
 2020 قراءة النصوص النقدية       السنة الثالثة ختصص نقد ومناهج

 

 1 

 

آلاداب واللغاث :                                                        الكليت

اللغت وألادب الػسبي :                                                        اللظم

الظنت الثالثت ليظانع : ااظخىي 

دزاطاث نلدًت :                                                       الؼػبت

نلد ومناهج :                                                       الخخصص

كساءة النصىص النلدًت :                                                       االياض

بىطاخت طهيلت :                                                       ألاطخاذة

مطّبم +مداطس:                                                      الصفت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2020 قراءة النصوص النقدية       السنة الثالثة ختصص نقد ومناهج

 

 2 

 

 :   مفاهيم أطاطيت خىل اللساءة

؛ بر "مُخاهٝذ"       جذخل ٜشاءة الىفىؿ الىٝذًت لمً ما اـىلر ِلُه الىٝذ الخذاسي 

لٙذ ٜشاءة هق هٝذي الاهدباه بلى معإلت مهمت في الىٝذ الجذًذ والخذاسي وهي مُخاهٝذ
ُ
 Métaج

criticisme اث ت مً ظلىت الٝشاءة والٝاست وولّذ هٍٍش ، ٘لّما ؤِلذ الاججاهاث اإلاابّذ بيٍُى

الٝشاءة والخلٝي ِالمت معاواة بحن الىٝذ والٝشاءة باِخباسها وؽاه ٌععى للخٙاً ِلى الاسجباه 

الىزُٞ بحن الىق والٝاست، وحذ الىاٜذ هٙعه في مىاحهت مْ ّ٘الُت الٝشاءة وساح الاؼخٕا٥ 

ُٙت الٝشاءة اإلاّاًىت لىق هٝذي، ودوس الٝاست في مٝاسبت الىق  الىٝذي ًخدذر ًِ ٌو

ومّاًيخه للمعخىي اإلاّشفي الزي ًخإحى مً خال٥ الاظخّاهت بمىهج هٝذي؛ للىٜٗى ِلى مذي 

اظدُّاب ووعي ٜاست الىق الىٝذي ألداة الٝشاءة اإلاّخمذة و٠ُُٙت اظدشماسه لها، الزي ٢ًؽٚ 

. ِىه اإلاعخىي ؤلاحشاجي

م٢ً اِخباس ٜشاءة الىق الىٝذي خلٝت مً خلٝاث  حذ٥ اإلاىاهج الخذًشت التي هجذها "       ٍو

ٝت حّامل الٝاست مْ الىق ض ِلى وٍش
ّ
ش٠

ُ
م مً جباًً اججاهاتها، ج ها، ِلى الٔش

ّ
ظىاء ١ان هفا " ١ل

لذحهم الٝذسة ِلى حُّحن ؤو جدذًذ جبذ٥ هُى الىق في ؤزىاء خذر "ؤدبُا ؤم هٝذًا؛ ٘الٝشاء 

س مً الخىك في ٜشاءة الىق الىٝذي، ألّن ٜاست الىٝذ " الخٙاِل
ّ
 ؤّن مً الىٝاد مً ًدز

ّ
بال

خٙاِل مّها، مما  مىالب بإن ًٝٚ ِلى ١ل الشئي واإلاىاٜٚ التي ٠ؽٚ ِجها هاٜذ ألادب ٍو

ىّٜه في الالخباط، وجخخلي ِلُه اإلاىاٜٚ  ب مهمت الٝشاءة ِلى الىاٜذ ٍو ّّ ف ه ًشاه "ًُ
ّ
ًّ ؤه وما ٌ

ه ر والىاٜق "حُذا لم ٌّذ ؤمام هاٌٍش
ّ
فِب الٝاست ٔحر اإلادعل

ُ
، وهزه ؤلاؼ٣الُت ؤو الفّىبت ج

ُت  ت بألُاث الٝشاءة التي اظخّان بها الىاٜذ ألادبي، ؤما الٝاست الخاثض للٝذسة اإلاّ٘ش اإلاّ٘ش

ت للمىهج "ٌعخلضم امخال٠ه  ى٥ الىٍٍش الٝذسة ِلى مدا٠مت الىٝاد مً خُث التزامهم باأـل

ت مً ٜاست ألادب، ّ٘لُه ؤن  ٙترك ُ٘ه ؤن ٣ًىن ؤ٠ثر مّ٘ش ًُ اإلاخخاس ؤو ِذم التزامهم بها، ل٢ً 

م بجمُْ ؤـى٥ اإلاىاهج والٙشوٛ الخاـلت بُجها
ّ
ل ُت "ًُ  ؤّن الخفى٥ ِلى هزه الٝذسة اإلاّ٘ش

ّ
، بال

. في مجا٥ ٜشاءة الىفىؿ الىٝذًت لِغ باألمش العهل

: اللساءة الناكدة -1

اظتراجُجُت الٝشاءة جىٙخذ "      جىدفش مهمت ٜاست الىق الىٝذي في جإمل اإلاىهج؛ رل٤ ؤّن 

ت  م ِلى ٜشاءة الىق مً خال٥ الخىاس والخىاـل مّه وبشئٍت مدعاثلت تهُإث بها اإلاّ٘ش ُّ ٝ
ُ
ج

وبالخالي لِعذ ٔاًت ٜاست الىٝذ جٝذًم هٍشة بحمالُت ًِ سئاهم الىٝذًت وآلُاتهم ؤلاحشاثُت، 

ما جٝذًم اإلاٙاجُذ لهم ١ي ًذخلىا في ألادب مً ألابىاب الشالزت
ّ
اإلاىهج وألاداة " الىٝاد، وبه

ذا، بلى هٝذ الىٝذ"وؤلاحشاء، ٘مً  وؤال هخشج " هٝذ هٝاد مُّىحن، ًم٢ً ؤن وّبر بلى هٝذ ؤ٠ثر ججٍش
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بىٙغ الاظخجابت التي ؤخذثها الىق ألادبي، ألّن ٜشاءة الىٝذ ُمّذة خى٥ هق هٝذي، جىالب 

 "الٝاست 
ّ
ً وهم ًىٍشونبإال وبذ٥ "  ًىٍش بلى ما ًىٍش بلُه الىاٌشون، بل ؤن ًىٍش بلى الىاٌٍش

الىٜٗى ِلى اإلاعخىي الٙني مً ؤحل الجمالي، ًٝٚ ِلى اإلاّشفي الابعدُمىلىجي مً ؤحل 

جخممً مّنى "وحّخبر في هزه الخالت ٜشاءة هاٜذة ؼاسخت ؤو واـٙت، ألّجها الخإـُل والخإظِغ، 

الخإـُل اإلاّشفي للمٝىالث الّٝلُت التي جىىىي ِلحها اإلاٙاهُم اإلاىهجُت والّملُاث ؤلاحشاثُت 

ُت جدذر للٝاست ؤزىاء "للىٝذ ؤو الٝشاءة وجفذس ِجها ، وفي هزا جإ٠ُذ ِلى ؤّن الاظخجابت اإلاّ٘ش

ُه ُت التي : مّاًيخه لىق هٝذي في معخٍى الىٍشي والخىبُٝي، خُث حعهم اإلاٝىالث اإلاّ٘ش

ىه مً امخالٟ آلُاث مماسظخه 
ّ
ًدخىحها هزا الىق ِلى بلىسة اظخجابت ٜاست الىٝذ، وجم٢

الىٝذًت، مما جيخٙي مّه ٢٘شة ؤّن ٜاست الىٝذ ًٝاسب الىق الىٝذي بمىاهج ٜشاءة الىق 

ألادبي، في خحن ؤّن الىق الىٝذي اإلاىىلٞ مىه هى الزي ًدّذد آلالُت واإلاىهج الزي ٌعخّحن به 

. ٜاست الىق الىٝذي

: بداًاث اللساءة الناكدة -2

ت  م٢ً اِخباس هٍٍش  بمشابت ٜشاءة أزططى       مىسظذ ٜشاءة الىفىؿ الىٝذًت مىز الٝذًم، وٍُ

ت أأفالىو آلساء  و ؤو لآلساء أزطط الىٝذًت خى٥ ماهُت الؽّش ووٌُٙخه، وما جّم ؼشخه لىٍٍش

ّخبر بمشابت ٜشاءة لىفىؿ هٝذًت، ؤما في الىٝذ الخذًث  ٌُ الىٝذًت لىٝاد الؽّش الّشبي الٝذًم 

ّخبر  ُُ  مً مّهذ للٝشاء ِملُت الُٝام بٝشاءة جخ٣لم مْ اإلاالٙاث ولِغ ِجها، ٠ما جىدوزوف٘

ىث الىاٜذ عمْ في الىٝذ ـىث اإلاالٚ ـو ٌُ ٜمُت جٙعحر الخٙعحراث "ؤـبدذ ٗ" ـذح بإن 

حؽٕل الباخشحن والذاسظحن، ؤ٠ثر مً جٙعحر ألاؼُاء راتها، وُوحذث ٠خب خى٥ ال٢خب ؤ٠ثر مً 

 وجُُٝم الىفىؿ الىٝذًت اإلاىجضة خى٥ هفىؿ تهذٗ بلى ٘هم" ال٢خب خى٥ ؤي مىلُى آخش

م٢ً ؤن هذِىه  Metacritica"هٝذ الىٝذ"ألادب، وما ًفىّىهه هى  ؛ وهى "ما بّذ الىٝذ" ٍو

ؤهجض خى٥ هق هٝذي، هى بذوسه مىجض خى٥ هق ببذاعي " الّمل الزي ٌؽحر بلى هٝذ آخش

خّامل مْ  ا و "ٍو ذسظه " هٝذ الىٝذ"الىٝذ بفٙخه مىلِى بفٙخه ّ٘ال ًخخبر رل٤ اإلاىلُى ٍو

ًىبري الىٝذ ألادبي "مْ ٜشاءة الىٝذ  خُث وؤو اخخالٗ بّحن،" وال ًٝى٥ بىحىد جىابٞ بُجهما

ت التي حٕذو حضءا مً مىٍىمت زٝاُ٘ت راث ظلىت  وؽاوا بوعاهُا له مالمذ اإلااظعت ال٢ٍٙش

ُت ت التي ًدخىحها، " مّ٘ش ِلى اِخباس ؤّن ٜاست الىق الىٝذي ًٝاسب هفه مً ؤحل جُّٙل اإلاّ٘ش

ىا الىق  ا هداو٥ الُٝام بٝشاءة الىٝذ ِلُىا ؤن هبخّذ ًِ ألادب، ٘لم ٌّذ مىلِى
ّ
لزل٤ وإلا

ما الىق الىٝذي، والٙاٛس بُجهما ؤّن الىق ألادبي حّبحر ِلى هدى ما ًِ الخذط 
ّ
ألادبي وبه

ه الذساظت الشٝاُ٘ت الذُٜٝت لزل٤ الخّبحر، ٘األدب 
ّ
باألؼُاء، والىق الىٝذي ِلى الىُٝن؛ أله
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ٙترك ؤن ال ج٣ىن لها ؤًت ِالٜت بالىق ألادبي، " حّبحر والىٝذ دساظت ًُ ىجض ٘ٛى هق هٝذي 
ُ
ج

