا ىيو" ، (12)مدخح كبخػ 
كل لحطة فعل بذخّؼ مدخحية قائسة  يسكغ أف تكػف مدخحية أيزا، نعع تكاد تكػف 

بحاتيا، إّف اإلنداف يفكخ ويحمع ويشجفع لمفعل، وىػ حيشسا يفعل فإنسا ىػ يسدخح أحالمو 
الصػيمة، كأف فكاره، وقج تقػؿ المحطة والمحطات القميمة ما ال يسكغ أف تقػلو األزمشة وأ

 (13)"وكأّف ال بالغة في اإليجاز عمى حج قػؿ أسالفشا. ىحه مزغػشة في تمظ،
ليحا السدخح، وىي مختكد تأسيدو، ع. الجيغ جالوجي  مفيـػىشا كمسة السفتاح في       

لكشو يجقق في الفخؽ بيغ ىحا وما في التعخيف بالسرصمح األوؿ و أعشي كمسة )اإليجاز(، 
ومغ ىحا السشصمق، يقػؿ:" راودتشي فكخة كتابة ما أسسيتو)مدخح اف، أردفو مغ مرصمح ث

، حتى نديل ( أو مدخديات قريخة جّجا، السرصمح األوؿ لمفعل، والثاني لمقخاءةالمحطة
ويػقعشا فب المبذ فال نعخؼ أف نشرخؼ إلى  إشكالية مرصمح مدخحية، والحؼ يخبكشا

 ،ما أقستو بيشيسا مغ فخوؽ في الكتابةمع الشز السكتػب أـ إلى العخض عمى الّخكح، 
األولى تجشح إلى اعتساد اإلرشادات اإلخخاجية مخاشبة الجراماتػرج والسخخج والسسثل 

ثع استعزت عشيا بتػسعة الثانية تشرخؼ إلى القارغ وقج سسيتيا اإلرشادات القخائّية، و 
 (14)."في تقشيتي الػصف والدخد دوف أف أجخح كبخياء السدخح

ىػ مدخح يقتشز المحطة التي يسكغ أف وتأسيدا عمى ما سبق فػ"مدخح المحطة       
، محاوال أف يخترخ كل ما يكيسو أيزا،  إف عمى مدتػػ تقػؿ الدمغ الصػيل

الذخريات أو عمى مدتػػ الديشػغخافيا، ومعشى ذلظ فيػ مدخح يتسخد عمى الخذبة، 
مغ امتمظ شيئا مغ الجخأة ...كسا يسكغ أف يقـػ بو كل يسكغ تقجيسو في أؼ مكاف

 (15)."والسػلبة، إنو مدخح اإلنداف كيفسا كاف وأيشسا كاف
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مكانا وزمانا ولغة ومذيجا  ومغ " خرائرو التي يجب أف يقـػ عمييا، التكثيف       
 وعخضا، وشخريات ال تتعجػ الثالثة في أقرى تقجيخ مع إمكانية االستعانة بالسؤثخات

ىاجذ الجسيع بسعشى ال يفتخض مختريغ احتخافييغ أو  يتحػؿ إلىف الرػتية، يجب أ
في البيت، والصمبة في مجارسيع وجامعاتيع،  ىػاة، إذ يسكغ أف يقجمو أفخاد األسخة

 (16)والسرصافػف في مخافقيع الدياحية." واألصجقاء في تجسعاتيع..
يختفي وراء ىحا السشجد السدخحي/السدخدؼ دافعاف يذيخ إلييسا الكاتب بالقػؿ إف:        

"لسدخح المحطة/مدخديات قريخة ججا دافعيغ األوؿ ذاتي وىػ رغبتي السمحة والجائسة في 
خػض تجارب إبجاعية  ججيجة، وىػ ىاجذ كاف لو حزػره في كل أشكاؿ الكتابة لجؼ، 

نا مشي أف اإلبجاع الحق ىػ ما كاف تجخيبيا أؼ تجاوزا قرة ورواية ومدخحا، إيسا
لمسألػؼ، إنو إضاءة مدتسخة لمسطمع في مجاىيل التخييل لجػ اإلنداف، ومداءلة دائسة 
لجيػد األسالؼ في ىحا السزسار. كسا أف لو أسبابو السػضػعية، التي مشيا وجػب 

 ( 17)أكثخ الشاس.."البحث عغ فتػحات ججيجة في فغ السدخح، وقج صار ميجػرا مغ 
أدؽ تحجيجا أكثخ وضػحا و  -بشػعييا-إف حجيث ع. جالوجي عغ السدخدية       

 تابعةوم في)األقشعة السثقػبة(مّسا ىػ عميو في)مدخح المحطة، مدخديات قريخة جّجا(،
يدعفشا في  )األقشعة السثقػبة()مغ السدخحية إلى الدخدية..(في مدخدية مقالتو فيفكخة ال

 .أخح صػرة جمية لمسػضػع
 في األقشعة السثقػبة:-

لفظ قيجه وتحخيخه مغ قبزة  مع الشز وقج أخزعو لمّتجخيب لعّل تجخبتو األولى        
، لعّل )السدخدية(نحت لو مغ األسساء ا مدخدّيا مفارقا،السدخح، فكاف أف خمقت مشو نّر 

مع  باىخ، فتحت عيشيو عمى اكتذاؼآخخ و تمظ التجخبة أزالت الدتار مغ أمامو لتجخيب 
معخفا ومؤرخا ، يقػؿ الكاتب )مدخح المحطة(أو باألحخػ مع)السدخديات القريخة جّجا(

لحلظ التجخيب:" قج قادتشي تجخبتي األولى)السدخدية(إلى كتابة تجخبة ثانية 
، ورفعت ليا شعار)مدخح المحطة: )مدخح المحطة(( أوجّجا )مدخديات قريخةاأسسيتي

                                                             
 .11عد الجيغ جالوجي: مدخح المحطة، مدخديات قريخة ججا، ص:  - 16
 .10، مدخديات قريخة ججا، ص: عد الجيغ جالوجي: مدخح المحطة- 17
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يقـػ عمى التكثيف مكانا وزمانا ولغة  ، وىػ مدخح(مدخح اإلنداف أيشسا كاف وكيفسا كاف
الجسيع، ال يفتخض  ، ليريخ ىحا السدخح ىاجذػغخافياشوشخريات ومذيجا وعخضا وسي

، والصمبة في مختريغ احتخافييغ أو ىػاة، إذ يسكغ أف يقّجمو أفخاد األسخة في البيت
في مخاكد تعبجىع،  قاء في تجسعاتيع، وحتى الستعبجوف مجارسيع وجامعاتيع، واألصج

، ثع ىػ إضافة إلى والسرصافػف في مخافقيع الدياحية وحتى في الحافالت والصائخات
   (18..")ذلظ يسكشو أف يحقق اإلغخاء بالقخاءة

المحطة والقرة القريخة ججا  وقج أشار الكاتب إلى ما يسكغ أف يكػف بيغ مدخح      
ال يكاد يختمف عغ القرة " زاوية واحجة، يقػؿ:مغ تجاخل إال أف الفخؽ يطل قائسا مغ 

تجديجه، ليشتقل مغ خاصية الحكي التي لمدخد إلى  القريخة جّجا إال مغ زاوية إمكانية
 (19)خاصية الفعل التي لمسدخح."

و يكػف ما قجمإلى أف وقج شسح الكاتب في آخخ ما سسيشا بػ)بياف الكتابة السدخدية(     
مغ  جشدا ججيجا ولعل ما قجمتو يكػف "جشدا مغايخ بكامل خرػصياتو األجشاسية، يقػؿ

األجشاس القػلية، أو عمى األقل نػعا داخل جشذ السدخح، تػلج مغ الخغبة السمحة في 
الدائج، ليحقق مرصمحا ونرػصا وتشطيخا، مسا لع يدبق إليو أحج في  التجخيب وتجاوز
ودرجات أرقى،  ويقيشا سيجج ىحا الجشذ مغ يأخح بيجه إلى مخاتب أعمى حجود ما أعمع، 

عغ التقميج  وال شّظ أف كثيخا مغ األجشاس بجأت ىكحا، ثع احتزشتيا الشفػس السدورة
واالجتخار، وتعاقبت عمييا التجارب حفخا ونحتا ودرسا، حتى صارت ليا قػانيغ وأسذ، 

تتسيد عغ غيخىا وتتفخد، تجعميا تتقاشع  جشاسية، بقجر ما تجعمياوصارت ليا خرائز إ
 (20.")مع أنػاع وأجشاس مغ ذات العائمة

الشقج الفرل في ضاىخة السدخدية إيجابا أو سمبا، بسا يرخح بو شيػد  وسيتػلى      
و إف الدمغ كفيل بتأكيج رغبة الكاتب وترجيق رجائو أبو مجعػ الدخد. و  يقخالسدخح و 

  .بشدفو وتكحيبو

                                                             
 .166عد الجيغ جالوجي: األقشعة السثقػبة، ص:  - 1818

 .166عد الجيغ جالوجي: األقشعة السثقػبة، ص: - 19
 .167عد الجيغ جالوجي: األقشعة السثقػبة، ص - 20
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 :السدخديةفي  العالقات سؤال-

في ضػء العالقات  القائسة بيغ األجشاس األدبية والدخدية عمى يسكغ أف نتمسذ،       
 ،واألنػاع الدخدية السدخديةبيغ الػشائج التي  ،وعمى السدتػػ العسػدؼ فقيالسدتػػ األ

القرة و  ة القريخة جّجايوقج أشار الكاتب في بياف الكتابة السدخدية، إلى ما بيغ السدخد
؛ بسعشى ماذا الحجود الفارقة بيشيسا متعجدة، أّوليا القرج في الكتابة القريخة جّجا، بيج أفّ 

 ة الجشذخرػصيّ الـ غيخ ذلظ؟ وثانييا أيشتػؼ الكاتب أف يكتب قرة أـ مدخدية 
انريخ مع غيخة وانجمج فيو،  ميسا ةفطاحيدتسخ في السنز الف كل  البشيػية واألسمػبية

 مػجو كشز فشيا سخدياوثالثيا الغخض السشتطخ مغ الشز، فالسدخدية تمبي مصمبا 
 تمبي مصمبا مدخحيا كشز مػجو لمتسثيل.لمقخاءة، أوال، و 

 سؤال الجحور والعالقة مع التخاث:
ؼ أولع يحاؾ  أؼ شكل جاىدأكج الكاتب أنو لع يكتب عمى مشػاؿ سابق ولع يحتح      

 لكغ ف ال أحج مغ السحجثيغ أو القجامى اّدعى كتابة السدخدية،ومعشى ذلظ أ نسط متقجـ،
لتجخيب "..مداءلة دائسة لجيػد األسالؼ في ىحا ا حجيو عغفي  لكاتباستعسميا ا عبارة

يتأمل أنساشا مغ الدخد قج أذت شكل السدخدية ربسا تذيخ إلى أنو كاف  السزسار"
خبيخ ومشيا انقجحت شخارة اإلبجاع وتفاعمت مع خبختو، فيػ القريخة أو اقتخبت مشو، 

    برشاعة السدخح والدخ معا.
ا لمرياغة السدخدية القريخة كبعس كسا أف التخاث يسكغ أف يقّجـ مادة مشاسبة ججّ      

األخبار والشػادر وأحاديث مجالذ األدب وغيخىا، فإعساؿ الفغ في تحػيخىا إلى مدخديات 
 بسذاىجة مفخدة ميدػر لمكتاب.قريخة جّجا 

 :شخائق التذكيل/ة مدخدي نساذج في مقاربةثالثا: 
في إشار كتابتو السدخدية الججيجة،  ع. جالوجي نػعيغ مغ السدخديات أخخج         

السدخديات القريخة ججا)الشرػص و  )الشرػص السدخدية الصػلة(الصػيمة سدخدياتال وىسا
نسػذجا مغ كال الشػعيغ محاوليغ التعخؼ عمى شخائق ، وسشتاوؿ السدخدية القريخة(

 .ؼلى نز مدخداشتعاؿ الكاتب عمى الشز السدخحي وآليات تحػيمو إ
 وقج اختخنا لمشػع األوؿ مدخدية األقشعة السثقػبة، ولمثاني مدخدية الصخيق.       
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 (:صػيلال الشز /ةسدخديال-1
 السثقػبــــــــــــــة( نسػذجــــــا:مدخديــــة)األقشعــــــــــــــــة  -1-1

، مبيشةبرػرة  نتشاوؿ نسػذجا مدخديا يتجّدج فيو انفتاح الشز السدخحي عمى الدخد      
الشز الدخدؼ،  سدخحيال الشز يدتزيف بصخيقة معمشة؛ حيثويتسثل فيو التجخيب 

ججيجة. ومدخدية)األقشعة السثقػبة(واحجة مغ  بشية مدخديةويددتعيخ مشو تقشياتو في تذييج 
األسمػبية  سساتوالشز السدخدؼ و  ىػيةعغ  تسيط المثاـع. جالوجي التي  مدخديات
 والبشيػية.

االنفتاح  مدخديات ع. جالوجي مذخرة بػغػاصزبيجة  باحثةلتعتبخ ابجءا،       
الجرامي ليتيح فشا ذا الشري عمى عػالع األدب والفغ، بإدخاؿ عشرخ الدخد عمى الشز 

كشز أدبي  ونقة اإلىساؿ، إىسالقيسة جسالية قخائية، وتشتذل الشز السدخحي مغ شخ 
بالقخاءة مثمو مثل الخواية والقرة والذعخ، وعميو فإنشا سشتشاوؿ في ىحه الجدئية  ججيخ

البحث في الريغة التي حّػؿ بيا نرػصو السدخحية إلى مدخديات، وىحا مغ خالؿ 
مح القز والخواية كالسقجمة، واالفتتاحية، وتقشيات الدخد فييا مثل الدارد تشاوؿ مال

وشبيعتو، والسدخود، ثع عشاصخ الجراما كالحػار، والرخاع، والحبكة، والذخريات، 
 (21).والمغة

: تػجيو القارغ إلى اليػية األجشاسية الججيجة لمشز، وتحجيج ميثاؽ القخاءة السقجمة-
 الحؼ يجور في فمظ الدخد عسػما. والتمقي

تعخؼ بيحا وفيو يييئ الكاتب قارئو لػلػج عالع الدخد والتخييل، ورسع خمفية : االفتتاحية-
 العالع وشخريياتو واحجاثو، تداعج الستمقي عمى القخاءة والفيع والتأويل.

 زبيجة بػغػاص. وذلظ ما أبخزتو     
 السذيج/ الجفتخ األول:(ةــــــــــــــة السثقػبــــــــــــــــاألقشعمدخديــــة) -1-2

                                                             
يشطخ: زبيجة بػغػاص: انفتاح الشز السدخحي عمى الدخد)مدخديات عد الجيغ جالوجي  - 21

نسػذجا(، ورقة مقجمة لمسمتقى الجولي عبج الحسيج ببغ ىجوقة الخامذ عذخ، 
http://www.benhedouga.com/content/ 
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 :الذخريات )الئحة( السدخحية:-
: بصل ىحه الخواية في الخسديغ مغ عسخه حافع القخآف الحاج القخواشي

 الكخيع.
 : شاباف يعسالف تحت أمختو وتأثيخه.الشذشاش، الفار

 : والج تفاحة شيخ في الدتيغ مغ عسخه فقيخ الحاؿ.الذيخ  سالع
 : وىػ صجيق القخواشي.البمجية شيخ

 : صاحب السقيى العسػمية بالسجيشة.صاحب السقيى
 : يتحجثاف عبخ شاشة التمفدة.الػزيخ، السحيع

 .: ولجا الحاج القخواشيمرصفى، مخاد
 .: ابشة الذيخ سالع في العذخيغ مغ عسخىاتفاحة
 .: زوجة الحاج القخواشيخجيجة
األقشعة السثقػبة، )                                  ... أصػات

 (5:: صمدخحية
 
 :(األّولالسذيج ):(1ندخة )السدخحيةالشّز السدخحيّ -1-2-1

إال مغ بعس مقيى شعبي متػاضع في شارع كبيخ...الكخاسي فارغة "
الدبائغ، بعزيع واقف عشج الحاسػب يذخب قيػتو...يقبل 

.وقبل .مدخخؼ.انو ر الحاج...لباسو أبيس وعسامتو صفخاء كبيخة وخيد 
 أف يجمذ يدخع إليو نذشاش"

األقشعة السثقػبة، )                                             
 (7صمدخحية، 

 (:لسذيج األّولا(:)1)السدخدية ندخةالشز السدخدي-1-2-2
"الذارع البائذ يذخع ذراعيو عغ آخخىسا، عشج مشكبو يكبع مقيى شعبي 
عتيق، أماـ بابو الرجغ تتشاثخ كخاس فارغة، خمف السحدب يشذط 
صاحبو في التختيب والتشطيف، يفتح السحياع عمى أغشية شعبية حديشة، 

بقسيرو الشاصع وعسامتو الرفخاء وخيدرانو  القخواشييقبل الحاج 
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السدخخؼ الحؼ ال يحسمو إال لمتباىي، يتيجى بعس األوراؽ السثبتة 
عمى الججار بأسى وحدخة، يجمذ عمى كخسي خارجي، يبجو أنيقا أكثخ 
مغ أؼ وقت مزى، وجو حميق، وخّجاف متػردتاف، يقبل عميو الشذشاش 

الحخكة، تجؿ مالبدو  عميو العجمة...بجيشا قريخا، سخيعوقج بجت 
تدخيحة شعخه الغخيبة عمى حبو لسدايخة السػضة، يقّبل السمػنة الزيقة و 

 الحاج القخواشي عمى كتفو" 
قشعة السثقػبة، )األ                                            

 (11ص ،مدخدية
 (:)الجفتخ األول: فّيػم(:2الشز السدخدي)السدخدية ندخة -1-2-3

"الذارع البائذ يذخع ذراعيو عغ آخخىسا، عشج مشكبو يكبع مقيى شعبي عتيق، 
أماـ بابو الرجغ تتشاثخ كخاس فارغة، خمف السحدب يشذط صاحبو في التختيب 

بقسيرو  فّيـػوالتشطيف، يفتح السحياع عمى أغشية شعبية حديشة، يقبل الحاج 
حسمو إال لمتباىي، يتيجى الشاصع وعسامتو الرفخاء وخيدرانو السدخخؼ الحؼ ال ي

بعس األوراؽ السثبتة عمى الججار بأسى وحدخة، يجمذ عمى كخسي خارجي، 
يبجو أنيقا أكثخ مغ أؼ وقت مزى، وجو حميق، وخّجاف متػردتاف، يقبل عميو 
الشذشاش وقج بجت عميو العجمة...بجيشا قريخا، سخيعة الحخكة، تجؿ مالبدو 

يبة عمى حبو لسدايخة السػضة، يقّبل الحاج السمػنة الزيقة وتدخيحة شعخه الغخ 
 "، في عجمة يتخاجع محشيا رأسو مفتعال األدب..عمى كتفو فّيـػ

)األقشعة السثقػبة، مدخدية، ط:   ،                                                 
 (11ص

 
، والسقابمة يسكغ مغ خالؿ مالحطة الشز في تجمياتو الثالثة السدخحية والسدخدية      

بيشيسا الػقػؼ عمى التعجيالت التي شخأت عمى الشّز أثشاء االشتغاؿ عمى بشيتو بغخض 
 ىيئتو السدخدية، فعالوة عمى تغييخ اسع شخرية الحاجتحػيمو مغ ىيئتو السدخحية إلى 

. وقج اختار ليا االسع ال مغ الحاج القخواشي إلى الحاج ججيج الحؼ جاء عمى صيغة فّيـػ
 .)فّعػؿ( لجاللة تختبط بالذخرية في سياقيا السدخدؼالسبالغة
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 اضصمعت، التي اإلخخاجيةأو مالحطاتو  السدخحية وإرشادات الكاتب جاوزوقج ت       
قج وردت ، و (افتتاحية)السذيج األوؿ في شكل إلى جانب ذلظ قجـ، بالذخريات بالتعخيف

ذلظ مغ  واألحػاؿ وما إلى مفرمة مصشبة حاوؿ أف يتػسع في بشاء جسميا بإضافة الشعػت
 وسائل لغػية، عسمت عمى تػسعة ما جاء قبل ذلظ في اإلرشاد اإلخخاجي.

وؿ(، واضعا بػ)الجفتخ األ ()السذيج األّوؿاستبجؿ بيشسا في ندخة السدخدية الثانية        
()فيّ  لو اسع شخرية وكل السذاىج الدبعة في السدخحية تتحػؿ إلى سبعة  عشػانا. ـػ

 دفاتخ في السدخدية.
تزسشت )االفتتاحية(اإلشارة إلى السكاف أو الفزاء        

)الحاج  ..(وتقجيع الذخريات الخئيدة)الذارع/السقيىومػاصفاتو
/الشذشاش..( وذكخ بعس مالمحيا وصفاتيا ال سيسا الخارجية الستعمقة القخواشي/فيـػ

مغ إيياـ القارغ  مذخرياتالتقجيع لىحا التعخيف بالسكاف و  يعكدووال يخفى ما  بالسطيخ.
 بػاقعية الشز.

ميدت لغة الدخد والػصف مغ  وقج أضفى الكاتب عمى االفتتاحية لسدات )شعخية(      
ومجازات واستعارات وتقجيع -مفخدات وجسل وشبو جسل -واألحػاؿ خالؿ إضافة الشعػت

نتج عغ ذلظ اندياح عّدز شعخية ، وجسل فعمية، واختفاء أدوات الخبط..وقج وتأخيخ
واإلقباؿ عمى الشز  االفتتاحية في السدخدية، وفتح شيية الستمقي لمقخاءة واالستدادة

 الججيج.
بالصخيقة ذاتيا مفّجخا بشية -مذاىج ودفاتخ–وقج ترّخؼ في كّل افتتاحيات السدخدية       

 ة.اإلرشادات السدخحيّ 
 األقشعة السثقػبة: السذيج /الجفتخ الدابع:-1-2-4
 (:)السذيج الدابع(:1الشّز السدخحّي)السدخحية ندخة-1-2-5

 "في البيت كاف الحاج نذشاش جالديغ وعمييسا صست عسيق حديغ."
: ص )السدخحية،                                                  

31) 
 (:)السذيج الدابع(:1ندخة الشز السدخدي)السدخدية-1-2-6
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في البيت الحاج القخواشي حيث كاف يتقػقع عمى نفدو حديشا، وقج "
انيكو السخض، قخيبا مشو عمى كخسي آخخ كاف يجمذ نذشاش وقج جممو 
الحدف أيزا، صست رىيب يصبق عمى السكاف كمو.. يدفخ نذشاش 

 بعسق، يقـػ مغ مكانو."
 (32:ص ) السدخدية،                                                           

 (:)الجفتخ الدابع: الياوية(:2الشز السدخدي)السدخدية ندخة -1-2-6
"في البيت كاف الحاج فّيـػ يتقػقع عمى نفدو حديشا، وقج أنيكو 
السخض، قخيبا مشو عمى كخسي آخخ يجمذ نذشاش وقج جممو الحدف 

كمو، مػسيقى حديشة أيزا، صست رىيب يكاد يصبق عمى السكاف 
تشبعث بيغ حيغ وآخخ مغ بعيج، كأنيا قادمة مغ أعساؽ كيف عتيق، 
مطاىخ فػضى وإىساؿ تعع السكاف، نافحة مفتػحة وقج تيذع زجاجيا، 
وتسدقت ستارتيا، وعمى الججار تجلى اإلشار السحىب الحؼ احتزغ 
صػرة الحاج فّيـػ لدشػات شػيمة، فجأة يدسع شخؽ عشيف عمى الباب، 
يطل الحاج فّيـػ متخذبا ال يتحخؾ، يشجفع نذشاش فدعا، ثع يعػد إلى 

شيء، يخيع اليجوء مخة أخخػ، يمتفت  مكانو، يشرت لحطات، ال
، يحاوؿ لفت انتباىو دوف ججوػ، يدفخ نذشاش  نذشاش إلى الحاج فيـػ

 بعسق، كأنسا يتفجخ مشو بخكاف حدف وغزب، يقـػ مغ مكانو قائال.."
)األقشعة السثقػبة، مدخدية،                                                   

 (141، ص1،2020ط:
 مدتػى اإلرشادات اإلخخاجية/السدخحية/القخائية: االشتغال عمى-2
 السدخحية والسدخدية: مفيػما ووضيفتيا في رشادات السدخحيةاإل -2-1
 اإلرشادات السدخحية/السالحطات اإلخخاجية: -2-2

"ىي أجداء الشز السدخحي السكتػب التي تعصي  ع. جالوجي في تعخيفيا:يقػؿ       
، ويحػؿ اإلخخاج ىحه الحؼ يبشى فيو الخصاب السدخحيّ  و الدياؽأمعمػمات تحجد الطخؼ 
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"معمػمات مختمفة  و"تتزسغ (22)اإلرشادات في العخض إلى عالمات مخئّية سسعّية."
وتبيغ أسساء الذخريات)قائسة ومتشػعة مشيا أنيا تحجد مكاف الحجث وزمانو، 

، السيشة(كسا الذخريات( والسعمػمات الخاصة بكل مشيا أحيانا)الدغ، الذكل الخارجي
يسكغ أف تحتػؼ عمى معمػمات حػؿ أداء السسثل)الميجة، الشبخة، الحخكة، واالنفعاؿ..(، 
باإلضافة إلى معمػمات حػؿ الجيكػر واإلضاءة واإلكددػار والسػسيقى والسؤثخات 

بسا في  (23)الدسعية، وذكخ اسع كل شخرية متكمسة قبل الحػار عمى امتجاد الشز."
ذلظ" تحجيج العشاويغ الخئيدة او الستخممة بيغ الفرػؿ والسذاىج والمػحات، وكل ما يتعمق 

الذخريات وحخكاتيا، وشخيقة كالميا، وكيفية دخػليا  بالجيكػر ، وبالسالمذ وبػضعية
في البجاية أو بعج ذكخ اسع الذخرية أو وسط وتقع اإلرشادات السدخحية  (24)وخخوجيا."

 كالميا أو في نيايتو.
تدييل تحػيل الشز إلى عخض، وىػ ما  " تتػسل إلػى، فيي وعالوة عمى ذلظ      

يدتشتج مغ التدسية، وتتػجو أساسا لسجسػعة القائسيغ عمى العسل مغ مخخج ومسثل 
وسيشػغخاؼ وغيخىع، إال أنو ليا دورا ميسا آخخ ىػ مداعجة القارغ عمى تخيل شكل 

إف ، ف(25)العخض السدخحي، بل وتخيل الحجث كسا يقع في الػاقع الحؼ يحيل إليو الكاتب
 ة،إلى السدخدي ةالسدخحي الشاقل مغىي الجدخ إذ  ىع؛ليا دورا أ 

وبشيتو وىػيتو، بإخزاع  الّشزالكاتب مدار يغّيخ  مفتخؽ الصخيق حيث وتعتبخ      
مغ وتػقيعا وترػيخا وتخميدا والترخؼ فييا تفريال وتصػيال اإلرشادات المغػية في بشية ال

قػة تأثيخ شعخية وجسالية، تسشح الشز  غاياتبو مغ وما يشيزاف  خالؿ الدخد والػصف
 وجاذبية لمستمقي.

 

                                                             
 .358عد الجيغ جالوجي: السدخحية الذعخية، ص: يشطخ :  - 22

 .359عد الجيغ جالوجي: السدخحية الذعخية، ص:  - 23

 .359عد الجيغ جالوجي: السدخحية الذعخية، ص:  - 24

 .360عد الجيغ جالوجي: السدخحية الذعخية، ص:  - 25
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عمى مدتػى الدخد، الػصف والحػار في في بشية )اإلرشادات القخائية(المغة  -2-3
 السدخدية:

 :خد في السدخديةــــــــــالد لغة  -2-3-1
السذيج  ابتجاء مغ، (...ىػ، ىع، ىي)ضسيخ الغائبتدتشج لغة اإلرشادات إلى       

" يقبل الحاج القخواشي بقسيرو الشاصع وعسامتو  :مغ االفتتاحيةو األوؿ لمسدخدية، 
الرفخاء وخيدرانو السدخخؼ الحؼ ال يحسمو إال لمتباىي، يتيجى بعس األوراؽ السثبتة 
عمى الججار بأسى وحدخة، يجمذ عمى كخسي خارجي، يبجو أنيقا أكثخ مغ أؼ وقت 

 (، 7، ص: 1لسدخدية ندخةامزى")
بقسيرو الشاصع وعسامتو الرفخاء وخيدرانو السدخخؼ الحؼ ال  فّيـػ"يقبل الحاج        

يحسمو إال لمتباىي، يتيجى بعس األوراؽ السثبتة عمى الججار بأسى وحدخة، يجمذ عمى 
 (7، ص: 2كخسي خارجي، يبجو أنيقا أكثخ مغ أؼ وقت مزى..  )السدخدية ندخة 

األفعاؿ  في ويتجمىحػادث، الدخد وتقجيع ال الغائب عمى فزاء ضسيخويييسغ       
 ، يقف، يعاود، يبحمق، يقاشع....(.)ال يشفعل، يثشي، يعتجؿ، يػضح، يزخب:السزارعة

 :حيشا وبالقرخ الصػؿفي السذيج األوؿ ب جسل الدخد تستاز      
 (7)السدخدية: ص مدتعسال يجيو" يجخؼ عسمية حدابية" -
فجأة، فيصػؼ الذيخ الػرقة ويزعيا في جيبو ويدتقبل الفأر الحؼ بجأ "يقبل الفار  -

 (، 18)السدخدية: ص           شػيال نحيفا أكثخ مغ قبل، يبادر الفار بالتحية" أسسخ
 (26)السدخدية: ص               "يقبل الفار مدخعا"-
نقجية في يجه...يتطاىخ الحاج القخواشي بالتعفف، ولكشو يسدظ السبمغ  "يجس لو ورقة -

 (.26)السدخدية: ص   ويجسو في جيبو بدخعة"
، فالكاتب في السدخدية ػصفلع يتجاوز إضافة ال والسالحع أف التعجيل أو التحػيل   

 واكتفى بيحا الػصف:، دونسا تغييخاإلرشادات السدخحية بشية  تخؾ
 "الكيل: )مشرخفا( غجا بعج صالة السغخب.)يجس لو ورقة نقجية في يجه(.-

 .يتخمز الكاتب مغ االرشادات 2في الشدخة       
 الحاج: )يتطاىخ بالتعفف( ال..ال داعي لكل ىحا )وقج انرخؼ الخجل( 

 (.34السدخدية )     ولج الكمب وىل تعمسشا بالسجاف حتى نفتيكع بالسجاف("-
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نعّج مثل ىحا الدخد الحؼ يؤديو الخاوؼ تجخالت مدتسخة، مغ حيث  "ويسكغ أف   
التعميقات وتقجيع الذخػص في السكاف وحخكتيا والتعميق عمى ىحه الحخكة، وإبخاز 

ة وسمصة مالمحيا السشفعمة دوما، والالفت لمشطخ أّف ىحه التجخالت أخحت تذكل ليسش
 (26مدتسخة عمى الشز السدخحي..")

 
 في السدخدية: الحػارلغة -2-3-2

أف الحػار في الشز الدخدؼ  بالشدبة لمحػار في السدخدية، فإّف الباحثة تخػ"      
قرري أو روائي يؤدؼ وضيفتو الفشية السكسمة لػضيفة الدخد، وبالتالي فيػ يذكل عشرخا 

الشز سػاء أكاف   بسزسػف   بشائيا يتكامل مع العشاصخ األخخػ، فقج ارتبط _دائسا_
قريخة أو قريجة شعخ، إال أنو ارتبط أكثخ بالسدخحّية، فيػ   أو قّرة  ةّرواي

التي ال يقػـ نّز مدخحي حكيقي دونيا، وبسا أّنو   الّطاىخة الفشّية الّثابتة والخالجة  يذّكل
الفيرل بيغ الّشز الّجرامي وغيخه مغ الّشرػص األدبّية األخخػ، فالسؤّلف السدخحي ال 

شعو السؤّلف الّخاوؼ الحؼ يداعج عمى الّتعميق عمى األحجاث يسمظ الّدخد الحؼ يرص
وتحميل الّذخريات وإلقاء الّزػء عمى ما يجور داخميا وربط السػاقف بعزيا ببعس 

وكسا –وسّج الفخاغات التي تؤّثخ في متانة البشاء وعزػّيتو، فالحػار ذو وضيفة مددوجة 
ؿ عشاصخ البشاء الّجرامي، وإذا ما ذىبشا فيػ عالمة لغػّية تشّطع عسمّية اترا -سبق القػؿ

إلى السدخدية مػضػع دراستشا، فقج ألفيشا الحػار قج تقمز، ليتخؾ مكانو لمدخد، إذ اقتخب 
مغ الحػار الخوائي والقرري، ويسكغ أف نتبيغ ذلظ مغ خالؿ السقارنة بيغ السدخحية 

 ")(لسدخدية في السذيج الدادس مشيسا.وا
 :السثقػبة: السذيج /الجفتخ الدادس األقشعة -2-3-4
 (:1الشز السدخدي)السدخدية ندخة-2-3-4-1

                                                             
يشطخ: زبيجة بػغػاص: انفتاح الشز السدخحي عمى الدخد)مدخديات عد الجيغ جالوجي  - 26

نسػذجا(، ورقة مقجمة لمسمتقى الجولي عبج الحسيج ببغ ىجوقة الخامذ عذخ، 
http://www.benhedouga.com/content/ 
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"في بيت الحاج القخواشي الػاسع يتسجد نذشاش فػؽ األريكة في ثيابو 
البيزاء، يعبث بمحيتو غيخ الستشاسقة، يقف متسذيا في أركانيا، يقمب 

 برخه في البيت وأثاثو الفاخخ، محجثا نفدو.
لػ أجج شخيقا الستػلي عمى كل خيخاتظ فمغ أتخدد أييا آه أييا الغبي، -

 السشافق، تدخؽ جيج الشاس لتعير ممكا وال تجرؼ أف السػت يشتطخؾ.
يفاجئو الحاج القخواشي داخال وقج تغيخ شكمو تساما، صار لباسو تقميجيا 

 أبيس، وغصت وجيو الحميق لحيتو، وتػسصت جبيتو خانة سسخاء.
 أنت تحجث نفدظ.-
 ا سيجؼ الحاج، كشت أذكخ هللا.أبجا ي-
 ما شاء هللا، ما شاء هللا، انت رجل صالح مثمي.-

 يحذ نذشاش بدخخيتو، فيغيخ دفة الحجيث
 انتطختظ شػيال ..خيخ إف شاء هللا؟-

 يجمذ الحاج القخواشي في قمق، في حيغ يبقى نذشاش واقفا
 مغ أيغ يأتي الخيخ؟ أصبحت ال أشيق رؤية الشاس"-

 (106-105)السدخدية: ص.ص                                                   
 ، الجفتخ الدادس: االتقالب(:2الشز السدخدي)السدخدية ندخة -2-3-4-2

"في بيت الحاج فّيػم الػاسع يتسجد نذشاش فػق األريكة في ثيابو 
البيزا، دون أن يتخمز مغ ححائو، يعبث بمحيتو غيخ الستشاسقة، 
مجنجنا أغشية قجيسة مغ أغاني الخاي، يقف فجأة يقزع مغ حبة تفاح 
كانت في صحغ مديغ، ثع يعيجىا حيث كانت، يقف متسذيا، يقمب 

 برخه في البيت وأثاثو الفاخخ، محجثا نفدو.
آه أييا الغبي، لػ أجج شخيقا الستػلي عمى كل خيخاتظ فمغ أتخدد -

ا وال تجري أن السػت أييا السشافق، تدخق جيج الشاس لتعير ممك
 يشتطخك.

يفاجئو الحاج فيػم داخال وقج تغيخ شكمو تساما، صار لباسو تقميجيا 
 أبيس، وغصت وجيو الحميق لحيتو، وتػسصت جبيتو خانة سسخاء.
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 أنت تحجث نفدظ، لقج جششت يا نذشاش.-
 يعجل نذشاش مغ عسامتو الخفيفة باضصخاب قائال:

 أذكخ هللا وأدعػ لظ.أبجا يا سيجي الحاج فّيػم، كشت -
 يخبت الحاج فيػم عمى رأسو كأنسا يباركو.

 ما شاء هللا، ما شاء هللا، انت رجل صالح مثمي.-
 يحذ نذشاش بدخخيتو، فيغيخ دفة الحجيث.

 انتطختظ شػيال ..خيخ إن شاء هللا؟-
 يجمذ الحاج فّيػم في قمق، في حيغ يبقى نذشاش واقفا.

 شيق رؤية الشاس"مغ أيغ يأتي الخيخ؟ أصبحت ال أ-
، 1،2020)األقشعة السثقػبة، مدخدية، ط:                                          

 (141ص
 
  الدادس: لغة الحػار في السذيج-2-3-4-3   

ف الحػار في السدخحية تتػالى فيو الذخريات الستحاورة باإلشارة إلى إ-        
مختبصة، مع امتداجو باإلرشادات التي تػضح أسسائيا، عبخ تقشية الجور، وفق مذاىج 

  ية.الحخكة، واإليساء والييئة التي تكػف عمييا الذخر
يخزع لمدخد، ويختفي ىحا التحجيج، والستمقي ىػ الحؼ  إّف الحػار في السدخدية-        

يقـػ بحلظ، حيث أف اإلرشاد السدخحي يدتقل عغ الحػار، ويأخح وضعية الدخد، الحؼ 
لجفع وتيخة األحجاث ووصف شخػصيا، وبحلظ قّخبت ىحه التقشية السدخحية مغ  كاف وسيمة

بحلظ أداة تػاصمية بيغ الذخريات،  الفغ الدخدؼ الػصفي مغ الفغ السدخحي، فأضحى 
 الػقت نفدو أنتجت الحخكة والفعل. وفي

لع تكغ في السدخحية، مغ ذلظ الحػار الجاخمي في  في السدخدية إضافة حػارات -      
ه أييا الغبي، لػ أجج شخيقا ألستػلي عمى كل خيخاتظ فمغ أتخدد أييا آ الشسػذج أعاله "

وقج كاف ليحا الحػار وضيفة ىامة مغ حيث  السشافق، تدخق جيج الشاس لتعير ممكا"
، /فّيـػيا لمذيخ القخواشيأنو يكذف عغ أبعاد الذخرية الجرامية الشفدية، فخغع مػاالت
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ىحه الذخرية االنتيازية، إال أنو يبصغ لو شيئا مغ الحدج، واالحتقار، إلى حج التشاقس 
 (27)"أحيانا، حيغ يعتخؼ بجخائسو، وىػ مغ ساعجه عمى ذلظ.

كتابة شخيقة الدابق لسدخدية )األقشعة السثقػبة(مغ خالؿ التحميل لقج اتزحت       
، وقج )السدخدية(مخحمة)السدخحية(إلى مخحمةواالنتقاؿ بيا مغ وإعادة كتابتيا السدخدية 

، السدخحي بدابقو بمة الشز السدخدؼمقابيغ الشريغ غ وجو االختالؼ شا في تبيّ تساعج
العشاصخ و  المغة ومالحطة كل التحػيخات والتعجيالت، إضافة وححفا، التي المدت

معايشة ما لحق اإلرشادات اإلخخاجية/القخائية مغ . و األساسية مغ سخد ووصف وحػار
 .وتفريلتػسعة 

واإلرشادات السدخحية أو السالحطات اإلخخاجية ىي"تدسية تصمق عمى أجداء الشز 
السدخحي السكتػب التي تعصي معمػمات تحجد الطخؼ أو الدياؽ الحؼ يبشى فيو الخصاب 

ى عالمات مخئية أو السدخحي، ويحػؿ اإلخخاج ىحه اإلرشادات في العخض إل
 (28)سسعية."

 (:السدخديات القريخة ججاالشرػص السدخدية القريخة)-3-2
 السدخدية القريخة ججا/ الشز القريخ(:-1
 نسػذجــــــا: عديدي()قريخة ججا مدخديــــة -1-1

، " كاف الجػ ربيعيا مشعذا، رغع حخارة الذسذ التي اشتجت ىحا اليـػ عمى غيخ عادتيا
راحػا ييخعػف إلى السقيى شمبا لكل ما يصفئ ضسأىع، في ركغ قري أصػات زبائغ 

جمدا امخأة في الدتيغ، تبجو أقل مغ سشيا وقج حخصت عمى أف تسشح لشفديا فتػة بربغة 
كانت السطمة السمػنة  الذعخ وبالسداحيق، وبالمباس الحؼ صارت تختاره بعشاية فائقة،

                                                             
يشطخ: زبيجة بػغػاص: انفتاح الشز السدخحي عمى الدخد)مدخديات عد الجيغ جالوجي  - 27

سػذجا(، ورقة مقجمة لمسمتقى الجولي عبج الحسيج ببغ ىجوقة الخامذ عذخ، ن
http://www.benhedouga.com/content/ 

. نقال عغ: عد الجيغ 32مارؼ إلياس وحشاف قراب حدغ: السعجع السدخحي، ص:  - 28
 .358جالوجي: السدخحية الذعخية في االدب السغاربي السعاصخ، ص: 



 2020جػان11 العجدــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجمة اآلداب والمغات

206 

الرغيخ مغ  ومانديا، خمرت كمبياتعكذ أشعة الذسذ حسختيا فتسشح السكاف جػا ر 
 سمدمتو الفزية الثسيشة، قفد إلى حجخىا يمعق وجييا، ضحكت قائمة:

 عديدؼ، أعخؼ أنظ اشتقت إلي.-
 تحزشو إلييا، يدخع إلييا الشادؿ:

 بع أخجـ سيجتي؟-
 تبعج الكمب عغ وجييا قائمة:

 (100...)مدخح المحطة، ص: 
 

 :خاتسة
صػرة عغ شبيعة العسميات التي يشتيجيا الكاتب في  السدخدؼيقجـ ىحا الشسػذج        

إلى نز مدخدؼ قابل لمقخاءة ومالظ لإلثارة التي يتسيد بو أؼ نز  تحػيل نز مدخحي
 سخدؼ آخخ.

 عمى المغة في مدتػػ  ،بذكل قػؼ  إلنتاج ىحا الشز وصياغة بشائو، اشتغل الكاتبوقج 
الدخد والػصف والحػار، والترخؼ فيسا كاف يدسى باإلرشادات اإلخخاجية واإلرشادات 

 القخائية.
جشاس والفشػف يعج ىحا العسل نػعا مغ التجخيب في ضػء االنفتاح عمى األ      

ويمقى االىتساـ ذاتو الخواية والقرة يقتخب مغ السختمفة، وقج أتاح الفخصة إلنتاج نز 
ومع ذلظ يتسيد ويختمف ويحتفع بخاصية القابمية لمتسثيل والعخض عمى  مغ الستمقي.

فاز بسكانة الشز ي وأىسيتو، و سدخحالخكح أو الخذبة. ومغ ثع حطي بسكانة الشز ال
 الشريغ مغ إثارة ودىذة ومتعة وفائجة. مداياالدخدؼ وأىسيتو، وجسع كل 

مغ نسصيتو الذجيجة، وحخره لكاتب مغ كدخ قػقعة الشز السدخحي؛ إذ أخخجو تسكغ ا    
عمى حج  هدوف أف يجخح كبخياء- بتحميتو بالدخد والػصف مغ ليسشة الحػار وسصػتو

 تقشياتو السدخحية. عشاصخه الجرامية وأبقى لمسخخجفقع اّدخخ لو -قػؿ الكاتب
، وفي مدخح المحطة أو فغ السدخديات القريخةيعج ع. جالوجي رائجا في فغ السدخدية    

 األدبييغ.إذ شّق شخيقيسا لمكتاب والقخاء وشخع بابيسا لمباحثيغ والجارسيغ والسؤرخيغ 
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ولمسبجعيغ في تصػيخ وإثخاء، تفتح السدخديات آفاقا ال حجود ليا لمباحثيغ دراسة وإضافة -
 ىحا المػف األدبي الججيج.

الدخد  وتجخبة كتابة صيغ أخخػ لإلبجاعي مزسار التجخيب مغ خالؿ اقتخاح شجرج فت -
وغيخ محتحاة أو محاكية لشساذج وصيغ جاىدة نساذج غيخ مدبػقة  في او الحكي
 وخالؿ قػالب محجثة.  مدتيمكة،

واإلفادة مغ تقشياتيا  في مزسار االنفتاح الّشرّي عمى األجشاس األدبية السػازيةيشجرج -
فقجت نطخية ما األجشاسية في بشاء وإنتاج نز جامع متجاوز، بعج ائروأدواتيا وخرو 

الدجود وخخت  وانيارتالحجود  السدعػمة الستػارثة وتياوتقاء األجشاسي شخعيتيا الش
 .األسػار السقامة بيغ األجشاس األدبية

لسا في حػزة الّدخد مغ مفاليع فزاء تخييمّيا تسثيمّيا يّتدع الّشز السدخدّؼ   يشذئ-
 .الشريوأدوات إجخائية في الكتابة ووسائل فشية في البشاء 
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 امرئ القيسممية طفي  معالم التجربة الذعرية
 ندقيةسياقية مقاربة 

 برج بهعريريج ي بذير اإلبراهيجامعة دمحم ال عبد الدميع مهفقد.
 
 :خصممال

، في تختز ىحه الجراسة بالبحث في معالع التجخبة الذعخية عشج امخغ الكيذ
لكّل مشيع تجخبة خاصة تكاد بالذعخاء والسبجعيغ، لكغ يعج  العرخ الجاىمي الحؼ كان

لتي شبعت ، وذلظ ما يطيخ في األنداق الثقافية اتدتقل عغ السحيط الحؼ وججت فيو
قج ميع، و ، الحيغ كانػا أعالما في قبائوخاصة أصحاب السعمقات سسات الذعخاء الجاىمييغ

اختالف االنتساء القبمي، والسقػمات قرائجىع عػامل وضخوف تختمف ببشى تحكست في 
في دروب الحياة  عتػجياتيو والمغة التي يتكمسػنيا،  ،تيعاتذخبػىا مغ بيئحاتية التي ال

 ونسط السعيذة.
 .التجخبة الذعخية. األنداق الثقافية. السقػمات الحاتية. الطػاىخ المغػية كممات مفتاحية:ال
 

ABSTRACT: 

This study is concerned with the research in the poetic experience 

for IMRAA ALKAIS during the JAHILI Era( period of ignorance)  which 

was full of poets and innovators, but for each one of them was a special 

experience relevant almost different from independent from the 

environment where it was found and that's what is manifest in cultural 

consistency of Jahili poets features especially poets of HUNGED poems 

(Moualakat) who were like teachers in their tribes. 
key words: the poetic exprience. cultural contexts.  Personal 

constituents. linguistic phenomena.    

 
 دخلم
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ترشيفا، وأّول شعخاء السعمقات  ،كان امخغ الكيذ مغ أشيخ شعخاء الجاىمية
 ،وابتكارانطسا  تعاشي القخيس قجرتو عمىل ،فائق الذيخة ممكا شاعخا مصبػع القخيحةلكػنو 

ووصف ما  وبكى الّجمغ واستػقفحتى قيل عشو: "إّن امخأ الكيذ أول مغ فتح الذعخ 
والدباع والطباء، والّصيخ فتتّبعو الذعخاء فييا، وىػ أّول مغ شبو الخيل بالعرا، والمقػة، 

صّػر في شعخه حياة البحخ الجاىمية بجقائقيا وتفاصيل معالسيا، حيث  . وقج (1)وقّمجوه"
كان العخبي الستخف يصمق العشان لّمحة، فال يسمظ سمصان عمى الذيػة، وال يحجع عغ 

 غخائد الشفذ التي ال تحّجىا حجود في الجاىمية.
ي والجارس لصممية امخغ الكيذ يمسح الكثيخ مغ السطاىخ والطػاىخ الجاىمية الت 

انعكدت في تجخبتو الذعخية، صالحة لمتعسيع عمى الصبقة التي كانت تعير في مثل 
ضخوفو، وذلظ بفحز مؤشخات الخصاب الذعخؼ بآليات نقجية تعتسج عمى عمػم المغة 
أّوال، مع االستعانة بإجخاءات الشقج األدبي القجيع والحجيث، والعمػم السجاورة لألدب كعمع 

 فمدفة واإلحراء الػصفي وغيخىا.الشفذ وعمع االجتساع وال
إن البشى الذعخية تتكافل في حسل شبكة السعشى، مثمسا تستدج األنداق     

الثقافية والسعخفية في خمج الذاعخ فال يسكغ إغفال ضاىخة لغػية أو ممسح أسمػبي أو ندق 
نري مخكدؼ أو ىامذي في الخصاب دون معايشة أو تحميل وتأويل، بسا يقتزيو السقال 

السقام معا، ثع الدياق والحال، وبعجىا السحيط والسجال، وكل ذلظ بسيكانيدمات أداتية ال و 
 تشأػ بالشز في سخاديب المحجودية السعشى ووىع السرصمح.

ال يتع سبخ أغػار السبجع التي تتجمى في خصابو، إال بسقػمات إجخائية قادرة  
سة الشز الخارجية التي تتكػن عمى تفجيخ الشز مغ الجاخل، حيث يتع االنتقال مغ ىشج

مغ بشيات لغػية وغيخ لغػية، وصػال إلى عسق الشز وفحػاه الحؼ ال يكػن فيو شيء 
ضاىخ سػػ السعاني والجالالت التي تتذكل في ترّػر القارغ وخيالو، بسا تمقفو مغ 

 مؤشخات نرية عغ شخيق الدسع )شفاىة( أو الخؤية البرخية )كتابة(.
ــــ إذا ــــ قادرة عمى نقل الحسػلة الجاللية مغ ذات مبجعة إلى فالطاىخة المغػية  

متمق، دون إخالل بالخسالة السخجػة مغ العسل اإلبجاعي وداللتو، ميسا كان نػع الذكل 
الحؼ تتجدج فيو واألساليب واألنداق التي تتشّدل فييا. حيث تعتبخ المغة الشاقل األميغ 

لسبجع التعبيخ عشو، سػاء تعّمق ىحا السحتػػ بالسذاعخ السخن لمسحتػػ الجاللي الحؼ يخيج ا
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واألحاسيذ أو األفكار والكيع، و"إن األلفاظ إذا كانت أوعية لمسعاني فإنيا ال محالة تتبع 
السعاني في مػاضعيا. فإذا وجب لسعشى أن يكػن أوال في الشفذ وجب لمفع الجال عميو 

بية تجدج ىحا السشحى في أسسى صػره؛ . والمغة العخ (2)أن يكػن مثمو أوال في الشصق"
كػنيا تذتسل عمى العجيج مغ السدايا تؤىميا لحلظ، فيي التي تحػؼ الحخكات اإلعخابية 
الستشػعة، واالشتقاقات الستعجدة والريغ الستسيدة، حيث يدتصيع الستكمع بيا أن يحّسل 

المفع العخبي شحشة المفع معاني المتشالية بتغيخ التخكيب والترخف في األسمػب، ولكأّن 
مغ السعاني مثل التيار الكيخبائي، لحلظ تبقى القخاءة في الخصاب العخبي قجيسا أو حجيثا، 
شعخا أو نثخا خاضعة لسبجأ الشدبية واالحتسال، وىحا ما يشتج عشو تعّجد القخاءات لمشز 

 الػاحج.  
 النص:

 لبدقط المهى بين الدخهل فحـــهم  قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل
 ما ندجتها من جنــهب وشمــــألـــــــل  فتهضح فالمقراة لم يعف رسمه

 ـــــأنه حب فـــمفـلـها كــــــــــــــــــــــوقيــــــعان  ــاتهـــــــــترى بعر اآلرام في عرصــ
 لدى سمرات الحي نـــــاقف حنظل  كأني غــــــداة البين يهم تحّممها

 همك أسى وتجّملــــــــيقــــهلــــهن ال ت  همـوقهفا بها صحبي عمي مطي
 (3)فهل عند رسم دارس من معهل  راقٌة ـرٌة مهــــــــــــوإّن شفـــــــائي عب

 المدتهى الرهتي:
ىحا السدتػػ بجراسة أىع الطػاىخ الرػتية التي تجمت في ىحا السقصع،  ييتع 

بجءا مغ مػسيقى اإلشار، وصػال إلى مػسيقى الحذػ، "ويفتخض ىشا أن الطاىخة 
. وربط (4)اإليقاعية الػاحجة تذكل عالقة في جدج متكامل متشام مغ العالقات اإليقاعية"

فكل ضاىخة صػتية تحسل داللة أو أكثخ  كل ضاىخة بالسعشى الحؼ تشيس بو في الخصاب،
في الشز، ال يسكغ إغفاليا بأؼ حال مغ األحػال، ويبجأ التحميل بفحز الطػاىخ 
الرػتية دون غيخىا مغ الطػاىخ األخخػ، يخجع إلى شبيعة وجػد الخصاب نفدو، إذ 

 يكػن صػتا مشصػقا قبل أن تجدجه الكتابة في الحخوف والكمسات.
العخوض في الذعخ الجاىمي قج يطيخ لمجارس بأنو سابق  إن الحجيث عغ عمع 

ألوانو في ذلظ العرخ؛ لكػن الذعخ الجاىمي أسبق تاريخيا مغ وجػد عمع العخوض؛ 
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باعتبار ىحا األخيخ ضيخ في العرخ األمػؼ مع الخميل بغ أحسج الفخاىجؼ، ولكغ أصل 
إلى أحكام وقػاعج وجػد عمع العخوض باألساس ىػ الذعخ، حيث أن الخميل لع يتػصل 

الذعخ الرػتية إاّل بعج دراسة كل شعخ العخب الحؼ سبقو، ثع استخمز مشو تمظ األوزان 
التي سساىا بحػرا ودوائخا. غفل عغ بحخ واحج مشيا أدركو تمسيحه األخفر فدسي بحلظ 
الستجارك، وكان الذعخ العسػدؼ القجيع ال يخخج عغ تمظ األوزان بأوصافيا التي حّجدىا 

ميل وتمسيحه ميسا كان غخض القريجة أو العرخ الحؼ قيمت فيو. لحلظ جاز دراسة الخ
 شعخ امخغ الكيذ بتمظ القػاعج، وتصبيق أحكاميا عمى نطسو.

 الدائرة:
تزع ىحه الجائخة بحخ الصػيل  تشتسي ىحه القريجة إلى دائخة السخمتف، 

مختمفة الختالف ما فييا مغ الزابط خساسيا وسباعيا ويفتتح  والبديط والسجيج، و"تدّسى
 . وقج اتجو امخغ الكيذ إلى تػضيف أوزان بحخ الصػيل مشيا في ىحه القريجة.(5)بحكخىا"

( 02فبحخ الصػيل مغ البحػر ذات الشفْذ الصػيل، ومقاشعو الرػتية ) 
بقميل مغ مقاشع بحخؼ ( مقاشع قريخة، أؼ أقّل 2( مقصعا شػيال و)02مقصعا، مشيا )
 ( مقصعا.02دائخة السؤتمف )

وقج يخجع اختيار الذاعخ لسقاشع مػسيكية تشتسي إلى دائخة السختمف لعجة 
اعتبارات مشيا: أن حياتو كانت قائسة عمى االختالف والتشػع، مغ أميخ متخف، إلى ممظ 

ا، بحخ، ثع ضميل، إلى ذؼ القخوح وىحه التدسيات تختبط بسخاحل عيذو الستشػعة أيز
صخاع، وأخيخا ضياع. لحا جاء نغع القريجة مختمف اإليقاع بيغ السقاشع الرػتية الصػيمة 
والسقاشع الرػتية القريخة، مجّدجا الحالة الذعػرية التي كان عمييا السبجع لحطة 

 اإلبجاع، والغخض السخجػ مغ وصف الصمل والبكاء عمى الجيار،ونعي األىل واألحبة. 
 بحر القريدة:

وىػ مغ . (6)"ألنو شال بتسام أجدائو" القريجة مغ بحخ الصػيل وسسي بيحا االسع 
البحػر السسدوجة، يتخكب مغ تفعيمتيغ مختمفتيغ )فعػلغ/ مفاعيمغ(، و"أصل الصػيل 

. أؼ يتخكب مغ أربع تفعيالت في كل شصخ )فعػلغ (7)فعػلغ مفاعيمغ أربع مّخات"
(، وبسجسػع ثساني تفعيالت 0׀0׀0׀׀ 0׀0׀׀ 0׀0׀0׀׀ 0׀0׀׀مفاعيمغ فعػلغ مفاعيمغ/ 
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( مقاشع 2( مقصعا شػيال و)02( مقصعا صػتيا مشيا )02في كل بيت، تحتػؼ عمى )
 قريخة، وقج استعسمو الذعخاء العخب القجامى كسا وضع في األصل.

وبحخ القريجة يؤّول عمى ثالثة أوجو، األول يتعمق بالتدسية المغػية لمبحخ،  
فيو ىل مسدوج أم صافي أّما الثالث فيبحث في شػل الشفذ وقرخه عمى والثاني يشطخ 

السج األفقي لألبيات. ذكخ الدجاج أن ابغ دريج أخبخه عغ أبي حاتع عغ األخفر قال: 
"سألت الخميل بعج أن عسل كتاب العخوض: لسا سّسيت الصػيل شػيال؟ قال: ألنو شال 

 .(8)بتسام أجدائو"
إلى اختيار ىحا اإليقاع لعجة أسباب مشيا: كػنو يعاني اتجو الذاعخ امخغ الكيذ  

مغ فقج األىل واألحبة والجيار فحجع السعاناة يتصمب نفدا شػيال يالئع ذكخ مثالب 
ومشاقب الجيار السشجثخة والطاعشيغ عشيا. أّما كػن تفعيالت بحخ الصػيل مسدوجة فقج 

األلفة والفخاق والبحخ والذطف،  يخجع إلى ذاتية السبجع نفديا، التي امتدجت فييا عػاشف
الدعادة والذقاء. وعالقة اسع بحخ الصػيل بسعشى وغخض السقصػعة فحلظ فيو داللة 
شخيفة، حيث كان شػل غياب الذاعخ عغ أىمو والقبيمة سببا في مقتل أبيو السمظ ورحيل 

 العذيخة وانجثار الّجيار، فخبسا لػ كان حاضخا لحاد عغ أىمو ووششو.
 دة:روي القري

حخف الخوؼ ىػ الػحجة الرػتية الرغخػ الجالة في الخصاب الذعخؼ، يأتي في  
خاتسة كل بيت مغ أبيات القريجة في الذعخ العسػدؼ، وفي ىحه القريجة وقع اختيار 

 (، ليجعمو قافية لكل بيت، حيث يشغمق عشجه معشى كل بيت.الالمالذاعخ عمى حخف )
و االجتساعي وضخوف معيذتو وأحجاثيا، إن الستأّمل في حياة الذاعخ ومحيص  

قج يجج أّن ىحا الحخف )الالم( حاضخ في كل األسساء والحخوف الجالة عمى ذلظ، فيػ 
ممظ ضميل، ابغ ممظ، يعير في نطام قبمي، يشحجر مغ اليسغ اسسو امخغ الكيذ، يشتسي 

اشسة، إلى الجشذ العخبي، عدل عغ قبيمتو بدبب تغّدلو بالشداء وخرػصا ابشة عسو ف
ليعير صعمػكا في البػادؼ، يعاقخ الخسخ ويستيغ القشز، ولّسا سسع بسقتل أبيو قّخر 
االمتشاع عغ  تمظ الحياة الاللية، والعػدة لمقبيمة مغ أجل االنتقام لجم أبيو، واستخداد 
السمظ الزائع. "فالذكل ىػ مجسػع العالقات السعقػدة بكل عشرخ داخل الشدق، 

 .(9)ىػ الحؼ يدسح لعشرخ ما بأداء وضيفتو المغػية" ومجسػع ىحه العالقات
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والالم جدء مغ كمسة )التحّػل( وىي مخحمة مفرمية في حياة السبجع لحطة  
اإلبجاع، وىي أيزا جدء مغ حخف الخفس )ال(، وىحا السقصع الذعخؼ الحؼ يعّبخ بو 
الذاعخ عغ وصف األشالل ونعي األىل وتاج السمظ، يػحي بسعشى شسػلي إلى الخفس 

كل ىحا قج يجعل القارغ يتمسذ اختيارات القاشع لسا آلت إليو القبيمة وحياتو الخاصة. ف
الذاعخ اإلبجاعية ويفيع مجػ تخّسخ المفع في خمج الحات السبجعة قبل مخحمة اإلبجاع 
الذعخؼ، ومجػ تفاعل الرػت بالسعشى زمغ التعبيخ وإنذاد القريج. "وما دامت كل فكخة 

أن نتبع  ىي فكخة عغ شيء، كسا رددت الفشػمشػلػجيا ذلظ عمى مدامعشا فسغ حقشا
نرل إلى الذيء نفدو ومغ األندب أحيانا كثيخة، عشجما يتعمق  أنمدمدل الجالالت إلى 

 .(10)األمخ بسادة السجلػل أن نتحجث بمغة األشياء"
وقج جاءت حخكة الخوؼ )كدخة( تدايخ الحالة الذعػرية التي كان عمييا السبجع  

، يتجّخع كؤوس الحدخة لحطة اإلبجاع، فقج كان مكدػر الخػاشخ، مجخوح السذاعخ
فقج كان امخغ الكيذ يختار "ضخوب  واألسى بعجما فقج العخش واألىل والعذيخة واألحبة.

القريجة ليػحي بكيع تعبيخية تالئع مقتزيات األحػال وانفعاالت يقاع ومداحات فزاء اإل
    .(11)الشفػس"

 
 

 المدتهى التركيبي:
تحميل عالقة األلفاظ السدتقمة  "لقج أصبح الشحػ في كثيخ مغ مباحثو يدتيجف 

بالسعاني، ثع يدتيجف تبعا لحلظ شبيعة الػحجات الكمية وعالقاتيا التجاورية التي يبجعيا 
 . (12)الشحػ، أو لشقل إنيا ىي التي تبجع الشحػ الخاص بيا"

(، لمجاللة عمى وقع الرجمة ومجػ قفااستيل الذاعخ ىحه الصممية بفعل الشجاء )
عة أمام ذلظ السػقف السييب، وجاء ىحا الفعل عمى صيغة السثشى، ترجع الحات السبج

تػحي بأّن الذاعخ كان مع رفيقيغ، "وقيل بل خاشب واحجا وأخخج الكالم مخخج الخصاب 
مع االثشيغ، ألن العخب مغ عادتيع إجخاء خصاب االثشيغ عمى الػاحج والجسع، وإنسا 

شيغ: راعي إبمو وراعي غشسو، وكحلظ فعمت العخب ذلظ ألن الخجل يكػن أدنى أعػانو اث
 . (13)الخفقة أدنى ما تكػن ثالثة، فجخػ خصاب االثشيغ عمى الػاحج لسخور ألدشتيع عميو"
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وىشاك مغ يخػ بأن ألف آخخ الفعل ليدت لمتثشية، بل ىي لمتكخار والتقجيخ  
وىحا )قف، قف( وتجشبا لحلظ في اإلبجاع الذعخؼ نابت )األلف( عمى الفعل السكّخر، 

الخأؼ يتػافق كحلظ مع السػقف الحؼ ىػ بإزائو الذاعخ ـ الحدن والرجمة ـ فال ضيخ أن 
يكّخر الستكمع الكمسة تساشيا مع حجع السعاناة وشّجة األزمة، والذاعخ ىشا يعاني مغ مأساة 
الفقج ومدؤولية االنتقام وىػ القائل عغ والجه: ضيعشي صغيخا وحّسمشي ثأره كبيخا، ال 

ػم وال سكخ غجا، اليػم خسخ وغجا أمخ. "فإلحاق األلف أمارة دالة عمى أن السخاد صحػ الي
السخاد  (14)﴾هن  ع  ج  ار   بّ  ر   ال  ق  تكخيخ المفع كسا قال أبػ عثسان السازني في قػلو تعالى: ﴿

 مشو: أرجعشي أرجعشي أرجعشي، جعمت الػاو عمسا مذعخا بأن السعشى تكخيخ المفع مخارا.
فغ عمى جية التأكيج فقمب الشػن ألفا في حال الػصل؛ ألن ىحه وقيل: "أراد ق 

الشػن تقمب ألفا في حال الػقف، فحسل الػصل عمى الػقف، أال تخػ إنظ لػ وقفت عمى 
. والتأكيج ىشا يػحي بحكيقة السػقف وصجق (16)قمت: لشدفًعا؟" (15)﴾ن  ع  ف  د  ن  ل  قػلو تعالى:﴿

( معسقا التجخبة الذعخية في تيار نبكآخخ ) السعاناة، فيدتصخد في القػل الذعخؼ بفعل
السأساة والحدن، وىػ فعل مزارع بريغة الجسع، يشقل الستمقي إلى داخل السذيج 
السأساوؼ ليعير معو السعاناة ويؤكج في الػقت ذاتو قسة األسى والحدخة التي انتابتو في 

ال مغ االنفعال إلى تمظ المحطة اإلبجاعية. واالنتقال مغ األمخ إلى السزارع، ىػ انتق
الّتفاعل، وقج اقتزت التجخبة الذعخية في مصمع البيت األول ىحا األسمػب، دون تخك 

 فدحة شعخية بيغ الفعميغ وذلظ ما يعسق أواصخ التػاصل بيغ السبجع والستمقي.
لقج جاء الفعل السزارع في التخكيب عمى شكل جػاب الصمب الحؼ يدبقو )فعل  

ف حخف العمة، ليرػر استجابة الخفيقيغ ألمخ الذاعخ بكاًء األمخ( وىػ مجدوم بحح
يأمخ فيجاب. ولعل ىحا ما جعل الشقاد  !وتفجًعا، كيف ال؟ والصمب مغ ممظ غاّلب

 يقػلػن عمى امخغ الكيذ: إنو بكى واستبكى وقف واستػقف. 
وبعجىا يشتقل الذاعخ لحكخ سبب البكاء والّتفّجع بقػلو: )مغ ذكخػ حبيب  
)مغ( في المغة حخف تبعيس لكغ في ىحا الدياق أدت معشى التعميل ـ وحخوف ومشدل(، 

الجخ تشػب عمى بعزيا البعس في الكالم ـ والحكخػ ىػ كل ما يعمق بالحاكخة مغ أحجاث 
ذات وقع عمى الشفذ، تْعُمُق قدخا وجبخا عمى الشفذ البذخية، لكػنيا قػة ضاغصة تتدمط 

ادتو، ال يدتصيع التخمز مشيا وإاّل تخّمز مغ عمى خمج اإلندان وىي خارجة عغ إر 
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الحكخيات الدّيئة واحتفع بالحكخيات الجسيمة. ومغ "يسعغ الشطخ في السقجمات جسيعا، 
يخاىا تجور عمى معاني الذػق والحشيغ إلى الساضي. وأؼ شيء في حياة اإلندان، في 

 .(17)كل زمان ومكان غيخ الحكخيات"
الحكخيات، ذلظ أّن "الػقػف عمى األشالل، )حبيب ومشدل( ىسا مؤشخان عغ  

وذكخ السحبػب، وأّن الذاعخ لع يجسع بيشيسا عبثا واعتباشا في مػقف واحج، أو صػرة 
.  فمفع )حبيب( ورد نكخة يػحي (18)واحجة، بل جسع بيشيسا ليخمد إلى الحياة والسػت"

يذي بالعذيخة أو بحكخػ الحبيبة، كسا يسكغ أن يػحي باألىل والعائمة، وكحلظ يسكغ أن 
القبيمة بخمتيا. وكحلظ لفع )مشدل( فإنو يعػد عمى مشدل الحبيب أو بيت العائمة أو عخش 
السمظ؛ ألنو ورد نكخة فيػ متعّجد الجالالت يالئع تشػع حياة الذاعخ، واختالف مخاحميا. 

  . (19)واستخجاع الحكخيات في الخصاب الذعخؼ "يختكد عمى جسمة مغ القخارات السجّخبة"
ثع يشتقل الذاعخ إلى الذصخ الثاني مغ البيت األول )بدقط الّمػػ بيغ الجخػل  

فحػمل( ليحجد السػضع بسعالع مكانية ثابتة، ومغ الجيات األربع، مكسال إياىا في البيت 
الثاني )فتػضح فالسقخاة(، فمػ تخّيل القارغ حجود قبيمة السمظ الذاعخ لػججىا عمى الشحػ 

ذخق )الجخػل( ومغ الغخب )الحػمل( وذلظ ما يػحي بو الطخف )بيغ( التالي: مغ جية ال
 وشساال تحّجه )تػضح( وجشػبا )السقخاة(، والسكان في سفح كثيب الخمل )بدقط(.

إن تحجيج السكان مغ أربعة جيات ال يعشي معخفتو بجقة فحدب، وإنسا يجّل عمى  
يع الصبقة التي يشتسي إلييا وعي السبجع بحجود السسمكة وىحا ما يؤّدؼ بالقارغ إلى ف

الذاعخ )السخكد االجتساعي(، إنو أميخ بغ ممظ يجب أن يعي حجود مسمكتو، وجغخافيا 
وششو لمحود عشيا والديادة عمييا، وليذ ألن "السخاَشَب ال يعخف شيئا تمظ السشازل ... 

ي وكحلظ بل ألن ىحه السشازل تتجاوز في أبعادىا السػاد التي تؤلفيا في الحيد السػضػع
 .(20)السداحة السػضػعة ليا، إلى أبعاد في نفذ الذاعخ"

)لع يعف رسسيا( أؼ لع يسحى أثخىا ومعالسيا، والعبارة تعػد عمى السشدل، بعج  
تحجيج حجوده ورسع مػضعو، وكانت العبارة تػحي في التخكيب بقػة األساس الحؼ بشي 
عميو السشدل، وىػ مجعاة لمتأمل كيف تحػل مغ معمع مكاني إلى مشعع استميام؟، يدتميع 

 صصبار والجمج.مشو الذاعخ مذاعخ الّتحّجؼ واال
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فخغع محاولة الخياح شسذ معالسو إاّل أنو بقي صامجا شاىجا عمى مغ بشاه  
وسكشو )لسا ندجتيا مغ جشػب وشسأل( ولكأّن رياح الجشػب تخيج أن تغصي معالع السكان 
وتسحػىا، فتأتي ريح الذسال لتكذف عشيا الغصاء وتشدع عشيا الخمال والسعالع صامجة 

 مل الحت والتعخية القزاء عمييا.ثابتة، لع تدتصع عػا
ومشو فإن الحات السبجعة اتحجت مع معالع السكان لتذكل مػقفا مػّحجا، وىػ  

الرسػد والّتحجؼ في وجو العػامل الصامدة، التي تخيج أن تقزي عمى السكان واإلندان 
 معا. ولسا كان السكان معادال مػضػعيا يجػز لمقارغ أن يقػل: إن الذاعخ امخغ الكيذ
أراد أن يقػل: يجب عمّي أن أصسج وأكافح في وجو ىحه الشػائب والسمسات، مثمسا ترجت 

 معالع السكان لعػامل الحت والّتعخية.
ىشا اّتحج حال اإلندان بػاقع السكان في مخكدية الشز الذعخؼ، حيث أصبح  

صػرة  الذاعخ يتحجث عمى السكان مخبخا عغ أحػالو، وإذا تحّجث عغ الحات تمّسذ القارغ 
السكان، وىحه الفاعمية الذعخية تصبع باقي أبيات القريجة التي تتحجث عغ أغخاض 
مختمفة، وتمظ محاولة مغ الذاعخ إلى ندج لحسة قػلية تمتحع فييا مذاعخ الخوح بخوح 

 العرخ الحؼ يعير فيو، والبيئة التي احتزشتو.
 حب فـــمفـل وقيــــــعانها كـــــــأنه  ترى بعر اآلرام في عرصــــاته

ثع يدتصخد الذاعخ في الشطع الذعخؼ معّبخا عغ ذلظ السكان الحؼ أصبح قفخا،  
بعجما كان آىال عامخا، فعّسختو الحيػانات البخية، وتخكت فيو بعخىا، ولكغ أّؼ نػع مغ 

الذجيجة البياض التي تتمحذ بالشطخ إلييا  الحيػان سكشو بعج اإلندان؟ إنيا اآلرام الشاعسة
. وىشا ممسح آخخ يذي بو سياق الخصاب وىػ: قجسية السكان، !األعيغ، وتذتيييا القمػب

 حيث بعجما أصبح مقفّخا لع يدكشو إال الجسيل مغ الحيػانات البخية.
في ىحا البيت انتقل السبجع بعقل القارغ مغ األمخ والػصف الجقيق في البيتيغ  

دابقيغ إلى الحػاس )الخؤية البرخية( لتعسيق الفيع وتػضيح الرػرة أكثخ، وذلظ ما ال
 يعدزه التذبيو التسثيمي )بعخ اآلرام، كأنو حب فمفل(.

"وفي معايشة السخئي لجػ فاعل )تخػ( ندتصيع أن نخصج ثشائية السصمق/ السقيج  
. حيث حّػل الذاعخ (21)مغ خالل دراستشا لمحجث المداني حامل ىحه الثشائية الزجية"

ضسيخ السخاشب مغ صيغة التثشية والجسع إلى صيغة السفخد السخاشب )أنت(، وىحا 
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تحػل داللي وانتقال معشػؼ مغ التعسيع والكثخة إلى التخريز واإلفخاد، حتى يجعل 
الستمقي يذعخ وكأنو ىػ السخاشب بالسشصػق الذعخؼ وىحا مجعاة لجعل الستمقي في 

 اعال ومجركا. مخكدية الخصاب متف
 لدى سمرات الحي نـــــاقف حنظل  كأني غــــــداة البين يهم تحّممها

بػصل بالغي يتحػل الذاعخ مغ مخاشبة اآلخخ إلى وصف حالو، ليرػر ذاتو  
وىي تتجخع كؤوس الحدخة واألسى ومخارة البيغ ولػعة الفخاق، وىػ واقف في وسط الحي 

مان )اليػم( ضخف زمان والسكان )سسخات الحي( ودمعو يشدكب ألسا ووجعا، محّجدا الد 
ضخف مكان، وبحلظ يزيف مؤشخ آخخ مغ مؤشخات الحدن واألسى بعجما سبق وأن 

 صّخح بالسكان في البجاية، حّجد الػقت والدمان في ىحا البيت.
لقج صاحب التحػل في ضسائخ السخاشب ىحا تحػل في األزمان، حيث بجأ  

ضي في ىحا البيت، وىشا ممسح داللي وىػ: العػدة بحىغ باألمخ والسزارع ليعػد لمسا
القارغ إلى معشى )ذكخػ( مجعاة البكاء في البيت األّول وسبب تعاسة الذاعخ، كسا أنو 

 يخجع إلى زمغ مغادرة األحبة بدبب تغّدلو بشداء العذيخة، وبجاية مأساة الفقج.
رت ذلظ السػقف ما أحدن أداة التذبيو )الكاف( في بجاية البيت، حيغ صػّ  

الحديغ، ونقمت القارغ إلى معايذة التجخبة، خاصة حيغ الترقت بأداة التػكيج )أن( التي 
تجرأ عغ الستمقي الذكػك في حكيقة السػقف، لتديج صيغة اسع الفاعل )ناقف( السػقف 

رة تأكيجا وفاعمية والتي تفيج استسخارية البكاء وشػلو، وأّؼ نػع مغ البكاء؟. إنو بكاء السخا
 واأللع الحؼ يرػره لفع )حشطل( في خاتسة البيت. 

 يقــــهلــــهن ال تهمك أسى وتجّمل  وقهفا بها صحبي عمي مطيهم
فيقف األصحاب حاال بجانب الذاعخ لسػاساتو، وىع راكبػن مصاياىع يقػلػن: ال  

تيمظ نفدظ تأسيا وتحدخا عمى الطاعشيغ عشظ، وارحع نفدظ بجسيل الربخ، وىي عادة 
اىمية الػقػف مع الراحب في السحغ والذجائج، صّػرىا الحال في مصمع البيت )وقػفا( ج

 وختسيا أمخ الخجاء )تجّسل( في نياية البيت.
كان استيالل البيت باسع )وقػفا( يثبت حكيقة األمخ مع األصحاب ويؤكج  

ترػر وقػفيع إلى جانبو، وجاء الذصخ الثاني بثالثة أفعال )يقػلػن، تيمظ، تجسل( ل
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ترّجع الحات وشّجة معاناتيا في ذلظ الطخف السكاني والدماني العريب وعجم قجرة 
 الذاعخ عمى لسمسة جخاحو بشفدو.
 فهل عند رسم دارس من معهل؟.  وإّن شفـــــــائي عبرٌة مهراقٌة 

فيجيبيع الذاعخ في البيت التالي مؤّكجا )وإن شفائي عبخة ميخاقة( بأن عالجو  
وفي ذلظ السػقف ال يكػن إاّل بالجمع السشيسخ الحؼ يذفي غيع الشفذ  مغ تمظ الرجمة

التي فّخشت فيسا مزى، فالبكاء بقجر ما ىػ سمػك انفعالي تأثخؼ ىػ أيزا راحة مغ 
اليع وإخخاج لعػاشف جياشة ال تقػػ الشفذ عمى ردىا سػػ بخّدة فعل ىي البكاء، ومغ 

دان إذا كان سببا في الفجيعة أو مقرخا في ورائو تأنيب لمزسيخ التعيذ الحؼ يؤنب اإلن
 أسباب عجم وقػعيا.

ثع يدتفيق الذاعخ مغ بخاثغ الحدن واألسى باستفيام )فيل عشج رسع دارس مغ  
معػل؟( ُيقخأ عمى وجييغ: األول ضاىخ سصحي مفاده أن الذاعخ مدتسخ في بكائو، 

لػجو الثاني فيػ أعسق مغ ويخيج أن يجسع مغ يبكي معو عمى تمظ الخسػم البالية، أّما ا
األول داللة، حيث أن الذاعخ يتداءل عغ مغ يعّػل عشيع في إعادة بشاء القبيمة مغ 
ججيج، وبث الحياة فييا بعج مػتيا؛ لكػنو لع يقبل ما آلت إليو مغ فشاء وإقفار، بعجما 

 اعتاد عمييا في شبابو آىمة عامخة مدتبذخة.
لجاىمي، ىػ رجل مجّجد فإنو بعج ما نطخ إلى ويؤّكج فالتخ بخاونو: "أن الذاعخ ا 

تيجيج الػجػد بجخأة أكيجة، اكتدب نذاشا ججيجا، عدما قػيا. إن العدم عمى الحياة والعسل، 
ليذ مسكشا إاّل إذا أدرك اإلندان أن وجػده محجود متشاه، وأّن كل إمكانات العسل تقع في 

ىحا ىػ ما أراه في أبيات القجماء،  ىحا الحجود. واإلندان ممدم بتحقيق ىحه اإلمكانيات،
 . (22)ولحلظ أعتقج أّن ىحا الذعخ السيّجد بالشديان، شاىج عمى ما يحخك تاريخ اإلندان"

 المدتهى الداللي:
قامت وحجات األبيات عمى أسمػب السفارقة، وتشامت أفكار الذاعخ في ىحه  

اليجم(،  ≠القريجة عمى الثشائيات الزجية التي تجور حػل بشية صخاعية كبخػ )البشاء 
وكانت الثشائيات الزجية الرغخػ مشّػعة بيغ السكان والدمان والزسائخ والحال والسػاقف، 

الساض( لقج كان الخاىغ  ≠زمشية تزّسشية )الحاضخ  حيث بجأ في البيت األول بسفارقة
مفجعا مفدعا بعجما كان الساض سعيجا مفخحا. ثع انتقل في البيت الثاني إلى السفارقة 
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الخسع(، إذ ال يربح السشدل رسسا إال بعجما كان مكتسل األركان قائع  ≠السكانية )السشدل 
 شسأل(. ≠ت )جشػب األجداء. وفي الذصخ الثاني مغ البيت مفارقة الجيا

حيػان،  ≠مقفّخة، إندان  ≠ليشتقل في البيت الثالث إلى مفارقات أخخػ بيغ )آىمة  
حب( وىي تتعمق بتحّػل السكان عبخ الدمان مغ آىل باإلندان والشعع إلى مقفخ  ≠بعخ 

يدكشو الحيػان وال يخػ فيو سػػ فزالتيا الستشاثخة في ساحاتو وباحاتو، وذلظ ما حّػل 
الذاعخ مغ سعادة إلى تعاسة. وججلية الدمان بيغ الساضي والحاضخ مازالت مذاعخ 

تديصخ عمى خمج الذاعخ فكل شيء في الساضي محّبب لمذاعخ، والحاضخ كمو مقت 
مقيت. "فسجخد شخح الساضي عمى انو وحجه السشيخ، واتخاذه نقصة مثالية متعالية يشبغي 

 .(23)ػ السشذػد"معانقتيا، مجخد ىحا الصخح يعشي أن الساضي ى
سببيا نأؼ األحبة ورحيميع عغ القبيمة في البيت الخابع، وىػ فخاق وّلج صخاع مغ  

األنا( يعكذ تعمق الحات السبجعة باآلخخ الغادؼ بال  ≠الفخاق، اآلخخ  ≠نػع آخخ )المقاء 
رجعة، وما يالقيو الذاعخ جخاء ذلظ مغ وحذة ووحجة تخميو في شػاشئ اليأس لتتقاذفو 

 تقّس وتديج. أمػاج
فتأتي خيػط األمل مغ األصحاب ـــــ في البيت الخامذ ــــ الحيغ أرادوا إخخاج  

الذاعخ مغ ضمسات البحخ وأمػاجو السػجعة إلى شخفات الشجاة والحياة، راجيغ مشو أن 
جمج(، وشمب تحػل شعػرؼ يحسل الذاعخ مغ  ≠يخخج مغ األسى إلى الّتجّسل )أسى 

لربخ، وىي مفارقة تدتشيس السذاعخ اإليجابية في الحات ضالم الحدن إلى نػر ا
السبجعة تخّمريا مغ السذاعخ الّدمبية الّدّيئة بقػػ فكخية واىتجاءات خاشخية تدتميع مغ 

 تكافل األصحاب وسشجىع لمذاعخ.
ليجيب الذاعخ رفاقو في صجر البيت الدادس باالستدالم لتأنيب الزسيخ  

ة، ثع يدأليع عغ مجػ استصاعتيع النقاذه مغ حالو، والخكػن لمسذاعخ الحديشة ىشيي
اىتالك( بدبب رحيمو عغ القبيمة وبعجه عشيا جّخاء  ≠بإعادة ما ضاع وىّجم )تخميع 

 ترّخفاتو الدمبية.
اليجم( التي تجور في فمكيا معاني األبيات،  ≠إن البشية الرخاعية الكبخػ )بشاء  

اآلخخ(،  ≠الحاضخ(، واإلندان )أنا  ≠تتعمق بالسكان )مشازل العذيخة( والدمان )الساض 
ومشو فإّن السبجع قج اتخح مغ السكان معادال مػضػعيا لمتعبيخ عغ حالو، واستميع مغ 
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عسػميا عغ فكخ أميخ الدمان فاعمية التحػل والتقمبات التي شخأت عميو، وتػحي في 
متخف ضّيع ممكا وفقج أىال وخدخ عذيخة، يرارع مغ أجل االنتقام مغ اآلخخ واستخداد 
ما ضاع، بتحّجيات شبو مدتحيمة. "وبالشطخ إلى ىحه الثشائيات التي مغ أفاعيل الصمل في 
 الػاقع والشز، نقّجر أنيا حخكات الدمغ عمى الزج مع اإلندان والصبيعة. وعشجما يعييا

اإلندان، يكػن قج حّجد مػقعو في الػجػد بعجما صّشف أشياءه بيغ عجو وحميف. وىكحا 
يجدج الصمل ىشا جػىخ ما في تجخبة اإلندان الجاىمي مغ وعي لميذاشة وخزػع 

 .(24)لمدمشية وفاعمية التغييخ السجّمخة"
ألجل ذلظ بث روح الحياة في الجساد برػره مدتميسا مشيا قػػ الّتحّجؼ والربخ  

)ندجتيا مغ جشػب وشسأل( وىحا ترػيخ استعارؼ جعل الخيح تشدج الخمال عمى رسػم 
السشدل وىي ثابتة لع تسحى؛ ألن ريح الجشػب التي تكخىيا العخب لكػنيا حارة وتحجث 

تدسيات مشيا: الدفػف، الدسػم ــــ كانت تحاول شسذ الدوابع ــــ وقج أشمقػا عمييا عجة 
معالع السشدل، فتأتي ريح الذسال الربا ـــ وىي محببة عشج العخب ــــ فتشدع تمظ الخمال 

 عمى الصمل وىػ صامج.
إنيا صػرة مشتدعة مغ البيئة العخبية الرحخاوية، تعكذ بجقة ذلظ الرخاع الحؼ  

ف الصبيعية القاسية، والعقمية العخبية الجاىمية كان يعيذو العخبي في ضل تمظ الطخو 
القائسة عمى الغمبة ومشصق القػة واألخح بالثأر، حيث البقاء لألقػػ وإثبات الػجػد ال يكػن 

 إاّل لألججر.
وكانت لقجسية السكان )القبيمة( في وججان العخبي مكانة خاصة، فقج صّػر  

بعخىا يذبو الحب اليشجؼ، وىػ تذبيو  الذاعخ القبيمة السقفخة تدكشيا حيػانات جسيمة
فخخؼ لمعخبي ازدراء لميشجؼ، كسا يشبئ عمى ثقافة العخبي السمسة بسا يحيط بيا مغ 
حزارات ومجائغ، وذلظ ما يعّدز قػل القائل بأن الذاعخ أميخ ابغ ممظ، يجب أن يعي 

 خب.حجود دولتو واألجشاس السجاورة لو وثقافتيا في السأكل والبشاء وأدوات الح
وىػ يرف قبيمتو السقفخة، تحّكخ الساضي يػم رحمت عائمة الحبيب عشيا بدبب  

تغّدلو بو، يػم كان يعير فييا وىي آىمة، فتخّيل ذلظ السػقف الحديغ السؤثخ والسبكي، 
وكأنو كان يجشي الحشطل التحاد الرػرتيغ في السخارة والسعاناة، وىي صػرة مدتميسة مغ 

 ية ونباتيا.الصبيعة الجاىمية القاس
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ثع يتحػل مغ الدمغ الساضي إلى الحاضخ بػقػف األصحاب عميو وىػ واجع  
أمام رسػم القبيمة يشعاىا وشيف الساضي يقزو بفعمتو التي كانت مغ أسباب انجثار 
القبيمة ورحيل أىميا، )وقػفا بيا صحبي عمي مصييع( وىػ وقػف مجازؼ يعشي مدانجة 

 ذ وقػف استعجاد وخذػع.الخفاق لو ومػاساتيع لو وىػ لي
إّن الستأّمل في السعجع الذعخؼ ليحه األبيات يتمسذ معالع البيئة الجاىمية مغ  

خالل األلفاظ السػّضفة في سياق األبيات مشيا ما يتعمق بالحياة السادية: )مشدل، المػػ، 
الجخػل، الحػمل، تػضح، السقخاة، رسػم، جشػب، شسأل، بعخ، عخصات، قيعان، حب 

سسخات الحي، رسع دارس(، وتػحي بالسعالع السكانية مغ مػاقع وآثار وبقايا، وتعبخ  فمفل،
عغ حال السكان زمغ اإلبجاع، وترّػر شبيعة القبيمة وما أصبحت عميو، وىي كميا 

 أسساء تثبت حكيقة السذيج.
ومشيا ما يتعمق باألحػال الشفدية والسعشػية واألحجاث، فقج يجج القارغ في 

ا، نبظ، ذكخػ، يعف، ندجت، تخػ، تحّسمػا، يقػلػن، تيمظ، تجسّل(، وأغمبيا الخصاب: )قف
أفعال تخصج رّدة فعل الذاعخ في مػقف الرجمة الحؼ تخكو فيو حال السكان بعج 
الّتحّػل، وتفاعل األصحاب مع الذاعخ ومدانجتيع لو. وفي مجسميا تخصج حخكتيغ 

يتحّقق مغ تػاجو األضجاد متزاّدتيغ "تذكالن نديجا ضخوريا لػجػد إنداني 
 .(25)وترارعيا"

وىسا حخكتان تختمفان في تبخيخ الدمػك اإلنداني في الػجػد، إحجاىسا تتجاوز 
األسباب التي تيّجد ىحا الػجػد، وقج تسثمت ىحه الحخكة باألفعال )لع يعف السشفي 

مة تخيج أن والستعّجؼ، يقػلػن الستعّجؼ، وتجّسل الالزم(، والحخكة الثانية تيجيجية ىجا
تقزي عمى الحزػر اإلنداني باليجم والفشاء، جّدجتيا األفعال )نبظ مزارع مجدوم؛ 

 ألنو جػاب الصمب، تيمظ متعّجؼ، ندجت متعّجؼ(. 
وأخخػ تتعمق باإلندان والحيػان مشيا: )الحبيب، اآلرام، البيغ، ناقف حشطل، 

يط الذاعخ السجتسعي، صحبي، مصّييع، أسى، شفاء، عبخة ميخاقة، معّػل(، وتعكذ مح
وأىع الحيػانات التي تعير في بيئتو، وإذا ُصّشفت عمى مخاحل حياتو تربح لفطة 
)الحبيب، صحبي( تسثل حياة البحخ، وألفاظ )البيغ، ناقف حشطل، شفاء، عبخة ميخاقة( 
تسثل مخحمة الرخاع، وكمستي )أسى، معّػل( تسّثال حالة الزياع. أّما كمستي )اآلرام، 
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فتسّثالن وسيمة التشقل والتخحال وشعام الخحمة، وحياة التخحال والتشقل خاصية  مصّييع(
 جاىمية معتادة.