ُت بمىاهج هٝذ ألادب . وجخىلب زٝا٘ت مّ٘ش

: مبادئ اللساءة الناكدة -3

      مْ الىق الىٝذي جخدى٥ الٝشاءة مً خىاب ؼاسح إلاىلُى ؤدبي بلى مىلُى ؼاسح 

ّاًً الؽشوه لىٙعه، 
ُ
عهم في جُُٝم هق الىٝذ وهق ألادب وح

ُ
وبهزا ًخدٝٞ لها دوس مضدوج وح

خإحى لها رل٤ ألّجها  وؽاه مّشفي ًىفٗش بلى مشاحّت ألاٜىا٥ الىٝذًت، ١اؼٙا "اإلاىهجُت، ٍو

ت ت وؤدواتها الخدلُلُت، وبحشاءاتها الخٙعحًر ٜاست الىٝذ بلى  ؛ بر ٌععى"ظالمت مبادئها الىٍٍش

ىالح الىٝذي، وبالخالي لبي اإلاٙاهُمي واإلاجهاجي، والمبي " لبي اللٕت الىٝذًت والـا

وال حهخم بمعخىي دون آخش، ٘ما ٌععى ٜاست الىٝذ بلى لبىه ًذخل " الىٍشي والخىبُٝي مّا

ىىلٞ ٜاست الىق الىٝذي مً اظتراجُجُت الٝشاءة التي جدؽ٣ل  لمً ألاداة وؤلاحشاء واإلاىهج، ٍو

: مً

 .زٝا٘ت الٝاست واججاهه ال٢ٙشي واإلاّشفي -

ت والخىبُُٝت -  .وشوخاث الىق اإلاىهجُت الىٍٍش

 .مىهج الىاٜذ ووُِه بألُاجه -

ُٙذ الٝاست مً مىاهج الىٝذ الخذًشت، ِلى اِخباس ؤّن الىق الىٝذي هى مىهج في ـىسجه   وٍُ

مبي  ب آلُاث " بّٙل ما ًخىظل به ؤصخابه مً ؤدواث دُٜٝت"الخىبُُٝت، وٍُ ؤمال في ججٍش

الٝشاءة الىٝذًت والُٝام بٝشاءة للٝشاءة وسلىخا لشدة الّٙل التي جدٝٝذ له هدُجت ٜشاءجه، 

١اهذ الاظخجابت ِملُت جُُٝمُت لشوسة، ٘ةّن اظخٕشاٛ الزاث الّمُٞ ًجزب مّه ال٢شحر "وبرا 

، وبرا اِخبرها اظخجابت الىق الىٝذي هاججت ًِ اظخٕشاٛ الٝاست "مً ؤخ٣ام الُٝمت الىاضخت

الّمُٞ والىاعي للىق ألادبي، هخىْٜ ٘اِلُت الىق الىٝذي وجدٝٞ بهخاحُخه، بىاءا ِلى 

مبي  ًُ الاظخجابت الابعدُمىلىحُت، باِخباسها الذاْ٘ وساء جُُٝم خىاب الىٝذ ألادبي؛ والزي 

بد٢م ما ًخخزه سواده اإلادذزحن مً جماًض في اإلاخفىساث وبخ٣ام في اإلاٙاهُم، وظب٤ في "

، وال ًم٢ً ألي خىاب ؤن ًجهن بهزه "اإلافىلخاث ٠شحرا ما حؽاٗس خّذ الفشامت الّلمُت

. اإلاهمت، ِذا خىاب هٝذ الىٝذ

: نخاج اللساءة الناكدة -4

مخ٣امل مّىخذ، ٣ًىن ٜذ اسج٢ض في مىٍىسه بلى " الٝاست الزي ًخشج مً ٜشاءجه بمىٍىس  -

ل، ؤو برا ِّبرها ًِ ألامش بفىسة ؤخشي  الٙهم الزي : الىفىؿ وبلى مىهجها والخإٍو

، والٝشاءة باِخباسها هٝذ الىٝذ، "Responsive understandingٌّخمذ الاظخجابت 
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لى الٝذسة ِلى اظدشماس ١ل "مشهىهت  بمذي جى٘ش اإلاخلٝي، ِلى ال٢ٙاًاث الخدلُلُت، ِو

ُٙها، وولّه في العُاٛ الشٝافي  اإلااؼشاث الىفُت الذاخلُت والخاسحُت، التي جم جٌى

، وال جخىٜٚ هزه ألادواث ِىذ خذود الّالٜت بحن اإلابذُ "الّام الزي ًفذس ِىه

شاثه ٘دعب، وبهما جخجاوص رل٤ بلى اظخذِاء ِىاـش الّملُت ؤلابذاُِت حمُّها : ٜو

. اإلاالٚ، الّمل ألادبي، الٝاست 

تي الٝشاءة  -  ٜشاءة الىق الىٝذي ِلى اِخباس ؤّجها وؽاه مّشفي، اهٙخدذ ِلى هٍٍش

ٜشاءة الٝشاءة وهٝذ الىٝذ مً ؤحل "والخلٝي وجذاخل مّهما، وؤـبدذ الذِىة بلى 

ت، هٍشا للعلىت التي ؤِىتها " ٘سخت دًمٝشاوُت ما ًخمخْ ٘حها الٝاست بال٢شحر مً الخٍش

ً ٜاست الىٝذ مً جٝذًم سئٍت ؼاملت للىٝذ 
ّ
اث الٝشاءة والخلٝي، وبهزا ًخم٢ له هٍٍش

١ّل مّشفي جدؽّب مشحُّاجه وخلُٙاجه، بٕشك ؤلاخاوت "مىلُى الذساظت، هٍشا ألّن 

اه، ختى ًٍّل  الؽاملت، ب٣ا٘ت الشوا٘ذ الذاخلُت والخاسحُت، التي حٕزي الىق وجِش

" مخىهجا، مداٍ٘ا ِلى الجىهش الجمالي الزي ١ان ًخمخْ به، ٜبل الخمُى للمّالجت

هى ٜشاءة للٝشاءة، تهذٗ بلى جُُٝم الاظخجابت الجمالُت ألاولى بىـٙها جدُٝٝا للّمل 

ان مً الىٝذ  الىٝذ الزي ًذسط الُٝم الجمالُت ٔاًت ؤخحرة، "راجه، بر ًىحذ هِى

، وهى "والىٝذ الزي ًذسط الُٝم الجمالُت وظُلت للىـى٥ بلى ُٜم ؤخشي حّخبر ؤظمى

ُت، وجإ٠ُذ  ٜشاءة الىق الىٝذي ؤو هٝذ الىٝذ الزي حهذٗ بلى الىـى٥ بلى الُٝم اإلاّ٘ش

ُت جخىلبها ٜشاءة الىق الىٝذي  الاسج٣اص ِلى الاظخجابت الجمالُت إلخذار اظخجابت مّ٘ش

الىبُّت الجمالُت للمّنى، والذاثمت التهذًذ بالخدى٥ بلى جدذًذ مىىٝي، "وحعخذِحها 

ؤي بلى مبهم، ُ٘فبذ الجمالي في لخٍت ما مىىُٝا في اللخٍت الخالُت، ٘مً اإلادا٥ ِلى 

وظ٢ُدعب اإلاّنى مْ ٜشاءة الٝشاءة جإزحرا " مّنى ؤن ًٍل جإزحرا حمالُا بلى ما الجهاًت

ُا، بر ؤّن   في الٝشاءة، وبدعب الاظخجابت"مّ٘ش
ّ
، وهزا ما ًم٢ً "اإلاّنى ال ًىجلي بال

اظخذِتها الخىىساث الخاـلت في الىٝذ "اِخباسه ؤ٠بر مبّرس لٍهىس ٜشاءة الٝشاءة، التي 

اث واإلاىاهج التي ٘شلذ هٙعها ِلى الىاٜذ وخاو٥ اظدشماسها،  هىس الىٍٍش ألادبي ٌو

ت ومٙاهُمُت وبحشاثُت  ذ جشجب ًِ رل٤ الخلي والاخخاله، وؼاِذ ٔشبت لٍٕى ٜو

، ٘لً جدل هزه "واظخٝبالُت بحن الىٝاد، وبُجهم وبحن اإلابذِحن، ٠ما بُجهم وبحن اإلاىٝىد

 بخىاب ٜشاءة الىٝذ، باِخباسه 
ّ
ؽحر بلى هٝذ آخش، وهزا "ؤلاؼ٣الُت بال ٌُ الّمل الزي 

ه مىلْ الخدلُل ًم٢ً ؤن وعمُه 
ّ
ىالخُت "ٔاًت–هٝذ "بذوسه أله ، ل٤ٙ الٕشبت الـا

واإلاجهاحُت وألاداجُت التي ٌّاوي مجها الىق الىٝذي، وما ًفىٚ في ٜشاءة الىفىؿ 

، مما ٌّني ؤّن مجا٥ اؼخٕا٥ ٜشاءة الىٝذ "لٕاًاث حّلُمُت خالفت"الىٝذًت ٣ًىن 

واظْ، ًخممً في اؼخٕاله الىق الىٝذي وألادبي، خال٘ا للىٝذ الزي ًخخز مً ألادب 
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يؽذ الٕاًت الجمالُت، في خحن ٜاست الىٝذ مً خال٥ ٜشاءة  ٘ٝي مجا٥ اؼخٕاله ٍو

ل بلحها ٜاست "الىٝذ،  ـّ ت التي جى ت، اظدىادا بلى اإلاّ٘ش م، ا٠دعب مّ٘ش
ّ
هٝذ الٝشاءة، حّل

 .الىق ألادبي

 

 مفهىم النص النلدي وأنىاغه: ااداطسة الثانيت

 

: النص النلدي واللساءة -1

ت الٝشاءة والخلٝي لِعذ مجشد مٝاسبت حمالُت لىفىؿ مُّىت مشلها مشل اإلاٝاسباث      هٍٍش

باهخٝاء آلُاث الٝشاءة إلهخاج "ألاخشي، ول٢ّجها حضء مً وعٞ ٢٘شي ِام خُث ًٝىم الٝاست 

وبالخالي ًم٢ً لٝاست الىق الىٝذي باِخباسه ، "اإلاّنى ؤلاحشاجي الزي ًذخله في جٙاِل مْ الىق

حن مً الخٙاِل جٙاِل مْ هق ؤدبي وجٙاِل مْ هق  مخلٝي ؤن ٌّٝذ ِالٜت جخدّذد في هِى

دذزه ُ٘ىا ألازش ألادبي ، والشاوي  ًُ هٝذي، ألاو٥ جٙاِل حمالي مباؼش ٢ٌّغ الىْٜ اإلابذجي الزي 

شه؛ بر  داو٥ جبًر ب هزا الىْٜ وٍُ ادي الخإزحر الجمالي بلى بِادة بىاء "جٙاِل مّشفي ٌعخِى ًُ

ت لىاٜذ آخش ختى ًخٙاِل مْ هق هٝذي هى " الخجشبت وبهزا ٣ًىن الىاٜذ ألادبي ٜذ ؤجاح ٘ـش

ٝاسب اإلاىهج اإلاّخبْ في الىق الىٝذي  ًُ لى الٝاست الشاوي ؤن  بذوسه مخٙاِل مْ هق ؤدبي، ِو

داو٥ الىٜٗى ِلى مذي وعي وبدساٟ ٜاست الىق ألادبي آللُاث ومبادت اإلاىهج الزي  خإمله وٍُ ٍو

ت ٠ُُٙت اظدشماسه لها؛ ٘ٙي الىق ما  ه للُٝام بالٝشاءة، "اظخّان به إلاّ٘ش ٍٕش  الٝاست َو
ّ

ًُدث

ذِىه بلى الخىاس بؽإجها؛  ُت ٍو شحر ٜماًا مّ٘ش ًُ ٘مشوسي ؤن ٌّٝذ الخٝاء بِىه وبحن الىق الزي 

ٞ للّمل وحىده ّٝ د ًُ خىىة زابخت في مىهج  "، وهي"ألّن الالخٝاء بحن الىق والٝاست هى الزي 

ُت ِشلت للخإزش والخإزحر جدذ هاجج  ت، ج٣ىن ُ٘ه ال٢ٙاًت اإلاّ٘ش الٝشاءة جدعم بالجذ٥ والخىاٍس

". الىْٜ وؼذجه، ًيخهي بها بلى ٘دق اإلاٝشوء

حن مً الٝشاءة ؤو الىٝذ         ًيخهي الٝاست بلى ٘دق اإلاٝشوء الىٝذ : " ِلى ؤظاط وحىد هِى

الزي ًذسط الُٝم الجمالُت ٔاًت ؤخحرة، والىٝذ الزي ًذسط الُٝم الجمالُت وظُلت للىـى٥ 

ّٗش بىٝذ الىٝذ ؤو ٜشاءة الٝشاءة التي ًّٝذمها ٜاست الىق  ٌُ بلى ُٜم ؤخشي حّخبر ؤظمى، وهى ما 

خُت مٕاًشة  ُت وجاٍس شاءتها في ؼشوه مّ٘ش الىٝذي وحععى بلى جُّٙل اإلاٝاسباث الىٝذًت ٜو

لؽشوه ٠خابتها اظدىادا لالظخجابت الابعدُمىلىحُت التي ولّذتها هفىؿ هٝذ ألادب؛ ٣٘لما 

اث الّلمُت والخىحهاث  ت حمالُت الخلٝي ًالخَ الٝاست جٙاِلها البّحن مْ الىٍٍش جٝذمذ هٍٍش

ٝا  الابعدُمىلىحُت؛ ٘الٝشاءة جخٕحر بخٕحر اإلاٝشوء وبخٕحر ؤلاظتراجُجُت الخاـت ل٣ل ٜاست ٘و

ذسجه ِلى  ُت ٜو الٝشاءة هي ؤ٠ثر مً ١ىجها "؛ ٗ"بدساٟ ِالثٞ الىق اإلاٝشوء"إلاشحُّخه اإلاّ٘ش
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الّىاًت بالىق لِعذ ١اُ٘ت بل الّىاًت "ومً هىا ؤـبدذ " مجشد بدساٟ خس ي إلاا هى م٢خىب

والىق . وهي الذاْ٘ وساء اإلاعاءلت الىٝذًت لىفىؿ هٝذ ألادب" باالظخجابت هي ألا٠ثر لشوسة

ٞ الىعي الزي ًخلٝاه الٝاسي في لخٍت   ًِ وٍش
ّ
الىٝذي مشل الىق ألادبي ال ًم٢ً ؤن ًىحذ بال

ٝشؤ الىق  ًُ الٝشاءة وظحروستها، لزا ّ٘لى الٝاست ؤن ال ًٝفش ٜشاءجه ِلى ألادب ٘بةم٣اهه ؤن 

الىٝذي باِخباسه خٝال مالثما الظخ٢ؽاٗ ؤظغ الجهاص الزي جخدٟش ِلُه الّملُت الىٝذًت، 

عهم في بخذار  ٌُ ه وؽاه مّشفي 
ّ
لى الٝاست ؤن ًخّامل مّه بؽ٣ل دوسي ِلى ؤظاط ؤه ِو

ٝٚ ِلى وبُّت الّالٜاث الذاخلُت  اثٙه اإلاخخلٙت، ٍو اظخجابت باِخباسه خىابا مخمحزا له ٌو

دا٠مه ًُ ت في الٝشاءة دون ؤن ٣ًىن له مً  اثٚ وال ًتٟر لٝاست ألادب الخٍش . بحن هزه الٌى

: مفهىم النص النلدي -2

ِلى ِملُاث اإلاداوسة الىٝذًت التي " T.Todorov"جىدوزوف"ٜشاءة الىفىؿ الىٝذًت ؤولٝها 

١ان ًٝىم بها ِلى الّىفىؿ الىٝذًت واظخخلفها مً ٜشاءاجه اإلاخّذدة للىٝذ بفٙت ِامت، 

 (Mikhail Bakhtine)"باخخيو ميخائيل"ومً ٜشاءاجه ال٢شحرة لىٝذ 

مىلُى ٜشاءة الىق الىٝذي هى الىٝذ ألادبي  بفٙت خاـت؛ ٗ(Dostoievski)"لدوطخىيفظكي"

، ٘الذساظاث التي حهخم ٜاست "بىٝذ ؤلابذاُ، ال باإلبذاُ راجه"ولِغ ؤلابذاُ ألادبي؛ بر ًشجبي 

بذال مً الذساظت الىٝذًت لؤلِما٥ ألادبُت، وؽهذ "، و"الىٝذ مذاس اهخمامها"الىٝذ بها، ججّل 

ا٠ذ مخخلٚ الىٝاد ؤّن مىلُى ٜشاءة الىفىؿ "اظخ٢ؽاٗ وبهخاج الىفىؿ الىٝذًت ، ٍو

ماتها وؤ٠ثر معدىذاتها اإلاىهجُت هي "الىٝذًت هى الىٝذ؛ 
ّ
هىامِغ الٍاهشة الىٝذًت في ؤبعي معل

، هزه الٝشاءة جٙشك ِلى الٝاثم بها ؤن ٣ًىن ؤ٠ثر "الذاْ٘ وساء الُٝام بٝشاءة هق هٝذي

لُه ؤن  ت مً ٜاست ألادب، ِو م بجمُْ ؤـى٥ اإلاىاهج والٙشوٛ الخاـلت بُجها"مّ٘ش
ّ
ل ختى " ًُ

عاِذه في ِملُت الٝشاءة؛ ٘ال ًلىم ٜاست الىٝذ ٜاست ألادب ِلى اخخُاسه 
ُ
ُت ح ًمخل٤ رخحرة مّ٘ش

اإلاجهجي، ألّن اللىم ًدشمه مً الاؼخٕا٥ واإلاعاهمت وهى مدخاج بلى بخشاج مىجض هٝذي ختى ال 

ب مً اإلاؽهذ الىٝذي، ٘ٝشاءة الىق الىٝذي ًخد٢م ٘حها الٝبى٥ والشض ى بخفىساث ٜاست  ُّ ٕ ٌٌ

. ألادب ًِ اإلاىهج الزي اظخّان به

 ه مىهج في النص النلدي
ّ
 هى هخاج جىبُٞ مىهج ظُاقي ؤو وعٝي ِلى هق ؤدبي؛ ؤي ؤه

مىالب ؤن ًىىلٞ مً Todorouv ـىسجه الخىبُُٝت، لزل٤ ٘ٝاست الىٝذ مً مىٍىس 

ت ِلى اِخباس  هق مىحىدا معبٝا، خُث ًٝٚ مً خال٥ مّاًىت هق هٝذي ِلى مّ٘ش

م٢ً اِخباسه مىهج في ـىسجه الخىبُُٝت  ه هخاج اظخّاهت ٜاست ألادب بمىهج هٝذي؛ ٍو
ّ
ؤه

ُٙت الٝاست في الخٙاِل مْ اإلاعخىي اإلاّشفي الزي ٢ًؽٚ ِىه الىق،  خُث جدّذد ٌو

لزل٤ ظإخاو٥ ؤن ؤوّضر مجهاحُت ٜشاءة هق هٝذي مخخلٚ ١لُت في بىِخه ًِ هق 
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اث ٜشاءجه ودوس الٝاست و٠ُُٙت جٙاِله مْ هق مخٙاِل  ؤدبي، وؤ٠ؽٚ ًِ معخٍى

 .ؤـال

  الىٝذ، اإلاماسظت الىٝذًت، الذساظت، اإلاعاءلت لىفىؿ ألادب؛ هى  هىالنص النلدي

ذٟس ؤّن ٜشاءة الىق الىٝذي جخّلٞ " اجفا٥ مباؼش بالىفىؿ ألادبُت" ًُ  ً ّّ واإلاخم

بىق ؤهخجه ٜاست ألادب، باالظخّاهت بألُاث الٝشاءة اإلاّشو٘ت بمىاهج هٝذ ألادب، 

مً . العُاُٜت واليعُٝت؛ ٘الٝشاءة بمّنى الىٝذ، الؽشح، الخداوس، ؤلالاءة وؤلالا٘ت

عمى ِملُت الخٙاِل بحن الىق  ٌُ هىا جخدّذد مهمت ٜاست الىق الىٝذي بّذ خذور ما 

اث الٝشاءة والخلٝي  ٘ٝشاءة الىق الىٝذي جالمغ اإلاعخىي .والٝاست التي ؤٜشتها هٍٍش

ُٙت جإملُت جٝىم ِلى اإلاٝاسهت وبدساٟ ألابّاد، لزا ّ٘لى الٝاست ؤن  اإلاجهجي وجادي ٌو

ت الابعدُمىلىحُت ومّىاها ؛ رل٤"معخٕٛش صمً الٝشاءة"٣ًىن   " ؤّن اإلاّ٘ش
ّ
ال ًىجلي بال

 الٝاست بّملُت اظخٕال٥ اإلاىٍىساث"؛ ّ٘ىذما ًٝىم "في الٝشاءة، وبدعب الاظخجابت

ه ًجّل الّمل في خالت خش٠ت، خُث جخممً 
ّ
ّٝذمها له الىق ٘ةه ًُ ت التي  اإلاخىِى

الٝشاءة داثما مّاًىت الىق مً خال٥ مىٍىس مخدٟش باظخمشاس وسبي اإلاجاالث 

اإلاخخلٙت لُبني الىق البّذ الّٙلي الزي ًخّٕحر وىا٥ مذة الٝشاءة، وهزه الّملُت 

ُت "هٙعها  ٙط ي بلى بًٝاً الاظخجاباث في هٙغ الٝاست، خاـت الاظخجابت اإلاّ٘ش
ُ
ج

 .ٜشاءة الىق الىٝذي وهزا ؤهم مبّرس لٍهىس 

 وللىٜٗى ِلى مٙهىم الىق الىٝذي لشوسي ِٝذ مٝاسهت بحن بِىت الىق الىٝذي والىق 

بنى مً خال٥ ٜىاِذ وؼشوه، ٘هزا ٌّني ؤّن ل٢ال الىفحن بيُت خاـت به،  ًُ ألادبي؛ وألّن الىق 

: دون ؤن وّذم هٝاه اؼتراٟ بُجهما

بيُت الىق ألادبي ٘ىُت؛ ٘هى ِباسة ًِ خفاثق ؼ٣لُت خّذدها الجيغ ألادبي،  -

٘عبٞ وؤن الخُٝخم في مُٝاط ألاحىاط ألادبُت ب٢ٙشة الخجىِغ التي هي جفيُٚ ٘ني، 

والٝاست للىق ألادبي . ٘بيُت الؽّش بإهىاِه مّشو٘ت، وبيُت اإلاعشوداث مّشو٘ت ؤًما

 .جدذر له اظخجابت حمالُت هدُجت جلُٝه هزه الٙىُاث

ُت، والٝاست لهزه  - ُت؛ ٜماًا هٝذًت وآساء وؤ٣٘اس مّ٘ش ؤما الىق الىٝذي ٘بىِخه مّ٘ش