افتتح الذاعخ القريجة بأسمػب إنذائي )قفا( وىػ أمخ حكيقي؛ كػن الذاعخ 
أميخ يخاشب مغ ىػ أقّل مشو شأنا وبحلظ يسّيج لسا يأتي مغ قػل وتفريل، حيث بجأ 

ظ( فػقف واستػقف وبكى واستبكى، ليشتقل بعج ذلظ إلى مجال بتعبيخ السعتبخ السرجم )نب
اإلخبار عغ أسباب ىحا الحجث الرادم باألساليب الخبخية الستشػعة، التي غمبت عمى 
أبيات الصممية وىي مالئسة لمتعبيخ عغ اآلالم والسعاناة التي ألست بالسبجع ومشاسبة 

ى عمى نغع بحخ الصػيل، لتحّقق إلخخاج أكبخ قجر مسكغ مغ زفخات الحدخة وآىات األس
بحلظ مّجا أفكيا في األبيات يدتػعب خػاشخ التجخبة الذعخية، ومػّلجات السػقف وأفكار 

 الخؤػ السػّزعة عمى جدج الخصاب.
ممي بأسمػب إنذائي استفيامي، بعجما أحّذ الذاعخ ثع يختتع ىحا السقصع الصّ 

ام غيخ حكيقي )فيل عشج رسع دارس مغ بالعجد عغ رّد السفقػد الدائل الغادؼ، وىػ استفي
معّػل( يفيج الحيخة والحدخة، ويعكذ ضياع الحات السبجعة في غياىب الزسيخ التعيذ 

القريجة الذعخية التي ترّػر الخسػم إن غاية  العاجد عغ تغييخ ذلظ السذيج السأساوؼ.
غخافية، وإنسا ىي إخبارنا بسعمػمات مشاخية وجوالجيار والحيػان والصبيعة واإلندان، ليدت 

 وما تثيخه فيشا تمظ السعاناة مغ عػاشف مساثمة.تعّبخ عغ معاناة الذاعخ 
باإلمكان "إن االنفعال الحؼ تثيخه القريجة يدتحق ىحا االسع مادام إحداسا فعميا 

، والخػف واألمل. الخ. إاّل أن تختيبو ضسغ إحجػ مقػالت الحياة االنفعالية: الفخح والحدن 
بيا في حياتشا اليػمية، وبيغ االنفعاالت الذعخية  ذ، كسا نحاالنفعاالت الػاقعيةبيغ ىحه 

. ففي حيغ يكػن االنفعال الػاقعي معيذا بػاسصة األنا، فارقا أساسيا شبيعتو ضاىخاتية
ء، إن مغ حاالتو الباششية، فإن االنفعال الذعخؼ يكػن محدػبا عمى الذيباعتباره واحجا 
نفديا، الحات عمى شخيقة أنا ُأوجج باعتبار ىحا تحػيال لمحات  تعيذو الحدن الػاقعي

الحدن ويكػن العالع الخارجي الدبَب الخارجي ليحا التحػيل. وعمى العكذ مغ ذلظ فإن 
يقال  أنالذعخؼ يجرك كرفة لمعالع. فالدساء الخخيفية حديشة ألنيا بمػن الخماد. يسكغ 

   .(26)"وعغ الثاني بأنو مػضػعي عغ الحدن األول بأنو ذاتي
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إّن الستسعغ في ىحا السقصع الذعخؼ يجرك تخنح الحات السبجع بيغ مػقفي 
االعتبار )السصمع( واالنكدار )نياية السقصع( بأساليب اإلخبار )الػسط(، ليرّػر مذيجا 
مكتسل الفرػل، وكأنو يحكي قرة مكتسمة األركان )مقجمة، وسط، نياية(، وىشا يدتصيع 

لمذعخ الجاىمي، وقيسة شػاىجه في تدجيل األحجاث  القارغ أن يجرك الججلية التاريخية
عبخ العرػر الدمشية، شخيصة أن يكػن "قادرا عمى تحػيل عالقات الشفي الدمبي بيغ 
أشخاف الثتائيات السحكػرة سابقا إلى عالقات نفي إيجابي، أؼ إلى عالقات إغشاء 

 .(27)وإخراب وتكامل وتشاغع"
 الخاتمة

يات السقاربة الدياقية الشدكية، تعشي التقخب مغ إن قخاءة الذعخ الجاىمي بآل 
الخصاب أّوال، ومغ حياة الحات السبجعة بتشػعيا ثانيا، وتالمذ مالمح العرخ وروحو 
ثالثا، وىحه العشاصخ الثالثة ىي حجود التأويل التي يقف عشجىا القارغ؛ ألن السعاني 

 السكتشدة في الخصاب تؤول إلييا.
الكيذ الحؼ يسثل عّيشة الصبقة الستخفة في عرخه،  أّما بخرػص الذاعخ امخغ  

فقج كانت العبارات الذعخية في شمميتو صػرة صادقة تعكذ نسط عيذو وسمػك حياتو في 
بيئة ضخوفيا صعبة، تتمخز محّجداتيا في ثالث عشاصخ أساسية ىي: القحل الصبيعي، 

عة والحزارة واإلندان واالنجثار الحزارؼ، والقسع الجشدي. "إّن عقجة العقع في )الصبي
 .(28)ككائغ متػالج( ىي أسذ الصممية ونػاتيا التي تتسحػر حػليا وتتشامى باالنبثاق عشيا"

وإّن "العقع ىػ السكػن لمحاضخ، وىػ سبب الحكخػ. وعشجما يزيف إلى  
فيػ يقجم بسا يعشيو لمذاعخ الجاىمي. ويفرمو عمى أنو الصبيعة  <<عقجة>>مفخدة  <<العقع>>

زج مع اإلندان متسثال في القحط. وفي الحزارة متسثال في االنيجام. وعقع عمى ال
 .(29)اإلندان الستػالج متسّثل في القسع الجشدي"

ى السدتػػ السعيذي الحياتي، لكغ مغ ناحية الشزج الفشي في تعاشي ىحا عم 
، فقج كانت لو ممكة لغػية وأساليب سيدتالقخيس ونطع القريج، كان عمى مدتػػ راق م

، حيث يحدغ اختيار المفع الحؼ يذّع تعبيخية وتخاكيب أسمػبية، قّل ما تججىا عشج أقخانو
دون تكّمف أو  سػضػعالتتساشى مع التي تالئع الغخض و  ساليبداللة، والتخاكيب واأل

 صشعة.
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شطع في القارغ، ف لجػأنو كان عمى وعي كبيخ بذخوط التقّبل وحدغ الّتمقي كو  
فأرسل ، وبالغيا ومعجسياوصخفيا بشى نرية تتكامل فيسا بيشيا صػتيا ونحػيا  شمميتو

عكذ ، متدقة الييكل تشػء بحسػلة داللية تخصابا في شكل لحسة قػلية مشدجسة السفاصل
تجّدجىا بشية القريجة الكمية، السػقف الحؼ ىػ بإزائو والتجخبة التي عاشيا، برػرة فشية 

  حجاتيا الجالة الرغخػ والعميا الستآلفة.بػ 
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 واقع البحث األسموبي العربي وممارساتو بين عاممي المثاقفة والترجمة.
 برج بوعريريج -جامعة دمحم البذير اإلبراهيمي بوبكر الرديق صابري د.

 برج بوعريريج -اإلبراهيميجامعة دمحم البذير  طالب دكتوراه جمال بدعودي 
 
 :ممخصال

ة استسجت ة العخبيّ ة مخجعا ومتكأ لمسشاىج الشقجيّ ة الغخبيّ لقج كانت السشاىج الشقجيّ  
قافي كان لمحػار الثّ اللة و رػص لمػقػف عمى الجّ مشيا  نطخيات عّجة في تحميل الشّ 

وقج نقل  ة،البيئة العخبيّ ة إلى بيئتيا الغخبيّ  مغفي نقل ىحه السشاىج   خجسة دور محػريّ والتّ 
باتيع في معالجة اة عبخ نرػص أعالميا وكتمعالع ىحه  السشاىج الحجاثيّ  العخب قادالشّ لشا 

ز مشيا " التحميل األسمػبي" الحي يجرس خرػصيات الشّ  ، الطاىخة األدبية ومجارستيا
السشاىج ز في ذاتو خالفا لبعس اعتسادا عمى الشّ  ألدبي ومسيداتو وتذكيالتو الفشيةا

وماىي تجميات السثاقفة والتخجسة  ؟ ةالعخبيّ راسات في الجّ  ةفسا ىػ واقع  األسمػبيّ  .األخخى 
مغ خالل ىحه الػرقة ىحا الدؤال السحػري الحي سشحاول اإلجابة عشو في مسارستيا؟ 

ة ة عغ األسمػبيّ مغ مفاـيع مشيجيّ  العخبة ض لسا نقمو بعس أعالم األسمػبيّ التعخّ بة البحثيّ 
وحسيج وسعج مرمػح، كخ عبج الدالم السدجي، وسشخز بالحّ ة إلى البيئة العخبيّ 

وعمي ماّلحي لشتعخف عمى جيػدىع يػسف وغميدي، واألكاديسييغ الجدائخييغ ، لحسيجاني
 .في نقل معالع السشيج األسمػبي عبخ السثاقفة والتخجسة

 المثاقفة -الترجمة -االختيار -االنزياح -األسموبية -الكممات المفتاحية: األسموب
Abstract: 
 
     The Western critical approaches were a reference and basis for the 

Arab critical approaches from which many theories were derived in 

analyzing the texts to determine significance. Cultural dialogue and 

translation had a pivotal role in transferring these approaches from their 

Western environment to the Arab environment, and Arab critics have 

conveyed to us the features of these modernist approaches through the 

texts of famous figures and their writings when dealing with the literary 
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phenomenon and its study, including "stylistic analysis", which studies 

the peculiarities of the literary text, its features and the artistic 

formations based on the text itself, unlike some other approaches. 

Therefore, what is the reality of stylistics and its practices in Arab 

studies? Through this research paper, we will try to expose the 

methodological concepts that some Arab scholars conveyed about 

stylistics to the Arab environment. We will focus, in particular, on Abd al-

Salam al-Masdi, Saad Maslouh, Hamid Lahmidani, and the two Algerian 

academics Yousef Ouaghlissi, and Ali Mallahi to get acquainted with 

their efforts in transferring the features of the stylistic approach through 

acculturation and translation. 
 
Keywords: style-stylistics-shift-selection-translation- acculturation 

  مقدمــــة:
ُتعّج الّثػرة التي أحجثيا العالع الّمغػي فيخديشانج دي سػسيخ في ميجان البحث  

راسات الّمغػية، ػي، أخرب بيئة أتاحت الفخصة أمام العمساء لالستثسار في مجال الجّ المغّ 
عجيجة أشمُّػا مغ خالليا عمى معالع وقػانيغ ججيجة تحكع الطاىخة  وفتحت ليع مشافح  

طخ عغ ة بغس الشّ ة ومػضػعيّ غػية ُتجرس دراسة عمسيّ اىخة المّ ة، وصارت الطّ االجتساعيّ 
ضعت القػانيغ ، فػُ دانيرس المّ االعتبارات التي ال تجخل في صمب اىتسام الجّ  كلّ 
حميل ف عمييا بالتّ ة والتعخّ اىخة االجتساعيّ الطّ  الع عمى أسخار طخيات والسشاىج لالشّ والشّ 
 راسة.والجّ 

( 7771-7635نت سائجة قبل نذخ كتاب دي سػسيخ )اغػية التي كقافة المّ الثّ ف 
ة ، فكانت دراسة تاريخيّ غة في شكميا الخارجيوز دراسة المّ ، لع تكغ تتجا7774سشة 
 ضيخت أفكار دي سػسيخ، إلى أن اخميغػي الجّ لمّ اطام ة لع تختخق الشّ مقارن

(Ferdinand de Saussure)  7774بطيػر كتابو "دروس في المدانيات العامة" عام 
 Albert)وألبيخت سيذياي  (Charles Bally)لي ، عغ شخيق تالمحتو كل مغ شارل با

Sechehaye). 
الحي أرسى قػاعجه أصبح مشيجا شارل بالي، وعمع األسمػب الحي ضيخ عمى أيجي  

قائسا مغ أبخز السشاىج الّمدانية حيث تقػم األسمػبّية بجراسة أسمػب األديب مغ خالل 
دراسة العشاصخ التي يدتعسميا لتحقيق التفّخد عغ شخيق اإلختيار الػاعي لػسائل التعبيخ 
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سّية بعيجا عغ التي تسّيده، لتكذف األسمػبية عغ مشابع  التأثيخ والتسّيد  بصخيقة عم
 األحكام الحاتّية.

 مفيوم األسموب واألسموبية :
 األسموب عند العرب: -7

8 جاء في لدان العخب البغ مشطػر8" ويقال لمّدصخ مغ الّشخيل أسمػب، وكّل شخيق لغـــــة
ويجسع أساليب واألسمػب  ...مستج فيػ أسمػب واألسمػب الصخيق والػجو والسحىب 

مغ القػل أي في  بمػب بالزع الفغ، يقال8 أخح فالن في أساليالصخيق تأخح ؼيو واألس
 1أفانيشو"
 " م ب  سمكت أسمػب و 8  أما جار هللا الّدمخذخي في " أساس البالغة " في مادة " س 

 2 8 شخيقتو وكالمو عمى أساليب حدشةفالن
والتي  (stilus)عشج الغخبييغ يعػد إلى الكمسة اّلالتيشية  (style) أما األسمػب 
لمحفخ والكتابة، وقج كان الاّلتيغ يدتعسمػنيا مجازا لمّجاللة  )السشقاش(أو )اإلزميل(تعشي8 

 .3عمى شكمية الحفخ أو شكمية الكتابة
  : األسموب اصطالحا

ارتبط مفيػم األسمػب عشج نقاد العخب القجامى بالبالغة، وقّجمػا بعس اإلشارات  
بة الحي اىتع بالّجراسات القخآنية "وإّنسا يعخف فزل التي تخز األسمػبّية ومشيع ابغ قتي

ُثخ نطخه، واّتدع عمسو، وفيع محاىب العخب وافتشانيا في األساليب، وما  القخآن الكخيع مغ ك 
  4خّز هللا بو لغتيا دون جسيع الّمغات "

كسا تحجث عبج القاىخ الجخجاني في "دالئل اإلعجاز" عغ الّشطع ودوره في حجوث  
السعشى باعتبار أّن األلفاظ متػفخة والحي يغّيخ السعشى ىػ نطع األلفاظ وتختيبيا عمى 
الػجو الّحي يقتزيو عمع الشحػ " وأّما نطع الكمع  فميذ األمخ ؼيو كحلظ، ألّنظ تقتفي في 

                                                 

م ب  (8 لدان العخب، مادةابغ مشطػ)7(  433، ص4002، 1لبشان، ج ، ط، دار صادر، بيخوت، )س 
م ب  (الدمخذخي8 أساس البالغة، مادة  )4(  234، دار السعخفة، بيخوت، لبشان، ص)س 
 71، ص  7776، 7صالح فزل8 عمع األسمػب مبادئو وإجخاءاتو، دار الذخوق، القاىخة، ط )1(
 74، ص7751، 4ابغ قتيبة8 تأويل  مذكل القخآن الكخيع، دار التخاث، القاىخة، مثخ، ط )2(
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.وبيحا فعبج القاىخ 5" ، وُتختِّبيا عمى حدب تختيب السعاني في الّشفذنطِسيا آثار السعاني
دعا إلى شمب السعشى ال إلى شمب الّمفع، فاألسمػب عشجه "يشُربُّ عمى الّصخيقة الخاصة 
في تختيب السعاني، وما تحػيو ىحه الّصخيقة مغ إمكانيات نحػّية، تسّيد ضخبا عغ ضخب، 

 6وأسمػبا عغ أسمػب"
 فرع من المدانيات: األسموبية 

الّمغة حيث تعّبخ دي سػسيخ بيغ ثالثة عشاصخ8 الّمغة، والّمدان، والكالم،  فّخق  
السمكة اإلندانّية التي تتجّمى في تمظ القجرات الفصخّية التي يستمكيا اإلندان دون عغ 

مدتسع يشتسي إلى  –يػ الّشطام الّتػاصمي الحي يستمكو كلُّ فخد متكّمع فالّمدان  اأمّ سػاه، 
مجتسع لغػي متجانذ، أمَّا الكالم، فيػ اإلنجاز الفخدي لّمدان وىػ خاضع لعّجة عػامل 

 ويقػم عمى محػريغ8تجعمو يختمف مغ فخد آلخخ 
يتكّػن مغ عشرخيغ  ( الحي L’axe Paradigmatiquesالسحػر االستبجالي) -7

، وأن الؿيسة الّجاللية لمعشرخ الّمداني تتحّجد بالسقابمة بيغ العشاصخ الّمدانية لدانييغ فأكثخ
 التي تدبقو أو تمحقو أو بيسا معا. 

(  فالكمسات بسعدل عغ اإلنجاز  L’axe Syntagmatiquesالسحػر الّخكشي) -4
  .7حاكخةالفعمي ىي في عالقة قائسة عمى التذابو مغ حيث تخكيب وحجاتيا في ال

 مفيوم األسموب حديثا عند الغرب:
في الّشقج األدبي  (Grim)في معجع  77ضيخ مرصمح األسمػب في بجاية القخن  

،  76548، وفي الفخندية عام 7624األلساني وفي السعاجع األنجميدية كسرصمح عام 
بالّمغػي كسا تخجع الجراسات الحجيثة في تعخيفيا لألسمػب إلى السقػلة الّذييخة الخاصة 

8" األسمػب ىػ الّخجل" ، ومغ تعخيفات األسمػب عشج الّمغػييغ   (Buffon)الفخندي بػفػن 
األسمػب شخيقة لمّتعبيخ عغ 8 "  (Pierre Garou) الغخبييغ نحكخ تعخيف بييخ جيخو

                                                 

 27ص، 4007سعج كخيع الفقي، دار اليقيغ، مرخ،  8عجاز، تحإلالجخجاني8 دالئل ا القاىخ عبج)3(
  44دمحم عبج السصمب8 البالغة واألسمػبية ، ص )4(
، 4072، 4أحسج حداني8 دراسات في المدانيات التصبيؿية، ديػان السصبػعات الجامعية، الجدائخ، ط )5(

   07ص
  706، ص  7776، 7دار الذخوق، القاىخة، ط ،صالح فزل8 عمع األسمػب )6(
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، وعّخفو كحلظ8" ىػ وجو لمسمفػظ يشتج عغ اختيار أدوات الّتعبيخ 9بػاسصة الّمغة " الفكخ
 10شبيعة الستكّمع ومقاصجه"وتحّجده 

8" إّن مغ الييغ أن ُتشتدع السعارف واألحجاث والسكتذفات أو أن (Buffon)ويخى بيفػن 
ُتبّجل، بل كثيخا ما تتخّقى إذا ما عالجيا مغ ىػ أكثخ ميارة مغ صاحبيا، كل تمظ األشياء 

عو أو  ىي خارجة عغ ذات اإلندان، أما األسمػب ىػ اإلندان عيشو لحلظ تعّحر انتدا 
 .11"تحػيمو أو سمخو 

فسا يسكغ أن نخمز إليو مغ خالل ما تقّجم أّن األسمػب يختبط بصخيقة تعبيخ كّل  
 متكّمع عغ فكخه ومقاصجه مغ خالل الّرياغة التي ىي ركيدة العسل األسمػبي.

 :مفيوم األسموب حديثا عند العرب
، 12والترػيخ والبحث والتعبيخ"يعخف أحسج الذايب األسمػب أّنو8" شخيقة الّتفكيخ  

كسا أورد تعخيفا آخخ8" لكّل أسمػب صػرة خاّصة براحبو تبّيغ شخيقة تفكيخه وكيؽية نطخه 
، مغ خالل 13لألشياء وتفديخه ليا وشبيعة انفعاالتو، فالّحاتية ىي أساس تكػيغ األسمػب"

سمػب ومشيع ىحيغ التعخيفيغ يتبّيغ أن أحسج الذايب لع يخخج عغ تعخيف الغخبييغ لأل
تعخيف الفخندي بػفػن الحي يعتبخ أّن األسمػب ىػ الّخجل، كسا ر بط بيغ ما أّصمو 
القجماء مغ دراسات بالغّية، حيث ربط األسمػب بالّشطع 8" األسمػب األدبي ىػ شخيقة 

  .14الكتابة أو شخيقة اإلنذاء، أو الّزخب مغ الّشطع والصخيق ؼيو "
                                                 

 70، ص7772، 4مشحر عّياشي، دار الحاسػب، حمب، ط األسمػبية، تخ8بييخجيخو8)7(
 717بييخ جيخو8 السخجع نفدو، ص  )70(
  46ص ، 4004، 3الججيج، ط الكتاب واألسمػب، دار األسمػبية عبج الدالم السدجي8)77(
أحسج الذايب8 األسمػب دراسة بالغية تحميمية ألصػل األساليب األدبية، مكتب الشيزة السرخية،  )74(

 23، ص7777، 6مرخ، ط
 712أحسج الذايب 8 السخجع نفدو، ص  )71(
 22أحسج الذايب8 السخجع نفدو، ص  )72(
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يعّخف األسمػب بأّنو8" ِقػام الكذف عغ نسط الّتفكيخ أّما عبج الدالم السدّجي، ؼ 
عشج صاحبو وتتصابق في ىحا السشطػر ماـية األسمػب مع نػعية الّخسالة األلدشية السبمَّغة 

 ، فيػ يخكد في ىحا التعخيف عمى  السخاِشب والِخصاب والسخاش ب.15مادة وشكال"
شخائق التبميغ األخخى بشاء عمى  وقج حّجد الشّقاد مسيدات األسمػب وتفّخده عغ غيخه مغ

 ثالثة  مشصمقات 8
8 حيث يتّع اختيار األلفاظ السشاسبة واستجعائيا مغ محػر االستبجال دون االختيار -7

 غيخىا الستػفخة في ذىغ السخاِشب.
8 وىػ نطع الكمسات السشتقاة مغ محػر االستبجال عمى محػر )التأليف(التركيب  -4

 تجعل التخكيب أو الّشز متفّخد . التّخكيب في شخيقة فشّية
ويقرج بو خخوج الّتعبيخ عغ ذلظ الّتعبيخ العادي واستخجام  ومشح األلفاظ  االنزياح: -2

وضائف ججيجة لع تكغ معيػدة؛كأن ُتسشح دالئل الحياة لمجسادات ؼيحجث الغسػض 
 ُيؿبس عمييا. واإلبيام والستعة وتكػن التخاكيب  أشبو بشفحة الّدىخ  التي ُيتستع بيا وال

ويخى الّجارسػن أّن األسمػب ُيشطخ إليو مغ ثالث زوايا 8 فإذا نطخنا إليو  
باالعتساد عمى السخاِشب؛ فإّنو عمى حّج تعبيخ بػفػن يختبط براحبو كأّنو إمزاؤه أو 
ختسو الخاص، أّما إذا نطخنا إليو باالعتساد عمى السخاش ب فيػ بسثابة السصاردة التي 

صػر، وأّما إذا نطخنا إليو يقػم بيا الس فَّي وراء الدُّ تمّقي لمؿبس عمى السعشى الستخ 
باالعتساد عمى الخصاب فيػ  أساس عسل السخاِشب ومجيػد السخاش ب يتجّمى في الّشز 

 ذاتو وألجل ذاتو.
 مفيوم األسموبية:

يخى الباحثػن الغخبيػن أّن السيالد الحؿيقي لألسمػبّية يعػد إلى بجايات القخن  
العذخيغ، مع تمسيح دي سػسيخ ومػاششو الدػيدخي شارل بالي الحي أسذ ىحا العمع في 

  (Traité De Stylistique Francaise)كتابو الخائج "مبحث في األسمػبية الفخندية" 
                                                 

 42عبج الدالم السدجي8 األسمػب واألسمػبية، ص  )73(
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تحجيجا، وابتجاء مغ ىحا التاريخ بجأ االىتسام بالّجراسات األسمػبّية يتدايج شيئا  7707سشة 
 16سعصيات العمسّية األلدشّية فذيئا ميتجيا بال

األسمػبّية  بأّنيا8" بحث عسا تسّيد بو الكالم  (Jakobson)ويعخف جاكبدػن  
الفّشي عغ بؿّية مدتػيات الخصاب األدبي أوال وعغ سائخ أصشاف الفشػن اإلندانّية 

، فاألسمػبّية ىي بحث في األسمػب األدبي في حّج ذاتو لمكذف عغ تمظ الػسائل  17ثانيا"
 .التعبيخّية التي جعمتو متسّيدا عغ باقي الفشػن األخخى 

ؼيعّخف األسمػبّية بأّنيا8" عمع ُيعشى  (Riffaterre)أما ميذال ريفاتيخ    
عغ األسذ القاّرة في بجراسة اآلثار األدبية دراسة مػضػعّية وىي لحلظ ُتعشى بالبحث 

إرساء عمع األسمػب، وىي تشصمق مغ اعتبار األثخ األدبي بشية تتحاور مع الّدياق 
، وىحا ُيحيل إلى أساس السجرسة البشػية التي أرسى دعائيسا 18السزسػني تحاورا خاصا"

مػضػعّية بغّس الّشطخ عغ كّل  دي سػسيخ التي ُتعشى بجراسة الّمغة دراسة عمسّية
 ات األخخى. االعتبار 

 8األسموبية في الخطاب النقدي العربي
انتقال األسمػبّية إلى الّشقج العخبي قج تأّخخ إلى سشػات  وكيفسا كان الحال، فإنّ  

إذا قفدنا عمى أعسال متقجمة ندبيا، لكشيا ال تعجو أن (الدبعيشّيات مغ القخن الساضي
مغ عبج الدالم السدّجي بفعل جيػد مذتخكة أسيع فييا كل  )تكػن بالغة متججدة..

وبعس األسساء الجدائخّية  ...وشكخي عياد وجػزيف ميذال شخيع وعجنان بغ ذريل 
الراعجة يترّجرىا نػر الّجيغ الدّج الحي خّز األسمػبية بأشخوحة عسمية ضخسة وعبج 

 19الحسيج بػزويشة وعمي مالحي ورابح بػحػش...
 8 عبد الدالم المدّدي -أوال:

                                                 

 54،  ص4005، 7مشاىج الشقج األدبي، جدػر، الجدائخ، طوغميدي،  يشصخ8يػسف)74(
 15عبج الدالم السدجي8 األسمػبية واألسمػب، ص  )75(
 73بجري الحخبي فخحان8 السخجع نفدو ، ص  )76(
 64،  ص4005، 7يػسف وغميدي8 مشاىج الشقج األدبي، جدػر لمشذخ، الجدائخ، ط )77(
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مغ أوائل الّجارسيغ العخب السيتسيغ باألسمػبّية الحجيثة، وُيعّج كتابو  يعتبخ السدّجي 
رائجا وسّباقا  7755" نحػ بجيل ألدشي في نقج األدب السشذػر سشة األسموبّية واألسموب" 

في ىحا السجال، وقج استصاع السّدجي في ىحا الكتاب أن يشقل ىحا العمع إلى الّمغة 
، حيث ال نكاد نجج 20تو بالّمغة العخبّية وأن يخبصو بالّتخاثالعخبّية، وأّن يزع أىع مرصمحا

كتابا مغ كتب األسمػبّية عشج العخب السحجثيغ يخمػ مغ اقتباسات كتاب األسمػبّية 
 واألسمػب .

" وتحجيجا في مقجمة شبعتو ألسموبية واألسموبيخى عبج الدالم السدّجي في كتابو " 
السكتدب والسشذػد، أّن ىحا العمع يختبط بالّمدانيات حيث الثانية األسمػبية العخبية بيغ 

يقػل8" فسغ حقائق السعخفة أن األسمػبّية تختبط بالّمدانيات ارتباط الّشاشئ بعّمة نذػئو، 
مع مشاىج الّشقج األدبي الحجيث حّتى أخربو فأرسى معو قػاعج  فمقج تفاعل عمع الّمدان

 .21عمع األسمػب "
 8عند المدّديالمرطمحات األسموبّية 

قج حّجد السدّجي بعس مرصمحات الحقل األسمػبي التي كان سّباقا إلييا ل 
 عغ شخيق التخجسة والسثاقفة ومغ ىحه السرصمحات نحكخ8

  8 األسموبّية -1
"  (stylistique)يخى السدّجي أن السرصمح الحي استقّخ بالعخبّية يعػد إلى الّجال  

...فاألسمػب ذو  ique) (والحقتو8 ـــيـّـــة  (style)وقفشا عمى دال مخكب جحره أسمػب 
مجلػل إنداني ذاتي، وبالّتالي ندبّي والاّلحقة تختّز بالُبعج العمساني العقمي، وبالّتالي 
السػضػعي.. لحلظ تعّخف األسمػبّية بجاىة بالبحث عغ األسذ السػضػعّية إلرساء عمع 

افة الغخبّية وُنقل إلى العخبّية عغ شخيق ، فسرصمح األسمػبّية ىػ وليج الّثق22األسمػب "
 . )ــّيــة(الّتخجسة عبخ الجحر الّمغػي أسمػب مع إضافة الاّلحقة الّجالة عمى العمسّية 

                                                 

، مقال عمى السػقع8  حقل األسمػبيةأحسج اليادي رشخاش 8 جيػد السدجي في )40(
(http://www.arabiclanguageic.org) 

 3ص م السدّجي8 األسمػبية واألسمػب، عبج الدال )47(
 62عبج الدالم السدجي8 م ن، ص  )44(
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ويخى أّن الباعث األول ليحا العمع ىػ شارل بالي 8" ذلظ أن مجال األسمػبّية اليػم  
...فيخى لمخصاب نػعيغ8 ماىػ حامل ما إن يقارن بالحقل اّلحي حّجده باعثيا األول بالي 

ؼبعج أن  ،23لحاتو غيخ مذحػن البّتة وما ىػ حامل لمعػاشف والخمجات وكل اإلنفعاالت "
كانت األسمػبّية تيتّع بالخصاب بأنػاعو، أصبحت تيتّع بالخصاب الفّشي بتتبُّعيا لبرسات 

حغ في الخصاب كسا يدّسيو الكالم، كسا يتّزح " الحي يريب بالّتذويوجػرج مػنان " الذَّ
ة واعتبخىا الػريث أّن السدّجي وبتساشيو مع الػاقع الّمداني ربط األسمػبّية بالبالغة العخبيّ 

 الّذخعي ليا. 
بّيغ السدّجي نطخة األسمػبييغ إلى األسمػب مغ خالل السخاِشب والخصاب  وقج 

 والسخاش ب8
عمساء األسمػب "يقػل دي ، يقتبذ مغ كتابات )السخاِشب(فسغ حيث االعتبار األّول  

لػفخ إّن األسمػب الفخدي حؿيقة  بسا أّنو يتدّشى لسغ كان لو بعس الخبخة أن يسّيد بيغ 
عخ إن كانت لخاسيغ أم لكخناي وأن يسّيد صفحة مغ الّشثخ إن كانت  عذخيغ بيتا مغ الذِّ

 دان عيشو".، وكحلظ مقػلة بيفػن الّذييخة8" أّما األسمػب فيػ اإلن24لبمداك أم لدتشجال"
أّما مغ حيث اعتبار السخاش ب يدتّجل السدّجي بعّجة كتابات مشيا ما أورده 
ريفاتيخ "حيغ يحّجد األسمػب اعتسادا عمى أثخ الكالم في الستدقِبل ؼيعّخفو بأّنو إبخاز 
ْسُل القارىء عمى االنتباه إلييا بحيث إذا غفل عشيا شّػه  بعس عشاصخ سمدمة الكالم وح 

حّمميا وجج ليا دالالت تسييدّية خاّصة، مّسا يدسح بتقخيخ أّن الكالم ُيعبِّخ الشّز وإذا 
 .25واألسمػب ُيْبِخُز"

أّما مغ حيث اعتبار الخصاب فيػّضح السدّجي ذلظ بقػلو8" أّما تحجيج ماـية   
األسمػب باعتساد جػىخ الخصاب في ذاتو فمعّمو الّخكغ الّزارب في م ْجس ع ًرؤى الحجاثة 

ّحُر ؼيو مغ ركائد السشطػر الّمداني، فإذا كان األسمػب في فخضّية السخاِشب لسا يتج
صحيفة االنعكاس ألشّعة الباث فكخا وشخرّية، وكان في فخضّية السخاش ب رسالة مغمقة 

                                                 

 20عبج الدالم السدجي8 م ن، ص  )41(
 40عبج الدالم السدجي8 م ن ، ص )42(
 61عبج الدالم السدجي8 م ن، ص  )43(
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عمى نفديا ال تُفسُّ ججارىا إاّل يجا مغ أرسمت إليو، فإّنو في فخضّية الخصاب مػجػد في 
 26"ذاتو

األسمػبّية إذا ىي أداة مغ أدوات التحميل والقخاءة لمخصاب أّن   يعتِبخ السدّجيو  
األدبي لفّظ شفخاتو واختخاق حػاجده  وإزالة تمظ الّرػر والّشقػش التي ُشميت عمى ججرانو 
البّمػري لمعبػر إلى السعشى والؿبس عمى الّجاللة مغ خالل البّث األدبي باعتباره ضاىخة 

 خالل تذخيح ماّدتيا والغػص في أبعادىا الّمغػية.ُتحذُّ وُتجرُك جساليتيا مغ 
وقج ضّسغ السدّجي كتابو بسالحق تتزّسغ أىع السرصمحات األسمػبّية الفخندّية  

وما يقابميا بالعخبّية، مع تحجيج مفاـيع ىحه السرصمحات وعغ أىّع السخاجع التي اّتكأ 
شارل   -صة عغ كل مغ8 عمييا السدّجي في نقل ىحا العمع إلى العخبّية نججه أخح خا

   (Traité de stylistique française)بالي وتخجع عغ كتابو 
 .(La stylistique)بييخ جييخو وتخجع عغ كتابو  -
 .(Essais de stylistique structurale)ميذال ريفاتيخ في كتابو  - 

 Clefs pour la Linguistique Traité de stylistique)جػرج مػنان في كتابو  -
française) . 

 .   (stylistique en poétique française)لػفخ في كتابو  دي  -
 

وقج كان تأثيخ كتاب األسمػبّية واألسمػب بالغ في األكادمييغ العخب؛ حيث نيمػا  
 مشو في التأسيذ ألبحاثيع ورؤاىع.

 ثانيا: سعد مرموح:
" ىػ أسموبية إحرائّيةفي النّص األدبي دراسة أّن كتابو"  يخى سعج مرمػح 

إسيام لداني في حّل أزمة الّجرس األدبي العخبي السعاصخ وتخسيخ ألساليب السعالجة 
العمسّية السشزبصة لمشّز األدبي اعتسادا عمى شخيقة رياضّية تتسّثل في إحراء الّطػاىخ 

جفة الّمغػية الججيخة بالسالحطة والؿياس والتي تتكّخر في الشّز األدبي ليذ بسحس الر
وإّنسا تكخارىا ُيشبئ عغ أغخاض ودالالت مقرػدة، مذيخا إلى أّن "الّجراسات الّمدانية 

                                                 

 66عبج الدالم السدجي8 م س، ص  )44(
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الحجيثة قامت في األساس عمى ما ىػ عام ومذتخك، أما األسمػبيات فقامت عمى أساس 
 Style and its، مذيخا إلى أخحه عغ بارث في مؤلَِّفو )27دراسة التشػعات والفخوق"

Image , in Literary Style( وتػدوروف في دراسة لو بعشػان )The place of 
Style in the Structure of the Text in Literary حيث يدتعسل مرصمح ،)

 في مقابل مرصمحي االندياح أو العجول لجى السدّجي . االنحرافأو  المفارقة
 8 المرطمحات األسموبية عند سعد مرموح -7
 مرمػح تعخيفو لألسمػب مغ تعخيفيغ شييخيغ88 يمتسذ سعج تعريف األسموب -7-1
 عغ أنسػذج مغ  (Deviation)أو انحخاف  Departure) (األسمػب ىػ مفارقة -أ

وبالسقارنة بيشيسا يقع التسييد بيغ الشّز   (Norm)القػل ُيشطخ إليو عمى أّنو معيار
 .28السفارق والشز الّشسط، ويذتخط لتسام السقارنة تساثل السقام بيشيسا 

يقػم بو السشذىء لدسات  (Selection)أو انتقاء  (Choice)األسمػب ىػ اختيار  -ب
األمخ يقتزي معخفة التعبيخ ف 29لغػية معيشة مغ بيغ قائسة االحتساالت الستاحة في المغة

السعتاد العادي أّوال ليكػن في اإلمكان معخفة الّتعبيخ السعجول إليو، ومعخفة قائسة 
لسحػر االستبجالي والتي تّع استبعادىا مغ قبل السشذئ بعج االحتساالت عمى مدتػى ا

إعسال فكخه واختيار أحجىا دون غيخه، والػقػف عمى شبيعة االختيار أكان عغ قرج أو 
دون وعي مغ السشذئ، مذيخا أنو اتكأ في مقػلة االختيار ىحه عمى دراستيغ غخبيتيغ لكل 

 (Rhetorical Choise and Stilistic " في 8)Louis T. Milkمغ 8 "
 Style Option callege Composition and" فيJane R.Walpole( 8و كحا8 " 

communication) 
ىي مجسػعة  (8Stylistic Variables الستغيخات األسمػبية)المتغير األسموبي -7-0

أو الخمخمة،  الّدسات الّمغػية التي يعسل فييا السشذئ باالختيار أو االستبعاد وبالتكثيف
                                                 

يشطخ8 سعج مرمػح 8 في الشز األدبي دراسة اسمػبية إحرائية، عيغ لمجراسات والشذخ،  )45(
  76، ص7774، 7القاىخة، مرخ، ط

 44سعج مرمػح8 م ن، ص  )46(
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وباّتباع شخق مختمفة في التػزيع ليذّكل بيا الشّز، وحيشئح تربح الستغيخات األسمػبية 
حيث أن ، 30(Discriminators) مػائد( Stylistic Features)  خرائز مسيدة

الستغّيخ األسمػبي ىػ مادة متاحة أمام السشذئ وبعج اختيارىا ووضعيا في التخكيب تربح 
 عّجة متغّيخات أسمػبّية وىي8خاصّية أسمػبّية. ويسّيد بيغ 

عخالمتغّيرات الّذكمّية - شخيقة تػزيع األبيات عمى  -8 كاختالف الّشثخ عغ الذِّ
 ...الرفحة

 -الػزن العخوضي -التػزيع الشدبي لمفػنيسات -8 أنػاع السقاشعالمتغيرات الروتية -
 الدجع... -الجشاس –القاؼية 

الريغ  -، وفعل،وحخف  ، وضخف،ضسيخ8 أقدام الكمع مغ اسعالمتغيرات الررفية -
 الرخؼية...

 -8أنػاع الجسل )اسسية، فعمية، بديصة، مخكبة إنذائية، خبخية(المتغّيرات التركيبّية -
 الرحة الشحػية... –فشػن بالغية  -السخكبات الشحػية )جخ، إضافة عصف، بجل(

 –السفخدات الجخيمة  –السفخدات السيجػرة  -8 الػحجات السعجسّيةالمتغّيرات الّداللّية -
 فشػن بجيعية.. -البعج الجاللي

 -ىخمية البشية السشصؿية لمشز -8شػل الفقخات وتػزيعيامتغّيرات ما فوق الجممة -
 ...االلتفات –وسائل الدبظ  -الخبط بيغ الجسل -انفتاح الشز وانغالقو

( Stylizationويػرد سعج مرمػح مرصمحيغ آخخيغ وىسا الّتذكيل األسمػبي ) 
(، فاألول يعشي بو ذلظ العسل Stylistic Diagnosisو مرصمح التذخيز األسمػبي )

الحي يقػم بو السشذئ مغ اختيار وتخكيب ، أّما الثاني فيػ ذلظ الّشذاط التحميمي الحي 
 يقػم بو الباحث ويتجّدج في األسمػبّية.

جا مغ ثّع يعخض لمسعالجة األسمػبّية اإلحرائية لمّشرػص "التي تعصي مدي 
 البيانات القابمة لمتػضيف في مجال الكذف عغ أدّق خػاص الشّز عمى السدتػيات

التحميمية السختمفة كافة، ليدت الغاية إذن ىي الحرػل عمى أرقام مصمقة عارية مغ 
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، 31الّجاللة، ولكّشيا الػصػل إلى األرقام والبيانات الشدبّية القادرة عمى إنتاج مقارنات دالة"
واستخخاج ندبة شيػع الستغّيخات األسمػبّية، يمجأ السحّمل األسمػبي إلى  ؼبعج اإلحراء

تقػم الجراسة اإلحرائية عمى ات أو العّيشات الستجالء الجاللة؛ حيث فحز تمظ الستغّيخ 
مشيج رياضي بأخح العيشات محّل الّجراسة والؿيام بؿياس تشػع السفخدات، حيث يصمق عمى 

، وعمى السجسػع الكمي لمكمسات مرصمح (Types)ساط الكمسات الستشػعة مرصمح األن
حيث أخح ىحه الجراسة والسرصمحات وفق ما اقتخحو (، (Tokens)التحقُّقات

،  ) Language and Speech Hygieneفي مؤلفو8 (W.Johnson)و.جػندػن 
حيث يتع إيجاد ندبة التشػع بقدسة مجسػع الكمسات الستشػعة عمى مجسػع التحقُّقات، بعج 

جاد ججول مكػن مغ عذخة أسصخ وعذخة أعسجة يتع ؼيو كتابة جسيع مفخدات الفقخة إع
رت، إليجاد ندبة التشػُّع  لسعخفة ندبة الثخوة  السجروسة، ثع نقػم بذصب كل مفخدة تكخَّ

 المفطية في أسمػب الكاتب أو الذاعخ .
 8ثالثا: يوسف وغميدي

" أّن الّجاللة الحديثمناىج النقد األدبي يخى يػسف وغميدي في كتابو " 
الحؿيقي  كيؽية الكتابة، وأن السيالدالكتابة عمى االصصالحية لألسمػب تدتقخُّ في 

 Traité deشارل بالي الحي أسذَّ ىحا العمع في كتابو لألسمػبّية كان عمى أيجي 
Stylistique française) ( كسا يتتبَّع في كتابو كيؽية نذأة األسمػبيَّة عمى أنقاض ،

خ البالغي الستخّىل وما واجيتو مغ حطخ وإعالن باإلعجام مغ قبل نفخ مغ الباحثيغ العر
ووقػف البعس اآلخخ مغ الباحثيغ مػقف السجافع عغ ىحا العمع كسا فعل جػرج مػليشيو 

(G.Molinié)  ويدتذيج يػسف وغميدي بسا سصخه عبج الدالم السدجي في كتابو
مغ كتاب  ويقتبذبّية في عّجة اختراصات األسمػبية واألسمػب وكيف وضعت األسمػ 

ر ؼيو مغ ضياع اليػية العمسية لألسمػبية في السدجي في آليات الشقج األدبي الحي ححّ 
 عمػم محاذية كالبالغة .

كسا ُيقّخ  يػسف وغميدي بفزل عبج الدالم السدجي عمى الباحثيغ العخب في  
يختيا العخبية بفزل السثاقفة والتخجسة إشاعة ىحا العمع ونقمو مغ الثقافة الغخبية إلى نط
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حيث يقػل8" وقج نعثخ عمى معادل عخبي ليحا التذخيز والتححيخ لجى القصب األكبخ 
الحي حّحر بمغة العالع الغيػر، مغ  )الجكتػر عبج الدالم السدجي(لألسمػبية العخبية 

عتخاف صخيح مغ ، وىحا ا 32ضياع اليػية العمسية لألسمػبّية في مػّبة السعارف السحاذية"
 )األسمػبية(أىل األسمػبية عمى أىميا  ويشترخ يػسف وغميدي إلى تخجسة مرصمح العمع 

الحي وضعو السدجي عمى باقي التخجسات التي أوردىا بعس الباحثيغ العخب في مختمف 
 .األقصار

 رابعا: حميد لحميداني:
عجم ؾيام بالغة أو  " تداؤال حػل"أسموبية الّروايةيصخح حسيج لحسيجاني في كتابو  

أسمػبية خاصة بالّخواية في العالع العخبي رغع أنّ الّجراسات الغخبّية الحجيثة المدت ىحا 
" ومغ السفارقات السثيخة لالنتباه أّن كثيخا مسغ  السػضػع، حيث يػرد في مقجمة كتابو

ا يجرسػن مارسػا الّشقج القرري والّخوائي في العالع العخبي إلى مشترف ىحا القخن كانػ 
الّخواية بالسقاييذ البالغّية السأثػرة ..واعتسجت بذكل جػىخي عمى رصج الّطػاىخ الجسالية 
الجدئية. ولقج كان مغ الصبيعي أن ُتخيِّب الخواية كل آماليا السعقػدة عمى ىحا الفغ 

ي ، حيث كان ُيشطخ إلى لغة الّخواية أنيا ال تحسل نفذ تأّلق العبارة وإشخاقيا ف33الججيج"
عخ والّخسائل الفشّية، ويصخح التداؤل حػل الّشقاد البالغييغ ىل كان عمييع أن  لغة الذِّ
يصمبػا مغ الّخوائييغ أن يختقػا بأساليبيع إلى نفذ مدتػى الّمغة الّذعخية أم كان عمييع أن 
يبحثػا عغ آليات جيجة تسكشيع مغ دراسة ىحا الفغ الججيج باالعتساد عمى غيخ الّشقج 

 ي باالّتكاء عمى الّجرس الّمغػي الحي تصػر عشج الغخب وواكب الّخواية السعاصخة "البالغ
لحلظ فالتفكيخ في وضع بالغة لمّخواية في العالع العخبي أو غيخ العخبي مجيغ بالذيء 

وُيقّخ لحسيجاني أن كتابو   34الكثيخ لألبحاث األسمػبّية التي تصػرت لألسف في الخارج"
يؤشخ  حاول أنْ و  يختسي ارتساء كامال في أحزان الشطخّية الغخبّية، " الأسموبية الرواية"

                                                 

 60، ص 4005، 7دػر لمشذخ، الجدائخ، طجوغميدي 8 مشاىج الشقج األدبي، يػسف  )14(
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غ لجراسة ججيجة ألجل ؾيام أسمػبية ججيجة لجراسة الفغ الّخوائي ورصج الفخوق الجػىخية بي
عخ وأسمػب الّخواية،  وقج اتكأ في عسمو ىحا عمى ما وججه في بعس الجراسات أسمػب الذِّ
، ودراسة  35باختيغ ضسغ مؤلفو جسالية ونطخية الخواية الغخبّية أىسيا مؤلفات ميخائيل

 36لشاقج روسي آخخ بعشػان " األفكار واألسمػب ، في دراسة الفغ الّخوائي ولغتو"
 رابعا: عمي مالحـــي:

المجرى األسموبي لممدلول الذعري في كتابو "عمي ماّلحي األكاديسي الجدائخي  
وقخاءات لسجسػعة مغ الّجراسات الّشقجية الفاعمة "، الحي يحسل رؤية نقجية العربي المعاصر

عخية العخبّية الججيجة،  في الفزاء الّثقافي العخبي، مع قخاءات لجسمة مغ الّشساذج الذِّ
عخي العخبي الّتقمي جي بسا تزسشو مغ تقاليج أسمػبية، وقخاءات لشساذج شعخّية لمخصاب الذِّ

عخي لتي قّجميا الباحثػن عبخ مداحة الّشقج تقجيخه لمجيػد الّشقجّية السعاصخة الع ُيخِف  الذِّ
"رؤية أسمػبية شسػحة ندعى مغ خالليا  يعّج  ح أن كتابوويػّض في الػشغ العخبي ؛ 

خ الخرػصيات األسمػبّية  تقجيع ما يسكغ تقجيسو مغ مبخرات نقجية مغ شأنيا أن تؤشِّ
عخية العخبّية الججيجة لياتيا وأدواتيا وتحقُِّق والتي تذكل آ الكبخى التي تتسّيد بيا الّجاللة الذِّ

.وي عتِبخ أّن الّشّز األدبي شعخا كان أم قّرة أم رواية ِبشية مكتؽية بحاتيا، تخفس 37"كيانيا
جاكبدػن  هأسباب الػساشة أثشاء عسمية التػاصل بيغ السمفػظ والسدتقبل حدب ما أورد

ػم الّشقجي السعاصخ ألّن السفي  (Essais de linguistique général)في كتابو 
واالكتفاء بجاخمو والّجخػل في عسمية استقراء قرػى  يقتزي تجاوز مبجأ خارج الشز

لحخكية الخصاب وآلياتو وانتطامو، بشاء عمى ما ؼيو مغ عشاصخ إشارية متجاندة ؼيسا 
 بيشيا.

ييسُِّر لو الباحث بأنو "مرصمح يخبصو عبج  (L’ecart)ومرصمح االندياح   
جاوز أو العجول في السفيػم البالغي العخبي وىػ مغ الشاحية الدالم السدجي بعبارة التّ 

                                                 

(35)Mikhail Bakhtine : Esthétique et théorie du roman Galimard 
 40حسيج لحسيجاني 8 م س، ص )14( 
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تخاكيبيا بسا يخخج  غة في ـياكل دالالتيا أو أشكالف في استعسال المّ ترخّ  ة كلّ العمسيّ 
سة اإلنذائية وقج أشمق عميو عغ السألػف فيشتقل الكالم مغ الّدسة اإلخبارية إلى الدّ 

 .38جاكبدػن اسع خيبة االنتطار "
 خاتمــــــــة: 

قافة رس األسمػبي الغخبي إلى الثّ في نقل الجّ  احػريا مكان لمسثاقفة والتخجسة دور  
رس األسمػبي فات أعالم الجّ عمى مؤلّ  العخباتكأ الباحثػن واألكاديسيػن ؛ حيث ةالعخبيّ 

عغ كتاباتيع  ػاكذفة ونرػص أعالميا، و ارات الحجاثيّ ىحه التيّ الغخبي، ونقمػا معالع 
دان العخبي حّجد السدّجي بعس مرصمحات الحقل األسمػبي في المّ فوتصبيق أدواتيا، 

مغ أىع تمظ السرصمحات مرصمح العمع  ، ولعلّ ارسيغ العخب السحجثيغوأشاعيا بيغ الجّ 
، عغ رّواد ىحا العمع أمثال شارل بالي، وقج نقل )اإلنزياح(و مرصمح  )ةاألسموبيّ (نفدو 

نقل سعج مرمػح بثقافتو و لػفخ،  ودي ج مػنان، وجػر ميذال ريفاتيخ وبييخ جييخو، و 
مرصمحات مخالفة لتظ التي  وجج  أأعالم غخبييغ آخخيغ وتخجع عشيع و عغ  االنجميدية

ذكيل والتّ خ األسمػبي، ، والستغيّ المفارقةأو  كاإلنحرافوضعيا عبج الدالم السدّجي، 
يختسي  (وايةأسموبية الرّ )ُيقّخ لحسيجاني أن كتابو كسا ذخيز األسمػبي، األسمػبي، والتّ 
وسي أمثال قج الخّ عمى مؤلفات أعالم الشّ  باّتكائوة، ة الغخبيّ أحزان الشطخيّ في ارتساء ندبيا 

أمثال أعالم البحث األسمػبي بالجدائخ ، وسار عمى ىحا الشيج ميخائييل باختيغ وغيخه
 Traité de)ة عمى أفكار شارل بالي في كتابو  الحي اعتسج خاّص  يػسف وغميدي

Stylistique française)، ّحي في تصبيق ىحا السشيج عمى كسا فعل ذلظ عمي مال
 وحجيثة .ة قجيسة نساذج شعخيّ 

  
                                                 

 716عمي مالحي8 م س ، ص  )16(
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 7777، 6السرخية، مرخ، ط
، 4أحسج حداني 8 دراسات في المدانيات التصبيؿية، ديػان السصبػعات الجامعية، الجدائخ، ط -

4072  
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خ، رابغ قتيبة8 تأويل  مذكل القخآن الكخيع، شخحو ونذخه أحسج صقخ، دار التخاث، القاىخة، م-
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 بعض النقاد العرب القدامى والم ْحدثين مفههِم الصهرِة البالغيِ ِة عند تعريف  
 طالب دكتهراه حمدفراس طركي األ

 سهرية –حمص  –جامعة البعث  – تخصص نقد وبالغة  قدم المغة العربية
 
 ممخص: ال

كالسحجثضؽ، الرؾرُة البالغيُة كانت كما زالت محطَّ إعجاب الشقاد القجامى       
كمرظمح الرؾرة حجيث ندبيًا إْذ أخح الشقاد يظمقؾف ىحا السرظمح أخخيات القخف 
التاسع عذخ كبجايات القخف العذخيؽ، كىحا ال يعشي جيل الشقاد القجامى 
رِس كالتقضيؼ  بالسرظمح، بل جعمؾه العشرخ األىؼ في بشاء القرضجة، فتشاكلؾىا بالجِّ

ىا، فكانت  كإطالؽ األحكاـ عمضيا، كاختمْف  اتجاىات الشقاد في تعخيفيا كبياف حجِّ
ليا مدسيات كثضخة مشيا: الرؾرة البيانية، كالرؾرة الفشّية، كالرؾرة األدبية، لكؽَّ 
اصظالح البحث عمى الرؾرة البالغية أدؽُّ كأشسُل كأبضُؽ، لحلػ كجج البحث أغمب 

 رؾرة البالغية.قج اصظمحؾا عمى تدسية ال -كالسيسا القجامى مشيؼ –الشقاد 
 –القجامى  –الرؾرة البالغية  –الترؾيخ  –الرؾرة  كممات مفتاحية:ال

 السحجثضؽ.
Summary: 
The rhetorical picture was and still is admired by old critics and 

speakers, and the term image is relatively recent as critics began to 

call this term the last of the nineteenth century and the beginnings 

of the twentieth century. On it, the attitudes of critics differed in its 

definition and the definition of its limit, so it had many names, 

including: the graphic image, the artistic image, and the literary 

image, but the term search on the rhetorical picture is more 

accurate, comprehensive and clear, so the research found most of 

the critics - especially the old ones - had termed the name of the 

image Rhetoric. 
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Key words: photo - photography - rhetoric - old - modern. 

 
تختمُف تعخيفاُت الرؾرِة البالغيِة باختالِؼ اتجاىاِت السجراِس الشقجيِة، ألفَّ طبيعة 
الفشؾف تكخه القضؾد، فقج تعشي الرؾرُة البالغّيُة االستعساؿ الفّشي لمغة السجازية 
لمتعبضخ عؽ السعشى, كىحا ما تعارؼ عميو البالغّضؾف كسّسؾه عمؼ البياف مؽ استعارة 

ؾرة عمى كصف تجخبة ما ترّؾُر مؾقفًا كتذ بيو كتسثضل ككشاية، كقج يجؿُّ مفيـؾ الرُّ
إندانّيًا لحغة قؾؿ الذعخ، كقج تعشي الرؾرُة الذكل الخارجي أك القالب لمسعاني، 
كانظالقًا مؽ أىسّية الرؾرة البالغية في الذعخ كالشقج سؾؼ نأتي عمى بعض 

 امى.تعخيفاتيا باخترار عشج البالغضضؽ القج
 :لغةً  الرؾرة

مرظمح ما, ىؾ البحث في أصل اشتقاقِو كاستعسالو  أّكَؿ طخيٍق ندمكُو لتعّخؼ لعلّ 
الّمغؾّؼ كمعانيو التي ُأنذئ مشيا حتى كصل إلى معشاه االصظالحّي لجػ الشقاد 

 كدارسي األدب.
(, )ص ك رفي مادة  ةُ المغؾيّ  كمفيـؾ الترؾيخ لغؾّيًا جاءت عمى ذكخه السعاجؼُ 

مؽ , خاء, كمسات كثضخٌة متبايشُة األصؾؿِ :الراد كالؾاك كالق(395)تفارس يقؾؿ ابؽ
ؾرة ُصؾرة كلِّ مخمؾؽ، كالجسع ُصَؾر، كىي ىضئُة ِخْمقتو , كيقؾؿ ابؽ (1)ذلػ الرُّ

ؾرُة الّذكلُ »ق(: 458سضجه)ت ْرُت 711, كعشج ابؽ مشغؾر)ت(2)»الرَّ ق(: ك َتَرؾَّ
ر  لي, كالتَّراِكيُخ: التَّساثضُل, كالرؾرة َتِخُد في كالـ الذيَء: تؾىست صؾرَتو فترؾَّ

, كفي (3)العخب عمى عاىخىا كعمى معشى حؿيقِة الذيء كىضئتو كعمى معشى ِصَفِتو
بضجؼ) رُت الذيَء 1205تاج العخكس, لسختزى الدَّ ق(: الرؾرة الؾجو, كترؾَّ

ر لي لو صؾرة  , كفي السعجؼ الؾسيط: صّؾره, جعل(4)تؾىّسُت صؾرَتُو فترؾَّ
مجدسة,كالرؾرة: الذكل كالتسثاؿ السجدؼ كصؾرة السدألة أك األمخ صفتيا كنؾعو, 
يقاؿ ىحا األمخ عمى ثالث صؾر, كصؾرة الذيء ماىضتو السجخدة كخيالو في 
الحىؽ أك العقل, كترّؾر الذيء أك الذخص رسسو عمى الؾرؽ أك الحائط 

ياتو, كترّؾر تكؾنت لو كنحؾىسا بالقمؼ, كاألمخ كصفو كصفًا يكذف عؽ جدئ
 (5)صؾرٌة كشكٌل, كالذيء تخضمو كاستحزخ صؾرتو في ذىشو.
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كسا جاء ذكخ لفع الرؾرة كالترؾيخ في القخآف الكخيؼ في أكثخ مؽ           
"كصؾّركؼ , كقؾلو:٤٦غافخ: "كصّؾركؼ فأحدؽ صؾركؼ"  مؾضع, لقؾلو تعالى:

" في أؼ صؾرة ما شاء تعالى:, كقؾلو ٣التغابؽ:  فأحدؽ صؾركؼ كإليو السرضخ"
, ٤٦الحذخ:  ىؾ هللا الخالق البارغ السرّؾر""كقؾلو تعالى:  ٨االنفظار: رّكبػ"

تجؿُّ معاني ىحا األصل المغؾؼ في القخآف الكخيؼ حؾؿ التذكضل كالذكل كَخْمق ىضئة 
كصفة معّضشة, أؼ أحدَؽ أشكالكؼ, كمّثمكؼ فأحدؽ أمثالكؼ, كخمقكؼ عمى شكل 

تاـّ معتجؿ حدِؽ السشغخ كاليضئة. حدؽ مدتؿيؼ
(6) 

ُر(, كىؾ الحؼ صؾر جسيع  كسا أّف مؽ أسساء هللا الُحدشى سبحانو)السرؾِّ
السؾجؾدات كرّتبيا فأعظى كلَّ شيء صؾرة خاصة كىضئة مشفخدة بيا عمى اختالفيا 

 (7)ككثختيا.
, قؾلو: -صمى هللا عمضيؾسمؼ– كقج كرد ذكخ الرؾرة في حضث الخسؾؿ الكخيؼ

 . (8)«أتاني ربي في أحدؽ صؾرة»
ىكحا يتبّضؽ أّف معاني ىحه األلفاظ تجّؿ في أصل معشاىا المُّغؾؼ عمى الذكل  

 كاليضئة كالكيؽية كالرفة كالشؾع,فرؾرة الذيء خيالو في الحىؽ أك العقل.
 

 الرؾرة في االصظالح
لرؾرة ال يسكؽ إدراؾ معشى الرؾرة البالغّية قبل أّف نتأمَل في معشى ا      

بذيء مؽ االخترار عشج عمساء البالغة القجماء, كتّظؾر ىحه السرظمح عبخ 
 الدمؽ.

 معشى الرؾرة عشج عمساء البالغة القجماء:
ثؾا عؽ الرؾرة ىػ(, في تعخيفو لمذعخ بأنَّو: 255)تالجاحظمؽ أكائل الحيؽ تحجَّ

الترؾيخ , فالجاحع يقرج (9)«صشاعٌة كَضْخب مؽ الشَّدج كجشٌذ مؽ التَّرؾيخ»
المفغي لمسعاني, فيؾ كاف يجافع عؽ أىسية الذكل إزاء السزسؾف, كبيحا يتزح 
أّنو يقرج بالترؾيخ, صياغة األلفاظ صياغة حاذقة تيجؼ إلى تقجيؼ السعشى 

 (10)تقجيسًا حدّيًا كتذكضمو عمى نحؾ صؾرؼ كترؾيخؼ.
ق(, فاستعسميا نّرًا كعّجىا 327)تقدامة بن جعفركسا جاء عمى ذكخ الرؾرة   
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إذ كانت السعاني بسشدلة السادة »الييكل كالذكل لسا يقابل السادة كالسزسؾف, فقاؿ:
السؾضؾعة، كالذعخ فضيا كالرؾرة، كسا يؾجج في كل صشاعة مؽ أنو ال بج فضيا 

, فجعل لمرؾرة في الحىؽ شكاًل (11)«مؽ شيء مؾضؾع يقبل تأثضخ الرؾر مشيا
 رجيًا.كإطارًا خا

ني)أّما    لكل شيء طخيق »ق(, فقج جاء عمى ذكخ الرؾرة بقؾلو:403تالباقال 
يتؾصل إليو بو كباب يؤخح نحؾه ؼيو ككجو يؤتى مشو, كمعخفة الكالـ أشج مؽ 
السعخفة بجسيع ما كصفت لػ كأغسض كأدؽ كألظف, كترؾيخ ما في الشفذ 

ف قج يقع باإلشارة كتذكضل ما في القمب حتى تعمسو ككأنػ مذاىجه, كإف كا
, فسؽ (12)«كيحرل بالجاللة كاألمارة كسا يحرل بالشظق الرخيح كالقؾؿ الفريح

السعاني المظيفة التي تحتاج إلى تسثضل كترؾيخ, حّتى تدقّخ في الشفذ كذلػ 
 بتحرضل صؾرتيا.

ق(, أكثخ تحجيًجا، إْذ جعل 471)تعبد القاهر الجرجاني  كالرؾرة عشج اإلماـ 
اعمؼ أّف قؾلشا الرؾرة، إنسا ىؾ تسثضٌل كؾياٌس لسا »كؾياسًا إْذ يقؾؿ: الرؾرة تسثيالً 

نعمسو بعقؾلشا عمى الحؼ نخاه بأبرارنا، فمسا رأيشا البضشؾنة بضؽ آحاد األجشاس، تكؾف 
ؾرة فكاف تبضُّؽ إنداف مؽ إنداف كفخس مؽ فخس، بخرؾصيَّة تكؾف  مؽ جية الرُّ

لػ كاف األمخ في السرشؾعات، ثؼ في صؾرة ىحا ال تكؾف في صؾرة ذاؾ ككح
كججنا بضؽ السعشى في أحج البضتضؽ كبضشو في اآلخخ بضشؾنة في عقؾلشا كفخًقا عّبْخنا 
عؽ ذلػ الفخؽ كتمػ البضشؾنة بأْف قمشا  لمسعشى في ىحا صؾرة غضخ صؾرتو في 
ذلػ, كليذ العبارة عؽ ذلػ بالرؾرة شضئًا نحؽ ابتجأناه، فضشكخه مشكخ، بل ىؾ 

ل مذيؾر في كالـ العمساء, كيكؽيػ قؾؿ الجاحع: كإنسا الذعخ صشاعة مدتعس
 (13)«.كضخب مؽ الترؾيخ

فالرؾرة عشج الجخجاني ىي الرياغة الفشّية لمسعشى, أك ىي نغؼ الكمسات داخل 
سياؽ لغؾؼ متفاعل, كبحلػ ارتبظت الرؾرة البالغية عشجه بالشغؼ مؽ حضث الفيؼ 

ُيقرج بيا الرؾرة الستسثمة في التذبيو  االصظالحي, فالرؾرة داخل الدياؽ
كاالستعارة كالكشاية كالتسثضل, كىؾ في مؾضع آخخ يتحّجث عؽ ترؾيخ السعاني 

كمعمـؾ أف سبضل الكالـ سبضل الترؾيخ كالرياغة، كأف سبضل السعشى »بقؾلو: 
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, يتزح في (14)«الحؼ يعبخ عشو سبضل الذيء الحؼ يقع الترؾيخ كالرؾغ ؼيو
 ا إزاء مرظمح الترؾيخ الحؼ أداره الجاحع قبمو.نّرو ىحا أّنش

فيؾ يخمي مؽ خالؿ ىحا القؾؿ إلى أنو مؽ أنرار الرياغة الجالة عمى السعشى, 
فالرؾرة ىشا كفي كتابو دالئل اإلعجاز تعشي الرياغة, فحضثسا ذكخ كمسة الرؾرة 

 (15)ؽ.فإّف السقرؾد بيا الشغؼ أك الرياغة, أك ما يحجث مؽ تفاعالت داخل الديا
 –فالرؾرة كسا يحكخىا عبج القاىخ ىشا ال تذضخ إلى مفيـؾ التقجيؼ الحدّي لمسعشى 

بقجر ما تذضخ إلى طخيقة الشغؼ أك الرياغة, كتحجد  -كىؾ أحج كعائفيا األساسية
ؾيستيا الفشية تبعًا لمفخكؽ الكائشة بضؽ نغؼ كآخخ, نجركو بعقؾلشا كإحداسشا 

ل صػؾرة الذيء في العقل؛ كىحا ما يدسَّى ,كبترػؾيخ الكالـ تحر(16)كذكقشا
ر.  (17)بالترؾُّ

» درس عبجالقاىخ الجخجاني مرظمح الرؾرة بحىشّية الشاقج البالغي الّحكاقة,     
كأّيًا ما كاف فالرؾرة عشجه تسثضل كؾياس تْخُمقو العقؾُؿ مؽ مؾاد اّدخخت فضيا 

 (18)«.كانتيت إلضيا عمى مداحة مؽ الؾجؾد
شَّغخ في تحجيج مرظمح الرؾرة عشج عمساء البالغة القجامى, تعّجدت كجيات ال

كاختمفت تعبضخاتيؼ في تحجيج السخاد بيا, إال أّف مجلؾليا عشيؼ ال خالؼ ؼيو, فأبدط 
كأقخبياإلى األذىاف ىؾ داللتيا عمى التجديؼ، أك عمى »داللة لكمسة الرؾرة عشجىؼ 

, ىحا  السفيـؾ ىؾ ما كاف عميو عمساء البالغة (19)«األشضػاء القابمة لمُخْؤية البرخية
القجامصفالتَّرؾيخ عشجىؼ يذسل أسالضب عمؼ البياف) التذبيو، كالسجاز، كالكشاية (، 

 ككحلػ يذسل التَّعبضخ بالحؿيقة أيزًا. 
 معشى الرؾرة البالغّية في كتب الباحثضؽ في العرخ الحجيث:

عاصخيؽ لمرؾرة كثضخًا عّسا قالو القجماء, ال تبتعج تعخيفات الشّقاد كالباحثضؽ الس   
لكّؽ تعخيفاتيؼ لسفيـؾ الرؾرة تعّجدْت بحدب اختالؼ التخررات, كتعجدت 
تعخيفاتيؼ لسرظمحي الرؾرة كالترؾيخ, كمؽ الرعب لمستتبع لسا كتبو الجارسؾف 
عؽ الرؾرة, أف يحغى بسا يؾحج كل تمػ الخؤػ, فسشأكائل الباحثضؽ الحيؽ تحّجثؾا 

تدتعسل كمسة الرؾرة عادة لمجاللة عمى »إْذ يقؾؿ:  مصظفى ناصفرؾرة عؽ ال
كل مالو صمة بالتعبضخ الحدّي, كتظمق أحيانًا مخادفة لالستعساؿ االستعارؼ 
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, فيؾ يقرخ الرؾرة عمى الجالالت الحدّية كاالستعساؿ االستعارؼ, (20)«لمكمسات
 ذلػ. ؼُيخِخُج ما سؾاىسا مؽ الرؾرة, كمفيـؾ الرؾرة أكسع مؽ

د سم همكسا يخػ  إّف امتداج السعشى كاأللفاظ »في تعخيف الرؾرة األدبية قائاًل: داو 
, إْذ يدتؾحي تعخيفو لمرؾرة مؽ (21)«كالخياؿ كميا ىؾ الحؼ ُيدّسى بالرؾرة األدبية

فيسو لتعخيف الرؾرة عشج عبجالقاىخ الجخجاني, في فكخة الشغؼ بضؽ المفع 
 كالسعشى. 

مؽ خالؿ التخاث البالغي كالشقجؼ ليدتخمص  حمد عصفهرجابر أكبحثيا     
طخيقة خاصة مؽ طخؽ التعبضخ, أك كجٌو مؽ أكجو الجاللة, »تعخيفو ليا بقؾلو: 

تشحرخ أىسضتيا ؼيسا ُتحجثو في معشى مؽ السعاني مؽ خرؾصية كتأثضخ, كلكؽ 
عة أّيًا كانت ىحه الخرؾصية, أك ذاؾ التأثضخ, فإّف الرؾرة لت تغّضخ مؽ طبي

, فالرؾرة (22)«السعشى في ذاتو, إّنيا ال تغّضخ إال مؽ طخيقة عخضو, ككيؽية تقجيسو
 عشجه تعبضخ مخرؾص عؽ السعشى الحؼ ال يتغّضخ بحاتو مؽ صؾرة ألخخػ. 

أية ىضئة تثضخىا الكمسات الذعخية : »عبدالقادر الرباعيكالرؾرة عشج         
, لكّشو في مؾضع (23)«ؾحية في آفبالحىؽ شخيظة أف تكؾف ىحه اليضئة معبخة كم

آخخ تحّجث عؽ االنفعاؿ بؾصفو عشرخًا مؽ عشاصخ الرؾرة, كجعل الرؾر 
 (24)الحدية التي تعّبخ عؽ مؾقف إنداني عاـ ىي أكثخ الرؾر تأثضخًا فشّيًا.

التخكضب القائؼ عمى »نغخة أخخػ لمرؾرة فضخاىا:  عمي عمي صبحكَيشغخ      
أعشي –الحي لؾسائل التعبضخ التي يشتقضيا كجؾد الذاعخ  اإلصابة في التشدضق الفشيّ 
السظمق مؽ عالؼ السحدات, ليكذف عؽ حؿيقة  -خؾاطخه كمذاعخه كعؾاطفو

السذيج أك السعشى في إطار قؾّؼ ناـ محّذ مؤثخ عمى نحؾ يؾقع الخؾاطخ 
, فجعل الرؾرة قائسة في التخاكضب الحدّية التي فضيا (25)«كالسذاعخ في اآلخخيؽ

 رخ االنفعاؿ كاإلثارة. عش
ذلػ التعبضخ المغؾّؼ الحؼ يتخح ندقًا معضشًا يدتثضخ »أّف الرؾرة:  شفيع الديدكيخػ 

في الشفذ مجركات حدّية, مدتخجمًا في ذلػ كل كسائل التأثضخ في المغة مؽ 
, فيؾ َيعجُّ  (26)«عبارات حؿيؿية كتذبضيات كمجازات ككمسات ذكات جْخس خاّص 

. الرؾرة كل تعبضخ   لغؾؼ يثضخ الحذَّ
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ما يتساثل بؾساطة الكالـ لمستمقي »الرؾرة بقؾلو:  كامل حدن البصيركيفّرل     
مؽ مجركات حّدًا, كمعقؾالت فيسًا, كمتخيالت ترّؾرًا, كمؾىؾمات تخسضشًا, 
كأحاسيذ كججانًا, كما إلى ذلػ مؽ األشياء كاألمؾر التي تفزي إلضيا ىحه القؾة أك 

ّكبة في اإلنداف كعيًا كمؽ غضخ كعي, إّف الكالـ الحؼ يسثل تمػ مؽ القؾػ السخ 
الرؾرة عمى ىحا الشحؾ قج يكؾف كمسة مفخدة, كقج يكؾف جسمة مخّكبة, كقج يكؾف 

, فتذكضل الرؾرة عشجه قج تكؾف بالكمسة (27)«ِفقخة مستّجة, كقج يكؾف نّرًا مؤتمفاً 
في حّذ الستمقي مؽ ترّؾرات  السفخدة كسا تكؾف بالجسمة السخّكبة, بسا يثضخه الكالـ

 كإدراكات كأحاسيذ.
نالحع أف معغؼ التعخيفات الدابقة لمرؾرة اشتخط أصحابيا فضيا عشرخ        

الحدّية, بؾصفيا مشظمقة مؽ عالؼ السحدات, كىحا ال يسكؽ تظبيقو عمى جسيع 
الرؾر, كخرؾصًا إْف أدرجشا الرؾر الشفدية كالسعشؾية التي ترف مذاعخًا 

, (28)يدًا, كىحا مسا يكثخ ذكخه, كفي القخآف الكخيؼ شيء كثضخ مؽ ىحه الرؾركأحاس
لكؾف الشّص القخآف ىؾ مجاؿ التظبضق عميو في دراستشا التي سشتشاكليا في الفرؾؿ 

 اآلتية.
رأؼ آخخ, فالرؾر ليدت حدّية أك برخية فقط؛  أحمد دهمانكلمباحث          

ة كنفدية, إضافة إلى أف الكمسات ألنيا قج تكؾف برخية كسسعية كمعشؾي»
كالعبارات تذكل الرؾرة إذا كانت مجازية ؼيجب أف يحقق الدياؽ السعشى السخاد 

, ك يتابع تؾضح الرؾرة في مؾضع آخخ (29)«حضث يتظمب السعشى السؾقف نفدو
تعبضخًا عؽ نفدية الذاعخ ككعاء إلحداسو كفكخه, تعضؽ عمى كذف معشى »كيخاىا: 

الغاىخؼ, إْذ تقجـ عقجة فكخية كعاطؽية في بخىة مؽ الدمؽ أعسق مؽ السعشى 
, تعخيف يبّضؽ عسمية تكؾيؽ الرؾرة كَخْمقيا عشج (30)«كتؾّحج بضؽ األفكار الستفاكتة

 السبجع.
تجديؼ لألفكار التجخيجية, »ؼيعّخؼ الرؾرة بأّنيا:  دمحم الصادق عفيفيأّما  

ت أـ خيالية عمى أساس مؽ كالخؾاطخ الشفدية كالسذاىج الظبيعية حدّية كان
, فيؾ تعخيف أقخب لمجسالية الفشية, إْذ لؼ يؾّضح الؾسائل السدتخجمة (31)«السبادغ

 في تجديؼ األفكار كالسعاني.
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ابشة الخياؿ الحؼ يجسع الستزادات, : »محمهد سميم هياجنةفي حضؽ رآىا      
ة كإندانية, بكل ما فضيا كيريخ الستشافخات في بؾتقة كاحجة, ِلَشُقْل إّنيا تجخبة حياتي

, فجعل الخياؿ العشرخ األساس في إبجاع الرؾرة, (32)«مؽ أبعاد داخمية كخارجية
 غضخ أّف األفكار ىي التي تحخؾ الخياؿ لعسمية الخمق اإلبجاعي.

يعكذ ىحا التعّجد في التعخيفات لسرظمح الرؾرة عشج السعاصخيؽ تشّؾع      
أّف مفيـؾ الرؾرة ليذ مؽ السفيؾمات البديظة » اآلراء, كاختالؼ الخؤػ مسا ُيؤّكج

الدخيعة التحجيج, كإّنسا ىشاؾ عجد مؽ العؾامل تجخل في تحجيج طبيعتيا كالتجخبة 
 (33)«.كالذعؾر كالفكخ كالسجاز كاإلدراؾ الحدّي, كالتذابو كالجقة

فّرمؾا  إّف التَّتبَُّع التاريخيَّ لتظؾر مرظمح الرؾرة, يبّضؽ أّف الباحثضؽ قج        
ؼيو القؾَؿ, كأّف نغخيتيؼ قج قامت عمى مفيؾمضؽ: أحجىسا مؽ مشغؾر بالغّي قجيؼ 
يقف عشج حجكد الرؾرة البالغية في التذبيو كالسجاز كالكشاية, كتقجيؼ السعشؾيات 
عؽ طخيق ربظيا بالسحدؾسات, كثانضيسا: مؽ مشغؾر فّشي جسالي حجيث يزّؼ 

ىسا الرؾرة الّحىشية, كالرؾرة الخمدية, ىحا إلى الرؾرة البالغية نؾعضؽ آخخيؽ, 
 (34)السفيـؾ يرؾر السعاني كيجعل الخياؿ يختقي في عالؼ السؾجؾدات.

ىشاؾ مرظمح أخخ قخيب مؽ مفيـؾ الرؾرة عؽ لؼ يكؽ مخادفًا ليا في السعشى 
 كالجاللة، كىؾ مرظمح الترؾيخ.

 تعخيف الترؾيخ:
ألدبية عمى معاف مختمفة عشج تظمق كمسة الترؾيخ, في الجراسات ا        

الجارسضؽ كتعجدت تعبضخاتيؼ في تحجيج مرظمح الترؾيخ ككثخت تعخيفاتيؼ بحدب 
تخرراتيؼ, أما الترؾيخ فيؾ نابع مؽ ترّؾر اإلماـ عبجالقاىخ الجخجاني, الحؼ 
يخػ أّف السدية في الكالـ ال تخجع إلى مجخد معشاه, بل إلى كيؽية نغؼ الكمسات 

كمعمؾـ »ع أك القارغ, كشّبو ذلػ بعسمية صؾغ الخاتؼ, ؼيقؾؿ في ذلػ:إلبخازه لمدام
أف سبضل الكالـ سبضل الترؾيخ كالرياغة، كأف سبضل السعشى الحؼ يعبخ عشو 
سبضل الذيء الحؼ يقع الترؾيخ كالرؾغ ؼيو كالفزة كالحىب، يراغ مشيسا خاتؼ 

ىي عسمية  , مؽ الؾاضح أّنو ربط بضؽ الترؾيخ كالشغؼ, كسا(35)«أك سؾار
 الرياغة.
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أف فائجة الكالـ الخظابي ىؾ »ق(, بقؾلو: 637كسا بّضؽ ذلػ ابؽ األثضخ)ت     
إثبات الغخض السقرؾد في نفذ الدامع بالتخضضل كالترؾيخ حتى يكاد يشغخ إليو 

, فالكالـ ال يثبت في ذىؽ الستمّقي كال يؤّدؼ الغخض ما لؼ يكؽ ؼيو (36)«عياناً 
نفذ الدامع, كالترؾيخ عشج عبجالقاىخ الجخجاني كمؽ  ترؾيخ كخياؿ يؤّثخ في

جاء بعجه, ال يقترخ عمى الؾسائط السعخكفة بعمؼ البياف, بل يذسل كّل كيؽيات 
 صياغة الكالـ, ذات الجالالت الحؿيؿية اك السجازية.

مؽ خالؿ حجيث عبجالقاىخ الجخجاني كابؽ األثضخ عؽ الترؾيخ, جاءت          
ؽ لسرظمح الترؾيخ, فضخػ بعض الباحثضؽ أف التَّرؾيخ نذاط تعخيفات السعاصخي

, (37)لغؾؼ غضخ مفارؽ لمتَّخكضب، بل إف نذاط عشاصخ التخكضب ىؾ نذاط ترؾيخؼ 
فترؾيخ أؼ معشى يعشي »عبج القاىخ,  -كىحه الخؤية ىي نفديا رؤية اإلماـ 

في دالئل صياغتو كنغسو كتذكضمو عمى ىضئة ُمعّضشة، كىحا السعشى َكُثخ كركُده 
اإلعجاز، نغًخا لظبيعة القزّية األساسية التي يعالجيا الكتاب كىي قزّية 

 (38)«.الشغؼ
اْسِتحزار صؾرة الذيء »كالباحث أحسج مظمؾب يعّخؼ الترؾيخ بقؾلو:         

, (39)«ليكؾف قخيبًا أك معخكضًا عخضًا فشّيًا بجيعًا يؾحي بالسعشى كُيؤّثُخ في الشفؾس
ف ىؾ األقخب إلى فيسشا لسرظمح الترؾيخ الحؼ سيقـؾ عميو كلعّل ىحا التعخي

البحث, كتبشى عميو الجراسة التحمضمية آليات العحاب كالشعيؼ, فالترؾيخ ُيكدُب 
ال ريب أف ىشاؾ فخقًا بضؽ أف »السعشى ركنقًا كبياًء, كيجعمو أقؾػ أثخًا كتأثضخًا, إذ 

حجاث كالرؾر, فخؽ بضؽ ما تؽيض الكمسات بالسعاني كالسقاصج, كأف تؽيض بيا األ
يجّؿ عميو لفع)الذجاعة(, كما تجؿ عميو صؾرة)األسج(, ببظذو كإقجامو كبأسو 
كشّجتو, السعاني التي تؽيض بيا األحجاث كالرؾر أغدر, كأبضؽ, كأمكؽ, كال بّج أف 
يكؾف ىحا القجر الدائج مقرؾدًا, كأف ال يكؾف ىشاؾ سبضل إلى اإلبانة عشو إال ىحا 

 (40)«.الظخيق
عسمية إبجاع خاّلقة »كدرس الباحث عضج سعضج يؾنذ الترؾيخ فعّخفو بقؾلو:       

رة مؽ خياؿ مبجع بحضث  ر ما تسمكو الحات الُسرؾِّ تزفي عمى السؾضؾع الُسرؾَّ
ر كأكصافو كمالمحو كتفاصضمو,  تسشح لو حخية الترخؼ في شكل الذيء الُسرؾَّ
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ككحلػ حخية التعجيل كالتغضضخ كفق إرادة كحخية اإلضافة إلضيا أك الححؼ مشيا, 
السرؾر السبجع كمذضئتو كرغبتو, كبسا يتؾافق مع أىجافو كيتؾاءـ مع غاياتو, شكمّية 

, فإذا ُأسقط ىحا (41)«كانت أـ مؾضؾعية, جسالية أـ فكخية, مادية أـ معشؾية,
 التعخيف عمى التعبضخ القخآني, أعظى لخياؿ القارغ حخية الترّؾر كالغؾص في
رسؼ تفاصضل بعض السؾاقف كاألمؾر, مع تجّشب التأكيل ؼيسا يجب التدميؼ بو مؽ 

 الحقائق اإلليّية. 
كانت ىحه بعض اآلراء في فيؼ مرظمحي الرؾرة كالترؾيخ, كالتعخيفات     

كثضخة لؼ يحكخ البحث مشيا إال غيزًا مؽ ؼيض, كىي مع ىحا تتفق في أمؾر 
 كتختمف في أمؾر.

ف كالشقاد القجامى لؼ يخخجؾا في تعخيفيؼ لمرؾرة عؽ اإلطار فالبالغضؾ       
المغؾّؼ,ألّف كل مرظمح ميسا كاف عخيقًا في القجـ فإنو ال يأخح مؽ قجمو ىحا 
صيغة نيائية، كال بج لو مؽ الرقل كالتظؾيخ كالتيحيب, باستثشاء عبجالقاىخ 

 (42)الجخجاني, الحؼ أعظى لمرؾرة داللة اصظالحية. 
قج بجا متأرجحًا بضؽ مجالضل ال »لسرظمح الرؾرة,  نغخة الشقاد السحجثضؽأّما       

التقاء بضؽ أكثخىا كقج يتخمل تعبضخىا الغسؾض كعجـ التحجيج، كألفاعيا كإف كانت ال 
، (43)«تخمؾ مؽ طخافة كنعؾمة إال أنيا عاجدة عؽ تحجيج السرظمح تحجيجًا عمسياً 

 تؾعيف السرظمحات. عمى الخغؼ مؽ أّف تعخيفاتيؼ لؼ تخُل مؽ 
بعج استعخاض أبخز ما قالو الباحثؾف في فيؼ مرظمح الرؾرة البالغية,         

: عمى أنيا: تعبضُخ لمصهرة البالغيِ ة يسكؽ التؾصل إلى محاكلة لعخض فيسشا
الذاعِخ عؽ أفكاره كعؾاطِفو كتجخبتو بألفاٍظ كتخاكضب ُمْدَتْعساًل لغًة فشّية مؾحية 

ًا مؽ تذبيو أك استعارة أك كشاية، يكؾف الخياُؿ أك الَعاَلؼ الخارجيُّ استعسااًل مجازيّ 
أىؼُّ عشاصخىا بإعيار السعشى مجّدسًا مسّثاًل، بػية التأثضخ في الستمّقي كإمتاعو 

 كإقشاعو إلحجاث الجىذة كاالنفعاؿ. 
الرػؾر تختمف في » أّما سبُب تدسضتو بيحا السرظمح بالرؾرة البالغية؛ ألفَّ 

ػيَّة، فيشاؾ  تأثضخىا عمى الشفذ، سؾاء في ذلػ الرؾر الكالميَّة أـ الرؾر الحدِّ
الرؾرة التي تخكقػ كتعجبػ، كىشاؾ الرؾرة التي ُتدتكَخه كُتدػتبَذع، كلكؽَّ ثالثة 
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حه الشفذ ىدَّة طخب كتقجيخ، ؼبقجر ما يبجع ترل إلى أعساؽ نفدػػ، بل تيدُّ ى
ر في تحدػضؽ صؾرتو، يكؾف ليا مؽ التأثضخ في نفؾس اآلخخيؽ , (44)«السرؾِّ

كيشغخ عمساء البالغة مشح اإلماـ عبج القاىخ كحتى العرخ الحجيث إلى الرؾرة 
ٌف مؽ مكؾنات الشغؼ، تتفاعل مع عشاصخ الشّصِ  البالغّية عمى أنَّيا مكؾِّ

مجسؾعة مؽ العالقات الستجاخمة كالستكاممة », فالرؾرة تتفاعل مع (45)كمكؾناتو
لظاقات المغة كإمكاناتيا مؽ داللة, كتخكضب, كإيقاع كحؿيقة, كصؾر مجازية، 
كتخادؼ كتزاد .... كغضخىا مؽ كسائل التعبضخ الفشي, يسدح بضشيا الذاعخ؛ لتخخج 

ا ,  كالرؾرة البالغي(46)«معانيو عمى درجة مؽ اإلبجاع ة ال تشقل الؾاقع نقاًل كإنسَّ
إعادة تذكضل الؾاقع كنقمو بظخيقة إبجاعية يديؼ فضيا الخياؿ، بحضث ال ُيشقل »ىي 

الؾاقع أك يُشدخ، كاكتذاؼ العالقات الكامشة بضؽ الغؾاىخ كالجسع بضؽ العشاصخ 
ة أك الستباعجة في كحجة  , كليذ ىحا الكالـ بججيج، كإنسا ىؾ تخديج (47)«الستزادَّ

كإعادة صياغة لفكخ اإلماـ عبج القاىخ,  فاإلماـ عبج القاىخ عشجما يتحجَّث عؽ 
كىكحا إذا استقخيت التَّذبضيات، كججت »,إْذ يقؾؿ:(48)بالغة التذبضيات كجساليا

التباعج بضؽ الذضئضؽ كمسا كاف أشج، كانت إلى الشفؾس أعجب، ككانت الشفؾس ليا 
..أّنػ تخػ بيا الذضئضؽ مثمضؽ متبايشضؽ، أطخب،.... كذلػ أفّ  مؾضع االستحداف..

, كأشار عبج (49)«كمؤتمَفضؽ مختمَفضؽ، كتخػ الرؾرة الؾاحجة في الدساء كاألرض
إف »القاىخ أيزًا إلى كؾف الرؾرة البالغية متفاعمة متجاخمة مع الشغؼ، إْذ يقؾؿ: 

في االستعارة ما ال يسكؽ بيانو إال مؽ بعج العمؼ بالشغؼ، كالؾقؾؼ عمى 
, فترؾيخ أؼُّ معشى يعشي صياغتو كتذكضمو عمى ىْضئة ُمعّضشة, كىحا (50)«ؿيقتوح

السعشى كرد كثضخًا عشج عبجالقاىخ, كال سيسا أّف القزية األساسية التي يعالجيا ىي 
 (51)قزية الشغؼ.