يخٍش مً ٜاست الىق الىٝذي  ًُ ُت ابعدُمىلىحُت؛  البيُت جدذر لذًه اظخجابت مّ٘ش

ق بلُه ٜاست ألادب بلى 
ُ
ىّظْ مجا٥ الٝشاءة باهخٝاله مً اإلاعخىي الجمالي الزي خل ًُ ؤن 

دذر  ت التي ًدخىحها الىق الىٝذي وٍُ ش اإلاّ٘ش عاهم في جىٍى ٌُ اإلاعخىي اإلاّشفي، وؤن 

ُا؛ ٘الٝاست خعب  ًخإزش بىمارج الىق اإلاخخلٙت والىٝذ باِخباسه Iser  ًصز جٙاِال مّ٘ش

ذ ؤن ًبٝى في اإلاجا٥ الجمالي ًبػي ٜاسثا ًخٙاِل مْ الجمالي إلهخاج اإلاّشفي،  هفا ال ًٍش
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ّٝذم ٜشاءة ت، ٘خبني وٍُ ب الخماط ألاظغ التي جٝىم ِلحها اإلاّ٘ش
ّ
 ابعدُمىلىحُت جخىل

ـشخها في بواس مً الخٝاثٞ والخفىساث التي جدّذد آ٘اٜها مً خال٥ مٙهىماث حُّذ 

 .جشجُبها ختى جخذم الٕاًت التي ٜامذ وجٝىم مً ؤحلها

: وجخمشل هٝاه الاؼتراٟ بحن الىفحن في ؤّن 

ُت - ّذ٥؛ ٘الىق ألادبي داللخه ٘ىُت والىٝذ داللخه مّ٘ش  .٠الهما هق ًىق ٍو

٠الهما جىاؿ؛ الىق ألادبي جذاخل هفىؿ ؤدبُت والىق الىٝذي جذاخل هفىؿ  -

.   هٝذًت ممشلت في الاٜخباظاث والؽىاهذ الىٝذًت

ت الٝشاءة والخلٝي ألاإلااهُت ًم٢ً له ؤن ٌعدشمشها في ٜشاءة هق هٝذي، مْ  ب لىٍٍش اإلاعخِى

مشاِاة بيُت ١ل هق، ومهمت ١ل ٜاست؛ خُث جخخلٚ اظخجابخه وجٙاِله وؤ٘ٞ جىّٜه باخخالٗ 

الىق اإلاٝشوء، ٘الٝشاءة جخخلٚ خعب ال٢خابت؛ برا اهخٝلىا مً هق ؤدبي بلى هق هٝذي 

ٜشاءة الىق الىٝذي مّىاها الُٝام بمماسظت حعمى هٝذ . جخخلٚ الٝشاءة وجخٕحر الاظخجابت

ت اإلامشلت في  الىٝذ ألادبي؛ وهي ٜشاءة ؼاسخت مداوسة ممِئت للىق الىٝذي؛ ؼشح اإلاّ٘ش

ٞ جىبُٞ  ل بلحها ًِ وٍش ـّ الٝماًا الىٝذًت التي اظخيبىها ٜاست ألادب مً هفه اإلاٝشوء، ؤو جى

ومً زّم ٌؽخٕل ٜاست الىٝذ مشل اؼخٕا٥ ٜاست ألادب، ِلى . آلُاث مىهج مً مىاهج هٝذ ألادب

١ل هفُت هي جذاخل هص ي وؤّن الىٝذ وهٝذ الىٝذ ٠ىق ال ٌؽز ًِ رل٤، مشله "اِخباس ؤّن 

خخلٚ ِىه في الهذٗ والٕاًت؛ ٘الىٝذ ، ًخذاخل مْ الىٝذ ألادبي، "مشل ؤي ِمل جإلُٙي ٍو

ألادبي وؽاه مخإّمل لؤلدب، حهذٗ بلى اظخيباه الٝىاِذ والٝىاهحن التي ًىىىي ِلحها ألادب، 

 داخل الّمل ألادبي، ٔاًتها ببشاص بّن البنى Trajetsجدذًذ معاساث "وال ًم٢ىه ظىي 

جي ًِ مّنى جدخاج بلى مٝاسبت "، مممش داخل الّمل ألادبي، وهى مٝاسبت "وال٢ؽٚ الخذٍس

ؤخشي، ًخىالها ٜاست الىٝذ، وحععى بلى بحالء الٝىاهحن التي جخد٢م في الذساظاث الىٝذًت، وجىلي 

ًٝىم هٝاد الخذازت بالخّامل مْ الىفىؿ " اهخمامها باإلاعاساث التي خذدها الىٝذ ألادبي، بر

ماسظىن مّها وٝىط الخ٤ُ٢ٙ ال٣امل التي  الىٝذًت ِلى ؤظاط ؤجها هفىؿ ؤدبُت ببذاُِت، ٍو

ًماسظىجها ِىذ حّاملهم مْ الىق الشظمي، ألّن ١ل ج٤ُ٢ٙ ًٙخذ هٙعه ؤمام ج٤ُ٢ٙ آخش، 

هزا حّخبر ٜشاءة ، وب"وبالخالي ًم٢ً جىبُٞ بظتراجُجُت الخ٤ُ٢ٙ ِلى الىفىؿ الىٝذًت

ه "ؼ٣ل مّشفي م٢ّمل للىٝذ، ومهذت مً وىسه، ولابي إلاعاساجه"الىفىؿ الىٝذًت 
ّ
، ؤي ؤه

ِذث خى٥ ِمل ؤدبي، ٔحر ؤّن البّن ٌّخبر 
ُ
دساظت هٝذًت تهذٗ بلى جُُٝم دساظت هٝذًت ؤ

شت هى بظاءة للٝشاءة، ل٢ّىه ٌّني مً حهت ؤخشي ؤّن الٝشاءة صخُدت بلى 
ُ
الُٝام بٝشاءة ما ٜ

الخذ الزي ًم٢ً لها ؤن ج٤٢ٙ هٙعها بىٙعها، ؤو ججيء ٜشاءة ؤخشي ج٢٢ٙها لخفبذ بظاءة 
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ت الخٙعحر إلاا هى مّٙعش، ل٢ّىه مىالب بإن ال ًبخّذ  ٜشاءة؛ مما ٌّني ؤّن الٝاست ًمل٤ خٍش

خه ًِ الخٙعحراث التي ّٜذمها ٜاست ألادب  جاظغ الّٙل الٝشاجي وحٕىُه وججّله ٘الٝشاءة. بدٍش

 ِلى الخجذد والاظخمشاس، بر لىالها لخذجشث جفىساث الىق الىٝذي اإلابذثُت وسلِذ 
ً
ٜادسا

ان ما جخدى٥ بلى ٜىاِذ لابىت جذجب  بىاّٜها، ومً زم اظخدالذ بلى اٜخىاِاث ساسخت، ظِش

حها ٜشاءة ؤلابذاُ جىزب الٝشاءة وجدذ مً حّذدًتها وجىٙي دوس الٝاست الىاٜذ، و الٝشاءة بىِى

شاءة الىٝذ ؤخىش، هٍشا ألّن ٜاسئها مىالب بالىٜٗى ِلى ١ل  والىٝذ لِعذ بالّملُت العهلت ٜو

خٙاِل مّها . الشئي واإلاىاٜٚ التي ٠ؽٚ ِجها هاٜذ ألادب ٍو

:    منهاحيت كساء نص نلدي  -3

          ًٝٚ اإلاخإّمل للمؽهذ الىٝذي ِلى ٜلت الٝشاءاث اإلاىجضة خى٥ الىفىؿ الىٝذًت في 

شاءة هق ؤدبي؛ ولٝذ الخَ   هذسة الٝشاءة T.Todorouvمٝابل الاظخّاهت بمىهج هٝذي ٜو

ّخٝذ ؤّن ٜشاءة هق  ٌُ ت وباألخق ٠خب الىٝذ، بر  خاـت ُ٘ما ًخّلٞ بال٢خب الّلمُت وال٢ٍٙش

ٝاط خاـت في  ًُ دّخم الابخّاد ِجها، وؤّن الىٝذ ال ًٝشؤ وال  ًُ هٝذي مخاوشة ٘حها مً اإلاضالٞ ما 

باؼش بها  ًُ ُٔاب مجهاحُت خاـت بٝشاءة الىق الىٝذي، ولبابُت ؤدواث الٝشاءة التي ًم٢ً ؤن 

الٝاست هفا هٝذًا مُٝذا هى بذوسه بألُت ؤو آلُخحن اظخّان بها ٜاست الىق ألادبي؛ ُ٘جب ؤن ال 

ه ملضم باالهىالٛ في ٜشاءجه لىق هٝذي مً مىىلٝاث ٜاست 
ّ
ٌُٕب ًِ رهً ٜاست هق هٝذي ؤه

الىق ألادبي اإلاىهجُت؛ بر ال جىحذ آلُاث ٜشاءة الىق الىٝذي وآلُاث ٜشاءة الىق ألادبي، 

جىحذ آلُاث الٝشاءة اإلاّشو٘ت بمىاهج الىٝذ، وبالخالي ِلى ٜاست الىق الىٝذي ؤن ًدبنى 

ه في خالت 
ّ
بخّذ ًِ اخخُاس مىهج هٝذي للٝشاءة، أله جفىساث وآلُاث ٜاست ألادب اإلاىهجُت ٍو

ذا ؤـال؛ ٘ٝاست الىٝذ  ُّ ذ ما هى مٝ ُّ اخخُاسه معبٝا لآللُت ٜبل ؤلاواُل ِلى الىق الىٝذي ظُٝ

، خُث ًٝٚ مً خال٥ "الىاٜذ مىالب ؤن ًىىلٞ، ٠ما اإلاالٚ، مً هق مىحىدا معبٝا"ؤو 

م٢ً  ه هخاج اظخّاهت ٜاست ألادب بمىهج هٝذي؛ ٍو
ّ
ت ِلى اِخباس ؤه مّاًىت هق هٝذي ِلى مّ٘ش

ُٙت الٝاست في الخٙاِل مْ اإلاعخىي اإلاّشفي  اِخباسه مىهج في ـىسجه الخىبُُٝت خُث جدّذد ٌو

  ًصز وياوضالزي ٢ًؽٚ ِىه الىق، لزل٤ ظىداو٥ ؤن وعدشمش الا٘ترالاث التي ٜذمها 

لٝشاءة هق ؤدبي في ٜشاءة هق هٝذي مخخلٚ ١لُت في بىِخه ًِ الىق ألادبي، وه٢ؽٚ ًِ 

اث ٜشاءجه ودوس الٝاست و٠ُُٙت جٙاِله مْ هق مخٙاِل ؤـال، خُث ًخخز ٜاست الىٝذ  معخٍى

ععى حاهذا بلى  ٤٘ سمىص "مً مىجضاث الىٝاد مجا٥ اؼخٕاله بذال مً الىق ألادبي، َو

ىاثم ُٜمهم وؤظالُبهم، ؤي ؤن هفىْ  اتهم ًِ ألادب، ٜو مٙاهُمهم الٙشدًت ًِ الّالم، وهٍٍش

وهفىـهم، جدبْ الىٝاد وبن صر الخّبحر مىجضاتهم " مْ الىٝاد ما ًفىّه الىٝاد مْ الؽّشاء

ّٗش بمىاهج هٝذ ؤو ٜشاءة ألادب؛  ٌُ الىٝذًت التي اظخّاهىا ٘حها بألُت مً آلالُاث الىٝذًت ؤو ما 
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ت، مذي وعي ٜاست ألادب ألداة الٝشاءة التي  مهمت ٜاست الىق الىٝذي جىدفش في جإمل اإلاّ٘ش

ٝت اظدشماسه لها . اظخّان بها وبدسا٠ه ل٢ُُٙت اؼخٕالها للىٜٗى ِلى وٍش

: أنىاع النص النلدي -4

ان مً الىق الىٝذي : ًىحذ هِى

 .النص النلدي الؼفاهي -1

 : ، الزي ًىٝعم بذوه بلى ؤهىاُالنص النلدي الكخابي -2

 .النص النلدي الخننييي  -

 .النص النلدي الخطبيلي -

 .النص النلدي الظسدي -

ٝت  ُت، مْ اخخالٗ في وٍش حؽتٟر حمُْ ؤهىاُ الىفىؿ الىٝذًت في بيُتها ومادتها اإلاّ٘ش

ٝت الٝشاءة واخذة، وظىداو٥  ت التي جدخىحها هزه الىفىؿ، وبالخالي وٍش اإلاّالجت للمّ٘ش

. الخّّشٗ ِلى ١ل هُى في اإلادالشاث الخالُت

 النص النلدي الؼفاهي: ااداطسة الثالثت

  :مفهىم النص النلدي الؼفاهي -1

هجض في مشخلت اإلاؽا٘هت؛ ٘مشلما مّعذ 
ُ
      الىق الىٝذي الؽٙاهي هى الىق الزي ؤ

ه مماسظت مفاخبت لئلبذاُ
ّ
. الؽٙاهُت ؤلابذاُ ؼهذ الىٝذ مشخلت اإلاؽا٘هت؛ ِلى اِخباس ؤه

ها هٝذها الّشبي الٝذًم بمشابت هفىؿ هٝذًت ؼٙاهُت؛  م٢ً اِخباس ألاخ٣ام الىٝذًت التي ِ٘ش ٍو

لى ؤظاط ؤًما ؤّن  ّالج ٜمُت مً ٜماًا هٝذ الؽّش، ِو
ُ
ُت ح ِلى ؤظاط ؤّن بيُتها هٝذًت مّ٘ش

ً جخلفذ هزه الىفىؿ مً . الىق هى ما هق ود٥ّ  وإلاا ٌهشث ال٢خابت وحاء ِفش الخذٍو

الىفىؿ الؽٙاهُت جّٝذم بىـٙها "ـٙت الؽٙاهُت وجدىلذ بلى هفىؿ هٝذًت ٠خابُت؛ ٘ـ

مُّاسا لىمىرج مّحن مً جإلُٚ الىفىؿ اإلا٢خىبت واهخٝالها، خُث ًخم بهخاج الىق الؽٙاهي 

يخج الىق ال٢خابي الزي ظبٞ بهخاحه بالّٙل مً خال٥ اِخماده ِلى " مً خال٥ ألاداء، ٍو

بٝي ِلحها،  ت التي ًى٘شها الىق الؽٙاهي ٍو ض ِلى اإلاّ٘ش
ّ
الىق الؽٙاهي؛ ٘الىق ال٢خابي ًش٠

مُٚ لها ِخباث وم٢مالث، لم حعمذ ـٙت الؽٙاهُت التي جمحز بها الىق الىٝذي ما ٜبل  ٍو

. لم ًخإث له في مشخلت الؽٙاهُت" الخإلُٚ ًخلٞ مجاال للىٝذ ـالخا"ال٢خابي مً جدٝٝها؛ ألّن 

اث والىشاثٞ، بّمها "ًخمشل الىٝذ الّشبي الٝذًم في  ٠خب مٙشدة مّذودة مدؽابهت اإلاىلِى

ت والخىبُٞ، وبن ٔلب ِلحها الجاهب الخىبُٝي ومجها ٠خب  هٍشي وبّمها ًجمْ بحن الىٍٍش
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ل 
ّ
مش

ُ
جشاحم ووبٝاث ٌّشك اإلاالٚ في مٝذمتها بّن الٝماًا الىٝذًت ِشلا مىحضا ِابشا، وج

فّىٚ اإلاىجضاث الىٝذًت مشل
ُ
ُاس : هزه ال٢خب هفىـا هٝذًا؛ خُث ج هٝذ الؽّش لٝذامت ِو

ت، لخىاولها  الؽّش البً وباوبا ومجهاج البلٕاء للٝشواحني لمً الىفىؿ الىٝذًت الىٍٍش

فىٚ الىفىؿ مً مشل
ُ
اإلاىاصهت لآلمذي، والىظاوت : ٜماًا هٝذًت في معخىاها الىٍشي، وج

حن  ."الىٍشي والخىبُٝي: للجشحاوي لمً الىفىؿ الىٝذًت الجامّت بحن اإلاعخٍى

: منهاحيت النص النلدي الؼفاهي -2

ل البيُت ألاظاظُت في الىق الىٝذي، ٘الىفىؿ الىٝذًت 
ّ
ؽ٣ ٌُ        ُ٘ما ًخّلٞ باإلاىهج الزي 

خمْ  الؽٙاهُت ممىهجت؛ ألّن الٝاست الّشبي الٝذًم ًخد٢م ُ٘ه ما ٌعمى باإلاىٜٚ ال٢ٙشي، ٍو

ماًاه الىٝذًت لهزا اإلاىٜٚ؛ بر  لم ٌّٗش هٝذها الٝذًم الىٍشة "في بـذاس ؤخ٣امه وآساثه ٜو

اث اٜخماء للمىهج  ال٣لُت الؽاملت، بل ٌل في ؤٔلبه هٍشاث حضثُت، ختى في ؤ٠ثر اإلاىلِى

ٝاط "والعبب هى ظُىشة اإلاىٜٚ ال٢ٙشي الزي ًخبىاه الىاٜذ الٝذًم؛ ٘الىٝذ " والىٍشة ال٣لُت ًُ

بمذي الخ٣امل في مىهج ـاخبه، ٘مىهج مشل الزي ولّه ابً وباوبا ؤو ٜذامت، ٜذ ٣ًىن 

ه ًشُظم - خعب هٍشجىا الُىم–ماظعا ِلى الخىإ في جُُٝم الؽّش 
ّ
ول٢ىه حذًش بالخٝذًش أله

والزي لم ًخن الىٝذ مً ؤحل الىٝذ، وما جىاوله مً ٜشاءة "  ؤبّاد مىٜٚ ٢٘شي ٔحر مخخل

 إلاا جدذر الجاخظمشال . للؽّش ؤو الىثر الٝذًم لخذمت اججاهه ال٢ٙشي واهخماثه ؤلاًذًىلىجي

ًِ ٜمُت مىا٘ٝت الؽّش إلابذؤي الخحر والؽش، ٘هى ًخد٢م ُ٘ه مىٜٚ ٢٘شي ممشال في 

تزا٥، وهزه خا٥ الىٝاد الٝذامى  حن"الِا  ومْ "مٍّمهم مً الٙٝهاء واإلادّذزحن والٝماة واللٍٕى

بذ الٝاهش "رل٤ هجذ ؤّن  ؤِالم الىٝذ ؤمشا٥ ابً ظالم، وآلامذي، والٝاض ي الجشحاوي، ِو

الجشحاوي ومً خال٥ هفىـهم ٜذ جّم سظم ـىسة الٝاست، وال٢ؽٚ ًِ ِذجه واٜخذاسه، 

ٞ الىٝذ لزا ًم٢ً اِخباس اإلاىٜٚ " وب٠عابه ظلىت جم٢ىه مً خعم اإلاؽ٢الث الٝاثمت في وٍش

ي ِلى الٝاست الّشبي الٝذًم مشل اإلاىهج الىٝذي الزي ًخمْ له 
ّ
م ؤو حعل

ّ
ال٢ٙشي الزي جد٢

ُت التي اهبنى ِلحها؛  الٝاست الخذاسي، وجخد٢م ُ٘ه آلُاجه ؤلاحشاثُت وخلُٙخه الٙلعُٙت ؤو اإلاّ٘ش

، ؤي "ألّن  الىٝذ في خُٝٝخه حّبحر ًِ مىٜٚ ٠لي مخ٣امل في الىٍشة بلى الؽّش، ًبذؤ بالخزٛو

ٕني 
ُ
ُّبر مجها بلى الخٙعحر والخّلُل والخدلُل والخُُٝم، خىىاث ال ح الٝذسة ِلى الخمُحز، َو

بخذاهما ًِ ألاخشي، وهي مخذسحت ِلى هزا اليعٞ، ١ي ًخخز اإلاىٜٚ ههجا واضخا، ماـال 

ذا بٝىة اإلال٢ت بّذ ٜىة الخمُحز ٔحر ؤّن اإلاخإّمل للىق الىٝذي " ِلى ٜىاِذ حضثُت ؤو ِامت، مٍا

الؽٙهي ًفّب ِلُه الىٜٗى ِلى بحشاءاث الٝشاءة وخىىاث اإلاىهج التي ًىمبي الىق مً 

اإلاىهج ال ًم٢ً "خالله، وبرا ما ١اهذ ممىهجت ومخدٝٝت في هزا الىُى مً الىفىؿ الىٝذًت؛ ٘ـ
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ً مً الٙدق 
ّ
م٢ ًُ ا؛ بر الاججاه الؽٙىي ال  ٞ خحن ٣ًىن ؤ٠ثر جشار ألامت ؼٍٙى ّٝ ؤن ًخد

ش
ُ
 ."والخإمل، وبن ظمذ بٝعي مً الخزٛو والخإز

ّالج الىق الىٝذي الؽٙاهي ٜمُت هٝذًت لها ِالٜت بالّفش؛ ؤي ؤّن الٝاست بد٢م            ٌُ

جمْ آساء الٝاست وحّخبر هفىـا، 
ُ
م اإلاىٜٚ ال٢ٙشي مىالب بمعاًشة الّفش، وبالخالي ج

ُّ
جد٢

ا للمىٜٚ ال٢ٙشي الىاخذ، لزل٤  ّىىن جبّا إلاّالجتها ٜماًا راث ـلت، وخمِى
ُ
١ان الىٝذ "وح

ِىذ هاالء اظخ٢ماال ليؽاوهم ال٢ٙشي والشٝافي، ؤو اهخماما ماٜخا بٝمُت ؤدبُت مشاسة، ؤو 

؛ بر ًجذ اإلاخدبْ إلاعاس "وظُلت لٕاًت ؤ٠بر ؼإها لذحهم جخفل بالٙٝه والخٙعحر وبعجاص الٝشآن

ابخذاء مً الخّلُٞ الّابش واإلاالخٍت : الٝشاءة الٝذًمت ؤّجها جىىلٞ مً ؤبعي ـىس الٝشاءة

اث جخىصُ معاس الٝشاءة  الاهىباُِت بلى الخدلُل اإلاجهجي الفاسم ورل٤ مً خال٥ زالزت معخٍى

 ١لما جٝذم بها الضمً، وجخمشل ُ٘ما 
ً
، وج٢ؽٚ ًِ ِىاـش الخىىس والخدى٥ ٘تزداد ِمٝا

ً
جباِا

:  ًلي

.  معخىي الاهىباُ ؤو العجض ًِ اإلاىاحهت-ؤ

معخىي التردد بحن داخل الىق وخاسحه  -ب

.  معخىي الخإـُل ؤو مىاحهت الىق-حـ

لزا ًم٢ً ؤن ًِٝغ الٝاست اإلاّاـش الىٝذ الّشبي الٝذًم بمٝاًِغ مخخلٙت، هٍشا لزل٤ 

ب بدُاساث الىٝذ الٕشبي اإلاّاـش  برا اظخىاُ ؤن ًخخلق مً آساثه العابٝت "الدؽابه الٍٝش