 :الههامش
                                     

(  يشغخ: معجؼ مقاييذ المغة, أبي الحدضؽ أحسج بؽ فاِرس بؽ زَكِخّيا,تحقضق: عبج 1)
الـ دمحم َىاُركف, الشاشخ: اتحاد الكتاب العخب,  , 320-3/319ـ, الجدء:2000الدَّ

 مادة)صؾر(. 
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, بؽ إسساعضل بؽ سضجه السخسي(  يشغخ: السػُْحكؼ كالسحيط األعغؼ, أبؾ الحدؽ عمي 2)

 . 8/369ـ, الجدء:2000, 1ج ىشجاكؼ, دار الكتب العمسية, بضخكت, طتحقضق: عبجالحسض
بؽ مشغؾر األفخيقي السرخؼ, دار صادر,  (  يشغخ: لداف العخب, دمحم بؽ ُمكـخ3)

 , مادة)صؾر(. , د/ت1بضخكت, ط
الُسمّقب بؽ عبجالّخزاؽ الحدضشي,  س مؽ جؾاىخ القامؾس, دمحم(  يشغخ: تاج العخك 4)

تحقضق: عبجالدتار فخاج كمجسؾعة مؽ المغؾيضؽ, دار اليجاية, الكؾيت, , بسختزى الّدبضجؼ
 باب )الخاء(.  ـ,1965 ,2ط
يؼ مرظفى ػ أحسج الديات ػ حامج عبج القادر ػ دمحم 5) (  يشغخ: السعجؼ الؾسيط, إبخـا

, 2004الشجار, تحقضق: مجسع المغة العخبية, دار الجعؾة, مرخ, الظبعة الخابعة, 
 اب)الراد(. , ب1/528الجدء:

(  يشغخ: جامع البياف في تأكيل القخآف, أبؾ جعفخ دمحم بؽ جخيخ بؽ يديج بؽ كثضخ بؽ 6)
ـ, 2000، 1, تحقضق أحسج دمحم شاكخ, مؤسدة الخسالة, بضخكت,  طالظبخؼ  غالب اآلممي

, كالكذاؼ عؽ حقائق غؾامض التشديل كعضؾف األقاكيل في كجؾه التأكيل, 21/410الجدء:
, محيل بحاشية اإلماـ العالمة سؼ محسؾد بؽ عسخ الدمخذخؼ ر هللا أبؾ القاالعالمة جا

أحسج بؽ دمحم، السعخكؼ بابؽ السشضخ كتخخيج أحاديث الكذاؼ لإلماـ الديمعي,  دار 
, كتفدضخ التحخيخ 4/546ق, الجدء:1407بضخكت, سشة الظبع:-الكتاب العخبي

جيج مؽ تفدضخ الكتاب السجضج( دمحم كالتشؾيخ,)تحخيخ السعشى الدجيج كتشؾيخ العقل الج
, 1984, 1تؾنذ, ط: –الظاىخ ابؽ عاشؾر التؾندي, الجار التؾندية لمشذخ

 . 24/191الجدء:
(  يشغخ الشياية في غخيب الحجيث كاألثخ, أبؾ الدعادات السبارؾ بؽ دمحم الجدرؼ, 7)

, 1كت, طتحقضق: طاىخ أحسج الداكؼ كمحسؾد دمحم الظشاحي, السكتبة العمسية, بضخ 
 .3/58ـ, الجدء: 1979

القاىخة, د/ط,  –, مؤسدة قخطبة حسج بؽ حشبل (  مدشج اإلماـ أحسج بؽ حشبل, أ8)
 .3484, رقؼ الحجيث:8/344د/ت, الجدء:

(  الحضؾاف, أبؾ عثساف الجاحع, تحقضق عبجالدالـ ىاركف, مظبعة مرظفى البابي 9)
 .3/132, ج:1386, 2الحمبي, مرخ, ط

رؾرة الذعخية في الشقج العخبي الحجيث, بذخػ مؾسى صالح, السخكد (  يشغخ: ال10)
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 .21ـ,ص1994, 1الثقافي العخبي, بضخكت, ط

(  نقج الذعخ, ألبي الفخج قجامة بؽ جعفخ, تحقضق: عبجالسشعؼ خفاجي, دار الكتب 11)
 . 53العمسية, بضخكت, د/ط, ص

قضق: الدضج احسج صقخ, دار , تحدمحم بؽ الظضب الباقاّلني(  إعجاز القخآف, أبؾ بكخ 12)
 . 244ـ, ص1997السعارؼ, مرخ, الظبعة الخامدة, 

(  دالئل اإلعجاز, عبجالقاىخ الجخجاني, قخأه كعّمق عميو أبؾ فيخ محسؾد دمحم شاكخ, 13)
 .508ـ,ص1991, 1مظبعة السجني, القاىخة,ط

 .197-196(  دالئل اإلعجاز, ص14)
, د. أحسج عمي دىساف, القاىخ الجخجاني(  يشغخ: الرؾرة البالغية عشج عبج15)

 .184-183ـ, ص2000, 2مشذؾرات كزارة الثقافة, دمذق, ط
 188(  يشغخ: الرؾرة البالغية عشج عبجالقاىخ الجخجاني)مشيجًا كتظبيقًا(, ص16)
يؼ األبيارؼ, دار الكتاب العخبي, 17) (  يشغخ: التعخيفات, عمي الجخجاني, تحقضق: إبخـا

 , باب)التاء(. 83صق, 1،1405بضخكت, ط
 . 41(  بشاء الرؾرة الفشّية في البياف العخبي, ص18)
(  التعبضخ البياني رؤية بالغية نقجية, د. شؽيع الدضج, دار الفكخ العخبي, القاىخة, ط 19)

 .139ـ, ص1982ثانية, 
ـ, 1958, 1(  الرؾرة األدبية, مرظفى ناصف, دار مرخ لمظباعة, القاىخة ط20)

 .3ص
, مظبعة الدىخاء, بغجاد, ط(  الشقج ا21)  . 81ـ, ص1967, 1ألدبي, داُكد سّمـؾ
(  الرؾرة الفشية في التخاث الشقجؼ كالبالغي عشج العخب, د. جابخ عرفؾر, السخكد 22)

 . 323ـ, ص1992, 3الثقافي العخبي, بضخكت, ط
عي, (  الرؾرة الفشّية في الشقج الذعخؼ دراسة في الشغخية كالتظبضق, عبجالقادر الخبا23)

 . 85ـ, ص2009, 1دار جخيخ, األردف, ط
 .88(  يشغخ: الرؾرة الفشّية في الشقج الذعخؼ, ص24)
(  البشاء الفشي لمرؾرة األدبية في الذعخ, د.  عمي عمي صبح, السكتبة األزىخية 25)

 .11ـ, ص1996لمتخاث, د/ط, 
 .32(  التعبضخ البياني رؤية بالغية نقجية, شؽيع الدّضج, ص26)
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 . 267(  بشاء الرؾرة الفشّية في البياف العخبي, ص27)
(  الترؾيخ بالحؿيقة في القخآف الكخيؼ, نؾرة بشت جايد بؽ سعؾد الذخيف,)رسالة 28)

يؼ بؽ عبجالعديد الديج, جامعة اإلماـ دمحم بؽ سعؾد  ماجدتضخ(, إشخاؼ: د. إبخـا
 .14ق,ص1434اإلسالمية, السسمكة العخبية الدعؾدية, لمعاـ:

 .143الرؾرة البالغية عشج عبج القاىخ الجخجاني, ص ( 29)
 . 142(  الرؾرة البالغية عشج عبجالقاىخ الجخجاني, ص30)
 . 142ـ, ص1978(  الشقج التظبيقي كالسؾازنات, دمحم الرادؽ عؽيفي, د/ط, 31)
(  الرؾرة الشفدية في القخآف الكخيؼ, محسؾد سميؼ ـياجشة, عالؼ الكتب الحجيث, 32)
 2ـ, ص2008 -األردف-,عّساف1ط
 .143(  الرؾرة البالغية عشج عبجالقاىخ الجخجاني, ص33)
(  يشغخ: الرؾرة في الذعخ العخبي حتى آخخ القخف الثاني اليجخؼ دراسة في 34)

ـ, 1981أصؾليا كتظّؾرىا, د. عمي البظل, دار األنجلذ, بضخكت, الظبعة الثانية, 
 . 15ص

 . 197(  دالئل اإلعجاز, ص35)
(   السثل الدائخ في أدب الكاتب كالذاعخ, أبؾ الفتح ضياء الجيؽ نرخهللا بؽ دمحم 36)

ق(, تحقضق: دمحم محضي الجيؽ عبجالحسضج, السكتبة العرخية, 637بؽ األثضخ السؾصمي)ت
 . 1/78ـ, الجدء:1995, 1بضخكت، ط

, 1مرخ,ط(  مجاخل إلى عمؼ الجساؿ األدبي, د. عبج السشعؼ تمّيسة, دار الثقافة, 37)
  .11ـ, ص1982

(  الرؾرة الجسالية بضؽ القجماء كالسعاصخيؽ, د عبج الحميؼ دمحم شادؼ, مظبعة 38)
 24-23ـ, ص1991, 1ط -الدعادة

(  معجؼ مرظمحات الشقج العخبي القجيؼ, د. أحسج مظمؾب, مكتبة لبشاف ناشخكف, 39)
 . 163ـ, ص2001, 1بضخكت, ط

بة,  (  الترؾيخ البياني دراسة تحمضمية40) لسدائل البياف, د. دمحم أبؾ مؾسى, مكتبة ـك
 .7ـ, ص1993, 3القاىخة, ط

 -(  الترؾيخ الجسالي في القخآف الكخيؼ, عضج سعضج يؾنذ, عالؼ الكتب, القاىخة41)
 .123ـ, ص2006, 1ط -مرخ
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(  يشغخ: نغخية الشقج العخبي رؤية قخآنية معاصخة, د. حدضؽ عمي الرغضخ, دار 42)

 .22ـ, ص1999, 1بضخكت, ط السؤّرخ العخبي,
 . 23(  نغخية الشقج العخبي رؤية قخآنية معاصخة, ص43)
(  البالغة فشؾنيا كأفشانيا )البياف كالبجيع(, د. فزل حدؽ عباس, دار الفخقاف, 44)

 . 13ق,ص 8,1423عّساف, ط
, طاىخ عبجالسشعؼ عمي,) (  يشغخ: الترؾيخ البياني عشج شعخاء الخسؾؿ45)

 .  30: د. حدؽ مخيسخ, جامعة األزىخ, د/ت, صماجدتضخ(, إشخاؼ
ـ,  1945, 1(  دفاع عؽ البالغة,  أ. أحسج حدؽ الديات, مظبعة الخسالة, ط46)

 .62ص
 . 373(  الرؾرة الفشية في التخاث الشقجؼ كالبالغي, جابخ عرفؾر, ص 47)
 . 32, ص(  يشغخ الترؾيخ البياني عشج شعخاء الخسؾؿ48)
عبجالقاىخ الجخجاني, تحقضق: محسؾد دمحم شاكخ, دار السجني, (  أسخار البالغة, 49)

 .130ـ,  ص1991, 1ججة, ط
 .   100(  دالئل اإلعجاز, ص 50)
(  يشغخ: الرؾرة بضؽ القجماء كالسعاصخيؽ, د. دمحم عبجالعديد شادؼ, مظبعة 51)
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 1* النقد الثقافي للحداثة
 Eric Lawrence Gans زإيريك لهرانس غان

 ترجمة الدكتهر: أحدن دواس
 الجزائر –سكيكدة  1511أوت  02جامعة 

 
 :ملخص ال

ىحا البحث محاولة لخصج وتحجيج  مداىسة "الحجاثة" في الطخوؼ الثقاؼية        
ة الثقاؼية في ضل مجتسع السعاصخة كسا يتصخؽ إلى تحميل بعس مطاىخ ىحه الحجاث

إنداني يتأرجح بيغ ؾيع االستيالؾ وؾيع اإلنتاج، مغ خالؿ دراسة جسمة مغ السفاـيع 
الحجاثية عمى غخار أدب الػعي الدائف، واألدب الذعبي،  وثقافة الذباب والجعاية  
ودورىا في خمق  الؿيع وغيخىا.  ليخمز في الشياية إلى شخح سؤاؿ  جػىخؼ : ىل ما 

 مشاقج الثقافي دور يسكغ أف يؤديو في عالع بال ثقافة ؟زاؿ ل
 : الشقج الثقافي، الحجاثة، الثقافة، الكتابةالكلمات المفتاحية

                                                                             
  Résumé 

   Cette recherche est une tentative de scerner et d'identifier la 

contribution  de la «modernité» dans la conjoncture culturelle 

contemporaine, elle aborde également l'analyse de certains aspects 

culturelles de cette modernité dans une société  humaine qui se dalance   

entre les valeurs de production et les valeurs de consummation à travers 

l'étude d'un certain nombre de concepts modernistes comme la littérature 

de la fausse conscience,   la littérature populaire, la culture des jeunes et 

de la propagande et son rôle dans la création de valeurs,  etc. et à la fin 

pour conclure elle pose  une question fondamentale:  Quelle tâche reste-

t-il donc pour le critique culturel dans un siècle désormais privé de   

culture? 

Mots Clés: Critique culturelle, modernité, culture, écriture 
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اثة" في الطخوؼ الثقاؼية الخاىشة؛ إنيا ىحه األفكار محاولة لتحجيج مداىسة "الحج
تيجؼ إلى فتح الصخيق أماـ مديج مغ البحػث قج تكػف أكثخ عسقا، مغ خالؿ تحجيج 
 نسػذج مغ البشى االجتساعية السػلجة لمؿيع اإلندانية الخاصة بالعرخ الحجيث. إنشا نعخؼ 

ىحه اليخمية و تساعية قائسة عمى اقتراد الدػؽ، "الحجاثة" بػصفيا بشية ىخمية اج
لع تعج محجدة بقجرة البيع مغ قبل كل مغ مػاىبيا في الدػؽ. يفتخض أف التقجـ التقشي 
سخيع بسا ؼيو الكفاية بحيث يدسح لمبيخوقخاشية، وبجال مغ الجوراف حػؿ نفديا دوف ججوػ 

 بسعشى انيا تخمق بشفديا وسائل زيادة فاعميتيا. –يسكغ أف تكػف وضيؽية وبذكل حيػؼ 
غ ىحا الشطاـ في حج ذاتو تقييسا صارما؛ فػػ "الججارة" التي تعخؼ بأنيا ويتزس 

القجرة الفعالة عمى اإلبجاع تحجد مدتػيات الػجاىة والجخل، الخ وىكحا يسكغ تحجيج ؾيسة 
كل فخد بذكل مػضػعي استشادا إلى الدػؽ. إف الشفاذية اإلجسالية لمتدمدل اليخمي 

جعل مغ السدتحيل إمكانية خمق تثسيغ مزاد داخل )التعميع العاـ السجاني، الخ(، ي
، عمى حج تعبيخ ماركػزه (2)وىػ مغ ىحا الجانب "أحادؼ األبعاد" -الشطاـ اإلنتاجي نفدو 

(3 )Marcuse . 
تشقدع أنذصة أفخاد ىحا السجتسع بذكل صاـر إلى أنذصة إنتاجية وأنذصة  

اجيا، ذلظ اف نجرتو تسشحو ؾيسة استيالكية. وكل نذاط إبجاعي حؿيقة يربح بالزخورة إنت
تجارية. ولمحفاظ عمى عقالنيتو، عمى التدمدل اليخمي أف يتػافخ عمى جياز اتراؿ 
مخكدؼ وشامل؛ بحيث يسكغ لمياوؼ السبتجغ دائسا أف يقارف نفدو بالسحتخؼ الستسخس 
 وبالتالي إمكانية تغييخ وضعو في أؼ وقت. وىحه الحالة األخيخة ستطل نادرة، ذلظ أف

الشطاـ ال يتصمب سػػ عجد قميل ججا مغ األفخاد الحيغ تتػفخ لجييع إمكانية إعادة شخوط 
 )أؼ دوف رأس ماؿ ثابت(.  أدبية مثال( عمى مدتػػ "اليػاة" اإلبجاع )مػسيؿية أو

إف االستيالؾ، مغ حيث أف عسمية اإلنتاج تتخرز، تربح شيئا فذيئا أكثخ 
يع، ولكي يكػف لكل أشفاؿ شخائح اليـخ االجتساعي تجاندا وذلظ يعػد إلى مخكدية التػز 

مشح لحطة االنصالؽ فخصا متداوية، مغ الزخورؼ أف يكػف اآلباء عمى اشالع عمى كل 
التجارب السكػنة لمحياة الحجاثية، وبالتالي أف يكػف لجييع جسيعا عادات االستيالؾ 

رية خالرة )في نفديا. وحيشيا ستطيخ االختالفات اليخمية مغ خالؿ عالمات تجا



 0202انجه 11 العددــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة اآلداب واللغات

152 

السالبذ، عمى سبيل السثاؿ( أو مغ خالؿ التفػؽ اليامذي لػسائل الخاحة الحؼ يتصمب 
 تعقيجا تقشيا غاليا ) سيارة فارىة ذات نػافح ذاتية الشدوؿ(. 

 ماذا سيكػف وضع الثقافة، وبخاصة األدب، في مجتسع "حجاثي" كيحا؟ 
ي في ىحا الشسػذج ال يتجمى إال إف شخح ىحا الدؤاؿ يكذف لشا أف اإلنتاج الجسال

كسػضػع استيالؾ؛ أؼ مػضػع يمبي حاجة ممحة. وإلدخاؿ األدب كبشية عميشا أف نتبشى 
 أنثخوبػلػجيا أكثخ تعقيجا.

ولشبتجغ بالفخضية األولى والستسثمة في ضخورة األسصػرة الكػنية، والتي نعخفيا 
إندانية ممسػسة عمى شكل  عمى أوسع نصاؽ مسكغ بأنيا االستعخاض الستالحق لتجخبة

شسػلية. يجب أف يعخؼ األدب عغ كثب بأنو: أسصػرة يطل االتداؽ فييا ثابتا في ضل 
 كل التحػالت التاريخية لمتجخبة اإلندانية.

ومفيـػ االتداؽ الثابت يدتتبع ضسشًا البشية، أؼ نطاـ مفرمي مغ العالقات 
قبل السدتيمظ الفخدؼ. إف  داخل الذيء األدبي؛ يجب أف يفيع عمى ىحا الشحػ مغ

اختالؼ الغاية بيغ المحطات السختمفة لمػػ "شيء األدبي" يتزسغ بالزخورة اختالفا في 
الجيج السبحوؿ، وبالتالي في الؿيسة بيغ ىحه المحطات، مسا يدتجعي إلدامية استخجاـ نطاـ 

 الؿيع اإلندانية.
طاـ الؿيع الحؼ ، فسغ الزخورؼ أف يكػف نأدباولكي يكػف "الذيء األدبي" 

يتسفرل ؼيو  الشطيخ لبشية دائسة، أؼ أنو يقـػ عمى الصبيعة البذخية التي مغ شأنيا أف 
تكػف مادة ألنثخوبػلػجيا عالسية، عمى األقل داخل كمية تاريخية معيشة حيث تتع جسيع 

 التحػالت السحكػرة أعاله. 
تذسل التقييع  ىحه البشية الجائسة مغ الؿيع، كسا يسكغ أف تفيع في األدب،

السمسػس لمغايات، وبالتالي وجػدىا اآللي السباشخ. أما الشذاط غيخ السباشخ الحؼ يؤدؼ 
 إلى ذلظ، أؼ السحتػػ األدبي، يجب أف يجمج داخل كمية واحجة بػصفو تجخبة إندانية

إف الفرل الحؼ يشحػ إلى أف يكػف كامال وشامال بيغ الشذاط السشتج والشذاط 
لسجتسع الحجيث يجعل مغ ؾيع القصاع األوؿ تشفرل عغ ؾيع القصاع االستيالكي في ا

الثاني بحيث ال تكػف أية صمة ممسػسة بيشيسا. فالؿيع السباشخة لالستيالؾ لع تعج مديصخة 
عمى الؿيع الػضيؽية غيخ السباشخة لإلنتاج، )وىػ ما يعشي أيزا نياية كل سياسة احتجاج 



 0202انجه 11 العددــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة اآلداب واللغات

153 

يالكي مغ أؼ عالقة مباشخة مع الؿيع االجتساعية ثػرية(. وبالتالي، يحـخ سمػؾ االست
العالسية في عالع اإلنتاج؛ إنو يشحػ  إلى أف يربح متعة محزة خالرة. وىحا االتجاه 
سػؼ لغ يكػف مقيجا إال عغ شخيق حجود نداىة األنا الفخدؼ الحؼ يجب أف يحسل كمتا 

في مخحمة سابقة مغ التصػر  الػضيفتيغ )السشتجة والسدتيمكة(. لكغ ىحا األنا قج تع تذكمو
االجتساعي؛ وال يدتصيع أف يؤسذ مػانعو عمى أؼ مغ الحاجيات االجتساعية داخل 

 الشسػذج، وىكحا تبجو العقالنية تساما. 
 المثقف -أوال 

مشح بجاية العرخ الرشاعي )ما قبل الحجاثة(، كاف تقجيخ الؿيع الثقاؼية عبخ 
سثقفيغ والتي عخفت نفديا في وقت الحق بجقة التاريخ يؤوؿ إلى فئة اجتساعية مغ ال

أكثخ. مسكغ ججا أف يتع تذكل السجتسع "الحجيث" بغس الشطخ عغ ىحه السجسػعة. غيخ 
أف تاريخانية الفغ العابخة، وبخاصة تاريخانية األدب تجعل مغ التخاث الثقافي ؾيسة ثابتة 

حؿيقي. تتحػؿ الؿيع ضسغ الحجاثة، والتي تتصمب تكػيشا متخررا لتكػف مػضع تقجيخ 
الثقاؼية في العسـػ مغ ؾيع استيالؾ، إلى ؾيع إنتاج، قخاءة الكتاب الكالسيكييغ التي 
تتحػؿ إلى ميشة عمى نحػ متدايج وعسل الستخرريغ اليادؼ إلى تكػيغ متخرريغ 
ججد بجال مغ تثؿيف أذواؽ السدتيمكيغ الستعمسيغ. إف السثقفيغ الستخرريغ يتخكدوف 

ؿ في السؤسدات الجامعية ومعاىج البحػث، وغيخىا، وعشجما تربح قخاءة بصبيعة الحا
السَرسَّع  –ىؤالء إنتاجا بجال مغ استيالؾ، تبتعج كتاباتيع شيئا فذيئا عغ العسل الجسالي 

قرج التخكيد عمى العسل بػصفو كمية، وغخضا  –بػصفو غخضا مرفى لالستيالؾ 
 لمقخاءة السشتجة.

لقخاءة، ولكشو يعير في مجتسع مجخد مغ صفة القجاسة إف السخء الحؼ يستيغ ا 
تساما حيث إعادة اإلنتاج الصقػسية مبخػسة الؿيسة بالشطخ إلى اإلنتاج األصمي، يجب 
عميو أف يدتخمز مغ القخاءة تصبيقا عسميا شخريا. إف ىحا البحث يتسػقع بيغ قصبيغ. 

متحميل وفق إجخاءات متعجدة؛ الكمية الذسػلية األدبية ىي مغ جية مشتج تاريخي قابمة ل
اجتساعية ولدانية وغيخىا،   ولكغ مغ جية أخخػ ىي كمية تجخيبية، وبالتالي تدتجعي 
التجخبة الذخرية لمقارغ الحؼ يعسل عمى الشحػ بيا باتجاه الترػؼ الكيشػتي، وذلظ مغ 

لقخاءة خالؿ التخكيد عمى العسل في حج ذاتو الستبعاد أؼ تجخبة مشتجة لمسعير. لتربح ا
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الغخض -الشقجية إعادة إنتاج إبجاعية لمعسل؛ الكتابة الشقجية، ال كػصف لمعسل
l'oeuvre-objet  الكػف -ولكغ لمعسلl'oeuvre-univers بجال مغ دمج العسل .

ضسغ مشطػمة كمية أكثخ شداعة، يجمج الشقج كل تجخبتو االندانية ضسغ مشطػمة كمية 
 يسشحيا العسل.

 
 الكاتب -ثانيا 
وضع الشقج األدبي يفدح السجاؿ بديػلة لمسأسدة. عمى عكذ الكاتب الحؼ إف 

 يعج ىػ ذاتو مشتجا لمؿيع األدبية.
لقج أصبح الكاتب بالفعل شخرية عمسانية بحتة، قبل فتخة شػيمة مغ تأسيذ 
السجتسع "الحجيث"، وأساشيخه لع تعج تشتسي إلى خمؽية ثقاؼية مقجسة ولكشيا تقجـ نفديا 

الحخ.. وأثشاء تييئة الكاتب لبشيات متساسكة مغ التجخبة اإلندانية، وبالتالي  لخأؼ الذعب
فخدانية في مجتسع دوف مشطػمة كمية أيجيػلػجية دالة عالسيا، يسكغ ف أف يشبح مغ قبل 
السجتسع السحافع السفكخ وذلظ مغ خالؿ إما تسجيج الحخية الفخدية بػصفيا تشطيسية 

مغ خالؿ إعالف استحالة أؼ مرالحة بيغ احتياجات الفخد لمعالع )الخومانديػف(، وإما 
والسجتسع )فمػبيخ وكتاب الصبيعة(. ولكغ وضع الكاتب في السجتسع الحجيث يعخض 

 صعػبات أخخػ عجيجة مغ تمظ التي مثمتيا محاكسة فمػبيخ وبػدليخ.
يفتخض األدب الخوماندي وما بعج الخوماندي معارضة ضخورية بيغ نطاـ ؾيع 

" لمفخد ونطاـ آخخ "زائف" والحؼ يحكع العالقات االجتساعية. كانت السرالحة بيغ "أصيمة
الشطاميغ لرالح األوؿ ضخورة بشيػية ليحا األدب )الحؼ مغ الػاضح أنو ال يسكغ تأسيذ 
مشطػمة كمية إال عمى ؾيع تجخيبية أصمية(. سػاء أكانت ىحه السرالحة تجخؼ في العالع 

ذخري لمسؤلف. في ىحه الحالة األخيخة، يكػف العالع الحؿيقي الحؿيقي أـ في العالع ال
مفتػحا عمى األصالة ال عمى التجخبة السباشخة ولكغ مغ خالؿ "الخؤية" غيخ السقرػدة 

 لمكاتب.
إف السعارضة بيغ الؿيع الفخدية والؿيع االجتساعية، بعيجا عغ االنزساـ الى تمظ 

غ ؾيع االستيالؾ وؾيع اإلنتاج في العرخ التي تع ذكخىا والستعمقة بالسعارضة ما بي
الحجيث، غيخ متالئسة مع ذلظ. وبقجر ما يطيخ السجتسع الرشاعي مالئسا وجيجا بسا ؼيو 
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الكفاية لمخوماندييغ وخمفائيع عمى حج سػاء كشفي لكل ؾيسة إندانية، يسكغ استبقاء حل 
 لالستسخارية ما بيغ الفخد والسجتسع 

السعارضة الشيائية بيغ ؾيع االستيالؾ وؾيع  وعمى العكذ مغ ذلظ، تتزسغ
االنتاج التخمي عغ أية رؤية لألصالة.. بشية فػؾية بخمتيا لسعاني خؽية أكثخ فأكثخ، 
وكانت وضيفتيا كاف العسل كػسيط بيغ التجخبة الفعمية، السذتخكة في السدتقبل القخيب، 

ليل السددوج لمسجتسع الحجيث، والسشطػمة الكمية السؤسدة مغ قبل الكاتب، تتياوػ أماـ الج
والحؼ ىػ أف السعشى الػحيج لمشذاط اإلنتاجي ىػ أف يكػف وضيؽيا، وأف السعشى الػحيج 

. وىحه االزدواجية األساسية كسيدة  hédonistique لمشذاط السدتيمظ أف يكػف مَتِعيَّا
ج عالسي. لمسجتسع "أحادؼ البعج" يجعل مغ السدتحيل خمق مشطػمة كمية تجخيبية ذات بع

 ورغع ذلظ فيحا ال يسشع خمق األساشيخ.
 أدب الهعي الزائف -ثالثا  

» أو "أدب فخعي"  «littérature populaire »  إف مفيـػ وجػد "أدب شعبي"
sous-littérature  » أسبق بكثيخ مغ السجتسع الحجيث. وأصبح التسييد بيغ األدب

بسجخد أف أصبحت  –بعج الخوماندية الخدؼء واألدب الفخعي ضخورة ممحة إباف حؿبة ما 
السرالحة بيغ الؿيع الفخدية والؿيع االجتساعية )أو بعبارة أخخػ ؾيع مباشخة، وؾيع غيخ 
مباشخة( ال يسكغ أف تحجث عمى مدتػػ التصبيق العسمي السقرػد. إلى جانب "الذخيخ" 

جفاع التاريخي وفي ال Feuillet  (5)«نعايغ ضيػر " الصيب " فػيي Flaubert ،(4)فمػبيخ
عغ األدب الفخعي، يجب عميشا مع ذلظ أف يقػؿ أف "الػعي الدائف" الحؼ يجدجىا ال 

 "الحؿيقي"، ىػ الحؼ يبذخ بالسجتسع الحجيث.
) األفالـ القجيسة، والسدمدالت  camp »»( 6)إف الخواج األمخيكي ألفالـ السخيع

ؼ الرخيح بأف فشػف الساضي السخسػمة، التحف الفشية الرشاعية، الخ( يدتجعي االعتخا
األدب -الفخعية لسا قبل العرخ الحجيث تحػز عمى ؾيسة أسصػرية عابخة لمتاريخ. ال ألف 

الفخعي، وحتى القجيع مشو، يعج أكثخ مغ أؼ وقت مزى األدب الحؿيقي. لشػضح. إف 
وألنو كحلظ فإنو يثيخ تػتخا شجيجا في moniste  األدب الحؿيقي في الشياية واحجؼ 

حىشية الحجيثة التي تشصػؼ كل تجخبتيا السباشخة عمى ازدواجية أساسية. وحجىع األكثخ ال
تعمسا يتقشػف المغة القاسية ليحه الػاحجية. في السقابل، يجمب األدب الفخعي السرالحة 
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ليذ عغ شخيق خمق نطاـ معقج مغ الػساشات انصالقا مغ التجخبة الفعمية، ولكغ 
ػاقع التجخيبي بعالع أسصػرؼ أكثخ أو أقل حيث تتجدج ؼيو ببداشة مغ خالؿ استبجاؿ ال

. ولكغ حتى السدتيمظ األكثخ  praxisالسرالحة فػرا عمى مدتػػ التصبيق العسمي
حساسا ليحا الفغ )األفالـ القجيسة، والخوايات الذعبية، وما إلى ذلظ(، يبخىغ إلى مجػ ىػ 

حظ  إلداما عمى السذاىج بعيج عغ تذكيل مشطػمة كمية مدتجامة مغ خالؿ أف يز
الجشدية السثيخة. و مغ خالؿ الجسع بيغ جسيع الجػانب الفخدية واالجتساعية مغ التصبيق 
العسمي، تحت حساية ؾيع الفخد السدعػمة. إف الفغ الفخعي لكل عرخ يتيح رؤية التشازالت 

غ حكسة الزخورية االعتباشية مع محىب الستعة. وما يسمكو الػعي الدائف مغ شفػلية وم
في األجػاء مخيحة  -رجعية، يسشعو مغ تذكيل مشطػمة كمية حؿيؿية لمتجخبة اإلندانية 

والؿيع االستبجادية لألنا البػيس ال  -لتحقيق الخغبات الالشعػرية عغ شخيق الحمع، 
يسكغ أف يخاشخ بيا تعخيزيا لمخصخ. وسشتحجث في وقت الحق عغ إغخاءات األدب 

أرضي" مغ أجل تحخيخ أؼ قيج لمشدوات -عبي" ولكغ  الػػػػ"تحتالفخعي الججيج، ليذ "الذ
 الجشدية السثيخة.
 ثقافة الذباب -رابعا 

كاف ميالد االستقالؿ الثقافي لمذباب البخجػازؼ ودوره كصميعة مع العرخ 
الخوماندي. غيخ أنو تججر اإلشارة إلى أف ما بيغ نياية الفتخة الخوماندية والحخب 

يسيا" األدبية والفشية مقيجة لمغاية. ولع العالسية الثانية،  ضمت األوساط الصالئعية لمػ "بـػ
يجج الذباب الييسشة الثقاؼية التي ضيعيا في خزع ردود األفعاؿ ما بعج الخوماندية إال 

 في السجتسع الحجيث.
إف ما تعتخض بذأنو الذبيبة الخوماندية ضج أولئظ الكالسيكيػف األكبخ سشا كاف 

ؼ عغ شخيق األدب، الفئات التجخيبية لمسجتسع الرشاعي، وبخاصة أساسا االعتخا
القصيعة الشيائية عمى مدتػػ الػاقعي بيغ الؿيع الفخدية )السباشخة( والؿيع االجتساعية )غيخ 
مباشخة (، وىي قصيعة تع تجاىميا مغ قبل األدب "الكالسيكي" كسا تع إىساليا بصخيقة 

 عسياء مغ قبل أتباعو. 
ذبيبة بذجة معارضة الؿيع ىحه أكثخ مغ جيل اآلباء، وىي عمى لقج أحدت ال

وشظ التخمي عغ األرستقخاشية الصبيعية لمصفػلة البخجػازية مغ أجل الحياة الرعبة 
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القاسية لمػساشة االقترادية،. لكغ، وكسا قمشا، األدب الخوماندي الحؼ تجعػ إليو ال 
ية، ولكغ يدعى إلى حج ما في ىحه يؤسذ نيائيا ليحه القصيعة داخل التجخبة التصبيؿ

 .) التجخبة ذاتيا مؤشخات الحاجة إلى السرالحة الشيائية )البحث عغ التعالي في المدـو
تبايشا  –ىحه السرالحة تتع عمى أساس رؤية إسقاشية لمعالقات االجتساعية "األساسية" 

وىي رؤية  -، مع العالقات الحؿيؿية، وليذ "الدائفة" ولكغ مؤقتة وعخضية بجال مغ ذلظ
ال تعخؼ شيئا عغ السجتسع الرشاعي عجا وجػده الحالي )والتي تتجاىل "الكالسيكييغ" 

 أيزا(.
ىحا الجيل يتخمز مغ جحيع "الػعي الدائف" فقط في أف ديسػمة التشطيع 

اقترادؼ ال تبجو شخشا ال بج مشو لمبػرجػازية -اليخمي الرشاعي عمى مدتػػ الدياسي
"العالسية" والشاقمة لمثقافة. باخترار، ال يحتفي األدب بالسرالحة الميبخالية، الصبقة 

"األساسية" إال في المحطة التي تزع فييا أساسا إمكانية األدب نفدو قيج التيجيج. 
وبالتالي يفخض الذباب األدبي الخوماندي ذوقو عمى الجسيػر شالسا أنو متحدب بصبيعة 

سجتسع الرشاعي. ىحه األساشيخ السفزمة، اذا الحاؿ إلى تبشي الحمػؿ الديمة لسذاكل ال
لع تذكل بعج أدبا فخعيا، غالبا ما تؤوؿ إلى أدب رديئ. إال أنو ال يداؿ أكثخ مغ اختالؼ 

 Madame (7)في الجرجة بيغ الخوماندية السشحصة والخواية السدمدمة، بيغ الديجة بػتيفار
Putiphar  (8)وأسخار باريذ Les Mystères de Parisظ أف الديػلة الذبابية ، ذل

 الخوماندية تطل ضسغ مجاؿ االفتخاضي، وال تشدؿ آليا إلى العالع الحؿيقي. 
إف الكدػؼ الصػيل لثقافة الذباب يسكغ تفديخىا مغ خالؿ الرعػبة الكامشة في 
األدب الصميعة ما بعج الخوماندي. أما بالشدبة لمديػلة نفديا، والتي أصبحت 

لػعي الدائف"، فإنيا ال تسيد في شيء بيغ الذباب البخجػازؼ االختراص الحرخؼ لمػ "ا
واآلباء، فاآلف وىي عمى دراية بالحاجة إلى التجاوزات األسصػرية الزدواجية الؿيع. وىكحا، 
وعمى مجار قخف مغ الدماف، اختفت الفجػة بيغ األجياؿ مغ السذيج الثقافي. وحتى 

ف، والدخياليػف( لع يخمقػا حخكة لمذبيبة؛ الكتاب الصالئعيػف األكثخ متعية )الجادائيػ 
وبالخغع مغ سحخ الديػلة الدخيالية ضمت وبذجة مختبصة في الشياية بالؿيع األدبية 
الحؿيؿية، وإلى السعاني الػسائصية. وكخد فعل ضج مجتسع أقخب إلى الحجاثة مغ 

ولكغ الخوماندييغ، يبحث الدخياليػف عغ السباشخ عمى مدتػػ يرعب الػصػؿ إليو. 
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في الػقت نفدو ىع أكثخ تعشتا في مصالبيع مغ أجل التسكيغ ليحه الؿيع السباشخة وتأسيديا 
في الكػف االجتساعي. وىحا ما يفدخ السغامخات الدمبية الدياسية لمسجسػعة الدخيالية: 
بارتباشيا بكل الحخكات الثػرية الحخكة تمػ األخخػ، إذ ال يسكغ أبجا أف ترل إلى 

ياسية خاصة بيا، وذلظ أنو وإف كاف محىبيا الثقافي يحافع عمى البشيات أيجيػلػجية س
 األساسية لمخوماندية، فإف أىجافيا الدياسية ال يسكشيا التخمز مغ الخوماندية الثػرية. 

إف أوضاع الصالئعية الثقاؼية لمعرػر الحجيثة شيء مختمف. بعيجا عغ العير 
يسيا األدبية تقخيبا بالكامل معيا؛ معدولة وغيخ مفيػمة مغ قبل الذباب، أنجم جت البـػ

تسمي الصالئعية عمى الذبيبة البخجػازية أذواقيا الجسالية، أو بعبارة أخخػ تستمظ تتقاسسيا 
 » (9)معيا. ىحا صحيح، بالصبع، لكغ مغ اجل شالئعية خاصة: شالئعية "فغ البػب"

pop-art "(10)و ثقافة "الييبيد« hippie  قى مغ الصالئع القجيسة، وعمى العكذ، ما تب
وبخاصة السػسيقى "الكالسيكية" الحجيثة )مػسيقى السدمدالت، وما إلى ذلظ(، تحتل 
مكانة ال تحدج عمييا، ويسكغ مقارنتيا في الػاقع مع الؿيسيغ عمى الثقافة القجيسة )أساتحة 

 األدب، وما إلى ذلظ(، أكثخ مسا يسكغ مقارنتيا مع مبجعي القرة. 
ج في "ثقافة الذباب" في العرخ الحجيث ىػ مديج مغ "الديػلة" العشرخ الججي

كخاصية لمذباب مع ثقافة الػعي الخاشئ و ليذ الػعي الرحيح. إف ىحه الثقافة تجج 
أو Lautréamont  (11)ليا أججادىا في الثقافة الذعبية القجيسة، وليذ في لػتخيامػف 

 . Nerval (12)نخفاؿ
واضح ججا في الثقافة الذعبية لألجياؿ  في الػقت نفدو أنيا تتشاقس بذكل

الدابقة، وبالتالي،  إثارة صخاع أجياؿ ال يسكغ إال أف يحكخنا وعمى نصاؽ أوسع "السعارؾ" 
 الخوماندية. فسا ىػ بالزبط مزسػف الثػرؼ ليحه الثقافة الججيجة؟ 

كسا ىػ الذأف بالشدبة لسعارضي الخوماندييغ الحيغ رفزػا في بجاية العرخ 
إنداف، فإف كالسيكيي أيامشا ىحه -عي الججيج، رؤية ضخورة التعارض مجتسعالرشا

يعسػف أماـ تعارض مساثل، يدع السجتسع الحجيث: ذلظ التعارض ما بيغ ؾيع االستيالؾ 
 وؾيع اإلنتاج.

لع يتجاىل األدب الذعبي القجيع السدتسج مغ الخوماندية والخوماندية اليابصة 
لسجاليغ، كسا لع يتجاىل األدب "الكالسيكي" بالتأكيج الرخاع الػضيعة التسييد بيغ ىحيغ ا
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بيغ الفخد والسجتسع، والحؼ يعج في الػاقع الثيسة الخئيدية لسأساة الكالسيكية الججيجة. 
ولكغ، مثل األدب الكالسيكي ُيخزع الؿيع الفخدية لالجتساعية مغ مشطػر مغ العاـ إلى 

خاصة في األدب الذعبي، "مذاكل" تبحث الخاص، فإف ؾيع االستيالؾ تبجو كخغبات 
عغ حمػؿ، في ضل وجػد مكخس أساسا لإلنتاج. إف ثقافة الذباب، وىي تخكد عمى ؾيع 
االستيالؾ كسا ركد الخومانديػف عمى ؾيع الفخد تسثل )مثل الخوماندييغ، والسجتسع بذكل 

أف ندتيمظ،  عاـ( عالع اإلنتاج كسكاف لمػساشة الشؿية. نشتج، بصبيعة الحاؿ، مغ أجل
ولكغ الذباب الحجاثي يجرؾ القصيعة التي تسشح ميجاف اإلنتاج نطاما خاصا لمؿيع، مغمق 

 و زائف في نطخه.
الكالسيكية ال يدتجعي في الشياية رفزا قاشعا لمتقاليج -إف صخاع الخوماندية 

كثخ الكالسيكية وأدبيا، ولكشو قجـ بخىانا لفذمو في تأويل المحطة الحاضخة، فذل غجا أ
وضػحا مغ قبل الػضعية الستجىػرة التي تسيد ىحه التقاليج لجػ آخخ مسثمييا.. إف ميالد 

في  Rock-n-Roll (13)ثقافة الذباب في الػاليات الستحجة مع الخوؾ أنج روؿ
الخسديشات يتػافق أيزا مع اضسحالؿ السػسيقى الذعبية القجيسة القائسة عمى مػسيقى 

فزال  -سيؿية؛ وفي الػقت نفدو، فإف السػسيقى الججيجة والكػميجيا السػ  Jazzالجاز 
 -تخبط صالت مع التقاليج الذعبية القجيسة ) –عغ عشاصخ أخخػ مغ ثقافة الذباب 

أمخيكية، القرز الذعبية الخيؽية، وما إلى ذلظ(. وفي كمتا الحالتيغ  -السػسيقى األفخو
يذكل بحثا زمكانيا عغ  -ية الحج إلى مرادر وششية أو غخائب -نالحع اتجاىا بجائيا 

فزاء آخخ مغ شأنو أف يحافع عمى التكامل السفقػد: مجتسع وؾيسة فخدية لجػ 
الخوماندييغ، عالع إنتاج ورغبة لجػ الذباب الحجاثي. وبالشدبة لمبعس رؤية أسصػرية 
لمسجتسع اإلقصاعي، ولمبعس اآلخخ، رؤية أسصػرية لمصبقات العاممة في السجتسع 

 لقائسة شػيمة.الرشاعي. وا
 أصالة ثقافة الذباب -خامدا 

إف ضيػر سيػلة الذباب في العرخ الحجيث في السجاؿ الثقافي ليدت كسا  
كاف في كثيخ مغ الشػاحي الدخيالية، مجخد "ميدلة تكخار" لمسأساة التاريخية الكبيخة 

ل "الػعي لمخوماندية. وقج الحطشا مغ قبل أنيا تقع في التجاه السعاكذ لمخوماندية داخ
 الدائف" لمثقافة الذعبية. ىحه الشقصة تحتاج إلى تػضيح. 
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لقج عخفشا الػعي الدائف الجسالي بػصفو دارة قريخة خيالي تقخيبا بيغ الؿيع 
الفخدية والؿيع االجتساعية كسا ىي في الػاقع السباشخ؛ فبجال مغ السخور مغ خالؿ 

حؿيقي، فإف أدب الػعي الدائف تحقق  الػساشات السعقجة لمػاحجية األدبية لتحقيق اتداؽ
اتداقا سصحيا وغيخ قابل لالستسخار في التاريخ، وذلظ مغ خالؿ اعتبار االتحادات 
العخضية لمؿيع كسا ىي مػجػدة في الػعي التمقائي لخجاالت العرخ مشطػمات كمية. 

لمدخخية في وىكحا تخمق ىحه التدػيات التشازالت اليذة لمخغبات والسػانع التي تبجو مثيخة 
 مشطػر عرخ سابق ولػ بقتخة قريخة.

وبالتالي يتصابق الػعي الدائف بيحا التعخيف مع قخار خيالي إلشكالية  
الخوماندية. تعتسج أىسيتو في العرخ الحجيث عمى الشسط الججيج السخسخ مغ قبل ىحه 

يع االستيالؾ ضسغ حجود الؿ-اإلشكالية عشجما يتع إضافة التعارض الججيج اإلنتاج
 الفخدية.

وفي ىحه السخحمة يتجخل الجور األصمي تساما والسشػط بالذباب في خمق ىحه 
الثقافة الججيجة والجعاية ليا. وإذا كانت الذباب الخوماندي حامال أيزا لثقافة، فإف ىحه 
الثقافة لع تكغ في صػرتو. فقج أعخب األدب الخوماندي حؿيقة عغ إشكالية سغ السخاىقة 

لع اإلعالـ الػساشة ولكغ ىحه الحمػؿ التي كسا تبجو لشا مرصشعة، يجب ووضعو أماـ عا
أف تحجث بالزبط عمى مدتػػ حياة الخاشج. وعمى العكذ يجيخ السخاىق العرخؼ ضيخه 
تساما عغ عالع اإلعالـ. "وعيو الدائف"، وعػض أف يؤدؼ بو إلى االنجماج في عالع 

كمو. ويتسيد عغ الػعي الدائف القجيع  الخاشجيغ السشتج يدسح لو بتذييج عالسو الخاص
السبشي عمى الديػلة الخوماندية، في أف الحل الػسط األساسي في حجوث تجخبة تثبيط 

لتجخبة الخغبة   synchroniqueفي وقت واحج عمى السدتػػ التدامشي )الدانكخوني(
قع بيغ ، الحؼ يتسػ diachroniqueوالسشع، ولكغ عمى السدتػػ التعاقبي  )الجياكخوني( 

رغبة االرتياح الغخائدية )االستيالؾ( وانجماجو الزخورؼ السدتقبمي في عالع اإلنتاج. 
ولكغ الػعي الدائف السخاىق ومغ خالؿ تحػلو إلى تعاقبية )دياكخونية( دوف أف يربح 
حؿيؿية بالسعشى الحؼ أعصيشاه لمسرصمح في تحميمشا لمجسالية ما بعج الخوماندية، ىحا 

يتخمز مغ انغالقو ومغ حساقتو، "بالسعشى الفمػبيخؼ لمكمسة( لتربح رىانا الػعي الدائف 
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عمى التاريخ، رىاف ميؤوس مشو وعجمي، ولكغ جعل لو ما يبخره تساما مغ خالؿ الخبخة 
 التاريخية لمذباب. رىاف في الشياية عمى الحجاثة.  

مة األولى يجب لشعخؼ أوال وبجقة أكثخ شبيعة التدػية. ال بج مغ القػؿ، يبجو لمػى
اف نقػليا أنو ال تػجج تدػية أصال ذلظ أف السخاىق، وىػ يتبع الشدوع السشحجر الصبيعي 
لخغباتو ال يأخح عمى ما يبجو في االعتبار الؿيع االجتساعية والسػانع التي تشتجيا. إف 
الذيء الػحيج الحؼ يبجو معخضا لمخصخ في مثل ىحه التدػية الجياكخونية التعاقبية ىػ 
السدتقبل: فسغ خالؿ رفزو لتحزيخ نفدو لالنجماج السدتقبمي الالـز في عالع اإلنتاج، 
يقـػ السخاىق كسا قمشا بالسخاىشة عمى التاريخ، دوف أف يبجو أنو قج انحخؼ عغ مبادئو 

 بالخغع مغ ذلظ. 
لحا يجب عميشا أف نخػ عغ كثب ما يثيخ الذبية بالزبط في "الػعي الدائف" 

 بذكل عاـ.
يا ليدت تدػية صخيحة بأية حاؿ مغ األحػاؿ. البصل الذعبي ال يتخمى أبجا إن 

عغ ؾيسو الذخرية ليخضخ نفدو شيعًة في دائخة السجتسع. ما يحجث في السقابل إف 
الخغبات الفخدانية ججا ليحا البصل تشكذف في العسق مشدجسة مع الؿيع االجتساعية؛ وفي 

السداعجة لمقزاء عمى عؿبة مغ العؿبات  معطع األحػاؿ فإنو نحتاج إلى قميل مغ
العخضية فالسجتسع في العسـػ يسكشو أف يتدامح كمية مع الؿيع الذخرية أكثخ مسا يحيل 

 إلى سػء الفيع القخيب.
إف حالة البصل السخاىق ال تختمف كثيخا في الحؿيقة؛ وما يديجىا تعقيجا ىػ أف  

سجتسع. ولكغ عمى السدتػػ العاـ في العرخ الحجيث يتزاعف التعارض بيغ الفخد وال
لمسجتسع كسجتسع )وليذ كعالع الخاشجيغ لإلنتاج( إف رغبة السخاىقيغ يسكغ تحسميا فعال: 
وجشػف السدتيمظ )الجشذ، والسخجرات، واألغخاض التخفييية( يسكغ أف تتػاجج في 

إف  السجتسع بذخط أف تطل مقترخة عمى سغ ما قبل البمػغ، وبالتالي ما قبل اإلنتاج.
السخاىق الحجيث )ومعو أبصالو في مجالي الديشسا واألغشية( معخض لمتخاضي بحكع 

دوف إعادة مػضعة رغبتو  -"في شخيق البمػغ "  -شبيعتو، وبحكع حؿيقة أف يطل مخاىقا 
في سياؽ يكػف ؼيو بالغا حقا. وبالتالي فإف رفزو لعالع اإلنتاج ال يحػؼ البتة رفزا 
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دورا واضحا في ىحا السجتسع العاـ؛ دور ما قبل البالغ الحؼ ال لمسجتسع كسجتسع؛ ويؤدؼ 
 يقـػ بذيء آخخ غيخ االستيالؾ عمى خمؽية أنو غيخ قادر عمى االنتاج بعج.

ال يختمف الػعي الدائف الججيج في جػىخه في الشياية عمى مدتػػ التعارض 
ف نقػؿ عغ وعي مجتسع عغ الػعي الدائف القجيع،. وبالخغع مغ ذلظ ماذا يسكغ أ -فخد

زائف يخفس االنجماج الكامل، حتى و لػ كاف فقط مغ أجل العػدة إلى مدتػػ أدنى مغ 
 االنجماج ؟

ىشا وعمى وجو التحجيج حيث يأتي دور التعارض األساسي لمسجتسع الحجيث بيغ 
ؾيع االستيالؾ وؾيع االنتاج. ألنو إذا كاف وعي السخاىقيغ "خاشئا "، متشاقزا ومدتدمسا، 

و كحلظ رغسا عشو. ال يسكغ أف يكػف الحل االفتخاضي لمػعي "الحؿيقي" إال بالتخمي فأن
الشيائي عغ العالع االجتساعي، والسييسغ بذكل يائذ عمى اإلنتاج وؾيسو، وإنذاء مجتسع 

وىحا الحؼ بالسشاسبة ال يعشي بجاىة  –مدتقل مكخس كميا لمؿيع "االندانية" لالستيالؾ 
اجي. وبيحا الذكل فقط يسكغ لمػ "الذباب" أف يتحػلػا ال إلى عجـ وجػد أؼ نذاط إنت

مخاىقيغ، ولكغ إلى كبار راشجيغ مغ نػع ججيج، مدتقميغ عغ السجتسع القجيع السفكظ 
والدائف. ولكغ ىحا سيكػف في الػاقع شخط شكمي بحت لػعي أدبي أو عسمي "حؿيقي". 

أف تكػف إال مجخدة ومثالية، فانتازيا وإف مثل ىحه العسمية، مغ خالؿ راديكاليتيا ال يسكغ 
ىخوب ال تختمف عغ الخياؿ العمسي. إنيا إذف بالشدبة لمسخاىق الحجاثي وعي زائف 
ضخورؼ، عمى األقل عمى السدتػػ الجسالي. اتداؽ األدب القجيع العابخ لمدماف ال يسكغ 

يػمي لمجيل الججيج إال الػصػؿ إليو. ولع يبق مغ الخفس الجسالي لمتصبيق العسمي ال
رفس مغ داخل الشطاـ االجتساعي، رفس يتعاير في حل وسط مع االنجماج، ولكغ 
ليذ في المحطة التاريخية نفديا. إف الخىاف عمى التاريخ بكػنو رىانا ضسشيا في ىحا 
الػعي يقع عمى وجو التحجيج في االفتتاح الجياكخوني بيغ الخفس واالنجماج. يخفس 

عالع اإلنتاج والديف ويشكخ في حالة الديف أولئظ الحيغ قبمػا ىحا العالع. إف  السخاىق اآلف
انجماجو السدتقبمي الذخري لغ يحجث أبجا في الػقت الحاضخ. وبيحا يكتدب "صخاع 
األجياؿ" معشى وجػديا. فالكبار كانػا في الساضي شبابا. والذباف سيربحػف قخيبا كبارا 

يػصف عمى أساس أنو حالة وفاة وميالد ججيج. قصيعة  ولكغ االنتقاؿ بيغ الحالتيغ -
 زمشية البشية تعبخ في شكل جسالي عغ انفراؿ نطع ؾيع االستيالؾ واإلنتاج.
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 غهاية الفن "تحت أرضي" -سادسا 

تػجج وستكػف مػجػدة دائسا مدتػيات مختمفة مغ ثقافة الذباب. وبجقة أكبخ يقع  
الثقافة في غسػض حاسع بيغ الػعي الذسػلي  "الػعي الدائف الججيج" الحؼ يسيد ىحه

"الحؿيقي" والػعي القجيع الدائف لسجتسع ما قبل الحجاثة، دوف السداس باتداؽ كمييسا 
 )سػاء أكاف اتداؽ في الكيشػنة، أـ في الطيػر(. 

ويتجمى التعبيخ عغ ىحه اإلشكالية الجسالية في االتجاه السدسى "تحت أرضي" 
(undergroundلمثقافة )  أكثخ وضػحا مسا ىػ عميو الحاؿ في أساليب تعبيخية

اليشجية، وغيخىا. يتع تعخيف الػ "تحت ارضي"  -(، والغخائبية البػذيةcampكالػ"مخيع" )
مغ خالؿ رفس أؼ تدػية مع اآلداب العامة والمياقة عسػما؛ ويؤدؼ ىحا الخفس بصبيعة 

عمى السحتػيات التي مغ السفخوض الحاؿ إلى الديصخة السدبقة في إنجازات ىحه الثقافة، 
أف تكػف مكبػتة: صػر جشدية، وفزالتية، ودمػية. إف اإليساف الجسالي التي تتجمى في 

 ىحا الفغ ىػ في األساس: الحؿيقة تكسغ في الخغبة العسيقة غيخ السصبعة اجتساعيا. 
إف االرتجاد السشفح تحت القيػد االجتساعية يحط مغ ؾيسة أؼ وساشة، بسا في 

. ونطخا  De Sade( 14)لظ أؼ "فمدفة أنا"، وحتى تمظ الستجمية في أعساؿ دؼ سادذ
لفذل الػحجة اإلسقاشية السحجدة في العسل نفدو، يزصخ السذاىج إلى أف يعخض اتداقو 
الخاص عمى سمدمة مغ العشاصخ تبجو غيخ متساسكة. وىكحا فإف التػتخ الشاجع قجيسا عغ 

 ُيمفع مخفػضا في بحخ ذاتية بحتة.ألسعية في الجاللة السػضػعية س
أرضي بعيجا عغ تفديخ بعزيا البعس في أنطسة -تحتػؼ عشاصخ الفغ تحت

الػساشات السعقجة، الجالالت األكثخ وضػحا عمى الفػر. لحطات غيخ مشاسبة لالنجماج 
االلتداـ بالتعميسات تسشع عغ  -مسا يدتجعي وساشة مػضػعية  -في أؼ ـيكل لمؿيع 

راحة في االتداؽ، وأؼ تػاصل ضسغ داللة كمية مذتخكة. وىكحا يترالح السذاىج أؼ 
أرضي مع الدادية، وليذ لسرمحة األنا السذاىجة، ولكغ ضجىا. إف قارغ -الفغ تحت

دؼ ساد، بػصفو أنا مدتبجة، ومشطسة لمدمغ االسقاشي و السشتج، يسكشيا أف يتساىى مع 
أرضي" -اجتساعيا؛ إف مذاىج فيمع "تحت البصل الدادؼ ضسغ نداىة رغباتو السجافع عشيا
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حجيث يؤدؼ في الػاقع دور الزحية. لكغ قمقو لغ يدتسخ إال باستسخار البحث في عسل 
 مغ قبل أناه. -قابمة لالستشداخ  -عغ مشطػمة كمية تجخيبية قابمة لمتشطيع 

أما اإلمكانية األخخػ، الستػقعة في ىحا الشػع مغ الفغ في الشياية، ىي أف  
ذاىج سػؼ يشتيي بو األمخ في نياية السصاؼ إلى نبح كل فيع، ويفدح السجاؿ بجال الس

مغ ذلظ إلى إرادة سمصة الرػر المحطية. فإذا كاف السذاىج الحؼ يتفاعل مع األنساط 
القجيسة لالستيالؾ الجسالي، بسعشى، الحؼ يعير في كل مغ عػالع االستيالؾ واإلنتاج 

نفديا، والحؼ اإلدراؾ الجسالي لمعسل يشصػؼ عمى في الػقت نفدو، وبحدب الؿيع 
"استشداخ" االتداؽ لفائجة أناه الذخرية، إذا كاف ىحا السذاىج )والحؼ لغ يكػف بالتأكيج 

أرضي، بتحػيمو إلى ضحية، ومحاولة إللغاء أناه مغ قبل -شابا( يذعخ في العسل تحت
التحجؼ التاريخي لجسيػر  خالق العسل فيحا يعشي انو لع يقع بالخىاف التاريخي نفدو

الذباب الستسيد، وبالتالي غيخ قادر عمى دخػؿ حالة السذاركة ووحجة الذعػر الخاصة 
التي خمقيا العسل. وإلغاء أنا السذاىج السخاىق في الػاقع ال تتع لرالح أؼ أنا سادية. ففي 

ؾ وفي ىحا نياية السصاؼ، يدتدمع الخالق في اإلنتاج كسا يدتدمع السذاىج في االستيال
أرضي" نحػ ترػيخ تجاربيع االستيالكية السذاعة -الرجد يكػف تػجو مخخجي اؿ "تحت

الخاصة كسا ىي )العخبجة والميػ، واألحجاث، وما إلى ذلظ(. ويتحجد الػعي "السشتج" في 
ىحه األنذصة التخفييية، بصخيقة مثالية بحلظ الػعي الزخورؼ الستخجاـ كاميخا.. كل 

يتحج اإلنتاج مع االستيالؾ في شػباوية وجػدية أكثخ مسا ىي جسالية. إسقاشيو الغية. 
شػباوية مسػلة بالزخورة مغ قبل العالع الخارجي لإلنتاج الخاشج، ولكغ، في نياية 
السصاؼ، ليدت في حاجة لمترالح معو. ليتحقق االتداؽ ودوف تدػيات، ولكغ بعيجا 

ة ال تجعػ إلى تحجيج ىػية بالشيابة، بل عغ مجاؿ الجسالي اإلنداني العالسي.. فاألسصػر 
يجب أف تعاش. وىشاؾ تقديع لمؿيع الػجػدية ميؤوس مشو كسا يبجو كحلظ الحؼ نحغ 
نتحجث عشو تكدخ الػاحجية الججلية لخؤػ العالع القجيسة في السجتسع البخجػازؼ و ما قبل 

قافة الججيجة ليدػا، البخجػازؼ قرج الػصػؿ إلى ازدواجية متعالية لمجيغ. وأعالـ ىحه الث
كسا الذعخاء الخوماندييغ، كيشة الجيغ العمساني؛ إنيع قجيدػ التعالي الججيج. وفي أعيغ 
ىؤالء البخابخة الذباب الستحسديغ لؿيع الخغبات الغخائدية، فإف أنرار الثقافة القجيسة ليدػا 
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نتاج في الحؿيقة  سػػ رومانييغ متحزخيغ ججا فاسجيغ ومختذيغ مغ قبل عالع اإل
 الذيصاني بحيث ال يسكشيع أبجا تقبل الخالص الحؼ يخوف صػرتو الحية فال يعخفػنيا.

 شعبية الغمهض  –سابعا 
إذا أفزت الشقصة القرػػ لثقافة الذباب إلى رؤية متدامية لمعالع ال يسكششا  

رسع معالسيا وخصػشيا العخيزة، فإف عشاصخ أخخػ ليحه الثقافة تدتفيج مغ صمة قخابتيا 
مع الثقافة الذعبية القجيسة مغ أجل خمق أعساؿ غامزة، قج تفدخ مغ قبل مدتيمكي 

 "الجيميغ" بكػنيا عامال مؤكجا لؿيع كل مشيسا. 
إف العشرخ البشيػؼ الزخورؼ ليحا الغسػض ىػ التعارض بيغ "الرػرة 

البا في وىحا ما يتخجع غ -اإليجابية" لعالع االستيالؾ و"الرػرة الدمبية" لعالع اإلنتاج 
. ومثل ىحا التعارض (15)السمسػس بتعارض بيغ "الذباب الصيب"  و "الذباب الذخيخ" 

الييكمي ىػ عخضة لتفديخيغ متدقيغ بصخيقة مداوية: إما أف عالع اإلنتاج محكـػ عميو 
حكسا غيخ قابل لالستئشاؼ، مسا يجعل صفات مثل "شيب" و"شخيخ" خراال جػىخية، 

، وأف العالع السشتج يسكشو الػصػؿ إلى األصالة عمى أف وإما أنيا ليدت سػػ حػادث
يدتبجؿ السػانع واألحكاـ السدبقة لمجيل القجيع بالعشفػاف الدميع والحيػؼ لمذباب. لجيشا في 
الحالة األولى الػعي الدائف الججيج وفي الحالة الثانية لجيشا الػعي الدائف القجيع.. تتشاغع 

ثقافة الذباب مغ خالؿ عجـ وجػد تصػيخ لسحتػاىا، األغشية بػصفيا نػعا مفزال مغ 
وجخاء ىحا الغسػض وبالفعل تع تبشي السػسيقى الذعبية الججيجة مغ قبل أتفو فشػف الػعي 

 الدائف والستسثل في فغ اإلعالف والجعاية.
  هل تخلق الدعاية قيما؟ -ثامنا 

ائل االتراؿ إف أحج أىع الطػاىخ األكثخ تسيدا في العرخ الحجيث ىػ تصػر وس
الجساىيخؼ. وتعج أىسيتيا جدء ال يتجدأ مغ مفيػمشا لمحجاثة: التفخد والحزػر السصمق مغ 
الدمع اليخمي االجتساعي، وكحلظ نفاذيتو غيخ السحجودة تقخيبا، يسكغ أف تكػف غيخ 
معقػلة دوف وسائل اتراؿ قادرة عمى إعالـ العالع االجتساعي حػؿ الحالة الشدبية لألفخاد 

سشتجات داخل نطاـ إنتاجي في حالة تغيخ مدتسخة. وبالتػازؼ، ومع الفرل القائع بيغ وال
ؾيع اإلنتاج وؾيع االستيالؾ، تؤدؼ وسائل اإلعالـ وضيفتيغ مختمفتيغ ندبيا: بث 
السعمػمات السػضػعية الستعمقة بقصاعات عالع اإلنتاج والتأثيخ في سمػؾ السدتيمظ في 
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جية مع ىحا العالع. أما ؼيسا يتعمق بالعالع الكمي ليحه عالقاتو، وبخاصة مشيا الخار 
العالقات، تشذخ وسائل اإلعالـ اإلبجاعات الجسالية لمػعي الدائف، والتي تكػف مػضػعة 

 االنجماج والسرالحة فييا مػضػعة لمجعاية )البخوباغانجا(
وعمى صعيج عالقات السدتيمظ السمسػسة مع الدػؽ، تشقل الخسائل اإلعالنية 

يابة عغ السشتجيغ األفخاد. وخرػصية السشتج ىي ليدت في األصل عشرخا ضخوريا في ن
جساليات الجعاية ويبجو جميا أف عرخنة السجتسعات االشتخاكية سػؼ يؤدؼ إلى التػسع 
في فشػف اإلعالنات الرحؽية مذابية تساما لتمظ التي حجثت بالفعل في الجوؿ الغخبية. 

عاية وتأثيخه الستدايج الحؼ يدسح لمقصاع السشتج بالديصخة عمى إف التصػر السحىل لفشػف الج
 Alain Touraine (16)سمػؾ السدتيمكيغ أدػ بعمساء االجتساع عمى غخار أالف تػريغ

إلى استشتاج أف اليػية األساسية بيغ ؾيع االستيالؾ وؾيع اإلنتاج في السجتسع الحجيث أو 
الستشتاجشا، يدتشج عمى التباس جػىخؼ بيغ  "السبخمج". وىحا االستشتاج، السعاكذ تساما

انجماج نطع لدمػكات وانجماج نطع الؿيع وىػ االلتباس الستزسغ أيزا في الػصف 
 لحؼ "البعج الػاحج". Marcusianالساركػزؼ 

و خزػع عالع االستيالؾ إلى متصمبات السشتجيغ ىػ بالفعل ميدة مغ ميدات 
لججيج فيػ في الحؿيقة الحجاثة نفديا، التعارض السجتسع الرشاعي ما قبل الحجاثي. أما ا

استيالؾ ونياية حخكات السعارضة الدياسية الجساىيخية، والتي تغحييا الالَمْشَفِحيَّة -إنتاج
الشدبية لمتدمدل اليخمي االجتساعي القجيع. وفي رأيشا، أف تصػر وسائل االتراالت ال 

ىحه الػسائل ألغخاض دعائية ال يغيخ يؤدؼ في ىحا التصػر إال دورا ندبيا وأف استخجاـ 
 في األساس صخاع الؿيع القائع. 

يحجث االلتباس السحكػر بيغ انجماج الشطع الدمػكية وانجماج الشطع الؿيسية عمى 
الشحػ اآلتي: في مجاؿ الجعاية واإلعالف، ال يشذخ العالع السشتج معمػمات مػضػعية عغ 

تغييخ ؾيع السدتيمظ، وال سيسا تمظ التي ضخوؼ الدػؽ، ولكشو يشذخ دعاية تدعى إلى 
تحجد سمػكاتو في ىحه الدػؽ. وتيجؼ اإلعالنات الرحؽية إلى استبجاؿ الؿيع الستبشاة 
فعال مغ قبل السدتيمكيغ، بؿيع أخخػ مفزمة مغ قبل السشتج مغ حيث أنيا تداىع في 

ع الجعائية مع نجاحو في الدػؽ؛ ويخمز عمساء االجتساع إلى أف   تجاخل ىػية ىحه الؿي
 ؾيع السشتج نفديا، وبالتالي فخض الؿيع الذخرية لمسشتج عمى ذىشية وفكخ السدتيمظ.
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ليذ ىشاؾ ما ىػ أبعج مغ الحؿيقة. يتجاىل عمع االجتساع متحسال مجازفتو  
الخاصة مفيـػ الغيخية، ىحا التسييد بيغ األنا واآلخخ، إما عغ شخيق اعتساد عمع الشفذ 

عغ شخيق  Marcuse(، أو كسا فعل ماركػزه Touraineتػريغ الػضعي )كسا فعل 
التخمي عغ الججلية الييجمية لرالح ماركدية مخوعة تذيج بالرخاع الصبقي السأسػؼ 
عميو كثيخا في فزاءات الحخية السسيدة والفخيجة مغ نػعيا. ولحا فسغ الزخورؼ أف نؤكج 

المية ىي عمى وجو التحجيج الؿيع بأنو حتى الؿيع التي تشادؼ بيا دعاية السشتجيغ اإلع
التي تتعارض مع تمظ التي تحجد سمػؾ ىؤالء السشتجيغ أنفديع. وعغ شخيق التالعب في 
رغبات السدتيمظ، ال تديع الجعاية واإلشيار في وحجة السجتسع الحجيث، ولكغ في 

 تسدقو. 
بل لقج كاف فغ الجعاية اإلشيار الفغ األكثخ تجىػرا بالفعل في العرػر ما ق

الحجيثة مغ بيغ فشػف الػعي الدائف، ذلظ الحؼ يدعى إلى ادماج الخغبات الفخدية ليذ 
في السجتسع بذكل عاـ، ولكغ في سمػؾ اجتساعي خاص ججا. كسا ىػ الذأف بالشدبة 
لألدب الذعبي القجيع الحؼ ال يحتػؼ عمى أؼ رفس أساسي لمتصبيق العسمي السعتاد، وإف 

خ مغ خالؿ شبيعتيا الخاصة عمى صخاع الؿيع بيغ السشتج الجعاية القجيسة، وىي تعب
والسدتيمظ، تجمب ىحا األخيخ بػساشة السشَتج الحؼ تع شخاؤه، إلى اغتخاب ال يسذ وجػد 
السدتيمظ الخاص فحدب وإنسا كل حياتو بذكل عاـ. إف الجعاية الحجيثة بػصفيا متعية، 

 غالبا ما تيسل ىحا االنجماج الكمي.
لخصأ ندبة الخغبة في االنجماج السسكغ وتذجيع القصيعة عسجا غيخ أنو مغ ا 

بيغ نطامي الؿيع االثشيغ إلى أسياد الجعاية الحجيثة. يجب عميشا أف نخفس كل الشطخيات 
االجتساعية التي تجعل مغ الؿيع الستعية الججيجة لالستيالؾ إبجاعا شيصانيا لمسديخيغ 

لخاص عمى حج سػاء والستسثل في تػفيخ االجتساعييغ، وذلظ مغ أجل اليجؼ العاـ وا
تدمية وتخؼيو استفخاغي لالنفعاالت لجسيػر مقيػر قرج استفخاغ جيػبو. ويبجو أف ىحا 

: إنشا نتقبل التعارض بيغ نطامي الؿيع Marcuseالسػقف ىػ السػقف األساسي لساركػزه 
سمػؾ االثشيغ ولكششا نخفس االعتخاؼ بػجػد ازدواجية حؿيؿية عمى أساس خزػع 

السدتيمظ لمستصمبات اإلنتاجية. وتدتجعي ىحه الشطخية خمق مغ قبل الجعاية اإلعالمية 
ليذ فقط تقييسات ججيجة لألغخاض السشتجة في الدػؽ، وإنسا خمق نطاـ ؾيع ججيج، 
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لمشطاـ  -عمى الخغع مغ اتفاقيسا عمى مدتػػ الدمػؾ الذخائي الخاص  -مخالف كمية 
 اإلنتاجي نفدو. 

لمتعارض بيغ الؿيع السباشخة وغيخ السباشخة  (17)الزخورة األونصػلػجية ويبجو أف
و بيغ الغخيدة والعقل، ال يسكغ أف يتع تجميخىا مغ قبل إجخاء تػضيحي بديط يتسثل في 
السزي قجما بالؿيع الغخيدية إلباحية مقرػدة مغ السشتجيغ. إف الؿيع الججيجة لالستيالؾ 

اإلعالنية، وإنسا عغ شخيق اليياكل األساسية لمسجتسع ال تثار فحدب عغ شخيق الجعاية 
الحجيث كحلظ. وفي أسػأ الحاالت، تكػف ىحه الؿيع جػىخية ال عخضية، وال يسكغ ألؼ 
دعاية إعالمية مشع بعس عشاصخ السجتسع، بسا في ذلظ الذباب، مغ جعميا مبادغ 

 وجػدية.
يدت البتة تقػيس وحجة لحا يجب عميشا أف نخمز بجيييا إلى أف نياية الجعاية ل

الكػف الؿيسية؛ ومغ السؤكج أنو سيكػف أكثخ دقة أف نقػؿ إف الستعية الجعائية تسثل 
باألحخػ ردة فعل ضج مشاخ سائج مغ اإلباحية، مسثمػ الذخكات الكبخػ ال يسيمػف بصبيعة 
الحاؿ إلى صجـ الزسيخ العاـ. إف فغ اإلعالف والجعاية يقمج بذكل عاـ وباستحياء 

جاعات ثقافة الذباب )السػسيقى والخسػمات...(، والحؼ يدسح أيزا بذكل دورؼ إب
الشذصاء الدياسييغ باتياـ الثقافة الججيجة بكػنيا باعت نفديا إلى "الصبقة القائسة". إف 

 صشاعة اإلعالف والجعاية ال تؤدؼ دور الصالئعية الثقاؼية.
اميغ مغ الػعي الدائف. أخيخا ال يداؿ فغ الجعاية محايجا بذأف مػاجية نط 

ويكسغ اليجؼ مغ الجعاية في إثارة سمػؾ خاص في الدػؽ. وبحلظ سػؼ يجعػ الى كل 
الؿيع السحيصة، ميسا كانت. وفي سػؽ "التخؼيو" عمى وجو الخرػص، ال تػجج حجود 
واضحة تسثل االنتقاؿ بيغ راحة مصمػبة ضسغ الشطاـ اإلنتاجي ونذاط متعي ضار في 

إذا كانت شميعة دوريات الصالئعية ودويات الثقافة القجيسة متذابية في نياية األمخ. و 
نقصة معيشة، فإنيا وبالتأكيج في إعالناتيا الجعائية. وىحا ليذ مغ السدتغخب إذا تحكخنا 
بأف الجعاية ليدت سػػ نذاشا وسيصا بيغ اإلنتاج واالستيالؾ. حيث يجعى السدتيمظ 

يتخمى عغ أمػالو في سػؽ السشتجيغ. إذا كانت ؾيع  لتمبية حاجياتو ورغباتو، شخيصة أف
-السجسػعتيغ غيخ متفقة، في نياية السصاؼ، ؼبالتأكيج ليذ عمى السدتػػ السيكخو

 اجتساعي لمجعاية يجب البحث، ال عغ مرجر ىحه القصيعة وال عغ حل ليا. 
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 مهام النقد الثقافي -االستخالص 
ا الثقاؼية، بال أدنى شظ ىي إف الحجاثة التي حاولشا تحميل بعس مطاىخى

الترشيف الخئيدي مغ تجخبتشا التاريخية. وإف كشا نعيذيا شػال وعخضا أو كشا نقف 
متخدديغ عمى عتباتيا، فإنيا تسثل بالشدبة لمحزارات الستقجمة في الغخب السشطػر 

ضباب اليػتػبيا. نحغ  السباشخ الحؿيقي الػحيج بل وتسثل األفق السخئي الػحيج مغ تحت
بحاجة ماسة إلى تحاليل سياسية وسػسيػلػجية واقترادية ليحه الطاىخة؛ نحتاج إلى 
ترشيفات أكثخ تخررا وبيانات أكثخ دقة مغ تمظ السػجػدة في ىحه الػرقة. وسػؼ 
يقـػ بيحه التحميالت متخررػف في مياديغ تكػف فييا نقج الحقائق الثقاؼية نابعا، 

العرخ القجيع، ال يسكشو الحرػؿ إال عمى  ومشحال إلى حج ما مغ إنداف صادؽ مغ
تكػيغ سصحي. لقج تصػرت أزماف العمـػ االجتساعية واألنتخوبػلػجيا فأؼ ميسة تبقى 
لمشاقج الثقافي اآلف في قخف محخـو مغ "الثقافة"؟ إال أف يخػ نفدو محكػما عميو بشفس 

 الػبار مغ عمى قصع أثخية في "متحف وىسي"؟ 
ب ومعو كل الثقافة القجيسة أو قارب عمى ذلظ. لغ يكػف لقج انتيى تاريخ األد

ججيج كسا يسكغ أيزا أف يكػف لشا  Baudelaireججيج، أو بػدليخ  Racineلجيشا راسيغ 
.ججيجة. لحا فإف ميستشا لع تعج، كسا كانت Iliadeججيج أو إلياذة  Genèse"سفخ تكػيغ" 

 ،حمػ لو االعتقاد أيزاالحؼ كاف ي -Sainte-Beuve (18)عميو في عيج سانت بػؼ
لمخمػد.  لتحجيج السخشحيغ السحتسميغ -بشياية األدب!  مغ خالؿ خصأ تشبؤؼ استذخافي

زائل وخالج في الػقت نفدو. ولكغ ما يقجمو الشاقج مغ ؾيسة لفيع  كل شيء في عالسشا
 كػف ليا دائساتوسػؼ  ،ؾيسة ما بصخيقتيا لياحتسا ألنو  -السجتسعات الحجيثة وثقافتيا 

 كل مغ االتداؽ والذسػلية في آف والتي ال يسكغ ىػ ىحه الحاجة إلى -ىحه الؿيسة
لمخوائع. كسشتجيغ لمشقج، إنشا نستيغ  الحرػؿ عمييا إال مغ خالؿ الجراسة شبو الكيشػتية

البحث في ىحه الشرػص الصافحة بالحقائق غيخ الجمية والبشى العسيقة والتي تعج عشاصخ 
لمبحث عغ رؤية  مزصخة في حؿبة . ربسا إندانية أكثخ مغ المدـوالتداؽ تجخيبي إنداني

 االستيالؾ.  ات في عباد praxisمع التصبيق العسمي  متدقة
ماذا يسكششا أف نفعل بسشطػمة كمية متدقة في مجتسع يتػاجو ؼيو الشطاـ واالتداؽ 

ة ليحا "الػعي ربح، بالتأكيج، الكيشة لجيانة جسالية. ال أحج لجيو حاجة ممحنلغ  كعجويغ؟
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ولكغ في السجتسع الحجيث نحغ الػحيجوف الحيغ ال زلشا  الحؿيقي" الحؼ جعمشا مشو ميشة.
عمى  وإذا كشا ربسا غيخ قادريغ نحكخ السعشى اإلنداني الحؼ مشحشاه ؼيسا سبق لمتاريخ.

 لمػسائل، بشيات في غاية التذعب يسكششا عمى األقل حيث ال يخػ العمساء إال ،تغييخىا
 وإجالء الغاية اإلندانية لمحجاثة. كذف

 جامعة كاليفهرنيا، لهس أنجلهس.
 اإلحاالت والههامش:

 11الهامش رقم  لمترجم عدال والههامشمالحظة: كل اإلحاالت 
                                                             

1
 Cahiers Internationaux de* ىحا السقاؿ نذخ في "دفاتخ عمع االجتساع الجولية"  

Sociologie, Nouvelle Série, Vol. 52 (Janvier-juin: Presses Universitaires 
de France 1972)   

 Critique   de la   Modernité Culturelleبعشػاف:  
 One Dimentionalإشارة إلى كتاب ىخبخت ماركػزه السػسـػ بػ: "اإلنداف ذو البعج الػاحج"  2

Man 1964 وىػ أىع أعسالو عمى اإلشالؽ بحيث وجو ؼيو نقجًا مذتخكًا لمسجتسعات الخأسسالية ،
والذيػعية بحيث أف السجتسعات الرشاعية الحجيثة خمقت احتياجات وىسية لإلنداف ومغ خالؿ 

 ة االعالـ واإلعالنات تع تػجيو جسيع األفخاد لمفكخ الالستيالكي. أجيد 
يشطخ: ىخبخت ماركػز، االنداف ذو البعج الػاحج، تخ: جػرج شخابيذي، دار اآلداب، بيخوت، 

8811. 
الحزارة والخغبة  Reason and Revolution) 1941مغ أىع أعسالو: العقل والثػرة   3

 (Soviet Marxism( الساركدية الدػؼياتية: Eros and civilization)باإلنجميدية:  8811
 One Dimentional Man 1964اإلنداف ذو البعج الػاحج   1958

(، روائي فخندي، درس الحقػؽ، 8111- 8188(؛ )Gustave Flaubertجػستاؼ فمػبيخ ) 4
 – 8181)« التخبية العاشؽية » ولكشو عكف عمى التأليف األدبي.. كاف أوؿ مؤلف مذيػر لو: 

التي تستاز بػاقعيتيا وروعة أسمػبيا، والتي أثارت قزية  8111« مجاـ بػفارؼ » (، ثع 8181
تجخبة » ، و8188« ساالمبػ » األدب السكذػؼ. ثع تابع تأليف رواياتو السذيػرة، مشيا: 

  .8118« القجيذ أنصػنيػس 
وتػفي  8188سشة   روائي وكاتب سخحي فخندي   ولج Octave Feuilletاوكتاؼ فيػيي  5

كر ممظ، دراما مغ  -كاف عزػا في األكاديسية الفخندية. مغ أعسالو نحكخ:  8181سشة 
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 -  8181بالسا، أو ليمة الجسعة السقجسة، دراما في خسدة فرػؿ  -،   8188خسدة فرػؿ، 
البيمػاف   كػميجيا مغ فرل واحج  - 8111يػميات امخاة  - 8181الحدشاء الشائسة:  مدخحية 

 وغيخىا 8111، 
" الفخندية )خيع(، ويدتخجـ مغ قبل مؤرخي الفغ والشقاد camperالسخيع، مرصمح مذتق مغ " 6

الثقافييغ لػصف  شكل مغ أشكاؿ التعبيخ الخاصة بثقافة فخعية ساقصة وىحا الشػع مغ األفالـ 
خل مجتسع مغ تسثيل الذباب ومػجو لفئة الذباب مثمية الجشذ. وىي أسمػب في انتاج أفالـ دا

 ذكػرؼ مثمي .  
7 Madame Putiphar  رواية روماندية سػداء، تخوؼ قرة شابة مغ الصبقة الشبيمة وعذيقيا

ذو األصػؿ الستػاضعة والحؼ غادر ايخلشجا إلى فخندا بحثا عغ حياة أفزل.ىحه الخواية 
 شاعخ ومتخجع وكاتب فخندي ولج في ليػف سشة Pétrus Borelلراحبيا بيتخوس بػريل 

 .8118وتػفي في مدتغانع بالجدائخ سشة  8118
رواية فخندية نذخت كسدمدل مغ قبل يػجيغ سػ  Les Mystères de Parisأسخار باريذ  8

Eugène Sue  تتعخض ىحه الخواية الزخسة التي 8181و  8188في صحيفة الحػار بيغ .
لتي تدعى إلى صفحة لمبؤس في مجيشة باريذ الفخندية، وبعس الذخريات ا 8881تقع في 

استعادة العجالة، ترشف ما بيغ الخواية االجتساعية والخواية السدمدل، وتعج بسثابة بجاية أدب 
، عخؼ 8111في باريذ وتػفي في  8118الجساىيخ. و يػجيغ سػ كاتب فخندي مغ مػاليج 

( 8181-8188بخوايتيغ مغ الخوايات السدمدمة ذات الصابع االجتساعي: أسخار باريذ )
 .1845-1844)يػدؼ الستشقل والي

في بخيصانيا وفي أواخخ عاـ  8811فغ البػب ىػ حخكة فشية برخية ضيخت في مشترف عاـ  9
في الػاليات الستحجة.    وتحجػ فغ البػب التقاليج بتأكيجه اف استخجاـ الفشاف الذامل لكل  8811

شػف الجسيمة. والبػب يديل الػسائل البرخية الستػاكبة مع الثقافة شعبية يتػافق مع مشطػر الف
السػاد مغ سياقيا ويعدؿ الكائغ، أو أنو يجسعو مع الكائشات األخخػ، لمتأمل.  ومفيـػ فغ البػب 

 ال يذيخ إلى حج كبيخ إلى الفغ في حج ذاتو بقجر ما يذيخ إلى السػاقف التي أدت إلى ذلظ. 
لستحجة في ستيشيات ( حخكة اجتساعية شبابية نذأت في الػاليات اHippiesالييبد ) 10

وسبعيشيات القخف العذخيغ ثع ما لبثت أف انتذخت في باقي الجوؿ الغخبية. عخفت بخفزيا لمؿيع 
االجتساعية في مجتسع االستيالؾ الرشاعي ، ضيخت بيغ شالب كطاىخة احتجاج وتسخد عمى 

تحمخ إلى التسخد ؾيادة الكبار ومطاىخ السادية والشفعية وثقافة االستيالؾ، فقاـ بعس الذباب الس
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عمى ىحه الؿيع والجعػة لعالع تدػده الحخية والسداواة والحب والدالـ. ميدوا أنفديع بإشالة الذعخ 
ولبذ السالبذ السيميمة والفزفاضة والتجػؿ والتشقل عمى ىػاىع في مختمف األنحاء كتعبيخ عغ 

 قخبيع مغ الصبيعة وحبيع ليا.
( وىػ المقب الحؼ كاف يكتب باسسو Comte de Lautréamontالكػنت لػتخيامػف ) 11

ـ مػنتفيجيػ، 8188أبخيل  ٤(. شاعخ فخندي )Isidore Lucien Ducasseايديجور دوكاس )
ـ في الخابعة والعذخيغ مغ العسخ(، يعج لػتخيامػف أوؿ مغ كتب ۸۱٧۰نػفسبخ  ۲٤ -األورغػاؼ 

ومغ اىع  Chants de Maldoror, 1867قريجة الشثخ وذلظ في كتابو ) أناشيج مالجورور ( 
 األسساء التي رسست عمى نحػ ما مالمح األدب الحجيث. 

ـ في باريذ الفخندية، أديب 8111ماؼ  88( يـػ Gérard de Nervalجيخار دؼ نخفاؿ ) 12
فخندي وناقج أدبي وشاعخ وكاتب مقاالت وكاتب مدخحي ومتخجع، ورحالة اسسو الحؿيقي جيخار 

أجسع الشقاد عمى تستعو باستشارة عقمية وفكخ ثاقب. مغ بيغ  [.Gérard Labrunieالبخوني )
« ليالي أكتػبخ»رحمة الى الذخؽ و» لػرالؼ )حػريات نيخ الخايغ(»مؤلفاتو، ُيحكخ مشيا 

عج نخڤاؿ سمف ي« بشات الشار»وفي القرة « أوىاـ»لو في الذعخ ديػاف  «بانجورا« »أوريميا»و
ا في أف الحمع حؿيقة يعيذيا. وكانت تالزمو فكخة التكفيخ الخمدية والدخيالية ويختمف عغ أتباعيس

عغ خصيئة غيخ محجدة وضخورة تصييخ الخوح. أما شعخه فقج تسيد برفائو ونقاوة كمساتو 
وروحانيتيا. كسا أبخز في مجسل مؤلفاتو ازدواجية الشفذ البذخية وضسشيا في شباؽ بيغ الحمع 

 والػاقع
( نسط مغ العدؼ السػسيقي نذأ في أمخيكا في Rock and rollالخوؾ أنج روؿ )   13

الخسديشات مغ القخف العذخيغ،  تزع مػسيقى الخوؾ عشاصخ مغ عجة أنساط لمعدؼ السػسيقي 
مثل: البمػز وبػغي ووغي, الجاز ،)الخيثع وبمػز( إضافة لتأثخه بسػسيقى الخيف األمخيكي: 

، جػني كاش،ذا ىػ ،البيتمد, ذا روليشغ الكانتخؼ والػيدتخف. ومغ أعالمو : إلؽيذ بخيدمي، كػيغ
 ستػند، ليػف راصل وغيخىع

 Donatien Alphonseدوناتا ألفػنذ فخاندػا دػ ساد. معخوؼ بػساركيد دػ ساد  14
François, marquis de Sade( ؛)كاف أرستقخاشيا ثػريا فخنديا وروائي. 8188 -8181 .)

نيغ الشحػ األخالقي، تدتكذف مػاضيع كانت رواياتو فمدؽية وسادية متحخرة مغ كافة قػا
وتخيالت بذخية دفيشة مثيخة لمججؿ وأحيانا لالستيجاف في أعساؽ الشفذ البذخية مغ قبيل 
البييسية، االغتراب...الخ كاف مغ دعاة أف يكػف السبجأ األساسي ىػ الدعي لمستعة الذخرية 
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مرصمح الدادية تع اشتقاؽ   نية.اء أخالؾية أو ديشية أو قانػ السصمقة مغ دوف أؼ قيػد تحكخ سػ 
 مغ اسسو ليربح مخادفا في المغة لمعشف واأللع والجمػية.

" أو Les 120 journées de Sodomeمغ أعسالو الخوائية: أياـ سجـو السائة والعذخوف "
( والتي اعتبخت مغ أبخز رواياتو وأكثخىا 1785) ."l'école du libertinageمجرسة الفجػر "

ضحية في قمعة ويجخوف عمييع شخقا  88والتي تخو يقرة أربعة أشخاص يدجشػف  إثارة لمشفػر
 شتى مغ التعحيب الجشدي.

( 8111( يػجشي دؼ فارفاؿ أو جخائع الحب. )8111تعاسة الفزيمة. ) (8111أليغ وفالكػر. )
 (8118( جخائع الحب )8188خصاب مػاشغ باريدي إلى ممظ الفخندييغ )

 The Graduateلفيمع األمخيكي: الصالب الستخخج عمى سبيل السثاؿ في ا 15
. عسل باحثًا 8881ىػ عالع اجتساع فخندي، مغ مػاليج سشة  Alain Touraineأالف تػريغ  16

، أسذ مخكد دراسات عمع االجتساع 8811في السجمذ الػششي لمبحػث الفخندية حتى سشة 
"إيتػديذ" في العمػـ بباريذ، ، وأصبح باحثا في إيكػؿ 8881العسل في جامعة تذيمي في سشة 

اشتيخ بتصػيخه مفيـػ مجتسع ما بعج الرشاعي، إىتع بجراسة الحخكات االجتساعية، وكتب الكثيخ 
في ىحا السجاؿ، ويحطى تػريغ شيخة واسعة في أمخيكا الالتيشية وفي أوربا، حرل في سشة 

لو عّجة مؤلفات أثخت وربية لمعمـػ االجتساعية.  "، األAmalfi، عمى جائدة "أمالفي 8881
: ما ىي 8818السجتسع الخفي  8811السكتبة الدػسيػلػجية خاصة، مغ بيشيا:، الكمسة والجـ 

 وغيخىا. 8881سػسيػلػجيا  8881نقج الحجاثة سشة  8888الجيسقخاشية؟ 
أحج أقداـ الفمدفة فخع مغ السيتافيديقا  ( ىيontology) خاصة بعمع الػجػد األونصػلػجيا 17

بسعشى "الكيشػنة" أو عمع الػجػد، ىػ أحج األفخع األكثخ   .بيعة الحجوث أو الحؿيقةيعشى بص
( existence( أو الػجػد )beingأصالة وأىسية في السيتافيديؿيا. يجرس ىحا العمع الكيشػنة )

( entitiesإضافة إلى أصشاؼ الػجػد األساسية في محاولة لتحجيج وإيجاد أؼ كياف أو كيشػنة )
ط ليحه الكيشػنات السػجػدة في الحياة. لكل ىحا فإف األنصػلػجيا ذات عالقة وثيقة وأؼ أنسا

 (.realityبسرصمحات دراسة الػاقع )
كاتب وناقج فخندي،  Charles Augustin Sainte-Beuveشارؿ أوغدتاف سانت ػ بػؼ  18

غل صحؽيًا في كتب العجيج مغ الجراسات التي كاف ليا تأثيخ ميع في تاريخ الشقج األدبي. اشت
« سيشاكل»ربصتو صجاقة بفكتػر ىػغػ، ثع انزع إلى مجسػعة Globe« غمػب»صحيفة 

Cénacle  التي ميجت لطيػر )الخوماندية( الفخندية. انُتخب عزػًا في األكاديسية الفخندية
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التاريخ الصبيعي »ًا عمى عمسًا أدبيًا مبشي». كاف الشقج األدبي عشج سانت ػ بػؼ 8188عاـ 
والسدخح الفخندي في القخف الدادس  8181المػحة التاريخية والشقجية لمذعخ»مغ أعسالو: «. لمفكخ
شاتػبخياف ومجسػعتو األدبية ( »8188«)حياة وأشعار وأفكار جػزيف ديمػـر(, »8181« )عذخ

« بػر رواياؿ(  »8111ديػاف شعخ )« السػاساة(  »8188« )في الحؿبة اإلمبخاشػرية
 (8188ػ8118« )يث االثشيغأحاد(  »8118ػ8181)

إف مشيج سانت ػ بػؼ مشيج وصفي تحميمي، يدعى إلى فيع عسيق لمكاتب وحقبتو، فقج نجح في 
التأريخ لمسؤسدات األدبية، ولجور األجياؿ الفشية، وكيؽية تذكيل صػرة الكاتب في عمع اجتساع 

 األدب.
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 جماليات المبنى والمعنى في خطب البشير اإلبراهيمي
 جامعة: دمحم بوضياف المسيلة مبركحسين   د.

 
      

ليا خرائُريا  اإلبخاليسي" مجرسة قائسة بحاتيا،: ُيسًثُل اإلمام "دمحم البذيخ  الملًخص
ؤولية، والذعػر واإلحداس بعطع السد خادُتيا في عالع الكمسة اليادفة،وُخرػصياُتيا وف

وا السجاىجيغ الحيغ نحرُ أن العمساء العامميغ السدتقًميغ شأُنو في ذلظ ش بثقل األمانة،
، بفكخ ًب عغ الكيع اإلندانية الفاضمةود عغ الحًق، والحً والحً  أنفديع لخجمة الًجيغ والػشغ،

وإدراك  دتشيخ، ورؤية نافحة، وفيع عسيق ونطخة شاممة لمحياة واإلندان،وعقل م ثاقب 
ونػاميذ الكػن، في الًتجُجد، والًتحُخر، والًتصػر،  وعي كبيخ بسقتزيات الًشيزة ، و واسع

 والًصائفة، والجية، و مفًكٌخ تجاوز السحىبإنً  في ضًل مذخوع الًتغييخ، والبشاء واإلصالح،
يخه، مدتًقٌل في عمسو، مػُضػعي في شخحو، مشيجي ومعتجل في تفك  ،نتساء الًدياسيواال

ُيقتجى بو في العمع  لظ نسػذجٌ ذجخيىٌء في مػاقفو، وىػ إلى  فًعاٌل في أعسالو ونذاشاتو،
 والًرالح واإلصالح. والًتخبًية،

 الًشيزة، السشيج، الكمسة، مجرسة، العمع، اإلصالح الكلمات المفتاحية :
 

Abstract: 

The Imam "Mohammed al-Bashir al-Ibrahimi" is a school that has its 

own characteristics, its peculiarities and its unique character in the 

world of meaningful word and a sense of responsibility and trust and as 

an independent scientists working, like mujahedeen of religion that have 

dedicated themselves to serve religion and home country, to defend the 

truth, defending the virtuous human values with an insightful mind, an 

enlightened mind, a deep understanding and a comprehensive view of life 

and human, wide awareness, a great awareness of the requirements of 

the renaissance with the norms of the universe in the regeneration, 

liberation and development under the project of change, construction 

and reform. The Imam "Mohammed al-Bashir al-Ibrahimi" is a thinker 
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who transcends doctrine, sect and political affiliation, is methodical and 

moderate in his thinking, independent in his knowledge, objective in his 

presentation, active in his work and activities, bold in his positions and is 

a role model in science, education, righteousness and reform. 

مف تخت " قج خًمف ُخصبا كثيخة ومختمفة  ما مغ شًظ أًن اإلمام " دمحم البذيخ اإلبخاليسي
 جاب كثيخا مغ السشاشق واألقصار، لظ أًن اإلبخاليسي قجذباختالف السشاسبات والسػاقف 

وإلقائو خصبا في السحافل والسشاسبات  تو وسفخياتو وتشقالتو السدتسًخة،مغ خالل رحال
 الًجيشًية والػششية، والسػاقف الًدياسًية والًثقافية السختمفة .

ع بكًمية الًذعب بسجيشة ي أقيحيقػُل" اإلبخاليسي " في خصبة ارتجميا بسشاسبة الحفل الً 
تفديخ بغ باديذ " بسشاسبة ختع "عبج الحسيج  سائة وألف،عام سًتة وثالثيغ تدع قدشصيشة،

 عشايُتو بأسمػب البالغة العخبًية،و  مقجرُتو عمى االرتجال، وفييا تطيخُ  القخآن الكخيع،
أييا السأُل ما و لمًدجع والجشاس  : ".استخجامُ و  بانتقاء األلفاظ الجدلة القػًية،واحتفاُؤه 

خ الحجيثة عمى مثل يػمكع باألمذ، ولقج مزى بجاللو وروعتو، أشخقت شسٌذ في الجدائ
يشصق في وصفو لداٌن بكمسة، وال اختجمت مغ نعتو شفتان بحخف، ال ُزىجا فيو، وال  ولع

حكيقُتو وماَت  ي قال عشو : غُبشت  حُغبشا لحكيقتو كيػم " شػقي " ال وال عجم عخفان لحًقو،
ُت هللا عَقجا األلدشَة وبي ُسميُع .. وإًنسا ىػ كالُم هللا،جساُليا..وضاع الخياُل العبقخُي ال

 1وَحَبَدا الُشُفػَس عمى جساليا.." ليا،بجال
ىػ أًن  –عمى غخار بكًية الشرػص  –ي أثبتشاه حا الًشُز الحيصالعشا بو ى لعًل أًول ما   

بالمغة عمى أًنيا ُمجًخُد  -يػما –نفَدُو  حلع يأخ صبو،اإلبخاليسي " في كتاباتو وخ "البذيخ
بل إًن المغة   ،آلياووصف السػاقف وصفا تقخيخيا  ة لشقل األفكار، وتخجسة العػاشف،وسيم

كتابات كبار الُكًتاب  عمى نحػ ما نججه في ىي وسيمٌة وغايٌة في آن واحج، -هعشج–
ىي  األديب،ا الًدياق يخى " عبج هللا الًخكيبي" أًن "..وضيفة المغة لجى حوفي ى واألدباء

، وال 2 اك.."ذا األسمػب أو حمغ خالل ى وتعسيُق الفكخة األدبًية،الًترػيُخ وإحجاُث الستعة 

                                                     
عبج هللا الخكيبي : تصػر الًشثخ الجدائخي الحجيث، د ط ، الجدائخ،  السؤسدة الػششية   - 1

 75، ص 3891لمكتاب، 
 13السخجع نفدو، ص  - 2
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ألًنيا تختبط  كالخصابة  وإثارة السذاعخ ا أقجر عمى الًتأثيخ في الشفػس،نحدُب أًن فشً 
 وأسمػب اإلثارة .الحساس  عشرخَ  وتعتسجُ  يخ مباشخة،بالجساى

ا فخيجا مغ جذلقج غمبت عمى اإلمام " دمحم البذيخ اإلبخاليسي " صفاٌت جعمت مشو نسػ 
وبخاعة   ،وإحكام الشدج نػعو في روعة البيان، وجسال األسمػب، وجػدة العخض،

فًػىا مغ الخصباء دشا مُ وخصيبا لَ  في أرقى معانييا، سًثل البالغةَ جا يُ ذالًرياغة ، نسػ 
وقج  الًمدان، وفراحةعمى االرتجال  وقجرة ية القػل وأًزًمة البيان،يغ ممُكػا ناصحالبمغاء ال

 بخاليسي إلى ثقافتو السػسػيًية،ه الخرائز السالزمة لخصب اإلحارسيغ ىرًد بعُس  الجً 
أدباء العخبًية في أزىى  وتسثمو ألسمػب كبار واًشالعو عمى عيػن األدب العخبي،

يسو قجرة خارقة ي ألحال وىػ األمخُ  ُسُتػن المغػًية، والًجواويغ الًذعخًية،وحفطو لم عرػرىا،
ع في أساليب الًتعبيخ، سػاٌء في خصبو والًتحكُ  الًذاىج،في حزػر البجيية، واستحزار 

إلى جانب " ضخوف الًتخحال وعجم االستقخار مغ   ومحاضخاتو، أو في دروسو ووصاياه،
متشالية في االرتجال، والخبخة الفائقة في إدارة الكمسة وتقميبيا  جية، وقجرة اإلبخاليسي الالً 

 1" مغ جية ثانية
احج مغ العمساء العامميغ ارىء أًن " البذيخ اإلبخاليسي " ىػ و وال يخفى عمى الق     

ل، والحًل الًتشقُ  كثيخُ  قاُم، ولع يقًخ ليع قخاٌر،ع يدتقًخ بيع مُ يغ لحالوالُػعاة،  الدعاة
أو يحًل بسجيشة، أو يُسًخ بسدجج إاًل بقخية  فكان اليشدلُ  ،داخل الػشغ وخارجو والًتخحال،

عًمسا، فيتخك شًبيا ومُ أو مُ  ناصحا، أو مػًجيا، أو مخشجا واعطا،ألقى كمسة، أو خصبة، 
 وأثخا عطيسا. صجى كبيخا،

 باب ضياع كثيخ مغ خصبو ومحاضخاتوأًن االرتجالية كانت سببا مغ أس وواضحٌ      
ىب "اإلبخاليسي " ذالتي كان ُيمقييا في مختمف السشاسبات والسقامات والسػاقف . وقج 

  ،وُنزج َمَمكتو ي بُقًػة حافطتولبا لصيفا، يػححخة االرتجال مفي تعميل ضاى نفُدو
وَجَخيان َسميقتو. يُقػُل:"..فإًنشي أجُج مغ الدُيػلة وُمػاتاة الكالم في  وُحُزػر َبجييتو،

لظ في ذمػاقف الخصابة ماال أجُجه في مػاضع الكتابة، ُثًع جاءت العادُة والسخاُن فأحَكَسا 
 ية،بالبجي اذوفي ُحكسي إلى أًنشي أجُجني في الخصابة مأخػ  نفدي،لظ في ذوَمَخُد  شبعي،

                                                     
                                                                           337، ص 3891دمحم ميجاوي : البذيخ اإلبخاليسي والعخبًية، د ط، بغجاد، جامعة بغجاد،  1
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وقج ُيعيُغ  ،ظ وعخض األساليب واختيار أحدشياالًتحكي وىي ال َتَجُع السجاَل لمًخوًية و
َر الكالم وألفاضو وأًن ُصػ  ر،حالُسختجَل عمى ارتجالو، ُشُعػُره بأًن االرتجاَل مرُحػٌب بالعُ 

يُع الًدامُع أن ُيحاسَب عمى دقائقيا، وال تبقى مغ السحاضخة فال يدتص أعخاٌض تشقزي،
ليسي " ، وأثشاء إقامة " اإلبخا  1لظ..حإاًل الُرػرُة الكمًيُة الُسجسمُة، وليدت الكتابُة ك

وكان  قاء ُمحاضخاتو عمى قدع الًتاريخ،تقًجم مًخة إلل بسرخ..في فتخة الخسديشات،
ه الُسحاضخات ارتجاال في ححيُث يُقػُل:" ..ألقيُت ى ػُعيا االحتالل الفخندي لمجدائخ،مػض

 –جخيا عمى أُصػليا  -ة قدع الًتاريخ في السعيج..وكانت إدارُة السعيجحأًياميا عمى تالم
عمى الصالب، وليذ مغ  أشارت في رسالتيا إلًي بكتابة الُسحاضخات لتصبعيا وُتػًزعيا

، وىشا يشبغي أن نذيخ إلى أًن " اإلبخاليسي " لع  2عادتي أن أكتَب وأُلقَي مغ السكُتػب.."
 تحت إلحاح بعس أصحاب يُكغ يعسُج إلى كتابة ُخصبو ومحاضخاتو التي ُيمقييا إالً 

أًن عسمًية إعادة الخصبة كتابة،  غيخ ا بيغ الُقًخاء والًشاس مكُتػبة،لصبعيا ونذخى الُرُحف،
الًتجاوَب الًشفدًي و  ا ُيفقُجىا الًتفاعَل الًتمقائي سك ثيَخ مغ حخارة السشاسبة والسػقف،فقُجىا الكيُ 

إلى جانب أًن كتابة الخصبة ُتجًخُدىا مغ  ،مًسا ُيعُج مغ أبخز سسات الخصبة  ،مع الجسُيػر
أو  ي ُيسكغ أن ُيحًػليا إلى نًز،حعاممي الًتأثيخ والًتأثخ بيغ الخصيب والجسُيػر، األمُخ ال

أشار  ا الًدياق حوفي ىالُسشتج والستمًقي عمى حًج سػاء،غ قبل م بشية قابمة لمًتأمل والًتفكيخ
بقػلو  كان قج ألقاُه،ه العسمًية، حيشسا أعاد صياغة خصاب،ح" اإلبخاليسي " إلى مػقفو مغ ى

ؤًكج يُ  ما وىػ ،3اتو كسا أُلقَي ارتجاال في ألفاضو ومعانيو.."ذ:" وأنا أبخُأ مغ اًدعاء ُمحا
القػل، وتحكسو وامتالكو ناصية   ،األسمػب االرتجالي مغ جية" عمى "اإلبخاليسي جخيَ 

 تو العجيبة في ترخيفو حيُث يذاء، وتقميبو عمى جسيع وجػىو،ومقجر  في ضخوب الكالم،
 سمػَبو ضعٌف أو ُفُتػٌر .ن ُيريب أأدون 
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تحت عشػان  خَتَجَمة في دمذق في الخسديشات،يُقػُل أحُجىع:" إًن اإلبخاليسي ألقى خصبة مُ 
ه حوقج حزخ ى مأُلػفا عمى األسساع، حًرة يػمئحرة " ولع يُكغ الحجيُث عغ الحً " هللا وال

والًذيُخ مايداُل   ،ه الخصبُة مايخُبػ عغ الًداعتيغحوامتًجت ى الُخصبَة جسٌع مغ العمساء،
وكأًنيع يتفًخُجػن  الًشاُس مغ حػلو مذُجوُىػن إليو،واقفا يتشاوب الًخاحَة بيغ رجميو وعراه، و 

حًتى قام مغ وسط الحاضخيغ وما إن انتيى الًذيُخ مغ خصبتو، عمى ألعاب ساحخ ماىخ،
يكَخُه ُشُيػَخ العسائع  ،وكان مغ العمساء الُستفًتحيغ ،الًجيغ عَمع الًجيغ الًتُشػخي " " عدذاألستا

خرو، واعتخافا مغ اإلبخاليسي أن يدسح لو بتقبيمو تقجيخا لذ والكتب الًرفخاء، وشمبَ 
 . 1بعمسو وُسسًػ مقامو 

في وكان " البذيخ اإلبخاليسى " محًل إكبار وإعجاب مغ قبل مذايخ وعمساء عرخه 
يقػُل عشو :"..كان " عاصع البيصار"  ذوىاىػ األستا الحجاز والًذام ومرخ والعخاق

وانصمق لداُنو وانذخح صجُرُه،  ا تحًجث اعتجل، وتػًىجت عيشاُه،ذاإلبخاليسي رحسو هللُا إ
، فال ُمختجال الخصبة بالًداعات جيثا، شعخا ونثخا،مغ محُفػضو قخآنا وح ررُ يتجفُق بالج

ت بو أشخاُفُو، يدتصخُد مايذاُء، ُثًع وال يشحخُف عغ السػضػع ميسا تذًعبُيريُبُو الًتعُب 
عمى أن يُكػن  يحخُص  ،اكخةحً وكأًنو يقخُأ في كتاب، كان قػًي ال يُعػُد إلى حيُث تػًقف،

  2عمُسو حاضخا إن غابت الكتُب.."
يكذُف السكانة السخُمػقة التي يتبًػُؤىا اإلبخاليسي في فًغ  ٌي،شاىٌج قػ  -لعسخي  –ا حوى

 وغدارة معارفو، وُقًػة عارضتو، وفراحة لدانو، بيج الكالم، بفزل سعة ثقافتو،وتجالقػل 
. إًنو ويؤًثُخ فييع أًيسا تأثيخشغاَف ُقُمػبيع  جعمو يدحُخ الًشاس ببيانو، ويسمظي حالً  األمخُ 

 ًل الخرائزوتػًفخت في خصبو كُ  ٌغ، استػفى ُشخوط الخصيب الًشاجح،خصيٌب ُمفًػٌه َلد
 .مكانة مخمػقة في دنيا األدب  الفًشية والجسالية التي تسشحيا

ومغ ثًع فإًن  الخرائز التي أشخنا إلييا سابقا، ىي قػام الخصابة وأساسيا، ولعلً 
 ألًن " األصل في الخصبة أن ُيفدجىا، وُيفقجىا ماىيتيا، ىػ ما ه السقًػمات،حاإلخالل بي
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ه حومغ ثًع فإًن غياب ى ،1فيصالعيا الُقًخاُء.." ال أن ُتكتبَ  ُتمقى لكي يدتسع إلييا الًشاُس،
جػدة معيا في اليجعميا أقخَب إلى فًغ السقالة التي تذتخك  الخرائز في الخصبة،

 والًتأنق في األسمػب .المغػًية 
جرسة بقخية " الحشايا مدجج وم يقػل "دمحم البذيخ اإلبخاليسي " في خصبة ألقاىا غجاة افتتاح

والًرالة والًتدميع عمى رسػل  والًثشاء عمى هللا، " بتمسدان، بعج يبارات الًتحسيج والًتسجيج،
 ، أو عخضت  ه األًمة في فكخي حهللا صًمى هللا عميو وسًمع : " إًنشي ُكًمسا استعخضُت حاَل ى

أو عفػا في السجامع واألسػاق، تُمػُح لخاشخي آيٌة  ا عمى عيشًي قرجا في السحافل،نفَدي
ه حح لي عشجما اعتخضتشي ىوقج ال ششو الُسًصخدة في األمع والقخون،مغ كتاب هللا تشصُق بد

ىي مغ دالئل قجرة هللا  ،آيةٌ  الػفػد الًخاشجة في أقرى القخيةه حبل ى الُجسػُع الحاشجة،
قخيبُة  –لظ ذمع  –ولكًشيا  ث األخيخ، ومغ الحجج الًجامغة عمى مشكخيو عمى البع

اآلية ىي تمظ  ه الحياة الجنيا،حفي ى ،ىان الستفائميغ مثمي بالبعث األًولذالحزػر في أ
وىػ بُكًل  ي أنذأىا أًول مًخة،حقل ُيحيييا ال :"قال مغ ُيحي العطام وىي رميٌع، قػُلو تعالى

 "، ىػ افتتاُحيا بحسج هللا،االنتباه في خصب "اإلبخاليسي. لعًل أًول ما يمفت  2خمق عطيع "
ى تقاليج جخيا عم لًثشاء عمى الًرحابة والًتابعيغ،وا والرالة والًدالم عمى رسػل هللا،

 . اآلداب اإلسالمية
كثيخا في  خصبتو بعبارات تتخًددُ  يدتيلُ  ي بيغ أيجيشا أًن اإلبخاليسي،حونمحع في الًشز ال

عمى سبيل  إخػاني األعًداء  أييا الًشاُس، خصبو، نحػ قػلو : " أييا اإلخػاُن، أييا األبشاُء،
بجأ ومخاعاة م والغاية التي يخمي إلييا،ىان، وتييئة الشفػس لمسػضػع، ذو شًج األ الًتشبيو،

وىػ مغ  الحشايا"،فالسشاسبة ىي افتتاح مدجج ومجرسة ب مػافقة الكالم لسقتزى الحال،
الحخكُة اإلصالحًية  يشجرج ضسغ األىجاف الكبخى التي مافتئت عطيٌع،دون شًظ عسٌل 

ة صالحة،مغ غخس ر حوثسخٌة شًيبٌة لب تشبخي ليا، وتشافح عشيا، وتدعى جاىجة لتحكيقيا،
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الًمفيف  احوىػ ى ور في أعساق الًتاريخ حمستًج الج ُكًل حيغ، ياأصيل ثابت، ُيؤتي ُأُكمَ 
ا العسُل الًرالُح الًصًيُب، ُرغع تجيع حيغ جسعُيع ىحالً  الًرالح مغ أبشاء السجتسع الجدائخي،

ار مغ نرػص األفك ويقتبُذ  ، ومغ ثًع وججنا يدتميُع السعاني،وقداوة الطخوف األحجاث 
فميذ  إلسالمي،معتسجا عمى ثقافتو السػسػيية التي تغتخف مغ التخاث العخبي وا القخآن،

يتيع وقابم والتفاؤل بسدتقبميع  بخاليسي خيخا في أبشاء الجدائخ،عجيبا أن يتػًسع اإل
بأسباب الحياة  يأخحون حيغ  لالنبعاث والشيػض والًتػثب، مدتحزخا ُسًشة هللا في خمقو،

وآية االنبعاث   ،يغ آية البعث الػاردة في القخآنيخبط في اندجام ب ونخاهُ  العديدة الكخيسة،
 وجخثػمة الًجيغ،  ،وإيسانو الًخاسخ بشػاميذ الكػن  في الجنيا، في ضًل تذبعو باإلسالم،

اث مشكع، جما الحت لي آيُة االنبععش ..الحت لي آيُة البعث مغ القخآن،:"  وىاىػ يقػلُ 
فسا زادت الًثانيُة األولى إاًل  شجما أَجمُت بريختي في الًثانية،ع فَأَجمُت بريختي في األولى،

لفطان  أييا اإلخػاُن،  أييا األبشاُء، إًن مػت اأُلمع، وحياة األمع، تسكيشا وتثبيتا ..
ن في نرابيسا مغ الػضع المغػي كسػت األرض بالقحط، وحياتيا مصخوقان مدتعسال

مغ معشى وإًن معشاىسا ألوسُع وأجُل  وال فيٌع،  ،وال مشصقٌ  وٌق،ذال يشُبػ بيسا  الغيث،ب
، ومػٌت ال رجعة بعجه إاًل في اليػم اآلخخ ، حياٌة محجودٌة،هحومػُت الفخد ى حياة الفخد،

ويصخُقيا  فُتجاوى،ويمُع بيا السخُض  يشتابيا الًزعُف فُتعالُج،األسباب،وتمظ حياٌة مسجودة 
وتطمع آفاُقيا  وُيجرُكيا االنحالُل فتذتُج، وَيعخض ليا االنتقاُص فُتخًمُع،  ،الػىغ فتقػى 

يخ يجرك احتفاء البذ الشًظ أًن مغ يتأًمل نًز الخصبة،. 1فُتشاُر بالعمع.." بالجيل
 وتأنقو في أساليب الًتعبيخ، واالىتسام بجسال الًرياغة، اإلبخاليسي بالخرائز األدبية،
، وُجسُمو قريخٌة متخادفٌة، ولغُتو رصيشٌة ومعانيو متػاردةٌ  وقًػة البيان، فأفكاُره متجاندٌة 

 الحي محكسٌة، قائسٌة عمى االشتقاق والتخادف، واألضجاد والًتجانذ  واستخجام ألػان البيان،
وتخجسة األفكار   ،وتجديج العػاشف رػيخ األحاسيذ،ىػ أخرُب وأقػى األدوات لت

وتجديع  ،وتبديط الُسخًكب ،وتقييج العام ي تفريل الُسجسل،وقج كان " ُعسجَتُو ف رب،والًتجا
 2الُسجًخد "
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كسا نالحع ال يخُمػ مغ الًتكخار الُسفيج والًتزاد، بغخض تػكيج الفكخة وإيزاحيا، والًشز 
نحػ قػلو:" مػت األمع، حياة األمع، مػت األرض بالقحط، وحياتيا بالغيث، مػت الفخد، 

حياة محجودة.." وكأًني بو يتسثُل قػل الًذاعخ: ضًجان لًسا  مسجودة،حياة الفخد، حياة 
 . الزُج ُيطيُخ ضًجه الزجُ اسُتجسعا حُدشا... و 

ػلو:" يشتابيا في مثل ق لى اإلششاب، واالستخسال الُسصًػل،وكثيخا ما ُيفزي بو االستصخاُد إ
ُيجرُكيا االنحالل و  بيا السخُض فُتجاَوى، ويصخقيا الػىغ فتقػى، يمعُ  و الًزعُف فُتعالُج،

 ُتشاُر بالعمع "وتطمع آفاُقيا بالجيل ف فتذتُج، ويعخض ليا االنتقاص فُتخًمع،
اصصشع  كسا عخض الخصيُب أفكاَرُه في مقام الًدخد والًتقخيخ بأسمػب خبخي، في حيغ

ا اليػَم فاتحة أليام حقػلو:" ..ُعُجوا ى األسمػب اإلنذائي في مػضع الشرح والًتػجيو، نحػ
ُمقًجمة لكتاب  وهُ جُ عُ  ُجوُه كالبدسمة مغ لػح القارىء،عُ  ة  أزىَخ وأعصَخ، وأفخَع وأضخَع،عمسيً 

جا ألًيام السدتقبل، ذنسػ  اجعُمػهُ  ، ال مغ اآلمال،انفُخػا فيو مغ األعسال ُمتعًجد األسفار،
فتجعُمػُه ختاما ألًيامكع  ،خ بُكع الًشطخُ كع أن يقُر وشالعا مغ شػالع ُسُعػدىا، وأعيحُ 

اإلبخاليسي  تفاءاح ىإاًل أًنو يقػم شاىجا عم الًشز عمى قرخه،ا ح. إًن ى 1القخيبة..."
بأساليب البيان، مغ خالل انتقاء األلفاظ الجدلة  والعبارات الفخسة الزخسة، واستخجام 

عغ السعشى الػاحج بصخق  التعبيخ لظ مغ أساليبذوما إلى  واالشتقاق، الًدجع والجشاس،
 .مختمفة 

مأدبة قج ألقاُه عمى شخف  كان " البذيخ اإلبخاليسي " مغ نًز خصاب، وفيسا يمي مقاشعُ 
لظ ذوكان  ،زخىا وفػٌد وُضيػٌف عخبأقامتيا شعبُة جسعية العمساء السدمسيغ بباريذ، ح

ت الًثػرة سًثل مخحمة تاريخية ضسغ إرىاصاالتي تُ  اثشيغ وخسديغ ألف وتدعسائة،سشة 
ه ليمٌة حى الًتحخيخًية، عام أربعة وخسديغ تدعسائة وألف، يقػل :" حزخات اإلخػان،

فاسسُحػا  –إن شاء هللا  –ُل، وغفل عشيا الُخقباُء ذُف، وغاب عشيا العػاارتفعت فييا الُكمَ 
 ، فأنا برفتي رجال مدمسا ديشًيا،لي أن أخخج عغ الػضع الُستعارف في ُرُسػم الخصاب

بو  يحُمػ لي أن أخاشبُكع بسا جاء  ،تو وسساحتو واعتباراتو الخوحًيةُأمًثُل اإلسالم في بداش
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ه السقًجمة يشصمق ح. في ى1وىػ وصُف اأُلُخًػة.." ًخاقية، وُمُثمو العميا،اإلسالُم في آدابو ال
عمى غيخ مػعج في ديار  اإلبخاليسي مغ السشاسبة العطيسة التي اجتسع فييا اإلخػانُ 

 فخندا، لتصارح األفكار، وتػحيج األىػاء، وجسع الًذسل  مخاشبا الحزػر بمغة اإلسالم،
ُثًع يػاصل " اإلبخاليسي " حجيثو قائال :" فأنا حيغ أخاشب  الًدامية، وقيسو الًخفيعة، وآدابو

ال يحُمػ لي  ه الًمحطة،حأتاح لي الحُع الًدعيُج أن أقف أماميع في ى يغحإخػاني الكخام ال
  ،فقجناه لع نجج أنفَدشا حي مشحوىػ وصُف اأُلخًػة ال ا الػصف الجميل،حإاًل أن أخاشبيع بي

فأصبحت ُكُل حًبة فييا في كًف ال قط ...أييا  انقصع سمُكيا فانتثخت، أًنشا حًباتٌ وك
ىي الُستعًبُجون بعقيجة واحجة   ،الُستالُقػن عمى ىػى واحج ىػ الػشُغ الجامعُ  اإلخػانُ 

ي حا الًذخُق الحىػ ى لًصالُعػن كالكػاكب مغ أفق واحج،ا ا الػشغ الجامع،حتحخيُخ ى
 2وأشمعت أرُضو األنبياَء والُحُكساَء.." سَذ والقسخَ أشمعت سساُؤه الذً 

الجسع ا حه الكمسة أًن " اإلبخاليسي " في مػقف اإلشادة بيحلعًل أًول ما نمحطو في ى
لجسع الُسػًحج  والسػكب الُستآخي،  ُمخًكدا عمى رابط اأُلُخًػة، وأثخىا ا احوالًتشػيو بي السييب،

ثًع نخاه  شاء األًمة العخبًية اإلسالمية ،بيغ أب وتػحيج األىجاف والجيػد في جسع الًذسل،
 ه الػحجة، وسبل تحكيقيا، فيمخريا في ُحًب الػشغ الجامع،حعػامل ى يمتفُت إلى إبخاز

ُغ الًترخف في يحد الحيبمغة األديب البارع حخيخه مغ السدتعسخيغ الغداة،والًجفاع عشو لت
رة والقج ومتانة األسمػب، ورصانة المغة،  ،وإجادة الًدبظ لعبارة،وتشسيق ا الكالم، أساليب

واستحزار الًذػاىج، والًتشػيع في األسمػب، دون أن   ،عمى الًتسثيل وتذخيز السعاني
واسسعو حيغ يقػل في الخصبة نفديا:"  يشال أسمػبو ضعٌف، أو ركاكٌة، ودون تكمف،

 تحًية خييغ، وباسع شعبتيا السخكدية بباريذ،ية العمساء السدمسيغ الجدائيكع باسع جسعأحيً 
ي ىػ أصفى ما حوتحًية اإلسالم ال ئل،العخوبة التي ىي أكخم ما أنجبت البذخية مغ سال

 مخمرا أًنكع أزكى نباتو ي اعتقجُ حوتحًية الًذخق ال ًطت عشو َصَجفُة الػحي مغ آللىء،تذ
 خبية السدمسة السجاىجة الًرابخة،الجدائخ العحًييكع باسع وأُ  ُبشاتو،كع الًرفػة السختارة مغ وأنً 
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اٌن مغ شجخة العخوبة، وزىخٌة فًػاحٌة مغ وفخٌع ريً  مغ دوحة اإلسالم، فيشانٌ  رغُ التي ىي غُ 
  1رياض الًذخق.."

إًن اإلبخاليسي حيغ يعخض لقزايا العخب والسدمسيغ ، يتجاوز الحجود القصخية واإلقميسية 
استحزار الًتاريخ لتجمية الزًيقة التي تُحػل بيغ السخء وأخيو ، ومغ ثًع نخاه يعسج إلى 

واليعتػره ُفُتػر ،   ،يعتخيو ضعفٌ  بأسمػب ال العبخة، حو إعصاء القجوة ، وأخ الرػرة،
وال تعسل  ،ائظ غاية في الًشطع ، وديباجة جسيمة مػًشحة بالبيان في غيخ تكمفولكًشيا سب

 الدحخ الحالل، تتيادى في جالل، تائية في دالل، أو وال ترشع ، كأًنيا الساء الدالل،
 األخػةوأواصخ  الًتاريخية، طوالًخوابيبًيغ  مطاىخ الًتػاصل الحزاري تخفل في كسال..إَنو 
التي ُتجًدجىا المغة العخبية، والتاريخ األًمة العخبية واإلسالمًية  شاءالتي تجسع بيغ أب

ي تسًثل الجدائخ إحجى لبشاتو، حال  ،سالم الجامع بيغ السغخب العخبيواإل السذتخك،
.ومازالت مًترمة ه الرػرة أكثخ في قػلو :"..حوتًتزح ى ، وىي جدء مغ بشائو،والسذخق 

 دتربحُ تَ  مازالت مًترمة بالًذخق اإلسالمي،و   ،والُفتًػةَ  تدتسج مشو القًػةَ  بالًذخق العخبي،
 . 2كخياتو.."ذعمى  وتعيُر  ،وتتغًشى بأمجادهبأنػاره ،

لمخصابة الًخاقية في أسمػبيا، الخربة في أفكارىا، الستجًجدة في لغتيا،  جٌ ذصبو نسػ خُ  إنً 
، السعاني عمى تداحع تعتسج في عخضيا الغديخة في معانييا، الجسيمة في صياغتيا،

، بفزل ما ُأوتي مغ ثقافة مػسػيية وتعالق األفكار، وكأًن الخجل يغتخف مغ بحخ،
ًلة عمى معيغ السػروث األدبي واإلسالمي الًذػاىج والقخائغ واألدأتاحت لو أن يدتقي مغ 

وتحقيق الًشيزة  لبشاء السدتقبل  لساضي بالحاضخ،وربط ا سبيل اإلقشاع والًتأثيخ،
يخ ألعالم وعطساء في تار  نساذجا الًدياق يػرُد حوفي ى . ر مغ السدتعسخحخ والتً  الًذاممة،

يغ حًخُروا الًمدان واإلندان  حال وحسمة رسالة اإلسالم  اإلسالم مغ األبصال الفاتحيغ،
اليقيغ في مذارق األرض ومغاربيا، لالقتجاء بديخىع، والًديخ عمى وأشاُعػا  ونذُخوا الًجيغ،

 ..وىي عمى الًرمة بالًذخق متيشة،".فشخاه يقػل:  ،آثارىع وأعساليع الخالجةاقتفاء و  نيجيع،
ت قائسة عمى ومازال لى أن يخث هللا األرض ومغ عمييا،كانت ومازالت متسًدكة بحبمو إ
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ومازالت ناشقة بمدان ىالل بغ  حًدان بغ شخيظ، بالًتعيج والحفع،و  غخس ُعكبة والسياجخ
ًرُخ أبشائو عمييا ..تمظ السػجُة التي ُيدًسييا الُسػ  شغت مػجةُ  حعامخ بغ صعرعة مش

ىان ذوُيدًسييا السؤًرُخ السشرُف إنارة لأل السجحُف إغارة عمى األوشان، وتخخيبا لمعسخان،
 . 1وتعخيبا لًمدان.."

باعتبار أن  ليسي" يتسًثُل العخوبة واإلسالم، ويخبط بيشيسا ربصا عزػيا،لقج كان "اإلبخا 
عمى اإلجسال ثًع  عخض أفكارهيداُل يعتسج في  ال و عخبًية ىي لداُن اإلسالم ووعاؤه ال

والمجػء إلى االشتقاق  الًتفريل، ويعتج بالسقارنات والسػازنات، وإيخاد الًمفع وضًجه،
وىي خرائز   ،خ عغ السعشى الػاحج بصخق مختمفةعبيوغيخىا مغ أساليب التً  والًتػليج،

فجادت قخائُحيع بأرقى الشرػص  يغ امتمكػا ناصيتيا،حالً  غة العخبية،الم ًكخنا بفصاحلحت
لستعاقبػن عمى الًذسال نحػ قػلو:" أييا اإلخػاُن لع ُيؤًثخ الفاتحػن ا أجػدىا،وأجسميا و 
لظ أًن ذ أًثخ اإلسالُم وأًثخت العخبًيُة،جدءا مًسا  أًثخت األدياُن الًخاحمُة إليو، وال اإلفخيقي،

إلسالم وشخيعة االستغالل، أًما ا الػشغ قبل اإلسالم، إًنسا جاؤوه بجيغ القًػة، احالفاتحيغ لي
وجاء إلقخار  فقج جاء بالعجل واإلحدان  وجاء وافيا بسصالب الخوح، ومصالب الجدع،

، كسا يجعػ اإلبخاليسي في صخاحة  2ه األرض .."حفي ى اإلندانية بسعشاىا الًرحيح
الساضي العخيق، والسجج الًتميج لالستخشاد بو، ة االلتفات إلى ووضػح إلى ضخور 

ات، ومػاجية السراعب حلبشاء ال واالقتباس مغ مآثخه  وتخسع خصى رجاالتو وعطسائو،
يتجًمى في قػلو :".. إًن  وىػ ما اىب السدتػردة،حوالس والًتحًجيات، وصًج الًتيارات الػافجة،

ون ماضييع خُ كً حفيت أًنشا صبيان، أوصمػنا إليو، ويعتقجون  يحالقػم يحتقخون حاضخنا ال
بل مغ واجبشا أن نعخف  لظ، فسغ حًقشا،ذوُيشكخون عميشا  ػا عميو حاضخىع ومدتقبميع،ليبشُ 

فشعخف مغ ىػ أبػبكخ؟ ومغ ىػ عسخ؟  ،يغ عسُخوه في مياديغ الحياةحماضيشا والًخجال ال
الُسثًشى وماصشع  اُن وشارق ومػسى وشخيف في الغخب، ونعخف ماصشع عكبُة وحدً 

ي ال تأسخه السشاسبة  حج لمخصيب الذيا نسػ . إنً  3وسعج وخالج وقتيبة في الًذخق ."
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حاضخ البجيية، قػي ثاقب الًشطخة  الخؤية، حُ ناف و رجلٌ ولكشً  والتخىشو المحطة الًخاىشة،
عمى استحزار الًذػاىج، وإيخاد الحجج، وتقميب السػضػع عمى  عجيبةٌ  لو قجرةٌ  الحافطة،

عًخج بو نحػ ليُ  وجػىو، واستيفاء الفكخة، يشتقل بالًدامع مغ الساضي  إلى الحاضخ،جسيع 
ًكخك حفيُ  وأخبارا وشعخا، وأندابا وأياما، ا يقخأ مغ سفخ ُحذي عمسا ومعارف،كأًنسالسدتقبل،

العسل  ُيثًسغُ  ًػة،عمى مبجأ الػحجة ، ألًنيا أساس الق لظ حخيٌز ذوىػ إلى  دحبان"،ب"
 الخالفات والعربيات حويشب ًل ًتقجم ورقي،كُ  وقػامَ  فييسا عساَد الًشيزة،، ويخى والعمع

اليًجامة التي تقًػض السجتسعات، وتخمي بيع في مياوي التخمف والًزعف، واالنجثار 
متسدا الًذاىج مغ القخآن الكخيع، ومغ مأثػر م ،ًو قًػة وتكالبا عميشاجُ العَ  وتديجُ   ،والًتالشي

ػن كسغ لظ يجب أاًل نقزي أعسارنا في الًتالوم، وأاًل نكُ حكسا يًتزح في قػلو:"..ك الًذعخ،
لظ زجخا عغ ذا تالومشا فميكغ ذقال فييع القخآن :" وأقبل بعُزيع عمى بعس يتالومػن" فإ

السرخييغ  ولقج نيى شػقي إخػانشاالحًق  عغ الخالف، ثع رجػعا سخيعا إلى الًذًخ، وردعا
 وبًخأىع في مػقف تجبُ  عغ قزيتيع واالستعجاد، فيذغميع الًتالومُ  ومػن،حيشسا كانػا يتال

ع عمى الخصب ُمع بعُزكليخًدىع إلى سبيل الًخشاد، فقال: ال يَ  الػششية، ةُ حفيو السؤاخ
 . ُكع أبخياءمكُ  بعزا...أييا القػُم،

مغ عدم ع مغ الًشػم ولشفعل مايفعمو الًراحي حيغ يدتيق تاب جانبا،فمشجع الًمػم والع
ومعاودة واإلخالد ولعغ الًذيصان ؤ ًتباشُ ال بال لظ نمحق القػافل السبًكخة،حفب وتذسيخ وجًج،

 وتعبئة الًصاقات،  ،واستشياض الشفػس العدائع، وشحغ اليسع  حلذح . إًنيا كمسةٌ  1ػم.."الشً 
وإدراك  وإيقاظ الًزسائخ   ،لتحخيخ الشفػس والعقػل واألوشان لًشعخات،الخالفات وا حونب

 .السعالي 
 –وىي فئة شغمت حًيدا ىاًما في أدبو  –ثًع يتػًجو اإلبخاليسي إلى مخاشبة فئة الًذباب 

السشػشة بيع، والشيػض بػاجباتيع تجاه األًمة،  األمانةحاثا إًياىع عمى ضخورة حسل أيباء 
ي : وأىػى مغ مدتذيجا بقػل الستشبً  أمانييا، ومدتػدع ألًنيع مشاط أمميا، وقػتيا الحيػية،

 ع... كرجر الًرعجة الُستقًػم حالفتيان ُكًل سسي
 ... بو الخيُل كًبات الخسيذ العخمخم .تحتو العيُذ الفالَة وخالصت   خصت  
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ل امتجادا " دمحم الًصاىخ فزالء" إلى أًن اإلبخاليسي في فًغ الخصابة يسثً  ذىب األستاذوقج 
أًما فشو في الخصابة والكتابة، فُيعج مجرسة قائسة بحاتيا،   بقػلو:" لسجرسة البمغاء العخب 

ا ذوإ الجاحع، وُ ا كتب خمتَ ذفإ بسجج العخبية في أزىخ عيػدىا، ًكخُ حتُ  فخيجة مغ نػعيا،
 1ا سجع ضششتو سصيحا .."ذوإ الستشًبي، شعخ حدبتو

اشاتو محػرا أساسيا في خصب اإلبخاليسي، ومجارا لشذالعخبية واإلسالم  وضل مػضػعُ 
 سا وتخسيخيسا في الشفػس والعقػل،وغالب مغ أجل تكخيدي الحثيثة، لصالسا نافح عشيسا،

وتيًقشػا أًنشا لغ نزيع ولغ نفشى  ػنا،ػنا وفيسُ وىاىػ يقػل:" أييا اإلخػان إًن القػم درسُ 
 2والعخبًية والًذخق..." خى القػًية لإلسالم،مشا متسًدكيغ بالعُ مادُ 

اعتساُده عمى آلية السقارنة باألوضاع  اإلبخاليسي، صبُ انصبعت بيا خُ ومغ الًدسات التي 
 ه األحجاث واألوضاع،حوشخيقة الًتعامل مع ى لُسساثمة عشج الذعػب والسجتسعات ا

لظ أدعى إلى االعتبار، ذوُكُل  خيف الجيػد ورسع الخصط لتغييخىا، والخالص مشيا،وتر
نحػ  ششية والًجيشًية لجى الجدائخييغ،ونفخ الخوح الػ  وأقػى عمى استشياض اليسع،

ىػ  العخاق وجُ وعَ  ء مًشا معتجيا عمى جسيع األجداء،قػلو:"...ولشعتبخ الُسعتجي عمى جد 
فعمتو إيصاليا في ضًع أجدائيا، وما فعمتو  ُكخ مغ خرال األمع ماتحولش َعُجو مًخاكر،

المػريغ، ولػ أًن  لداس واًلتي لع تشع ليا عيٌغ في قزًية األ فعمتو فخندا ما و ألسانيا،
لتجاعى االنكميُد مغ أشخاف  -وىي كجديخة العخب –ُمعتجيا اعتجى عمى جدء مغ انكمتخا 

ػًضُح لشا بجالء تُ  راٌت وومزاٌت،ح.  إًنيا ش3لظ ؟.."حفمَع ال نُكػُن ك الستخجاعو،األرض 
ألسباب الًشيزة، وبشاء  اإلبخاليسي ُمًمٌع بتاريخ األمع، عارٌف بتصػر السجتسعات، ُمجرٌك أًن 

كسا تتجًمى في  اليب اإلصالح والبشاء والًتػيية،وأس ائق الًتغييخ،بصخ  بريخٌ  الحزارة،
تالف أبعادىا عمى اخ ًشدعُة العقمًية في عخض القزايا، وبحث السػضػعات،أسمػبو ال

 لسبشي عمىا ،والًتحميل السشصقي وىي ندعٌة تقػُم عمى الحجاج، ،وآثارىا وأىًسيتيا
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في مثل قػلو:" ليذ مغ سجاد الًخأي أن ُيزًيع  والًتفديخ، االستجالل والسػضػيية
إًن مغ  أن يجخل معيع في ججل،وليذ مغ الُسججي  وقَتو في لػم األقػياء، الًزعيفُ 

ونحُغ نعمُع أًن القػم ال يُتػُبػن  معشى الًمػم أن يتدًبب في تػبة  أو يُجًخ إلى إنابة، تسام
ونقخعيا عغ االنكياد آلراء ىؤالء  أن نُمػم أنُفَدشا عمى الًتقريخ،فالػاجُب  ًكُخون،حوال ي

فيػ شسُع وأًما شسُعشا في تػبتيع  ،لمحئبوإلرشادىع...أًما لػُمشا إًياُىع فيػ لػم الخُخوف 
 فقًمُسػا أضافَخُه، الحئبفإن أردُتع أن تخوا السثَل الخارق مغ تػبة  ،الحئبالخُخوف في تػبة 

ُروا أن تُكػُنػا زيادة فييا، حواح فاحتقُخوا قًػَتُو،لظ إن أردُتع تػبَة القػًي حا أنياَبو، كواىتُسػ 
ا ىػ أقل مشكع وأضعُف...إًنشا ُضعفاُء، ومغ ذُل ُثًع ُيداويكع، فإحُثًع يشخ ،فإًنو يتراغخُ 

فسغ الػاجب عميشا أن ال نتعاضع   ،ألًن مغ كتَع داَءُه قتَموُ  ،الُقًػة أن نعتخف بأًنشا ُضعفاءُ 
 1مغ مائجة الحياة..."ب، ماُدمشا ال نَشاُل إاًل الُفتات حبالك

مغ  يفجُ  و ُكًل خصبو، يمتفُت إلى الًتاريخ، ليدتقي مغ معيشو،يداُل اإلبخاليسي في  ال و
ووسائل  ثقافتو األدبًية واإلسالمًية  لتحمية أسمػبو، وتمػيشو بآيات البيان، وعشاصخ الجسال،

 لعخبًية،يغ ممُكػا ناصية المغة احًخزيغ الً . إًنو واحٌج مغ األعالم السبُ .اإلمتاع واإلقشاع 
إًنو " إماٌم  وا بخوائعيا،حوتغ نقادت ليع أًزمُتيا، فػعػا أسخارىا، وأدرُكػا خباياىا وجػاىخىا،فا

بقخآنيا، حًتى أقام لشفدو ى بآدابيا، واستشار حوتغ ية وبالغتيا، تفًقو في أسخارىا،في العخب
ىبًية صالحة ألن تكػن حفي عرػرىا ال تذيُج بأًن العخبًية ماتداُل كسا كانت   مشيا مجرسة،

 . 2مجيشة العمع والفًغ والجسال.."
إًنو خصيٌب بارُع ُمفًػٌه، ومعًمٌع كبيخ، وُمخًب عطيٌع، وأديٌب بارٌع ممتدٌم، وعالٌع عامٌل 

ويتشاول كل   ،استصاع أن يصخق كًل السػضػعات ممتدٌم  و رمٌح خبيخوم مجاىٌج،
 ونذاشاتو الجًسة، مغ خالل جيػده الجًبارة  ئخييغ،القزايا التي كانت تذغل بال الجدا

وفزٌل محسػٌد في الحفاظ عمى  لجميمة التي كان ليا أثخ مذيػٌد، ودوٌر بارٌز،وأعسالو ا
 ىًػًية الذعب الجدائخي وثقافتو وشخريتو .
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ي ُأقيع حالً  يمي مقصٌع مغ نًز الخصبة التي ألقاىا "اإلبخاليسي" في حفل الًتأبيغ وفيسا
ا الجسُع حكخى األربعيغ لػفاة الجكتػر" دمحم بغ أبي شَشب "، يقػل فييا:" ..ماىحً بسشاسبة ال

ا حلي جًل ما ،ت وما لألحياء ُحذُخوا في صعيج األمػا ه الُدمُخ الَسحجًوة،حى ما و الحاشُج،
وأسخة وُرضعاء الًتفكيخ،  ،وُعذخاء البحث الفخيق السستاز مغ إخػان األدب، وأخجان القمع،

ا السشدع الغخيب، لػال داع دعا، حويشدُعػن بي ىيب،ا السطيخ الخً حيطيُخون بي والقمع،الكتابة 
لقزاء حًق عديد ا الحذُج فػق الُتخاب إاًل حبمى ماى وباعث بعث، وسائق حًث فأزعج..

مات دمحم فأسف العارُفػن لفزمو عمى فزمو...وأسف الُسثًقُفػن عمى  ت الُتخاب،ثػى تح
ُو السفخُد، وواحُج اآلحاد فيو، قبل أن تتحًقق آماُلو في ا الػشغ البائذ أن يشقرف عَمسُ حى

 1أو تتحًقق آماُل العمع فيو.." العمع،
فحٌة بَشَفذ عاشفًي شا باكية،ا مفعسٌة بشبخة حديشة أنيً  و في نًز الخصبة،لعًل أًول مانمحطُ 

وقج  ب"،شَ وجالل الخزء في فقج " دمحم بغ أبي شَ  عغ عطع السراب، ُيشبىءُ  متأًجج قػًي،
، مػجدة رصيشة ُمحكسة الًشدج   ،طعسل وصيغ بجيعة الشً في جُ  ا اإلحداَس حى تخجعَ 

مشدجسة   ،قاق صيغ تعبيخية مًتدقة األلفاظواشت ومدجػعٌة، قائسة عمى تػليج السعاني،
ا، حًتى لكأًنيا قصعة ونغسا مػسيكيا آسخ  الًتخاكيب  أضفت عمى الًشز حالوة وشالوة،

القخيب ..، إلى جانب  رضعاء، الًخىيب، عذخاء  ػ قػلو : إخػان، أخجان،نح شعخًيٌة،
يغ ُأوُتػا حخاًصية ال تتأًتى إاًل لمفصاحل الوىي   ،الًتعبيخ ػليج والًتججيج في لغةخاًصية التً 

سائق حًث فأزعج.." ، ولدُت  دعا، باعث بعث، كسا في قػلو :" داع  امع الكمع،جػ 
بل  و،إلى اصصشاعو تكمفا مش أًنو كان يعسجُ  -عمى ُوُلػعو بالًدجع –أحدُب " اإلبخاليسي" 

 مى كالمو َمدحة مغ الجسال الفًشي،ي أضفى عحاألمُخ ال، وىػ كان يشثاُل عميو انثياال
وآية في  وأحدغ تػضيَفيا، كانت قًسة في البيان،تمظ الكاتُب زماَميا ا امذوالًدجع أداٌة إ

 ابغ أبي الحجيج" ."و الشقاد، كابغ األثيخ"،الجسال، وىػ ما أشار إليو كثيٌخ مغ 
 ي امتالك أساليب المغة العخبًية، والسعخفة بفُشػنيا،واإلمام اإلبخاليسي واحٌج مغ السبًخزيغ ف

" يأتيو الًدجُع  ،والًجراية بأدوات وعشاصخ الجسال في صػرىا ييا ف وشخائق الًتعبيخ والبيان
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يو أًن عشاية اإلبخاليسي ا ال شًظ فسً وم ،1فُيحدُغ مأتاُه ، ويشرخُف عشو فيحُمػ ُمشرخُفو "
 ورصانة الًتخكيب  الة الًتعبيخ،قج أًدى بو إلى االىتسام بجد  بالمغة، والًتأنق في أساليبيا،

واالشتقاق، ومغ ثًع نخاه يفخط في استعسال الًتخادف  وفخامة الًمفع، وحدغ الًدبظ،
واإللحاح عمى الفكخة، واإلمعان في الػصف، نحػ قػلو :" الجسع الحاشج، الدمخ السحُجًوة، 

ه الًصائفُة حالًصائفة .. وفي قػلو:" مات محًسج، فعخفت ى ا الحذُج،حماى الفخيق السستاز،
.، عَمُسُو وأسف الُسثًقُفػن . فت أًنو مات، مات محًسج فأسف العارُفػن،مغ مات، وعخ 

 واحُج اآلحاد فيو.." الُسفخد،
أًما الًتشػيع في األساليب، بيغ الخبخ واإلنذاء، فيي خاًصيٌة ماثمٌة في خصبو، مغ باب 

 ػ قػلو:" مانح ،الكالم لسقتزى الحال مًخة أخخى  ومػافقةالًتشبيو مًخة، والًتأثيخ مًخة أخخى 
 ا الحذُج؟ ."حى ا الفخيق ؟ ماحلي ا الجسع؟ ماحى

قؤوٌل، قج دانت لو الفراحة، وانقادت لو البالغة، إًن "البذيخ اإلبخاليسي" خصيٌب َلدٌغ 
 -بحقً –تفًخق في غيخه، فكان  اجتسع فيو مغ الحدشات ما فكان فارسا مغ فخسان العخبًية 

شي " إلى القػل:"...وإنً يابذ" أحسج بغ  ىبذا الًدياق ، حبل ُأًمة . وفي ى عرخا وجيال،
وعمساء األقصار  ،ولع أسسع في خصباء وأدباء لع أر في تػنذ، وال أعخف في الجدائخ،

َمغ استقامت لو شخائُق الًتعبيخ،  األثيُخ أصػاتيع، يغ يشُقُل إليشاحالعخبًية الًذخقية، ال
مثل ما  ت،القة والًمباقُة واالرتجالياحً دغ الًصالقة والوواتتو في المً  وانقادت لو أزًمة البالغة،
 2لظ.."ذُأوتي اإلبخاليسي مغ كًل 

لتي تًترل بذؤون الجدائخ لقج عالج " اإلبخاليسي " مختمف القزايا والسػضػعات ا
سًثل العخبًية وخًمف رصيجا ىائال مغ الخصب العرساء التي ت والعخب، والسدمسيغ عاًمة،

 ي االجتساع والًدياسة والًثقافة  والعمع والحخًية،فكانت لو خصٌب ف أساليبيا،في أرقى 
الًخبانييغ  وغيخىا مغ السػضػعات التي ال تخفى عمى العمساء وحقػق اإلندان،والعجل،

                                                                                      البذيخاإلبخاليسي. . أمثال الػعاة،اليجاة 
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 نقد الشعر في الجزائر
 األداة واإلجراء

 بوعريريج-البشير اإلبراهيمي برج جامعة دمحمبوساحة سهيلة د.
 
 :ملخصال

دة لشغخية الذعخ      يؾجج في السذيج الشقجي الجدائخي جيؾد نقجية يسكؽ اعتبارىا مؤسِّ
 خرفيصالح ، ويحي الشيخ صالح، الركيبي هللا عبدفي الجدائخ، مثل جيؾد كل مؽ 

والتي تحتاج لقارئ ٌيّؿيؼ خظابيا الشقجي ويقف عمى الخمؽية السعخؼية القائسة مؽ طبيعة 
العالقة بيؽ خظاب اإلبجاع وخظاب الشقج، ومجى تأثخ الشقج الجدائخي بتقاليج نغخية نقج 
الذعخ، مؽ خالؿ تتبع مختمف قزايا نقج الذعخ التي اىتؼ بيا الشقاد في الجدائخ، خاصة 

مشيؼ؛ ويأتي كل ىحا لمؾقؾؼ عمى مجى حجاثة الخظاب الشقجي الجدائخي األوائل 
سأحاوؿ معايشة . لحا والتأسيذ الشغخي لمذكل السعخفي الشقجي الحي بجأه الشاقج األوؿ

 مختمف قزايا الذعخ التي تغيخ في دراسات أوائل نقاد الذعخ في الجدائخ لػ:
   التي تقّيجوا بيا، مؽ خالؿ ما أقف عمى كيؽية استثسار ىؤالء لألداة الشقجية

 يكذف عشو السدتؾى اإلجخائي في نرؾصيؼ.
 .استخمص أىؼ مسيدات وخرائص التجخبة الشقجية الجدائخية في مجاؿ الذعخ 
  ضبط السدارات السعخؼية والسشيجية والشقجية التي اتبعيا الشاقج الجدائخي في نقج

 الخظاب الذعخي.
 وآنيتو، والتعخؼ عمى سسات حجاثة  أقف عمى واقع نقج الذعخ في الجدائخ

 الخظاب الشقجي الجدائخي.
 اإلجخاء.، الجيؽ والثؾرة الشقج الجدائخي، نقج الذعخ،الكلمات المفتاحية: 

 
Résumé: 

    Dans la scène critique algérienne, il existe des efforts critiques 

qui peuvent être considérés comme le fondateur de la théorie de la 
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poésie en Algérie, tels que ceux d'Abdullah al-Rukibi, Yahya 

Sheikh Saleh et Saleh Kherfi, qui ont besoin d'un lecteur qui 

évalue son discours critique et se fonde sur les connaissances 

existantes sur la nature de la relation entre le discours créatif et le 

discours de la critique, et l'étendue de La critique algérienne a été 

influencée par les traditions de la théorie de la critique de la 

poésie, en retraçant les différents problèmes de la critique de la 

poésie auxquels les critiques de l'Algérie ont prêté attention, en 

particulier le premier d'entre eux. Je vais donc essayer d'examiner 

les différents problèmes de poésie qui apparaissent dans les études 

des premiers critiques de poésie en Algérie pour: 
 •Découvrir comment ils ont investi dans l'instrument monétaire 

auquel ils ont adhéré, à travers ce que le niveau procédural révèle 

dans leurs textes. 
 •Dessiner les traits et caractéristiques les plus importants de 

l'expérience critique algérienne dans le domaine de la poésie. 
 •Contrôler les chemins cognitifs, méthodologiques et critiques que 

la critique algérienne a suivis pour critiquer le discours poétique. 
 •Je me tiens sur la réalité et la critique de la critique de la poésie 

en Algérie, et j'apprends les caractéristiques de la modernité du 

discours critique algérien. 
Mots clés: Critique algérienne, critique de poésie, religion et 

révolution, procédure. 
       :مقدمة 

، مقارنة بالشتاج الذعخي الستتبع لحخكة نقج الذعخ في الجدائخ قمة الجراسات الشقجية يجج
التظؾرات التي مدت الخظاب الذعخي و عسق التجخبة الذعخية الجدائخية و  الغديخ

الجدائخي، عمى مدتؾى السؾضؾع، الذكل، األسمؾب والسزسؾف، وحتى عمى مدتؾى 
ظاب الذعخي باىتساـ ى التشغيخي الشقجي لؼ يحظ الخعمى السدتؾ و أّف  البشية الذعخية. إالّ 

مختمف الجراسات الشقجية تتجو إلى الخظاب و  الشقاد العخب والجدائخييؽ مشيؼ بخاصة؛
و تجخبة إبجاعية حجيثة تيافتت الخوائي، كؾنو شكال أدبيا ججيج عمى الثقافة العخبية، أو أنّ 

مدتعيشة بسختمف السشاىج الغخبية، دوف أف يحغى  ف التجارب الشقجية عمييامختم
تؾجج الخظاب الذعخي الجدائخي بشفذ االلتفاتة واالىتساـ. ومع معاناة الشقج الجدائخي 
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دة لشغخية الذعخ في الجدائخ، مثل جيؾد كل مؽ   هللا عبدجيؾد نقجية يسكؽ اعتبارىا مؤسِّ
وبعج معايشة نرؾص  .شقادوغيخىؼ مؽ الصالح خرفي، ، ويحي الشيخ صالح، الركيبي

نقج الذعخ في الجدائخ، والسشجدة مؽ طخؼ نقاد أكاديسييؽ تبّيؽ أّف أىؼ القزايا الشقجية 
التي تّؼ التخكيد عمييا، ىسا قزيتي الجيؽ والثؾرة؛ باعتسارىسا مؽ أىؼ قزايا الشقج 

د الذعخ الحجيث، لحا سأحاوؿ أف أتتبع كل قزية عمى حجى ألقف عمى مدتؾى نقؾ 
 لثؾري والجيشي الجدائخي، ومؽ ثّؼ التعخؼ عمى سسات حجاثة الخظاب الشقجي الجدائخي.ا

 :قضايا نقد الشعر في الجزائر
 :قضية الثورة 

مخ نقج الذعخ الجدائخي الحجيث بسخحمة الشقج التقميجي وفق قؾاعج ومعاييخ          
البالغة العخبية مؽ شكمو، ووفق مبجأ األغخاض الذعخية الحي كاف تقميجا نقجيا عخبيا 
أصيال، بحيث ترشف القريجة الذعخية ضسؽ الغخض الحي تتشاولو ووفق السدار 

ؽ الفتخة الدمشية التي عيخت فييا، إاّل في التاريخي ليحا الغخض أو ذالػ، بغض الشغخ ع
حاؿ السخاحل التاريخية الكبخى التي سجمت تحؾاًل في الحوؽ العاـ في تمقي الذعخ؛ كسا 
حجث في العرخ العباسي األوؿ مع الذعخاء الحيؽ دعؾا إلى مقاطعة البشية التقميجية 

مثال. وقج نواس  بيلمقريجة العخبية مؽ حيث مظمعيا ومؽ حيث مؾضؾعاتيا، كسا عشج أ
سمػ الشقاد العخب في عرخ اإلحياء مدمػ الشقج العخبي التقميجي ودعؾا إلى ضخورة 

، ابن طباطباالتسدػ بالسعاييخ الشقجية التي أسديا الخعيل األوؿ مؽ الشقاد العخب أمثاؿ 
وغيخىؼ، ومؽ أىؼ القزايا التي كانت محؾر نقاش عمسي جاد  قدامة بن جعفر، اآلمدي
الذييخة "السعاني  الجاحظالعالقة بيؽ الذكل والسزسؾف، فعمى الخغؼ مؽ مقؾلة قزية 

مظخوحة في الظخيق" إاّل أّف الشقج العخبي القجيؼ في جسمتو لؼ ييسل مدألة السزسؾف، 
وبالتالي أعظاىا الشقج الحجيث في الجدائخ وغيخىا مؽ الجوؿ العخبية أىسية كبخى بؾصفيا 

ة العرخ، تأسيدا عمى التقمبات التاريخية التي حجثت في العالؼ خظابا يدتجيب بقؾة لثقاف
العخبي، وبخاصة في الجدائخ التي أرغستيا الغخوؼ التاريخية القاسية لإلستجابة 
الالمذخوطة لمغخوؼ السأساوية التي عاشيا السجتسع الجدائخي في عل االحتالؿ 

اسيا لشقج الخظاب الذعخي الفخندي، ومؽ ثؼ كانت قزايا السزاميؽ الذعخية محؾرا أس
الجدائخي الحجيث؛ ومؽ أىؼ القزايا التي تشاوليا ىحا الشقج قزية الثؾرة بؾصفيا أبخز 
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حجث في تاريخ الجدائخ الحجيثة، مسا يعشي أّف مزسؾف ىحا الذعخ في تمػ السخحمة 
 ية. بالحات كاف ييتؼ بالخظاب السؾّجو لمقارئ الجدائخي، أكثخ مؽ اىتسامو بالسدائل الفش

صؾرة الثؾرة الجدائخية في الذعخ الثؾري ووججىا ارتدست بسالمحيا  الشيخ صالحتسّعؽ  
األمخ الحي يتكّذف معو أّف الذاعخ الجدائخي لؼ يكؽ  1البارزة وحتى في جدئياتيا الجؾيقة

بسعدؿ عؽ الؾاقع االجتساعي وتبشى الحجث الثؾري وحّؾلو إلى قزية إبجاعية شغمت كل 
ويعتبخ نقاد الذعخ أّف قزية البخوز الرخيح لمثؾرة بسالمحيا وجدئياتيا يُجؿ مبجع وفشاف، 

فبجاية  2تظمُّع الذعخاء نحؾ آفاؽ مخحمة الثؾرة التي فرمت عيج اإلصالح عشيا"عمى "
عؽ طخيق تبشى الفكخة الثؾرية ويدعى جاىجا التحزيخ لمثؾرة يكؾف عمى يج اإلبجاع الحي ي

الفؽ وليذ الفكخ، إلى تخسيخيا في األذىاف وتحخيض الذعؾب السزظيجة وإبخاز السبادئ 
الثؾرية التي تكؾف حتسا مخالفة لألوضاع الدائجة، والعسل عمى تخغيب غالبية فئات 
السجتسع لمؿياـ بتغييخ األوضاع، وىحا ليذ بجعا ُأبتجع مع الثؾرة الجدائخية؛ فػ "تاريخ 

 3الثؾري في الفكخ واألدب" اإلرىاصعا، بغيخ استثشاء، يبجأ بسا ندسيو مخحمة الثؾرات جسي
عمى اعتبار أّف اإلصالح  ؛ويدسى األدب الحي يدبق مخحمة الثؾرة األدب اإلصالحي

مخحمة تدبق الثؾرة ويكؾف األدب اإلرىاصي ثؾرة يقـؾ بيا السبجعيؽ والسفكخيؽ ثؼ تأتي 
لجشؾد والسجاىجوف، وقج كاف الذاعخ الجدائخي يجُع إلى الثؾرة السدمحة التي يقـؾ بيا ا

الثؾرة الؾطشية مؽ خالؿ شعخه ألّنو يذعخ بحاسة الفشاف أّف وطشو في حالة مخاض 
وىؾ ممـد أف ُيداىؼ في  4سيتؾلج عشو حجث قج ُيغيخ مجخى حياتو وحياة األمة العخبية

                                                             
. دار البعث 1دراسة فشية تحميمية. ط–عشج مفجي زكخيا  أنغخ: يحي الذيخ صالح. شعخ الثؾرة1

 .82-81صص:  .1987لمظباعة والشذخ، قدشظيشة الجدائخ. 
مشذؾرات  -دراسة–عبج جاسؼ الداعجي. الذعخ الؾطشي الجدائخي بيؽ حخكة اإلصالح والثؾرة. 2

 .151. ص: 2002التبييؽ/ الجاحغية، الجدائخ 
. دار السعارؼ، القاىخة. 2الخحسؽ. ؾيؼ ججيجة لألدب العخبي القجيؼ والسعاصخ. ط عائذة عبج3

 .245. ص: 1992
. الجار العخبية 3طأنغخ: عبج هللا خميفة ركيبي. قزايا عخبية في الذعخ الجدائخي السعاصخ. 4

 .69ص: . 1977لمكتاب. ليبيا، تؾنذ. 
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انظالؽ الثؾرة الجدائخية "يبخىؽ والدة ىحا الحجث وأف ُييّيء الذعب الجدائخي لسجابيتو؛ ف
يحؾي فئات شعبية مختمفة عؽ  1عمى أّف مجتسعا ججيجا قج ُولج عمى األرض الجدائخية"

 ضخت لالستعسار وسايختو وىؾ يساطل.الفئات التي ر 
وبالفعل أستؾعب الذاعخ الجدائخي فكخة ال وجؾد لثؾرة ما "لؼ تدبقيا طميعة          

بئة القؾى السحخؾرة والظاقات الكامشة؛ فال يسكؽ ألّي ثؾرة أف فكخية وأدبية، تتكفل بتع
يتحقق وجؾدىا سياسيا دوف أف تسخ بسخحمة "الثؾرة الفكخية والتعبئة الؾججانية التي يقّخر 
التاريخ أّنيا طميعة كل ثؾرة؛ فسؽ السدتحيل أف تتؼ مخحمة الّتحفد الثؾري في ضسيخ األمة 

" ع فخد يشتسي إلى جساعة وىؾ ممـد بأف ُيعّبخ عؽ فالسبج 2بسعدؿ عؽ الفكخ والفؽ
طسؾحات الجساعة التي يشتسي إلييا، وأف يذارؾ في التعبئة الجساىيخية والتؾعية لمؿياـ 
بالثؾرة، والستسّعؽ في الذعخ الجدائخي الحجيث يججه قج أرىص بالثؾرة وتكيؽ بيا، بل 

األحياف األخخى، وإّنو لسؽ  ودعا إلييا برخاحة في أغمب األحياف ورمد إلييا في بعض
أغخب وثبات الخياؿ في ىحا الذعخ، أف يتكيؽ حتى بسكاف الثؾرة، وبانظالقيا مؽ 

شعخية يجعؾ فييا  بإرىاصاتوىحا تأكيج عمى أّف الثؾرة الجدائخية قج ُسبقت  3الجباؿ"
 الذعخاء أبشاء الجدائخ لمشيؾض والتحخر.

نغؼ  جديج طسؾحات الذعب الجدائخي، ذلػ أفّ لقج ُوّفق شعخاء الثؾرة الجدائخية في ت  
 4الذعخ الؾطشي والحساسي ىؾ "تمبية لمجسيؾر وتعبيخا عؽ الثؾرة السزظخمة في نفدو"

وقج كانت الحمؾؿ التي قّجميا الذاعخ الثؾري صائبة، وىحا أمخ ال تحكسو الرجفة وإّنسا 
مؤسَدة، فالذاعخ يعتسج عمى الؾعي الؾاقع الحي يسمكو الذعب الجدائخي  ألّف مشظمقاتيؼ

                                                             
. دار الظميعة لمظباعة والشذخ، 1ط. طفخاند فانؾف. سؾسيؾلؾجية ثؾرة. تخجسة ذوقاف قخقؾ 1

 .16. ص:1970بيخوت. 
 .255-254أنغخ: عائذة عبج الخحسؽ. ؾيؼ ججيجة لألدب العخبي القجيؼ والسعاصخ. ص: 2
. الذخكة الؾطشية لمشذخ 1ط عبج هللا ركيبي. دراسات في الذعخ العخبي الجدائخي الحجيث.3

 .54ص:  .1981والتؾزيع، الجدائخ 
ص: . 1992. دار السعارؼ، مرخ. 10طألدب العخبي السعاصخ في مرخ. شؾقي ضيف. ا4

54. 
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ويبشي وعيو السسكؽ و"بيحه الشساذج التي قيمت قبيل الثؾرة السدمحة استجاب الذعب الؾفي 
وأبظل الذعخ  1لشجاء الذعخاء وحقق ليؼ حمسيؼ بتحخيخ الؾطؽ مؽ األعجاء الغالسيؽ"

يراحب الحجث ويكؾف مجخد سخد ألحجاث الؾاقع،  الثؾري الجدائخي فكخة أّف اإلبجاع
وتشتفي عشو الفشية ويكؾف أقخب إلى التاريخ مشو إلى اإلبجاع، وبالتالي تشتفي قزية 
اإلرىاص األدبي التي ٌتقخ بيا مختمف نغخيات نقج الذعخ، خاصة الشغخيات الحجيثة التي 

ما الحمؾؿ لسذكالتو، وكّمسا أتاحت الفخصة لمخياؿ الحي يشظمق مؽ الؾاقع ليخجع إليو مقجّ 
 كاف الخياؿ مؤسذ نجح الذعخ في تحقيق دوره الحي ُأنيط بو.

نجح الذعخ الثؾري  مثمسا نجحت الثؾرة الجدائخية في تقجيؼ الشسؾذج اإلنداني      
الجدائخي في تقجيؼ الشسؾذج الفشي لمذعخ الثؾري، مؽ خالؿ تكييف بشيات القريجة 

عخية بسا يشاسب مؾضؾعو الثؾري، فقج كاف شعخاؤنا "مختبظيؽ التقميجية وأغخاضيا الذ
ويحاولؾا استمياـ أغخاض  2يقتفؾنو ويحتحونو" -وليذ الجّيج مشو دائسا–بالشسؾذج القجيؼ 

الذعخية التقميجية لمتعبيخ عؽ مؾضؾعيؼ الججيج، فمؼ يكؽ ىجفيؼ خمق الذكل الفشي 
اد آفاؽ بشيؾية ججيجة لسؾضؾع ججيج تسّثمو الستسايد لحلػ قّمجوا، وليذ محاولة مشيؼ الرتي

الثؾرة، فقرائج الذعخ الثؾري الجدائخي "تعج عمى األصابع، ونحؽ في أشج الحاجة إلى 
مثميا؛ ألنيا ىي وحجىا تبخز حؿيقة ثؾرتشا، كثؾرة إندانية تيجؼ إلى تحخيخ اإلنداف في 

خاد الذعب وطبقاتو، الجدائخ، وفي غيخ الجدائخ، وتعظي صؾرة متكاممة شاممة لكل أف
يا لؼ لكشّ  3ز مالمح مجتسعشا الججيج الحي يؤمؽ بالحق والخيخ والجساؿ وبالحخية"وتبخُ 

تشجح في إعظاء الشسؾذج الفشي لمذعخ الثؾري، ألّف شعخاء الثؾرة الجدائخية حاليؼ حاؿ 
 شعخاء الثؾرة في أقظار عخبية أخخى "غيخ قادريؽ عمى إبجاع شعخ متسيد، واكتفؾا بأف
عالجؾه في نظاؽ نسظية محرؾرة في مؾضؾعات محّجدة وقؾالب شكمية قرارى ىسيؼ 

                                                             
أنيدة بخكات. أدب الشزاؿ في الجدائخ. مجمة الثقافة. اصجارات وزارة الثقافة. الدشة الدادسة 1

 .295. ص: 1986. سبتسبخ، أكتؾبخ95عذخة. العجد
. 1. ط1990-1830عباس الجخاري. تظؾر الذعخ العخبي الحجيث والسعاصخ في السغخب2

 .613ص:  .1997مظبعة األمشية، الخباط. 
 .71عبج هللا ركيبي. دراسات في الذعخ العخبي الجدائخي الحجيث. ص: 3
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دوف البحث عؽ  1فييا أف تشقاد ليؼ المغة ويشزبط ايقاع الؾزف والقاؼية والمغة والبشية"
شكل فشي مختمف، فمؾ حجث وسسحت الذخوط الثقاؼية والتاريخية لمذاعخ الثؾري 

 فشيا متسايدا، لكشو اكتفى بالتقميج واستمياـ الشسؾذج الجدائخي ألوجج لسؾضؾعو الججيج شكال
 الفشي القجيؼ.

ُيحاوؿ الذعخاء مؽ خالؿ تقميجىؼ لمقجامى أف "ُيعبٍّخوا عؽ العرخ، ومؽ خالؿ رؤية 
تجارب  ركيبيواعتبخ  2ُتعظي شعخىؼ بعض السالمح السسيدة، في إطار البيئة والؾاقع"

خاصة  3دعؼ األدب العخبي الثؾري الحجيث"الذعخ الثؾري الجدائخي مع قمتيا مداىسة في 
مؽ ناحية السزسؾف السختبط بالؾاقع، فسع ؾياـ الثؾرة التحخيخية "أصبح السؾضؾع الحي 
تجور حؾلو جسيع أعساؿ الذعخاء ىؾ حخب التحخيخ ومقاومة السدتعسخ، رفزا لالستغالؿ 

مؾضؾعات نجح شعخاؤنا في استيعابيا والتعبيخ عشيا، لكؽ "لؼ ُيتح ليا أف وىي  4والتدمط"
كل ما يسيدىا بعض السالمح التي ُوّفق الذاعخ الثؾري في  5تتبمؾر في أشكاؿ متظؾرة"

تكييفيا مع ما يستمكو مؽ فشيات قّمج فييا الذعخاء القجامى، ومع ذلػ استظاع تحؾيل ما 
عؽ التداـ شعخاء الجدائخ؛ األمخ الحي أدى بشقاد الذعخ يعتسل في الؾاقع إلى شعخ، كذف 

في الجدائخ إلى االىتساـ بقزية نقجية حجاثية، وىي رسالة الذاعخ التي تظالبو بػ 
"االضظالع بأعباء الخسالة الفشية، وبجا واضحا أف االىتساـ بالسزسؾف، لجى األدباء 

ألّف قزية الثؾرة قزية  6ذكل الفشي"والشقاد الجدائخييؽ، كاف أوضح وأكبخ مؽ االىتساـ بال
مريخ الذعب الجدائخي، والذاعخ حّتؼ عميو التدامو معالجتيا والتعخيف بيا وتقجيؼ الحمؾؿ 
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ليا، دوف إعظاء أىسية كبيخة لمخظاب الحي اكتفى ؼيو بذكل القريجة العسؾدية دوف بحؿ 
لثؾري وبشياتو الفشية جيج في استيعاب الفكخ التججيجي، األمخ الحي غّيب قزايا الذعخ ا

التي لؼ يعالجيا الشقج الجدائخي السيتؼ بالذعخ الثؾري، وبالتالي "يتداقط كل نقج لمذعخ 
وانحياز نقاد  1يقـؾ عمى أساس ايجيؾلؾجي صخؼ، كسا يتداقط كل نقج جسالي صخؼ"

الذعخ الحجيث في الجدائخ إلى السزسؾف الثؾري عمى حداب خظابو حاؿ دوف مدايختو 
، فيشاؾ فشيات ىحه الشغخياتمسا صّعب مؾقعتو ضسؽ  ة،ت نقج الذعخ الحجيثلشغخيا

يسكؽ الؾقؾؼ عمييا في الذعخ الثؾري وتكذف لشا عؽ الجيج اإلبجاعي لمذاعخ، لكؽ الشقج 
 أىسميا أو غيّبيا اىتساما مشو بالسزسؾف الذعخي.

عشج  شعخ الثؾرةنرو السعشؾف: " يحي الشيخ صالح الجدائخي  خص الشاقجولقج         
أىؼ قزية عاشيا األدب الجدائخي الحجيث مؽ جية، الثؾرة؛ ألّنيا لقزية  "مفجي زكخيا

 ى الشاقج أفّ ويخ  وما كتب عشيا يظغى عميو الجانب التاريخي الجاؼ مؽ جية أخخى.
يث ودراسة شعخه تعشي دراسة شعخ الثؾرة في الرسيؼ، بح شاعخ الثؾرة األوؿ مفدي زكريا

أراد التخكيد عمى الجانب الفشي في شعخ الثؾرة، دراسة عمسية لذعخه؛ ف لؼ تغيخ أي
بقجر ما لذاعخ الجدائخي ججيخة بالجراسة، األداة الفشية عشج ا مؽ قشاعة مفادىا أفّ مشظمقا 

وضؾح مزاميشو وقؾة أسخىا  جدءا كبيخا مؽ ىي ججيخة بيا مزاميشو الثؾرية، ولعلّ 
تشاوؿ الشاقج قزايا الذعخ عشج الذاعخ الخاصة و  جعة.يخجع إلى تمػ األداة السب لمدامع

 –بسزاميؽ الثؾرة، عمى الخغؼ مؽ أف جيجه مؽ أجل الجراسة الفشية، إال أنو ال يسكؽ 
فرل السزسؾف عؽ الجانب الفشي إال نغخيا، فبيشيسا عالقة تفاعل ججلية  -حدب الشاقج

  تجعل تقجيؼ أرضية مزسؾنية ألي دراسة فشية أمخا الزما.
اىتساما كبيخا لمذعخ الحي اتخح مؽ الثؾرة مزسؾنا لو، لؼ يؾؿ مسا يعشي أّف الشقج الجدائخي 

الحي الشقج الغخبي  خالفاوأىسل الشرؾص اإلبجاعية التي اتخحت مؽ الثؾرة مؾضؾعا ليا، 
كاف عمى دراية ووعي بسا يقـؾ بو األدب مؽ دور في نرخة الذعؾب وتؾصيل رسالة 

رجل دعاية ذي قؾة  "توماس بينوسيمة إعالمية أخخى؛ فقج كاف " الثؾرة أكثخ مؽ أي
 Common إحجاىساميسة في التاريخ األمخيكي وذلػ عؽ طخيق كخاستيؽ اثشتيؽ 
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Sence  وفييا دعؾة جخيئة رنانة لالستقالؿ الكامل عؽ انجمتخا. ثؼ 1776طبعت في ،
وقخئت عمى  "فس الرجالاألوقات التي تمتحن أن" باألزمةكخاسة سساىا  "بين"ت. كتب 

اليمع بدبب اندحاب الؾحجات فيالدلفيا فقج كاف يدؾد  - ترينتون الجشؾد قبل انترار 
عمى روح  اإلبقاءوقج قامت بعسل عغيؼ؛ ىؾ  -نيوجرسيآنحاؾ عمى طؾؿ  األمخيكية

 .1لمثؾرة واالنترار وتعبئتيؼمعشؾية عالية لمجشؾد 
خؾض مسارسة نقجية أولى تيتؼ بالثؾرة في فّكخ مؽ الذعخ في الجدائخ يؾجج مؽ نقاد 

وىؾ كقزية نقجية، عمى اعتبار أّف ما كتب عشيا يغمب عميو الظابع التاريخي الجاؼ، 
اعتبخ الذعخ الثؾري الجدائخي الشسؾذج األكسل الحي " الحي يحي الشيخ صالح"الشاقج 

ّؾتؾا عمييؼ بمؾرة يعكذ الثؾرة الجدائخية في الرسيؼ، وأّف نقاد الذعخ في الجدائخ قج ف
نغخية نقجية لمذعخ الثؾري الؾاقعي، ويؤكج ناقجنا غياب الجراسات العمسية لمذعخ الثؾري 
الجدائخي ما عجا دراسات مقتزبة تغيخ في بعض مشاسبات الثؾرة أو الجراسة التي قّجميا 

ي  2دمحم ناصخ عؽ شعخ مفجي زكخيا ورّكد فييا عمى الجانب السؾضؾعي دوف الفش
ي بعض الشقاد الجراسات التي أنجدىا الباحثؾف الخواد أمثاؿ أبؾ القاسؼ سعج هللا ويدتثش

إذ يسكؽ اعتبار ىحه االستثشاءات بسثابة  3وعبج هللا ركيبي ودمحم مرايف ودمحم ناصخ
األرضية التي ميجت الظخيق لمؿياـ بالجراسات الفشية، عمى اعتبار أّف "الذخوط 

التي تحّجد الذكل والسزسؾف وتحقق وحجتيسا ذروة السؾضؾعية لمتظؾر التاريخي ىي 
فال داع إلى فرل الذكل عؽ السزسؾف، فإذا نجح الذاعخ في تكييف  4التظؾر الفشي"

 الذكل مع السزسؾف تحّقق لعسمو السيدة الفشية.
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 قضية الدين: 

 الجيشي،الشتاج الذعخي  السمفت لالنتباه في الداحة اإلبجاعية في الجدائخ غدارة     
أسيؼ مؽ ناحية مزسؾنو وشكمو الفشي في التعبيخ عؽ ؾّيؼ السجتسع وأدى " والحي

وعيفتو االجتساعية والشفدية السشؾطة بو، وما يحتاجو ىؾ جيج ناقج يؾليو عشاية 
مؽ خالؿ بمؾرة نغخية نقجية لمذعخ الجدائخي، تدتسج  1واىتساما ويجفع بو إلى األماـ

الشقجية مؽ الخظاب الذعخي الجدائخي، وال يسكؽ  مادتيا ومختمف مقؾالتيا وقزاياىا
الحجيث عؽ حخكة أدبية أو تظؾر جسالي دوف تحميل العالقة السؾجؾدة بيؽ األدب 
ونقجه، غيخ أّف األدب الجدائخي بعامة والذعخ بخاصة لؼ يختبط بحخكة نقجية 
 مراحبة تؿّيسو وتقّؾمو، وانحرخ الشقج في األبحاث الجامعية الستخررة وبعض

االنظباعات الرحؽية التي لؼ تخؽ إلى مدتؾى اتجاىات نقجية ومجارس جسالية ذات 
معالؼ نقجية واضحة، مسا جعل دراسة ىحا األدب وتحميمو تعتسج أساسا عمى نغخيات 
ومعاييخ جسالية عامة ذات مخجعيات غخبية ال تأخح الخرؾصية الثقاؼية والمغؾية في 

 الية وشكمية مدتشبظة مؽ اآلداب الغخبية. االعتبار؛ ألّنيا تظّبق معاييخ جس
لقزية إىساؿ الباحثيؽ لمذعخ الجيشي الجدائخي "عبد هللا الركيبي"  ولقج تفّظؽ الشاقج

الحجيث رغؼ غدارة التجارب ؼيو، ففي "العرخ الحجيث تكاد الجراسات األدبية تخمؾ 
قرائج  لذيؾعنغخا  2مؽ التؾّجو نحؾ إبخاز األثخ القخآني في الذعخ العخبي الحجيث"

سا السجيح الشبؾي ؼيو، وليذ حاؿ األدب الجدائخي بأحدؽ مؽ حاؿ الذعخ الجيشي، ف
"أقل الجراسات التي كتبيا الباحثؾف والشقاد عؽ األدب العخبي في الجدائخ قبل ثؾرة 
التحخيخ وفي أثشائيا وبعجىا، رغؼ أىسيتو البالغة في التعبيخ عؽ اإلنداف الحي فّجخ 
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فالجشاية ليدت عمى شعخنا الجيشي وحجه فحتى الذعخ الثؾري لؼ يمق  1ؾرة"ىحه الث
تشاقض أو تغافل مؽ الجارسيؽ أدى إلى تغييب خظاب  الناقداىتساـ الشقاد، واعتبخه 

الشقج الحي كاف بإمكانو أف يتفاعل وُيثسخ في ضؾء مؾضؾعات الذعخ الجيشي 
 .الستشؾعة

دائخي الحجيث ليذ لو ما يبّخره، فالسترفح إىساؿ نقج الذعخ الجيشي الج         
لجدائخي الحجيث يمحظ أّف الذاعخ كاف يتأمل واقع السجتسع وما استذخى ؼيو لمذعخ ا

حيث أثبت الذعخ مشح القجيؼ أّنو خظاب  2مؽ أدواء، محاوال إصالحو مؽ زاوية الجيؽ
اإلشكاؿ مع سمظؾي عمى مشاحي الحياة الفكخية والدياسية والخوحية، أما إذا كاف 

السزسؾف فالجيؽ باعتباره إيجيؾلؾجيا تغمغمت مزاميؽ اإلبجاع، فيحا التشاوؿ ليذ 
مقرؾرا عمى الذعخ الجدائخي وحجه؛ إذ لعب الجيؽ دورا ىاما في حياة الذعب 

األدب ف ؛3الؾطشية والدياسية واالجتساعية، وكاف تأثيخه قؾيا في الذعخ مشح القجيؼ"
اىخة الجيشية مشح ميجه، ونجج ذلػ عشج بعض الجاىمييؽ أمثاؿ العخبي القجيؼ متدؼ بالغ

سدحة ال ؼزىيخ بؽ أبي سمسى وقذ بؽ ساعجة وطخفة بؽ العبج حيث لؼ يعجـ شعخى
جيشية، كسا نجج حداف يرؾر كثيخا مؽ السؾاقف التي حجثت في عيج الخسؾؿ)ص( ال

ومؽ الخظأ وفي جسمتيا ذات صبغة ديشية، كسا نجج ذلػ عشج الخؾارج والذيعة 
اعتبارىسا أنيسا محـباف قائساف عمى الدياسة وحجىا، فإّف السبادئ األولى لتمػ الفخؽ 
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أّف الجيؽ وما يفّجخ بيدخ  خرفيويخى  1لؼ تػ في أصميا سياسية ولكشيا كانت ديشية
  قجيسا وحجيثا. 2وأصالة في الشفذ مؽ مذاعخ، قج كاف نبعا صاؼيا لمذعخاء

عشاية الذاعخ الجدائخي بالجيؽ لغخوؼ العرخ التي أعظت  ركيبيأرجع لقج و        
لمجيؽ أىسية خاصة انظبعت في قرائجه، وليدت عشايتيؼ بو بدبب ندعة التجّيؽ كسا 

بالذعخ  ؾاخخج نقاد الذعخ الجيشي في الجدائخ قجليفيؼ مؽ ىحا أّف  3يعتقج البعض
جيؽ؛ إذ أقّخ اإلسالـ الجيشي عؽ ميستو األصمية التي أعّج مؽ أجميا، وىي خجمة ال

بسذخوعية الذعخ شخيظة أف يكؾف أداة لخجمتو "والشغاـ الحي يؤسدو، وال تقّؾـ األداة 
بحاتيا بل بؾعيفتيا، فيؾ كؾسيمة لغاية أشخؼ مشو وأعمى ؼيذخؼ ويعمؾ بقجر ما 

فيحه األسباب لؽ تشحدخ ويبقى  4يدتميؼ ىحه الغاية ويختبط بيا ويخجميا ويفيجىا
"التالحؼ عمى تأكيج وفي ىحا  5الذعخاء "يتغشؾف بشدعات الذعب الؾطشية وباإلسالـ"

وعخوؼ العرخ والسجتسع حيث "نذيج دور الجيؽ في  6الستيؽ ما بيؽ الجيؽ والؾطؽ"
حيؾيتو وىؾ يحّقق عسمو االجتساعي، حيؽ ييجؼ إلى غاياتو الخاصة الستسثمة في 

باهلل ومؽ ثّؼ يخمق شبكة  باإليسافذبكة الخوحية التي تخبط نفذ السجتسع خمق ال
فمؼ  7العالقات االجتساعية التي تتيح ليحا السجتسع أف يزظمع بسيستو األرضية

                                                             
. 2. ط1954-1925أنغخ: عبج السالػ مختاض. نيزة األدب العخبي السعاصخ في الجدائخ 1

 12. ص: 1983الذخكة الؾطشية لمشذخ والتؾزيع، الجدائخ. 
. 1984السؤسدة الؾطشية لمكتاب، الجدائخ. . أنغخ: صالح خخفي. الذعخ الجدائخي الحجيث2

 .89ص: 
 .8أنغخ: عبج هللا ركيبي. الذعخ الجيشي الجدائخي. ص:  3
. دار 1. ج7بحث في اإلبجاع واإلتباع عشج العخب. ط–أنغخ: أدونيذ. الثابت والستحؾؿ  4

 .198. ص: 1994الداقي، بيخوت لبشاف. 
 .56مرخ. ص:  أنغخ: شؾقي ضيف. األدب العخبي السعاصخ في5
–الشيزة األدبية الحجيثة في الجدائخ: مؤثخاتيا–دمحم بؽ سسيشة. في األدب الجدائخي الحجيث.6

 .14. ص: 2003. مظبعة الكاىشة، الجدائخ. 1مخاحميا.ط-بجايتيا
. شبكة العالقات االجتساعية. تخجسة عبج الربؾر 1جأنغخ: مالػ بؽ نبي. ميالد مجتسع. 7

 .73ص: . 1984. لػ بؽ نبيشاىيؽ. إصجار نجوة ما
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الجيؽ اإلسالمي "بالبقاء حيا كجدء مؽ اإليجيؾلؾجيات السييسشة، بل مازاؿ يشتج يكتف 
"عقيجة إليية  ألّنو ببداطة 1تساعية والدياسية"إيجيؾلؾجيات مقاتمة تفّشج األوضاع االج
الجيؽ باعتباره جسمة العقائج والعبادات ليذ ف 2يشبثق عشيا نغاـ كامل لمحياة اإلندانية"

لحلػ يسكؽ  3عقائج فخدية بل "عقيجة الجساعة، وىي ما بو تربح الجساعة جساعة"
عة، ألّنو ارتكد عمى اعتبار الذعخ الجيشي الجدائخي الحجيث مجّدجا لظسؾحات الجسا

 .الجيؽ الحي أُعّج مؽ أجل الجساعة لتشغيؼ حياتيا
أدرؾ مفكخو الجدائخ أىسية الجيؽ وفاعميتو واستعانؾا بو لمشيؾض بالجدائخ عمى جسيع 

"استقخ في أذىاف العمسانييؽ أّف كل اقتخاح لتشغيؼ الذؤوف  األصعجة، في الؾقت الحي
ة واالجتساعية عمى أساس الجيؽ حخكة رجعية، الدياسية وتخظيط السشاىج االقترادي

عمى اعتبار أّنيؼ يشغخوف بعيؽ العقل والسرمحة التي ارتقت بسقتزاىا الحزارة 
" "لقج و  4األوربية مسا دفع  5"أّكجت الحخكة اإلصالحية أىسية الجيؽ في الحياة

 خييؽ إلى الشفؾر مؽ كل ما لو عالقة بالسدتعسخ، حتى األفكارئالسرمحيؽ الجدا
واإليجيؾلؾجيات والعؾدة إلى التخاث اإلسالمي واتخاذه كسؾرد إيجيؾلؾجي، ولجأ الذاعخ 
الجدائخي الحجيث إلى الجيؽ بجافع مشاقزة إيجيؾلؾجية السدتعسخ الفخندي، ففي فتخة 

لؼ يكؽ لمذاعخ مدؤولية غيخىا فدّخخ شعخه لمجيؽ حتى "ُيجحض بو  االستعسار

                                                             
جمبيخ األشقخ. الجيؽ والدياسة اليـؾ مؽ مشغؾر ماركدي. تخجسة سساح ادريذ. مجمة اآلداب 1

 .60. ص: 2008/ 16العجد 
أحسج زكي تفاحة. حؾار بيؽ الفكخ الجيشي والفكخ السادي. دار الكتاب البشاني بيخوت، لبشاف.  2

 .47. ص:1986
. ص: 1986االت فمدؽية. دار الثقافة لمشذخ والتؾزيع، القاىخة. مق–يحي ىؾنجي. نحؾ الؾاقع 3

79. 
. الشاشخ 1. ط1919أنغخ: زكخيا سميساف بيؾمي. االتجاه اإلسالمي في الثؾرة السرخية سشة 4

 .6. ص: 1983دار الكتاب الجامعي، القاىخة 
.9دمحم كشاي. الذعخ اإلصالحي الجدائخي الحجيث. ص:  5  
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عمى الخغؼ أّف قزية اتخاذ الجيؽ مؾضؾعا لمذعخ عيخت في الذعخ  1شخيعة الغدو"
"العالقة بيؽ مع الجارسيؽ الحيؽ يخوف أّف  خرفيو ركيبيالقجيؼ، وىؾ ما يتفق ؼيو 

الجيؽ والذعخ مؾغمو في القجـ ومتجاخمة، إذ تخجح أغمب الجراسات نذؾء الذعخ في 
" يؽ قج دفع الجدائخييؽ إلى السؾقف االستعساري مؽ الجغيخ أّف " 2أحزاف الجيؽ

" وضخوري أف يتخح الذعخ  3مقاومتو تذبثا بجيشيؼ، وتعمقا بسعتقجاتيؼ الخوحية
ويخجع إلى الذعخ الحي اتخح مؽ الجيؽ  االستعسارالجدائخي نفذ السؾقف مؽ 

 .مؾضؾعا لو
الذعخاء السحجثيؽ في شعخىؼ الجيشي في الجدائخ عمى "نيج األقجميؽ مؽ حيث  سار

حيث كاف ىحا الشؾع كثيخ الذيؾع عمى ألدشة الذعخاء مؽ لجف عيؾر السؾضؾع 
يسكؽ لمذعخ أف "يحسل مزاميؽ ديشية وأف يعبٍّخ عؽ إذ  4اإلسالـ إلى يؾمشا ىحا"

أغخاض ديشية مثمو في ذلػ مثل أي وسيمة أخخى يدتعيؽ بيا الجيؽ لمتعبيخ عؽ 
ء الجدائخ عؽ ىحا لؼ يخخج شعخاو  5مزاميشو خارج الرمؾات والشرؾص السقجسة"

الشيج، وانتذخ شعخ السجيح في الجدائخ بالرؾرة التي كاف عمييا في القجيؼ، حيث 
فالذاعخ ليذ لو إاّل السحاكاة والتقميج ؼيسا يتعمق  6التقميج ؼيو واضح في السؾضؾع

الذاعخ الحجيث عمى مؽ سبقو في السجيح بالسجيح الشبؾي، ومؽ الرعب أف يتفؾؽ 
                                                             

دار غخيب لمظباعة والشذخ  التظاوي. حخكة الذعخ في عالؿ السؤثخات اإلسالمية.أنغخ: عبج هللا 
.16ص:  .1997والتؾزيع، القاىخة.  1  

. 2ط -فاعمية الخمد الجيشي السقّجس في الذعخ العخبي -كامل فخحاف صالح. الذعخ والجيؽ 2
 .148ص: . 2006دار الحجاثة لمظباعة والشذخ والتؾزيع، لبشاف. 