ت الٕالبت، ومً آلاساء العاثذة ًِ هٝذها الّشبي الٝذًم، ٜذ ًشي ُ٘ه سؤًا  وزٝا٘خه الّفٍش

ُا بالُٝاط بلى ؤلىان ؤخشي مً الترار ما مىلِى ّٝىمه جٍٝى " حذًذا ًمّه في بواس ِفشه وٍُ

ومً هىا ًم٢ً الىٜٗى ِلى الىفىؿ اإلاذظىظت مً خال٥ مخالٙتها لشوح الّفش، ولّذم 

جها وولّها في مىجض  ىجض الىق الؽٙاهي؛ ألّن ِملُت حمّها وجذٍو
ُ
جماؼحها مْ اإلاىٜٚ ال٢ٙشي إلا

هٝذي واخذ لخى٘شها ِلى الؽشوه التي ججّل مجها هفا مخجاوعا، مشال الىق الىٝذي اإلاّىىن 

، ِىذما جخفٙده جٝٚ ِلى وحىد هق ؤـلي ؤهجض ؼٙاهت، للدامت بن حػفسبىٝذ الؽّش 

 ًم٢ً ؤن جٝٚ ُ٘ه ِلى ألزططىوالخّلُٞ والؽشح مً بهجاص ٜاست، ٠زل٤ ٠خاب ً٘ الؽّش 

ىن بالؽشاح لهزا الىق هخج هق هٝذي  هق هٝذي ؼٙاهي، وهدُجت جٙاِل الٝشاء ؤو ما ٌّ٘ش

لي الزي هى ؼٙاهي بالمشوسة؛ ألّن  الخإلُٚ ًخلٞ "٠خابي اهىلٞ ُ٘ه الٝاست مً الىق ألـا

ألّجها " الىفىؿ اإلا٢خىبت جخخلٚ ًِ اإلاالٙاث الؽٙاهُت"مما ٌّني ؤّن " مجاال للىٝذ ـالخا

ؤّن ١لحهما ٌعخلضم حمهىس ٜشاءة ؤو حمهىسا : م٢خىبت، ول٢ّجها حؽتٟر مّها في خفاثق مجها

ٝشؤ؛ " مخ٢ُٙا مْ ِملُت الٝشاءة
ُ
خبذ ؤن ج

ُ
لٙذ ؼٙاهت زم ٠

ُ
ألامش الزي ظمذ للىفىؿ التي ؤ

م ختى جإزلذ "رل٤ ؤّن اإلاشخلت الؽٙاهُت خالذ دون الخإمل والخُُٝم، خُث 
ّ
جإخش الىٝذ اإلاىٍ
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هّيء اإلاجا٥ للٙدق والخٝلُب والىٍش ًُ ٠ما ظمذ الخإلُٚ وال٢خابت " ٜىاِذ الخإلُٚ الزي 

بة٠عاب الىق الىٝذي الّشبي ِخباث وم٢مالث ا٘خٝشث لها إلاا ١اهذ هفىـا ؼٙاهُت، مما 

الخزٛو والخٙعحر والخّلُل والخ٢م ال "ِلى ٌّني ؤّن ٜشاءة الىق الىٝذي الؽٙاهي الٝاثمت 

ذ مدمىالتها في بىىن اإلافىٙاث الص يء الزي  ت والشواًت ٜذ ؤ٘ٔش  برا ١اهذ الؽٍٙى
ّ
جخدٝٞ بال

ما وؽىذ خش٠ت الجمْ وؼاُ هخاحها 
ّ
ت التروي، والخإمل، والخذبش، اإلاىاصهت، و١ل ًدُذ لها ٘ـش

بحن الّلماء، جدٝٝذ الىٜٙت اإلاخذبشة، وخان ؤوان بدث مؽ٢الث الىٝذ، ابخذاء مً مالُه بلى 

" ؼ٣الُاتهابخالشه، وللخذسج الضمني ظلىت في جشجِب حّاٜبها، ولٝاهىن الخىىس خٞ في ـُأت 

٘ال ًم٢ً ؤن ًبٝى الؽٙاهي ؼٙاهي؛ ٘باإلم٣ان الخٙاِل مّه وبهجاص هفىؿ هٝذًت م٢خىبت 

م٢ً جُُٝمها والخداوس مّها وجدبْ مخخلٚ الخىىساث الخاـلت في ٜماًاها . اهىالٜا مىه، ٍو

 . ٠ما خذر مْ ال٢شحر مً الىفىؿ الىٝذًت الؽٙاهُت

 

 اللساءة ألانثيوبىلىحيت للنص الؼفاهي: ااداطسة السابػت

 :مفهىم اللساءة ألانثيوبىلىحيت

        لٝذ خاو٥ الىٝذ الّشبي الخذًث مٝاسبت الىق ألادبي الجاهلي بمىاهج الىٝذ الخذًشت، 

شت ٜشاءاث حّذدث بخّذد مىاهج ٜشاءة ألادب الّشبي ٣٠ل؛ ألامش الزي ٢ًؽٚ ؤّن 
ُ
خُث ٜ

ب الىٝذي ظُّا مىه للخاٛ بالش٠ب الخذاسي، مً بحن  الىٝذ الّشبي الخذًث خاك ٔماس الخجٍش

ّٗش باإلاىهج ألاظىىسي؛ ؤًً ًخجه الىاٜذ بلى  ٌُ اإلاىاهج الخذًشت هجذ اإلاىهج ألاهثروبىلىجي ؤو ما 

جدلُل الّالٜت بحن الالؼّىس الجمعي وجفىساث الجيغ البؽشي البذاثُت وألازش ألادبي، ؤو ما 

ّٗش بإظاوحر الجيغ ألادبي اإلاممشة في الىق ألادبي ولى بدشىا ًِ الخلُٙاث ؤو اإلاشحُّاث . ٌُ

لم "التي اهبنى ِلحها الىٝذ ألاظىىسي لىحذهاها حّىد بلى  اث ِو ِلم ألادًان وألاظاوحر والخٍٙش

آلازاس والخدلُل الىٙس ي، ٘هى ًشجبي بالترار ؤلاوعاوي وما جممىه مً همارج وؤهماه ووٝىط 

ت والذًيُت اداث ومّخٝذاث، و١ل اإلاىسوزاث الشٝاُ٘ت وال٢ٍٙش مما ٌّني ؤن هزا الخىحه " ِو

: الىٝذي ٜذ اظدىذ بلى

ه في داخل ١ل مىا ًٝبْ " خاـت ما : ألانثيوبىلىحيا الثلاأيت -1
ّ
ًخفل مجها بخإ٠ُذ ؤه

ُّذ ١ل لُلت في ؤخالمه ؤزىاء الىىم خلٞ  ٌُ ؤلاوعان البذاجي، وؤّن ؤلاوعان اإلاّاـش 

 ."الشمىص البذاثُت لؤلظىىسة الٝذًمت

الصخفُت "، خُث ًشي ؤّن كازل ًىنغالزي ؤسظاه الىٙعاوي : الفػػىز الجمعي -2

ب الخجشبت  ما جمخذ لدعخِى
ّ
ؤلاوعاهُت ال جٝخفش خذودها ِلى الخجشبت الٙشدًت، وبه



 2020 قراءة النصوص النقدية       السنة الثالثة ختصص نقد ومناهج

 

 15 

ل ألابيُت 
ّ
مش

ُ
لت في الٝذم؛ باِخباس ؤّن الىمارج البذاثُت ج ؤلاوعاهُت للجماِت اإلأى

الّمُٝت التي جد٢م ؤلابذاُ الٙني وألادبي بفٙت ؤظاظُت، مبذِا ؤو ٔحر رل٤، لحرجبي 

بالخفىساث الجماُِت، مما ًذخل في مجا٥ ألاهثروبىلىحُا، وجل٤ هي هٝىت الجمْ بحن 

 "ِلم الىٙغ وألاهثروبىلىحُا في جُاس واخذ

يعب بلى : اادزطت السمصيت  -3 ًُ ، ًىماٗ للخُاس الىٙس ي أدلسباِخباسها جُاس هٙس ي آخش 

؛ والتي ١اهذ لها ؤهمُت خاـت في جدلُل ججلُاث ؤلابذاُ ألادبي، خُث جٝشن اليىنغي

" بحن ألاخالم والشمىص ألادبُت بؽ٣ل باهش

 :اللساءة ألانثيوبىلىحيت للنص ألادبي  -1

ٜشاءة الىق ألادبي ٜشاءة ؤهثروبىلىحُت ؤظىىسٍت مّىاها مداولت الىٜٗى في الىق ألادبي ِلى 

ٞ الىسازت؛ ٘ىدً مشلما  لذ بلُه ًِ وٍش مذي جىاسر الجيغ البؽشي لخجاسب ألاظالٗ التي ـو

اث والخبراث والعلى١اث مً ؤظال٘ىا؛ وهٍشا الهخمامه بّىاـش خاسج  هشر اإلاادًاث هشر اإلاّىٍى

ه ال حهخم ببيُت الىق 
ّ
وال ًشوص هزا الؽّش "الىق ألادبي ٘هى ًذخل لمً الىٝذ العُاقي؛ أله

، مما ٌّني ؤّن الىٝذ "بشواثض الًٙ ومّاًحره، بل ًشوصه بمىاده الخام وال ظُما اإلاادة ألاظىىسٍت

ألاظىىسي ٜذ ججاوص ما ١ان ًبدث ِىه الىٝذ الٝذًم؛ ججاوص البدث ًِ الجمالُت التي جخإحى 

مً الٙىُت، هى هُى مً الىٝذ الزي ال ًشض ى بالؽشح والخٙعحر وال ًٝىْ بالىـى٥ بلى ِالٜت 

الىق الٙني بفاخبه ؤو بمجخمّه؛ هى ٌؽمل حمُْ الجىاهب ل٢ىه حهخم بالجاهب ؤلاوعاوي، 

.  ومهمخه ألاظاظُت البدث ًِ اإلااض ي الشٝافي والاحخماعي وؤلاوعاوي للىق ألادبي

: هدف الخدليل ألانثيوبىلىجي -1

ٞ ًىنغٌّني   بالالؼّىس الجمعي حماُ الخجاسب ؤلاوعاهُت التي اهدذسث بلى الىٙغ ًِ وٍش

ألاظالٗ البذاثُحن ِبر هٙىط ألاحذاد وآلاباء؛ مّىاه ؤّن مممىن الالؼّىس الجمعي ًخممً 

ىلٞ ِلحها اظم  ًُ ت جشحْ بلى آالٗ العىحن،  ؤظاظا ِىاـش مً سواظب باُٜت في الىٙغ البؽٍش

الصخفُت جدخَٙ في ٜشاساتها بالىمارج وألاهماه الّلُا التي جخخمش "الىمارج البذاثُت، رل٤ ؤّن 

وجٍهش الىمارج البذاثُت في ألاخالم بفىسة خالُت "  في الشٝا٘ت ؤلاوعاهُت ِبر ألاحُا٥ اإلاخخلٙت

مً الخّٕحر، في خحن جٍهش ألاظاوحر مخٕحرة بّن الخّٕحر؛ ألّجها اسجّٙذ بلى معخىي الخفىس 