(. 1962-1925) -قزاياه السعشؾية والفشية–الذعخ اإلصالحي الجدائخي الحجيث دمحم كشاي.
. 1994-1993رسالة ماجدتيخ. جامعة الجدائخ، معيج المغة واألدب العخبي. الدشة الجامعية: 

.10ص:  3  
. مؽ مظمع 1جأنغخ: سعج الجيؽ دمحم الجيداوي. أصجاء الجيؽ في الذعخ السرخي الحجيث. 4

 .47ص: . مكتبة نيزة مرخ بالفجالة. دت.1. ط1919لى ثؾرة العرخ الحجيث إ
 .20كامل فخحاف صالح. الذعخ والجيؽ. ص: 5
 .50أنغخ: عبج هللا ركيبي. الذعخ الجيشي الجدائخي. ص: 6
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اعخ الجدائخي الحي تعخضت ثقافتو لمحرار والسظاردة ولزعف الشبؾي، خاصة الذ
ر فقج سّؽ قؾاعجىا القجامى وأجاد فييا وبقي لمذاعخ  1شجيج مؽ جخاء االستعسا

"وال غخابة في ذلػ الحجيث معارضتيا ومحاولة تكييفيا مع ثقافتو وعخوؼ مجتسعو 
لجييؼ أف يفمدفؾا قزايا في فتخة لؼ يكؽ مظمؾبا مؽ أولئػ الذعخاء، وال مؽ السشتغخ 

وىحه السعالجة تست  2العقيجة، فيؾ يرّخح بحلػ ويظخحو مؽ مشغؾر ديشي محض"
بيا مختمف القرائج الجيشية عبخ العرؾر، فسيسة الذاعخ التعخيف بالجيؽ وقزاياه 

 التي تحفظ كخامة اإلنداف وعّدتو. ومبادئو، خاصة
 صالحشي الجدائخي، ومؽ بيشيؼ ومؽ الشقاد مؽ يشفي صفة التقميج عؽ الذعخ الجي

تظّمع غيخ مألؾؼ في السقاييذ التقميجية؛ إذ يسكؽ اعتباره تجخبة الحي يخاه " خرفي
الخفق بالذعخ الجدائخي  مؽ الشقاد التسذو  3شعخية أضافت نفدا ججيجا في شعخنا"

وبالذاعخ الحي عّل حبيذ أربعة ججراف وأاّل نظالبو بالسجارس األدبية السعاصخة وىؾ 
ال يكاد يعثخ عمى الكؾة التي يظل بيا عمى ماضيو وتاريخ آبائو وأججاده، نظالبو 
بالثؾرة األدبية وىؾ يسج يجه في الغالـ يتحدذ بريرا مؽ تخاثو األدبي فال يجج 

الظخيق الحي يزع ؼيو  خرفيبيال، وأماـ ىحه الغخوؼ يتحّجد لمشاقج حدب إليو س
خظؾاتو لجراسة الذعخ الجيشي، إذا أراد أف يكؾف مختبط بالؾاقع ال محّمق مع السثل 
والشغخيات السجشحة، وبيحا يجج أغمب الشرؾص الذعخية الجدائخية تجعؾه إلى إكبارىا 

ي أف يزع في حدابو الغخوؼ الثقاؼية التي فعمى ناقج الذعخ الجيش .4عجاب بياواإل
حاصخت الذاعخ الجدائخي وحالت دوف انفتاح شعخه عمى نغخيات الذعخ ومدايختو 
لسختمف التظؾرات والثؾرات التي شيجتيا آداب العالؼ، ويشغخ إليو بسشغار صاحبو 

 .مخاعيا الذخط التاريخي الحي ُكتب ؼيو

                                                             
 .207ص:  السخجع نفدو،أنغخ: 1

.16أنغخ: عبج هللا التظاوي. حخكة الذعخ في عالؿ السؤثخات اإلسالمية. ص:  2  
 .357أنغخ: صالح خخفي. الذعخ الجدائخي الحجيث. ص:  3
الذخكة الؾطشية لمشذخ والتؾزيع، الجدائخ. دت. أنغخ: صالح خخفي. شعخ السقاومة الجدائخية.  4

 .210ص: 
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شي في الجدائخ عمى وعي بالعالقة الؾطيجة بيؽ وما يسكؽ تأكيجه: أّف نقاد الذعخ الجي
الذاعخ الجدائخي عشجما اتخح مؽ الجيؽ مؾضؾعا الذعخ والجيؽ، وتؾصمؾا إلى أّف 

لذعخه كّدخ ومّدؽ حجود الحات الزيقة، ليتحجث في مدائل جؾىخية وأخح يمتفت إلى 
ج عّبخ عؽ "الذعخ الجيشي الجدائخي الحجيث قوأّف  1السجتسع ليداىؼ في حل مذاكمو"

" "طػياف اإليجيؾلؾجيا مسا يعشي  2وججاف أصحابو وعؽ العقيجة الخوحية لمسجتسع
عمى الذعخ الجدائخي الحجيث بدبب اتخاذه الجيؽ مؾضؾعا لذعخه؛ عمى  3الجيشية"

"السسارسة اإلسالمية األولى ىي التي أسّدت لسا ندسيو اليـؾ بالذعخ اعتبار أّف 
أّف انحرار الذعخ الجدائخي الحجيث في  دمحم ناصرفي حيؽ يخى  4اإليجيؾلؾجي"

وليذ لو عالقة بإيجيؾلؾجيا  5األغخاض الجيشية كاف نتيجة تعمقو بالدوايا والسداجج
معيشة ونفى الجور الحجاثي الحي لعبتو القريجة الجيشية في العرخ الحجيث، والتي 

ا يتعخض لغخوؼ شاىجا عمى أّف الجيؽ كاف قؾة تدشج السجتسع عشجم" ركيبيجعميا 
" انعكاسا لمعاطفة الجيشية لمذعب  خرفيواعتبخىا  6قاىخة كالتي عخفتيا الجدائخ

العقيجة الخوحية الخاسخة  ركيبيالجدائخي؛ إذ ُيسّثل الجيؽ لمذاعخ الجدائخي مؽ مشغؾر 
في وججانو ووججاف الذعب، ليحا كادت تختفي األغخاض األخخى ليشحرخ في الجيؽ 

سو في السجائح والترؾؼ، فريحا أو ممحؾنا، بيشسا كانت ودواعيو وأصبح معغ
الغخوؼ في الفتخة الدابقة قج ساعجت عمى انتذار قرائج البظؾلة والتحخيض عمى 

ويتفق  7الجياد ومجح انترارات األميخ واإلشادة ببظؾلتو، وإف لؼ تشذ فكخة الجيؽ
انعكاس "الؿيؼ والسالمح الجيشية التي تخاطب الحذ الجيشي مع الخأي القائل ب نقادنا

                                                             
 .14أنغخ: عبج هللا ركيبي. دراسات في الذعخ العخبي الجدائخي الحجيث. ص: 1
 .713: عبج هللا ركيبي. الذعخ الجيشي الجدائخي. ص 2
 .64جمبيخ األشقخ. الجيؽ والدياسة اليـؾ مؽ مشغؾر ماركدي. ص:  3
 .199. ص: 1بحث في اإلبجاع واإلتباع عشج العخب. ج–أدونيذ. الثابت والستحؾؿ  4
. دار 1975-1925الفشية  اتجاىاتو وخرائرو–أنغخ: دمحم ناصخ. الذعخ الجدائخي الحجيث 5

 .19ص: . 1983لبشاف. -الغخب اإلسالمي، بيخوت
 .233عبج هللا ركيبي. الذعخ الجيشي الجدائخي. ص:  6
 .22ص: عبج هللا ركيبي. الذعخ الجيشي الجدائخي. أنغخ: 7
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والتي لؾ ُقخئت قخاءة معسقة فاحرة الستظاع  1والشؾازع الشفدية في األدب الجيشي"
القارئ الؾقؾؼ عمى مجلؾالت حجيثة لمذعخ الجيشي الجدائخي وعمى الكثيخ مؽ 

 خرؾصيات الذعب الجدائخي.
 :خاتمة

ي تقجيؼ شخريات نقجية جدائخية وإبخازىا لمؾجؾد، رغبة فو انظمقت مؽ حذ وطشي، 
 الشقج، واستظاعؾاومؾقعة ىؤالء الشقاد الخواد الحيؽ كانت ليؼ الجخأة في تجخيب خظاب 

أسيست  ولقج تقييؼ خظاب الذعخ الجدائخي رغؼ خرؾصيتو. يتؾلؾاالبديظة أف  ؼبإمكاناتي
ىحه الجراسات في إثخاء الثقافة الجدائخية التي كانت وما تداؿ نسؾذجا إندانيا لو صجى 

 عالسيا. وما يسكؽ قؾلو أّف:
  تقييؼ ىحه الجراسات يؾازي خط األبحاث العخبية وحتى العالسية، وبإمكانيا أف

 تؤسذ لشغخية نقجية خاصة بخظاب الذعخ في الجدائخ.
  الجدائخ ججيخيؽ بالقخاءة والشقج، تجاربيؼ الشقجية عسيقة أوائل نقاد الذعخ في

يؼ خاضؾا غسار التجخبة الشقجية لمذعخ تدتحق االىتساـ والتقييؼ والتعخيف بيا، ألنّ 
الجدائخي بسا يحسمو مؽ أبعاد ايجيؾلؾجية وفي فتخة تاريخية حخجة، وفي عخوؼ ثقاؼية 

 وسياسية واجتساعية صعبة.
  لسختمف التظؾرات والتغيخات التي مّدت نغخية الذعخ، نقادنا عمى وعي وإدراؾ

عمى الخغؼ مؽ إمكانيات  األدب الجدائخي  دراسات أسيست بذكل كبيخ في تظؾر
أصحابيا السحجودة، مقارنة بغخوؼ الشاقج السعاصخ التي لؼ تكؽ مؾاتية لجراسات وأبحاث 

 أكثخ عسقا.
  ضسؽ السشجدة مؽ طخؼ أوائل نقاد الذعخ يسكؽ إدخاليا السقاربات الشقجية

الحي تؾلى ميسة تفعيل عسمية القخاءة الشقجية لمشص الذعخي  ،خظاب الشقج األكاديسي
 .الجدائخي 

                                                             
مشذؾرات اتحاد الكتاب العخب. أنغخ: عسخ بؽ قيشة. الخظاب القؾمي في الثقافة الجدائخية.  1

 .36ص: . 1999
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  السعخؼية  ؼمؽ حيث كفاءتي نقاد الذعخ في الجدائخفي تتؾفخ الذخوط الشقجية
كاف وىا؛ حيث التي اعتسج السخجعيات السعخؼية والسشيجية، ومؽ حيث الؾطشي ؼوحدي

 ةظخيقبلذعخ اقييؼ يغيخ مؽ خالؿ ت لشقاد الذعخ في الجدائخ مشيج نقجي واضح السعالؼ
 .وعييؼ باستخجاـ األدوات اإلجخائية، يكذف عشيا مسشيجة
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 نساذج من شعر األطفال في الجزائر
 دراسة أسمهبية  

     برج بهعريريج. دمحم البذير اإلبراهيسي جامعة   دكتهراهطالبة   روابحمشال    
    

 
 سمخص:ال

ندعى مغ خالؿ ىحه الجراسة إلى بياف أىسية الّشقج في حقل أدب األشفاؿ، كسا نحاوؿ    
الّتقخب مغ واقع ىحا األدب في العالع العخبي وفي الجدائخ عمى وجو الخرػص في ضل 
غياب الّشقج الستخرز، وُنذجع لسذخوع تأسيذ أدب أشفاؿ يقـػ عمى السشيج الّشقجي 

، أما عمى مدتػى الّتصبيق فإنشا نتشاوؿ نرػص مختارة مغ السحكع عمى مدتػى الّتشطيخ
االقتخاب مغ إبجاع شعخائشا في ىحا السجاؿ، ونقػـ خ، ُنحاوؿ فييشعخ األشفاؿ في الجدائ

عمى مقاربتيا نقجيًا عمى ضػء السشيج األسمػبي الّتعبيخي الحي يدتيجؼ الّشز األدبي 
صػتية وتخكيبية وداللية...، لشرل في كاشفًا عغ بشياتو وجسالياتو وفق عجة مدتػيات 

السشيج الشَّقجي، والشَّقج األدبي لسػاكبة ىحا اإلنتاج،  ضخورة األخيخ إلى الّتأكيج عمى
 والشيػض بأدب األشفاؿ سػاء عمى مدتػى اإلبجاع أو الّشقج.

 األسمػبية الّتعبيخية. -مشيج -نقج -شعخ -شفل -: أدبالكمسات السفتاحية 
 
Abstract : 

  This study aims at shed light upon the importance of the criticism role 

in children's literature field. In the absence of specialized criticism, we 

are trying to study thoroughly the fact of this literature in Arab world, 

especially in Algeria and to support also creating children's literature 

project based on the critical method which is fined-tuned by the level of 

theory on the one hand. 

On the other hand, we select some children's poems in Algeria, trying to 

be so closer to our poets' creativity in this field, and then we will analyze 
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it by stylistic expressive method that intends to show constructs and 

esthetics of literary text according to many phonetic, syntax and semantic 

levels and so on, to emphasize, on the end, the exigency of the critical 

and literary method for keeping up with the productivity and improving 

Children's literature for both of  Creativity and Criticism levels. 

Keywords: Literature, Child, Poem, Criticism, Method, Stylistic-

Expressionism.  

             

 مقدمة:
تبػأ أدب األشفاؿ في اآلونة األخيخة مكانة مخمػقة وُمتسيدة عشج العخب؛ نطخًا لكثخة    

انذغاؿ الباحثيغ ؼيو، ووعييع بأىسية الكتابة ليحه الفئة الخاصة، والتي ُتػلج صفحة 
بيزاء، نشقر عمييا نحغ أسصخًا ُتعج مغ ذىب إف استصعشا بػعيشا أف نػجييا الّتػجو 

شاسب وفق أسذ ومعاييخ مزبػشة تُ  وأف ًنعج ليع أدبًا راؾيًا و مشيجياً الرحيح والّدميع، 
أعسارىع وثقافتيع، أدبًا مدميًا وىادفًا في نفذ الػقت، فسغ أعج الصفل فقج أعج أمة 

 بأكسميا؛ ألنو ىػ الّمبشة األولى التي يقـػ عمييا السجتسع، وليحا أخحت األمع الستقجمة
 الصفل، وباألدب السػجو لو.مؤخخًا عمى عاتقيا االىتساـ ب

ولسا كاف لمّشقج األدبي مالحطاتو عمى الّشز األدبي برفة عامة، وعمى الّشز السػجو    
ألنيا تديج مغ لمصفل برفة خاصة؛ كاف بحلظ ارتباط أدب األشفاؿ بالّشقج غاية حج ذاتيا؛ 

قػيسو؛ مداىسة كاف وضع السشيج الدميع لتحميل الّشز السػجو لمصفل وتحافدية الكتابة، و 
فاعمة في ترحيح وترػيب ىحا الّشز، وإضاءتو، فالسشيج الّشقجي ليذ حكخًا عمى أدب 
الكبار فقط؛ والبج أف يكػف ألدب الرغار نريب مغ ىحا؛ فالّشقج يثخي األدب ويشسيو 
ويعسل عمى ارتقائو، ليأخح بيحا كل واحج دوره في السداىسة في الُشيػض بأدب األشفاؿ، 

ىع مغ يبجعػف في الكتابة لمصفل، بيشسا الشُّّقاد ىع مغ يكتبػف الخمػد ليحا  فالُكاّتب
 اإلبجاع.  

ومغ ىحا السشصمق نصخح األسئمة الّتالية، والتي تجخل في صسيع إشكالية البحث وىي   
ىػ واقع أدب األشفاؿ في العالع العخبي، وفي الجدائخ برفة خاصة في ضل  كاآلتي: ما

األسمػبية  تلسحكع والسشاسب لو؟ وكيف ساىسالسشيج الشقجي االّشقج السشيجي أو غياب 
في الجدائخ تحمياًل السػجو لمصفل  الذعخي  في خجمة الّشزالّتعبيخية كسشيج نقجي حجيث 

 ؟ وتقػيسًا ونقجًا 
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 السشيجي: قدواقع أدب الظفل في العالم العربي  في ضل غياب الش   -/1
نتيجة لػعي السجتسعات " مكانة ميسة في العرخ الحجيث أدب األشفاؿاحتل    

السّتقجمة، ومجى إسياـ ىحا األدب في تخبية الصفل، وتثؿيفو: فكخيًا، واجتساعيًا، ونفديًا، 
، كسا عخؼ نيزة كبيخة (1)وُخمؿيًا، مغ خالؿ القخاءات الحخة في اختيار ما يجحبو ويحبو"

خجسة، خمفت إبجاعات غديخة، ووفخة في اإلنتاج، عشج العخب مغ خالؿ اإلبجاع والّشذخ والتّ 
والتي َجخَّْت وراءىا الُسسارسة الّشقجية التي تدتيجؼ أي عسل أدبي، وكسا قاؿ الجكتػر 

السعالجة  مغ انتقمت وثقافتيع األشفاؿ أدب أسئمة أف في أشظ السسخ روحي الؽيرل: '
، لكغ (2)ُأخخيات التدعيشيات" في الشقجية السعالجة إلى الدبعيشات في والتاريخية الػصؽية

ىحه السعالجة الّشقجية لع تػازي الكع اليائل مغ اإلنتاج؛ بدبب غياب السشيج الُسحكع 
والستبع، وغياب الخبخة السصمػبة في السسارسة الشِّقجية الّتصبيؿية التي تداىع في غخبمة 

مػاشغ الجػدة مغ الشرػص اإلبجاعية السقجمة لمصفل، وتكذف عغ جسالياتيا، وتدتشبط 
 الخداءة فييا، ليكػف الّشقج بيحا خادـ ليحا األدب، ومػجو لو.

وإذا ما تصخقشا إلى واقع الّشقج السػجو ألدب األشفاؿ في بالدنا العخبية نججه ُيعاني مغ   
الّشقج األدبي السػجو إلى كتب األشفاؿ، في عجد كبيخ مغ دوؿ تأخخ كبيخ، وغياب "ف

لى أكثخ مغ نرف قخف، وىحا يعشي أف نقَّادنا متخّمفػف في ىحا العالع، قجيع يعػد إ
، وإف" كاف أدب األشفاؿ قبل سشػات يسخ بأزمة وجػد، فقج أصبح (3)..."السيجاف أيزًا"

اآلف يسخ بأزمة جػدة ، أو بعبارة أدؽ صارت أزمة الكع التي يعاني مشيا أدب األشفاؿ 
وكُثخ ُىػاتيا والسدتفيجوف مشيا، لكغ معطع أزمة في الكيف فقج تػسعت الكتابة لألشفاؿ 

ىحه الكتابات تتع في غيبة الشَّقج، وفي غيبة الخقابة الػششية، ؼيجئ ما يشتج فييا أدبًا 
مختمف السحتػى، معادًا لمّتحػالت االجتساعية والشدوع إلى الّتصػر، الحي قل أف يخمػا مشو 
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الّشقج عامل ىاـ مغ عػامل تقّجـ أي " ؛ وألف(1)قصخ في مذخؽ الػشغ العخبي ومغخبو..."
أدب. وىػ ضخوري لمغاية عشجنا، في ىحه األياـ، عمى وجو الخرػص، بدبب إؾباؿ 
( عمى الكتابة لمصفل. فسغ الّشقج والحػار والسشاقذة الحخَّة تفتح أبػاب  كل) مغ ىبَّ ودبَّ

رة، والقرز والحكايات الج سيمة، واألشعار أماـ السؤلفات الخائعة، والسدمدالت السرػَّ
 ( 2)الخؽيفة السستعة والسفيجة...".

ومشو فقج شيج أدب األشفاؿ في الػشغ العخبي غيابًا كبيخًا في الّشقج الستخرز "حيث    
إنشا نجج الكثيخ مغ الُكتاب يحاولػف الكتابة لمصفل دوف مخاعاة أدنى الّذخوط الزخورية 

ابعة ما ُيكتب مغ نرػص مػجية في عسمية الكتابة، في ضل غياب نقاد مؤىميغ لست
لمرغار، فالشُّقاد عمييع أف يستمكػا حدًا نقجيًا وثقافة واسعة قرج تحقيق عسمية اإلبجاع 

   . ( 3)السػجية أصاًل لألشفاؿ في شتى مجاالت الكتابة
وإذا تصخقشا إلى واقع أدب األشفاؿ في الجدائخ كعمع لو أصػلو ومشاىجو، نججه مداؿ   

 "الجراسات ألف ة بشطيخه في السذخؽ العخبي الحي كانت لو األسبؿية في ىحا،متأخخًا مقارن
 لتيحيب السػجية اإلبجاعات مغ اليائل الكع مدتػى  في لع تكغ التحميمية أو الشطخية
ولحا لع ُيْجرس أدب األشفاؿ الّجراسة الّجؾيقة  ،(4)لجييع  األدبي الحوؽ  وتشسية األشفاؿ

والسشيجية، مسا أدى إلى فجػة كبيخة بيغ الحخكة اإلنتاجية والحخكة الّشقجية، وإذا ألؿيا نطخة 
عمى األعساؿ الّشقجية التي ُوجيت إلى أدب األشفاؿ في الجدائخ نججىا قميمة ججًا؛ بل 

ولية، وحتى وإف تشاولت جانبًا معيشًا؛ فإنيا وُتعج عمى األصابع، ولع تتجاوز السخحمة األ
أغفمت  العجيج مغ الجػانب األخخى، ولع ُتَمَع بكل السعصيات والّشتائج السصمػبة التي تخجـ 
الًشز السػجو لمصفل، أي أنيا لع تكغ في السدتػى السصمػب، مقابل كثخة اإلنتاج؛ ىحا 
                                                             

ار د. عبج العديد السقالح، دراسات عغ األدب العخبي والصفل العخبي" الػجو الزائع"، د -(1)
 .36ـ، ص:1985السديخة، بيخوت، لبشاف، 

يع محسػد } وآخخوف{ ، ثقافة الصفل واقع وآفاؽ، مخجع سابق، ص: - (2)  .73-72إبخـا
عبج هللا بػجالؿ: األشفاؿ والتمفديػف، السجمة الجدائخية لالتراؿ، جامعة الجدائخ،  -(3)

 .77، ص:13ـ،ع1996يشايخ
بغ سالمة الخبعي، أدب األشفاؿ في الجدائخ بيغ اإلبجاع والّشقج، مجمة العمـػ اإلندانية،  أ.د -(4)

 .210ـ، ـ:أ، ص: 2009، جػاف 31ع: 
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ة  لسا يصبُع مغ مؤلفات لألشفاؿ، األخيخ الحي أصبح ُيصخح مؤخخَا بكثخة  دوف أي رقاب
 مقارنة بالّشقج والّترحيح والحي نقرج بو الجانب الّتصبيقي الحي ُيعشى بالّتحميل والّتقػيع. 

إف مغ أىع األسباب التي ساىست في غياب الّشقج في حقل أدب األشفاؿ سػاء في   
االستخفاؼ إلى ىحا الجدائخ أو في العالع العخبي عامة ىي الشَّطخة  الدمبية أو نطخة 

األدب، والتي حكست عميو مغ عجة زوايا ضيقة، خاصة مغ الشقاد الحيغ" يعتبخونو أدبا 
لمرغار ال يخقى إلى مختبة األدب، فيػ في نطخ الكثيخيغ مشيع تعميسي في شبيعتو، غث 

، أي ال يدتحق أف ُتبحؿ ؼيو كل الجيػد  (1)في مادتو ال يدتحق الّشقج األدبي الجاد"
الّشقجية التي تتشاوؿ أدب الكبار وتػليو العشاية الكبيخة عمى حداب أدب األشفاؿ، والخػض 
في نرػصو وتحميميا ونقجىا بالشدبة ليع لغ يجمب ليع األضػاء  وُيػصميع إلى الذيخة 

ا األدب؛ بأنو أدب سيل ال كسا ُيػصميع ليا أدب الكبار؛ وكأنيا أيزًا نطخة احتقار ليح
 يحتاج إلى بحؿ جيػد نقجية متعبة في تحميمو و تزييع الػقت معو إف صح الّتعبيخ.

وىشاؾ مغ حكع عمى أف الكتابة لألشفاؿ ُتشدؿ مغ مدتػى الكاتب أو أنيا دوف    
مدتػى؛ ألنيا تجعل كتابتو بديصة وخالية مغ األساليب اإليحائية، والخَّمدية التي تثيخ 

لقارئ...ولكغ ىحا غيخ صحيح، ؼبداشة الّمغة، ووضػح الكمسات في أدب األشفاؿ ال ا
يعشي الّدحاجة، والديػلة التي يطشيا البعس، وفي نفذ الػقت ىحا ال يعشي أف كل 

يشاؾ مغ ُكّتاب السزاميغ السقجمة  لمصفل يجب أف تكػف ألفاضيا سيمة وبديصة، ف
 السدّخة غيخ السػضػعات وتجّشب الحجّ  عغ الدَّائج ديطخصيخًا لمّتب األشفاؿ مغ عشجه "ميالً 

 األشفاؿ، حجع صغخ عمى السفخط الّتأكيج مغ األحياف أغمب في ىحا الرعبة، ويتأتى أو
 يمغي قج السيل ىحا قجراتيع، إفّ  وتدايج نسّػىع عمى الكافي التأكيج دوف  مغ لمقجرة، وافتقارىع

 التي األمػر ححؼ عمى يعّػد قج إّنو إذ األشفاؿ؛ أدب لؿيسة الحؿيقي الجػىخ يعكذ أو
فػميدت كل كتابة ذات لغة سيمة ىي الكتابة ،"(2)األدب" ىحا مغ األىسّية غاية في ىي

                                                             
يع أحسج نػفل، أضػاء عمى أدب األشفاؿ، ط -( 1) ، دار ومكتبة الكشجي لمشذخ والّتػزيع، 1إبخـا

 .  254ـ، ص: 2014السسمكة األردنية الياشسية،
 ـ، 1985 الدػداني، مػسى تخجسة األشفاؿ، ألدب الديكػلػجّية األىسّية جاكميغ، رز،سانج -(2)

 52، ص:5، سشة3 ع بغجاد، الحخية، دار األجشبّية، الثقافة
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السالئسة لألشفاؿ، بل إف أدب األشفاؿ ىػ ذلظ الحي يكػف عمى صمة وثيقة وحسيسة 
كػنيا مخحمة ليا خرائريا بسعخفة الصفػلة ذاتيا، ومعخفة شبيعتيا، وحاجاتيا، مغ حيث 

 (1)التي تسيدىا عغ غيخىا مغ مخاحل الشسػ عشج اإلنداف".
 -في حقل أدب األشفاؿ-ومغ أسباب ىحه السعاناة أيزًا ىػ اقتحاـ ىحا السجاؿ األدبي   

دوف امتالؾ الػسائل الفشية والسعخؼية السصمػبة، "فالقػاعج األساسية في فغ الكتابة برفة 
بة عغ الجراسة، وال عامة تسثل أساس  الكتابة لألشفاؿ، وكاتب األشفاؿ ال تغشيو السـػ

تحل معخفتو بأصػؿ التخبية وعمع الّشفذ محل عسمو باألصػؿ الفشية لكتابة القرة 
 ( 2)والسدخحية".

يل السستشع، فسغ الديل أف نقخأىا ونفيسيا، لكغ    إف الكتابة لمصفل تشجرج  تحت راية الدَّ
يا؛ ألنيا تجخبة محفػفة بالرعاب، تتصمب مغ مشجدىا خبخة وتسخس، مغ الّرعب أف نكتب

ورؤية عسيقة، وأسمػب فشي دقيق، مع مخاعاة االعتبارات الّتخبػية والفكخية والدمػكية 
والّشفدية لمصفل، ومغ الرعب أيزًا نقجىا وتحميميا الّتحميل السزبػط، بدبب ضعف 

تصمب اإللساـ الػاسع  بتقشيات الّشقج، وبعمع السسارسة الشقجّية، والخؤية السشجية التي ت
الّشفذ، وفيع أدب الصفػلة فيسًا واسعًا بعيجًا عغ الّتصبيق اآللي السبشي عمى أحكاـ جاىدة 
ومدبقة،        وأدى غياب الّخقابة  أيزًا إلى كثخة اإلنتاج، لكشو إنتاج فارغ ال يسُت 

عالجة؛ والحي فتح الباب عمى مرخعيو لإلبجاع برمة، إضافة إلى القرػر الكبيخ في الس
بة وميل ليحا السجاؿ إلى الخػض في الكتابة لمصفل دوف االلتداـ بأدنى  لكل مغ لو مـػ
معاييخ وضػابط الكتابة الرحيحة والدميسة والسشيجية التي ال ُيدتياف  بيا؛ وإنسا يديجىا 

 الّشقج تسيدًا وشيخة.
ة مغ قمة الباحثيغ والستخرريغ في ىحا كسا ُيعاني أدب الصفل في الجدائخ خاص   

السجاؿ؛ وقمة البحػث الّشقجية السػجية إلييع، وإىساؿ الجولة والييئات السيتسة بالصفػلة 

                                                             
يع دمحم عصا، عػامل الّتذػيق في القرة القريخة لصفل السجرسة االبتجائية،ط -(1) ،مكتبة 1إبخـا

 .65ص:ـ، 1994الشَّيزة السرخية، القاىخة،
سسيخ عبج الػىاب أحسج، أدب األشفاؿ، قخاءات نطخية ونساذج تصبيؿية، عساف، دار  -(2)

 198ـ، ص:2006، 1السديخة لمشذخ والتػزيع، ط
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وعجـ تقجيسيع الجَّعع السادي الحي يديج مغ حافدية اإلبجاع، واالشتغاؿ عمى نجوات 
ة والعخبية برفة وممتؿيات تجعع أدب الصفل وُتعخؼ بو، حتى في الجامعات الجدائخي

عامة نجج ّتجريذ أدب الصفل ُيجرَُّس كسادة ثانػية وليدت رئيدية؛ وكأنو أدب درجة ثانية، 
وتجريدو ال يتعجى مجخد الّتعخيف الشطخي بو وبأشكالو وتاريخو، وال يتصخؽ إلى الجانب 

تشاوؿ التَّصبيقي وإلى مشيجية الكتابة لمصفل، أو جانب عمع الشفذ الستعمق بالصفل، أو ي
نرػصًا لتحميميا وفق السشاىج الّشقجية الحجيثة، كسا تشاوليا أدب الكبار، فأدب األشفاؿ 
في الجدائخ مداؿ بحاجة إلى البحث والجراسة. ولحلظ "البج مغ تزافخ الجيػد، واختيار 
الكفاءات العمسية واألدبية الشاضجة، لتتػلى الكتابة األدبية لمصفل، في ضل وعي سميع 

لصفل، وفي حجود السفخدات التي يتعامل معيا ِسِشيَا، وضسغ خصة قػمية وإندانية بقجرات ا
 (1)تدتيجؼ بشاء اإلنداف".

إف أوؿ ما يجب أف يشتبو إليو الكاتب لمصفل، ىػ أف يأخح بعيغ االعتبار الستمقي، وىػ   
الصفل بالجرجة األولى، والحي يتمقى ىحا العسل األدبي بالقبػؿ أو الخفس، مغ خالؿ ذوقو 

أف يتفق اإلنتاج األدبي في حقل األشفاؿ مع درجة نسػىع الشفدي، مع مخاعاة "وفصختو 
، فأىع (2).." ي يكتب بيا يجب أف تتفق بجورىا مع درجة نسػىع المغػي فإف الّمغة الت

: "إشكالية الكتابة العذػائية غيخ السحّجدة لدٍغ مذكل يؤثخ سمبًا في ميجاف أدب الصفل ىػ
معيشة)...( وضعف الرّياغة الفشّية، وعجـ الّتفخيق بيغ األدب الحي يتحجث عغ األشفاؿ، 

، ىحه الكتابة لمصفل مازلت بحاجة إلى الّشقج أو السشيج (3)واألدب الحي يخالصيع كُقخاء"
 الّشقجي السحكع الحي يحمميا، ويقػميا، ويؿيسيا، ويجفع بيا إلى األماـ.

وإذا كانت السشاىج الّشقجية تصػرت في أدب الكبار وتعّجدت، فإنيا القت نفذ السريخ    
عمى الصفل وعمى خرائرو  في أدب األشفاؿ؛ حيث مخت بعجة  مخاحل بجاية بالّتخكيد

                                                             
 .37عبج العديد السقالح، دراسات عغ األدب العخبي والصفل العخبي، مخجع سابق، ص: -(1)
عبج الػىاب أحسج، أدب األشفاؿ، قخاءات نطخية ونساذج تصبيؿية، مخجع سابق، ص:  سسيخ -(2)

196. 
دمحم الطاىخ، أشكاؿ أدب األشفاؿ: قريجة الصفل، نجوة أدب األشفاؿ في األردف، واقع  –( 3)

 .63ـ، ص:1989وتصمعات، وزارة الثقافة، األردف، 
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الّشفدية والعقمية والجدسية؛ أي االىتساـ بالجانب الّتخبػي لمصفل، ثع االىتساـ بالّجراسات 
العامة ليحا األدب وتصػره الّتاريخي ووضيفتو، ثع الّتخكيد عمى تخكيبة الصفل وجشدو 

كل ىحه وشخريتو مغ قبل السخترػف بالّجراسات االجتساعية واإلندانية لمصفػلة، و 
السخاحل الدابقة لع ُتعشى بالعسل األدبي ولع تعصو حقو مغ الّشقج والّتػجيو، ثع جاءت 
بعجىا مخحمة الّتخكيد عمى مزسػنو مغ خالؿ دراستو دراسة وصؽية وليدت نقجية، إلى 
أف وصمشا أخيخًا إلى إمكانية ّتصبيق الشطخيَّات الّشقجية الحجيثة عميو، و تحميمو و الّتعامل 

 ( 1)كجشذ أدبي يدتحق االىتساـ. معو
إذف فالسشاىج الشقجية كثيخة ومتشػعة، إضافة إلى تشػع أشكاؿ أدب األشفاؿ مغ قرة    

وشعخ ومدخحية...والسقاـ ال يدسح لشا بتشاوؿ كل ىحا، ولحلظ وقع االختيار في ىحا 
الذعخي السػجو الّبحث عمى السشيج األسمػبي أو أسمػبية الّتعبيخ الّمغػي في تحميل الّشز 

لمصفل، وسأكتفي بتدميط الزػء عمى بعس الشساذج مغ الّشز الذعخي السػجو لمصفل 
في الجدائخ، وليحا اختخت بعس الشرػص السختمفة والتي ُجسعت في سمدمة واحجة ؛ 

؛ حيث تشاولت نرػصًا تعميسية مقجمة لمصفل لغتي العربية"تسحػرت تحت عشػاف "
اؼ متػحجة، ولعجة شعخاء مختمفيغ، لشصخح الدؤاؿ الّتالي: ىل بعشاويغ شبو متذابية، وأىج

السشيج األسمػبي الّتعبيخي كفيل بدبخ أغػار الّشز الذعخي السػجو لمصفل والػقػؼ عمى 
جسالياتو؟ وإلى أي مجى استصاع شعخاء الجدائخ تقجيع شعخ مشاسب لمصفل بأسمػب متسيد 

 يدتيػي ذائقتو؟ 
غهي في نساذج من الّشرهص الّذعرية السقّدمة لمظفل في أسمهبية الّتعبير المّ  -/2

 الجزائر:
تدعى الجراسة األسمػبية إلى مقاربة األعساؿ األدبية، والكَّذف عغ الخرائز التي     

ُتسيدىا عغ بعزيا الّبعس؛ متخحة في ذلظ عجة شخؽ واتجاىات؛ كاف مغ بيشيا االتجاه 
شارل حي ارتبط مفيػمو بعالع المغة الدػيدخي  "الّتعبيخي، أو عمع األسمػب التَّعبيخي ال

ـ(  والحي اعتبخىا "العمع الحي يجرس وقائع التَّعبيخ الّمغػي مغ 1947-1865) بالي"
ناحية محتػاىا العاشفي، أي الّتعبيخ عغ واقع الحداسية الذعػرية مغ خالؿ الّمغة وواقع 

                                                             
يع أحسج نػفل، أضػاء عمى أدب األ -( 1)  .  254شفاؿ، مخجع سابق ، ص: ُيشطخ: إبخـا
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فاألسمػبية الّتعبيخية إذف ىي"دراسة لؿيع تعبيخّيػة وانصباعيػة ، (1)الّمغة عبخ ىحه الحداسية"
خاصة، بسختمف وسائل الّتعبيخ التي في حػزة الّمغة، وتختبط ىػحه القػيع بػجػػد متغيخات 
أسمػبية، أي تختبط بػجػد أشكاؿ مختمفة لمّتعبيخ عغ فكخة واحجة، وىػحا يعشي وجػد 

أي أنيا تبحث في كل ما ىػ  ؛(2)ػو اإليرػاؿ"متخادفات لمّتعبيخ عغ وجو خاص مغ أوج
لغػي، مغ خالؿ ما تعكدو ىحه الّمغة مغ انفعاالت و أفكار وعػاشف ومذاعخ ناجسة 
عغ شخؽ الّتعبيخ، لتكػف ميسة األسمػب ىشا ىػ الّكذف عغ األشكاؿ الّتعبيخية التي 

الّرخؼية والّشحػية استخجمتيا ىحه الّمغة، مغ خالؿ استثسار كافة السدتػيات الّرػتية و 
والّجاللية، وصػاًل إلى استشصاؽ الُبشى الّتعبيخية التي قاـ عمييا لمّشز وتحقيق الّتفاعل 

 اإليجابي بيغ السبجع والقارئ.
وبسا أف شعخ األشفاؿ غشي باإلمكانيات الّتعبيخية، مسا يحفد الباحث إلى دراسة  

ا يجحب الصفل ويحببو في القخاءة، مزسػنو دراسة ّتعبيخية، فصخيقة الّتعبيخ ىي أوؿ م
ويتخؾ انفعاالت في نفديتو، وشعخ األشفاؿ "ىػ كالـ مػزوف ذو حذ مػسيقي فريح أو 
عامي يتزسغ أفكار ومذاعخ وخيااًل ومعشى مقفى وغيخ مقفى يديخ وفق قػاعج محجدة ، 

  (.3) ويتدع بعشاصخ أربعة ىي الّصالقة والسخونة واألصالة واستسخارية األثخ"
وليحا سأقف عمى مجسػعة  مغ الشَّساذج الّذعخية الستشػعة السقجمة لمصفل في الجدائخ،   

مغ خالؿ مقاربة السدتػيات الّتعبيخية في لغة ىحا الذعخ، وأيزا االقتخاب مغ أسمػب 
شعخائشا الجدائخييغ، وتقجيع بعس السالحطات الّشقجية، التي نأمل أف تفتح الصخيق لمبحث 

سجاؿ، كسا تزيف ولػ بالذيء القميل إلى حقل الّشقج السػجو إلى أدب أكثخ في ىحا ال
 الصفل الجدائخي، والعخبي برفة عامة. 

 الّتعريف بالّشرهص السختارة:  -2/1
                                                             

د صالح فزل ، عمع األسمػب )مبادؤه وإجخاءاتو، مشذػرات دار اآلفاؽ الججيجة، بيخوت، –(1)
 .17ـ، ص: 1985، 1ط
 ٢بييخجيخو: األسمػبية: تخجسة د. مشحر عياشي:مخكد اإلنساء الحزاري، سػريا، حمب، ط -( 2)

 .53، ص: ٤٩٩١
دب األشفاؿ قخاءات نطخية ونساذج تصبيؿية، مخجع سابق، سسيخ عبج الػىاب أحسج، أ –( 3)

 .112ص:
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 ألنيا ؛(1)"لغتي العربية"الشرػص السختارة ىي قرائج شعخية تعَّ جسعيا تحت عشػاف:   
وفزائميا، وحخوفيا، تحت راية الذعخ الّتعميسي تتحجث عغ الّمغة العخبية، وأىسيتيا، 

لػف مغ الذعخ يزعو الكبار لمرغار، أو لسغ ىع في حكسيع " السقجـ لمصفل والحي ُيعج
مغ الستعمسيغ بيجؼ تمقيشيع وتػسيع مجى السعخفة العسمية والشطخية لجييع في شتى 

عات في الذعخ تشػعت السػضػ أما مغ ناحية مػضػعاتو فقج " (2)"الحقػؿ والسياديغ
الّتعميسي ما بيغ لغػية وأدبية وديشية وعمسية، وتأتي السػضػعات الّمغػية خرػصا لتعميع 

، وىحا ما تحػيو ىحه (3)ميعة السػضػعات".األشفاؿ الحخوؼ اليجائية والحداب في ش
تزع ىحه السجسػعة اثشي عذخ قريجة ، أغمبيتيا جاء بعشػاف   الشرػص السختارة، حيث

لشاصخ معساش، فتيحة سعيػد، جساؿ الّصاىخي، سكيشة بمعابج، ومشيا "لغتي" عاـ وىػ: 
ادما أضاؼ ليا كمسة أو اثشيغ، كػ " "يا خير " ؿ: أحسج أميغ بّيػض، و لغتي لغة الز 

لرالح الّجيغ باوية، وباقي العشاويغ كانت  "لغة العرب"لسرصفى دمحم الغساري، و الّمغات"
"أغشية لحدغ دواس، و حروف لغتي"خاب، وىي كاآلتي: "خاصة بالحخوؼ والكالـ واإلع

لرالح الجيغ  "تعمم الحروف العربية"ؿ:"لدىخ حدشاوي"، و الكالم وأقدامو"، و"الحروف"
 لسحسج األخزخ الدائحي. "الّتعريب"باوية، و

 :الّدراسة األسمهبية الّتعبيرية -2/2
 السدتهى الرهتي:أ/   

                                                             
(1 ، 03ناصخ معساش، لغتي العخبية) نرػص شعخية مختارة(، سمدمة آفاؽ لمصفػلة - ( 

، ط  ـ2015، 1مشذػرات الػشغ اليـػ
تحميمية التجاىاتو وأنساشو  الّشز الذعخي السػجو لألشفاؿ في الجدائخ،دراسة العيج جمػلي، -(2)

، تخرز أدب عخبي حجيث،  وبشيتو الفّشية، رسالة مقجمة لشيل شيادة دكتػراه عمـػ
 .54ـ، ص:2004/2005

 .55السخجع نفدو، ص:  -( 3)
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وىػ الحي ُيعالج اإلمكانات الّتعبيخية التي تحسميا الّتكػيشات الرػتية وفق خرائريا   
ومغ ىشا يتجمى دور السدتػى الرػتي في البحث عغ  (1)السخخجية والفيديائية والّتػزيعية.

اخمي والخارجي لألصػات الّمغػية،  الؿيع الّتعبيخية التي تتػاجج فييا مغ خالؿ التَّحميل الجَّ
ة باألصػات وصفاتيا وخرائريا؛ ىحه األصػات التي تشبع مغ لغة يتخحىا الكاتب بجاي

وسيمة لمّتعبيخ عغ دالالتو وأفكاره وأحاسيدو، وإيراؿ مغداه ومقرجه لمقارئ في عجة 
شخؽ، لكل شخيقتو في الّتعبيخ سػاء مغ خالؿ تػضيف األصػات السجيػرة أو السيسػسة، 

لتكخار.. فعمى الجارس أف يبحث عغ العالقة القائسة بيغ أو مغ خالؿ اإليقاع و الشغع وا
 ىحه األصػات والحالة الذعػرية لمسبجع.

وبعج دراستشا ليحه السجسػعة الذعخية؛ نحاوؿ أف نقف عمى أىع الطػاىخ الرػتية التي  
تسيدت بيا ىحه القرائج؛ بجاية باألصػات الرائتة، وذلظ مغ خالؿ تػضيف الحخكات 

ي(،حيث  كاف لرػت السج) األلف( وصػت )الياء( حزػر قػي في ُجل -و-الصػاؿ) ا
ب تسامًا في معطع ىحه القرائج؛ وسبب ىحا القرائج ،أما صػت )الػاو( فيػ غائ

االختيار ىػ الخَّغبة في الّتعبيخ عغ حب ىحه المغة، وتحبيب الصفل بيا؛ فاأللف مغ أقػى 
امع، لسا يحسمو  أصػات الّسج، يحسل إمكانية ّتعبيخية متسيدة، ولو تأثيخ كبيخ في أذف الدَّ

األكثخ مالئسة لمّتعبيخ  مغ إحداس عسيق نابع مغ الػججاف، كع أف صػت الياء ىػ
السباشخ والرخيح ويتفق مع البداشة والػضػح، وىػ ما يالءـ  مع قجرات الصفل، نمسح 

 ىحا الّتػضيف جميًا عشج أحسج أميغ بيػض في قػلو:
 ُلَغِتي ِعْشِدي َزاِدي   ِمْن ِعْمٍم ِبالش اِدي             
 ِىي َأْمَجاِدي َفِبَيا َىْدُي الَياِدي   َوَمَبا             

أما بالشدبة لألصػات الرامتة، سشخكد عمى األصػات السجيػرة والسيسػسة؛ حيث نجج   
تػضيفًا متشػعًا ليا، فيشاؾ قرائج شغت عمييا األصػات السجيػرة  والذجيجة؛ كقريجة: 
أحسج أميغ بيػض وقريجة فتيحة سعيػد، وجساؿ شاىخي ، ولدىخ حدشاوي "الكالـ 

                                                             
د. محي الجيغ محدب، األسمػبية الّتعبيخية عشج شارؿ بالي، أسديا ونقجىا، عمـػ المغة، -( 1)

ـ، دار 1998، 2، ع:01ربع مخات في الدشة، كتاب دوري، ـ:دراسات عمسية محّكسة ترجر أ
 .55الغخيب، القاىخة، ص:
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اؾ مغ شغت عمييا األصػات السيسػسة والسخققة  كقريجة: ناصخ وأقدامو" ، وىش
معساش، وحدغ دواس، ومرصفي دمحم الغسازي، وىشاؾ مغ نَّػع بيغ السجيػر والسيسػس؛ 
وىحا ىػ األندب ما دامت القرائج تحسل عشػاف الّمغة العخبية، وترف كل حخوفيا 

شاوي "أغشية الحخوؼ"، ودمحم األبججية، ونجج ىحا الّتشػيع حاضخًا في قريجة لدىخ حد
األخزخ الدائحي"، وأخيخًا نجج مغ ّنػع أيزًا بيغ السجيػر والسيسػس، لكغ ىحا التَّشػيع 
جاء متدمداًل حيث كاف القدع األوؿ مغ القريجة  لألصػات السجيػرة، بعجىا جاءت 

اوية، السيسػسة في القدع الثاني؛ وىحا ما نججه عشج:  سكيشة بمعابج، وصالح الجيغ ب
ػت السجيػر ثع الّتصخؽ إلى السيسػس يجؿ عمى نػع مغ القػة والّتحجي، كسا  والبجء بالرَّ
يحسل شحشة تعبيخية مكثفة، تعكذ االعتداز بيحه اّلمغة وتسجيجىا، كسا تجحب ذىشية 
القارئ الرغيخ وتدتيػيو، في السقابل تحسل األصػات السيسػسة خاصية تعبيخية تشبع 

، وتعكذ كل مذاعخ الحب والػد ليحه المغة، وىحا ما الحطشاه في مغ أعساؽ الشَّفذ
بعس القرائج التي شغى عمييا صػت "الديغ والياء والتَّاء"، فالّديغ ىػ األندب 
لمػصف مادامت كل القرائج ترف حخوؼ وكمسات المغة العخبية، كسا قاؿ مرصفى 

 :دمحم الغسازي 
 َسَل اْسَم الِرَساَلِة َواأَلِمينْ ُلَغُة الِرَساَلِة..َما َأجْ             
 َنْفِدي الِرَساَلَة والَرُسهَل ِبَسا ُنِدرُّ َوَما ُنِبيْن            

 وأيزًا دمحم األخزخ الدائحي: 
 َثْهَرُة اأَلْمِس َسَتْبَقى ُمْدَتِسر هْ          
 َنْحُن َشْعٌب َعَرِبي ُمْشُذ َكاَنا          

اِد ِلَداَنا       َلْيَس َيْرَضى ِسَهى الز 
والياء والتاء ىسا صػتاف لميسذ الخقيق السحبَّب إلى نفدية ومذاعخ الصفل الحي ال  

  يشاسبو الرػت العالي وال تدتيػيو نبخة الّتحجي ، كسا قالت سكيشة بمعابج:
 َما َأْطَيَبَيا َما َأْحاَلَىا                 
 َما َأْكَسَمَيا َما َأْغَشاَىا                  
  َفاَض الِدْحُر ِمْن َمْجَراَىا                
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كسا عكدت األصػات السجيػرة أيزًا في القرائج غاية العشػاف؛ وىػ االفتخار بيحه الّمغة 
 واالعتداز بيا بأعمى صػت، نجج ىحا في قػؿ جساؿ الصاىخي:

هِت الَعاِلي اْقَرْأ ِذي الُجْسَمَة َيا َخا           ِلْد  اْقرْأَىا بالر 
 اْقَرْأ ِذي الُجْسَمَة ِفي َفْخِر  َوِبَرْهٍت َيزَخُر ِبالِكْبرِ          

مغ ىشا نقػؿ أف داللة األصػات كاف ليا ؾيسة تعبيخّية في اّلمغة السػجية لمصفل، مغ    
يزا يتفق مع خالؿ االنتقاء الرحيح واالختيار الّدميع الحي يتفق وسياؽ الّشز، وأ

 السغدى األسمػبي الّتعبيخي الحي تيجؼ إليو الّشرػص السختارة.
وإذا ما انتقمشا إلى الّتكخار الحي ُيعج أسمػبًا تعبيخيًا في حج ذاتو، كسا ُيعتبخ سسة بارزة   

في أدب األشفاؿ، بل ومغ أىع ما يعتسجه الُكاتب لمصفل؛ ألف الّتكخار يديج مغ وضػح 
ي ذىغ الصفل الحي مازلت ذاكختو غيخ قادرة عمى حفظ واستيعاب كل السعشى وتخسيخو ف

ما ُيقجـ لو، ، فالّتكخار يداعج عمى ذالظ، كسا يسشحو نػعًا مغ الّتخكيد أثشاء استخجاعو 
لمكالـ الّسعاد، وما نالحطو في ىتو القرائج ىػ غمبة ىحا األسمػب التعبيخي، وتعجد 

كمسة، وتكخار الجسمة، وتكخار السقصع، وأكثخ تكخار مطاىخه، بيغ تكخار الحخؼ، وتكخار ال
سجمشاه عمى مدتػى القرائج ىػ تكخار الكمسة؛ حيث نالحظ أف أكثخ كمسة تع تكخارىا في 

لكل مغ  لغتي"وكانت في القرائج التي تحسل عشػاف " "لغتي"،معطع القرائج ىي كمسة 
بمعابج، وصالح  أميغ بيػض وناصخ معساش، وفتيحة سعيػد وحدغ دواس، وسكيشة

الجيغ باوية "لغة العخب"، تأكيجًا مشيع عمى أىسية ىحه الّمغة وؾيستيا، تالىا بعج ذلظ تكخار 
" في قريجة لدىخ حدشاوي"أغشية الحخوؼ" ألكثخ مغ مخة، مع تكخار "الحروف األبجدية

" بيغ كل حخؼ لمّتعخيف أكثخ بالحخوؼ، وىحا أسمػب جيج  لتدييل حفطيا "ىذيلكمسة 
" في قريجة "الرسالة"، وكمسة "أىهاكى كل شفل قارئ ، كسا نجج تكخارًا لكمسة عم

مرصفى دمحم الغسازي؛ وكأنو أراد أف يخسخ في ذىغ الصفل مشح صغخه حب الّمغة ؛ألنيا 
" في قريجة "عمسشيلغة القخآف قبل أف تكػف لغة الحزارة، ونجج أيزًا تكخار لكمسة 

عشج جساؿ  "انظقيا" و"اقرأىا"العخبية"، وتكخار كمسة صالح الجيغ باوية "تعمع الحخوؼ 
عشج حدغ دواس؛ إشادة  "حرف"الصاىخي؛ تأكيجًا مشيع عمى فعل القخاءة، وتكخار كمسة 

مشو بأىسية الحخؼ،أما تكخار السقصع فقج كاف في قريجة جساؿ شاىخي فقط؛ حيث كّخر 
 مقصع:
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هِت الَعاليِ اْقَرْأ ِذي الُجْسَمَة َيا َخاِلْد  ا            ْقرْأَىا بالر 
أكثخ مغ مخة؛ وكأنو ُيرخ عمى  اْقَرْأ ِذي الُجْسَمَة َيا َخاِلْد(كسا كخر الصاىخي الجسمة )  

فعل القخاءة ويأمخ بو ، وتكخار آخخ لمجسمة في آخخ قريجة لسحسج األخزخ الدائحي؛ 
أراد مغ خالؿ ىحا الّتكخار أف يخبط لغة الزاد  َوَطِشي( َوَطِشي َيا َوَطِشي َياوىي جسمة: )

بالػشغ العخبي وأف يجافع عشيا وعغ ىحا الػشغ، أما تكخار الحخؼ فيػ غائُب، نمسحو 
في  )في(فقط في قريجة صالح الجيغ باوية" لغة العخب"، مغ خالؿ تكخاره لحخؼ الجخ 

 مجحو لّمغة العخبية وما فييا مغ خرائز وصفات جسيمة.  
كخار جاء لمّتأكيج عمى ىحا السحتػى الّتعميسي بصخيقة محببة ُتدُيل عمى الصفل والتّ   

الحفظ، كسا ُتخسخ الفكخة في ذىشو، فإف كاف الّتكخار مسل بعس الذيء في شعخ الكبار؛ 
 فيػ ناجٌح ججًا وميٌع ومفيٌج في شعخ األشفاؿ.   

شكميا، وبحػرىا، بجاية أما السػسيقى الخارجية، والتي سشخكد فييا عمى القرائج و   
بالييكل العاـ لمشرػص؛ حيث نالحظ أف معطع  الشرػص الذعخية جاءت عمى الشَّسط 
الّتقميجي لمقريجة ؛ وىػ ما كاف أكثخ مالئسة لمصَّابع الّتعميسي الحي تتزسشو القرائج، 
 ماعجا قريجة صالح الجيغ باوية "تعمع الحخوؼ العخبية التي خخجت عغ الّشسط السألػؼ؛
ألنيا كانت ذات شابع حػاري ، والغسازي أيزا لع يمتـد الصابع الّتقميجي فكمساتو كانت 
تحسل بعس القػة والّتحجي وىي بعيجة قمياًل عغ غاية التعميع والّتعمع؛ نمسح فييا صػت 
الزسيخ وشمب الحخية، وىػ ما يتشاسب والذعخ الحخ، أما إذا انتقمشا إلى الّتفعيالت 

ة،  والتي نالحظ أنا الرجارة  فييا كانت  لمبحخ الستجارؾ فقج احتل والبحػر الّذعخي
السختبة األولى؛ حيث نمسحو في معطع الشرػص الذعخية السختارة ؛عشج كل مغ أحسج 

عشج  وسكيشة بمعابج ، وصالح الجيغ  -الستجارؾ-أميغ بيػض، وفتيحة سعيػد، ومجدوء
–ىخ حدشاوي"أغشية الحخوؼ" و مجدوءه باوية "لغة العخب"، ثع يميو بحخ الخجد عشج لد 

عشج ناصخ معساش، والبحخ الكامل عشج كل مغ حدغ دواس، والغسازي، ، ،  -الخجد
والبديط عشج الصاىخي، و مجدوء الخمل عشج لدىخ حدشاوي "الكالـ وأقدامو"، والدخيع 

ؾ ىػ مغ عشج صالح الجيغ باوية "تعمع الحخوؼ العخبية. وكسا قمشا سابقًا أف بحخ الستجار 
كاف الغالب في معطع القرائج؛ فيػ األكثخ مالئسة لسزسػف القرائج واألقخُب لألسساع 
لسا ؼيو مغ"خفة وسخعة في تالحق أنغامو، مسا يجعمو صالحًا لألغخاض الخؽيفة 
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، كسا تسيدت أيزًا باقي البحػر بديػلتيا؛ مسا سيل اإليقاع وجعمو خؽيفا (1)والطخيفة"
لجأ بعس الذعخاء إلى تقميز بعس األبيات مغ خالؿ "الجدء"  مالئع لمصفل، وأيزاً 

مثاًل ؛ مسا زاد مغ الخفَّة والّدخعة في اإليقاع وحقق الّشغع السػسيقي السصمػب، كسا أف 
البحػر القريخة ىي األندب لذعخ األشفاؿ، أما بالشدبة لمقاؼية والتي تمعب دورًا ميسًا في 

و الحفظ والّتسخف، فإنشا نالحظ عشج أغمب الذعخاء عجـ لفت انتباه الصفل وجحبو وتديل عمي
خخوجيع عغ نطاـ القاؼية السػحجة وعجـ االستغشاء عشيا، مسا حقق جانب ميسًا مغ 
اإليقاعية والسػسيؿية، فتمظ اّلشغسة السعادة محببة ججًا إلى نفدية الصفل، لكغ ىحا ال يسشع 

لّتعميسي الحي يحسمو مزسػف أف يكػف عشج البعس تشػيع بديط استجعاه اليجؼ ا
القرائج، كسا كاف حخؼ الخوي متذابو إلى حٍج كبيخ عشج معطع الذعخاء؛ حيث نمسح 
تػضيفيع  لحخؼ "الشػف والّجاؿ"  كخوي بكثخة  في معطع الُشرػص الذعخية؛ وىحا لسا 
ليسا مغ وقع وصجى في الشفػس؛ ألنيسا مغ الحخوؼ السجيػرة والػاضحة والتي تؤثخ 

 سساع وتجحب االنتباه.   في األ
 السدتهى الّتركيبي: -ب/ 

يعالج ىحا السدتػى" الصَّاقة التَّعبيخية الكامشة في أشكاؿ التَّخكيب الشَّحػي لمجسل؛ وذلظ   
مغ تقجيع وتأخيخ، وححؼ، واختيار بجائل ّتخكيبية  -العتبارات ّتعبيخية-مثل ما يحجث

ثل: الّتعجب، والسجح والحـ، واالستفياـ م -لريغة بالّتعبيخ عغ الجػانب الػججانية
، فيػ مغ أىع السدتػيات التي تصخؽ إلييا السشيج الّتعبيخي في دراسة (2)السجازي...إلخ."

األسمػب؛ ألنو يكذف عغ السمسح األسمػبي الُسسيد لمخصاب األدبي، والّذعخي بػجو 
 .الخرػص، فالّذاعخ يختار ألفاضو بعشاية لكي تتشاسب ومقاصج الّشز

ومغ خالؿ تتبع الطَّػاىخ الّتخكيبية في القرائج السجروسة، نالحظ تشػعًا في الّتخاكيب   
بات االسسية والفعمية؛ ولكغ الحزػر األقػى كاف لمّتخاكيب االسسية التي دّلت عمى الثَّ 

                                                             
ـ، 1978، 5ُيشطخ: نازؾ السالئكة، قزايا الذعخ السعاصخ،دار العمع لمسالييغ،بيخوت، ط: -(1)

 .132ص: 
 .61د.محي الجيغ محدب، األسمػبية الّتعبيخية عشج شارؿ بالي، مخجع سابق، ص:  -( 2)
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شبعا ألنيا تتشاوؿ عشػاف يتدع بالثبات وعجـ الّتغيخ؛ ألف الدماف والسكاف قج  واالستقخار؛
يتغيخ؛ لكغ الّمغة العخبية وحخوفيا تبقى ثابتة ال تتغيخ، كسا تتسيد ىحه الجسل بالبداشة 
وىػ ما يتالءـ مع السدتػى اإلدراكي لمصفل، ما عجا بعس األبيات التي كاف تستاز 

تتجاوز البداشة نػعًا ما، لكشيا ال ترل إلى درجة الغسػض  تخاكيبيا بكثافة تعبيخية
 والّتعقيج، مثل قػؿ الغسازي:

ْرُف الَيِجينْ             َأْىَهاِك، اَل الت ْغِريُب َيْسَشُعِشي، واَل الح 
 اَل لمت َآُمِر ِفي ِحَساِك ُيِريُد َقْتَل الَياَسِسينْ           

ِفيْن ال لم ِذيَن ُيَبيُته             َن الَغْدَر،والِحْقَد الد 
) أما الّتخاكيب الفعمية فكانت في بعس القرائج، نمسحيا كثيخًا في قريجة ناصخ معساش

تفهح بالسعاني -تجري عمى المدان-تذكر إن كتبتيا -تفرح إن قرأتيا-أحفظيا-تزىه
دغ دواس ىحا األخيخ نمسحو أيزًا في قريجة ح مغ خالؿ تػضيفو لمفعل السزارع، ...(،

في قريجة جساؿ  -الفعل السزارع- ، كسا نججهأىهاك..( -)  يدري ولكغ بشدبة قميمة 
 -) اقرأونجج فييا أيزًا حزػرًا كبيخًا لفعل األمخ  يتألق ُتدرك..(،-) يزخرالصاىخي 

) ونمسح فعل األمخ أيزًا في قريجة لدىخ حدشاوي  ال تخذى...(، -راقب -انظق
قريجة لدىخ حدشاوي"أغشية الحخوؼ" فشج فييا مديج بيغ الفعل أما  فاحفظها..(، -احفظو

، ومرصفى نحترم...(-يدكن -يجري -ساعدنا -ذّكرني -) عمسشيالساضي والسزارع 
(، نفدي... -يتآمرون  -يبيتهن  -أعذق -) أىهاكالغسازي أيزًا وضف الفعل السزارع

) "تعمع الحخوؼ العخبيَّة"  ونجج الفعل الساضي والسزارع عشج  صالح الجيغ باوية
ونمسح أيزًا تػضيفًا لمفعل  يحسيشي...(،-يفتك-يأتي-يركض-ُتبدين-يترتب-عمسشي

-)ستحهزالسزارع الّجاؿ عمى السدتقبل عشج كل مغ الصاىخي  الدائحي وحدغ دواس 
، نجج في ىحا التػضيف نػعًا مغ  األمل والّتفاؤؿ لسدتقبل المغة ستبقى..(-سأرعى

سا  كانت معطع التّخاكيب بديصة وسيمة دلت عمى الّتججيج والّتشػيع واالستسخارية العخبية، ك
) عمسشي بعس الّتخاكيب السخكبة نػعا ما عشج صالح الجيغ باوية في قػلو  نمسح فقط، 

، والغاية مغ تػضيف األفعاؿ وخاصة الفعل السزارع ىػ بابا أن أقرأ... أن أكتب ...(
ء مغ الحيػية والحخكة داخل كمسات الّشز، لكي ال يذعخ رغبة الذعخاء في إضفاء جد 

الصفل بالسمل، خاصة وأف ىجؼ القرائج تعميسي، فعامل الحخكة يديج مغ تذػيق القارئ 



 2020جهان11 العددــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجمة اآلداب والمغات

338 

ويزفى نػعًا مغ السخح داخل الّشز، وُيحّبب الصفل أكثخ في القخاءة والحفظ، كسا كاف 
ع القريجة، عشج كل مغ الصاىخي لصابع الخصاب أىسية كبيخة في إدخاؿ الستمقي إلى عال

 ولدىخ حدشاوي في مخاشبتيا السباشخة  لمّصفل.
غػي، والتي تشحرخ بيغ األسمػب الخبخي أما بالشدبة إلى أساليب بشاء الّتعبيخ المّ   

واإلنذائي فإنشا نجج في ُمعطع القرائج ُشػياف األساليب الخبخية؛ ألف السحتػى تعميسي 
ا نجج ألسمػب التَّػكيج ضيػرًا أو ممسحًا بارزًا في معطع وىحا ما يشاسب السقاـ، كس

الُشرػص، سػاء بالّتػكيج عغ شخيق تكخار الحخؼ، أو الكمسة، أو الّمفظ، أو العبارة؛ 
كانت الغاية مشو تأكيج السعشى وتخسيخو في الحىغ مغ خالؿ ؾيامو عمى تكخار الّتخكيب، 

نجج ىحا األسمػب حاضخًا  ،الّتأكيج عمى الحقائقلديادة  "إن"وأيًزا باستخجاـ أداة الّتػكيج 
وعشج  ) إني أىهاىا..(،، وعشج حدغ دواسإن كتبتيا...(-) إن قرأتياعشج ناصخ معساش 

، وعشج ) إن شا نبشي فخار الهطن..(، وعشج الدايحي  ) إن الحزارة ىاىشا..(الغسازي 
لسشؽية فشججىا في قريجة (، أما الشفي أو الّتخاكيب ا) إني أحب الذاي لدىخ حدشاوي 

(، لن أنداىا.. -) لن أىسميا(، وعشج سكيشة بمعابج ال يدحر.. -) ال يبمىحدغ دواس 
وكاف الغخض مشيا الّتأكيج عمى نقصة معيشة؛ وىي أف الّمغة   ) لم تُين..(،وعشج الدائحي 

 العخبية ستزل راسخة في فكخ كل عخبي، ال يجب عميو أف يشداىا وال أف ُييسميا. 
كسا شكمت الّتعابيخ اإلنذائية ممسحًا أسمػبيًا تعبيخيًا في الُشرػص السختارة، وساىست  

الصفل القارئ، بعجة أشكاؿ تشػعت  و في خمق جػ مغ التػاصل والحػارية بيغ الذاعخ
بيغ األمخ والشجاء والشيي والّتعجب، وكاف الشجاء ىػ األكثخ حزػرًا في معطع القرائج؛ 

يا  -يا لغتي..يا لغة الزاد.. -يا لغة القرآن.. تيحة سعيػد )حيث نمسحو عشج  ف
، يا لحن.. ( -) يا لغتي..وحدغ دواس  ) يا خالد.. (،، وجساؿ شاىخي ميراثي..(

يا  -) يا وليد..،ولدىخ حدشاوي"الكالـ وأقدامو" ) يا خير المغات.. (ومرصفى الغسازي 
) يا الجيغ باوية"تعمع الحخوؼ العخبية" (، وصالح ) أييا الّتاريخ.. ، والدائحي غالم.. (

...إلخ، فأسمػب الشجاء  يجحب الصفل ويثيخ انتباىو كسا يداىع في يا أطفال ..(-أبتي
إيراؿ الفكخة بصخيقة واضحة ومباشخة وىػ ما يتالءـ مع نفدية الصفل وقجراتو العقمية، 

) ، والغسازي الحرفا.. () ما أجسل ذا كسا نمسح أسمػب الّتعجب عشج كل مغ  الصاىخي 
، وسكيشة بمعابج ما غيرىا حفظت شريعة ربشا ُطهال الدشين..( –ما أجسل اسم الرسالة.. 
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، و نجج أسمػب الشيي عشج  ما أغشاىا..( -ما أحالىا.. -ما أكسميا.. -ما أطيبيا..) 
 -) اقرأواألمخ عشج الصاىخي  ) ال تكذب..(،لدىخ حدشاوي  ) ال تخذى ..(الصاىخي 

...إلخ، ومشو فقج ساىست كل ىحه األساليب اإلنذائية  في خمق جػ مغ راقب..( -انظق
الّتفاعل الستبادؿ بيغ الذاعخ والصفل، ىحا األخيخ ُيربح بجوره مذاركًا فعااًل في تذكيل 
دالالت الّشز، مسا يقػي نذاشو وُيشسي ممكات الّحكاء عشجه، فيتعمع بيحا السحتػى السقجـ 

 بة وُمذِػقة.لو بصخيقة محب
ندياحية؛ وىي الّتعابيخ الخارجة نػعًا ما عغ الّشسط عس مغ الّتخاكيب االكسا نمسح البّ    

الّتخاكيب نجج ضاىخة الّتقجيع ىحه السألػؼ كػسيمة أسمػبية وجسالية تثيخ القارئ، ومغ 
العشاصخ والّتأخيخ بارزة بذكل ممفت لالنتباه؛ كطاىخة أسمػبية تتسثل في تقجيع وتأخيخ 

غػي وتغييخ مػقعيا األصمي، وأىع تقجيع وتأخيخ نمسحو في ىتو السذكمة الخصاب المّ 
الشرػص السختارة ىػ  تقجيع االسع عمى الفعل أو عمى الجسمة الفعمية  في أكثخ مغ 
مقاـ؛ سػاء كاف اسسًا مفخدًا، أو جسمة اسسية، أو خبخ، أو شبو جسمة ؛ نجج ذلظ عشج 

 -ُتراثًا يحزن أوالديوفتيحة سعيػد )  جسيمة تفهح بالسعاني.. (، ) ألنياناصخ معساش 
-حرفًا يتألق ميدهراً -لغة القرآن ُتجسميا ) وجساؿ شاىخي  حبًا يخمه من أضداد..(،

) حرفًا نهراني عذب  دّفاق يجري ، وحدغ دواس  كمسات ُفرحى قد حسمت.. (
دبُّ يدكن –يجري خمف سميم  جرو -) بابا عمسشي األسساء، ولدىخ حدشاوي  كالكهثر..(

) ال لمّتآمر في حساك ُيريد قتل ، والغسازي ىذا صديقي ىيثُم جاء..( -في األدغال
،  وفي سياؽ آخخ نمسح تقجيع  الخبخ شبو جسمة "الجار والسجخور" عمى الياسسين.. (

وصالح  بيا غّشى الذادي.. (، -)  بيا ىدي الياديالسبتجأ عشج أحسج أميغ بيػض 
) و ناصخ معساش  في فحهاىا  بين الكتب..(، -) في أحرفيا  سر الحقبباوية  الجيغ

ا..(...، والصاىخي  في لغتي عجائب..( إلخ.  والغاية مغ تقجيع ) عشو الّتحريف لقد كف 
االسع عمى الفعل ىػ الّتأكيج عمى أىسية االسع، خرػصًا وأف القرائج تخكد عمى الّمغة 

سختمف األوصاؼ السحببة إلى الصفل والسالئسة لشفديتو؛ وىحا وحخوفيا وكمساتيا وترفيا ب
ما يشصبق عمى األسساء والرفات أكثخ مغ األفعاؿ، كسا زاد تأخيخ الفعل والجسمة الفعمية 

مغ جسالية الرػرة والّتعبيخ الفشي، مسا ًيثيخ القارئ الرغيخ ويعػده عمى  وشبو الجسمة
 مثل ىحه األساليب مغ الرغخ.  
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ا انتقمشا إلى أسمػب الححؼ؛ فإنشا ال نججه في كل القرائج، بل في البعس فقط؛ أما إذ  
وىحا راجع إلى الّتعبيخ والخصاب السباشخ والّمغة البديصة السػجية لمصفل، نمسحو عشج 

ال لمذين يتآمرون في حساك... ال لمذين ُيَبيتهن الغدر...قاُله : الغسازي في قػلو ) 
، وكأنو يدتيجؼ ذىشية الصفل الرغيخ ليصخح الدؤاؿ: يا مترفين(الّتأخر..قمت أنتم رمزه.

غة؟ أـ أعجاء الجيغ؟. ونجج ىحا األسمػب عشج حدغ دواس في مغ ىع ؟ ىل ىع أعجاء المّ 
تقجيخىا لػف بذختي سسخاء ، وأيزا ىشاؾ ححؼ  ) أصمي سامي   لهني أسسر(،قػلو 

فاألصل  ،الزاد   أمي.. وأبي () لغة عشج صالح الجيغ باوية " لغة العخب" في قػلو 
ىػ: لغة الزاد  لغة أمي وأبي، وىحا الححؼ لع يكغ لتفادي الّتكخار، فالّتكخار ميع ججًا 
لمصفل؛ ولكشو كاف تجشبًا لإلخالؿ بالييكل العاـ لمقريجة، وفي قريجتو األخخى" تعمع 

.. وما عشيا قد ) عمسشي األحرف واألشكال الحخوؼ العخبية" نمسح ىحا األسمػب في قػلو 
، فكل ما يتختب عشيا فقج تع ححفو؛ مغ أعجاد، ألػاف...عمى سبيل السثاؿ، ثع يترتب ..(

) باء: بجع ،  والّتقجيخ: لغ أسأـ أبجًا مغ حجيثظ، وأيزَا يقػؿ ) لن أسأم أبدًا...(يقػؿ 
والتقجيخ: يأتي ثع يحىب. وسخ جساؿ ىحا األسمػب ىػ مداىستو في  يأتي..يذىب(،

ط عقل الصفل وتحفيده أكثخ لمّتفكيخ، ؼيجعمو الذاعخ في رحمة دءوبة بحثًا عغ الكمسة تشذي
بحؿ جيج  السححوفة والسعشى السصمػب، ليسمئ ىحا الفخاغ الحي تخكو الذاعخ، فيتعػد عغ 

 حفد خيالو مغ جية ثانية.  في البحث مغ جية، ويشذط عقمو وي
 :السدتهى السعجسي والداللي -/ج

خالؿ ىحا السدتػى إلى دراسة الّجالالت السختمفة التي يقجميا الّدياؽ العاـ نيجؼ مغ    
لمقرائج، والتي عبخت عشيا لغة األبيات، وبعج اشالعشا عمى أبيات الشرػص الذعخية 
السختارة نالحظ أف ّتعبيخية السعجع تحسل لغة مباشخة وبديصة وواضحة؛ ألنيا لغة مػجية 

مغ جية، وأنيا قرائج مغ الذعخ الّتعميسي الحي يحسل  -كسا قمشا سابقاً –لمصفل أوال 
السزسػف الػاضح والّجاللة السباشخة ،لغة بعيجة عغ الّتمسيح والغسػض؛ لكشيا مسدوجة 

لغة تخاشب عقل الصفل وتدتيػي قمبو وخيالو،  ،بالعػاشف واألحاسيذ والسذاعخ
سيا ويحفطيا عغ ضيخ قبل أف يتعمّ  -الصفل-وتدتيجؼ وججانو في نفذ الػقت، ؼُيحبيا

قمب، وىحا ما فعمو أغمب الذعخاء في ىحه الشرػص، مغ خالؿ تػضيفيع لعجة حقػؿ 
"، حقل الّمغة العربيةأو " "الحقل الّتعميسي"داللية ؛ كاف السعجع الخئيدي والغالب فييا ىػ 
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) والحي بخز في كل القرائج مغ خالؿ تػضيفيع لعجة كمسات متذابية خاصة كمسة: 
اد-العربية -المغة -أكتب-اقرأ-عمسشي -العمم-الحروف األبجدية-الحرف-الكالم-الز 

، فتقخيبًا كل ىحه الكمسات ُمعادة في كل الشرػص الذعر ...إلخ(-األدب -الُفرحى
 "حقل اإلندان"؛السختارة ؛ وىي الكمسات السشاسبة لسػاضيع القرائج وأىجافيا، ثع يميو 

والحي  نمسح أيزًا  تذابو ممحػضًا في كمساتو في كل القرائج ماعجا قريجة الغسازي؛ 
) ألنو كاف يتحجث بزسيخ الغائب بجوف ذكٍخ لألسساء،  نحكخ مغ ىحه الكمسات 

-سعيد-ىيثم-وليد-بالل-الظفل-األم-األب-اإلندان-الرهت-المدان-األجداد
ارزًا وبرفة ممفتة لالنتباه ؛ وىػ ما حخؾ " ونججه بحقل العاطفةثع نمسح " غالم...إلخ(،

الجساد والدكػف السػجػد في الحقػؿ الدابقة وأضاؼ نػعًا مغ االنفعاؿ والسذاعخ التي 
 -الجسال-الفرح -) الحبتتالءـ ونفدية الصفل، حيث كانت أىع كمساتو تتسحػر حػؿ 

لدىخ عجا قريجة ئج ما ، وكانت في كل القرااليهى...(-العذق -الخير-الذكر
حدشاوي" الكالـ وأقدامو"؛ ألنو كاف يتحجث عغ قػاعج المغة وأقداـ الكالـ..، ثع نجج 

عشج معطع الذعخاء والحي أضاؼ أيزًا نػعًا مغ الجساؿ  "حقل الظبيعة  والكهن"
-) الربيعوالحيػية و الّتفاؤؿ والحخكة داخل الشرػص في عجة كمسات ُيحبيا الصفل 

، وىحه كانت أىع الحقػؿ البارزة في بحر...إلخ(-الغابة-جرالذ-الياسسين-الساء-الزىهر
"حقل ىحه الشرػص الذعخية، لكغ ىشاؾ حقػؿ نمسحيا في بعس القرائج فقط كػ 

" الحي نججه برػرة واضحة عشج صالح الجيغ باوية "تعمع الحخوؼ العخبية"، الحيهان
-الفيل-الجسل-األرنب-) الدبولدىخ حدشاوي " أغشية الحخوؼ" مثل تسثيميع بػ:  

، حيث كاف تػضيفيع ألسساء الحيػاف لغخض تعميسي؛ وىػ تعّمع الحخوؼ، لجحب الظير..(
الصفل ولفت انتباىو أكثخ؛ ألف الصفل يحب عالع الحيػاف ويسيل إليو كثيخًا، ونمسح  أيزًا 

"،  حقل الحربحقاًل بعيج نػعًا ما عغ الحقػؿ الدابقة، وعغ الغخض الّتعميسي؛ وىػ "
-الغذر-) التآمرعشج الغسازي في تػضيفو لكمسات ترب في ىحا الدياؽ كػ:  نججه

 ، وىي كمسات غخيبة بعس الذيء عغ عالع الصفػلة البخيء.     الحقد..(
أما بالشدبة لمسعاني وداللتيا؛ فقج جاءت كل كمسات الشرػص الذعخية تقخيبًا مبشية   

ج عغ الّتزاد والتشاقس، والغسػض عمى عالقة الّتخادؼ والّتذابو في سياؽ واحج بعي
والخمػز السبيسة، مسا زاد في وضػح السعشى و تأكيجه وّتخسيخو في ذىغ القارئ، كسا كاف 
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لمرػر البيانية والبالغية حزػر أسمػبي تعبيخي واضح خاصة الرػر التذبييية التي 
) لغتي مظر وندى، لغتي كدمي شيء نمسحيا برػرة واضحة خاصة عشج حدغ دواس: 

غال، لغتي أزىار فيحاء، حرف نهراني عذب دفاق يجري كالكهثر، لغتي مهج بحر 
) ، و فتيحة سعيػد ) خظهطيا جسيمة كزىرة الريحان..(، وعشج ناصخ معساش ماء..(

) أنا ، وسكيشة بمعابج أنت لي كالتُّرجسان ..(-عذبة عمى المدان كالربيع في البدتان
) لغتي وصالح الجيغ باوية  ي فجر اليقين..() أنت لوالغسازي  طير في دنياىا..(،

، قخيب السعشى أكثخ والّتأكيج عميو، وكاف الّتذبيو البميغ ىػ الغالب وذلظ بيجؼ ت كشز..(
ستعارية والتي شكمت  بجورىا ممسحًا أسمػبًا بارزًا في معطع الشرػص أما الرػر اال

)ىهاىا بيػض:  السختارة  نججىا حاضخة برػرة جمية  عشج كل مغ  أحسج أميغ
، و ناصخ ..(-لغتي صهتي الرادي –بيا غشى الذادي بسهاسم أعيادي -إنذادي

) ،و جساؿ شاىخي تجري عمى المدان..(–تذكر إن كتبتيا  -) تفرح إن قرأتيامعساش: 
)ال الّتغريب يسشعشي، وال والغسازي  حرفًا يتآلق ميدهرًا.. (، -خظًا يتساوج مدحهراً 

)فاض الدحر من ، وسكيشة بمعابج:  ُيبيتهن الغدر...( الذين –الحرف اليجين 
تتشاجى -أي مجد لبالد ال تغار -) أييا الّتاريخ سِجْل كل فترة،و الدائحي:  مجراىا..(

:) دمي وحدغ دواس ،لغة..ال َتُيِن..( –لدانًا قد تحديا بو حتى زمانا  –بمدان مدتعار 
و كاف أيزًا   طعم الدكر ..(، يدري فيو الحرف األزىر.. حرف حمه.. بل أحمى من

)ليا في األجداد  عذق في لمرػر الكشائية حزػٌر عشج كل مغ أحسج أميغ بيػض 
 ...إلخ .  ) بيا نرقى فهق الدحب ..(، وصالح الجيغ باوية: "لغة العخب"  األكباد..(

ات وكل ىحه الرػر البيانية الستشػعة زادت الّمفظ جسااًل والسعشى خفاًء، ونقمت كمس   
الشرػص ودالالتيا مغ السحتػى الّتعميسي الُسمل بعس الذيء خاصة عشج الصفل الحي 
ال يحب الذيء الثابت والجامج، فكدتو ىحه الرػر ُحمة مغ ألػاف البياف التي مشحت 
الّشز الصابع الّتذػيقي والّتحفيدي، فجفعت القارئ الرغيخ لتذغيل ذكاءه والغػص في 

 ثًا عغ السعشى والسغدى السصمػبيغ. ز الستخؽية بحدالالت الشّ 
 :خاتسة 
ختامًا نقػؿ أف أدب األشفاؿ ججيخ بالّشقج والّتقػيع، وىحا ما الحطشاه بعج تحميمشا     

لشرػص مغ شعخ األشفاؿ في الجدائخ؛ والتي كانت غشية بالطَّػاىخ األسمػبية الّتعبيخية 
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والّتعميسية وبيغ الؿيع الجسالية والفشّية، والجسالية، بُمغة متشػعة تجسع بيغ األىجاؼ الّتخبػية 
كسا كاف ىحا الذعخ يستمظ بعس الخرػصيات والسعاييخ السزبػشة التي تشصبق عمى 
الصفل وثقافتو، وُتخاعي حاجاتو الشَّفدية وخمفيتو الفكخية،  ومغ ىشا نقػؿ بأف السشيج 

نة وؾيسة، ويداىع في الّشقجي ضخوري ججًا وفّعاؿ في حقل أدب األشفاؿ؛ ألنو يديجه مكا
 رفع مدتػاه وإضاءة جػانب خؽية ال يمسحيا السشيج الػصفي الّتحميمي.   

بحاجة إلى السثابخة واالجتياد، وصحػة أىل العمع  -أدب األشفاؿ -وليبقى بيحا السجاؿ   
واالختراص، و بحاجة إلى السديِج مغ الػعي والثقافة واإللساـ بيحه السادة الُسقجمة 

حا األخيخ الحي يحتاج إلى مخاعاة  لحاجاتو ونفديتو، وبالصخيقة واألسمػب الحي لمصفل، ى
يجسع بيغ ىحا وذاؾ لُيقجـ ليع أدبًا نافعًا ومدميًا وخادمًا لستصمبات ىحا الصفل بأسمػب 

ىحا الصفل ويذػقو ويقجـ لو الستعة والفائجة، وأيزا يحفد كل مغ رفع قمسو  ذائقة يدتيػي 
  ؼيجعمو يشقجه بحب وشغف وافتخار. ليشقج ىحا العسل،

___________________ 
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 أبعاد الصورة الشعرية عند عمر أبي ريشة
  سعود مريم  د.
 فطيمة سعود د.
 جامعة الجلفة 

 
اتسع مفيػم الصػرة الفظية و تجاوز حصخه في  الشبيهيو والطجياز ميج،طا ى إلي  ملخص : ال 

الشبكيل الفظ  الكم  حيجثاا  وديجت وضيفية الصيػرة اليل ال اشفية و الشي ايخ في  ا حسياسى 
لشصيي م مايييارا لا لخأليية اي ثييل فيي  ثظلييل فكختييو وئاشفشييو إليي  مخا ييو و  ييامايو  ومسيي   

ألة لجى البائخ السػري ئطخ أب  رألبة ى واليحي الطلال ىػ رصج خصا ز الصػرة الب خ 
، ييج مييغ البيي خان الييحثغ نط ييػا بيييغ ايصييالة و الشججثييج فيي  إبييجائيع ى خاصيية فيي  صييػره 
البيييي خألة الطشسييييطة  الحاتييييية ى وا ،هييييان ى و تػفخىييييا ئميييي  ئظصييييخ الطفانيييي ة ى و الشمييييػألغ 

فيييييجا مييييغ ال يييياشف   و تشظييييػب صييييػره ت  ييييا لييييحلظ بيييييغ صييييػر الييييحىػلى وصييييػر ال مييييػ ى م
 الخومااسية ى مطشدنا   ظاصخ الصهي ة 

ـــات ـــة الكلم : الصيييػرةى الحاتيييية ى ا ،هيييان ى الشظيييام  ى المشيييداج ى   الشبييي يزى المفتاحي
 ال اشف  ى الخومااسية 

abstract : 
In olden days, the artistic images surpassed comparison and 

metaphore to arrive to what exists nowadays ; entire artistic formation. 

The image has become a way to transfer emotions and affect senses. 

Thus, it leads the reader to mesure the writes ‘s genius to deliver his 

ideas and feelings to the reader and listner. 

The actual article aims at revealing the characteristics of poetic images 

in the syrian poet abu richa ‘s works, who is taken as one of the poets 

who mixed betwen originality And novelty , particularly in subjective and 

allusive poems with a kind of surprise and emotional colouring, This 

image are a mixture of surprise,, superiority romance and ellements of 

nature. 

Key – words 
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Poetic imagery – subjectivity – allusion – increase – mixture withe 

nature – imagination – personification – remantic variety – surprise – 

superiority  -  
 مقدمة : 

،س   ىحا الطلال إل  تسميط الضػن ئم  الب خ السػري مغ خالل أحج أئالمو ى 
إذ إن لكل بمج ش خاؤه مطغ حطمػا لػان فغ الكمع ئهخ ايزمان ى و ف  إشار ئصخاا 
الهجثث ى ومع اخشياراا ئم  البائخ السػري السفيخ : ئطخ أب  رألبة و بجا  و 

خصا صو اي مػبية الفظية  فكيف فان الخومااسية ى حيث تشجفق ئػاشفو ى و تشجم  
  ت خألج صػره الب خألة ؟   

 :تعريف الصورة الشعرية -1
الصػرة الب خألة ى  فيفية تظاول البائخ لمطخ يات و الػنجاايات ف  مهاولة لظلل 
تجخبشو إل  الطشمل  ئم   رنة فهيخة مغ الش ايخ ف  مبائخه و ااف التو و ف  ذلظ إشارة 

و مج،طا فان مفيػم الصػرة الفظية ثشخاوح بيغ الشبهيو و  الػنجاايةى إل  شهي ة الصػرة
 474و ربطا الشطايل و ال ش ارة أ،ضا في  فطا ،لػل ئهج اللاىخ الجخناا  ت ) 1الطجاز

  2ىي( "أصػل فهيخة ين نّل مها غ الكالم إن لع الل فميا مشفخئة ئظياى و ران ة إلييا"
الخومااسيػن ال خب الصػر اللج،طة مصمليغ ال ظان يخيمشيع  أما حجثاا فلج تجاوز 

"و  3ثهجئػن صػرا نجثجة اضخة مبهػاة   ػاشف نياشة و ئطجوا إل  تكايف الصػر
خصػ خصػات وا  ة ف  الظطخألة والشصهيق فغجت أمخب إل  الط ظػألات إذ أص هت وضيفة 

لصػرة ئظج ح ى  الل الصػرة الل ئاشفة أو  تػضيم حالة أو بيان حكيلة فػضيفة ا
الط ظ  مجطالى و   ج أن فاات تسشطج مغ الطا ي و الطهسػس أص م ال يال مصجرا 

  4ليا
و ىحا ما أوضهو البائخ و الظامج ا اكميدي فػلخ ج ف  ت خألفو لمصػرة إذ ى  
اشاج لم يال و ،صّظفو إل  خيال أول : و ىػ الشصػر الحي ،بشخك فيو ئامة الظاسى و 

و م خف  ى مػامو الطالحطة  وخيال اااػي : ، ّز الطهجئيغ ى ثشجاوز  ىػ تملا   ى
الطالحطة و ال ا ة إل  ا بجابى و ثشع   ج ئطمية صيخ و إذا ة ى اع تبكيل و خمق 
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  و ثؤفج الّجار ػن الطهجاػن ئم  ربط الّصػرة الفظية  ا حساس ئم  ائش ار أايا  5نجثج
  6را لما لخألة حيغ تبكّميا ئاشفة"و يمة  اارتو "إذ تص م الصػرة مايا

و ،ّ خف أحطج الباثل الصػرة "  ايا الػ يمة الش  ،هاول بيا اي ثل الل فكختو و 
ى و ،طكغ اللػل إن الصػرة الب خألة تجخبة افسية ،ايبيا  7ئاشفشو إل  مخا و و امايو"

حا الش خألف   و ليحا تّ خف الصػرة   ايا "أاخ خّمفو ا حساس" و ااصالما مغ ى8الطخن
ال سيط ف  الطهظ  ال طيق ف  الط ظ  افيع أن الطشحوق لمصػرة الفظية ثجرك أايا ل تظشط  
ف  نػىخىا إل  ال الع ال ارن   لجر ااشطا يا إل  ال الع الّجاخم  لمّحات الطهجئةى ومغ 

و اطة ل ،طكغ أن امشطذ ليا تفسيخا خارج ذات الفظانى و أدػاره الظفّسية و الب ػرألة  
تكػن م االة الط ظػي لمهّس ى و ال فّ  لمط لػف ى و ال اص لم امى و ىكحا ،سشصيع أن 

 ، ّهخ ئغ رؤألشو الججثجةى و ،كبف ئغ إبجائو و ، ّهخ ئغ افسو بشفخ  
 :صوره الشعرية طبيعة  -0

ضطغ  -إن ئطخ أ ا رألبة واحج مطغ نّسجوا الخؤألة الفظية ئم  اخشالف مضاميظيا 
لفّظية الهّية ى الش  تؤفج حشطا شائخألة فّحة ذات خصػصيةى للج ئاش فائمية الصػرة ا

ئطخ أبػ رألبةى و خاصة ف  الظصف ايول مغ اللخن ال بخألغ ى فشخة فاات تبيج تظاحخا 
بيغ اللج،ع و الهجثث ى بيغ ايصالة و الط اصخةى بيغ الشيار الشلميجي و الخّومااس    و 

م  أص جة م شمفة ى أبخزىا الصػرة الفظية ى ف  خّضع ىحا ى فان شائخاا مجّج ا ئ
والػحجة ال ضػألةى و شهي ة الّمغة ى و الشخفيل ى و الهيت ايخيخ ى و الصا ع الحات   إّل 
أاو لع ثشجاوز أصالة الب خ ال خب ى أو لغشو  و ،طكغ اللػل: إن ئطخ أ ا رألبة نطع 

و مغ ىظا افيع الّسخ  نط ا ئضػألا بيغ ما ىػ أصيلى و ما ىػ نجثج ف بجب و أمشعى
و مج تهّجث الظامج ال خام  ئهج الػاحج لؤلؤةى ئغ نطاليات ا بجاب وران إبجائو الطشطّيد  

بيخا إل  الصػرة الب خألة  وماى ف  ش خ ئطخ أب  رألبة و الطالمم الخومااسية فيو  م
 الش  ئّجىا مغ أبخز ئظاصخه ا بجاعية و 

ة ىوا ،هان ى والاسيابية ى و الشظام ى والحشػان وتشّسع الصػرة الب خألة لج،و  الحاتيّ 
ئم  مباىج الهمع والّجىبةى فطا تطّيدت الصػرة ف  ش خه  الصهي ة الهّسية الش  تشجم  
مغ خالل الشخفيد ئم  الطكان والشجسيج ى والشب يزى والهخفة ىوال شلاللى والشفائل ى 

خّمية اامية مغ ا حساس ى تضف  وال شغخاق   ظاصخ الصهي ةى مطيدة الصػرة   ايا 



 0202جوان11 العددــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة اآلداب واللغات  

543 

ئم  بظا و الفظ  روحا مطيدة ى وتهلق فيو فيااا ئضػألا مّػحجا  و أبخز صفات الصػرة 
الفظية أايا  ا طا تجىبظا  صخافشيا ى ونّجتيا ى وألػااياى إّايا ل تشكخرى ول تلمج ى فطا أّايا 

مضيفا إل  السياق الّجلل   تطشاز  الشمػألغ ال اشف  الظفس  الحي ،سلصو البائخ ئمييا ى
  9الخمدي   جا ش ػرألا  فيظا ف  افسيو

 
 

 : أنواع صوره الشعرية -3
وخمق الصػرة الب خألة مغ أئلج ئطميات ا بجابى ذلظ أّن البائخ ثمج  فييا إل  تهصيع 
اللخا غ اللا طة ف  الشصّػر الط لػف و الطػروث لألشيان ى و ث  ج بظانىا ئم  اهػ ،لػم 

الطفان ة ى و الّجىبة ى و الّحىػل ئغ شخألق تفشيت الهظية الّمغػألة الشلميج،ة ى وإ،جا  ئم  
      10ئالمات ديخ ئا ،ة فيياى و لّ ل  ّخ ت ليج ىحه ال طمية رانع إل  أّايا اشاج ال يال

 وئطخ أبػ رألبة أكاخ ش خان نيمو إ،غال ف  الشججثج و ا بجاب مغ خالل الّصػر 
  إّاو شائخ ال يال ال اّلقى 11لهفاظ ئم  شكل اللصيجة و ليكمياوالطضاميغ  مع ا

   12، مق الصػرة   يجة ا ،هان و ،سكل فييا مغ روحو و افسو ما ،سشيػي اللمػب
وألخى البائخ ئهج اللا ر الهصظ  أّن الّصػرة ف  ش خ ئطخ أب  رألبة تظلسع إل  

الاكسار   وحػل شهي ة االاة أاػاب: و ى  صػرة الّحىػلى و صػرة ال مػى وصػرة 
ال يال لج،و ثخى أّن ئظاصخ ال طل الب خي مشػازاة ف  اصػصو ين الّدمغ شهح خيالوى 
وأكس و ميارةى ف ّج ال يال ئظجه فظيخ مشجفق  وىػ ،فيج مغ ايفكارى و الخمػز ى و ئمع 

  13الظفذ
فانػراو"   وى  ومغ الطباىج الش  تصّػر مبيج الاكسار ى الفشاة ف  مصيجة "م هج 

صػرة لفشاة بخألئة  تفشهت أحالميا مهل ايوانى في  تشصّمع إل  آفاق   يجةى و الجظ  ما 
 ثدال ئظيا   يجا  ،لػل أبػ رألبة ف  وصف تطااليا:

 وفلييييييييييييياة خيييييييييييييجر ليييييييييييييع تالميييييييييييييذ
 ومفيييييييييييييييييت و نفظاىيييييييييييييييييا   ذ،يييييييييييييييييال
 ماليييييييييييييييييييييييت و ميييييييييييييييييييييييال الػئيييييييييييييييييييييييج

 

 ئليييييييييييييييييييج مئدرىيييييييييييييييييييا ثيييييييييييييييييييجان 
 البييييييييييييييييييييييييييييييييطّػس م ملشييييييييييييييييييييييييييييييييان
 لألحييييييييييييييييييييييييالم مييييييييييييييييييييييييا آن ايوان

 



 0202جوان11 العددــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة اآلداب واللغات  

543 

إّن الش هيخ ئغ شيخ الفشاة و الا ياى  كػن مئدرىا لع ،هل ى ىػ ت هيخ فظ  ثشجاوز 
ملجار الكظا،ة إل  خمق تطاال لمفشاة ى ثشصّػره الحىغ مغ خالل تمظ الصػرة الّجالةى و ف  
ومػف الفشاة و تصم يا إل  آفاق   يجة إحساس ديخ مظشي   المشجا  أمام اطخاتيا 

خفة تطشج مغ ديخ ما ااشيانى و تمظ الهخفة ال ارنية الطشطامة ف  الطشصّم ة ى و ى  ح
الػمػف و الشصمع إل  آفاق   يجة ى تجّل ئم  حخفة  اخمية مػاميا اضج الّخغ ات وتػاهياى 

 و تبّػميا إل  اخشخاق الّجاخل اهػ ال ارج ى و الظفاذ مغ ئالع الّخغ ة إل  ئالع الف ل 
 فشاةى و الكشفان  ا شارة إل  فػايا )مالت(   واطة إ،جاز ف  ححف ما مالشو ال

و ىػ إ،جاز ثايخ ال يالى و ،فسم لو الطجال رح ا ليش ّيل  هخأّلة ما مالتى اع ،ج ن مػل 
الػئج لألحالم )ما آن ايوان( ى و ىػ مػل ،ضع ااكسارا لألحالمى ثظجفع تصّمع نجثج إذ 

طل الهخفة ف  تػالج مسشطخ بيغ ما تدال أاطار الفشاة شاخصة إل  ايحالم  وىكحا ت
مجطػئة اظا يات مغ أاطار شاخصة و أحالم   يجةى و مغ مػل الفشاة و مػل ايحالمى و 

  14حخفة الّخغ ات الّجاخمية و حخفة الػمػف ال ارنية
و فّل ىحه الملصات أمالىا ال يالى و م خوف أّن ال يال لجى الخومااس  ش ن  هخي 

مغ الهكيلة و الطجازى فيشجاوز ال المات بيغ الطػنػ اتى و  ، ّل مغ الػئ  و الاّلوئ  
ا فا ة مغ الصػر ال ارنية إل  خمق نجثج ، خح مالمهو مغ الّجاخل ى وفق الطبائخ 
الّجاخمية و الالافية ال اصة ى لشص م الصػرة الب خألة مبّ ة  ايلػان و ايصػات ى 

رألبة فيػ صّيا   ارب ى   يج اليجى فشبيخ الّجىبةى و ىػ ما تشػفخ ئميو صػر ئطخ أب  
،كسػ صػره  ايلػان و الطالل فك ايا ألػاح فظان أو ر ام مصػر  اربى ما فان ،س   
وران المفع و لكّظو ،س   وران الصػرى فيػ مغ مجر ة أب  تطام ى و ابغ الخوم  مغ ىحه 

  صػر -ف  نػ تيا -ى فلج ذىل   س الّجار يغ إل  تبهيو صػر ئطخ15الظاحية
  ،لػل الج/ "شػم  ضيف" "   و ما أرتاب ف  أّن  16البائخألغ أب  تطامى و ابغ الخوم 

أ ا رألبة أحج ش خا ظا الط اصخألغى الحثغ ا شصائػا أن ثجثخوا ىحه اآللة ى آلة الشصػألخ 
إ ارة حسظة فإذا ش خه مجاميع مغ أشياف و أش احى و ف اطا لو مغ ا طو حعى فيػ ثخ ع 

تمطع فييا خصػط ال ش ارات ى و ألػاايا ى و ضالليا   و ف ن روح  بخألبشو لػحات فهيخة
أب  تطام اللج،طة   ات اااية فيوى و ى  لع ت  ث و حجىا بل   ات أ،ضا روح ابغ 
الخّوم ى و الغخبيّيغ ى و   س ش خان الطيجخ ايمخألك   و لّ ل ذلظ ما ،ج ل  ثػااو 
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ى فالب خ ئظجه ليذ صػرا فاردةى وإاطا مش ة حكيكية  طا ،صػغ فيو مغ مبائخ و ت مالت
   17ىػ صػر مميئة  ايفخاح و ايحدان

 : الخيال و التشخيص في صوره -5
للج تطكغ ئطخ مغ الشب يز و نّج  فيوى و مظهو حيػألة خاصة و لّػاو بخألبشوى حش  
أص م صػرة مغ صػر تجسيج الشجخبةى و مج بخب فيو حش  أص م  طة دال ة ئم  

أش ارهى فالطجّخ ات الش  ثػضفيا ،طظهيا الهياة حيغ ثظشط  إليياى حش  ف اطا مصا جه و 
 ى  ش ػص ،هاورىا و تهاوره 

ومغ الصػر الب خألة ال يالية الش  ،طكغ رصجىا ى صػرة الّحىػل ى الطشجمية ف  
 مصيجتو الخّوضة الجا  ة حيغ ،لػل:

 أفيييييييييييي  ىييييييييييييحه الميميييييييييييية الطلطييييييييييييخة
 ئخفيييييييييت اليييييييييحىػل اليييييييييحي ميييييييييا ا 

 خ ،يييييا روضيييييش  ليييييع أنيييييجليييييظ ال يييييي
 

 أىيييييييييييييييع   رنا يييييييييييييييظ الطلفيييييييييييييييخة 
 إلييييييييييييييييظ ف حههيييييييييييييييت أن أاكيييييييييييييييخه
  يييييييييييييييييييػاك مػا يييييييييييييييييييية خّييييييييييييييييييييخه

 
فالصػرة ف  الهيت ايول تػح   الػحبة ى والغخبة ى والضياب   مطا ثػح    ن  يال 
مغ مكظػاات الصػر ى  ش خي روح البائخ أمامظا لكظظا افان  ف  الهيت الااا  ى أّن 

  إّاو مبيج رومااس ى الميل ى وضػن 18الطكان اللفخ ليسشكطل نػلشوالّحىػل نّخه إل  ىحا 
اللطخ ى والػحجة  للج  خل الهج،لة ى وىام ف  أرنا يا شط ا ف  السمػان ى وتجاىال 
لمحىػل الحي ألّع  وى وما مغ مؤاذ  ػى ىحه الخوضة ال يّخة  فال أئخاس لمجطالى ول 

لمكيان ى ول ئخبجة لمكؤوسى ول مطاىخ لمفخح دظان لمصيػرى ول  ساط لمظجام ى ول رمز 
  19والهيجة فيياى ين ال خألف مج ادشصهيا مسخا ى اع   خ مظيا مليليا

وأل ّيل لمبائخ أّن الخّوضة فاات اا طة حالطةى و أاو بدألارتو ليا ليال مج أدّضيا مغ 
ل صطشيا مضج يا  فيلجم ئم  الئشحار  ى ثشػ ّميا أن تصطت و ت او  أحالمياى و ،طا

  إاسااا ،جخح ى و ،سفخ  ال اياب:
 أ أمملييييييت أحالمييييييظ اليان ييييييات
 روألييييييييييييجك ل تجييييييييييييخي صييييييييييييطشظ

 

 ئميييييييييي   ييييييييييخر الّظ طييييييييييو الطييييييييييجبخه 
 20الخىييييييييييييل و ل تيشكييييييييييي  مئيييييييييييدره
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وألهّذ البائخ  الػحبة ى والفلخ ى وال ػفى فك ن و حبا  يظلس فج ةى وألشطا ى 
ف  ملهخة  فغ فييا الّظغع ى  البائخ فيشػىع أّاو مكيع )مغ الخوضة( ف  رمذ فهيخ ى

والدىػر ى والّخبيعى للج  اتت مسكظا لألش اح       ج أن فاات تهفل  اياذى اكشست 
أدصاايا شكل الهظانخ ى و ايفػاه الجا  ة الش  تصيم  ال صػت  وىظا ثهػح البائخ و 

مع ، شخف  للج فان ، كذ افسو ف  الخّوضة ى أو الخوضة ف  افسو إل أايا تطيخ وا
ىػاايا وااكسارىا ى فيطا ، اا  البائخ مايمو ى لكظو ، شصعى و ثشكّشع ين فهخألان ا اسان 

                  21تكطغ ف  صطشو الجام 
وما الحي أ،لع ف  ذاتو فل ىحه ال ػاشخ السّػ ان؟ أى  الهج،لة ال الية ؟ أم افسو 

  ، اشل الهج،لة:،جيهظا أبػ رألبة و ىػ  الطسكػاة   شػاك ال ػف واللمق ؟
 فيييييييييإا  أحيييييييييّذ  يييييييييو ىطيطيييييييييات
 فيييييييييييييحا شييييييييييييي م فيييييييييييييادخ شيييييييييييييجمو
 و مييييييغ فييييييّل صييييييػب فييييييع نييييييا ع
 حظاايييييييييييظ ل تلشمييييييييييي  الييييييييييييّحكخألات
 فييييييييييّ  ماييييييييييل مييييييييييا  ييييييييييظ لكّظيييييييييييا
 و لمغيييييييييييس تخايطيييييييييييو ال ظيييييييييييجليل
 و أثييييييييغ  سيييييييياط الظييييييييجام  ئميييييييي 
 و رميييز الكييييان و خفيييق الضيييػج
 تمػأليييييييييت فيييييييييػق زايييييييييػ  ال خأليييييييييف
 و لّطييييييييييا ت ّخألييييييييييت لييييييييييع تسييييييييييط  

 ييييييياةف صييييي هت خمييييييف نهيييييييغ اله
 

 الػحييييييييييػش و خب بيييييييييية الطلهييييييييييخة 
 و ذا شييييييييييييييييي م شييييييييييييييييياحح خظجيييييييييييييييييخه
 تطييييييييييييييييييدق صيييييييييييييييييييهاتو الهظجييييييييييييييييييخة
 ئمييييييي  وحبيييييييش  صيييييييػرا مصيييييييهّخه 
 أبييييييييييييييييت فهخألييييييييييييييييا   أن تطيييييييييييييييييخه

 و لمجييييييييييييييييييييّػ تسييييييييييييييييييييهيهو اللهييييييييييييييييييييخة
 مصارميييييييييييييييييظ الغضييييييييييييييييية الطدىيييييييييييييييييخة
 و ئخبييييييييييييييجة ايكييييييييييييييؤس الطسييييييييييييييكخه
 ئميييييييييييييي  وىييييييييييييييج لّحتييييييييييييييو الطظكييييييييييييييخة
  ييييييييييػى ضييييييييييهكو مظييييييييييو مسييييييييييشيشخة

و أحالميييييييييييا فكييييييييييخة مضييييييييييطخة
22 

 
وصف البائخ الخوّضة   وصافيا     تفصغ إل  أن ال خألف ،ّ خي حسظيا   و   ج 

البائخ ف  ىحا الطلام ل ،صف ئم  الصخأللة الشلميج،ة الط خوفة لجى الب خان اللجام  ى 
اللا طة ئم  الطهاكاة و الظللى و إاطا ئيج إل  الػلػج ف  ئطق الطبيج ى و فّجخ مغ 

ظية ى مجّسجة ف  أشكال ما ،ة ت هخ ئغ ئػاشف و  اخمو صػرا مبهػاة  الخؤى ال اش
    23أفكار ى و ربطا تشّهػل إل  رمػز لهالت افسية ، ااييا البائخ
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 : المرأة في صوره الشعرية  -6
ف  ايئع الغالل ى تجارب ئاااىا ى أو ت ّيمياى ئّهخ ئظيا  و مصا ج ئطخ أب  رألبة

يا ئم  شكل مصة مخّص ة  ال يال ى بحوق مخىف وأ وات مشطا كةى و ىػ فايخا ما ثخوأل
و مّدألظة  الصػر ال الغية  ون إ خاف وب اصة تمظ الطش ملة  هل الطخأة أثغ تشجسج 
بخائة الصػرة الب خألة   ثشجم  ذلظ أحج أبخز مصا جه ال اشفية ى مصيجة )ك س(   و 

" ى و الش  ا شميطيا مغ مصة "  ،ظ الجغ"ى و  ،ظ الجغ شائخ ئخف  غدلو لجارألشو "ور 
أاخ ئظو مصة مشمو إ،اىا مع دالمو الحي اّتيطو بياى و ميل أّاو أحخميطا ى ووضع مغ 

 رما ثيطا فػزألغ لم طخ 
 ،لػل  ،ظ الجغ ف  تغّدلو بيا: 

ااطييييييخ إليييييي  شييييييطذ اللصييييييػر و 
 بيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييجرىا
 ليييع تهييييل ئيظيييييظ أبيضيييا فيييي  أ ييييػ 
 ور ّ،ييييييية الػنظيييييييات ، شهيييييييخ ا يييييييطيا
 و تطاثمييييت فضييييهكت مييييغ أر افيييييا

 مجامييييية ميييييغ ففيييييياتسيييييكيظ فييييي س 
 

 و إليييييي  حداميييييييا و بيجيييييية زىػىييييييا 
 نطييييع الجطييييال فػنييييييا فيييي  شيييي خىا
 ميييييغ رألليييييييا ميييييغ ل ،هيييييييط   هخىييييييا
 ئج يييييييا و لكظيييييييي   كيييييييييت ل صييييييييخىا

 24ور ّ،ييييييييية و مّجامييييييييية ميييييييييغ اغخىيييييييييا
 

و أومع الػشاة بيظو و بيغ نارألشوى و زئطػا أايا تهل رنال آخخ ى و احشالػا حش  
فلشميا  ائة دض وى اع ئخف أايا بخألئةى فظجم و صجق  ،ظ الجغ الشيطة وى  افشخان ى 

 حدن و  كاىا 
 مال  ،ظ الجغ ف  راا و "ور "

 ،يييييا شم ييييية شميييييع الهطيييييام ئميييييييا
 رّوأليييت ميييغ  ّمييييا الايييخى و لصالطيييا
 مييج  ييات  يييف  فيي  مجييال وشيياحيا
 ميييا فيييان مشمييي  لييييا ياييي  ليييع أكيييغ
 لكيييغ ضظظيييت ئمييي  ال ييييػن  هسييييا

 

 و نظييييي  لييييييا اطيييييخ اليييييخ ى بييييييجثيا 
 اليييييييييػى شييييييييفش  مييييييييغ شييييييييفشييارّوى 

 و مييييييييجام   تجييييييييخي ئميييييييي  خييييييييّجثيا
 أ كييييييييي  إذا  يييييييييلط اليييييييييّح اب ئميييييييييييا

 25و أافييت ميييغ اطيييخ الهسيييػ  إليييييا 
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  و ،لػل أ،ضا:

 أمييييييا و ا لييييييػ ئاايييييييت ونييييييجي
 إذا ل مطيييييييييت أاييييييييي  ئيييييييييغ مخأليييييييييل
 و ، ييييييحلظ  السييييييفيو ئميييييي   كييييييا  
 ،ليييييييييػل مشمشييييييييييا  يييييييييفيا و نييييييييييال
 كصيييييييييا  الصييييييييييػر لييييييييو ااشهييييييييياب

 

 الطمطيييات وحيييجيإذا ا يييش هخت فييي   
  شصيييييييفخ حفختييييييي  و ،بيييييييق لهيييييييجي
 كييييييييييي ا  مهشمييييييييييي   يييييييييييالهدن وحيييييييييييجي
 و ت كيييييييييييييا  كيييييييييييان لييييييييييييذ ،جيييييييييييجي

 26ئميييييييييييا و ىييييييييييػ ثييييييييييح هيا  هييييييييييّج 
 

" مخأ ئطخ أبػ رألبة ىحه ايخ ار ف  ايداا ى ف ليطشو را  شو )ك س(  لكظو لع ،لف 
ةى وئّجل فيياى ئظجىاى و لع ثشليج بشفصيالتياى و إاطا أئا  الظطخ ف   وافع اللشل و الغيخ 

و دّيخ و ابشكخى و لع ،ج ل لمج ا ذ مػض ا ف  مصيجتوى و لع ،ج ل ال يااة الدونية 
 اف ا لمجخألطة  و إاطا ىػ ال جد و الجهغ الحي أصاب " ،ظ الجغ" ى ف كاخ مغ أوىامو و 

  للج 27ضظػاوى و فّجخ بخاكيغ الغيخة ف  أئطامو ى فااصهت  يػل ااره ئم  الطخأة الضهية"
ف  أبػ رألبة مغ روحو و مغ خيالو ئم  اللصة ما ن ميا ت خح مظه  آخخى أ لصو أض

ئمييا خاللا صػرا مهشكخة ى ابشكختيا ذاتو لشػح   ص ع الاكسار الحي أ  غو ئم  " ،ظ 
 الجغ" ى و الحي فان ال جد  ه ا ر يسا لو 

- غ" ى و ،هطمووإذا حّممظا الهظان الفظ  للصيجة )ك س( اجج البائخ ،سشظصق "  ،ظ الج
وتش ح اللصيجة  ئم  الئشخاف  هكيلة م اااتو الظفسية الها ة   -و ىػ ف  أوّج ت زمو

شكل مػاػلػج  اخم  ، اشل فيو " ،ظ الجغ" ذاتو مغ خالل اليػانذ ال فيةى و تيارات 
الطبائخ ال اشظيةى أو ل ّمو ،فشخض لحاتو مخألظا ثشػنو إليو فيهػح و ،هّجث و ،هاورى لكظو 

، خج ئغ  ا خة الحات الط زومة ف  ىحه اللصيجة الش  تشصػر ئهخ شكل  ا خي ى تمشل   ل
فيو الهجا،ة  الظيا،ةى ماّرة   جة  وراتى فف  الجورة ايول  ،صل ئميظا " ،ظ الجغ" و مج مشل 
"ور ا" ى و ن ل مغ رما ىا ف  ا ى ووض يا بيغ ثج،وى اع دمل ئميو الشخّ   بيغ ) ئيا( 

حه الك س اػب نجثج مغ الكؤوس ما شخب بيا و  طاميا أحجى و ل مّخت ئم  و)اشخب( في
شفش  اج،ع مغ مهل ولغ ثختبف مظيا أحج   ج اليػمى إايا الك س الب م  ش م الضهية و 
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روحيا ى تجّسجت ئم  ىحه الصػرةى ول بج مغ اللصاصى فغجا  يلف ف  الجهيع 
 فت ثجاه مهكػما مهل الطهاكطة ليشمل  الهكع ئّطا امشخ 

  ،لػل ئطخ أبػ رألبة:
  ئيييييييييييييا فيييييييييييييحي الكيييييييييييي س مييييييييييييا
 ليييييييييييييييييي  ومفيييييييييييييييييية م يييييييييييييييييييا أمييييييييييييييييييا

 

 مييييييييييّخت ئميييييييييي  شييييييييييفش  اييييييييييج،ع 
  28َم ا فيييييييييييي  ضييييييييييييّل الجهيييييييييييييع

 
و تظيال الصػرة الطخأل ة ئم   ،ظ الجغ ى وتمفم ونيو اار الجخألطةى وأل ّيل إليو أّن 

فشظلسع افسو إل  افسيغ  ش ها ثشظفذ و ت ػ  إليو الهياة ى ولكظو ل ثمهث أن ،هشخق بظاره 
م حبشيغ مطدمشيغ  و بيغ اليح،ان واّلتدان ل ،جج حال ول ميخبا إل  جخئة خطخى ، خس 
بيا ئػان الّسخ الحي ، ّح و و ثظ خ ئطامو  و ىكحا تشهّػل لفطة ) ئيا( إل  لفطة 

 )أشخب(: 
 اشييييييييييخبو و ل تشييييييييييخك نييييييييييخاح

 
 29الّسييييييخ ت يييييييػي فييييييي  صيييييييطيط  

 
، خض أبػ رألبة شخألط الحفخألات الط شداة ف  ذىغ)  ،ظ الجغ( ى و ف  الّجورة الاااية 

فشمػح صػرة الطخأة الفاتظة ى إذا دّظت دطختو  الظ ط ى و إن أدختو  هسظيا ى فلج رف شو 
إل  ئػالع مغ الػىعى ون مشو أئطع أمظياتياى لكظو ممق ين ال طخ بيظيطا مشفاوتى فلج بجأ 

ج ئظجه ديخ الّسخاب فػنع و نخحت رنػلشوى و البيل ف  لطّشو احثخ ئجده ى ولع ،ج
أشخق مكشئ ا   اع لذ  ال طخ ، هيا حش  تػىج  ّمو  طهياىاى  طا تطمظ مغ نطال 
واضارةى فطا ا شصاب أن ثخوي ليا دّموى و فان فشمظ الطهية الش  ماتت مش اخة  جخحيا 

خ الػر  ى و ىػ مج  ون أن تخوي رضي يا الجا ع الططآن  إايا امخأة ف   غ الخبيع و ئط
  تجاوز ال خألف إل  البشان ال ار  ،لػل ئطخ :
 كييييييييييييع ضهييييييييييييية م ييييييييييييجت   ييييييييييييلن

 لطيييييييييييييييييييا رأت فييييييييييييييييييي  خبيييييييييييييييييييفيا
 زحفيييييييييييييييت لشخضييييييييييييييي و و ماتيييييييييييييييت

 

 نخاحيييييييييييييييييييييييييييييييييييا تشػنييييييييييييييييييييييييييييييييييع 
 الجيييييييييييييييييييييػب الطميييييييييييييييييييييم ثيييييييييييييييييييييخّوب

 30و ىييييييييييييييييييػ  يييييييييييييييييياق ثخضييييييييييييييييييع
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وف  الجورة الاالاة وايخيخة اخى الضهية اا طة ى و ال اشق ال اند ثش ممياى تجشاحو 
ال ػف مغ الطسشلهل وتشصائج  وافع الغيخة ف  افسوى وتغّيع الجايا ف  ئيظيوى ىػانذ 

فيلجمى وألهجعى وألضصخبى للج تهصطت   ا تو ال ا سة اا طةى وال اشق مسّيجى و الغيخة 
اليػنان ت صف  وى و ي ت  الغج  وىػ أكاخ ئجدا ما امت اضارتيا  تشػىج ثػما   ج 

و يص م رّمة  الية تشالش  ف  الشخابى و تصيخ  ثػمى و ئػ ه ثحبل  ائة   ج  ائةى
  ى  ئظج ح ممكا لسػاهى إن الكػن ئم  اتسائو ،ضيق ف  ونو ال اشق الغيخان 

 
 أ،ضييييييييع ديييييييييخه ىييييييييحه الظ طيييييييي 
 و ،هيييييييي  للييييييييج نييييييييّف الخّضيييييييي 

 

 مشييييييييييييييييييي  و يييييييييييييييييييجت تخبييييييييييييييييييييا 
رش يييييا و ضييييياق الكيييييػن رح يييييا

31 
 

خب مػ ا الّجا خة مغ وىكحا ت ت  المهطة الها طةى حيث تشػحج الطشظامضاتى و ،لش
الاغالقى و ثهجو الهل ونيا مغ ونػه الكخاليةى و تطيخ الهياة شكال مغ أشكال 
الطػتى إّن ايا،ة الظيار بجا،ة الميلى و فيو تطشج ثج ال اشق اللاتل إل  خظجخه ايايعى و 
،ص غ  و الجسج الغسى فيمشػي ئم  ثج،و  اع ،هطمو فيهخموى وألضع مظو ف  ا  شطل 

ئم  ف مو الطظكخ ثػم الكيامةى حيث تظ  ث الجاة الطيشةى و ئظج ح تشهصع الك سى  شاىجة
و ثمشل  ال صطان )ماتل وضهية(  أما اآلن فلج ااشي  الشخّ   بيغ الف ل و ئجم الف ل 

   32بيغ الهياة و الطػت فالشلت المفطشان )اشخب و ئيا(
 مشمشييييييييييييييا و المييييييييييييييل ثيييييييييييييظفس
 و مييييييييييجام   تجييييييييييخي و ففيييييييييي 

 رئظيييييييييييان ضييييييييييياقىييييييييييي  ومفييييييييييية 
 فهطميييييييييييييييت شيييييييييييييييمػ ضيييييييييييييييهيش 
 و نهميييييييييت ميييييييييغ تميييييييييظ الجظييييييييي 
 و ديييييييييييييييييجا أحصطييييييييييييييييييا أميييييييييييييييييام
 فاشييييييييييخب و ئيييييييييييا فييييييييييي  مييييييييييا

 

 ئظييييييييييييييييو أ ييييييييييييييييخاب الّظجييييييييييييييييػم 
 فييييييييييييييييييػق خظجييييييييييييييييييخي ايايييييييييييييييييييع
 بيػليييييييييييييييييييييا حمييييييييييييييييييييع الهميييييييييييييييييييييع
 و الظيييييييييييييييار حطيييييييييييييييخان اي ،يييييييييييييييع

 ك  ييييييييي  و ميييييييييغ تميييييييييظ الّكميييييييييػم 
 ا فيييييييييييييييييي  ضييييييييييييييييييل الجهيييييييييييييييييييع

 33مييييييييّخت ئميييييييي  شييييييييفش  ايييييييييج،ع
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 ئخض ئطخ أبػ رألبة ىحه اللصيجة الطصهػئة  ايلع ى وال حاب ى والهل ى واياااية 
والغيخةى اللاتمة ى والبيػة ى وال جد   وى  م خػذة ئغ مصة " ،ظ الجغ"   لكظو تّصخف 

وأخخنيا بخؤألة فظّيةى م شطجا ئم  إ،هان ش خه ى و الغػص ف  خ ا،ا الظفذ ا اسااية  فييا
ئطخ أبػ رألبة مشطكظا مغ اللصيجة ى ائشطا ا ئم  خيالو الػا ع ى و الطشبا ةى و ثهجو 

ملجرتو ئم  خمق و ابشكار الصّػر الججثجةى فلج نّسج أمػى صػر ااكسار ا اسان ى أمام 
مبائخه الطش اثظة بيغ الهل ى و الهلج ى و اياااية ى و الخغ ة والاشلام  و بّيغ إل  أي 

 ،ا الض ف حّج ،طكغ أن ،صل الطخن إل   اا
والشججثج الحي أت   و ئطخ أبػ رألبة ى ىػ ف  تصّػر ىحه الك س ى الش  شالطا فاات 
تخمد إل  ال خبجة والشخام ى و السكخ ى والّبيػة  وى  الصػرة الشلميج،ة الطػرواة لمك سى 

أص م لمك س تصّػر نجثج ى أماله خيال البائخ و  -ئطخ أب  رألبة-أما ف  مصيجة 
هت الك س رمد ش م ى ثايخ ف  الظفذ فل مبائخ اللمق ى وايلع ى إحسا و ى إذ أض

وال ػف ى والشخّ   ى والضصخاب  و أص م حامميا ف  حيخة بيغ شخبيا أو تخفيا   و ف  
 كال الهالشيغ ىػ مش ّحب بيا و م يا        

 :    الطبيعة في صوره الشعرية -7
الش  أحهيا لّهج الشّصػفى و تػحّج ومغ صػرة الهج، ة أ،ضا والطسشػحاة مغ الصهي ة 

م ياى و راح ، ّهخ مغ خالليا ئغ مبائخه ى وىػ ،طظهيا مغ الهياة والكيطة الب ن 
الكايخى ول ثش حىا مجّخ  ما ة لمشصػألخى بل ى  حّية مشهخفةى فيػضف ئظاصخ الصهي ة 

فشو و ى ليخ ع االث لػحات  ارئة لمفجخ ى والطييخة والطسانى و ،صّػر الكػن ف  حخ 
 تغّيخه ىحه ايبيات:

  ،لػل ف  وصف الفجخ مبّ صا:
 ايييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييس الفجييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييخ مييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييالال ثشمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييػى 

 34فيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييػق الصهي ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية ال خ يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييان 
 

  و ،لػل ف  وصف الطييخة الش  ت ت  لش هخ ئغ فسل اليل فشض ف الهخفة و تفشخ:
 لييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ط الّسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييل و اليجيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييخة تييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييظلس

 35و تصيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييػي مصيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييارف ايفييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييان
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 إاارة لطا ،ّ ج  و مغ ألػان صاح ةو ، ت  ليصف الطسان الحي ثهجو أكاخ 

 و مييييييييييييييييييا تطييييييييييييييييييػج  ييييييييييييييييييو مييييييييييييييييييغ حخفيييييييييييييييييية فان يييييييييييييييييية
 بميييييييييييييييييييييير الطظهظيييييييييييييييييييييي  فجيييييييييييييييييييييياز مييييييييييييييييييييييجى الصييييييييييييييييييييييخف
  هيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييذ مفجيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييع ايا يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييان

 
وبش ّممظا ىحه الّمػحات الطضيئة   لػان ال يال اجج أن البائخ ، شطج ئم  االاة أ اليل 

ت ّج ه و  ى  اللز والشصػألخ ى و الطلاراة  ليحا اخى أن مػمف البائخ مغ الصهي ة ف 
 تّظػئو و اخاه ى ىػ مػمف أخالم  ثجل ئم  شهي ة الهضارة ال خبية و الالافة الصػفية 

للج أفسم البائخ مجال رح ا لطاىخة الشب يز ى فالفجخ رنل ثظيس مالل اللػىى 
ثشمػى مشظ طا ئم  صجر الصهي ة ىحه الطخأة الفاتظة ال خ ان ى و الش  ثظػب ئغ اصليا 

سان فيػ أكاخ حطا مغ الفجخ إذ ثشظ ع  المّحة الش  ،غشظطيا فّمطا  ظهت أما الط نطالياى
 الفخصةى فال مجال لغيخ ا اارة و ط ايلػان الصاخ ة والطش ة الاّلىاة 

 : خاتمة
وىكحا  فإن الصػرة الب خألة ل طخ تطشيدج  ال اشفية ى و تليػم ئمي  خاصيية الشبي يز و 
الشجسييجى وفييان ،جيييج تهػألييل الشيارألر إليي  صييػر فظييية اا ضية ى فطييا ثشفييظغ فيي  الػصييف و 
الخ ييع و الش يييل ى مش  ييا البيي خان الخومااسييييغ ى و الشصييػألخ أ يياس فظييو ى و صييػره فيي  
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 التراكيب الشحهية وطرائق تدريدها
 طالب دكتهراه زايدي لسين

 جامعة دمحم خيزر بدكرة
 
 سمخص:ال

اليجف مؽ ىحا البحث ىؾ التعخف عمى الظخائق القجيسة والحجيثة السدتخجمة في  إن     
وأييسا أفزل لتحريل معخفي جيج. فاليجف األساسي مؽ تعميؼ  تعميسية الشحؾ العخبي

قؾاعج المغة العخبية ىؾ تسكيؽ الستعمؼ مؽ الفيؼ واإلفيام عؽ طخيق التعبيخ الدميؼ الؾاضح 
ئق تعميؼ الشحؾ العخبي مؽ بيؽ القجيسة والتي نحكخ مشيا، وتتشؾع طخا. الحي يشظق بو

الظخيقة الكياسية وتقؾم فمدفتيا عمى االنتقال مؽ الكل إلى الجدء،أما الظخيقة االستقخائية 
فيي تشظمق مؽ األمثمة إلى القاعجة،أما الظخيقة الشص األدبي وتقؾم ىحه الظخيقة عمى 

متكامل السعاني،مؽ بيؽ الظخائق الحجيثة تجريذ القؾاعج الشحؾية مؽ خالل،عخض نص 
نحكخ: طخيقة تحميل جسل نص مؽ الشرؾص،أما الظخيقة التكاممية وتقؾم ىحه الظخيقة 

 عمى تجريذ الشحؾ العخبي مؽ خالل الشذاطات التعميسية اآلخخى.
 الكمسات السفتاحية: 

 تحميل الجسمة؛ التكاممية. الكياسية ؛الشص األدبي؛
Abstract: 
The aim of this research is to identify the old and modern methods 

used in the teaching of Arabic grammar, and which one is better to 

achieve good knowledge results. The main objective of teaching 

Arabic grammar is to enable the learner to understand and be 

understandable through clear and accurate expression. The 

methods of teaching Arabic grammar vary from one to another. for 

example the standard method which based on moving from the 

whole to the part. The inductive method moves from the example to 

the rule. The literary text method is bases on teaching grammar 

through an integrated meaning texts. Among the modern methods 
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there are: the method of analysis of  texts, the integrated method 

which teaches Arabic grammar through other learning activities 
Key words: Standard method, inductive, literary text method, whole 

analysis text, integrative. 

 
 مقدمة:

جاء الشحؾ ابتجاًء في مقجمة عمؾم المغة التي حغيت بالجراسة ،ولؼ يذيج الفكخ العخبي    
واإلسالمي مجارس في عمؾم العخبية أكثخ مسا شيجه في ماتي الفقو والشحؾ ،وإذًا أثيخت 
مذكمة في صعؾبة المغة العخبية يتبادر إلى األذىان صعؾبة الشحؾ العخبي،وقج بالغ 

المغة في صعؾبة الشحؾ العخبي والشحؾ في حكيقة أمخه يعج عسق الشغام السذتغمؾن بتعميؼ 
العقمي لمغة العخبية،وقج عاب آخخون عمؼ الشحؾ أنو عمؼ أخخ الكمسات أي عمؼ ما 
اصظمح باإلعخاب،وىؼ عمى حق فيسا ذىبؾا إليو مؽ الفيؼ اليديخ مؽ كمسة اإلعخاب ، 

بؾصفو عمسًا أو مادة دراسية  ،فكمشا نعخف ولؾ كان األمخ أواخخ الكمسات لسا كان لمشحؾ 
أن الفاعل مخفؾع والسفعؾل بو مشرؾب  وإن الفزالت في الشحؾ مشرؾبة ،لؾ كان األمخ 

 مجخد األواخخ لتؾقف بحث الشحؾ عشج جيؾد أبي اسؾد الحؤلي.
والقؾاعج الشحؾ وسيمة مؽ الؾسائل التي تداعج عمى إجادة المغة ومسارسة القخاءة، و 

ة بمغة صحيحة خالية مؽ األخظاء، وتداعج عمى الجقة التعبيخ وسالمة األداء الكتاب
وضبط الكمسات ألن عجم مخاعاة القؾاعج الشحؾية يتختب عميو فداد في السعشى، وقمب 
الفكخة وسؾء في الفيؼ ،فشحؽ نتعمؼ القؾاعج الشحؾية لشقؾم ألدشتشا ونيحب كتابتشا وليذ 

فًا مؽ األىجاف التعميسية،ومسا سبق  يسكششا أن نظخح السقرؾد مؽ تعمسيا أن تربح ىج
مؽ الظخائق التعميسية أفزل في تعميسية  الشحؾ العخبي، الحجيثة  اإلشكالية التالية : أييسا 

 أو القجيسة؟.
 والتي تتفخع عشيا مجسؾعة مؽ التداؤالت،ما معشى الشحؾ وقؾاعج المغة؟

 ما ىي أىسية تجريذ الشحؾ ؟
 لستعمسيؽ في القؾاعج الشحؾية؟وما أسباب ضعف ا
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 ما ىي أسذ تجريذ القؾاعج الشحؾية ؟
 ما أنؾع طخائق تجريذ الشحؾ العخبي سؾاء أكانت قجيسة أو حجيثة ؟

 / مفههم الشحه:1
لمشحؾ تعخيفات كثيخة نحكخ مشيا تعخيف ابؽ جشي الحي يقؾل"ىؾ انتحاء سست كالم العخب 

سع،والتكديخ وإلضافة والشدب وغيخ ذلػ،ليمحق في ترخفو مؽ إعخاب وغيخه كالتثشية والج
والشحؾ في (.1)مؽ ليذ مؽ أىل المغة بأىميا في الفراحة فيشظق بيا وإن لؼ يكؽ مشيؼ ".

المغة يعشي الظخيق والجية ويدسى ىكحا الن الستكمؼ يشحؾ بو مشياج كالميؼ أفخادًا 
بيا أحؾال التخاكيب العخبية مؽ وىشاك مؽ يعخفو عمى "أنو عمؼ بقؾانيؽ يعخف  ،(2)وتخكيبًا"

 (3)اإلعخاب والبشاء وغيخىا، و ىؾ عمؼ بأصؾل يعخف بيا صحة الكالم  وفداده.
أما قؾاعج المغة فيي القؾانيؽ التي تحكؼ المغة ،والتي يتخكب الكالم بسؾجبيا مؽ أجداء 

ا ليذ مختمفة مثل القؾانيؽ الرؾتية وقؾانيؽ تخكيب الكمسة وقؾانيؽ تخكيب الجسمة ،لح
 (4)ىشاك لغة دون قؾاعج.

 وعميو فقؾاعج الشحؾ العخبي تعتبخ أداة ىامة مؽ أجل ضبط كالم متعمسي المغة العخبية.
ىشاك عجة أسذ يسكؽ االعتساد عمييا ي تجريذ  /أسس تدريس القهاعد الشحهية:2

 القؾاعج الشحؾية يسكؽ إجساليا في الشقاط التالية:

                                                 
، 3ابؽ جشي،الخرائص،تحقيق عبج الحسيج ىشجاوي،دار الكتب العمسية،بيخوت، ط (1)

  .88،ص8008
أحسج مؤمؽ،المدانيات الشذأة والتظؾر، الجيؾان الؾطشي لمسظبؾعات (2)

 .5،ص8،8005الجامعية،الجدائخ،ط
،المغة العخبية مشاىجيا وطخائق عبج الكخيؼ عباس الؾائمي يشغخ طو حديؽ الجليسي وسعاد(3)

 .979،ص8005تجريديا،دار الذخوق،األردن،دط،
4   يشغخ: فتحي ذيان سبيتان،أصؾل وطخائق تجريذ المغة العخبية،دار الجشادرية ( ( 

.9،ص9،8090،األردن،ط   
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ونعشي بحلػ أن نتخيخ مؽ الشحؾ ما لو صمة  الهعيفية: االتجاه إلى تعمم قهاعد الشحه-
 وثيقة بحياة الظالب العامة و ما يدتخجمو برفة مدتسخة في قزاء حاجاتو تحجثًا وكتابًا.

والشػ أن الجافعية تداعج تعمؼ قؾاعج المغة  استغالل الدافعية لدى الستعمم:-
ة عمى حل السذكالت وفيسيا،ويدتظيع السعمؼ أن يجعل دراسة قؾاعج المغة قائس

 ،فاألخظاء التي يختكبيا الظالب
في كتاباتيؼ أو التي يخظئؾن في قخاءتيا قج تكؾن مؾاضيع دراسية لمظمبة يثيخ السعمؼ 
خالليا دافعية الظالب نحؾ أسمؾب معيؽ ليؾجج لجيو الجافع الحي يجعل عسمية التعميؼ 

 مدتداغة ومقبؾلة .
: ومسا سبق يسكششا أن نقؾل أن لجة مذكالت الشحهالبعد عن الترتيب التقميدي في معا-

تعميسية الشحؾ العخبي ال يسكشيا أن حجث إال بؾجؾد أستاذ متسكؽ  لغؾيًا قادٌر عمى تبديط 
 قؾاعج المغة العخبية لمستعمسيؽ.

 
وتخميرو مؽ الذؾائب ومؽ كثيخ مؽ السرظمحات الفشية و الذؾارد المغؾية التي  ال تعؾد 

 (5)ظالب واإلقالع عؽ حفظ السرظمحات والريغ السشحظة.بالفائجة عمى ال
التركيز عمى اكتداب األطفال بعض السهارات الشحهية في السرحمة االبتدائية من خالل -

 القهاعد الشحهية:
مؽ غيخ الجخؾل في معشى السرظمحات ومع الشسؾ الفكخي يتؼ االنتقال إلى بيان الكمسة 

غيخ إسخاف  مع التخكيد عمى الجانب التظبيقي في في الجسمة وتقجيؼ السرظمحات مؽ 
  االستعسال.

تدييال لسيسة السعمسيؽ ضبط كتب الشحهية بالذكل نرًا وشرحًا لمقاعدة وتدريبات:-
 والظمبة معا .

                                                 

تجريذ ميارات المغة العخبية وآدابيا، دار الكتاب  شغخ :عبج الفتاح حدؽ البجة،أساليبي (5) 
 . 848،843،ص8005الجامعي، اإلمارات،دط،
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العسل عمى إخخاج كتب الشحؾ إخخاجًا جيجًا والتجرج في نؾعية األمثمة السدتخجمة كتب -
 السباشخة لمستعمسيؽ في السخحمة االبتجائية. قؾاعج المغة،انظالقًا مؽ الخبخة

عمى أن نبحا بالذفؾية فرل التسريشات في الكتب قهاعد المغة ،إلى الذفهية وكتابية:-
أوال وعمى  أن يتؼ االنتقال مؽ الديل إلى  الرعب وتخاطب التسخيشات الكتابية 

 السدتؾيات العميا مؽ السعخفة.
 أن تحزي أسئمة الزبط والتعميل واإلعخاب بالعشاية. عمىتشهيع األسئمة في التسريشات:-
عمى أن ال تديج نريب القؾاعج عؽ ثمث الؾقت تخريص وقت لمتدريبات الشحهية:-

السخرص لمغة العخبية في السخاحل كافة،وعمى أن يدتسخ تجريذ الشحؾ حتى نياية 
 (6)السخحمة  الثانؾية.

يعتبخ الشحؾ أو القؾاعج الشحؾية مؽ    : طرائق قديسة في تدريس قهاعد المغة العربية -3
بيؽ فخوع المغة العخبية التي شغمت اىتسام السخبيؽ والسيتسيؽ بأصؾل تجريذ المغة العخبية 
وطخائق تجريديا، وأثيخ ججل واسع حؾليا سببو األىسية الكبيخة التي أعظيت لجرس الشحؾ 

نتيجة لرعؾبة القؾاعج الشحؾية السفيؾم الغيخ الرحيح لظخائق تعميسو أو معشاه ووعيفتو،و 
 وسسعتيا وأصبح مؽ الرعب اختيار طخيقة معيشة ترمح لتجريذ الشحؾ ،وىحا

 األمخ أدى إلى عيؾر عجة طخق لتجريذ الشحؾ وىي:
 الظريقة القياسية:-3-1

تعج ىحه الظخيقة مؽ أقجم الظخائق الستبعة في تجريذ الشحؾ ، وتقؾم فمدفتيا عمى    
إلى الجدء،وىحا يتظمب عسميات عقمية معقجة،ألنيا تبجأ بالسجخد ،أي  االنتقال مؽ الكل

بحكخ القاعجة كاممة ،في ىحا مخمفة لديخ الشسؾ المغؾي لجى الستعمسيؽ ،فالسعمؼ بعج أن 
يكتب القاعجة يبجأ باستخخاج الشتائج الفعمية والسشظكية ،مؽ خالل تجقيق ما تحؾيو تمػ 

 السفاليؼ .

                                                 
السؤسدة الحجيثة يشغخ.عمي سامي الحالق،السخجع في تجريذ ميارات المغة العخبية وعمؾميا، (6)

 .306،307،308ص 8090لمكتاب،لبشان،دط،
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ي ىحه الظخيقة مؽ حيث فيؼ الظمبة لمقاعجة ووضؾحيا في أذىانيؼ  وتأتي فكخة الكياس ف
ومؽ ثؼ يكيذ السعمؼ أو الظمبة األمثمة الججيجة الغامزة عمى األمثمة األحخى الؾاضحة 

 (7)وتظبيق القاعجة عمييا.
 خظهات الظريقة القياسية:-3-1-1
 التسهيد ـ أو السقدمة:-9

لججيج،وذلػ بالتظخق إلى الجرس الدابق،ذلػ وىي التي يتييأ فييا الظمبة لمجرس ا   
 يتكؾن لجى الظمبة خالل ىحه الخظؾة الجافع لمجرس الججيج واالنتباه إليو.

 عرض القاعدة:-8
تكتب القاعجة كاممة ومحجدة وبخط واضح ويؾجو انتباه الظمبة نحؾىا،بحيث يذعخ الظالب 

يؤدي السعمؼ ىشا دورًا بارزًا أن ىشاك مذكمة تتحجى تفكيخه،وأنو يجب أن يبحث عؽ الحل،و 
 في التؾصل إلى الحل مع طمبتو.

وإذا كانت القاعجة مظؾلة يسكؽ تجدئتيا أو تقديسيا عمى أقدام يتشاول السعمؼ كل قدؼ 
 مشيا بؾصفو قاعجة مدتقمة.

 تفريل القاعدة:-3
ثمة بعج أن يذعخ الظمبة بالسذكمة يظمب السعمؼ في ىحه الخظؾة مؽ الظمبة،اإلتيان بأم  

تشظبق عمييا القاعجة انظباقًا تسامًا،فإذا عجد الظمبة عؽ إعظاء  أمثمة فعمى السعمؼ أن 
يداعجىؼ في ذلػ،بأن يعظي الجسمة األولى ليعظي الظمبة أمثمة أخخى قياسًا عمى مثال 
أو أمثمة السعمؼ وىكحا يعسل ىحا التفريل عمى تثبيت القاعجة ورسؾخيا في ذىؽ الظالب 

 (8)وعقمو.
 التظبيق:-4

                                                 
، 9العخبية وطخائق تجريديا، دار كشؾز، األردن ،ط يشغخ: أحسج إبخاليؼ صؾمان،المغة( 7( 

.864،ص8094   
يشغخ:راتب قاسؼ عاشؾر،دمحم فؤائج  الحؾامج،فشؾن المغة العخبية وأساليب تجريديا بيؽ الشغخية  (8)

 . 849،ص9،8009والتظبيق،عالؼ الكتب الحجيث،إربج،ط
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بعج شعؾر الظالب برحة القاعجة وججواىا نتيجة لألمثمة التفريمية الكثيخة حؾلو فإن 
الظالب يسكؽ أن يظبق عمى ىحه القاعجة،ويكؾن ذلػ بإثارة السعمؼ لألسئمة أو إعظاء 
أمثمة إعخابية  أو التسثيل في جسمة مفيجة،ما إلى ذلػ مؽ القزايا التظبيكية التي ليا 

 (9)القاعجة واكتذاف نزجيا لجى الستعمؼ.عالقة بفحص 
 (10)أ/مزايا الظريقة القياسية:

طخيقة سخيعة ال تدتغخق وقتًا طؾياًل كالظخيقة  االستقخائية فالحقائق العامة والقؾانيؽ -1
كاممة ومزبؾطة ألن الؾصؾل  والقؾاعج تعظى أمثمتيا برؾرة مباشخة مؽ الجرس،وتكؾن 

 إلييا كان بالتجخيب والبحث الجقيق.
تداعج الظمبة عمى تشسية عادات التفكيخ الجيجة،فالتفكيخ وحجه ال يعتسج عمى الظخيقة -8

الكياسية فقط،بل يحتاج إلى السادة والحقائق التي يجب أن يعخفيا الظالب بجقة إذا أراد أن 
 لفخضيات الججيجة بسيارة وححق.يظبقيا في حل السذكالت وتفديخ ا

يخغب السعمسؾن في ىحه الظخيقة ألنيا سيمة ال يبحل فييا السعمؼ جيجا كبيخًا في -3
 اكتذاف الحقائق.

الظالب يفيؼ القاعجة فيسا جيجا فيدتكيؼ لدانو أكثخ مؽ الظالب الحي يدتشبط القاعجة -4
 مؽ أمثمة 

 الحفظ ىؾ الدبيل الؾحيج في ىحه الظخيقة فيؾ الحي يعيؽ عمى تحكخىا.-5
تداعج ىحه الظخيقة السعمؼ عمى استيفاء مؾضؾعات السشيج السقخرة،وتحلل لو ما ألقي -6

 عمى عاتقو مؽ مشيج  السادة.
 ترمح لمتجريذ في السخحمة الثانؾية والجراسة الجامعية.-7

 ب/عيهبها:

                                                 
الؾائمي،المغة العخبية مشاىجيا وطخائق يشغخ :طو حديؽ الجليسي وسعاد عبج الكخيؼ عباس  ( 9)

  .983تجريديا،ص
يشغخ :عمي سامي الحالق،السخجع في تجريذ ميارات المغة العخبية وعمؾميا  ( 10( 

. 300،309،ص  
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عمى الخغؼ مؽ ىحه السدايا فإنيا ال تخمؾ مؽ بعض السآخح، فيي "بتخكيدىا عمى الحفظ   
السدبق لمقاعجة قج ال تزسؽ فيؼ القاعجة ،فيي قج ال تداعج عمى إعسال العقل الستعمؼ 
،وأنيا تؤكج السحاكاة والتقميج فال تذجع عمى االبتكار واألداء،وأنيا تؤدي إلى الخلبة مؽ 

ج صعؾبتيا في صؾرتيا العامة الكمية،وأنيا تخالف األسمؾب الظبيعي في القاعجة فتؤك
اكتداب السعخفة ، وأنيا تدعدع الحقائق في العقل ، فتكؾن القؾاعج عخضة لمشديان الدخيع 

 (11)،وأن األمثمة التي تراغ وفق القؾاعج السعخوضة قج تكؾن مبتحلة جافة".
لظالب الدمؾك المغؾي الرحيح ألن األساس وقج أثبت ىحه الظخيقة أنيا ال تكؾيؽ  في ا

التي رتبت عميو ىحه الظخيقة يدتيجف تحفيظ القاعجة واستغيار ،فالظالب يكؾن معتسجا 
عمى غيخه وقج يفقج ميدة البجاىة مع مخور الدمؽ  و الخغبة  في الجرس تكؾن ناقرة 

 لجيو. 
 الظريقة االستقرائية: -3-2

ت ودراسة األمثمة التي تؤدي إلى معخفة أوجو التذابو االستقخاء ىؾ البجء بفحص الجدئيا
 والتبايؽ بيشيا ثؼ الؾصل إلى حكؼ عام يدسى القاعجة.

 مزايا الظريقة االستقرائية:-أ
تداعج عمى بقاء السعمؾمات في الحاكخة مجة أطؾل ألن الظالب يتؾصل إلييا بشفدو  -9

 وبسداعجة معمسو،
وتختيب حقائقيا تختيبًا مشظكيًا وربظيا بالسعمؾمات  تقؾم عمى تشغيؼ السعمؾمات الججيجة-8

 القجيسة ،ويشتج عشيا وضؾح في السعشى وسيؾلة التحكخ والحفظ.
تجعل التعميؼ محبؾبًا لمظمبة ألنيا تخكد عمى عشرخ التذؾيق قبل عخض -3

السادة،فسقجمات الجروس وما تزسشتو مؽ عشاصخ تذؾيكية ال تدال تدتخجم في معغؼ 
 (12).ريذ في الؾقت الحاضخطخائق التج

                                                 
يشغخ: طو حديؽ الجليسي وسعاد عبج الكخيؼ عباس الؾائمي،المغة العخبية مشاىجيا ( وطخائق   )11

.988تجريديا،ص   
 .988الدابق،ص السخجع  يشغخ: ( 12)
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تدتثيخ ممكة التفكيخ عشج الظمبة وتأخح بأيجييؼ قميال قميال حتى يرمؾا إلى القاعجة -4
فإشخاك الظمبة في العسل والتفكيخ يتيح ليؼ إعيار شخرياتيؼ واعتجادىؼ بأنفديؼ والتعبيخ 

 عؽ أفكارىؼ بحخية وطالقة.
أساسا لفيؼ القاعجة وتمػ ىي الظخيقة تتخح األساليب الفريحة والتخاكيب المغؾية -5

 (13)الظبيعية في تعمؼ المغة ألنيا تسدج القؾاعج باألساليب.
تعتبخ أكثخ الظخق شيؾعا في التجريذ لكؾنيا محجدة وواضحة لجى السعمسيؽ،وإن -6

 الديخ في مخاحميا يشاسب قجرات الظالب ومجاركيؼ ويعؾدىؼ دقة التختيب والسالحغة.
 :ريقة االستقرائيةالسأخذ عمى الظ-ب
البطء في إيرال السعمؾمات إلى أذىان الظمبة واالكتفاء بسثال أو مثاليؽ أو ثالثة -9

 الستشباط القاعجة.
تختار أمثمة متقظعة ليذ بيشيا صمة فكخية وال لفغية فيي عبارة عؽ جسل مبتؾرة في -3

يشة تستمئ بيا مؾضؾعات مختمفة فيي تحسل تسثيال لقاعجة خاصة أو أنيا تذخح فكخة مع
عقؾل الشاس،وىي ال تخمي إلى غاية تعبيخية خاصة وال تثيخ في أنفؾس الظمبة شؾقا إلييا 

 وال إلى القاعجة التي سيجرسؾنيا.
إن استشباط القاعجة مؽ أمثمة معيشة طخيقة عسيقة وىي عسمية مدتحيمة وليذ ليا -4

 أصل عمسي .
 خظهات الظريقة االستقرائية : – 3-2-1
 ير أو التسهيد:التحز-1

تتزسؽ ىحه الخظؾة إعجاد الظمبة وتحزيخىؼ لمجرس وتؾجيو أذىانيؼ إليو ويحسميؼ عمى 
التفكيخ فيسا سيعخض عمييؼ مؽ السادة،ويكؾن ذلػ بظخح األسئمة حؾل الجرس 
الدابق،وبعج أن يربح الظمبة عمى عمؼ بالغاية مؽ الجرس و أن أذىانيؼ استعجت 

 يج فيسا يمي  :لمجرس.وتتجمى أىسية التسي
 جحب انتباه الظمبة إلى الجرس الججيج.-

                                                 
حدؽ جعفخ الخميفة،فرؾل في تجريذ المغة العخبية،مكتبة الخشج لمشذخ و  ( 13( 

.843،ص8،8003التؾزيع،الخياض،ط   
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 إزالة ما عمق في أذىانيؼ مؽ الجرس الدابق.-
 ربط السؾضؾع الدابق بالججيج.-
 العرض:-2

)يعخض السعمؼ الحقائق الجدئية أو األسئمة أو السقجمات وتسثل الجسل والسقجمات أو 
الظمبة أنفديؼ عمى أنقؾم السعمؼ الحقائق عؽ الجرس الججيج وتكؾن األمثمة ،عادة مؽ 

بخمق مؾاقف معيشة تداعج الظمبة عمى الؾصؾل إلى األمثمة السظمؾبة ،ثؼ يثبت ذلػ عمى 
 الدبؾرة.

 الربط أو التداعي أو السقارنة أو السهازنة: -3
بعج عخض األمثمة يقؾم السعمؼ باالشتخاك مع الظمبة،بالسقارنة بيؽ ىحه األسئمة 

عالقات فيسا بيشيا وربط بعزيا ببعض وبالسعمؾمات الدابقة ليربح وتجقيقيا،وإعيار ال
 (14).ذىؽ الظالب مييأ لالنتقال غمى الخظؾة التالية وىي خظؾة التعسيؼ واستشتاج القاعجة

 التعسيم )استشتاج القاعدة(:-4
بعج إجخاء عسمية الخبط والسقارنة يدتظيع الظالب بسداعجة السعمؼ ،أن يرؾغ قاعجة مكؾنة 

العشاصخ السذتخكة لمحقائق واألسئمة بعبارة واضحة مفيؾمة ىي القاعجة،وأال يكذف مؽ 
عؽ ىحه القاعجة إال بعج أن تشزج في أذىان القدؼ األكبخ مؽ طمبة الرف ،وإذا لؼ 
يدتظع الظمبة اإلتيان بالقاعجة يشبغي عمى السعمؼ تقجيؼ أمثمة مداعجة تؾضح األمثمة التي 

 خ وضؾحا حتى تدتشتج القاعجة.عمى الدبؾرة بظخيقة أكث
 التظبيق:-5

وىي الخظؾة األخيخة وفييا يكذف الظمبة التعسيؼ أو القاعجة التي تؾصمؾا إلييا بالتظبيق 
عمى األمثمة وجدئيات أخخى،إن التظبيق بال شػ يتؾقف عمى فيؼ الظمبة لمسؾضؾع فإذا 

 (15)ما فيسؾا السؾضؾع جيجًا استظاعؾا أن يظبقؾا عميو جيجًا .
 الشص األدبي:–الظريقة السعدلة -3-3

                                                 
 .844يشغخ:السخجع الدابق،ص  (14)
 

يشغخ :عمي سامي الحالق،السخجع في تجريذ ميارات المغة العخبية ( 15 ( 
.  399،393.398وعمؾميا،  
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وتقؾم ىحه الظخيقة عمى تجريذ القؾاعج الشحؾية مؽ خالل،عخض نص متكامل 
السعاني،أي مؽ خالل األساليب السترمة،ال األمثمة السشقظعة الستكمفة والتي ال شتاتيا 

 جامع،وال تسثل معشى يذعخ الظالب أنيؼ بحاجة إليو.
متكامل يحتؾي عمى معان يخغب الظالب في وتبجأ ىحه الظخيقة بعخض نص 

معخفتيا،فيكمف السعمؼ الظمبة بقخاءة الشص ومشاقذتيؼ فيو لفيؼ معشاه،بحث يذيخ السعمؼ 
إلى الجسل السكؾنة لمشص وما بيا مؽ خرائص ثؼ يعقب ذلػ استشباط القاعجة والتظبيق 

 عمييا.
المغة واآلداب مؽ خالل ويسكؽ مؽ خالل ىحه الظخيقة تجريذ القؾاعج الشحؾية في عل 

 (16)عبارات قيسة في مؾضؾعات تيؼ الستعمؼ.
 :أ/مزايا الظريقة 

 .إن التجريذ عمى وفق الشص يتساشى واالتجاه التكاممي في تجري المغة العخبية.
.إن مدج الشحؾ بالتعبيخ يؤدي إلى رسؾخ المغة وأساليبيا رسؾخا مقخونًا بخرائريا 

 اإلعخابية
 مؽ خالل المغة يحببيا لمظمبة باترال لغتيؼ بالحياة..إن تعميؼ القؾاعج 

 .تديج مؽ تؾسيع مجارك الظمبة وثقافتيؼ عؽ طخيق قخاءة الشرؾص.
 .إنيا تجعل القاعجة جدًءا مؽ الشذاط المغؾي ىي تجربيؼ عمى القخاءة الدميسة.

 .فيؼ السعشى وتؾسيع دائخة معارفيؼ وتجربيؼ عمى االستشباط.
 اممة غيخ مجدأة .تقجيؼ األفكار متك

 ب /عيهب الظريقة:
 مؽ الرعؾبة أن نجج نرًا يتزسؽ أمثمة تغظي القؾاعج الشحؾية..

.يترف الشص عادة باالصظشاع والتكمف إذ كان اليجف تزسيشو مدائل نحؾية معيشة 
 يحتاجو درس معيؽ.

 .األمثمة في الشص قج ال تخد متدمدمة.
 خظهات تدريس الظريقة الشرية:4-3-1

                                                 
.88وطخائق تجريذ المغة العخبية،ص فتحي ذيان سبيتان،أصؾل ( 16(  
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 تييئة أذىان الستعمسيؽ لمجرس الججيج عؽ طخيق ربظو بالجرس الدابق..التسهيد: 1
السجرس الشص قخاءة جيخية معبخة لمسعشى مؽ حيث  :قخأقراءة الشص من قبل السدرس.

سالمة الشظق والتعبيخ الرؾتي وحدؽ األداء، وبيان األفكار العامة التي تزسشيا 
 السؾضؾع.

األمثمة مؽ الشص وتعخض عمى الدبؾرة بظخيقة متدمدمة عمى وفق  تؤخح.عرض األمثمة:
 القاعج.

:يتؼ الخبط بيؽ األمثمة بالظخيق نفديا التي تست في الظخيقة .الربط والسهازنة2
 االستقخائية.

يدتشتج السجرس القاعجة الخئيدة لمسؾضؾع السخاد دراستو وتكتب بخط .استشتاج القاعدة: 3
 واضح عمى الدبؾرة.

في ىحه الخظؾة يعخض السجرس عجة جسل عمى الدبؾرة ويظمب حميا مؽ تظبيق: .ال4
 الستعمسيؽ.

 (17)يكمف السجرس الستعمسيؽ بؾاجب بيتي لمجرس القادم. .الهاجب البيتي:5

 : و يتؾلى السجرس تقجيؼ السادة كميا،ويبقى الظمبة مدتسعيؽ.الظريقة اإللقائية -4-4
العبء كمو عمى السجرس،أما الظمبة فال يكادون مؽ عيؾب اإللقاء ىؾ وقع عيهبها:-أ

يديسؾن بذيء إلى التمقي،وكثيخا ما يتخكؾن السجرس في واد ويدخحؾن في واد آخخ،زد 
 عمى أن ىحه الظخيقة ندو ال تجعل السادة عسيقة في نفؾس الظمبة،ألنيؼ سالبؾن.

فتأتي عشجما يكؾن الجرس صعبًا عمى التمسيح ولؼ يكؽ ليؼ بو سابق محاسشها: -ب
 (18)عيج،وعشجما يدعى في كدب الؾقت لجى تقجيؼ مشدقة ال يتخمميا استظخاد.

 طريقة حديثة في تدريس قهاعد المغة العربية:-4
 أسمهب تحميل الجسمة:-4-1

                                                 
17 يشغخ: عسخان جاسؼ الجبؾري وحسدة ىاشؼ الدمظان،السشاىج وطخائق تجريذ المغة  ( ( 

.833،834ص،4،8094طعسان، ،دار الخضؾان،العخبية   
يشغخ: عمي جؾاد الظاىخ،أصؾل تجريذ المغة العخبية،دار الخائج العخبي، (18)

 . 58،ص9965لبشان،دط،
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 *تحميل الشص أوال إذا كان السؾضؾع نرا معيشا.
 السعيشة وتحميميا وتحجيج السؾقع اإلعخابي لكل كمسة فييا.*تحجيج األمثمة 

*تحجيج نقاط الذبو بيؽ األمثمة والسؾاقع  اإلعخابية لمسفخدات التي تخص السفيؾم الشحؾي 
 مؾضؾع الجرس.

 *استشتاج القاعجة الشحؾية أو السفيؾم الشحؾي.
 *تظبيق القاعجة أو السفيؾم الشحؾي.

 سمة :خظهات أسمهب تحميل الج-4-1-1
 يشفح درس القؾاعج وفق أسمؾب تحميل الجسل بإتباع الخظؾات التالية:

 -:التسهيد 
ال يختمف التسييج في ىحا األسمؾب عشو في الظخق واألساليب األخخى إذ جحب انتباه 
الظمبة نحؾ الجرس وإثارة  دافعيتيؼ، ورغبتيؼ في تمقي الجرس الججيج وإشعارىؼ بالحاجة 

معارف وخبخات تؾضح مؾضع التظبيق في مؾاقف الحياة إليو وما يتزسشو مؽ  
 السختمفة.
 :عرض األمثمة 

قج يأخح السعمؼ األمثمة مؽ الظمبة عؽ طخيق األسئمة التي يؾجييا السعمؼ ليؼ خالل 
الجرس ،وتكتب وىحه األمثمة عمى الدبؾرة بخط واضح وتختيب يتظابق مع عشاصخ 

لشص متكامل،وقج تخد مبعثخة في الشص ،ويتجمى القاعجة الشحؾية ،و قج تؤخح األمثمة مؽ ا
دور السعمؼ في تؾجيو انتباه الظمبة إلييا،ثؼ كتابتيا عمى الدبؾرة بظخيقة مختبة ليذ عمى 

 أساس ورودىا في الشص.
 :ويجخي التحميل كسا يمي:تحميل األمثمة 

 *تشاول كل مثل بذكل مشفرل عؽ اآلخخ.
 *شخح السعشي العام لمسثل.

*تحميل كل مثل بتحجيج السؾاقع اإلعخابية لكل مفخدة فيو،عمى أساس السعشى الحي تؤديو 
 ىحه السفخدة أو الجور الحي تسثمو في التخاكيب.
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*تحجيج خرائص السفخدة التي تترل بالقاعجة الشحؾية، فإذا كان حؾل الفاعل عمى سبيل 
فاعال ،فسؽ حيث كؾنيا اسسا السثال فإنو يتؼ التذجيج، عمى خرائص السفخدة التي وقعت 

دلت ىحه السفخدة عمى الحي قام بالفعل وقج جاء مخفؾعا وعالمة رفعو الزسة وىكحا في 
 جسيع األمثمة التي تديل عسمية االستشتاج.

 - :استشتاج القاعدة 
 يتؼ استشتاج القاعجة باألسمؾب الستبع في الظخيقة االستقخائية.

 -:ق القاعجة أ السفيؾم الشحؾي لتثبيتو في تتاح الفخصة لمظمبة لتظبيالتظبيق
 (19)أذىانيؼ واستخجامو في أحاديثيؼ وكتاباتيؼ.

 الظريقة التكاممية: -4-2
يخى بعض السخبيؽ ضخورة السحافغة عمى تجريذ المغة العخبية ضسؽ فخوعا مدتقمة   

 ويخى البعض وجؾب تجريديا 
وع كل درس،والغاية التي تخمي كا وحجة متساسكة مع فائجة التخكيد عمى فخع معيؽ مؽ فخ 

إلييا خجمة القخاءة والتعبيخ،واستعسال المغة استعساال وعيفيا تظبيكيا،فاألسمؾب التكاممي 
في تجريذ المغة العخبية ىؾ األسمؾب األساس الحي بو نفيؼ المغة في حياتشا العمسية 

يؼ تجريب والؾعيفية،فميذ مؽ األىسية حفظ القؾاعج وسخدىا وحذؾ ذىؽ بيا ،بل الس
الظالب وتسخيشو عمى القخاءة والكتابة الرحيحة،وما القؾاعج إال وسيمة مؽ الؾسائل 

 لمتؾاصل بيا إلى الشتيجة الستؾخاة.
ولقج وججت دراسات كثيخة أن األسمؾب التكاممي في تجريذ المغة العخبية لو األفزمية 

ىؾ األسمؾب الظبيعي  عمى األساليب كثيخة أخخى،فيؾ فعال في تجريذ المغة العخبية،إذ
في حياة المغة،ألنشا ندتعسل المغة استعساال تكامميا مؽ حيث صحة العبارات واندجاميا 
مع السعاني ودقة التعبيخ،وقؾاعج المغة تعيؽ عمى التعبيخ الدميؼ القخاءة الرحيحة تعيؽ 

 عمى فيؼ السقخوء والسدسؾع.

                                                 
عمي سامي الحالق،السخجع في تجريذ ميارات المغة العخبيةيشغخ : ( 19 ( 

.  395،396،397وعمؾميا،ص  
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ءة مخكدا لمجراسات المغؾية بإتباع  ويخى فخيق مؽ العمساء عمساء التخبية أن تكؾن القخا
 مايمي :

 أن يقخأ الظالب القظعة السختارة بالظخيقة الستبعة في دروس القخاءة.-
 يختار السعمؼ بعض الجسل الؾاردة في القظعة ويتخح مشيا أمثمة لتؾضيح قاعجة نحؾية.-
ة في القظعة يظالب الظالب بأن يعبخوا تعبيخا شفؾيا جدئيا أو كميا عؽ السعاني الؾارد-

 مدتعسميؽ عبارات مؽ إنذائيؼ وكحلػ التعبيخ التحخيخي.
 إذا كانت القظعة شعخا يجب لفت السعمؼ أنغار الظمبة إلى الرؾر البيانية فييا.-
 يسمي السعمؼ جدءا مشاسبًا مؽ تمػ القظعة عمى الظالب ليجربيؼ عمى صحة الخسؼ.-

ال يداعج عمى معالجة األخظاء  وقج وجو نقج إلى األسمؾب التكاممي ،ىحا السشيج
،الفخعية الجقيقة وعمى أنو مؽ الرعب عمى السخبيؽ أن يتؾصمؾا إلى الفخوق الفخدية بيؽ 
الظمبة،الحيؽ يعسمؾن عمى وفق ىحا األسمؾب،ىحا األسمؾب يدتمدم وجؾد قجرات وكفايات 
لجى الظالب ،مؽ الرعؾبة أيزا اختيار نرؾص ترمح لكل سؽ،فزال عؽ صعؾبة 

 (20)ع التساريؽ والتجريبات الذفؾية والتحخيخية ، بذكل فشي سيل في الؾقت نفدو.وض
ومسا سبق مؽ عخضًا لظخائق تعميسية الشحؾ العخبي،يسكششا أن نقؾل بأن الظخيقة التكاممية 
،ىي الظخيقة السثمى مؽ أجل تعميؼ الشحؾ العخبي لمستعمسيؽ دون صعؾبات ،فيي تكدبيؼ 

فيي وسيمة ىامة مؽ أجل تعميؼ الكتابة الرحيحة والقخاءة،وتشسية قجرات لغؾية ومعخفية ،
 القجرة عمى التعبيخ الرحيح والدميؼ.  

 خـــــــاتســـة:
ومسا سبق مؽ طخح ليحا السؾضؾع يسكششا أن ندتخمص مجسؾعة مؽ التؾصيات وىي     

 كسا يمي:

عمى  طخيقة واحجة في تعميسية القؾاعج الشحؾية،فالبج  يجب عمى السعمؼ أن ال  يعتسج    
 لمسعمؼ أوال أن يجرك الغخوف االجتساعية السحيظة بالستعمؼ.

                                                 
سيل ليمى ،القؾاعج الشحؾية وأساليب تجريديا،مجمة معارف ،البؾيخة، يشغخ:  ( 20( 

. 946،947،ص8،8096العجد  
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تتشؾع طخائق تعميسية الشحؾ العخبي إلى طخائق قجيسة وحجيثة وعميو فإن لكل طخيقة     
تقؾم فمدفتيا عمى  ميدات وعيؾب ، وأما الظخائق القجيسة فأوليا الظخيقة الكياسية،حيث

دراسة الغؾاىخ الشحؾية مؽ الكل إلى الجدء  وبعجىا الظخيقة االستقخائية والتي تبجأ بعخض 
األمثمة الشحؾية وبعجىا يتؼ استشتاج القاعجة،وأما الظخق الحجيثة فشحكخ مشيا مايمي:طخيقة 

ظخق الظخيقة تحميل الجسل التي تقؾم عمى تحميل األمثمة الشحؾية تحميال دقيقًا،وثان ال
التكاممية والتي تشظمق مؽ فكخة ىامة ،وىي تجريذ القؾاعج الشحؾية في كشف نرؾص 

 القخاءة
وبسا أن القؾاعج الشحؾية وسيمة لغاية كبخى،وىي تقؾيؼ المدان وضبط التعبيخ،لحا يجب أن 
ال نقرخ االىتسام بالقؾاعج الشحؾية في الحرص السخررة ليا فقط،بل عمى السعمؼ أن 

نفدو وتالميحه بااللتدام بزبط الكمسات مخاعاة تظبيق القؾاعج في كل الجروس،وسيجج  يمدم
السعمؼ في مؾضؾعات القخاءة أمثمة مشاسبة لجراسة بعض قؾاعج المغة،أو التظبيق 

 عمييا،وتجريب الستعمسيؽ عمى سالمة الزبط والقخاءة الدميسة والتعبيخ األدبي الجسيل.
س القؾاعج في عل نرؾص القخاءة حتى ال يجج الستعمؼ فراًل كسا عمى السعمؼ أن يجر     

 أو ىؾة بيؽ مادة القؾاعج وبيؽ بكية فخوع المغة األخخى. 
وسؾف يجج السعمؼ في دروس التعبيخ أو الشرؾص حافدًا يجفع الستعمسيؽ إلى        

يذخح دراسة القؾاعج،فإذا شاع بيؽ الظالب،خظأ نحؾي في التعبيخ،فسؽ واجب السعمؼ أن 
 قاعجتو وعجم االنتغار إلى درس القؾاعج.....الخ

كسا عمى مجرس المغة العخبية التشديق مع زمالئو ،وىحا داخل السؤسدة         
التعميسية، كسا يجب عمى السعمؼ التكمؼ بمغة عخبية فريحة بقجر ما أمكشو وىحا مؽ أجل 

 تعؾيج الظالب عمييا ومؽ أجل ترحيح اعؾجاج المدان.
 ع:السراج

ابؽ جشي،الخرائص،تحقيق عبج الحسيج ىشجاوي،دار الكتب العمسية،بيخوت،  .9
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أحسج مؤمؽ،المدانيات الشذأة والتظؾر، الجيؾان الؾطشي لمسظبؾعات الجامعية،الجدائخ،  .8
 .    8005، 8ط



 2020جهان11 العددــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجمة اآلداب والمغات

133 

،المغة العخبية مشاىجيا وطخائق طو حديؽ الجليسي وسعاد عبج الكخيؼ عباس الؾائمي .3
 .  8005تجريديا دار الذخوق،األردن،دط،

فتحي ذيان سبيتان،أصؾل وطخائق تجريذ المغة العخبية،دار الجشادرية  .4
 .9،8090،األردن،ط

عبج الفتاح حدؽ البجة،أساليب تجريذ ميارات المغة العخبية وآدابيا، دار الكتاب  .5
 . 8005الجامعي،اإلمارات،دط،

  ،8094، 9خاليؼ صؾمان،المغة العخبية وطخائق تجريديا، دار كشؾز، األردن ،طأحسج إب .6
راتب قاسؼ عاشؾر،دمحم فؤائج  الحؾامج،فشؾن المغة العخبية وأساليب تجريديا بيؽ الشغخية  .7

 .9،8009والتظبيق،عالؼ الكتب الحجيث،إربج،ط
خ و التؾزيع ة الخشج لمشذحدؽ جعفخ الخميفة،فرؾل في تجريذ المغة العخبية،مكتب .8

 .8،8003،ط،الخياض
 .9965عمي جؾاد الظاىخ،أصؾل تجريذ المغة العخبية،دار الخائج العخبي، لبشان،دط، .9

 . 8،8096سيل ليمى ،القؾاعج الشحؾية  وأساليب تجريديا،مجمة معارف ،البؾيخة، العجد .90
في تجريذ ميارات المغة العخبية وعمؾميا السؤسدة الحجيثة  عمي سامي الحالق،السخجع .99

 .8090لمكتاب،لبشان،دط،
عسخان جاسؼ الجبؾري وحسدة ىاشؼ الدمظان،السشاىج وطخائق تجريذ المغة العخبية،،دار  .98

 .4،8094الخضؾان ،ط
 

 



 2020جؾان11 العجدــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجمة اآلداب والمغات  

873 

 
 

 اإلرىاصات والبؾاكيخ الّخمد في الّذعخ الجدائخي السعاصخ
 بؽ دحسان عبج الخزاقد.    طالب دكتؾراه ساتو نجيؼ

 جامعة الذييج دمحم خيزخ بدكخة
 
 سمخز: ال

الفّشية صػرات القريجة بسػازاة التّ  جعل  الّذعػخاء الجدائخيػف السعاصخوف إلى  سعى    
لظ نطخا لقجرتو فكاف الّخمد بأنػاعو سبيميع إلى ذ ،في آف واحج العالسية، ومجاراة الػاقع

وقج وعى الّذعخاء  .والغػر بجالالتيا فسا يبجو مشيا غيخ اإليساء عمى تصػيع الّمغة
ممكات إبجاعية، ما أوتػا مغ  فانكبػا عمييا بكلّ  ،وقت مبكخالّخمد في  تقشيةالجدائخيػف 

في  يخـو البحث إزاحة الّدتار عغ الّخمد بأنػاعو، وتتبع بػاكيخهلحا ، وشاقات تعبيخية
وقج  ،القائع عمى االستقخاء والّتحميلالّذعخ الجدائخي السعاصخ وفػق آليات السشيج الػصفي 

جمة مغ الّذعخ الجدائخي الّخمدية في مخحمة متق الّتجخبةسعى البحث إلى استثسار 
كسا تزسغ نتائج جساـ مغ أىسيا: تسكشت مخحمة اإلرىاصات مغ إحجاث السعاصخ 

رػيخ ديشامية متججدة جعمت بشيات الّذعخ الجدائخي السعاصخ مفعسة بتقشية الخمق والتّ 
 دة.سصية الجاىبعج أف كانت مدخبمة بالّجاللة القامػسية، والشّ 

 –الجيشامية  -الّتصػر –اإلرىاصات  -الّخمد  -الّذعخ الجدائخي  الكمسات السفتاحية:
  التكثيف الّجاللي. –االقتراد المغػي 

Abstract: 

      The contemporary Algerian poets sought to construct a poetic 

kingdom with a stabilized foundations, so they choose the symbol due to 

its ability in making the language more adapted and profound. Knowing 

the symbol’s value, Algerian poets were rushed to use it as if it is  the 

black stone. 

      The research aims to unveil symbol’s kind and traces its beginnings 

relying on mechanisms of the descriptive approach based on 

extrapolation and analysis. It sought to invest symbolic flashes  in an 
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advanced stage of contemporary Algerian poetry, it also included several 

results : 

The stage of incidence managed to bring a renewed dynamism that made 

the structures of contemporary Algerian poetry full of creation and 

photography technique . 

Keywords: Algerian poetry - Symbol - beginnings –Development- 

dynamic  Linguistic economy - Semantic condensation. 

 مقجمة :
 مائة وثالثيغ سشة   حي جثع عمى صجر الجدائخ ما يخبػ عغالّ  السطمع   إّف السذيج        

األدبية والذعخية عسػما وسيمة لسحاربة السخصصات االستجمارية،  جعل مغ الحخكة
ة عخية الجدائخيّ احة الذّ اّلحي جعل الدّ ومشاصخة إنجازات الثػرة الجدائخية، وىػ السعػؿ 

 سصية  والشّ  ة  خاع األيجيػلػجي االستجماري حيث ألفيشا الجاىديّ تحىب ضحية ىحا الّر 
عخ الجدائخي إباف الحؿبة االستعسارية، وخاصة إركامات مخكدة  في بشيات الذّ  والسباشخة  

تبتغي الّديخ مع السشجدات الّذعخية جشبا إلى جشب،  مسشيجة ةفي ضّل غياب حخكة نقجيّ 
عمى نساذج مغ الّذعخ  الّتبمػر، والطيػرأخحت في إلى مذارؼ الّخمدية اّلتي  ودفعيا

السشطـػ داخل أو خارج الّتخاب الجدائخي بجافع تأثيخ مذخقي أو غخبي، وىػ ما جعل  
الّتجخبة الّذعخية الجدائخية في حالة الّترعيج الفّشي آف ذاؾ؛ فمع يكغ شعخاؤنا ونقادنا 

ى راضيغ    عغ األوضاع اّلتي تعيذيا البالد في جسيع السياديغ، وىحا ما دفعيع إل
حػالت تتػخى الّتسخد عمى السشجدات الدائجة، وتدايخ صجى التّ  إحجاث ثػرة كػبشياجية

الفكخية واإلبجاعية عمى الرعيج السحمي والعالسي، فكاف الّخمد مغ  بيغ الّتقشيات اّلتي 
صادفت ىػى محببا لجى الّذعخاء الجدائخييغ نطيخ قجرتو عمى مجاراة الػقائع واحتػاء 

سػى ملء حقائبيع  بيحه  –أي الذعخاء الجدائخييغ-ىا  فسا كاف عمييع األزمات وتجاوز 
األداة اّلتي تزسغ ليع الّتػاصل مع الحزارات، وّربط  الساضي بالحاضخ لبشاء رؤية 
استذخاؼية تػاكب األحجاث الّخاىشة وتشريخ فييا وبيا مجدجة فعل الّتخصي، والّتجاوز 

ّذعخي الجدائخي يشزػي عمى مجسػعة نرػص حاد، مسا جعل الّشز الوالحمػؿ، واالتّ 
متجاخمة مذحػنة بجالالت تػمئ تارة بالّتخفي، وأخخى بالّتجمي كدخاب كمسا اقتخبت مشو 

 ؟. !ازداد مشظ بعجا
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ندانية اتزح لشا الّمجػء إ انذغاالت، و بجالالت رمدية ىحه السخاضات الستفيئةنطيخ  
ي أحزاف الّخمػز نطيخ قجرتيا في الّتعبيخ السذخوع لمّذعخاء الجدائخييغ نحػ االرتساء ف

عغ ىػاجذ وتصمعات اإلنداف السعاصخ وفق قالب فّشي مفتػح السجاؿ قابل لمّتعجيل، 
 والّتغيخات األيجيػلػجية. ة والّتمػف مع الصػارئ الدمكانيةوإعادة الّرياغ

كػنػػػيا أندب  الّذعخ الجدائخي السعاصخ إلػػى استمياـ الّخمػز لحلظ بادر البحث في      
أي  -أداة لمّتعبيػػخ عغ الػاقع بغيخ الػاقع، وإدراؾ الػجػد بغيخ السػجػد، وىي كحلظ

جػاز سفخ ُيتيح ُولػج صخح العالسية مغ دوف أمداؾ لمجفاتخ الجسخكية؛ وبشاء  -الّخمػز 
عمى ما تّع عخضو تصخؽ البحث إلى شخح اإلشكاليات الّتالية: ىل حقق الّخمد جساليات 

ىل حقق الّذعخاء عخ الجدائخي السعاصخ ألوؿ وىمة؟،ية لحطة ولػجو صخح الذّ فشّ 
ىل استصاع الجدائخيػف السعاصخوف الغاية السشذػدة مغ استمياـ الّخمػز في وقت مبكخ؟، 

، كيف تسطيخ الّخمد في عخ الجدائخي السعاصخ استقصاب الّخمػز والّتكيف معيا؟الذّ 
ىحه االستفيامات تّع تصارحيا وفق السشيج الػصفي  الّذعخ الجدائخي السعاصخ؟. فكلّ 

القائع عمى االستقخاء والّتحميل والسذجود بآليات السشيج األسمػبي مغ حيغ آلخخ، كسا 
، واألنػاع، وكحا اكتشاه ضاللو  اقتزت الّخحمة أيزا الّتعخيج عمى الّخمد مغ حيث السفيـػ

لسعاصخ، واّلتي أشمقشا عمييا وسع الّجاللية في مخحمة متقجمة مغ الّذعخ الجدائخي ا
 اإلرىاصات والبػاكيخ. 

 . الذبكة السفاهيسية لمّخمد:1
وتتصػر أوعيتيا الّجاللية كمسا سشت فشػف الّتعبيخ عغ مدتػى  ،تتججد خاليا المغة        

ا ججيجا ليا ،الّتخاشب الجسعي متخحة  أساليب غيخ معيػدة مجار حػارىا فشكػػف  ،ون ف د 
أو بتعبيخ أوضح  نشتقل  ،بجؿ اإلدالء والّترخيح ،إزاء لغة كتػمة تبتغي الّتمسيح واإليحاء

  .(1)"مغ المغة السذيخة إلى المغة الخامدة" 

قج تخمق في عجة أرحاـ ابتجاء مغ الّخحع الّمغػي مخورا  الّخمدوالػاقع أّف مرصمح        
ذعب، ومجاالت تػضيفو تت ،ا ما جعل مفيػمو يتعجدوىح ،واالجتساعي... ،بالّخحػع الفمدفي
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حرخ بعجيغ أساسيغ لو: األوؿ  يشاوضبط مرصمحو ارتأ ،الّخمدوكسحاولة لتحجيج مفيـػ 
 والثاني غيخ لغػي. ،لغػي 

 مفيؾم الّخمد لغة:  1.1
ترػيت خفي بالمداف  " -معشاه الّخمد – رمدورد في لداف العخب تحت مادة          

كاليسذ، ويكػف تحخيظ الذفتيغ بكػالـ غيخ مفيـػ بالمفظ مغ غيخ إبانة برػت وإّنسا ىػ 
 .(2)"إشارة بالذفتيغ، وقيل: الّخمد إشارة وإيساء بالعيشيغ والحاجبيغ والذفتيغ والفع

" بسعشى اإلشارة قػاؿ تعالى:  الّخمدورد في القػخآف الكخيع ذكُخ َيْخِمُد َرْمًدا: وَرَمَد َيْخُمُد و 
 قال رّب اجعل لي آية قال آيتػ أاّل تكمؼ الشاس ثالثة أيام إاّل رمدا".