.  ؤلاوعاوي

ت هى مؽاهذة ألاحذاد وآلاباء  العبب في وحىد الىمارج البذاثُت داخل الىٙىط البؽٍش

ا معخٝال ِجهم، هزه  لؤلخذار باِخباسها مىلُى مخىّخذ مْ رواتهم، ال باِخباسها مىلِى

ألاخذار جتٟر آزاسا ِمُٝت في ِالم الىٙغ ؤلاوعاهُت، خُث جٍهش في ـىسة سمض مً الشمىص 
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ٞ ِملُت ؤلاظٝاه هدُجت بوالِه بدذظه ِلى الالؼّىس الجمعي،  ًٝىم ال٣اجب ببىاثه ًِ وٍش

ٝت " ٝت الخفىس ووٍش ل ؤلاوعاوي ووٍش ُّ ٝت الخخ ٘الىمارج وألاهماه الّلُا جذخل في جش٠ُب وٍش

مما ٌّني ؤّن الشمض لِغ مً ؤـل " الؽّىس، وفي مىٍىمت الخُُٝم والٙاِلُت الىٙعُت لئلوعان

ّخمذ في ٌهىسه ِلى  الؼّىسي بدذ، لزل٤ ًخممً ِىاـش ؼّىسٍت وؤخشي الؼّىسٍت، َو

ٞ الشمض الزي جخممىه ألاظىىسة ًضداد  ً وٍش الخذط مً حهت وؤلاظٝاه مً حهت ؤخشي، ِو

ت؛ ٘الىٝذ ألاظىىسي مداولت  ماٛ السخُٝت "بدسا٠ىا لىبُّت الىٙغ البؽٍش سبي ألادب باأِل

ت الماسبت بجزوسها في الشمىص التي خلٝها ؤلاوعان البذاجي مً خال٥ ألاظاوحر  للىٙغ البؽٍش

ّذ الشمض ألاظىىسي في الىق ألادبي بمشابت جمشُل خذس ي ًٝىم به اإلابذُ، "والىٝىط ، وَُ

فبذ ألاظىىسة سا٘ذا 
ُ
ّٙعش الىاٜذ ألاظىىسي سمض ألاظىىسة ِلى لىء هزه اإلاٙاهُم، وبهزا ج وٍُ

 داخل الّالٜاث 
ّ
ت الشٝا٘ت ؤو الخماسة؛ ٘الشمض ألاظىىسي ال ًخىىس بال مً سوا٘ذ اظخمشاٍس

ت . البؽٍش

داو٥ دساظت الىق ألادبي ِلى لىء الشمىص التي ج٢مً في ألاظاوحر  ًُ ّٝذم الىاٜذ ِىذما  ًُ       ال 

ذ ال٢ؽٚ ًِ ؤهمُت دساظت ألاظىىسة باِخباسها همىا  ٍش ًُ جٙعحرا حذًذا لؤلظىىسة، بٝذس ما 

ى٥ ألادبُت الٝذًمت؛ ؤي اإلاشجبي بالخالت الىحىدًت، بر ًىىلٞ  مً ؤهماه الخّبحر اإلاشجبي باأـل

ت مً ِىاـش "الىاٜذ ألاظىىسي مً خلُٙت ؤّن  الؽاِش له ٜذسة ِلى حؽ٢ُل ـىسه الؽٍّش

ُٝت  الخفىس الٝذًم للىحىد ألاو٥؛ والذلُل ؤّن ؼّشاء الجاهلُت ظُىشث ِلحهم الٝىة اإلاُخا٘حًز

، وهجذ ؤّن ألاظىىسة في الؽّش "في ـٓى ٜفاثذهم، ٘هي جخد٢م في ـُأتها بمّنى مً اإلاّاوي

ما٥ ؤلابذاُِت ش ألادبي الؽاجْ في ألِا مشلها اإلاجاص ؤو الخفٍى ًُ .  الجاهلي 

 :مبادئ الخدليل ألانثيوبىلىجي -2

. الٙهم والخٙعحر: ٌّخمذ اإلاىهج ألاظىىسي ِلى خىىجحن ؤظاظِخحن هما

ت ومممىهه، والُٝام بّملُت ج٤ُ٢ٙ : الفهم -1 هم داللخه اللٍٕى مّىاه ٜشاءة الىق ٘و

ذ للمٙاهُم اإلاخ٢شسة وجدبْ الفىس التي جيسج  للفىس البالُٔت والشمىص الخُالُت، وبخفاء ؤو ـس

اث مخ٢شسة وزابخت، زّم جإحي مشخلت الخٙعحر  .خى٥ مىلِى

ل في لىء الخفىس ألاظىىسي ٌّني : الخفظيي -2 ج٤ُ٢ٙ ألادب ؤو الؽّش مً "ؤو الخإٍو

ؤي هبدث ًِ " ؤحل ببشاص ؤهم خالت ظاِذث بيُاجه ال٢شحرة ِلى الاظخمشاس والخدى٥ والىماء

الىمارج الّلُا ومٙاهُم الّٝل الباوً وسواظب الالؼّىس الجمعي، زّم ًخم سبىها بالىمارج 

خّامل الىاٜذ مْ الشمىص واإلاخّالُاث والفىس الخُالُت  ت، ؤي بالشٝا٘ت ألاولى، ٍو البذاثُت الٙىٍش

ت وما  ش ؤلاوعان اإلاّاـش باإلوعان البذاجي وجىىساجه الخماٍس
ّ
ز٠

ُ
٠شواظب زٝاُ٘ت بذاثُت ج

 . بُجهما مً ِاداث ووٝىط مىسوزت ومؽتر٠ت
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 :اللساءة ألانثيوبىلىحيت للنص النلدي -3

ً مً خال٥ الخلٝي الخش للخىاباث 
ّ
ًداو٥ الٝاست ألاهثروبىلىجي الخٙاِل والاظخجابت ختى ًخم٢

الىٝذًت اإلاٝشوءة مً الُٝام باإلاعاءلت الىٝذًت معخُّىا بألُاث الٝشاءة ألاهثروبىلىحُت ممشلت 

ت مخفلت باألدب، وهي الىٝذ ؤٜشب بلى "في مبادت الخدلُل، ختى ًجّل ٜشاءجه باِخباسها  مّ٘ش

ه و"المبي
ّ
عدىذ بلى ٢٘شة ؤه بمشوس الٝاست ِبر الشئي اإلاخباًىت التي ِشلها الىق، وسبي "، َو

مخخلٚ آلاساء وألاهماه ببّمها البّن، ٘ةهه ًبذؤ في جُّٙل الّمل، وبالخالي في جُّٙل راجه 

ذة باإلاىهج ألاظىىسي مً اإلاىٍىس "ؤًما ُّ ىىلٞ الٝاست الىٝذي للىفىؿ الىٝذًت اإلاٝ ، ٍو

الىٝذي الزي اجبّه الىٝاد وج٢ؽٚ ِىه هفىـهم الىٝذًت التي ًٝىم بٝشاءتها؛ ٘ٝاست الىق 

مىٝادا بلى اجخار مىٜٚ مداًذ في مّالجخه لؽتى الخفىساث اإلاىهجُت مْ "الىٝذي ًجذ هٙعه 

الٝبى٥ اإلابذجي باخخُاساث هٝاد ألادب اإلاىهجُت، وه٢زا لً ٣ًىن مً ؼإهه ؤن ًلىم الىاٜذ ِلى 

 ٚ ٝت لمىُت، ٔحر ؤهه بّذ رل٤ ظٌُى ّلً ًِ جبيُه ـشاخت ؤو بىٍش ٌُ مىىلٝه اإلاجهجي الزي 

ه ًِ اإلاىهج اإلاخبْ مً ؤحل مالخٝت الىاٜذ في حمُْ مشاخل جٝذًم جفىسه الخاؿ  حمُْ مّا٘س

ت لجّل الذساظت  ظىاء في مشخلت جٝذًم الخفّىس ؤم في اإلاشخلت الخىبُُٝت، وظخ٣ىن هزه ٘ـش

تها باؼش الٝاست الىق اإلاٝشوء بألُاث " جدخَٙ بدٍُى ًُ وبرا ١ان اإلاىهج اإلاخبْ اهثروبىلىجي ال 

ُٙت لؽتى  وؤدواث اإلاىهج ألاهثروبىلىجي الزي خّذده الىاٜذ ألادبي، ١ل ما ًّٙله هى ِملُت ـو

داو٥ الخداوس وبلاءة الىق في لىء مبادت الخدلُل  الخفىساث مْ الٝبى٥ بها، وٍُ

ٚ هفه مْ هذٗ  ُّ ُت اإلاىهجُت و٠ ألاهشىبىلىجي، وبرا ما ١ان ـاخب الىق ٜذ اجبْ الخ٘ش

ّعشه وحّامل مْ ٌىاهشه الٙىُت  اإلاىهج ألاهثروبىلىجي ؤو ؤخّل بمبادت اإلاىهج؛ هل ؼشح الىق ٘و

ت  ِلى ؤّجها ٌىاهش حماُِت ال ٘شدًت، وهل خّذد الفىس البذاثُت راث الخمىلت الشمٍض

وألاظىىسٍت، ووٜٚ ِلى الىمارج الّلُا وألاهماه البذاثُت، باِخباسها مٝىالث وٝىظُت 

. وؤظىىسٍت، وبدث ًِ اإلااض ي الشٝافي والاحخماعي وؤلاوعاوي للىق ألادبي

: للمىهج ألاظىىسي بّن اإلافىلخاث اإلاٙاجُذ جخىصُ بحن

اجه في ألاهماه ًىنغ١ان الججاهاث " مفىلخاث الخدلُل الىٙس ي الُىوػي؛ ٘ٝذ  -4  وهٍٍش

ش الذساظاث اإلاّٙعشة للٍىاهش ألادبُت واإلاشجبي  ت والىمارج الّلُا ؤزش ٠بحر في جىٍى البؽٍش

 "بالىٝذ ألادبي

ومفىلخاث ألاهثروبىلجُا الشٝاُ٘ت والاحخماُِت، والتي ًم٢ً اِخباسها ؤدواث بحشاثُت  -5

ذ الىق الىٝذي باإلاىهج ألاظىىسي، مجها ُُّ :  ٌعخذ٥ بها الٝاست ِلى جٝ
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الىٝىط  – الىمارج البذاجي – الىمارج الّلُا – الّٝل الباوً – الالؼّىس الجمعي 

ن – ألاظىىسة – اإلاُشىدًني  باث الالواُِت – ؤلاظٝاه – الخٍّى – الٝشان اإلاٝذط – الٔش

.  ألاها–ألاخالم – اإلاُالد الجذًذ – الترمحز – الشئي ألاظىىسي – الشمىص 

 :اللساءة ألانثيوبىلىحيت للنص الؼفاهي -4

ذة باإلاىهج ألاهثروبىلىجي والتي هذ٘ذ بلى  ُّ        ؤهجض الىٝاد حملت مً الىفىؿ الىٝذًت اإلاٝ

ت ِامت لؤلدب ألاظىىسي، مً بُجهم   الزي ٌّخبر مً ؤهم الىٝاد نىزجسوب أساي"بلىسة هٍٍش

اث  ٙىا هٍٍش  في ِلم الىٙغ الجماعي في جدلُل ألادب، خُث ِشك إلابادت ًىنغالزًً ٌو

خه في هفه الىٝذي اإلاّىىن   بم٣اهُت جٙعحر ألادب الّالمي خاـت في ججلُاجه حؼسيذ النلد: هٍٍش