ضسغ ىحه اآلية أّف  الّخمـدبشحػ يّج أو رأس، ومسا ورد في تأويل  أي اإلشارة       
، فجعل عاؾبو هللا بسدألتو اآلية، بعج مذافية السالئكة إياه بالبذارة"زكخياء عميو الّدالـ 

آية مغ  -عمى تحقيق ما سسع مغ البذارة مغ السالئكة بيحيى أنو مغ عشج هللا –آيتو 
كُخه بيا العالمة التي سأليا ربَّو عمى ما يبّيُغ لو حؿيقة البذارة أنيا    نفدو، جسع تعالى ذ 

ال يقجر عمى الكالـ إال ما أومأ أو     مغ عشج هللا )...( فُأخح عميو بمدانو فأصبح 
 .(3)"ارأش

، ومشيا اشتقت  SYMBOLEفي الّمغة األجشبية فيي الّخمدأما تخجسة كمسة        
ففي العيج  ، وىي كمسة عتيقة الجحور MYMBOLISMالسجرسة الّخمدية اسسيا 

عغ كـخ الزيافة و  مغ الخدؼ تقجـ إلى الدائخ تعبيخاقصعة  "اليػناني كانت تعشي 
 .(4)"التعارؼ

 االصظالحي لمّخمد:السفيؾم  2.1
أوؿ مغ حجد بصخيقة أدبية وحجيثة  "  Johan Goetheيؾىان غؾتو يعتبخ       

( )...( حيشسا يستدج الحاتي بالسػضػعي يذخؽ 1797)سشة Symbolمفيـػ الّخمد 
بالذيء وعالقة الفشاف بالصبيعة، ويحقق االندجاـ  الخمد الحي يسثل عالقة اإلنداف

  (.5)"العسيق بيغ قػانيغ الػججاف وقػانيغ الصبيعة 
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وىحا ما دفع الّذاعخ السعاصخ إلى استخجاـ الّخمػز بجعػى أّف الّمغة العادية عاجدة       
كثيفة في األفكار الوتػليج  لذعػرية، وإخػخاج ما في الالشعػرالّتجخبة ا عغ احتػاء وتسثل

وخػخؽ عالع الػعي، وىحا ما قرجه  غة نقل ىحه الّتجخبةؼبالّخمػد تدتصيع المّ ذىغ القارئ 
الّخمد يقع في مداحة بيغ السؤلف "     حيشسا قاؿ  Thomas Eliotإليؾتتػماس 

والقارئ، لكّغ صمتو بأحجىسا ليذ بالزخورة مغ نػع صمتو باآلخخ، إذ أّف الخمد بالشدبة 
 الّخمد، وبحلظ يحسل (6)"محاولة لمّتعبيخ ولكّشو بالشدبة لمستمقي مجار إيحاءلمذاعخ 

 داللة إيحائية. –: داللة تعبيخية شحشتيغ دالليتيغ
وسيمة "ببالغ االىتساـ، واالنذغاؿ مغ شخؼ الّذعخاء والّشقاد كػنو  الّخمدوقج حطي        

ال ُيدتصاع التعبيخ عشو لغيخه، فيػ أفزل شخيقة مسكشة لمتعبيخ عغ شيء ال يػجج إدراؾ 
 .(7)"أو يدتحيل تشاولو في ذاتو   لو أي معادؿ لفطي فيػ بجيل عغ شيء يرعب 

رقة بيشو ؼيزع مفيػما لمّخمد انصالقا مغ السفا Cael Jungكارل يؾنغ أّما     
الحي ىػ أفزل شخيقة لإلفزاء " خالؼ الّخمد خ عغ شيء معمـػ بوبيغ اإلشارة اّلتي تعب

بل  –سيكػلػجية  –بسا ال يسكغ التعبيخ عشو وىػ معيغ ال يشزب مغ اإليحاءات الّشفدية 
 .(8)"الّتشاقس أيزا

ى ػػػػػػخ عمػػػػػد استقصاب لمجديئات الفّشية والّذعػرية يعسل الّذاعػػػػمخك اد إذ  ػػػػفالّخم          
وإيجاد وشائج بيشيا بحيث تكػف أكثخ قجرة عمى الّتعبيخ واحتػاء السػاقف وفق  دممجتيا

رؤية ىالمية تخفس االحتباس في حقل داللي معيغ،  لحا نجج الّخمد يبجأ جدئي، 
أشّج انفالتا، تقػػؿ كمستيا ثّع  وخرػصي في حيغ يشتيي كمي، وشسػلي كػنو ضاىخة  

 ػخض شخيقيا أحج سمكت مدمظ آخخ... .تسزي في رحمة متعجدة السدالظ كمسا اعت
مغ مخمػؽ         أوال ال آخخا حخية إيجيػلػجية وفّشية، وتسخد مجّبخ بعشاية  الّخمدو       

، وىػػ أيزا سجػد الخالق لمسخمػؽ فسغ مغ الّذعػخاء ألـد !ضعيف ضّج إلو أعطع؟
 :!سيديف عمى حسل الرخخة شػاؿ رحمتو الّذعخية؟

 اعخ أبػ القاسع خسار في قريجة الّمعشة الحسخاء:  يقػؿ الذّ  
 َلْؽ َيْخَفَع ِسيِديٌف الَرْخَخةَ 
 َلْؽ َتْمَسَع ِفي َسْيِؼ ِريَذوٌ 
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 َأْشَباُح الِيْشِجي اأَلْحَسخِ 
 ِذْكَخى ُمَخهٌ 
 (9)َتَتَفَجُخ...

 عخ الجدائخي السعاصخ: الذّ  بجايات الّخمد في.2
مػػػػغ    ج خخجت ػػػػػػػػػػخ قػػػػػػػػػػف الجدائػػػػتكػػػػ 1962ػػػػخ الخامػػػػذ جػيمية ػػػػػػػػػػع فجػػػػػػػبصم       

مذيج دمػػػػػػي جثػػػػػػػػع عمى صجرىا ما يديج عغ مئة وثالثيغ سشة، وىي فتخة كاف ليا مغ 
الّدػء والّشػء عمى الجدائخ تاريخيا واجتساعيا، وثقاؼيا، وقج استسخ أثخىا حتى بعج 

قالؿ، وليذ أدّؿ عمى ذلظ مغ الفخاغ الّخىيب اّلحي شيجتو بالدنا غجاة االستقالؿ في االست
، ثّع إّف الّثػرة كإنجاز عطيع، والّثػرة !جسيع الّشػاحي وكأّف الجياد لع ُتدخج لسمحسة؟

الجدائخية تحجيجا إنجاز أعطع ما يشبغي ليا أف تتػقف مباشخة غجاة تحؿيقيا جدءا مغ 
ة ألّف عسمية بشاء الّمبشات ستكػف أصعب مغ عسمية تحخيخىا ونفس األىجاؼ الستػخا

ي دوؿ ػػػػجث فػػع يحػػػػػالؿ لػػػػػػػخ عقب االستقػػػػي الجدائػفجث ػػػػ. كسا أّف اّلحي ح! يا؟ػػالػبار عش
 خى ػػػػأخ

 حيث استسّخ الّتقجـ فييا عصاء، وإنتاجا خاصة في مجاؿ جثػػػذ الحػػػعايذت نف
 .!والثقافة؟األدب 

إّف الّرست اّلحي خيع عمى الجدائخ بعج نيل السبتغى يسكغ عّجه سكتة قمبية         
ألصحاب الكمسة فإف لػع يكغ كحلظ فال ضيخ أف نعتبخ نتاجيع مشاسباتيا لػع يتعج حجود 

، وىحا ما اتخحه بعس الّجارسيغ ذريعة في إنكار الّتجخبة الذعخية !تحخيخ الػشغ؟
الّتقميل مغ أىسيتيا، حيػث نعثخ عمى معادؿ ليحه الجخأة الفّجة في ترخيح  الجدائخية أو

أزراج عسخ عشجما سألتو جخيجة الجسيػرية عغ مجى تأثخه بالّتجارب الذعخية  "أدلى بو 
الدابقة فأجاب برخاحة معيػدة ؼيو: )) أجخؤ عمى القػػؿ بأّف تجخبتي الذعخية لع تدتفج 

غ الحيغ سبقػني؛ ألّف ىؤالء ليدػا أصحاب تجارب إبجاعية مصمقا مغ الذعخاء الجدائخيي
حؿيؿية بل ىع ال يتجاوزوف مجار السحاوالت التي ضمت عشج البجايات الذجيجة المياث، 

افػع الّخئيذ أّف الجّ  أزراج عسخثّع يحكخ بعجىا  (10)"في أحياف كثيخة((    والسرابة بالذمل
 دمحم زتيميعخية ىػ تأثخه مع عجد مغ أقخانو أمثاؿ اّلحي ساعجه عمى إنزاج تجخبتو الذّ 
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فقج اعتخؼ  الدّيابأمثاؿ  األساطيخو الّخمؾزبذعخاء السذخؽ، وعسالقة  حسجاوي  مأمؾن و
بتأثيخ بجر شاكخ الدّياب في تجخبتو الذعخية )) كاف  "عمى سبيل الّحكخ  مأمؾن حسجاوي 

، وعمى اكتذاؼ أسى الدّياب ىػ أوؿ مغ ساعجني عمى اكتذاؼ ارتباشي بسصاس
" و" الغخيب" و" بػيب" و" جيكػر والسػت" جيكؾر والسجيشةاالبتعاد عشيا. فسشح قخأت لو " 

في أعساقي... أتداءؿ ما إذا لع تكغ جيكػر ىي مصاس،  دة السصخ" وىػ يعيرو" أنذػ 
وقج انتقمت مغ بالد الذاـ إلى سمدمة جباؿ األشمذ ... يبقى الدّياب فػؽ كل الذعخاء 

 .(11)"لحيغ سيصخوا عمى مذاعخي. ال أحج بعجه حتى اآلف تخؾ في أثخا كسا فعلا
أسيع شعخاء السذخؽ العخبي في تصعيع الّذعػخ الجدائخي بطػاىخ فّشية تعبيخية  لػع      

عمى شعخنا بقج ما كانػت تصفػ عمى سصحو، وقج تسثمت ىحه الطػاىخ في  تكغ ججيجة  
في الّذعخ الجدائخي خالؿ نياية  بارزة   ليا مكانة   ، واألساشيخ اّلتي ُوججتالّخمؾز

، تسؾزلجـ  الدتيشيات، وبجاية الدبعيشيات، ومشح ذلظ الحيغ أضحى شعػخنا عخوقا ناقمة  
كسا أضحى يخى بعيشي زرقاء اليسامة كػّل مغ ذّر           في عيشيو الّخماد، وفتت مغ 

عخ عمى غخار الذّ  عخ السذخقيغ الذّ م  بتمؿيح سشيغ عسخه األكباد؟، وذلظ تحت تأثيخ و 
 العالسي عسػما.    

عخ الجدائخي لسخمف والحؿيقة أّنشا تمّسدشا تصػرا واضحا في استمياـ الذّ        
أّف تعصر شعخائشا ليحه األدوات الفّشية،  واألسصػرية، والرػؼية... ، إالّ  الّتاريخيةالّخمؾز

وانكبابيع عمييا أفقج تجاربيع الّتفػخد، والبخاعة عجا بعس الّشسػاذج؟ فقج غجت نرػصيع 
في كثيػخ مغ األحياف وثائق تاريخية، أو حذجا لسجسػعة رمػػز عمى اختالؼ مذاربيا، 

 سج حسجي:والّدج بيا بيغ دفتي الّشز الّذعخي كسا ىػ ضاىخ في نسػذج أح
 ِحيَؽ ُتَجْنِجُن ِفي ُمْخَتَفَعاِت "الُجؾاَلِن"

 " ْكاَلِشيْشُكؾْف"
 َوَيْخَتِفُع الَعَمُؼ الَؾَطِشي
 َعَمى َأْسَؾاِر " َأِريِتيْخَيا"
 َيْسَتِمُئ الَعاَلُؼ ِبالُثَؾارِ 
 َتْحَبُل َىِحِه الَثْؾَرةُ 
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 َتْزَحُػ َأْشَعاُر " الشَّاِعِؼ"
 " ُلؾْرَكا"َيَتَغَشي ِفي َمْجِريجَ 

 َو" َأَراُعؾن" ُيَعاِنُق " ِإِلَدا"
 َوَيْعِدُف " َما َيا ُكؾَفْدِكي"

 (12)َأْلَحاَن الُحِخَيَة...
 عخ الجدائخي السعاصخ: مد في الذّ الخّ  تظؾر1.2

       أّف شعخ الدبعيشيات قج حقق إنجازات "عمى  عبج الحسيج شكيليخاىغ        
نطخه )) تبقى مشجدات ىحه السخحمة عمى مدتػى الّشز  ي. ففي ميسة عمى الرعيج الفشّ 

وإلييا يعػد الفزل في  ى الحخكة األدبية الجدائخية كمياىامة وفّعالة، وال تداؿ تذع عم
تخشيج وتخسيخ القريجة الجدائخية الججيجة في تخبة اإلبجاع الجدائخي في مخحمة ما بعج 

ة الذعخية في الجدائخ السجاؿ واسعا االستقالؿ((. لقج فدحت ىحه الحؿبة مغ عسخ الحخك
فقج بجأ ىحا األخيخ يمج مذارؼ  الّخمدفي إشار   خاصة(13)"أماـ محاوالت التجخيب

ظ  والسبتحؿ مغ ذلظ الداحة الفّشية، ويأخح شخقا مغايخة في االستمياـ تتجاوز السدتيم
ومخاشبتو بأسمػب أنثػػي يسيل إلى الّتجديج الحّدي عشج بعس الذعخاء  معانقة الػشغ

أمػخا مدتعريا نطػخا وىػػ ما جعل الػقػؼ عمى الحجود الفاصمة بيغ الػشغ والحبيبة 
 اعخ والحبيبةسات، وتذابظ العػالقات السػحجة بيغ ثالثية الػشغ والذّ لتجاخل الدّ 

 تي تتعخى((:يقػؿ حسخي بحخي في قريجة )) حبيب       
 ِمْؽ َمَخاِض الَخْفضِ 
 ِمْؽ ِعْذِق الِحَجاَرِة،

 َيْكُبُخ الَشْيجُ 
 َيِزيُق الَخْرخُ 
 ُغْرًشا َوِإَشاَرةً 
 َفَأَراَىا َتَتَعَخى 

 َأَتَعَخى 
 َنْيُجَىا َيْكُبُخ َيْدَداُد ِاْسِتَجاَرةً 
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 ُتؾَلُج الُخْؤَيا َبِعيًجا
 (14)َداِخَل الَحاِت ِإَشاَرةً 

 ػف الّشز ناجسة عغ ـياـػي لسزسػة بالججار الػاقػصعػبة اإلشاح لػػلع       
 جاث مقاربةػػػػػفات أسيبت في إحػػػغ السػاصػػػػػوتزسيشو جسمة م خ بالػشغػػػػػالّذاع

 . !السخأة؟ رمدالػشغ  و رمدداللية بيغ  
ومغ السحاوالت الخائجة اّلتي رامت ارتياد عالع السخأة / الػشغ نحكخ تجخبة         

 مرصفي الغساري الصافحة بصالسع صػؼية حيث يقػؿ:
 َأَنا الَسْجُشؾُن َيا َلْيَمى             َوَأْنِت الِجؽُّ َوالَدَحخُ 

 (15)ْجخٌ َأَنا الَداِري ِبَمْيِل الُحْد          ِن اَل َشَفٌق.. َواَل فَ     
يدتثسخ الخصاب الّذعخي قرة حب صػفي مخصع باأللع، ومخارة الفخاؽ، تجمى          

في رحمة شػيمة خاضيا ؾيذ بحثا عغ ليمى دوف الطفخ بيا ألّف الّميل الغاسق فػارؽ 
دورتو الكػنية فأضحى قخارا نيائيا، وحائال بيغ الّحات والّخوح، فكاف عالع الجّغ خيػخ 

لخيػاؿ الخرب يّػشج جػّػ لقائيا ومعانقتيا، وقج ىخع مػشغ لسشاجاة الحبيبة حيث ا
الّذاعخ إلى األنثى ليعبخ عغ تعمق الّحات السشكدخة بفخدوس مفقػد شػاؿ الّبحث عشو دوف 

 ججوى. 
بفّشية تفخدت قميال عغ  الّخمدوغساري الجادة في تسثل  حسخي،ورغع محاولة         

كحلظ في أوؿ الصخيق تحبػ؟؟. وقج تخاوح اإلشار  الّشساذج الّدابقة الّحكخ إاّل أّنيا بقيت
 خل) الشّ  خالؿ مخحمة البػاكيخ ضسغ حقل الصبيعةلمّخمد العاـ 

كسا  أحج إفخازات الّتػّجو االشتخاكي اّلحي يسكغ عّجه يتػف(الدّ يغ،الساء،البحرة،الذجخ،الصّ 
ػػد الّخمأو     (16)"الخمد المغػي "بػ  في بػتقة ما يدسى -الّخمـدأي  –انحرخ أيزا 

الّخمػز سسة  مغ حا الّشػعالستػّلج مغ كمسة واحػػػجة يصبعيا االقتراد الّمغػػػػي حيػػػػث ضّل ىػػػػ
عخاء ولعل احتفاء الذّ  ئخي أواخخ الدتيشيات والدبعيشياتشافحة عمى متغ الّذعخ الجدا

الّمغػي كاف نطيخ تسيده بالبداشة وقجرتو عمى تػصيل السعشى دوف  الجدائخييغ بالّخمد
ييغ، استيعابا مػػػػغ أبخز الذعػػػػخاء الجدائخ   والحػػػق أّف دمحم الرالػػػػح باوية يعج" إيغػاؿ شجيج 

و مفخدات في قرائجه الحجيثة، فيػ ال يدتخجـ الّخمد الّمغػي عمى أنّ     ليحا األسمػب
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وإّنسا يدتخجميا لسا تػحي بيا مغ ضالؿ خاصة)) ... ومغ ثع ذات داللة لغػية محجدة 
فيي تداعج عمى خمق الجػ الّخمدي السالئع الحي يجعل ليحه السفخدات إيحاءات وضػالال 

 مغ الحياة بأسخه، واقعو وذكخياتوتتجاوز بيا معانييا القامػسية لتشقل لشا اإلحداس بشػع 
 .(17)"قبل...(( وتصمعو إلى السدت

 بالّخمد حسخي بحخي رائجا ليحه الطاىخة حيث تسكغ مغ الّتجػؿ كحلظ نجج الّذاعخ      
الّمغػػي في حقػػؿ الّصبيعة تحجيجا فحقق جسالية فّشية صجحت بيا عشاويغ قرػائجه 

)) نجاء مغ عسق بحره (( ))ىا ىػ  ))الدشبمة الحػامل(( ))ورؽ الديتػف صػار أحسػخ(("
حسخي بحخي  فقج ضّل شاعخ الصبيعة .(18)"يأتي مصخا((، ))لساذا العرافيخ تشقخ كفي(( 

تي اقا لألرض معانقا لسشاضخىا الخيؽية، وىحا        ما أشخؽ في كثيخ مغ قرائجه والّ تػّ 
 مغ بيشيا:

 ُأِحُبػِ 
 ُكؾِني ُغُرؾًنا َعَمى َشَفَتَي َوُجُفؾِني

 ؾِني َسَشاِبَل َقْسٍح .َوكُ 
 َتَباِشيَخ ُصْبحٍ 

 (19)َفَأْنِت التي اَل َتُخؾِنيؽَ 
ب الّذاعػخ  ػػػرة الّشفدية اّلتي يخغػػػػػي أضحى جدءا مغ الرػػػػػد الّمغػػػػػػػػظ أّف الّخمػػػػنالح     

 ع اإلقخار بالّتفاوتػػػػػل الدبعيشيات مػػػػػي استمياميا كبؿية أقخانو مغ جيػػػػف
 .!الّشدبي الفّشي والّجاللي  بيغ الّذعخاء؟

لع تكغ ذات مدتػى فّشي غّشي  الّخمدورغع أّف الّتجخبة الّذعخية الجدائخية في مجاؿ        
فة، إاّل أّف الّذعػخاء ومتفخد يؤىميا إلػى بمػغ الّشزج فغالبا ما تكػػف البجايات ضعي

، وشػؿ تسخف تحقيق يػ الجدائخ  لبشات رمدية في بشػاء       شخيقة مثمىف استصاعػا بعػـد
ة الفّشية، ذلظ ػػػػػى البخاعمػػػػػوأكثػػػػػػخىا داللة ع "مغ أجػد أنػاع الّخمػػػػػػز سخعاف ما آتت أكميا 

و القريجة                   أو السقصػعة كّميا إلى رمد مغ يػػػػؿ ؼحط الحي تتػػػػػػ الّشسػػػػىػػ
أف يمجأ الذاعخ إلى  جخبة فييا تبشى أساسا عمى الّخمد دوف إف التّ  بجايتيا إلى نيايتيا بل
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حوؽ، ذف والتّ خيقة يدسح لمستمقي بمحة الكّ اللة السقرػدة مشو وبيحه الصّ اإلفراح عغ الجّ 
 .(20)"ىحا الشسط الحي يصمق عميو الشقاد أحيانا الّخمد الكمي، أو القشاع

الّذعخاء الجدائخييغ اّلحيغ ُوّفقػا في  تعج مغ بيغ  أحالـ مدتغانسي والحّق أفّ          
)) بكػائية " فقج استخجمتو في عجة قرائج مشيامغ الّخمػػز بفّشية متفخدة،  تسثل ىحا الّشػػع

، وفي )) الرػالة إلى 1967عمى قبػخ امخئ الؿيذ (( رمد إلى الػاقػع العخبي بعج نكدة 
لييا الذعػب السزصيجة، وفي )) اعتخافات األديمػز(( رمد إلى الحخية التي تتعصر إ

ؿ تحت سيصخة الحكع السمكي متيع(( رمد إلى الذعػب الخاضعة لالستكانة والحّ 
االستبجادي وفي )) ىػػاة السرارعة (( رمػد إلى االضصياد الحي يعانيو األدباء والكتاب 

رػيخ العخب مغ شخؼ بعس الحكاـ السدتبجيغ وفي )) العرافيخ تعػػد لمدساء(( ت
لسذاعػخ الحدف واألسى التي تدتبج بالذاعخة مغ خالؿ وصفيا لعرفػرة بائدة أنيكيا 

 .(21)"الصيخاف تصاوحت بيا العػاصف
وقج اختخنا نسػذجا ألحالـ مدتغانسي )) بكائية عمى قبخ امخئ الؿيذ(( قرج        

حيغ بالّخمد الكمي، أو عمى الّدحخ الّجاللي، وإدراؾ الّتحفة الفّشية لسا وسسشاه قبل  الػقػؼ
 القشاع:

 اَل َسْيَف ِفي الَيَسؽِ 
 اَل َفاِرَس َتْأِتي ِبِو َمَخاِكُب الَدَمؽِ 
 َوالَعُؼ،  َواأَلْخَؾاُل، َوالِجيَخاُن..

 ... َتَحَؾُلؾا ِغْمَساَن.
 ُقْؼ، ِإَنِشي،

 َيا َأُيَيا اأَلِميُخ، ِمْؽ ُعُرؾرٍ 
 َأْبَعُث ِفي الَسَجاِفؽِ 

 َخاَب ِفي الَسَجاِخؽِ َوَأْجَسُع الدَ 
 َأْسَأُل ُكَل ِجيَفةٍ 
 َأْيَؽ َبُشؾ ُأْسٍج؟

 اَل َنْبَض ِفي ُقُمؾِبَشا
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 َأْيَؽ َبُشؾ ُأْسٍج؟
 َأَتْيُتُكْؼ َأْسَأُل َعْؽ َأَحجِ 

 َلِكَؽ ِفْخَعُؾَن ُىَشا
 (22)اَل َيْسَشُح الَحَياَة ِلْمِخَجالِ 

تصخقت أحالـ مدتغانسي إلى شطايا الّشكدة اّلتي ألحقت بالعخب الخّدي والعار          
نحػ ؾيرخ الّخوـ  امخئ القيذفاستثسخت في سبيل الكذف عغ ذلظ مديخ  1967سشة 

ضسغ ىحا السػضع  امـخئ القيذراجيا مشو مّجه يج العػػف لألخح بثأر أبيو، حيػث يتجمى 
ػػا يتمسدػف حمػال لػرشتيع خارج أوشانيع حيغ استشججوا في صػػرة حكاـ العخب اّلحيغ راح

أي عػدة  1967وؿ الغخبية شالبيغ الّتأييج الّسػادي، والسعشػي خاصة بعج نكدػة بالجّ 
ترػيخ الّذاعخة خالية مغ  احة العخبية عمى حجّ يف العحؿ، فالدّ الػعي بعج أف سبق الدّ 

عاش الـيا غيخ مباؿ بسا يحجث  خئ القيذاموالفارس رمدا القػة والذسػخ، ثّع إّف  الّديف
حػلو، وأراد أف يتحػؿ فجأة إلى بصل أسصػري مصالب بالّثأر؟؟، فمع يدده لجػؤه إلى 

مػقف ؾيرخ الخـو     مغ امخئ الؿيذ ال  "، كسا أّف !ؾيرخ الّخـو إاّل تعجيال لحتفو؟
لحي ندتخجمو ضج يختمف أيزا عغ مػقف ىحه الجوؿ التي تدعع أّنيا تعيششا بالّدالح ا

وبيغ الحمة السدسػمة التي أىجاىا  أي ال فخؽ بيشو وبيغ الحالة ىحه بعزشا البعس،
 .(23)"ؾيرخ الخـو إلى امخئ الؿيذ والتي كاف بيا حتفو

إّف الّشدر الّذعػخي اّلحي تصخقشا إليو أباف ألوؿ وىمة عغ تسكغ الّذاعخة أحػالـ        
ـ   س ا ) امخئ إلى نّريا   الػافجة  الّخمؾزمدتغانسي مغ الّتعامل السحػري، والحخكي مع ج 

الّتشفذ في حيد قميػل  اعخة فخصة  بشػ أسج، فخعػف األميخ....( إذ مشحتيا الذّ  الؿيذ،
مدية، وإتقاف ميارة عمى إحكاميا لػثاؽ اآلليات الخّ تشق؟، وىحا دليل اليػاء دوف أف تخ

 استمياميا؟.
خػالؿ ىحه الفتخة  الّخمدبعج عخض أىع السشجدات الفّشية، والسػضػعاتية اّلتي حققيا       

ية أف نحكع عمييا السػسػمة بػ ))اإلرىاصات(( تجاوزا، ىل مغ اإلنراؼ والسػضػع
 عخية؟؟.جفاء، وعجـ الذّ بالّ 
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عخية الجدائخية ُيؽيس الجكتػر يػسف وغميدي في حجيث مديب عغ السخحمة الذّ        
ات ؼيرفيا بقائسة سػداوية يكاد اإلجخاء اإلحرائي يغػػر ات، والدبعيشيّ خالؿ الدتيشيّ 

 .  !أثشاء عّج خاناتيا اليديمة، والسبتحلة ؟؟
ح الجكتػر يػسف وغميدي بخرػص السعجع الّذعخي ليحه السخحمة. يرخّ  أّما        

وقج يدتغخب البعس قػلي ) السعجع غيخ الذعخي( ألّف األصل ىػ أف ليذ ىشاؾ " قائال:
كمسة شعخية وأخخى غيخ شعخية، لكششي أصّخ عمى ىحا االصصالح، مادامت ثسة كمسات 

 .(24)"قادرة عمى الشفخ فييا مغ روحيا " وادي عبقخ" صمجة ميتة )...( ال أخاؿ شياشيغ
 يخاىا يػسف إذ ػز واألساشيخػخي؟ نجج الّخمػػػػػخ الّذعػػػػػػغ السعجع غيػػوضس       

، اّلتي تصخؽ إلييا !وغميدي ىي األخخى مفخغة الفحػى في جػّل الّشساذج الّذعخية؟  
اّلحي يػضف رمدا تاريخيا اعخ جخوة عالوة وىبي ، مغ ذلظ نّز الذّ !بالّجراسة والّتحميل؟

 ، تجمى في إفخيؿيا :!! حسل شعارا مبتحال؟؟
 ) ِإْفِخيْقَيا ِلْْلِْفِخيِقِييَؽ / َىِحِه الَرْخَخُة الَعْحَبُة الَخاِلَجةُ 
 َىِحِه اأُلْنُذؾَدُة الَفحَُّة الَخاِئَعُة / ِهَبُة َللَاِ الَدِخَيَة /

 ِارَفِعيَيا َىِجَيًة َعِغيَسًة / ِلْمَساَلِييِؽ الِحيَؽ / َحَشى َأْعَشاُقُيْؼ ُذلَّ الِدِشيَؽ/
ِخيَيا/  25ِارَفعِيَيا َأْنِت َيا ِإْفِخيْقَيا / ُأْنُذؾَدًة َفحًَّة َراِئَعًة / .../ َفجِّ

ة السغزػب إّف الّخكػد الّشدبي اّلحي خيػع عمى الّشز الدبعيشي تحجيجا جعل قائس       
عمى عتبة ىحه السخحمة      كتػػر دمحم مرايف واقفا عميو في تدايج مدتسخ، فقج ألفيشا الجّ 

حي ُوسسػت بو والّتصفمي الّ  صحػيحيث وجج الّتػصيف الدّ  لمّخمػػز مغ ناحية تسثميا
 الّخمؾزاقترار الذعخاء الجدائييغ عمى استخجاـ  " الّشرػص الّذعخية إّنسا ىػ راجع إلى

جشبية والعخبية، واعتسادىع الحي كاد يكػف كمّيا عمى ما يجيجونو في القريجة العخبية األ
في السذخؽ العخبي مغ أمثػاؿ الدّياب  سا عشج بعس الذعػخاء الكبارالحجيثة، وال سي

لػع يكمفػا أنفديع عشاء  والبياتي، وعبج الربػر ودروير، وأدونيذ، وندار ؾباني. فيع
خاث ػػػػػػالبحث عغ رمػز ججيجة يدتقػنيا مغ البشية السحمية تخاثا وتاريخا مع أّف الت

خ. ويزفي ػػػػػز، واألساشيػػػػػػغ أف يثخي تجاربيع بالخمػػػػخ الجدائخييغ مميئاف بسا يسكػػػػػػوالتاري
 .(26)"عمى أعساليع شابعا يتدع باألصالة واالبتكار والججة 
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وتخاثيع  ّذعخية لع تكغ مدتسجة مغ تاريخيععخاء أّف تجاربيع الأدرؾ بعس الذّ        
اّلحي جعميا أكثخ ىذاشة، وعخضة لمّترجع، ضف إلى ذلظ أّف ىحه  العتيج األمخ

عخاء الجدائخييغ، ولع يشفخػا فييا مغ روحيع، بل مغ صسيع الذّ  لع تكغ نابعةالّتجارب 
كانت مجخد تقميج، ومحاكاة مخئية لتجارب غخبية، أو مذخؾية مسا أفقجىا الّتفخد واالنصالؽ 

يبجو لي أنشا مشح الدبعيشيات عمى الخرػص أنشا كتبشا شعػخا  " عمى حّج قػؿ دمحم زتيمي
حيغ مدحػا عمى اإلخػة السذارقة الّ  عخبيا مذخؾيا ولع نكتب شعخا جدائخيا عخبيا، وأف

ع يخيجوف لشا إال أف نطل أتباعا؛ ألف ػػػػػػػي الػاقػػػػنػا فػػػػع يكػػػػػرؤوسشا وقالػا ىحا شعخ عخبي ل
 األسساء التي 

 يػػػتترجر القائسة الذعخية في الجدائػخ: رزاقي، زتيمي، حسخي بحخي... ليدػت ف
 .(27)"إال صػر مرغخة ألسساء ليا وزنيا في الداحة الذعخية العخبية  الػاقع
 ندتذف مغ نبخات زتيمي أّف الجدائخ آنحاؾ كانت بحاجة إلى مخحمة الّتأميع     

عخي واّلتي ُتعصي بجورىا دفعا قػيا، ونفدا ججيجا لتجاوز ضاىخة الّتقميج، وبيحا تكػف الذّ 
عامػال أساسيا في تييئة األجػػاء لسخحمة انفتاح اإلرىاصات بتي وسسشاىا السخحمة الّ 

عخي الجدائخي حيث تفّشغ مبجعػنا فييا، وسعػػا إلى الّدسػ بفّشيع ومعانقة الخصاب الذّ 
 لجدائخي نقمة  عػخي افحّققػا لمّشز الذّ  الّخمؾزالّتجارب اّلتي ليا بػاع في مجاؿ استخجاـ 

 .عمى غيخ مثاؿ نػعية  
 خاتسة:

أدت  نػعية   تسثل الّذعخ الجدائخي السعاصخ تقشية الّخمد قي وقت مبكخ فحقق نقمة        
مغ احتػاء الػاقع     عخي الجدائخي عمى آفاؽ ججيجة مكشتوإلى انفتاح الخصاب الذّ 

مجاراة لمّتجارب  مخاودة تقشيات تعبيخية أخخى أكثخوالّتعبيخ بحخية مديبة، كسا استصاع 
 بئخا شافحة   السعاصخة   الجدائخية   مثال؟، مسا جعل القريجة   الذعخية كتقشية القشاع

 استػعب القػؿ ومجسل.                  ذات البعج العالسي.  ، واإليحاءاتتالّجالالب
 رؤاه  كفمو ، السعاصخ الجدائخي  اعخالذّ  وىػاجذ مػضػعات أنػاعو اختالؼ عمى الّخمد
 حّذ  أيقظ مػسيقي إيقاعي وزخع وجسالية، بفّشية تجخبتو لحسل اتدع كسا الخصاب، في وعّده
               الّشقجية. نطختيع وبمػر القخاء
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 :اليؾامر 

 

  إلى تذتيت  التي تصخقت -خمدة في كػبشياجغ –السرصمح مدتػحى مغ رواية سامية عيدى 
 .السذتت لحات اليػية الفمدصيشية

دار السأمػف  ،3ط ،ية مغ خالؿ أعالموحخكة الذعخ الحجيث في سػرّ  أحسج بّداـ ساعي:  1
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 مدتويات تأثير ألف ليمة وليمة في رواية السديشة السدحورة
 لديد قطب أنسوذجا

 رواق حوريةأ.د.    مفيدة ميزان
 عباس لغرور خشذمةجامعة 

 السمخص:
 ،الرواية فؽ مؽ الفشؾن األدبيةة اليةت كس ةس وااةم الس يسةم مةؽ ى ةي  لةر ى ةي   ةر

ألةف ل لةة  مةا ىدةهك  ا ايةات وهةؾ ،ودون شػ فهت ناالة للفكر ال سست بسخيلف كؾىهاكة 
 نرةةة إعظةةا  و  ،ا ةةةا اةةاوو الرواحةةةت الغةةهاا ابةةةيلتو الذةةسهية اليةةةت كغغةةر بهةةةا ،ول لةةة

وابةسة،  ملسغا مؽ ذلػ الذي ايسيم ب  الشص القهيؼ، ومؽ أىةي كغق ةق ااعةهة كلةق    الرواحت
يظسح مسثلؾها  لر كذف  رؾصةية هةذا الةشص ال هاةه الةذي انغةا عةؽ كؾأمةة مةم نةص 

 سييد قطيب، ومةا روايةة ايةر عةهون نرةا مرةهرا ،ن وال ازاو مرهر  لهام للكث ريؽاهيؼ كا
اليةةت  مةةم الغ ايةةاتالسناشةةر كةةارة وا ةةر السناشةةر كةةارة أ ةةر ،   ال دل ةةي علةةر هةةذا اليشةةا 

لةذلػ  ،الفشيةة اليةت ك سةم بة ؽ الؾااةم والخيةاو وصةؾرن ش لت اإلطار الخرب لرب أفكةارن
 :هسهاأ  يظرح السقاو م سؾعة مؽ األبئلة

مةةةا هةةةت أهةةةؼ و هةةةت أبةةةرز ك ليةةةات ألةةةف ل لةةةة ول لةةةة علةةةر مدةةةيؾ  الذةةة ي الرواحةةةت   مةةةا/ 1
   فت روااي   سيد قطب اليت وعفها الرواحت الفشية اليقشيات

 ما هت أهؼ الييسات اليت كيشا  ف ها الرواية مم الرواية األم / 2

 :السفتاحيةالكمسات 

 .الفشيازيا ؛شهرزاد ؛السيل رات ؛الثؾابت ؛اليأث ر ؛الرواية الغهاثة ؛ألف ل لة ول لة 
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Résumé:  

   Le roman est l’un des meilleurs genres littéraires qui reflètent la réalité 

de la société d'une génération à une autre, et sans aucun doute il est 

porteur de la pensée collective avec ses diverses orientations, ce qui est 

illustré par les contes des Mille et Une Nuits, où le romancier moderne a 

essayé de profiter de la popularité et donner à son texte un nouvel aspect 

à l’égard de celle dont jouissait l'ancien texte, afin d'atteindre une large 

base de réception dont les représentants aspirent à révéler la singularité 

de ce nouveau texte, qui cherche à s'harmoniser avec le vieux texte qui a 

été et demeure une source d'inspiration pour beaucoup, même en tant 

que source. 

Et le roman Sayed Qutb est la preuve de cette intertextualité directe et 

parfois indirects avec Les contes qui ont formé le cadre fertile pour 

répandre ses idées et de ses images artistiques qui combine réalité et 

fantaisie. 

Pour cet article pose quelques questions, notamment: 

1 / Quelles sont les manifestations les plus marquantes des Mille et Une 

Nuits au niveau du de la forme du roman? Quelles sont les techniques 

artistiques les plus importantes employées par le romancier Sayed Qutb 

dans son roman? 

2 / Quel est le plus important thème dont lequel le roman se rapporte au 

texte source? 

Mots-clés: Mille et une Nuit; Roman moderne; Influence; Constantes; 
Variables; Shahrazade; Fantasia. 

 

 مقدمة

كذةة ي الروايةةة أاةةه أهةةةؼ الشةةؾاكت األدبيةةة اليةةةت كسهةةر عةةؽ وااةةةم اإلندةةان مشةةذ القةةةهم، 
اكخذت مؽ الؾاام كارة  ،ت الرواية فت ش لها ومزسؾنهافهيسهد الس يسسات وكؾىهاكها كسهد

بةةةذلػ مرككةةزا لهةةةا ليشدةةت أاةةةهاثها وكسةةر  مغيؾياكهةةةا، فذةة لت  ،ومةةؽ الخيةةةاو كةةارة أ ةةةر  
الذي يسه أهؼ مقؾم مةؽ مقؾمةات األدب برةفة عامةة والروايةة برةفة ، ىهلية اليأثر واليأث ر

افزا اؾيةةةا إلعةةةادة درابةةةي  ربةةةت اةةةلسشةةة ي اهيسةةةام اللةةةرب بةةةالسؾروث الدةةةردي ا  اصةةةة،  ذ
مةةؽ أىةةي فةةػ شةةفرك  واالبةةيفادة مشةة  فةةت ىسةةي الروايةةة كؾا ةةب  ،والؾاةةؾع عشةةه  راحرةة 
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وهؾ ما مةؽ شةأن  أن ي سةي مةؽ الروايةة اليظؾرات الغاصلة فت مخيلف الس االت األدبية، 
وذلةػ بيرك زهةا علةر السةؾروث  ،السربية كغقق وىؾدها وهؾييها فت السدار الرواحت السالست

الةةذي اةةر  أن  دمحم بييرادةاؤكةةهن ىةةي النةةااث ؽ وعلةةر رأبةةهؼ  األمةةر الةةذي ،لدةةردي السربةةتا
 ،ة ابةيؾات أبةئلة الؾىةؾد والك شؾنةةكيرةاد  وكيقةاطم مةم نرةؾ  عالسية الرواية السربيةة"

طسؾااكهةةا كسث ةةي الؾااةةم وابةةيرىاخ اليةةاري   لةةر صةةس ه مغةةاورة فةةت نرةةؾ  كيسةةه  وذلةةػ 
يدةةسؾ بةة   لةةر مةةا لةة   .ميكامةةي ي سةةي مةةؽ اإلندةةان هةةهفا لةة  فةةاليراث هةةؾ كةةي (1)،"الك شؾنةةة

ة فكةةةان بةةةذلػ "الذةةة ي اليراثةةةت أداة كأصةةة ي للروايةةةة يةةةاكرةةةاو بالغزةةةارة مةةةم الرثيةةةة الغهاث
وىسلةةؾن  ،انظتاةةا مةؽ هةةذا أعةةاد الرواح ةةؾن الشغةر فةةت هةةذا اليةةراث( 2)،الغاضةةر"وكسه ةرا عةةؽ 

أن اليةةأثر بةةالسؾروث  سييال أبييو ديييبكا ةةا اةةر  ميتزمةةا مةةم األعسةةاو الرواحيةةة السربيةةة. 
الدردي "نؾخ مؽ االلي ا ، والسثاليةة، وهةؾ القةؾة الهافسةة لسذةروخ اهةهع  لةر  لةق مدةيقهي 

فهةةؾ بةةذلػ  (3)،أفزةةي،  نهةةا مغاولةةة اةةيؼ الكيةةام بهةةا فةةت بةةه ي مقاومةةة القةةؾ  االبةةيسسارية"
الةذي كةر اللربةت الفاؾة كرار باإلندان ومةؽ  ةتو الس يسةم  لةر مقاومةة  ؽ اليراثي سي م

ولسةةةي أهةةةؼ مثةةةاو وأشةةةسل  يس شةةة  أن الخةةةص مةةةا اققيةةة  ، اهةةةهد كيةةةان وهؾيةةةة األمةةةة السربيةةةة
 ذ ن ةةةه راحةةةهة  ،هةةةت  زانةةةة الغ ايةةةات ألةةةف ل لةةةة ول لةةةة ،السؾروثةةةات الدةةةردية برةةةفة عامةةةة

اليت كسه وااهة مؽ الشساذج اإلندةانية اليةت أاياهةا الدةهر  ،الغ اية اإلطار األم رة شهرزاد
فكانةةت رمةةزا للسسرفةةة والسشظةةق، ورمةةزا للغةةب  (4)،ح ملكةةا ومسلكةةة فةةت زمةةؽ التزمةةان""ليرةل

  .والسظا 

ولهةةذا كةةهرج ا ايةةات الليةةةالت ضةةسؽ زمةةرة الشرةةؾ  الكؾنيةةةة السركزيةةة فةةت الثقافةةةة 
 :نغةةرا لغسؾليهةةا األبةةظؾرية والغزةةارية واإلاهاؾلؾىيةةة واإلندةةانية ألنهةةا ،اإلندةةانية برميهةةا

 ،فةةة السربيةةة، أني ةةت رمزييةة ، رالةةة طؾيلةةة فةةت الةةذا رة ال ساايةةة..."نةةص مركةةزي فةةت الثقا
 أنطييوان الييا ن اصةةة بسةةه كرىسةةة  (5)،اشهةةي مةةؽ مس شهةةا السربةةت واللربةةت علةةر اةةه بةةؾا "

Antoine.Galland ( 1704الفرندية الرادرة فت اثشت عذرة م لها فت باريس بةشة-
سةا كيزةسش  مةؽ أطةر ا احيةة ل ،مسا ش م علةر كرىسيهةا  لةر عةهة للةات أىشهيةة ،(1717

وارةةةص أبةةةظؾرية وكاريخيةةةة وكؾم هيةةةة وكراى هيةةةة، فهةةةت عةةةالؼ م شةةةؾن وصةةةا ب يدةةةنح 
لسةا ف هةا مةؽ وصةف دا ةق لسةؾالؼ  اراةةة  ،بالخيةاو النذةري فةت دهةال ز اللراحةب والسدةيغ ي
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ك سم ب ؽ اإلنس وال ؽ، والهلؾبات والكؾابيس فهت بسثابةة "كذة  لة عريزةة لسةالؼ بةغري 
الةذي ابةيظاعت شةهرزاد أن كرةف ا ثياكة  مةؽ  ةتو  (6)،  عالؼ القص واللرابةة"أ اذ،  ن

صيااة  ظةاب فكةري وثقةافت وبيابةت باعينارهةا أنسؾذىةا للسسرفةة والغ سةة ا ةا "كدةيسه 
شةةهرزاد اؾكهةةا فةةت اإلاشةةاخ مةةؽ الثقةةة بالةةذات، وهةةذن الثقةةة اليةةت كذةة ي ىةةؾهر فةةؽ اليؾاصةةي 

 (7).ك سلها مث رة لإلع اب"

أن يرةسه أمةام  ،ر الزمؽ ابةيظاخ الخظةاب األدبةت لةشص ألةف ل لةة ول لةةفراؼ مرو 
لسةةةةا يغسلةةةة  مةةةةؽ ز ةةةةؼ فشةةةةت ا ةةةةاحت يدةةةةيؾعب مخيلةةةةف  ؛ نغةةةةرااإلاةةةةهاؾلؾىيات وميل راكهةةةةا

ألنهةا كسثةي شةاهها  ؛ب ي ما يغسل  مؽ فكةر الخظابات، ويؤكه  م اناك  الفشية لشقه الس يسم
وىةؾدن فةةت صةؾرك  الشهاحيةةة  لةر اؾمشةةا هةةذا،  ازةاريا وثقاييةةا ال اةزاو  شةةساع  مدةيسرا مشةةذ

مةا  (8)،ا ا أشار الهاربؾن بأنها "العنا ة اليت  رج مشها فؽ الرواية ب ةي أبةال ن  وطراة "
ليدةةت م ةةرد عةةؾدة  لةةر اليةةراث بقةةهر مةةا هةةت  عةةادة لرثيةةة  ؛اؤكةه أن روايةةة ألةةف ل لةةة ول لةةة

 .واليسامي مس  بسشغؾر فشت ىسالت ،اليراث بس ؾن مساصرة

يكةةيؼ  بةةيراك  ي   ، نيةةاج نةةص رواحةةت ىهاةةه سيييد قطييب قةةه اةةاوو الرواحةةت السرةةري ل
الةةذي يدةةيشه  لةةر الةةشص األم فةةت بش يةة  الذةة لية وبسةةض  ؛وفةةق ىساليةةات الدةةرد الكتبةةي ت

ألنهةةؼ  الةةذاؽ بةةاروا علةةر نه ةة  ،مزةةام ش  بةةالكا بةةذلػ مدةةار الي ريةةب كنةةاات الةةرواح  ؽ
 (9)،ردي لةةة لهسهؼ الذةةة ي والسزةةةسؾن السشابةةةه ؽ"" ةةةانؾا انغثةةةؾن فةةةت كةةةاريخهؼ وكةةةراثهؼ الدةةة

، وكقشيةةة القةةص لليةةالتاإلطةةار السةةام أن الرواحةةت اعيسةةه علةةر والسيرةةفح لهةةذن الروايةةة ي ةةه 
فغققةةت " ا، وكغسةةي بسةةض  راحرةةهابهشةةا  مةةادة ا احيةةة ىهاةةهة كخيلةةف عشهةة الذةةهرزادي

 (10).بذلػ هذن الرواية مفاراة نؾاية ب شها وب ؽ  ظاب كقل هي باحه"

 

 مدتويات تأثير نص ألف ليمة وليمة في رواية السديشة السدحورة:

اليت بسر مؽ  ،" ضسؽ ما يدسر بالرواية الغ احيةالسديشة السدحورةكشهرج رواية "
الةةةذي شةةة ي مغةةةؾرا لهشةةةا  األاةةةهاث  ؛ تلهةةةا الرواحةةةت  لةةةر مغةةةاورة أندةةةا  القةةةص اليراثةةةت

مزاوىةةا هةةا ضةةسؽ أطةةر زم انيةةة ت بسسغةةؼ متمغوربةةؼ الذخرةةيا ،الرواحيةةة ب ةةي كفاصةة لها
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مفزةةةت "عةةةالؼ السةةةهن  ،ومةةةا هةةةؾ  يةةةالت مةةةؽ ىهةةةة أ ةةةر   ،بةةة ؽ مةةةا هةةةؾ وااسةةةت مةةةؽ ىهةةةة
ويي لةةةر  (11)،السدةةةغؾرة ليعةةةيش لغغةةةات الخلةةةق األبةةةظؾري فةةةت زمةةةؽ الندةةةاطة والهةةةرا ة"

السيسثةةي فةةت  بةةيراكي ية انةةػ  ؛مدةةيؾ  اليةةأث ر ادةةب رأاةةت فةةت مدةةيؾي ؽ: مدةةيؾ  الذةة ي
 ومديؾ  السزام ؽ بسخيلف ىزحياكها. ،الرواحت السشاويؽ والهشا 

 
 أو : مدتوى الذكل

  العشوان -أ
السديشية ي يدةت طابسةا بةغريا " ،عشؾانةا مؾايةا ومس ةزا سيد قطبلقه ا يار الرواحةت 

ا ةا ارككةةز فةت عشؾنةةة الروايةة  لةر مةةا يدةسر باليزةس ؽ كةةارة واالاينةاس كةةارة  ،"السديحورة
سةةه  كس ةةؽ الرواحةةت مةةؽ مثةةي هةةذا الفةةؽ، وهةةؾ مةةا يس ةةؽ فةةت بشيةةة ا احيةةة كةةؾات ب ،أ ةةر  

مذةةيقة مةةؽ  ،ابةةيشياى  مةةؽ  ةةتو هةةذا السشةةؾان  ذ أن "ابةةيثسار كسه ةةرات مقيندةةة دا ليةةة...
هةذن السينةة  (12)،ا ايات الليالت الها لية، وكذ ر فت مسغسها  لر ىانةب ع ةاحهت فشيةازي"

 ،مةؽ اليدةاثالت واليةةأويتت اوكنسةةا فةت نفدة  كث ةةر  ،الشرةية هةت أوو مةةا يرةادع السيلقةت
 ذ كغ ةي اارحهةا  ،لؼ كخيلف عؽ هةذن الس ةزة سيد قطبك سل  يغاوو فهؼ السزسؾن ورواية 

ألن الرواحةةت ابةةيثسر  ، لةةر السخةةزون الغ ةةاحت وكربظةة  بةةشص كراثةةت بةةابق ألةةف ل لةةة ول لةةة
 مغةةةاوال  نذةةا  مهاشةةة  ياليةةة كغةةا ت كلةةػ السةةةهن ،كسه ةةرات دالةةة علةةر كةةي هةةذن اإلاةةاالت

مي ةةاوزا بةةذلػ السةةالؼ الةةؾااست السرىسةةت،  ،الدةةغرية اليةةت صةةؾركها ا ايةةات ألةةف ل لةةة ول لةةة
 واهك ؽ للؾيي ؽ كآلفيةا ييسةا ب شهسةا ليذة تومؽ ب ؽ  رؾصية هذا السشؾان أن  ايألف مؽ 
اليت كهو علر فزا  م انت، أما " السديشةانس ابا للسزسؾن ب ي أبسادن، فالؾاهة األولر "

" وهةةةةت داللةةةةة علةةةةر فسةةةي الدةةةةغر الةةةةذي يرةةةة ب هةةةةذن السهاشةةةةة السدييييحورةيةةةةة "الؾاةةةهة الثان
فةةؾرود كلسةةة السدةةغؾرة مزةةافة  (13)،اليت"كشيسةةت  لةةر  يةةاو ايخظةةر ا ةةؾد السرىةةم واؾان شةة "

 لةةةر السهاشةةةة كزةةةسشا  زا  مفاراةةةة لفغيةةةة ك سلشةةةا ندةةةيسه لخةةةؾ  ك ربةةةة الرالةةةة فةةةت عةةةؾالؼ 
 .كةةةي مةةةؽ ف هةةةا  لةةةر كساث ةةةي صةةةسا لدةةةغر وييغةةةؾو لاليةةةت كيسةةةر   ،السديشييية السديييحورة

الرواحت يقةةهم فةةت ذلةػ عينةةة كؾضةةيغية لرةيلة السشةةؾان اةة ؽ يقةؾو: "واةةف الةةزمؽ بةةغرت فة
 السشسهم والسيؾاةف هذا الزمؽ (14)،السهاشة كي مؽ ف ها كساث ي انغر للغراس  نهؼ ىامهون"
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زمؽ " نهةا كسرع ب  ا ايات الليالت اليت كقم اؾادثهةا  ةارج اةهود الة فت السهاشة السدغؾرة
 (15)."مذروخ انيقاو مؽ الد رورة الزمشية  لر اليؾقيفية أو التزمشية

 
 البشاء الفشي -ب

 الحكاية اإلطار 

 لةر الهشةا  الفشةت بةي اي ةاوزن  فغدةب، ال يقيرر كأث ر الليةالت علةر صةيلة السشةؾان
 ،الغ اياتالذي اعيسه الرواحت فت ثشايان علر  بيراكي ية الغ اية وكشابي  .لسغيؾ  الرواية

مسا اارب ب شهةا وبة ؽ عةالؼ الخيةاو  ،اليت كأثر ف ها بالدردية السربية اليراثية ألف ل لة ول لة
"ليخةةهم ارضةةا مهسةةا مةةؽ أاةةرا  الهشةةا  الفشةةت للغ ايةةات، وكةةذلػ  :والتمسقةةؾو والس احهيةةة

فةت أو مةا يدةسر  ؛فت واهات بةردية ميرابظةة (16)،"ليسظت دالالك  االىيسااية واأل تقية
اةهرن عذةر  ،بةالرب  والييةابم الةذي كشةيغؼ يية  الغ ايةات فةت م ةاو زمشةت مغةهدعلؼ الشص 

ن "ألةةةف ل لةةةة ول لةةةةة  ذ   ،ليةةةاو علةةةر اليةةةؾالت بسذةةةةاهه ميرا نةةةة كساثةةةي اليقظيةةةم الدةةةة شساحت
كقرةةه بشةةا  سيييد قطييب و (17)،كيزةةسؽ م ةةزات الغ ايةةة اليةةت ابةةيثسرت فةةت كقشيةةات الروايةةة"

اليةت كيس ةز بهةا الروايةة  ، لةة مدةيلت كلةػ االندةيابية الغ احيةةرواية علر ش ي ألف ل لةة ول
اة ؽ يدةيهي الرواحةت  ؛ ال أنة  كؾىةه مفاراةة بة ؽ الروايةة ونةص الليةالت األم ألف ل لة ول لة.

مةةؽ الشهايةةة اليةةت شةةههت عفةةؾ شةةهريار عةةؽ شةةهرزاد اةة ؽ كةةرز  بأوالدهةةا الةةثتث، وكؾاةةف 
مةةا يقةةر بةة  السخيرةةؾن فةةت الشقةةه السربةةت  السلةةػ عةةؽ ايةةي السةةذار  مةةؽ بشةةات ىشدةةها، وهةةؾ

"أن الغ ايةة اإلطاريةة فةت وتيار  الدوري دمحمو حدن حسادوعلر رأبهؼ النااثان السرةري 
 ذ كهةهأ الغ ايةة اإلطاريةة مةؽ  ،الرواية السربية مرت بغالة ككد ر أو كغظيؼ للهشيةة الدةردية

اظسةةت  يشيية السدييحورةالسدوروايةةة  (18)،اللغغةةة اليةةت انيهةةت فةةت كيةةاب ألةةف ل لةةة ول لةةة"
والقلةةق الةةذي انيةةاب السلةةػ شةةهريار  ،الغ ايةةة اإلطةةار بانفيااهةةا علةةر رصةةه الغالةةة الشفدةةية

ك ةةاوز بة  مشيرةةف  ا ةا: " انةت الل لةةة الساحةة بسةه األلةةف أر  السلةػ شةةهريار أراةا طةؾيت
 مزة س الةذي أازةر  (19)،الل ي، وأوفر ب  علر الهزيم األ  ر وضا  صهرن بهذا األر "

ىسلةة  يغةةؽ  لةةر اةةص شةةهرزاد اليةةت ل ةةأ  ل هةةا بسةةه ماحةةة ل لةةة مةةؽ انقظةةاخ ا اياكهةةا  ذ مسةةا 
يقؾو: "لقه ضقت بهذا السةالؼ السغدةؾس. لقةه شةسرت باللربةة يية  بسةه أن فاراية  ألةف ل لةة 
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مفيقةها ليلةػ الرابظةةة  هرامت الةذي ىسةي شةهريار يغةس بالزة ر،هةذا القةص الة، (20)ول لةة"
ىسليةةة  يعةةةيش فةةةت  ، اياكهةةةا الخياليةةةة مةةةهة ثةةةتث بةةةشؾاتاليةةةت كانةةةت كرةةةشسها شةةةهرزاد بغ

األوهةةام والخيةةاالت دون أن ايخةةذ مةةؽ الؾااةةم بةةشها لةة ، والةةذي ال ي ةةؾن داحسةةا مق ةةها ادةةب 
الةةذي اةةر  "أن الخيةةاو ال  Paul Ricœur بييول ريكييور را  بسةةض الشقةةاد وعلةةر رأبةةهؼ 

وهةؾ  (21)،يت نرويها عشهةا"ي يسي  ال بالغياة، وأن الغياة ال كفهؼ  ال مؽ  تو القرص ال
ما أدرك  شهريار ييسا بسةه طالنةا مةؽ شةهرزاد أن كس ةهن  لةر السةؾالؼ وامفةا  السدةغؾرة " ن 

بةي ىةاع مذةؾن اهةةيح.  ن الغيةاة بةت  يةاو نةةؾخ  ،السةالؼ السغدةؾس عةالؼ ضة ق يةةا شةهرزاد
وإلةةةر أو الزالةةةت كسلكةةة ؽ يةةةا شةةةهرزاد أن كرداشةةةا  لةةةر السةةةؾالؼ السدةةةغؾرة،  ،مةةةؽ اليغ ةةةر...

أي أن الرواحةةت  (22)؛األ ةةؾان الغالسةةة، وإلةةر امفةةا  الؾضةة ئة اليةةت عذةةشا ف هةةا ثتثةةة أعةةؾام"
 ،ولكةةةت يرةةةي  لةةةر أههافةةة  ابةةةيسان بالسشاصةةةر الس احهيةةةة واألبةةةظؾرية ،انظلةةةق مةةةؽ الؾااةةةم

وهةؾ مةا يظلةق  ،سةها روايةا هةؾ الؾااةم والخيةاو بسةؾازاة الغيةاة الةهنيا والغيةاة ام ةرةليزفت ب  
وذلةةػ بابةةةيخهام نسةةة  بةةةردي ي سةةةم بةةة ؽ ( 23)،خرةةةيات وااعيةةةة بةةةذراحم أبةةةظؾرية"عليةة  "ش

ميشةةافريؽ الةةؾااست والدةةةغري، ليذةة ي وااسةةةا  بةةهاايا ا احيةةةا مةةؽ  ةةةتو "وااعيةةة ااولةةةت أن 
كيةةألق مةةؽ  ةةتو اليؾىةة  نغةةؾ أن ككةةؾن ذات فسةةي بةةغري أو مةةا يدةةسر بالؾااعيةةة الدةةغرية 

 (24).يات أو الغ ايات الذسهية"اليت شاعت فت ألف ل لة ول لة وفت الخراي

"  لر رب  ا ايات شهرزاد بالسؾاطف اإلندانية والسذاعر الديد قطبدفم "ما وهذا 
ا ةا اةر  الرواحةت علةر كينةم  ل ةات الةشفس  ؛السيراواة ب ؽ الغب والك ه، الل رة والكةرن

ر ومةةا يسيسلهةةا مةةؽ كشاازةةات واضةةظرابات مةةؽ  ةةتو هةةذن الكةةيؼ اليةةت ال كيل ةة ،اإلندةةانية
مسا أبهؼ فت انفياح رواحت علر شخؾ  ميشافرة كارة وميقاربة كارة  ،بيل ر الزمان والس ان

ىسلةت مةؽ الشدةت الغ ةاحت يدةيسر مي ةاوزا كةي السكنةات اليةت مةؽ شةأنها أن كس ةق  ،أ ر  
ألن روايةةة  ؛راةةؼ مةةا يسيريهةةا مةةؽ وشةةاح األبةةظؾرة والدةةغر والخيةةاالت ،ابةةيسرار الغ ايةةة

 ؾنت عالسها بسؾازاة مم عالؼ الليالت الةذي وفةر للدةرد الرواحةت مشظقةا " السديشة السدحورة"
ا ةةةا شةةةهرزاد كغ ةةةت  ؛يقةةةؾم علةةةر الغ ايةةةة اإلطاريةةةة وثشاحيةةةة الةةةراوي والسةةةروي لةةة  ،بةةةرديا

ابةةؽ السلةةػ  تاسييومةةؽ الغةةب الةةذي ي سةةم بةة ؽ  تيتيييلذةةهريار امر  ارةةة انيقةةام الدةةاارة 
 زواىها بسؽ كغب. مؽ  تو ابشيهؼ اليت لؼ ايؼ ،ساسووالفياة 
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  ا فتتاح وا ختتام -جي

علر كثه ت أبال ب الغ ايةة  السديشة السدحورةفت روااي   سيد قطباافظ الرواحت 
اإلطار، وما كقيز ها مؽ صيغ افييااية و يامية ألن "الدةرد الكتبةي ت الذةسهت يغةر  

ي سلشا نسيقةه بةأن علر اايرام افييااية مس شة كيكرر برفة ملغؾعة، وإن ش ئا مؽ اليفك ر 
وهؾ ما نلسس ازؾرن فت  (25)،الدرد القهيؼ يغيرم كذلػ  اكسة مس شة كؤكه نهاية الغ اية"

" وهةت بمغشييالزمةة بةردية أفل ليةة " سييد قطيبهذن الرواية ففت مفييح الل لة األولر اؾعف 
 "أداة بةةردية كيرةةف باإليغاحيةةة واليكثيةة  وكةةؾاري ورا هةةا عةةؾالؼ لسةةا ككذةةف، وأفزةةية لسةةا

سدةةافة بةة ؽ الةةراوي شةةهرزاد والسةةروي لةة  شةةةهريار لهةةذن التزمةةة اليةةت كؤبةةس  (26)،كسةةرع"
ألن الغ ايةةات اليةةت كؾالةةت كانةةت ككسلةةة  ،فةةت فةةت الل لةةة األولةةر دون ا رهةةا مةةؽ الليةةالتوع  

"بللشت أاها السلػ الدس ه أن  كان فةت اةهيؼ الزمةان، وبةالف  للغ اية األولر، االت شهرزاد
كس ةس مدةنقا  وإبةت ييةة  ناريةة  لة  وعيفيةانكسا أن هذا االبيهتو  (27)،السرر واألوان"

 ما بيغ ي  شهرزاد. 

 ذ وعف الهشية الخيامية السسروفةة فةت  ؛يخرج الرواحت عؽ اإلطار السام للرواية األم
واليت كسلةؽ ف هةا  "وأدرك شهرزاد الرباح فدكتت عن الكالم السباحنهاية ا ايات الليالت "

وإرىاحةة   لةةر الل لةةة السؾاليةةة. هةةذن التزمةةة الدةةردية اليةةت لهةةا  ،عةةؽ القةةصشةةهرزاد بةة ؾكها 
مةةؽ أىةةي مسرفةةة األاةةهاث القادمةةة.  ،وعيفةةة  رىاحيةةة ك سةةي شةةهريار ايسلكةة  أفةةق االنيغةةار

 وهذا الهشا  اثهت أن الرواحت صاغ روااي  بذ ي داحري علر ارار الليالت.

 سلهةةا ميها لةةة يو  ،م صةةيلهافالخظةةاب الرواحةةت يفكةةػ مةةادة الغ ةةت مةةؽ  ةةتو كشؾيةة
مسةا انسةا نؾعةا مةؽ اليذةؾيق فةت نفدةية السيلقةت مةؽ  ،عهر بلدلة مؽ الغ ايات السييابسة

مدةيسست فةت ذلةػ كقشيةة اليؾالةه الدةردي  ،الروايةعهر باات أاهاث أىي أن اؾاصي النغا 
 الذي ضن  ب  كشؾخ الغ ايات وكسهدها. 

دةةرد السؾضةةؾعت فةةت الروايةةة أمةةا علةةر مدةةيؾ  الرةةيلة ندةة ي ازةةؾر صةةيلة ال
فهةةؾ الدةردي علةةر راو  ةةارىت، ولكشة  راو مخيلةةف عةةؽ الراويةة شةةهرزاد، يقةةؾم بشاثهةةا اليةت 
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ا ةةا يدةةيشه فةةت بةةردن  لةةر ضةةس ر اللاحةةب "وهةةؾ الذةة ي الدةةردي القةةهيؼ الةةذي راٍو مهئةةر 
جيييييييرار جيشيييييييت ، وهةةةةةةؾ مةةةةةةا أبةةةةةةسان (28)ك دةةةةةةهن ا ايةةةةةةات ألةةةةةةف ل لةةةةةةة ول لةةةةةةة بامييةةةةةةاز"

Hétérodiégétique"(29)،  أي السينةةةااؽ ا احيةةةا الةةةذي كرةةةشف شةةةهرزاد الليةةةالت والسهاشةةةة
"مةةازاو ييةة  شةةت  مةةؽ جبييرا ربييراجير جبييرا والرواحةةت عسؾمةةا كسةةا يقةةؾو  .السدةةغؾرة ضةةسش 

، والفةةر  بةةة ؽ الدةةرد الغ ةةةاحت والدةةةرد (30)ا ةةؾاكت ألةةةف ل لةةة ول لةةةة مركنةةا علةةةر راو ىهاةةةه"
 الرواحت ب ؽ الروااي ؽ ايسثي فت:

 وهؾ مؽ  راحص الدرد الغ احت.                         ←الراوي الشااي  ←ل لة ألف ل لة و 

 مؽ  راحص الدرد الرواحت. ←الراوي السهئر  ←السهاشة السدغؾرة 

، فةةالرواحت يغةا ت للةةة نةةص ألةةف ل لةةة ول لةةة ،أمةا علةةر مدةةيؾ  األبةةلؾب الدةةردي
يدةةيس ؽ ف هةةا بسدةةسيات  ،غةيهية الشابيةةة ولكةةؽ بللةةة عربيةةة فرةةلةةيس بسفرداكهةةا الذةةس ولكةةؽ

السيغالفةة مةم كقشيةة  ،الليالت مؽ  ةتو االعيسةاد علةر اليرةؾير القريةب مةؽ الللةة الذةسرية
كةةت يغةةافظ علةةر ندةةق كراثةةت مؾاةةه لرواايةة  أاةةؽ ابةةيلهؼ طريقةةة وصةةف األشةةيا   ،الؾصةةف

 فقةه أفةا  كث ةرا وهةؾ مةا اي لةر صةهان فةت مغيةؾ  الروايةة، ،والكاحشات فت ألف ل لةة ول لةة
"هةةا هةةةت ذي ك لةةةس ميكةةأ مةةةؽ السذةةب ال ةةةاع وشةةةؾيهاكها  :وصةةةف الظهيسةةة الختبةةةةفةةت 

أمامها كرعر فةت مشفةرج اللابةة، وهةاهؾ ذا الهةؾا  الةهافب اةهاعب أارةان األشة ار النابةقة 
 (31)فييسااي كالشذؾان الثسي"

 

  الزمن وتقشياته:د/  

" ة السديحورةالسديشيلزمؽ عشررا أبابيا فت الدرد، ا ةا اافغةت شةهرزاد "ا يسثي
فالل ةةي بالشدةةنة لهةةا هةةؾ  مةةادة الغ ةةت، تففةةت ضةةؾح  كركهةة ،علةةر الةةزمؽ األبةةظؾري لليةةالت

"فالل ةةي نةؾخ مةةؽ الههحيةةة ذات الةزمؽ السثةةالت الةةذي اهبةي  شةةهرزاد الليةةالت، لةيقص ا اياكهةةا 
اليت كداعه شهرزاد علةر مؾاصةلة ا اياكهةا للسلةػ شةهريار الةذي  ،(32)األبظؾرية القهبية"

 فةت السهاشةة السدةغؾرة الل ي ألنكهري يا للههحية  لر أن كشيهت الغ اية عشه الف ر، يديدلؼ 
زةةةة ة كفةةةةزخ " ن الرةةةةناح اهةةةةهد األاةةةةتم، وإن ال يخيةةةةزن دالالت الخفةةةةا  والغلةةةةؼ والدةةةةغر
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األطياع، وإن مؾعهنا لهؾ الل ي الهادئ، ا ةا يزةرب الغةتم علةر السة ؽ والشغةر فييفةيح 
النرة رة، ويدةنح الخيةةاو، وا ةا كيةؾار  الزةة ة وكخفةت الغركةة، فيةةهب األطيةاع وكدةةري 

  .(33)األاتم"

" مةم الليةالت السديشة السديحورة"فيذيرك رواية أما علر مديؾ  السفاراات الزمشية 
، (34)"اإلشةةارة  لةةر فسةةي لةةؼ يغةةهث بسةةه ثةةؼ ايغقةةق ييسةةا بسةةه" :يةةة االبةةينا  الزمشةةتفةةت كقش

وا ايةةات الليةةالت كز ةةر بهةةذن اليقشيةةة اليةةت كةةأكت فةةت مدةةار األاةةتم والشهةةؾ ة واةةرا ة الظةةالم 
"فيرك ةةب الغ ايةةةة اةةؤدي  لةةةر االبةةيسانة باالبةةةينا  عشةةةهما كيةةهافم الؾاةةةاحم فةةت ي ةةةؾن أمةةةام 

، (35)ر أن بسةةةض الؾاةةةاحم بيرةةةار  لةةةر الغةةةهاا عشهةةةا فةةةت ا شهةةةا"الةةةراوي  ال اليأ  ةةةه علةةة
اليةةت كدةةيهق وكةةيكهؽ أاةةهاث  ،ونلسةس مثةةي هةةذن اليقشيةةة فةت بسةةض السقةةاطم األولةةر للروايةة

السديقهي اليت ن هها فت ثشايا الرواية. نذكر علر به ي اليسث ي ارا ة الظالم الذي كقؾم ب  
مةةان ىةةا ت  ل هةةا فيةةاة عاشةةقة مه ةةؾرة كغالةةة الس ةةؾز الدةةاارة "فةة ذا  ن األوان وكسةة ؽ الز 

، كسةةا اي لةةر االبةةينا  فةةت ندةةيت األاةةهاث الخياليةةة مةةؽ (36)األم ةةرة، كظلةةب مشهةةا االنيقةةام"
وكشهةةةئهؼ باألاةةةهاث اللرينةةةة اليةةةت بةةةيغهث لام ةةةرة بسةةةه شةةةفاحها " ن  ،اهةةةي الكهةةةان والدةةةغرة

لكةؽ يقةم فةت اياكهةا اادثةان الظؾالم كذ ر بأن اياة األم رة الؾل هة بيكؾن هانئة بس هة. و 
، وهةةةؾ مةةةا اةةةهو داللةةةة واضةةةغة علةةةر أن (37)أولهسةةةا واضةةةح عةةةاهر وام ةةةر اةةةامض مةةةههؼ"

 الكاكب ابيسسي هذن اليقشية مديس شا فت ذلػ بالرواية األم.

 

  ه/ تقشية السكان:

ليكةةةؾن م ةةةاال ك ةةةري ييةةة   ،أر  مرةةةر وهةةةؾا يةةةار الرواحةةةت  طةةةارا م انيةةةا مغةةةهدا 
"مهاشةةةة عغيسةةةة فةةةت مرةةةر القهيسةةةة اينسهةةةا  الةةةيؼ بةةة ؽ الةةةؾادي :تأاةةةهاث لياليةةة  السذةةةر فهةةة
وكان لهذن السهاشة أبؾار عالية كغس ها مؽ األعها ، وكان  تفريتوالرغرا  يغ س  السلػ 

لهةةذن األبةةؾار أبةةؾاب ضةةخسة يقةةؾم عل هةةا الغةةراس الذةةهاد، وهةةذن األبةةؾاب كفةةيح نهةةارا عشةةه 
، بةةةذكر أبةةةسا  األمةةةا ؽ السرىعيةةةة غفةةةي، وا ايةةةات ألةةةف ل لةةةة ول لةةةة ك(38)مظةةةاخ الذةةةسس"

 فت ا ايات الليالت. افةومرر هت مؽ األم شة السرىعية اليت كغزر ب ث
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 ثانيا: مدتوى السزامين:

، ال يقةف كةةأث ر الليةةالت عشةه الدةةرد فقةة  بةي اي اوزهةةا كةةذلػ  لةر مزةةام ؽ الروايةةة
ن مةؽ السغهةؾب اير ولؾ كا ،علر كيسة الغب والل رة وما اشيت عشها مؽ انيقاماليت كركز 

، فلقه  ولهذا ابيغزر الرواحت ىسلة مؽ الس ؾنات الذرقية مؽ  تو  كقشية اليشا  ،نفد 
كسةةةهدت السؾضةةةؾعات فةةةت ألةةةف ل لةةةة ول لةةةة ودارت ا اياكهةةةا اةةةؾو السةةةرأة والغةةةب، الدةةةغر 
والسلةةةامرة والرالةةةة وا رهةةةا مةةةؽ الييسةةةات اليةةةت بدةةةظت بةةةغرها علةةةر مزةةةام ؽ الشرةةةؾ  

هةةرزت فةةةت الةةشص الرواحةةةت مسةةالؼ بظةةةي الغ ايةةات، و زةةةست األاةةةهاث "ف الرواحيةةة السربيةةةة
، ولهةةةذا ل ةةةأ الرواحةةةت  لةةةر ألةةةف ل لةةةة ول لةةةة ليرةةةةؾغ (39)للسرةةةادفات والس ةةةاحهت والخةةةار "
أن كي ةاوز  "ابةيظاعت  الليةالت اليةت اتكركن  بسزسؾن ،السزسؾن الرواحت صيااة كراثية

يلةب بال ساعةة ليسهةر عسةا بسةه الفرديةة الفردية الهزيلة السزسغلة ليديذرع فردية ىهاهة كس
، سا عسلةت علةر كرةؾير فةرد ميغةرر مةؽ  بةار الةؾعت وعؽ أش او مأمؾلة مؽ ال ساايةة

 بؾاام اإلندان السربت ومؽ هذن السزام ؽ ن ه: ليدسؾا  (40)السللق"

 

  تيسة الدحر والفشتازيا -أ

ال ؾ الدةةةغري ل ةةةؾهؼ السيلقةةةت بةةة ،والفشيازيةةةا اؾعةةةف الرواحةةةت عةةةاهرة الدةةةغر واليش ةةةيؼ
ا ةا "أن الدةغر فةت ألةف ل لةة  ،الذي ال يخيلف عؽ ال ؾ الةذي ألفة  فةت الليةالت األصةلية

وهةذن الغةاهرة  (41)،ول لة لؼ يديسسي  ال بؾابظة الشدةا  الكاحةهات الدةاايات  لةر عذةااهؽ"
فةةت مزةةسؾن  سيييد قطييببةةي وعفهةةا الرواحةةت  ،لةةؼ كقيرةةر علةةر الشسةةؾذج األنثةةؾي الذةةرات

 لةةةر الةةةهىي والذةةةسؾذة  ،الذةةةريرةشخرةةةيات الغ ايةةةة بةةةؾا  الخ ةةةرة أو  فمالروايةةةة اةةة ؽ اةةةه
الراايةةةةة فةةةةت والفيةةةةاة  تيتييييياليةةةةت ل ةةةةأت  ل هةةةةا األم ةةةةرة  ،واليش ةةةةيؼ والسرافةةةةة وطااةةةةة الدةةةةغر

ويديشه الدغر فت أاةهاث هةذن الروايةة " لةر  ،مغاوالكهسا لتنيقام وابيرىاخ اههسا الزاحم
 هةةذن القةةؾة الدةةةغرية (42)،ظهيسةةة والشةةاس واألشةةيا "امةةيتك الدةةاار اةةؾة اةةؤثر ف هةةا علةةر ال

اميلكيها األم رة ك يت نيي ة ا ركها واقهها، الذي اؾو السهاشةة وكةي مةؽ ف هةا  لةر أصةشام 
ىامةةهة، ومةةةؽ  ةةةتو أاةةةهاث الروايةةةة واركةةةة الذةةةخؾ  وأفسالهةةةا ن ةةةهها كيغةةةرك كلهةةةا فةةةت 

أما السهاشة السدةغؾرة فقةه أوافت اركة الزمؽ " فزا  مدغؾر ميأثرة بالقؾ  الدغرية اليت 



 2020جوان11 العددــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة اآلداب واللغات

648 

اةةام عل هةةا الغةةراس اشغسةةؾن زياركهةةا للؾافةةهاؽ عل هةةا اةةروون لهةةؼ أعاى ههةةا ىةةيت بسةةه ى ةةي، 
السهاشةة  لةر  كغؾلةتبهةذا الذة ي   (43)،اير ا يسلت ألةف عةام، مشةذ أن واةف ف هةا الزمةان"

وعةت واام مدغؾر ايسه  اهود الزمان والس ان والسقي، ييرنح اإلندان فت االةة مةؽ الت
 بفسي الدغر الذي يفقه األشيا  واألشخا  مشظقها.  ،والتشسؾر

 

  تيسة السرأة -ب

السةةةرأة الساشةةةةقة  ،فةةةت رواايةةةة  علةةةر كقةةةةهيؼ نةةةؾع ؽ مةةةؽ الشدةةةةا  سييييد قطييييباةةةر  
اليةت كسثةي صةؾرة السةرأة الساشةقة اليةت رفزةت الةزواج  ،ساسيوالسسذؾاة، وهت فيةاة اللابةة 

الذي أاهي  مؽ الشغرة األولر، وكقابي هذن الرؾرة  تاسومؽ ابؽ شي  القه لة بدهب السلػ 
صؾرة  السرأة الساشةقة التمسذةؾاة اليةت اةهمها الرواحةت فةت صةؾرة ال شيةة الدةاارة اندة اما 

 ،اليةت يفذةةي زواىهةةا مةؽ ابةةؽ عسهةةا تيتيييوهةت األم ةةرة  ،مةم صةةؾركها فةت ا ايةةات الليةةالت
قلةب  لةةر بةةاارة كدةةغر السهاشةةة كاملةةة وكش ،ن كثةةأر لكراميهةةاألفيةهفسها نةةار الغقةةه والكراليةةة 

دفةةم اليشةةااض فةةت صةةؾرة السةةرأة وهةةذا  ،الةةذي ابةةيههلها بفيةةاة اللابةةة ؛انيقامةةا مةةؽ ابةةؽ عسهةةا
 ،الرواحت  لر كينم السذاعر الراقية والسؾاطف اإلندانية واألاابيس السيشاازةة والسيزةاربة

اليةةت كفيةةػ بقلةةب النيقةةام اليةةت كيةةراوح بةة ؽ صةةؾرة السغنةةة والسذةةق وكقابلهةةا صةةؾرة الل ةةرة وا
فةت عينةة الذةؾ   قطيبه ةذا يزةسشا  .السرأة، وكهفسها  لر الك ه واالنيقام ألنؾثيهةا وكراميهةا

ا ةةةا اشيرةةةر لغريةةةة السةةةرأة وىسالهةةةا الغدةةةت، ومذةةةاعرها الراقيةةةة  ،والسذةةةاعر الروماندةةةية
 يؼ الذةراتنغرة الليالت اليت كخزم السرأة ألىؾا  الغر ودفاعها عؽ كراميها، ليخالف بذلػ 

  مسيهرة  ياها أداة  مياخ ال يقام لها وزن. 

فةةالرواحت ابةةةيخهم كةةةي أبةةةال ب اليزةةةاد واليذةةةاب  بميةةةة اإلااطةةةة ب سلةةةة مةةةؽ الكةةةيؼ  
؛ كالرةةراخ بةة ؽ اليةةت عرفيهةةا مرةةر فةةت فيةةرة مةةؽ الفيةةرات والقزةةايا االىيساايةةة اإلندةةانية

وهذن الفةؾار   ،تيتيكسثلها األم رة طنقة الذسب وكسثلها فياة اللابة، والظنقة االربيقراطية و 
نرةسؾد فيةاة اللابةة  لةر بةهة الغ ةؼ أصةنح ي االىيسااية ن ه صةهاها فةت ا ايةات الليةالت،

   هشاك نؾخ مؽ السهو والسداواة.
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  تيسة الحمر -ج

كرةف  فةهو   يداهؼ الغلؼ بهورن فت كذ  ي مادة الخظاب الدردي فةت هةذن الروايةة،
اةة ؽ (  44)هيسيةة ...، فةةالغلؼ كاليخ ةةي اي لةةر بةةهيت للؾااةةم"،: "عشرةةر كراثةةت بظمةةالظت بأنةة 

كل ةةأ الذخرةةيات الساشةةقة  لةةر األاةةتم اليةةت كغقةةق مةةؽ  تلهةةا عالسةةا مثاليةةا، يدةةسح لهةةا 
رينةة السذةا  فةت االليقةا   السديشية السديحورةالغلؼ فت روايةة  يغققبسقابلة مغهؾبها، أاؽ 

لرث  الههي ةة، فيةر  الفةارس ال س ةي يخيةاو راؼ السدافات والغؾاىز "وفت الشؾم  كسيادها ا
فةالرواحت اكخةذ  (45)بفرب  ال س ي وكدسم صؾك  السذب القةؾي الشافةذ اشاداهةا، في ةري  لية "،

 مؽ كيسة الغلؼ وب لة ليسهر بها عؽ أفكارن الفلدفية والرواية والروماندية.

 

 تيسة السغامرة والسرادفة -د

كخزةةم اةةؾادث  اليةةتوايةةات السلةةامرة " ضةةسؽ ر السديشيية السدييحورةكشةةهرج روايةةة " 
كان بهنا فت السلةامرة  فت الرواية الرواية للسلامرات والس احب والسرادفات، وعامي الغب

مةةؽ ألةةف ل لةةة  سيييد قطييبوالسرةةادفة اليةةت  كسةةه مةةؽ أهةةؼ السشاصةةر اليةةت ابةةيقاها الرواحةةت 
قةةرر ويي لةةر عشرةةر السرةةادفة اةة ؽ ي ،ول لةةة ليخلةةق نرةةا كراثيةةا ذا  رؾصةةية مساصةةرة

لةر اللابةة لكشهسةا يفاراةان السلػ السؾدة  لر الهيار يقرر فت نفس الؾات أهي الفيةاة السةؾدة  
وييركان الفياة كؾاى  السهالػ واأل ظار ليري  لر اللابة وكليقت مم ملةػ أاتمهةا الغياة، 

 بالرهفة.  

 

 تيسة الرحمة -ه

اعت أبةةهؼ فةةت عشرةةرا بةةرديا فةة السديشيية السدييحورةكسثةةي كيسةةة الرالةةة فةةت روايةةة 
كفس ةةي م ةةر  الغ ةةت، ا ةةا يرةةر السلةةػ كابةةؾ علةةر السلةةامرة برواةة  وملكةة  بالرالةةة  لةةر 
عةةؾالؼ الس هةةؾو مةةهفؾعا براهيةة  فةةت كغق ةةق اةةهرن "وكهيةةأ السلةةػ الذةةاب يةةا مةةؾالي للرا ةةي. 

وهؾ ما اشد ؼ مةم ا ايةات الغةب والؾلة  ألبظةاو الليةالت،  (46)الرا ي  لر ا ا ال اهري"،
هافم للدةةفر، بدةةهب السذةةق علةةر الدةةساخ أو علةةر رثيةةة صةةؾرة، أو بدةةهب ا ةةا ي ةةؾن "الةة
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ب يقاف   تاسوالذي اهفم النظي للنغا عؽ السرأة ومقابليها وهؾ ما فسل  السلػ  (47)السذق"،
مرابيؼ السرس كاركا ورا ن عتمات ابيفهام وا رة له  شسب السسلكة ااطسا القفار للنغا 

عةةؾدة  لةةر الةةؾرا  لكةةؽ دون ىةةهو   ليقيةةرح عليةة  وزيةةرن عةةؽ فيةةاة اللابةةة بالدةة ر اةةهما دون 
 اؾر السؾدة  لر السسلكة لسي األاهار ك سس  بها.

 
  خاتسةال

اليفاعةةةي الشرةةت بةة ؽ الةةشص اليراثةةةت القةةهيؼ والةةشص الرواحةةةت مسةةا بةةهق أن  ندةةيشيت
الغفةا  علةر الذة ي  أهسهةا ىسلةة مةؽ الثؾابةت والسيل ةراتالسهاشة السدغؾرة اةيؼ مةؽ  ةتو 

بشدةت الروايةة وفةق الهشيةة السامةة أللةف  ؛اثت واالعيساد علر  بيراكي ية الغ ت والغ ايةالير 
)شةةةةهرزاد  ل لةةةةة ول لةةةةة مةةةةم كغظةةةةيؼ الغ ايةةةةة اإلطةةةةار، والغفةةةةا  علةةةةر شخؾصةةةةها السغؾريةةةةة

أيزةةا  مةةم  اةةهاث مفاراةةات علةةر مدةةيؾ  الغ ايةةة اإلطةةار وصةةيلها الدةةردية. ،وشةةهريار(
كيس ز بهيسشة الغس الروماندت مؽ  تو كؾاكر مؾكي  كؾعي  السزام ؽ اإلندانية اليت 

وهؾ ما نلسةس ازةؾرن فةت ا ايةات الليةالت وروماندة يها  ؛والدغر والسلامرةوالغلؼ، الغب 
عسلية  بهاايةة  ألن كؾعي  الليالت هؾ ؛ ضفا  النسه الؾااست والس احهت الغالسة مؽ  تو

 ) ) .مغركها هؾ الؾاام مم كؾىي  وكل  ر ل 
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 أسئلة البنيوية في النقد العربي
 مرحلة التلقي والتأصيل

 1 أ.د فيصل حصيد جامعة باتنة
 سمخز:ال

ندعى في ىحا البحث إلى الػقػف عمى األسئمة السمّحة في الشقج العخبي 
السعاصخ حػل كيفيات تمقيو وشخائق تأصيمو لمبشيػية، وذلظ خالل عخض أىع 
اإلشكاالت في ىحا السزسار والتي تتعمق بالسشيج والسرصمح، ومػقف البشيػية 

ػوية الخصيخة التي تذكل والبشيػييغ مغ المغة والتاريخ واالندان، ىحه العشاصخ الي
مقجسات، وثػابت في الفكخ العخبي عسػما. وقج تع التخكيد في ىحا البحث عمى 
جيػد الشقاد العخب الخواد التي عخضػا فييا لدؤال السشيج، والخمفيات الفكخية لو، 
وإشكاالت السرصمح، ومقابمتيا بسا ورد عشج الشقاد الغخبييغ لسعخفة األصيل مغ 

 الجخيل. 
 

Abstract : 

  In this research paper we ponder the main persistent of 

Contemporary Arab Literary Criticism on how it is perceived and its 

methods of implanting structuralism. All this will be attained through 

exposing the main problematics in this field which are related to 

approach and idiom and the stand of structuralism and structuralists 

from language, history and human being - these dangerous identifying 

elements which generally constitute the sanctities and fundamental of the 

Arab thought. This research focuses on the efforts of the pioneering Arab 

critiques by which they uncovered the question of approach, its 

intellectual backgrounds and the problematics of idiom and compare 

them which the finding of Western Critiques to spotlight what is original 

and what is obtrusive.  
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 أسئلة البنيوية في النقد العربي
 (مرحلة التلقي والتأصيل) 

 
تأصفيل السفشيج البشيفػ  و  أىفع إشفكاالت تمقفيبحث أن نكذفف عفغ نحاول في ىحا ال

، كسفال أبفػ د ف  كتابفات الفخواد األوائفل ففي ىفحا السمفال أم فالخفالل في الشقج العخبي مفغ 
أسفباب ، والبحث عغ بوغيخىع ، ىجى وصفيعدالج غ إسساعيلشكخ  عياد، نبيمة إبخاهيع، 

تففازت السشطػمففة األدبيففة ، فبعففج أن اجالسػقففف الشقففج  مشيففاومبففخرات ىففحا ا ىففحه اإلشففكاالت
عمى مدتػى اإلبجاع الذعخ  بعج ضيػر تغييخات عسيقة وبشيات جج جة  الكتابة أزمةالعخبية 

الئففع ليففا، وبالتففالي تمففاوز األزمففة عمففى لففو، أصففبحت الن ممدمففة بالمففاد الفكففخ الشقففج  الس
مدتػى الفكخ الشقج  ككل، وليذ عمى مدتػى الشقج كآلية إجخائية فقف،، بسفا لدفسح بالمفاد 

 .تفديخات وإجابات لقزالانا في ضػء ما  ؤرقشا مغ أسئمة نقجلة وحزارية
وإذا كانفت أسففباب الخكفػد اإلبففجاعي أو مففا سفسي فففي الشقففج بسرفصمح  االتباعيففة  قففج 

ففان أسفباب الخكفػد الشقفج   -إن لفع تكفغ كافيفة فقفج كانفت متشػعفة -ك يفخة باجابفات طيفتح
في جانبو الشػعي وليذ الكسي، ما  دال في أخح ورد بيغ الشقاد. وفي ىفحا لقفػل كسفال أبفػ 
د ف  مبففخراج لمفػءه إلففى التأصفيل الشقففج   ولعفل فقففخ الكتابفات الشقجلففة العخبيفة السعاصففخة أن 

ولفى إلفى ايفاب العسميفة التحميميفة والعقفل التحميمفي ففي خزفع االنصباعفات لعػد بالجرجة األ
والذخرففانية، مففغ جيففة، والخصابففات الحساسففية والعقائجلففة مففغ جيففة أخففخى، وإذا كففان ثسففة 
مفغ بفبذ  تففألق ففي ضمسففة االنحصفا  الفكففخ  والدياسفي الفح  مففا  فدال  مففف الفػشغ العففخ  

ي صفففاره، لرفففخ عمفففى الكتابفففات الستعسقفففة حتفففى اليفففػه، فانفففو  تس فففل ففففي بمفففػرة اتمفففاه بح ففف
ويجهـــد لتأصـــيل النقـــر النقـــدل الجـــاد فـــي  ـــل مجـــا ت التحميميفففة، السكتشيفففة، الكاشففففة، 

، ويتشاول الطاىخة السجروسة باعتبارىا دائساج عمى درجة كبيفخة مفغ التعقيفج والتذفابظ الدراسة
 .1والتجاخل مع ضػاىخ أخخى في المغة والفكخ والسمتسع 

أما عغ مشصمقات التأسيذ الشقج  لتػجفو التأصفيل عشفج بعفس الشقفاد فانيفا تتسحفػر 
حػل نقا  ثالث: البعج السشيمفي، البعفج الفكفخ ، والبعفج اإلجخائفي، وىفػ مفا سفعى إليفو أبفػ 
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كسا لقػل:  مشصمقاج مغ تأسيذ مشيمفي عمسفي صفاره، ومفغ -د   م ال في تأسيذ مشيمو
صمقفففة والبحفففث الفففجائ  بفففػعي عسيفففق لمصبيعفففة المجليفففة رؤيفففة تشرفففيخ فييفففا بفففيع الحخيفففة الس

لمعالقففة بففيغ السكػنفففات األساسففية لمبشففى ال قافيفففة، واالقترففادلة، واالجتساعيففة، والدياسفففية، 
ولكففػن ىففحه العالقففة دائسففاج أك ففخ خفففاء وصففعػبة التسففاس وحاجففة لسففشيج نقففج  قففادر عمففى 

 . 2ة الستمحذة الغػر والتقري مسا تفتخضو العقائجلة الفمة، أو الذخراني

إن عسميففة التأسففيذ السشيمففي عشففجه تتففػازى مففع عسميففة التصبيففق الشقففج ، مففا لمعففل 
الفرففل بففيغ الشطففخ  والتصبيقففي عمففى درجففة كبيففخة مففغ الرففعػبة، فيففػ لدففعى دائسففاج إلففى 
اسفتشصا  الشرففػص بسشيمففو الفح  اختففاره مففغ أجفل الػصففػل إلففى قػاعفج نطخيففة، ألن ىسففو 

 التأسيذ الشطخ ، ألن الشسفػ التفخيعفي نطخيفاج وتصبيقيفاج لطفل  ىػ -عمى حج تعبيخه -األول
. وىفحا كفاله مشصقفي عمفى 3محاالج قبل أن  تبمػر العسل الشطخ  في صيغة مك فة متشاسفقة 

السدتػى الشطخ  ذلظ أن  الشقج التشطيخ  كفعالية ثقافيفة ىامفة، تبفجو حاجتشفا إليفو ضفخورية 
داخل إشكاليات تشاوش الػاقع السعاش. وال لكتففي  فيػ الح   شاقر ويصخح القزالا األدبية

 . 4بالذخح أو التفديخ أو إصجار األحكاه فق، م ل الشقج التصبيقي 
وإذا كانففت ال قافففة العخبيففة قففج ركشففت مشففح زمففغ لففيذ بالقرففيخ إلففى اجتففخار األحكففاه 

ذ/ ىفففف فانيفففا الن ممبفففخة عمفففى إبفففجاع ثشائيفففة التأسفففي 5 -ىفففف 1التفففي أوردىفففا الشقفففاد بفففيغ  
السسارسففففة ألن  التشطيففففخ لمشقففففج ومعالمففففو قزففففية السرففففصمحات األدبيففففة واألشففففكال األدبيففففة 
القجلسفة، وعالقفة السعاصففخة بفالتخاث وغيخىففا مفغ السدفائل التففي تخفز الشقففج األدبفي وتففختب، 
بالتيارات الفكخية، واألدبية، والدياسية، ىي مغ القزالا السمحة لمسشاقذة ففي الػقفت الفخاىغ 

ببجائل نتصمع إلييا. وما لسيفد الشقفج الشطفخ  عمفى الخرفػص ىفػ أن ندفبة  لغخض الخخوج
السذغػالت التي  شتبو إلييا الشاقج ك يخة، بحيث تدسح لو بفأن لعفالج األدب والشقفج التصبيقفي 
وفق معخفة سابقة، وفكفخ متشفػر لحفث عمفى البحفث عفغ جج فج، وييفجف إلفى الػصفػل إلفى 
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. إال أن فعالية التشطيخ نفديا ال  شبغي ليا 5سا ىػ سائج بيع قج تكػن ثابتة ولكشيا مغا خة ل
دون قػاعففج مشيميففة صففارمة، إذ أن مففا لالحففل عمففى أعسففال ك يففخ مففغ الشقففاد ىففػ -أن تففتع

تجاخل السرصمحات وبسختمف الفجالالت ففي أعسفاليع، بسفا  فػحى أنشفا أمفاه أعسفال تمخيبيفة 
 لسختمف السشاىج بغية كذف األند  مشيا.

ى ىففحا التففجاخل مففغ مقاربففة الشقففاد العففخب لسفيففػه البشيففة نفدففو، إذ ولففيذ أدل عمفف 
قاربيفا بعزففيع بسففا ىففي معصفى فمدفففيا خالرففا ضففسغ مشطػمفة العففخض والمففػىخ، وقخابيففا 
آخففخون مففغ مشطففػر نقففج  خففاص ضففسغ مقػلففة الذففكل والسزففسػن، وقاربيففا آخففخون مففغ 

التفففي تمعفففل مفففغ  مشطفففػر لدفففاني ضفففسغ مقػلفففة الكفففاله والخصفففاب، وغيخىفففا مفففغ السقاربفففات
الحففج ث عففغ البشيففة بيففحه التفخعففات والسعشففي  ففػحي باسففتحالة البحففث عففغ البشيففة فففي ممففال 
األعسال األدبية التي تذع بالحخكية والطالل والجالالت، لسفا تزفسشتو تػصفيفاه مفغ معفاني 

فففي ىففحا الدففيا  كمسففة مخاوغففو ألنيففا تشصففػ  عمففى  بنيــةالمسففػد  والقػلبففة، ذلففظ ألن  كمسففة 
بالدكػن ولكغ ىحه السخاوغة تختفي عشجما نخب، بيغ األبشية، واالتماىات  الدفمػكية   إلحاء

وتحجد األخيخة مغ حيث خرائريا التكاممية التي تشصػ  عمى عسميات ىفجه وبشفاء، ومفغ 
. باعتبارىفففا -تعفففاقبي -ىشفففا لسكفففغ الشطفففخ إلفففى األعسفففال األدبيفففة عمفففى مدفففتػى دلفففاكخوني

 .6ألبشية قجلسة، وتأسيذ ألبشية جج جة  عسميات بشيػية تشصػ  عمى ىجه

عمفففى أنشفففا لفففػ استعخضفففشا تعفففخيفيغ لعفففالسيغ متفففأخخيغ لػجفففجنا أن مفيفففػه الحخكفففة أو 
التحفففػل، متزفففسغ ففففي مفيفففػه البشيفففة دون أن لسفففذ ىفففحا بسفيفففػه وحفففجة العسفففل أو الذفففيء 

مفغ السجروس بشيتو، حيث لقػل عالع الشفذ الدػيدخ ، جػن بياجيو:  أن البشية ىي ندق 
التحففػالت، لففو قػانيشففو الخاصففة باعتبففاره ندففقاج خفففي مقابففل الخرففائز السسيففدة لمعشاصففخ ، 
عمساج بأن مغ شأن ىحا الشدق أن لطل قائسفاج ويفدداد ثفخاء بفزفل الفجور الفح  تقفػه بفو تمفظ 
التحػالت نفديا، دون أن لكػن مغ شفأن ىفحه التحفػالت أن تخفخج عفغ حفجود ذلفظ الشدفق، 
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. ومففا لسكففغ استخالصففو مففغ ىففحا 7صففخ أخففخى تكففػن خارجففة عشففو أو أن تييفف  بففأ  عشا
 التعخيف ىػ ثالث ميدات أساسية لمبشية ىي:

 الذسػلية. -أ

 التحػل. -ب       

 التشطيع الحاتي. -ج
الذفسػلية مفغ حيفث أن الفشز وحفجة كميفة مكتسمفة بفحاتيا، غيفخ محتاجفة إلفى غيخىففا 

بفالسعشى الحخففي لمكمسفة. والتحفػل مفغ  لتفدخ معشاىا، أو لتجل عميو، إ  إنو أصفبح مجونفة
حيث أن بشياتو تفجخل ففي عالقفات مختمففة وغيفخ ثابتفة مفع بعزفيا الفبعس مفا  فؤد  إلفى 
تػالج السعشى وتحػلو. والتشطيع الحاتي مغ حيث أن بشياتفو ليفا قشػنيفا الخفاص ففي االنتطفاه 

شففاممة متحػلففة والجاللففة والتسػضففع. وىففحه  الدففسات الفف الث التففي تؤسففذ الػحففجة فتمعميففا 
ومتحكسة ىي ىػية البشية التي تمعميا متسيدة م ل اإلشارة، بسعشى أنيا مختمفة عغ كل ما 

 .8سػاىا 

أما التعخيف ال اني فيػ تعخيف أبى البشيػية كسا لدفسى، األن خوبػلفػجي كمفػد ليففي 
شيفة شتخاوس حيث لقفػل أن  البشيفة تحسفل أوالج وقبفل كفل شفيء شفابع الشدفق أو الشطفاه، فالب

تتكفػن مففغ عشاصفخ لكففػن مفغ شففأن أ  تحفػل لعففخض لمػحفجة مشيففا، أن لحفجث تحففػالج فففي 
وىفففففففػ ألزفففففففاج لقففففففخر مبفففففففجأ التحفففففففػل، والشطفففففففاه، أو الشدفففففففق  .9بففففففاقي العشاصفففففففخ األخفففففففخى 

والذففسػلية.ومغ ىشففا  تممففى لشففا أال تعففارض بففيغ ثبففات البشيففة وخزففػعيا لسبففجأ التحففػالت، 
ى السدففتػى الخففارجي، ومتحػلففة داخميففاج فففي تغيففخ حيففث أنيففا ثابتففة ككففل مشففتطع ألجففداء عمفف
 العالقات التي تخب، بيغ أجداء السمسػع.

وإن كانففت البشيػيففة قففج اشففتقت مففغ مرففصمح  البشيففة  فانيففا تشتدفف  إليففو كففحلظ فففي 
وىفػ مفا سفيأتي -جسيع مختكداتو ومشصمقاتفو، غيفخ أن البشيػيفة سفػاء كانفت مشيمفاج أو فمدففة

اليػه إال باستشادىا إلى تفخاث فكفخ ، ومميفػد بح في كبيفخ،  لع تدتقع كسا ىي عميو-شخحو
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مففا جعففل الففبعس  خجففع بأصففػليا حتففى إلففى أرسففصػ ثففع لففػل وغيخىسففا مسففا لزففصخنا إلففى 
 البحث في ىحا الساضي ولػ القخي  مشو فق،.

 الخلفية النقرية للبنيوية: -2

خ القففخن أضففحت العمففػه اإلندففانية عسػمففاج، والجراسففات األدبيففة بالخرففػص فففي أواخفف
التاسفع عذففخ، وبجالففة القفخن العذففخيغ، تذففكػ مفغ عففجه فعاليففة السشفاىج السدففتعسمة ورتابتيففا 
وسفصحيتيا، األمففخ الففح  جعميففا تتآكففل داخميففاج مففغ جيففة، وتتزففاءل وتتقففّده أمففاه مففا حققتففو 
صفخامة السشففاىج ففي العمففػه التمخيبيفة مففغ جيفة أخففخى، إذ حفجى بيففا ذلفظ إلففى البحفث عففغ 

ػجػد في العمػه الصبيعية، فكان أن وججت الجعػة إلفى عمسيفة السفشيج، أ  بجائل كسا ىػ م
إلففففى تبشففففي مففففشيج عسمففففي لقففففػه عمففففى قػاعففففج وأسففففذ صففففارمة ودبيقففففة، فففففي مقابففففل الحاتيففففة 
 واالنصباعية التي كانت سائجة، مغ أجل الػصػل إلى مػضػعية البحث ومشصقية الشتائج. 

فخد شفان دوسػسفيخ. وإلفى ىشفا لفع تكفغ فكان السشصمق مغ عمع المغة الح  كان رائفجه 
البشيػية قج وضحت معالسيا كسا ىي عميو الن مسفا  ؤكفج كسفا لقفػل جفارود  بفأن  األمفخ 
ال  تعمق بسمخد مػضة، أو باألحخى فان ىحه السػضة لع تكغ إال مختبصة بطاىخة تاريخية 

ألزففاج كففان عمففع  ، كانففت ليففا نطختيففا لوندففان والتففاريخ والتففخاث. وإلففى ىشففا10أك ففخ شففسػلية 
 -1551المغففففة قففففج خصففففى خصففففػات عسالقففففة نحففففػ تمدففففيج العمسيففففة حيففففث أن  سػسففففيخ خ

قفج  1111  في كتابو محاضخات في عمفع المغفة العفاه الفح  نذفخ بعفج مػتفو، سفشة 1113
 حجد ممال بح و العمسي وقاه باجخاء فرل ثالثي حاسع  تس ل في:

 .11عبخ تمديج فخد  ليافرل المغة كسؤسدة اجتساعية عغ الكاله الح   -1

 فرل المغة عغ تاريخ المغة. -2

فرفففل المغفففة عفففغ وسففففصيا االجتسفففاعي مفففغ أجففففل دراسفففتيا خاضفففعة لقػانيشيففففا  -3
                                                 

10 Roger graudy, Biographie du xx em siècle, ED El bourhane, 1992, 

P157. 
كسفا أقفخه  Paroleتخجع الغحامي ثشائية خالمغة/ الكاله  بفخالمغة/ الخصفاب  وىشفاف ففخ  بفيغ  - 11

  التفففي تعشفففي سفففسات معيشفففة تسيفففد الكفففاله فشقفففػل خصفففاب عمسفففي، Discoursسػسفففيخ وبفففيغ  
دبفي، خصفاب فمدففي وغيخىفا، وال ندففتصيع أن نقفػل ىفحا عفغ الكفاله ختخجسفة الغففحامي خصفاب أ

  .43في الخصيئة والتفكيخ، ص
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غيخ أن سػسيخ عمى شػل امتجاد صففحات كتابفو لفع  12خقػاعجىا  الحاتية خالجاخمية  فق،. 
.   Systèmeو نطففاه Context لدفتعسل مرفصمح بشيففة إنسفا اسفتعسل مرففصمح  ندفق

فمع تطيخ إلى حيد الػجفػد إال  -بالسعشى السحجد ليحه الكمسة - وأما الشدعة البشيػية المغػية
، في السؤتسخ الجولي لعمػه المدان الح  انعقج بالىا  ىػلشجة حيث أقفاه ثالثفة 1125عاه 

، Karcevsky، وكارشفدفففففففففففففكي Jakobsenعمسفففففففففففففاء روس، أال وىفففففففففففففع لاكػبدفففففففففففففغ 
عمسياج تزسغ األصػل األولى ليفحه الشدعفة، ولفع  مب فػا  بح اج  Troubetskiyوتخوبتدكػى 

بعج ذلظ أن أصجروا بيانفاج أعمشفػه ففي السفؤتسخ األول لمغفػييغ الدفالف الفحى انعقفج ففي بفخا  
، استخجمػا فيو كمسة بشيفة بفالسعشى السدفتخجه اليفػه، ودعفػا فيفو إلفى اصفصشاع 1121عاه 

كتذففففاف قففففػانيغ بشيففففة الففففشطع المغػيففففة السففففشيج البشيففففػ  بػصفففففو مشيمففففاج عمسيففففاج صففففالحاج ال
 . 13وتصػرىا 

وبعج أن استقامت عمسية السشيج أو باألحخى بشيػيتو في ممال المغػيات، جفاء دور 
العمففػه اإلندففانية األخففخى حيففث لعففػد الفزففل إلففى شففتخاوس الففح  نقففل البشيػيففة مففغ ممففال 

ي ، وألتػسفففففيخ المغفففففة إلفففففى ممفففففال األنتخوبػلػجيفففففا، ثفففففع جفففففاء دور الكفففففان خالتحميفففففل الشفدففففف
خ وغيففخىع. إلففى ىشففا البففج أن نعففػد أدراجشففا  خالساركدففية ، وفػكففػ خاإلبدففتيسػلػجيا ، ولففػبفيفم
لشقػل بأن تصػر البشيػية لفع لكفغ عمسيفاج بحتفاج، وال حتفى تصفػر عمفع المغفة كفحلظ، وإنسفا كفل 

ة، ىحه التحػالت تدتشج إلى نس، مغ التفكيفخ شخحتفو الفمدففة الػضفعية ففي صفيغتيا المج فج
وحتى ال لزيع مػضػعشا في ثشالا ىحا االستصخاد الشطفخ  نتدفاءل: أ فغ الشقفج العخبفي مفغ 
كففل ىففحاب بعبففارة أخففخى كيففف تعامففل الشقففج العخبففي مففع الخمفيففة الفكخيففة ليففحا السففشيج وىففػ 

 لحاول تأصيمو في الشقج العخبيب
درالفة بكفل إذا عجنا إلى كتاب أبػ د    ججليفة الخففاء والتممفي  سفيميبشا بأنفو عمفى 

ىفحه التصفػرات، بفل ويذفيخ إلففى أن مشذفأىا كفان أعسفال عبففج القفادر المخجفاني ففي محاولففة 
لتأصفيل ذلففظ، حيفث لقففػل:  لعفجد مففغ األسففباب اختفخت أن لكففػن ليفحه الجراسففات البشيػيففة، 
شبيعفة الشقفج التصبيقففي دون أن أخرفز قدففساج مفغ الكتففاب لتقفجلع األسففذ الشطخيفة لمسففشيج 

                                                 
12

 Roger Gaeaudy, I Bid. P159. 
 .22زكخيا إبخاهيع، ص - 13
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حه األسففباب بيففاه البشيػيففة عمففى تففخاث فكففخ ، وفمدفففي، ولغففػ  لعففػد إلففى البشيففػ . أبففخز ىفف
أوائل القخن الحاضخ، وكػنيا استسخاراج لتصفػرات فكخيفة وفمدففية تزفخب جفحورىا ففي أغفػار 
التففخاث األوروبففي مستففجة إلففى هيغففل عمففى األقففل ومفاهيسففو المجليففة، وإلففى فخويففج والتحميففل 

يفففة السعاصفففخة لفففع تدفففتصع حتفففى الن أن تتس فففل ىفففحا الشفدفففي، ومفففغ الممفففي أن ال قاففففة العخب
وسػسفففيخ  -التففخاث الفكفففخ  والفمدففففي تسفف الج جيفففجاج، وأن التفففخاث المغفففػ  الشففابع مفففغ فخد شانفففج

 Saussure مففا  ففدال غخيبففاج عمييففا غخابففة شففبو مصمقففة، وإن كانففت أىففع أسدففو الشطخيففة  
 .14ػ عبفج القفاىخ المخجفاني جدءا مغ التخاث المغػ  العخبي كسا  تبمػر في عسل ناقج فح ى

وإذا سمسشا بأن األسذ الشطخية لمبشيػية جدء مغ التفخاث العخبفي فسفا ىفي الشطفخة السرفاحبة 
 لمبشيػية إلى كل مغ:

 قزية ما لدسى بعمع األدب. -

 قزية التاريخ وتمج ج شخيقة التعامل معو. -

 قزية اإلندان وتصػر مفيػمو في الفمدفة الغخبية. -

ليفففحه القزفففالا نتصفففخ  إلفففى مدفففألة أراىفففا ضفففخورية متزفففسشة ففففي وقبفففل أن نعفففخض 
الدؤال التالي: ىل البشيػية مشيج أه فمدففةب حيفث تبا شفت أراء الشقفاد والفالسففة حػليفا، بفل 

 وحتى البشيػييغ أنفديع اختمفػا فييا. 
 البنيوية منهج أم فلدنة؟

الخففاء والتممفي،   جلي كسال أبػ د   بخألو ففي ىفحه السدفألة، ففي أول كتابفو ججليفة
وكأنو لمي  عمى سؤال بقػلفو:  ليدفت البشيػيفة فمدففة لكشيفا شخيقفة ففي الخؤيفة ومفشيج ففي 
معا شة الػجػد، وألنيا كحلظ، فيي ت ػيخ جحر  لمفكخ وعالقتو بالعالع ومػقعو مشو وبازائفو. 

الذفعخ ال في المغة ال تغيفخ البشيػيفة المغفة، وففي السمتسفع ال تغيفخ البشيػيفة السمتسفع، وففي 
تغيففخ البشيػيففة الذففعخ، لكشيففا برففخامتيا وإصففخارىا عمففى االكتشففاه الستعسففق، واإلدراف متعففجد 
األبعاد، والغػص في السكػنات الفعميفة لمذفيء، والعالقفات التفي تشذفأ بفيغ ىفحه السكػنفات، 
تغيخ الفكخ السعا غ لمغة والسمتسع والذعخ وتحػلو إلى فكخ متفائل، قمفق، متػثف ، مكتشفو، 
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قز، فكففخ جففجلي شففسػلي فففي رىافففة الفكففخ الخففالق وعمففى مدففتػاه مففغ اكتسففال الترففػر مففت
 .  15واإلبجاع 

وىحا لكػن قج فرل في القزية لرالح السفشيج، غيفخ أنشفي أرى ففي رألفو نػعفاج مفغ 
التفففجاخل السففففاهيسي، فحفففيغ لقفففػل أن البشيػيفففة ال تغيفففخ المغفففة والسمتسفففع والذفففعخ بفففل تغيفففخ 

ىفففػ دور الفمدففففة إذنب ثفففع مفففغ  فففدعع أن الفمدففففة تغيفففخ المغفففة أو الفكفففخ السعفففا غ ليفففا، فسفففا 
السمتسفعب إن دور الفمدفففة مشففح القفجه ىففػ إثففارة الدفؤال وتغييففخ الفكففخ مفغ خففالل إثففخاءه، ثففع 
تماوزه. وعميو فال معشى أن تػصف البشيػية بيحا التػصيف عمى أنيا مشيج، ولفيذ كسفال 

الك يففخ مففغ البشيففػييغ وعمففى رأسففيع العففالع أبففػ د فف  وحففجه ىففػ مففغ لقففػل ىففحا فففالػاقع أن  
األن خوبػلػجي الفخندي كمفػد ليففي أشفتخاوس قفج أعمشفػا مشفح البجالفة أن  البشيػيفة ليدفت بفأ  
حففال مففغ األحففػال فمدفففة وإنسففا ىففي ممففخد مففشيج لمبحففث العمسففي، وىففحا جففان بياجيففو عففالع 

 قرفففارى القفففػل أن  لخفففتع كتابفففو القفففيع عفففغ البشيػيفففة بقػلفففو: -الفففشفذ الدػيدفففخ  السذفففيػر
البشيػية مشيج ال محى ، وىي إذا اكتدفت شابعفام مفحىبيا فانيفا البفج أن تقفػد إلفى ك فخة مفغ 

 .16السحاى 

أما الصخف ال اني في ىحه اإلشكالية وأعشي بفو مفغ  شففي كفػن البشيػيفة مفشيج، فانفو 
وىحا لدتشج إلى ما سبق وأن عخضشا لو فيسا سبق مغ أن كل فعل صادر عغ إ ج ػلػجيا، 

ىففػ الففح  ذىفف  إليففو بعففس البففاح يغ م ففل كففانميمع وأمففا  ألتػسففيخ وفػكففػ  فقففج انزففسا إلففى 
ىفحا وإن ىشفاف مفغ  ،17تػريغ ولفػبفيفخ ففي المفده بفأن البشيػيفة إ فج ػلػجيا أك فخ مشيفا عمسفاج 

حيغ لقػل  إنو لفيذ ثسفة مفحى  بشيفػ ، بفل   شفى عغ البشيػية األمخيغ م ل فخاندػا شاتميو
ربسا كان في استصاعتي أن أذى  إلى أبعج مغ ذلظ ففأقػل أنفو لفيذ ثسفة مفشيج بشيفػ ... 
إن الدفففسة السسيفففدة لمفكفففخ البشيفففػ  ىفففي ففففي الػاقفففع ىفففي حخصفففو الذفففج ج عمفففى التفففداه حفففجود 

ابتكفخه الخاغبفػن  ممفخد اختفخاع -فيفي ففي رأ  شفاتمية -العمسية التامة وأما البشيػيفة كسفحى 

                                                 
 .13والتممي، صججلية الخفاء  - 15
 .41زكخيا إبخاهيع: مذكمة البشية، ص -16
، 1891إد فففث كخزوبفففل: عرفففخ البشيػيفففة، تخجسفففة جفففابخ عرففففػر، نذفففخ دار آففففا  عخبيفففة،  - 17

 .414ص



 0202جوان11 العددــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة اآلداب واللغات  

241 

 .18في االنتقاص مغ قجر البشيػية 

غيخ أنشا لػ ابتعجنا عغ ججل الفالسفة والعمسفاء وبح شفا ففي ماهيفة البشيػيفة بسفا ىفي 
تمخبفة خاصفة ففي مقاربفة الػجففػد والسػجفػد، وتمخبفة ففي تػصففيف الذفيء لحاتفو بفحاه بعيففجا 

كفخ، فيفي األبشيفة التفي تتكذفف عغ ذاتو لػججنا كسا لقػل أوزياس  أن البشيػيفة فكفخ بفال مف
عففغ شخيففق العمففػه اإلندففانية، إنيففا ليدففت فكففخة ليفففي شففتخاوس أو ميذففيل فػكففػ، بففل ىففي 
الخصاب الح  لرل بيغ اإلثشػلػجيفا وعمفع المغفة، وبفيغ الصف  وأركيػلػجيفا السعخففة أو ىفي 

ف قففخاءة لمتفففاريخ أو قففخاءة لمتحميفففل الشفدففي أو قفففخاءة لسفففاركذ، عمففى نحفففػ لغففجو معفففو مؤلففف
الخصاب في كل مخة شيئاج أك خ مفغ كػنفو كاتبفاج أو مفكفخاج أو عفالع اجتسفاع. فالبشيػيفة عسفل 
السشيج نفدو، السشيج الح   شصفق المغفة الفعميفة لسػضفػعو، وىفي اإلحدفاس الفح  لكتذفف 

 .19حتى ليربح إحداساج بأسصػرة أو ندق 
إل فففج ػلػجيا أو إال أن ىفففحا ال لعشفففي أن البشيػيفففة كسفففا ىفففي عميفففو اليفففػه مشدىفففة عفففغ ا

 وميسا كان التػالج التاريخي فان االستقخاء السػضفػعي  -كسا لقػل السدج  -الفمدفة ألنو
لألحجاث لسمي انعصاف القيسة الفمدفية عمى القيسة السشيمية إذا كفان متعيشفاج أو كفالستعيغ 

ل أن لفزي انغساس بعس السعارف في بػتقة الفشيج البشيفػ  وانغفخاس فكفخة البشيفة ففي جفج
التشطيخ العمسي، إلى تأسيذ تيار فكخ   شصق باسع الشطخية المج جة محػالج إلاىا مغ سفسة 

. وىففحا ىفففػ الففح  اسففتقخ عميفففو رأ ففي فففي ىفففحا  20خالسقاربففة إلففى صففػرة السجرسفففة الستكاممففة 
البحث. ثع إن ىشاف قزية أخخى عمى غالة مغ األىسيفة ففى فيفع البشيػيفة أال وىفي قزفية 

 سأتشاوليا ىي األخخى بذيء مغ العخض. عمسية الشقج، والتي

 بخوز السشيج العمسي في الشقج:

مشح حخكة الشقج المج ج وبجالات التأثخ لمعمػه اإلندفانية بسفا حققتفو العمفػه التمخيبيفة، 
بجأ الشقاد لعسمػن عمى إلمفاد شفخ  وآليفات لمتعامفل مفع الفشز األدبفي، تفزفي إلفى أحكفاه 
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األحكاه السعيارية والجراسفات التاريخيفة لفألدب، فكفان أن صارمة ودبيقة، وىحا في مػاجية 
اسففتعان نقففاد األدب بففالسشيج المغففػ  الحففج ث خسػسففيخ، لاكػبدففغ، سففابيخ، تذػمدففكي...  
الففح  أصففبح ال مفففخاء فففي عمسيتففو، ودقتفففو، وكففحا صففخامتو خإذ أن المغفففة ىففي مفففادة األدب  

ت المغػيففة كففان المدفخ الففحى عبففخه وذلفظ باعتبففار  أن السففشيج التمخيبفي الففح  تبشتففو الجراسفا
الشقج األدبي ليحقق عمسية الشقج، ذلفظ اليفجف الفح  راو  الشقفاد لفتفخة شػيمفة، أ  أن التفداوج 
المج ج بيغ عمػه المغػيات والشقج األدبي مكغ األخيخ مغ حل تشاقزفاتو األساسفية الستس مفة 

ت ال لسكفغ التحقفق في محاولفة تحقيفق تحميفل عمسفي لعشاصفخ بشفاء فشفي،  تشفاول مػضفػعا
مشيففا باسففتخجاه أدوات السففشيج التمخيبففي، ىكففحا جففاء التحميففل المغففػ  لبشففاء الففشز األدبففي، 

 .21بسشدلة مخخج مقبػل لحقق مصم  الشقج األدبي 

وأمففاه مففا حققتففو العمففػه األخففخى خعمففع الففشفذ، االجتسففاع، األن خبػلػجيففا  بقففي بعففس 
جوى السففشيج العمسففي مففغ عجمففو  لكففغ ىففحا السيتسففيغ بسمففال الشقففج األدبففي فففي تففخدد حففػل جفف

الذففظ أو التذففكيظ فففي بيسففة ذلففظ االتمففاه العمسففي فففي الشقففج، لففع لكففغ ليػقففف نسففػه وتصففػره. 
وأقرى ما أحجثو ىػ أنو خمق لجى البعس حالة مغ التخدد بيغ االنخخا  ففي ىفحا السمفال 

لع نقل نحػ إلغائيفا،  أو االنحخاف عشو، لكغ السيل العاه نحػ إرجاء األحكاه السعيارية، إن
أخففح  تدا ففج فففي القففخن العذففخيغ مففع تدا ففج االىتسففاه بالسشففاىج السػضففػعية الػصفففية، حيففث 

 . 22أخحت الشطخة إلى األدب تخى فيو مػضػعاج كدائخ السػضػعات الصبيعية 
كسا ششت حسالت كبيخة في الشقج العخبي السعاصخ ضج الجراسات التقميجلة وخاصفة 

ىػ  تأصفيل دراسفات -كسا تقػل ىجى وصفي-لتاريخي وىجفيع في ذلظمشيا ذات االتماه ا
تحففاول تصففػيخ مففشيج عمسففي فففي الشقففج،  بتعففج عففغ االنصباعيففة التففي تغففخ  فييففا الجراسففات 

 . 23الشقجلة عمى وجو العسػه 

                                                 
عبج العديد حسػدة: السخالا السحجبة مغ البشيػية إلى التفكيظ، سمدمة عالع السعخفة، الكػيت،  - 21

 .191-193، ص1889أبخيل/ نيدان، 
عفففد الفففج غ إسفففساعيل: مشفففاىج الشقفففج األدبفففي بفففيغ السعياريفففة والػصففففية، فرفففػل مممفففة الشقفففج  - 22

 .11، ص1891، 4، ع1األدبي، ه
 .1891،  شا خ 4، ع2ىجى وصفي، الذحاذ، دراسة تفديخية، فرػل مممة الشقج األدبي ه - 23
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لكففغ ىففل تعشففي صففخامة السففشيج تحقيففق الجقففة والسػضففػعية السشذففػدة، أ  االبتعففاد 
ياريففففةب إن ىففففحا األمففففخ لففففػ تففففع اعتسففففاده حقيقففففة مففففغ شففففخف عففففغ األحكففففاه التاريخيففففة والسع

السذتغميغ في حقل اإلندانيات لسا حقق شيئاج  أك فخ مفغ كػنفو  شسفي انصباعيفة جج فجة، أو 
تاريخيففة فففي ثففػب عمسففي ذلففظ أن  السففشيج العمسففي الرففاره حففيغ لصالفف  السففؤرخ بففالتخمز 

ػازع تسفارس فعميفا ففي الخففاء مغ أىػائو، ونػازعو، ال لفعل أك خ مغ أن  تخف م ل ىحه الش
 . 24بجالج مغ مػاجيتيا باعتبارىا عػامل أصمية في تأسيذ عسمية الفيع 

ويمففجر بشففا الن أن نتدففاءل عففغ عمسيففة أو عمففع األدب فففي الترففػر البشيففػ ، وىففل 
لعشففي حقيقففة القزففاء عمففى إندففانية اإلندففان فيففوب لميبشففا جيففخار جيشيففت بالتأكيففج أن  عمففع 

تمشفف  كفل السحففاوالت التففي تشحفػ إلففى اختفدال العسففل األدبففي عمفى نحففػ مففا األدب البشفائي  
لرففشعو التحميففل الشفدففي، أو الذففخوح الساركدففية. ومففع ذلففظ فففان عمففع األدب البشففائي لقففػه 
بصخيقتو الخاصفة بشفػع مفغ االختفدال الفجاخمي، بسعشفى أنفو لرفجه بسفادة العسفل حتفى لرفل 

ية في الحقيقة، بل ىي تس ل إلى حفج بعيفج، إلى هيكمو العطسي. وىحه العسمية ليدت سصح
نطخة حادة أشبو ما تكػن باألشعة الحسخاء، التي تدتصيع أن تتػغل ففي أعسفا  الذفيء إذا 

 .25ىي سمصت عميو مغ الخارج
ولػ تسعشا في مقػلة جيفخار جشييفت الدفابقة لػجفجنا أنفو لفع لدفعى إلفى إثبفات وجفػد  

ت بشيػيفة العمفع واألدب معفاج، كسفا أنفو لفع  ػضفح عمع األدب البشيػ  بقجر ما سعى إلى إثبا
بالقففجر الكففافي مففا  خيففجه مففغ عبففارة خىففحه العسميففة ليدففت سففصحية فففي الحقيقففة  أ  ليدففت 
شكمية مسا  ػحي بالبعج الخخ لمعسل األدبي أال وىػ السعشى. كحلظ لع لكفغ حازمفاج بالقفجر 

رففػر البشيففػ  أو الدففيسيػلػجي. الففالزه فففي مدففألة القيسففة المساليففة ألن  عمففع األدب فففي الت
كان البج لفو ليكفػن عمسفاج وصففياج أن  تخمفى عفغ اعتبفار القيسفة المساليفة، ومفغ ثفع اضفصخ 
أن  ففخب، القيسففة المساليففة بففالتغيخات التاريخيففة، دون أن لمعففل ليففحه التغيففخات مكانففاج ضففاىخاج 

                                                 
، 191، أبخيفففففل4، ع1نرفففففخ أبفففففػ زيفففففج، اليخمشيػشيقفففففا ومعزفففففمة تفدفففففيخ الفففففشز، فرفففففػل ه - 24

 .112ص
 .44نقال عغ عد الج غ إسساعيل: مشاىج الشقج األدبي ببغ السعيارية والػصفية، ص - 25
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ة، عففجه اسففتقخارىا . ويعشففي ربفف، القيسففة المساليففة بففالتغيخات التاريخيفف26فففي صففياغة قػانيشففو 
 وخزػعيا لسعا يخ الحو  التي تتغيخ مغ جيل إلى جيل بتغيخ الدمان والسكان. 

ومفا دمشففا قففج تحففجثشا عففغ التغيففخات التاريخيفة وعالقتيففا بالقيسففة المساليففة فففي السففشيج 
 -أال وىفػ اإلندفان -البشيػ ، فانو حخ  بشا أن نتحجث عغ العامل السحفجث ليفحه التغيفخات

شطففػر البشيففػ  والحففج ث عففغ اإلندففان ىشففا لففيذ مففغ قبيففل اسففتعخاض الراء مففغ خففالل الس
الفمدفية، وإنسا ىػ ضخورة ممحفة ومشيميفة، ألن اإلندفان ىفػ مخكفد شفخفيغ لسعادلفة ىامفة 

 في الشقج أال وىسا: اإلبجاع/ التمقي، فكيف تشطخ البشيػية لوندان مبجعاج ومتمقياجب

 اإلندان في المنظور البنيول:

ندفففان ففففي الفكفففخ العخبفففي مخكفففدام ال  جانيفففو ففففي أىسيتفففو إال مخكفففد الفففحات لذفففغل اإل
السقجسففة، حيفففث أنفففو كفففان وال  فففدال ىفففػ السعشفففي بخصفففاب القبيمفففة والعذفففيخة، والسعشفففي األول 
واألخيخ بالخصاب القخآني، كسا أنفو ىفػ مفجار خصفاب السمكفة التفي كانفت د ػانفو وحزفارتو 

العرففػر لفيففع الػجففػد فففي ضففػء اإلندففان ولففع ومعمدتففو. وألنففو كففحلظ فمقففج كففان عمففى مففخ 
أن لفيففع اإلندففان نفدففو فففي ضففػء الػجففػد كسففا تفعففل الفمدفففة الغخبيففة  -إال لسامففاج  -لحففاول

الحج  ة، مسا لعشي اخفتالف الشطفخة ففي الفمدففتيغ لوندفان ككيفان، وكسرفجر لفعفل خفال  
الحزفارتيغ، وىفحا  ىػ األدب، وبالتالي اختالف السفيفػه الفح  وحجتفو الكتف  الدفساوية ففي

أحففج العػامففل التففي تدففببت فففي إحمففاه الفففخد العخبففي عففغ البشيػيففة أول األمففخ، ألن الفمدفففة 
الغخبيفة التفي سفعت إلففى الحفج مفغ ذاتيففة اإلندفان وتفدفيخاتو، كانفت قففج قصعفت شفػشاج كبيففخاج 

 في ىحا إال أنيا لع تتماوزه كمية وحقيقة.
ن كسا تفيع الفيدياء وجػد األشياء سفساه كسا أنيا سعت إلى إلماد عمع لفيع اإلندا 

البعس تماوزاج  بفيدياء اإلندان  التي تبيغ كسا قال ىػكد  إن الشاس خخمقػا أنفدفيع ، وأن 
عففالع السمتسففع الستس ففل قففج صففشعو الشففاس أنفدففيع، وىففحا لسكففغ إلمففاد مبادئففو فففي التكييفففات 

عاج متسيففداج ومتفػقففاج... ويرففبح التففي نفيففع بيففا عقػلشففا الذففعخية ويكففػن اإلندففان بالتففالي صففان
تخكيففد العمففع المج ففج عمففى الجراسففة الجبيقففة لعسميففة الرففشع ىففحه أو لمعسميففة الذففعخية، ونمففج 

                                                 
، 1891 شففففا خ  4، ع1، مػقففففف مففففغ البشيػيففففة، فرففففل مممففففة الشقففففج األدبففففي، هشففففكخ  عبففففاد - 26

 .184ص
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أنفدففشا أمففاه مدففألة معقففجة بعففس الذففيء وذات شففقيغ ألن اإلندففان ال لخمففق السمتسعففات 
 . 27واألنطسة شبقاج لترػراتو الحىشية فق، بل إنيسا بالتالي لخمقانو ىػ 

ىشففا مففازال اإلندففان مخجعففاج فففي فيففع ضففاىخة اإلبففجاع ولففع تدففتصع حتففى فيديفففاء  إلففى
قففج  -حدفف  مففا  تففخاءى لشففا -اإلندففان أن تديحففو عففغ مخكففده ثففع جففاءت البشيػيففة  فففاذا بيففا

أخخجت اإلندان مغ ىحا التػس، الختي  وذلظ بعسميتيغ متكاممتيغ، األولى أنيا عدلتو عغ 
لياج في استقخاء الطفػاىخ، وال انيفة أنيفا اعتبختفو حكسفاج عمييفا األشياء فمع تعج تتخحه مخجعاج أو 

بأنفففو السدفففتشب، لبشاىفففا، ففففاذا بفففو مػضفففػع لفمدففففتيا بذفففكل أساسفففي، ولفففحلظ كانفففت أخرففف  
الحقففػل فففي التحميففل البشيففػ ، ىففي الحقففػل األشففج اقتخانففاج بالكففائغ البذففخ  بففجءاج بالمغففة وعمففع 

عمففػه السختبصففة باالجتسففاع البذففخ ، ىكففحا شففاع الففشفذ، ومففخوراج بففاألدب والفففغ فزففالج عففغ ال
الزغ بأن البشيػية قج أجيدت عمفى الكفائغ البذفخى ففأعمغ الفبعس مفػت اإلندفان ففي ىفحه 

 . 28الفمدفة 
وىففحا مففا نمففجه فففي الفيففع العخبففي لمبشيػيففة حيففث لقففػل عففد الففج غ إسففساعيل فففي ىففحا 

البحففث، إذ أنففو ال لسكففغ أن اسففتبعجت البشيػيففة اإلندففان نفدففو مففغ ممففال  السػقففف  وىكففحا
 ؤخح الفاعل والسػقف في االعتبار ما داه اإلندان خالفاعفل  ونتاجفو الحزفار  خالسفعفػل  
واإلشار الحزار  الح  لحي، بو خالسػقف  ال لخزفع لمشسفػذج التحميمفي نفدفو، فاإلندفان 

الجلانففة لعففج بس ابففة اللففة التففي تكذففف الطففػاىخ الحزففارية عففغ نفدففيا خكالمغففة واألسففصػرة و 
 . 29والفغ... إلخ  مغ خاللو 

وربسففا كففان إصففخار البشيػيففة عمففى الرففخامة والسػضففػعية إلففى أقرففى الحففجود فففي  
معاممة قزية بسختبة السقجس عشج العخب، ىفػ الفح  تدفب  ففي إلمفاد ىفحه السػاقفف  حتفى 

ت البنيويــة فلدــنة مــو فففي الفمدفففة الغخبيففة نفدففيا م ففل جففارود  الففح  عشففػن كتابففاج لففو بففف: 
. ألن البحففث السػضففػعي والستقرففي  بففيغ لشففا أن  خرػصففية السػقففف السعخفففي اإلندــان

                                                 
تففخنذ ىففػكد، البشيػيففة وعمففع اإلشففارة، تخجسففة مميففج الساشففصة دار الذففؤون ال فافيففة العامففة،  - 27

 .11، ص1894، 1بغجاد،  
 .48السدج ، قزية البشيػية، ص - 28
 .44ا خة والػصفية، صعد الج غ إسساعيل، مشاىج الشقج األدبي بيغ السع - 29



 0202جوان11 العددــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة اآلداب واللغات  

244 

الح  ندتذعخ بأن الفمدفة البشيػية قج بمػرتو ففي شيفات عسميفا التشطيفخ  تسكفغ أساسفاج ففي 
أن بيسفففة الػجفففػد لفففجى اإلندفففان تتحفففجد بالعسميفففة اإلدراكيفففة ففففي مزفففسػنيا وففففي حي ياتيفففا 

سمية اإلدراكيفة التفي مفجارىا الفيفع تتحفجد جػىخيفاج باكتذفاف البشيفة السالبدة ليا، وأن ىحه الع
ما ضيخ مشيا وما خفي، فاذا سمسشا بيحا تبيغ لشا ممجداج كيف لطل اإلندان محػر الفمدفة 
البشيػية مغ حيث ىػ السدتشب، لحقائق الطػاىخ في تممييا كسفا انحمابيفا أوالج، ومفغ حيفث 

. وعميففو فففان العقالنيففة 30خخجو مففغ خرففائز األشففياء ىففػ السالففظ ألداة التعبيففخ عسففا لدففت
ميسففا بمغففت فففي تحميميففا الففحىشي مففغ تمخيففج، فانيففا تطففل تحففتفل لوندففان بسخكففد محففػر ، 
عمى أن مذكمة اإلندفان لفع تكفغ وحفجىا م فار المفجل ولكشيفا مذفكالت أخفخ تتعمفق بفالدمغ 

 كمة التاريخ.الح  لحياه اإلندان، واألحجاث التي لزعيا فيو، باخترار إنيا مذ

 البنيوية والتاريخ:

إن أ  حفففج ث عفففغ التفففاريخ لعشفففي ضفففسشاج الحفففج ث عفففغ الففففخد خالعسفففل  والسمتسفففع 
بػساشة رائفجىا سػسفيخ  -خالتخاث  والتغيخ، وقج كان لسفيػه النية الح  جاءت بو البشيػية

ػر أثخ كبيفخ ففي إثفخاء المفجل حفػل مدفألة التفاريخ، وضيف -الح  غمبو عمى مفيػه التعاق 
حدف   -ثشائية: التعاق / التدامغ، مع تخكيد البشيػية شبعفاج عمفى مفيفػه التفدامغ، فمفػ أنشفي

 في دراسفة ليمفة أو لغفة لكفان عمفي إمفا أن أدرس نطاميفا المغفػ  ال ابفت  -مفيػه سػسيخ
ففي لحطففة معيشفة مففغ الففدمغ، دون أن تكفػن ىففحه المحطففة الن بالزفخورة، أو لكشففت ممدمففاج 

عبخ الدمغ، ويدسي سػيدخ الحالفة األولفى التفدامغ، ويدفسي الحالفة ال انيفة بجراسة تغيخاتيا 
التعاقفف ، فففالتدامغ ىففػ الجراسففة فففي فتففخة مففغ الففدمغ لكففػن فييففا السمسففػع الكمففي لمتغيففخات 
الحاصففمة ضففئيالج جففجاج  شحرففخ فففي الحففجود الففجنيا، أمففا التعاقفف  فيففػ دراسففة العالئففق بففيغ 

حففل العشرففخ الخففخ بسففخور الففدمغ، وفففي تقففج خ عشاصففخ متعاببففة لحففل فييففا كففل عشرففخ م
سػسفففيخ أن دراسفففة عمفففع المغفففة التدامشفففي ىفففي الكفيمفففة بفففالع ػر عمفففى بشيفففة المغفففة ونطاميفففا 

 31السدتقخ، في حيغ أن عمع المغة التعاقبي ال لرح إال باالستشاد إلى عمفع المغفة التدامشفي 
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معخفة الخخ، مجخل إلى السشاىج الشقجلة الحج  ة، تأليف جسفاعي خسفعيج الغفانسي، عبفج هللا  - 31

 .21.، ص1884، 4إبخاهيع، عػاد عمي ، السخكد ال قا  العخبي،  
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. 
جسيفع السمفاالت  وعمى ىحه السففاهيع بشفى مفغ جفاء بعفج سػسفيخ مفغ البشيفػييغ ففي 

نطختو إلى التاريخ، فكانت البشيػية عمى ىحا كسشيج سعى دائسفاج إلفى البحفث  عفغ األسفاس 
الذامل، الالزماني، الفح  تختكفد عميفو مطفاىخ التمخبفة، وتؤكفج وجفػد ندفق أساسفي تختكفد 
عميفو كفل السطفاىخ الخارجيفة لمتفاريخ، وىففحا الشدفق الدفابق عمفى األنطسفة البذفخية... وىففي 

ا تتخفع عغ الشطخة التمخيبية وتؤكج أن تقجه السعخفة ال  تع عفغ شخيفق وقفائع تمخيبيفة بجورى
لزففاف بعزففيا إلففى الففبعس، وإنسففا  ففتع عففغ شخيففق إعففادة الشطففخ فففي قػالفف  أو صففػر أو 

. وربسففا كففان ىففحا 32عسميففات مػجففػدة بالفعففل، ولكشيففا تتخففح مطيففخاج جج ففجاج فففي كففل عرففخ 
كفففاجخاء مشيمففففي لدفففاعج عمففففى فيفففع الطففففاىخة  -لنيفففةالتخكيفففد مفففغ البشيػيففففة عمفففى مفيففففػه ا

ىفػ الفح  دففع  -التاريخيفة متخمرفة مفغ ثقفل التعاقف  ولفيذ كبفج ل لتحخيفخ وكتابفة التفاريخ
 الشقاد العخب أن لعتبخوه إقراء لمتاريخ مغ ممال البحث.

وىحا ما نمجه في تداؤل نبيمة إبخاهيع عغ اندماه السشيج حيغ تقػل  فكيف لسكغ  
إذن أن  ػفق السفشيج بفيغ نطخيتفو مفغ إىسفال التفاريخ مفغ ناحيفة، وبشفاء الفكفخ البذفخ  مفغ 

.  33خناحيفة أخفخى، وبفيغ حخكففة التفاريخ وتغيفخ نسفاذج اإلبففجاع األدبفي، فزفالج عفغ فخد تففوب 
يغ مفجى حيفخة الشاقفج العخبفي مفغ مػقفف البشيػيفة والبشيػيفة الذفكمية وإذا كان ىحا التدفاؤل  بف

بالخرػص مغ التاريخ، فان نقادا آخخيغ شفّحوا عفغ القاعفجة وحفاولػا التعامفل مفع السعصفى 
التفاريخي مففغ خففالل حخكيتففو، وأثفخه بػصفففو وحففجة فاعمففة ففي تكففػيغ الحاضففخ، ومففغ خففالل 

، ومغ ىؤالء كسال أبػ د   الح  لفع لمفج مػضعة الحات الشاقجة ضسغ ىحا التاريخ أو ذاف
أ  تشففاقس بففيغ التػالففج والتعاقفف  حيشسففا اختففار معاممففة التففاريخ فففي نقصففة تقاشعيسففا حيففث 
لقففػل  حففيغ أتحففجث عففغ التففخاث فأنففا ال أترففػره كتمففة ىامففجة ماضففية متذففكمة مكتسمففة تقبففع 

عشيفا وعشفا.. أنفا عمى بعج آالف أجداء الفدمغ والسكفان ونعا شيفا مفغ ىفحه السدفافة ونتحفجث 

                                                 
، 1893، 1  -ب، الكػيفففففتففففففؤاد زكخيفففففا، المفففففحور الفمدففففففية لمبشائيفففففة، حػليفففففات كميفففففة الدا - 32

 .93ص
،  شففففا خ 4، ع1نبيمفففة إبفففخاهيع، البشيػيففففة مفففغ أ فففغ وإلففففى أ فففغ، فرفففػل مممففففة الشقفففج األدبفففي، ه - 33

 .111، ص1891
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شخرياج أعتبخ التخاث بعجاج مغ أبعاد لحطة التقاشع بيغ التاريخ والحاضخ، بفيغ الفدمغ ففي 
بعجلو التعاقبي والتدامشي، أ  أني ال أتحفجث عفغ نفدفي والتفخاث، بفل أتحفجث عشفي، وبيفحا 
السعشفففى لكفففػن التفففخاث بعفففجاج مكػنفففاج مفففغ مكػنفففات ىفففحه البشيفففة التفففي ىفففي الحاضفففخ ال قفففافي 

قتراد  والدياسي واالجتساعي ىحه السػاصمة... حتى حفيغ أكتف  عفغ نفز معاصفخ واال
الن، فأنا أكت  عغ التخاث، ألنشي أكت  عشو باعتباره الػجفو الحاضفخ لمتفاريخ ال باعتبفاره 

 . 34شيئاج قائساج الن بازاء التاريخ 
حفج بعيفج ىحا السػقف الح  ال لقرفي التفخاث خالتفاريخ  وال لقفجس النيفة متفأثخ إلفى 

إن لع نقل ىػ مػقف البشيػية التكػيشية كسا حجده فيمدػفيا لػسيان جػلجمان خالفاج لمبشيػيفة 
الذففكمية، كسفففا أن ىفففحا السػقفففف ىففػ الفففح  را  لمشقفففاد العفففخب باعتبففاره لعيفففج كخامفففة التفففاريخ 
خالسقجس  بعج ما لحقفو مفغ إىانفة الذفكمية. ولمػقفػف عمفى مرفجر ىفحا الفخأ  نقتفبذ نرفاج 

مان لقففػل فيففو:  إن ممسفػع الدففمػف اإلندففاني خوندففتعسل ىفحا السرففصمح ىشففا بسعشففاه لمػلفج
األوسفففع، الفففح  لذفففسل الدفففمػف الشفدفففي والفكفففخ والتخيفففل... إلفففخ  لستمفففظ بالشدفففبة لمبشيػيفففة 
التكػيشيففة، شابعففاج بشيػيففاج وعمففى الشقففيس إذن، مففغ البشيػيففة الذففكالنية التففي تففخى فففي البشففى 

إال أنففو ممفخد قصفاع لخفز الدففمػف البذفخى الذفامل، والتفي تصففخح لذفكمية قصاعفاج أساسفياج، 
جانبفاج كففل مففا  ففختب، ارتباشفاج وثيقففاج بػضففعية تاريخيففة معيشفة أو بمحطففة تخجسيففة خبيػغخافيففة  
محجدة، مشتيية بحلظ إلى نفػع مفغ الفرفل بفيغ البشفى الذفكمية وبفيغ السحتفػى الخفاص ليفحا 

التكػيشيففة مبففجئياج، فخضففية تقففػل بففأن عمففى  الدففمػف. عمففى الشقففيس مففغ ذلففظ تصففخح البشيػيففة
التحميففل البشيففػ  أن لسزففي بعيففجاج جففجاج، باتمففاه التففاريخي والفففخد  وبففأن عميففو أن لرففبح، 

 . 35حيغ  بمغ درجة أك خ تقجماج، ىػ ذات السشيج الػضعي في التاريخ 
ية ولع أجج تذخيراج إلشكالية التاريخ/ البشيػية، في الفكفخ العخبفي  مفع بمفػىخ القزف

فييا أفزل مغ تذفخيز السدفج  حفيغ قفال  ففاذا عفجنا الن إلفى مػقفع البشيػيفة ففي فكخنفا 
العخبي عمى الرعيج الفمدفي تعيغ أن نشتبو إلى أنيا كانت مفجعاة لمذفيء وضفجه ففي نففى 

                                                 
 .12، ص82كسال أبػ د  ، حػار أجخاه معو، ممج  إبخاهيع، مممة الفيرل، ع - 34
مففان: السشيميفة ففي عمففع االجتسفاع األدبفي، تخجسففة: مرفصفى السدففشاو ، دار  لػسفيان غػلفج - 35

 .43، ص1891، 1الحجاثة  
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الػقت والدب  في ذلظ أن الفكخ العخبي لعير مشح فمخ نيزتو عقجة التاريخ والرفيخورة، 
اج، وحاضخ  شجفع انجفاعاج نحػ مريخ مغا خ، وبسفا أن كفل صفجمة بيغ ماض  تخاءى ساكش

حزفارية تخجففع آليففاج إلفى عالقتشففا بسزففسػن الساضفي الففح  ىففػ التفخاث فففان االنتبففاه الففػاعي 
لسمي االعتخاف بأن كل مفا لفج شا  شدفمع مفع الفمدففة البشيػيفة، وكفل مفا نشذفجه انصالقفاج مسفا 

ندماه  تأتى مفغ حالفة الدفكػن التفي  بفجو عمييفا لج شا  تزارب معيا تزارباج صارخاج، فاال
ميخاثشا الفكخ ، والح  نعشيو بالدكػن ىػ االستقخار عمفى جسمفة مفغ السػثػقفات الستػاصفمة، 
بففل إن كففل تاريخشففا ليشرففاع تمقائيففاج إلففى مبففجأ الففدمغ السشيمففي الففح  عميففو  تخكففد الترففػر 

 .36البشيػ  

الشقفففاد الفففخواد أثفففاروا ىفففحه األسفففئمة  وتبقفففى اإلشفففكالية الكبفففخى ففففي ىفففحا السػضفففػع أن
وغيخىففا ولففع لمففجوا ليففا إجابففات شففافية، وزاد عميففو أن مففغ جففاء بعففجىع مففغ الشقففاد لففع لدففػوا 
وضعيتيع الشقجلة مع ىحا السشيج، ولع لميبػا عمى األسفمة التفي شخحيفا الفخواد، وقففدوا إلفى 

مشيسفا، وىفػ مفا لحفخه مشاىج أخخى دون تحقيق الكفالة السشيمية وال االصفصالحية ففي أ  
الشقج العخبي مغ خاصية التفخاكع السشصقفي والسعخففي، والتفي تمعمفو قفادرا االسفتقالل بشطخيفة 
خاصففة فففي األدب، ولعففل مففا تذففيجه الجراسففات الشقجلففة المامعيففة مففغ تصففػر وتففػفخ عمففى 
اإلمكانفات والستاحففات ففي السعخفففة، والتخجسففة، والسرفصمح أن لدففاعج مدفتقبال عمففى تففخميع 

 مػات السعخفية لمفكخ الشقج  العخبي.الف
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 ة يين أمانة الشكل وجمال ة األسلوبدي ترجمة األساليب األ
 0جامعة الجزائر    طالبة دكتوراة     حالم سعيديأ

 :                                                                               ملخصال  
تتصخق ىحه الجراسة إلى أحج أىع السػاضيع في الجراسات المغػية واألدبية أال وىػ    

تكتدب أىسية كبيخة باعتبارىا نذاشا فيحه األخيخة مػضػع التخجسة، وكسا ىػ معمػم 
ضخوريا مػاكبا لطيػر اإلندان عمى وجو األرض، فيي الػسيط الشاقل لتخاث وثقافة 

ى اختالف أنػاعيا وأشكاليا في ضل تعجد المغات مختمف الحزارات اإلندانية عم
وتشػعيا، ورغع العشاية الكبيخة التي يػلييا العمساء والباحثػن ليحه السسارسة إاّل أّن العسل 
التخجسي ال يدال يعاني الكثيخ مغ الرعػبات التي تعيقو عغ  تحقيق أىجافو وخرػصا 

يب البالغية والتي تعتبخ مغ أصعب عشجما يتعمق األمخ بتخجسة الشرػص األدبية واألسال
الشرػص عمى اإلشالق، حيث يصالب فييا الستخجع باستحجاث نز مقابل يتػفخ ؼيو 
إلى جانب األمانة الذكمية في الشقل ما يبخز  جسال الشز األصمي وعسق داللتو ليحجث 
 تأثيخا بشفذ القجر في الستمقي، وأمام ىحا اإلشكال يدعى ىحا البحث إلى الكذف عغ
جحور السذكمة مغ خالل تقجيع آراء بعس الباحثيغ حػل السدألة والتسثيل ببعس الشساذج 

 السختارة.                                                 
 التخجسة الحخة، التخجسة الحخؼية. األمانة، ،: األساليب األدبيةالكلمات المفتاح ة

 
Abrstract : 

   This  paper   comes   to   shed    the   light    on    one   of    the   main   

subject   in rhethorical   and    literary   studies  which   is  translation. 

As it  is  know , Translation  recquire a great   importance   for   being a 

crucial   role  or  practice   that   accompagnes  the    appearence   of   

men.  Translation  is  claimed   to   be   means   of  transfering  the  

customs And  cultures   of    differnt  curent   civilisation   including   

their   diversities  in   forms   and   genres   wich   characterise  the   

langage.  Dispite   of   the   great   importance   given  to   translatino . 
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This  latter   still   facing   strong   obstacles   that  prevent  researche   

from    achering   their .  purposes  in  this   field, especially   when  the   

work  is  related   to   the  translator   is   espected to reproduce   a 

simple  text  and   keep    the  same  structure  and  deep  signification   of   

the   source  to have a  great    impact   on  the  receiver   beacause  of   

this   problem ,  This  research   seeks   for discovering  the  rools   of   

the   problem   by  the help  of  the   provious   finding   and   by   proding   

seleted   examples. 

Key words : the literature  text, fidelity, literal traduction,free traduction. 
 :                                                                                  مقدمة

تعج التخجسة أحج أىع الطػاىخ المغػية لجى األمع، فسا إن تفخق البذخ شعػبا وؾبائل    
وصاروا بألدشة مختمفة حتى ضيخت الحاجة إلى التخجسة لفيع اآلخخيغ والتعاير معيع، 

شى عشيا وتسثل السحخك األساسي لمتفاعل بيغ الحزارات واألمع ووسيمة فيي عسمية ال غ
لتبادل األفكار و اإلنجازات بيشيا، وقج جاءت لتمبية حاجة إندانية أساسية أال وىي 

، ورغع الجور الكبيخ الحي تؤديو التخجسة في بشاء جدخ التػاصل التػاصل بيغ الثقافات
 حيشا مغ االتيامات السػجية إلييا ترفيا بالعشيفة بيغ الذعػب إال أنشا نرادف كسا ىائال

الخائشة في كثيخ مغ األحيان، ولعل الدبب في ذلظ ىػ شبيعة العسل التخجسي في حج بو 
ذاتو ومتصمباتو وضػابصو فيػ نذاط يكتشفو التشاقس والغسػض وىػ ليذ باألمخ الييغ 

بإعادة صياغتو وفق ما  ألن الستخجع يأخح نرا مغ لغتو األصمية بثقافة معيشة ويقػم
الستخجع  وثقافتيا حتى يزسغ مقخوئية الشز يتساشى مع المغة اليجف أو المغة السدتقبمة

محاوال التػفيق بيغ الشريغ حتى ال يمحق إجحافا باألول أو الثاني، وتدداد السيسة تعقيجا 
عشجما  يتعامل الستخجع مع الشرػص األدبية والتي تعج مغ أصعب الشرػص عمى 
اإلشالق لسا تحػيو مغ أبعاد شكمية وجسالية وفشية ىحا مغ جية إضافة إلى السعشى الحي 
يصالب الستخجع بشقمو دون تحخيف وفي ثػب أو شكل يكافئ الشز السرجر، وأن يخاعي 

، وانصالقا مسا ةالستخجع األمانة قجر اإلمكان في ىحا العسل ألنيا غاية كل عسمية تخجسي
  ح عجة إشكاالت:سبق فيحا السػضػع يصخ 

                                               ما السقرػد باألمانة المغػية في التخجسة ؟ -
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لتخجسة األساليب   فعال  ىل التخجسة الحخؼية أو ما تمقب بالتخجسة األميشة مالئسة -
في تخاكيبيا مذػىة  نرػصأو أنيا تؤدي إلى تحخيف في السعشى وإنتاج  دبيةاأل
  ؟صػرتيا الجساليةو 
وفي السقابل ىل يسكغ لمتخجسة الحخة سج ىفػات إستخاتيجية الشقل الحخفي وأن تقجم  -

الشز السرجر وتذكيل أثخ فشي لجى الستمقي  ىتخجسة أنيقة تزسغ عمى األقل نقال لسعش
 كسا لػ أنو أمام الشز األصمي ؟

 يج ماـية التخجسة:            تحجوقبل أن نخػض في تحميمشا ليحه اإلشكاالت البج لشا مغ 
                                                                                                     (:Traduction) مفهوم الترجمة -1
وقج ورد الّتخجسة كمسة مذتقة مغ الفعل " َتخجَع"، "ُيَتخجُع"، " تخجسًة" و"ُتخجساُن"، لغة:  -أ(

"التَّخجسان والتُّخجسان: السفدخ لّمدان، وفي حجيث ىخقل: قال لُتخجسانو،  »الّمدان في 
والّتخجسان بالزع والفتح وىػ الحي يتخجع الكالم أي يشقمو مغ لغة إلى أخخى، والجسع 

                                                .(1)«َتخاِجْع والتاء والشػن زائجتان، وقج تخجسو وتخجع عشو
"تخجع الّمدان وَتخجَع عشو غيخه  »:جاء في قصخ السحيط لبصخس البدتاني قػلو  كسا   

تخجسة فدخ كالمو بمدان آخخ فيػ متخجٌع، والكتاب نقمو مغ لغة إلى أخخى، وَتخجَع 
الكالم عمى السجيػل التبذ، والتخجسة إبجال لفطة أو عبارة بمفطة تقػم مقاميا، وىي 

أيزا ذكخ سيخة الذخز وأخالقو وندبو، والتخجسان و التخجسان السفدخ لمدان تعشي 
ومغ خالل الّتعخيفات الدابقة ندتشتج أّن كمسة الّتخجسة ىي اسع  ،(2)«"كتابة أو شفاىا

مذتق مغ الفعل "َتْخَجَع" الحي يفيج نقل الكالم مغ لغة إلى أخخى مختمفة عشيا مغ أجل 
مغ لبذ وغسػض حتى يتيدخ لمستمقي فيع ىحا الكالم  تػضيحو وتفديخه وبيان ما ؼيو

مجلػال آخخ وىػ كتابة سيخة الذخز وحياتو واستيعابو، كسا أّن لفطة "الّتخجسة" تحسل 
)نذأتو، ندبو،آثاره ( والّتخجسان ىػ الحي يقػم بعسمية التخجسة )أي الستخجع( وتقخأ بالّزع 

                                                             أو الفتح في حخفي التاء والجيع، وتجسع كمسة "التخجسة" عمى تخاجع وتخاجسة.
 اصطالحا:  -ب(
» : فيي بسفيػميا العامن لمتخجسة تعخيفات كثيخة ومتشػعة، لقج قّجم العمساء و المغػيػ    

ل إلى لغة أخخى تجعى لغة نقل رسالة أو خصاب مغ لغة ما تجعى الّمغة األص
إعادة إنتاج عغ كػن الّتخجسة  (Nidaنايجا)وىحا الّتعخيف يػافق ما ذكخه ، (3)«الػصػل



0202جوان11 العددــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة اآلداب واللغات  

434 

مكافيء شبيعي لخسالة المغة السرجر مغ حيث السعشى أوال وثانيا مغ حيث أقخب 
 Translation consiste in reproducing in the  reportor» األسمػب قائال:

langage the closest natural équivalent of the source- language 
message;first in terms of meaning and secondly in terms of 

style»(4) ، :عسمية اترال تشقل مغ خالليا رسالة معيشة مغ » وفي تعخيف أوسع ىي
لغة إلى لغة أخخى وىحه الخسالة ليا شكل ومزسػن فأما السزسػن فيػ الحي نقرج بو 
السعشى، وىػ يشقل دون إحجاث تغييخ ؼيو، وأّما السبشى فيػ الّذكل و يشقل مع التقيج 

إعادة »وىي بحلظ  ،(5)«ف أسمػب يتشاسب ونػع الّشزبتخاكيب الّمغة اليجف وبتػضي
، والسقرػد ىشا (6)«صياغة الّمغة السرجر مع الحفاِظ عمى التكافؤاِت الجاللية واألسمػبية

بالتكافؤات ىػ مصابقُة الكمسِة بالكمسِة والجسمِة بالجسمِة والشّزِ بالشّزِ والسعشى بالسعشى في 
اليجف الستخجع إلييا تحسل نفذ السعشى األصمي في  كمتا الّمغتيغ أي أّن تخاكيب المغة
كسا عّبخ عغ ذلظ فؤات ىػ معيار التخجسة الدميسة، المغة السرجر وتحقيق ىحه التكا

وتيجف الّتخجسة إلى نقل األفكار والسفاـيع مع مخاعاة الّتدمدل » نعساني في قػلو 
ضخورة  يعشي، وىحا (7)«لى ذلظالسشصقي وقػاعج الّمغة الّشحػية والّرخؼية والّرػتية وما إ

مخاعاة القػاعج الّمغػية السختمفة الرخؼية مشيا والرػتية والجاللية والبالغية والشحػية وما 
إلى ذلظ مغ الّتقابالت أثشاء نقِل الػحجات والّتخاكيب الّمغػية بيغ الّمغات في الّتخجسة 

ا وبشاءىا وشخيقتيا في وصياغتيا، فمكّل لغة خرػصياتيا في مفخداتيا وكيؽية تختيبي
ألفكار والسفاـيع، الخبط بيغ ىحه السفخدات والجسل ومجلػالتيا ألجل نقِل السعشى ونقل ا

» الحي يقّجم في الّتخجسة أىسية السعشى عمى الذكل في قػلو: جيخوم  شار إليووىحا ما أ
C’est le sens qu’il faut rendre et tout le sens et non les mots»(8)                                               . 

 :والسفيػم االصصالحي لكمسة الّتخجسة في حّج ذاتو يذيخ إلى دالالٍت مختمفة
فقج تجلُّ عمى السجاِل كمِّو بسعشى عمع الّتخجسة، كسا تقػل في ذلظ سػزان ماكجػيخ  -
(S.Macguire:)  «اتية ىجفو نقل السعشى والّتخجسة مجال مغ مجاالت الّجراسة العالم

عمع  أي أنّ  ،(9)«مغ نطاٍم عالماتي معّيغ إلى نطاٍم عالماتي آخخ مع مخاعاة السعشى
التخجسة يشطخ إلى المغة كشطام مغ العالمات وييتع بكيؽية نقل ىحا الّشطام العالماتي بيغ 

 الّمغات السختمفة.                         
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 ،(11)«كغاية في حّج ذاتيا باعتبارىا عساًل أدبًيا جسالًيا »أو أْن تجلَّ عمى الّتخجسة -
ومعشى ذلظ أّن الّتخجسة إعادة إنتاج وكتابة األعسال األدبية والفشية لشقميا بيغ الّثقافات 
والحزارات السختمفة الّمغات وىي تتصمب معخفًة وكفاءًة مدبقة في كال الّمغتيغ ويكػن 

         نِة والجقِة.                                                     فييا الستخجع مأخػًذا بخوِح األما
أي كعسمية في  ،(11)«فعل الّتخجسة الحي يكػن بيغ لغتيغ مختمفتيغ  »أو أْن تجّل عمى -

الشز األصمي إلى الشز اليجف وذلظ   حّج ذاتيا مغ حيث ىي فعل تصبيقي يقػم بشقل
 مغ مشصمق أن فعل التخجسة يسثل الحامل السادي لمسعشى.االرتباط الحي يجدجه السعشى 

إلى نػعيغ رئيديغ ىسا  اتيافي مختمف األدبيات التي تتشاول نطخيالتخجسة وتقدع    
، فالتخجسة الحخؼية أو ما تدسى أيزا بالتخجسة السمتدمة التخجسة الحخؼية والتخجسة الحخة

بعبارة أخخى  وأكل كمسة بكمسة وكل سصخ بدصخ  مقابمة  تعسج إلىميشة ىي التي أو األ
أي إحجاث ن و دفي المغة اليجف  مباشخة سقابمة لياالسفخدة الشقل كل مفخدة إلى التي تىي 

( I eat an apple)كأن نقػل  ،(12) شىتغييخ في التخكيب أو في شخيقة التعبيخ عغ السع
السعشى  نقمتتخجسة حخؼية  وىيكمت تفاحة( أنا أ) فيحه الجسمة تكافئ في المغة العخبية

تدسى بالتخجسة  التخجسة الحخة أو ما وىي عكذ ،حافطت عمى الذكل األصمي لمشزو 
ومغ أنرارىا  التي ال تتقيج بالجانب الذكمي وتعصي األولػية لمسزسػن والسعشىويمية أالت

التخجسة  وكثيخا ما تدتخجم التخجستيغ معا لتحقيق، (13) اػجيغ نايجيجػن روني الدميخال و 
وىحا يػافق ما وضعو  ، السثالية نػعا ما تبخز مغ خالل مقخوئية الشز الستخجع

 (14)ساسية لمشز الستخجع وىيأربعة شخوط أمغ  (Nida)نايجا
 أن يكػن لو معشى.

  .صمي وشابعويشقل روح الشز األ أن
 .شبيعيا وسمدا  أسمػبويكػن  أن
 .صميالشز األو األثخ نفدو الحي يثيخه أحداس خ اإلييث أن
دبيات أسعطع فمعا، ربعة الخيارات غيخ سيمة لتحقيق ىحه الذخوط األ أنوالشظ    

ساسي وىػ نقل نتاج تخجسة تفي بالغخض األالتخجسة تدمع بزخورة السدج بيغ الشػعيغ إل
و الذكل ؼيجب أمغ الخدارة في سػاء في السعشى  قل  قجرأخخى بألى إالشز مغ لغة 

 ،مانة في الممارسة التطب ق ةالتزام األ كل شيء ال وقبلأو لتخجسة ن تكػن غاية كل اأ
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نشا نتداءل عغ كيؽية مقاربة إف ،كقزية رئيدية في السػضػعمانة وعشجما نتحجث عغ األ
الشطخ بيغ  ووجياتمانة في الفعل التخجسي في ضل اختالف االستخاتيجيات عشرخ األ
مانة يتعمق بالتخجسة الحخؼية والتي تشدع ن مفيػم األإ»غيدمخ  دويغإفحدب  ،السختريغ

في ذلظ  يتفق وىػ،( 15)«لى الحفاظ عمى الذكل عكذ التخجسة التي تخكد عمى السعشىإ
يختبط مفيػميا بسا يدسى التكافئ الذكمي الحي يعصي  األمانة أن »في اعتبارهع كيميغ م

كسا تحجث يػجيغ نايجا )متخجع  ،(16) «لذكل الشز السرجر عمى حداب السعشى األولػية
ونطيخه الجيشاميكي الحي يخكد عمى  (الذكمي التكافؤ) التكافؤنجيل( عغ ىحا الشػع مغ اإل

دون مخاعاة البشية  حجثو الشز السرجرأخ الحي ثحجاث  نفذ األإلى إويخمي  السعشى
بل تكػن في  ميشةأتخجساتو تبجو دائسا  أنيعشي  الذكمية لو ويخى بان التكافؤ الذكمي ال

 dans la pratique»قائال: الػاقع مرجرا  لعجد ىام مغ التذػييات في السعشى
traductive l’équivalence formelle attendance a déformes davantage 
le message que l’équivalence dynamique( …) un traducteur qui ne 
fait que des traductifs fondées sur une équivalence formelle ne se 
rend souvent pas compta quel point ses traductions apprennent 

fédé le génèrent en fait d’importance altérations » (17) ، وفي نفذ
نتاج تخجسة حخؼية وجيجة في نقذ الػقت فالشقل إنو مغ السدتحيل أاالتجاه يخى داريغ 

نو لسغ العديخ إو  ، (18)يسكغ حميا جسيعا متعجدة ال الحخفي يشصػي عمى صعػبات
يكػن دائسا متساثال بيغ  أنيسكغ  خخى فالحقل الجاللي واالجتساعي الأالسصابقة بيغ لغة و 

فعشجما  في المغة العخبية «ىحا يثمج الرجر»بارة عوكسثال عغ ىحا االختالف ال المغتيغ
أي معشى ليذ ليا  ،"cela refroidi la poitrineالفخندية مثال " المغة لى إنتخجسيا 

فعبارتيع السجازية التي  الجفءلى إوروبية بيئة باردة تفتقج ن البيئة األيغ ألاألوروبي جعش
سا كان ىشاك اتجاه ، ك«cela réchauffe le cœur »تعكذ بيئتيع وثقافتيع تقػل 

و أخخ تدعسو جػرج ستايشخ يشجد بكل ىتو االتجاىات الستعربة سػاء لمتخجسة الحخؼية آ
 تػجج تخجسة مثالية بل ىشاك تخجسات كثيخة وعجيجة مشيا ما نو الأالحخة ويؤكج ستايشخ 
في وسعو  ن يبحل ماأيبتعج عشو وعمى الستخجع  صمي ومشيا مايقتخب مغ الشز األ

مانة في التخجسة تسثل االعتجال بيغ اليػية ن األأ ػ يعتقجلتحقيق ىحا التػازن وعميو في
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 ،(19)ثيخ في الجسيػر الستمقيأوالغيخية لمحفاظ عمى جسالية الشز وعسق داللتو وقػة الت
دبية  فالمغة العخبية مثال ثخية في شكال خاصة في تخجسة الشرػص األويصخح ىحا اإل

حدشات البجيعية والريغ سواالستعارة والسجاز والساليب البالغية كالتذبيو األبنطاميا 
مغ وغيخىا خيخ أساليب التقجيع والتأو  اغخاضيأ في غيخ  ةالسدتخجمية االستفيام

كثيخة مشيا  عمى ذلظمثمة واأل ،سمػبية والتي تحسل شابعا لغػيا خاصاالخرائز األ
، وقع قمبو الصخيق، رحل بعيجا ، قّز ورفع صػتو ،كمتو الشارأ،رض " ضخب في األ:قػلشا

قج استخجمت استخجاما مجازيا فالتخجسة  فعال في ىحه الجسلاأل فشجج أنّ  ،"مغ الخػف
الحخؼية ليحه العبارات السجازية تحخف السعشى و تمغي الؿيسة التعبيخية التي يقرجىا 

عشػية ليحه يحائية والسا الزػابط اإلجن يعخف جيألحا فعمى الستخجع  ،و الستكمعأالكاتب 
غية كدخ حػاجد الجاللية ساليب البالذ يجب في األإ » ،العبارات ليحدغ التعامل معيا
لفو الشاشقػن بالمغة أن صح القػل لسا إوراء لغػي وخخقا  لمكمسات فيي تحػي بعجا ما

ثيخىا في أوقعيا وتحيث  استعارة وكشاية ومجاز وغيخىا مغ ساليب البالغية مغ وتقاس األ
ي ألى تحقيق نتائج مبتحلة وخالية في مغ إالستمقي فيؤدي استعسال التخجسة الحخؼية غالبا 

يا كان  فالتخجسة  الحخؼية ال أو  ،(21)«بعاد الشز الجسالية والبالغيةأمعشى كسا تسذ ب
ضيار نفذ السذاعخ التي يحذ بيا متمقي إغة اليجف مغ متسكغ الستمقي مغ خالل ال
و بشز نثخي  أمخ بشز شعخي مػزون ومقفى ذا تعمق األإالشز السرجر خاصة 

الؾيسة  »جػرج مػنان كسا يقػل في ذلظ و  ،بسختمف الرػر البيانية والسحدشات البجيعية
ليذ  إذنفمتخجسة  قريجة  ،كان فعاال إذا أيلو وضيفة  أنال في حجود إلمتخكيب المغػي 

ثخ ي األأو الػضائف الذعخية لمشز أيجب تخجستو ىػ الػضيفة  ما ،السذكل تخجسة شكل
، ومغ أمثمة اختالف استخاتيجيات التخجسة ىحه القريجة (21)«اثار التي يشتجيو اآلأ

لمػنذ دي مارتيغ والتي عشػنيا ب"البحيخة"  وألن التخجسات التي وردت في ىحه الفخندية 
مكتسمة فدشكتفي في ىحه الجراسة بعخض السقصع األول فقط  خقريخة وغيالقريجة أغمبيا 

 :وتخجساتو السختمفة بالمغتيغ اإلنجميدية والعخبية
     00الشز األصمي بالمغة الفخندية:

Ainsi, toujours poussées vers de nouveaux virages 
Dans la nuit éternelle emportes  sans retour 
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Ni pourrons nous jamais sur l’océan des ages 
Ne pourrons nous jamais jeter l’ancre un seul jour?                                  

                                        02:نت بالمغة اإلنجميدية والتخجسة األولى لمقريجة كا
Consultantly pushed toward new coasts like this 

Swept away into eternal night with no return 
On the ocean of the  ages can we never 

Throw down an anchor for a single days? 
 02كسا يمي:  قج تخجست ىحه القريجة بالمغة اإلنجميدية وفي نسػذج آخخ

And so, driven on ceaselessly towards new shores 
Carried beyond return into eternal darkness 

Shall we never cast anchor for a 
Single day in the ocean pf time? 

 مشياو  شعخية  قرائج ما ىيعخبية مشيا التخجسات ال كثيخ مغوقج ورد ليحه القريجة 
  02:نثخية ماىي

يع ناجي يقػل فييا:  والتخجسة األولى إلبخـا
 يخمي بشا ليل مغ األبجمغ شاشيء لذػاشيء جخر      

 ما مّخ مشو مزى فمع يعج       ىييات مخسى يػمو لغج
 والثانية لعمي محسػد شو:

 أىكحا نحغ نسزي     في عباب إلى شػاشيء غسس-ليت شعخي 
 ونخػض المجيء في جشح ليل     أبجي يغشي الشفػس ويقزي

 ػال ؼياض:قوالتخجسة الثالثة  لش
 نصػي الحياة وليل السػت يصػيشا       أىكحا أبجا تسزي أمانيشا    

 الػجػد وال نمقى مخاميشا بحخ     تجخي بشا سفغ األعسار ماخخة    
 فأوليا لسحسػد دمحم مرصفى: ثخيةشأما التخجسات ال
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، نائي السخامي مذكل السقاصج، قج خمقو معتمج السػجات متخاكب الطمساتبحخ الحياة، 
ىػن عمييا بدخيعة تتشفذ فييا  كل مخسى، والهللا بال ساحل  فسا عخض سفيشة في 

 الخاحة، وتدتشذق نديسيا.
 ي ىالل:يسشغة لسحسج والتخجسة الثاني

 وىكحا سشطل مشجفعيغ نحػ شصآن ججيجة تزخب في ليل األبج إلى غيخ عػدة
 أن نخسػ القالع يػما-فػق محيط الدشغ-أفال ندتصيع أبجا

عخبية لمقريجة الفخندية مختمفة ومتبايشة في أسمػبيا رغع أن ال اتفشالحع أّن التخجس   
وجعل القاريء يحذ ويتأثخ بالسعشى  لشز األصمي لجي المارتيغاكل مشيا حاولت نقل 

سشمحع أن  وحيغ نقارن بيغ ىحه التخجسات العخبية ،العسيق التي تحسمو القريجة الفخندية
مارتيغ وكحلظ عا ما عغ بحيخة المحسػد شو ومحسػد مرصفى قج ابتعجت تخجستيسا نػ 

نقػال ؼياض فقج غابت لفطة الذػاشيء في نرو الستخجع مدتبجال ليل األبج ببحخ الػجػد 
وغيخ محيط الػجػد بدفغ األعسار وصخح بسزي األماني وشي السػت حتى بجت لشا 

يع ناجي ودمحم ع نرو الحي يتخجع ؼيو عغ البحيخة مغايخا لبحيخة المارتيغ أما ي فقج ششيابخـا
ونذيخ ىشا إلى أن االختالف األصمي لمقريجة الفخندية  اقتخبت تخجستيسا كثيخا مغ الشز

بيغ الستخجسيغ واقع ال محال حتى في تخجسة الشز الػاحج وإن كانت األمانة مذخوشة 
لمجانب  بعس الستخجسيغ  أن عجم مخعاةفي حزػرىا إال أنشا نالحع في ىحا السقام 

قج أضاف لمقريجة الستخجسة  لتفريمية في القريجة األصمية لالمارتيغي والجػانب الذكما
ما جعمو يخمق عحوبة لجى القاريء كسا لػ أنو نػعا مغ اإليقاع الفشي والحذ الجسالي 

كسا أنو لع يخل كثيخا بالسعشى الحي نالحع نقمو وتػفخه   أمام قريجة أصمية مغ البجاية
وإذا كان ىحا حال التخجسة مغ           ة العخبية. ججيجة بالمغال القرائجفي  ولػ جدئيا

المغة الفخندية إلى المغة العخبية، فاألمخ ال يختمف كثيخا بالشدبة لمتخجسة مغ المغة 
فشالحع نفذ القزايا تصخحيا آليات الفعل التخجسي،  اإلنجميدية إلى العخبية والعكذ،

                                   (26)ومغ ذلظ تخجسة ىحه القريجة:
                                     

Shall I compare thee a summer’s day  
You are more lovely and more temperate  
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Rough winds do shake the darling buds of may 
And summers lease hath  all too short date  a date  

Sometimes  too hot the eye of heaven shines 
And often is his gold complexion dimmed 

And every fair from fair sometimes declines  
By chance or nature’s changing cours untrimmed 

But thy eternal summer shall not fade  
Nor lose possession of that fair thout owest  

Nor shall death brag thou wanderest in his shade  
Whene in eternal lines to times thou growest  
So long as men can breathe or eyes can see 

So long lives this and this gives life to thee 
كشاية تذبيو، استعارات،  مجاز، مغ البالغيةاألدبية و باألساليب  ثخيةلقريجة وىحه ا  

يذبو فييا صجيقتو بيػم مغ أيام الريف التي شخرت لشا أحاسيذ الذاعخ  قجوغيخىا و 
 ،أشعتيا الحىبية لتزيء الصبيعة مخسمةشجيجة بحخارة تذخق ؼيو الذسذ  حيث الجافئة

ضل صجيقتو عمى حالوة ىحا الريف، ألّن الريف يتالشى مغ حيغ إلى اوشكدبيخ يف
األخخى ويفشى، أّما صجيقتو ؼيرفيا بالخمػد ألّنيا  آخخ عشج دخػل الفرػل السػسسية

حتى لػ تػفيت يػما فيي ستبقى خالجة في شعخه  الحي كتبو مغ أجميا وسيقخأه الشاس 
حتى بعج مػتيسا معا، وقج نالت ىحه القريجة شيخة كبيخة وتخجسيا كثيخون إلى المغة 

والشسػذج الحخفي الحي يسكغ  ،وغيخىع دمحم عشاني،عد الجيغ دمحم نجيبالعخبية ومغ ىؤالء،
أن يػافقيا أكثخ ما يبخز مع ما قام بو عد الجيغ دمحم نجيب مخاعيا نقل عبارات كل شصخ 

   مشيا بسا يكافئيا في المغة العخبية:
 يام الريف أيػم مغ بقارنظ أىل 

 رق أجسل مغ ذلظ و أنت أ
 الخياح القاسية تعرف ببخاعع مايػ العديدة 

 وجيدة قامة الريف بخىةإو 
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 حيانا بحخارة شجيجة أتذع عيشا الدساء  
 وغالبا ما تػيع بذختيا الحىبية

 كل جسيل عغ الجسال يشحجر و 
 و الصبيعةأبالتراريف العذػائية لمقجر 

 بجا أبجي لغ يتالشى لكغ صيفظ األ
 ولغ يفقج الجسال الحي تستمكيشو

 نظ تجػلت في ضموأولغ يتفاخخ السػت 
 في الدصػر الخالجةعشجما تكبخيغ في الدمغ 

 فصالسا يدتصيع البذخ التشفذ
 و تدتصيع عيػنيع الخؤيا أ 

 فديعير ىحا الذعخ ليعصيظ الحياة 
 : كالتالي فكانت ترجمتهأّما دمحم عناني 

 ال تذبييغ صفاء السريف أ
 صفى سساءأحمى و أنت أبل 

 ففي الريف تعرف ريح الحيػل 
 وتبعث في بخعسات الخبيع 

 وال يمبث الريف حتى يدول 
 وفي الريف تدصع عيغ الدساء

 تػن لؿيط مثل األويحتجم 
 وفي الريف يحجب عشا الدحاب 

 سال دكاءجضياء الدساء و 
 وما مغ جسيل يطل جسيال 

 فذيسة كل البخايا الفشاء
 ولكغ صيفظ ذا لغ يغيب 

 ولغ تفقجي ؼيو نػر الجسال 
 ولغ يتباىى الفشاء الخىيب
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 نظ تسذيغ بيغ الطالل أب 
 بجذا صبغت مشظ قريج األإ

 رض ناس تعير فسا دام في األ
 ومادام فييا عيػن تخى 

 فدػف يخدد شعخي الدمان 
 وؼيو تعيذيغ بيغ الػرى 

ومغ خالل قخاءتشا لمتخجستيغ يبجو واضحا أّن عد الجيغ دمحم نجيب قج انتيج    
كثخ تصابقا مع الشز األصمي فقج عسل استخاتيجية التخجسة الحخؼية األميشة، وقريجتو أ

فيا شّ جاىجا إلبقاء البشية الذكمية واألسمػبية ليا، أّما تخجسة دمحم عشاني ؼيسكششا أن نر
 ضسغ التخجسة الحخة أو التأويمية وقج حاول نقل السعشى واألفكار الخئيدية في الشز إالّ 

مغ حيث التقجيع والتأخيخ أّنو ترخف كثيخا في بشيتيا الذكمية وأسمػب الرياغة وأيزا 
والرػر البيانية بل نججه يزيف ويححف الكثيخ مغ التفاصيل الغيخ أساسية في 

وىحا الترخف في  القريجة، حتى أّن عجد األبيات تجاوز األربع عذخ بيتا إلى العذخيغ،
الشقل حاول مغ خاللو إضفاء نكية أسمػبية وبالغية أكثخ عسقا جعمشا نخى الستخجع كأنو 

                                                                                 الذاعخ نفدو الحي كتب القريجة األصمية.
 :خاتمة  
بجاعي وىي عسمية تصبيؿية إن التخجسة عسل فكخي ونذاط إ خمز إلىوفي الختام ن 

و شخيقة أتقيج بشسط واحج معقجة الجػانب وقابمة لمتحميل مغ وجيات نطخ مختمفة فيي ال ت
كثخ أو أتجسع بيغ كال الصخيقتيغ  خخى بل كثيخا ماألى إمعيشة في نقل الشرػص مغ لغة 

التي تعتبخ ميسة شاقة وصعبة عمى  دبيةساليب األفي كل تخجسة وخاصة في تخجسة األ
ن واحج آميشة في األو ن وججنا بعس التخجسات السثالية إكل مغ يحاول الخػض فييا و 

ساليب دبية واألتخخج مغ عغ ىحا الػصف عشجما تتعامل مع الشرػص األ نيا كثيخا ماإف
تسدج ن التخجسة الحؿيؿية والشاجحة ىي التي أقػل الويسكششا  ،شكاليا السختمفةأالبالغية و 

بيغ مختمف الصخائق التخجسية في نقل السعشى محافطة عمى جسالية الشز وعسق داللتو 
                                                                                  ر الستمقي.ثيخه في الجسيػ أوقػة ت

 الهوامش:
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 ، 1ط، دار الربح، بيخوت، لبشان،1جسال الجيغ مكخم ابغ مشطػر، لدان العخب، ج -(1) 
 [.مادة ]تخجع ،2116

 .مادة ]تخجع[ ،1869، 1لبشان، طدار السكتبة العخبية،  بصخس البدتاني، قصخ السحيط، -(2)
قصاف تسام عبج الكخيع، أمانة الستخجع بيغ الشطخية والتصبيق، مجمة كمية اآلداب والعمػم  -(3)

 3، ص2111الجدائخ، ، جامعة دمحم خيزخ بدكخة،7اإلندانية، العجد
(4)- Nida eugene albert ; Tabert charles ; the theory and practice of 

translation koninkljke brill n.v leiden the nethererlands.2003.p12 
زكية شمعي، تخجسة السرصمح التقشي مغ المغة اإلنجميدية إلى العخبية، رسالة ماجيدتخ،  -(5)

 42ص ،2113جامعة تمسدان،
 linguistique structurelle deالمدانيات البشػية مغ خالل كتاب )فاشسة عميػي،  -(6)

G.LEPSHY) ،5، ص2111دراسة وتخجسة، رسالة ماجيدتخ، جامعة الجدائخ             
أبػ جسال قصب اإلسالم نعساني، التخجسة ضخورة حزارية، دراسات الجامعة اإلسالمية  -(7)

 186، ص2116، 3العالسية ىذيتاغػتغ، مج
لية، تخ: ثائخ دوجالس روبشدػن، التخجسة واإلمبخاشػرية، نطخيات التخجسة مابعج الكػلػنيا -(8)

 .82، ص2115، 1ط ديب، السذخوع القػمي لمتخجسة، القاىخة،
الذخكة العالسية لمشذخ والتػزيع لػنجسان، القاىخة ،  دمحم عشاني، نطخية التخجسة الحجيثة، -(9)
  5، ص2113، 1ط
، 1عمع الشز ونطخية التخجسة، دار الثقافة لمشذخ، الدعػدية، ط يػسف نػر عػض، -(11)

 71ص ،1411
يع، دار السجمذ األعمى لمثقافة،  جػرج مػنان، -(11) عمع المغة والتخجسة، تخ:أحسج زكخيا إبخـا

 11ص ،1،2112مرخ، ط
عيج شػكت سبػل، التخجسة األدبية بيغ الشطخية و التصبيق، رسالة ماجيدتخ، الجامعة  -(12)

 26، ص2115 األمخيكية في بيخوت لبشان،
 14ص السخجع الدابق، -(13)
 17ص السخجع الدابق، -(14)
 7ص ،مخجع سابققصاف تسام عبج الكخيع،  -(15)
 8ص السخجع الدابق، -(16)
 8ص السخجع الدابق، -(17)
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 18ص عيج شػكت سبػل، -(18)
(19)-Steiner,George,Apres babel, une potique du dire et de la 

traduction,Paris,Abbin Michel,1978,p740.  
هللا الحسيجان، عاشف يػسف، التخجسة مغ الستشاقزات الشطخية إلى ضػابط  يشطخ:عبج -(21)

 .21-18ص ت(،-)د التصبيق العسمي، كمية المغات والتخجسة جامعة السمظ سعػد،
 74، ص2112،  1جػرج مػنان، عمع المغة والتخجسة،القاىخة،ط -(21)
 34لمغة العخبية، صعارف كخخي أبػحزيخي، أسمػب تخجسة الشرػص األدبية إلى ا -(22) 

https://www.academia.edu) 
 35السخجع نفدو،ص -(23)
 35السخجع نفدو،ص-(24)
 36السخجع نفدو،ص-(25)
عد الجيغ دمحم نجيب، أسذ التخجسة مغ اإلنجميدية إلى العخبية وبالعكذ، مكتبة الداعي -(26)

 21، ص2115، 5ط لمشذخ،