ُت  ّٝذم بم٣اهُت جٙعش الشٝا٘اث الؽٜش
ُ
في الشٝا٘ت الٕشبُت بلٕاتها اإلاخّذدة، ٠ما له دساظاث ج

ت في مُشىلىحُا الشٝا٘ت الٝذًمت جشجبي  راتها ِلى ؤظاط ِذد مً ألاظاوحر ال٢بري الٕاٜس

ل ألابيُت الّمُٝت التي جد٢م ؤلابذاُ الٙني ًىنغبىمارج 
ّ
مش

ُ
 الّلُا؛ باِخباس ؤّن هزه الىمارج ج

شي " وألادبي بفٙت ؤظاظُت الخمازل اإلاضج، اإلااهُت :  في هفه اإلاّىىن بـنىزجسوب أسايٍو

ت في الٝفُذة"وألاظىىسة  ل حجش الضاٍو
ّ
مش

ُ
ض ِلى الشمىص البذاثُت " ؤّن الشمىص البذاثُت ج

ّ
ولٝذ س٠

ودوسها في بىاء ِالم الٝفُذة، و٠ُٚ جخم اظخجابت الؽاِش للشمض و٠ُٚ ٌعخخذمه في بىاء 

 باألظاوحر كلىد ليفي ػتياوض واهخم .ألاطااليي:  ِىىاههزوالو بازطالٝفُذة، ٠ما هجذ هق لـ 

لى ٢٘شة  ت حّخمذ ِلى مٙهىم البيُت الاحخماُِت ِو ودسظها في ٌل مٙاهُم اهثروبىلىحُت بيٍُى

ت، وخاو٥ ٘هم ألاظاوحر  جها اهىالٜا مً مجا٥ الىمارج اللٍٕى ت التي ًخم ج٣ٍى الىمارج البؽٍش

ل هٍاما مُّىا مً الّالٜاث الذاخلُت
ّ
مش

ُ
ت ج . باِخباسها لٕت سمٍض

: اللساءة ألانثيوبىلىحيت الػسبيت للنص الؼفاهي -5

ِالجذ  الذاللت "ومً الىفىؿ الىٝذًت الّشبُت التي خاولذ جىبُٞ اإلاىهج ألاظىىسي والتي 

ت لؤلظىىسة ودوسها في بىاء الٝفُذة، هجذ هق هٝذي لـ  غبد الفخاح مدمد أخمد: الشمٍض

 ابساهيم غبد السخمن: ، وهق هٝذي لـاانهج ألاططىزي في جفظيي الؼػس الجاهلي: مّىىن بـ

٘اإلاالخَ مً ِخبت الّىىان ؤّن هزه الىفىؿ . الخفظيي ألاططىزي للؼػس الجاهلي: مّىىن بـ

ذة باإلاىهج  ُّ الىٝذًت اجبْ ٘حها مىجضوها اإلاىهج ألاظىىسي، ل٢ً جىحذ هفىؿ هٝذًت مٝ

مصطفى : لـكساءة جانيت لؼػسنا اللدًم: ألاظىىسي ل٢ً ِخبت الّىىان ال جىحي بزل٤ مً مشل

،  ناصف

، ِخبت صفح غبد الصبىز  للىاٜذ كساءة حدًدة لؼػسنا اللدًم: الىق الىٝذي اإلاّىىن 

الّىىان ال جدُل الٝاست بلى اإلاىهج  اإلاّخبْ، وهىا لشوسي الاهخٝا٥ بلى ِخبت اإلاٝذمت التي ًٙترك 

١اهذ خُاجىا حذًش بإن جٙٝذ : "ؤّجها ج٢ؽٚ ًِ اإلاىهج اإلاخبْ، جإمل هزا الىق اإلاٝذماحي

الٙمُلت لى ا٘خٝذث الؽّش، ولعُذ ؤِني بالٙمُلت هىا مٙشداث ألاخالٛ الخٝلُذي ١ال٢شم 
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والّٙت والفذٛ في الٝى٥، ول٢ني ؤِني الٙمُلت ألام، وهي ٘مُلت جٝذًش الخُاة والىٙغ 

فبذ ملعاء باهخت اإلاالمذ لىال الؽّش، و١اهذ الىٙغ 
ُ
ؤلاوعاهُت، لٝذ ١اهذ الخُاة حذًش بإن ج

فبذ ِماء ظا٠ً العىذ ِذًم ؤلادساٟ الهّٙاالجه الباوىت لىال 
ُ
ؤلاوعاهُت حذًشة بإن ج

ُّيىا  ىاوٙها بما ًجلىه مً ـىس هٙعُت، وَُ ىا ؤهٙعىا في اهّٙالها ِو ٍش ًُ الؽّش، ٘الؽّش برن 

ىا الجما٥ في الخُاة  ٍش ًُ الت وهى  لى جىمُت هزه ألـا ِلى الاخخٙاً لخل٤ الىٙغ بإـالتها، ِو

مىا جٝذًشه بما ًبّث ُ٘ىا مً ألالٙت ل٣اثىاجه، ومً هىا ١ان مً الىاحب خحن هذسط 
ّ
ّل وَُ

ؾ ًِ جدُٝٝه لهزه الٙمُلت الٍّمى، جٝذًش الىٙغ والخُاة، ومً هىا ١اهذ 
ّ
ٙد

ُ
الؽّش ؤن ه

مٍّم دساظاجىا لترازىا الّشبي دساظاث ٜاـشة ألّجها لم حّمذ بلى هزا الٕشك الجىهشي ل٣ّل 

ٚ هذٗ هفه مْ هذٗ الخدلُل ألاهثروبىلىجي، " ؼّش ُّ ومً خال٥ الىق هجذ ؤّن الىاٜذ ٜذ ٠

ودِا بلى ٜشاءة الؽّش الّشبي ٜشاءة حذًذة ومداولت الىٜٗى ِلى الىمارج الّلُا وألاهماه 

. البذاثُت ألام

حهذا هٝذًا آخش، سؤي ُ٘ه ؤّن ـاخبه ٜذ ما٥ " غبد هللا أبى هيف"اظخّشك الىاٜذ العىسي 

ت العشد مجها  ت، وؼٍّش ُ٘ه بلى ألاخز بجهاحُاث الاججاهاث الجذًذة؛ مً مشل الّالمُت البيٍُى

، والزي ًدمل "بهاء الدًن مدمد مصيد ":بخاـت، وهزا اإلاالٚ الىٝذي هى للىاٜذ اإلافشي 

؛ خُث (1995)"الخجظيد خالتي صفيت والدًس بيو واكػيت الخجدًد وأططىزيت ":ِىىان 

 األهه سآها مّحن" بهاء الاهس"للشواجي اإلافشي " خالتي صفيت والدًس":اِخمذ ِلى هزه الشواًت 

 بحن الىاْٜ ا للخدلُل ألاظلىبي بما حؽخمل ِلُه مً ججلُاث ؤظىىسٍت وحذال معخمشاخفب

ذ، بحن اللٕت واإلاُخالٕت، والشواًت واإلاُخاسواًت، مّخمذا في ١ل هزا  والشمض، بحن الخجعُذ والخجٍش

ت، ٠ما ؼشخها بّن الىٝاد الّشب وبّن الباخشحن  ِلى بّن خفاثق الّالمُت البيٍُى

ل
ّ
م ِذم اهخمامه بز٠ش مشحُّخه الىٝذًت، والتي ٜام بخبعُىها خّذ الاختزا٥ اإلاخ  .ؤلاهجلحز، ٔس

: اللساءة ألانثيوبىلىحيت للنص النلدي الؼفاهي

ٝخحن :  ًم٢ً ؤن جخم الٝشاءة ألاهثروبىلىحُت للىق الىٝذي الؽٙاهي بىٍش

بّما ؤن ًخخاس الٝاست هفا ؤو هفىـا هٝذًت اجّبْ ٘حها ؤصخابها اإلاىهج ألاهثروبىلىجي  -

ت اإلاىحىدة ٘حها، مداوال  خإّمل اإلاّ٘ش لٝشاءة الؽّش الجاهلي ري الىابْ الؽٙاهي ٍو

 .الىٜٗى ِلى الىعي اإلاجهجي للىاٜذ الزي اظخّان باإلاىهج ألاهثروبىلىجي

داو٥ جٙعحرها جٙعحرا ؤهثروبىلىحُا؛ ًخّامل  - ؤو ًخخاس الٝاست هفىـا هٝذًت ؼٙاهُت وٍُ

مْ ألاخ٣ام الىٝذًت الؽٙاهُت ؤو الؽىاهذ مشلما ًخّامل الىاٜذ ألاظىىسي مْ الىق 

ٝىم بخ٤ُ٢ٙ  ُت ٍو ألادبي مً خال٥ ِملُتي الٙهم والخٙعحر؛ ًٙهم داللت الىق اإلاّ٘ش

ض ِلحها والتي ؼاُ جىاولها في ٘ترة بهجاص الىق الىٝذي، زّم 
ّ
الٝماًا وآلاساء الىٝذًت اإلاش٠
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ل في لىء الخفىس ألاظىىسي مً ؤحل ببشاص ؤهم ٜمُت  جإحي مشخلت الخٙعحر والخإٍو

 .مّالجت، ٠إن هإخز ٜمُت الٙدىلت اإلاعخىخاة مً البذاوة واإلاشجبىت بالز١ىسة

 

 النص النلدي الكخابي: ااداطسة الخامظت

:         جمهيد

لى الٝذسة ِلى        ٜشاءة الىق الىٝذي مشهىهت بمذي جى٘ش ٜاسئها ِلى ال٢ٙاًاث الخدلُلُت ِو

ُٙها، ٘بةم٣ان رخحرة الىق  اظدشماس ١ل اإلااؼشاث الىفُت الذاخلُت والخاسحُت التي جم جٌى

ْ مّشفي ٌعمذ له بخٝذًم  عّٚ الٝاست وحعاِذه ِلى ابخذاء الٝشاءة وبخذار ٜو
ُ
الىٝذي ؤن ح

هق هٝذي ٘ٛى هق هٝذي ؤـال مً بهخاج الٝاست الىاٜذ؛ رل٤ ؤّن الٝشاءة الابعدُمىلىحُت 

هي جإمل في ال٣اثً واإلام٢ً، وهي جٙاِل دًىامي بحن مّىُاث الىق والخىاوت الزهىُت 

تٟر الىق الىٝذي بذون مخلٝي ًٝشئه  ًُ باجه وسدود ؤّ٘اله، وال ًم٢ً ؤن  للمخلٝي بما ٘حها ٔس

ُّذ بىاثه، و الخلٝي ال ًدذر ِىذ لٝاء الىق والٝاست، بل ًجب مالخٍخه وهى ًخمٙفل بلى وَُ

زالزت مشاخل، بر هلخَ ابخذاًء ِملُت الخلٝي، زم هاجج الخلٝي والخإزحر والخلٝي، ٘خخخز الّملُت 

 ِلى ظحروسة الّٙل الٝشاجي؛ ألّن ِملُت الخلٝي ال جدذر 
ً
 ؼبه مٕلٞ ًجّذد م٣ىهاجه دوما

ً
معاسا

 ًِ الزاث والىظي والٍٗش وهُى الخىْٜ وؤ٘ٞ الاهخٍاس، 
ً
ّخبر ما ؤهخجه هاٜذ الىق بُّذا ٌُ بر 

اث الٝشاءة والخلٝي خىابا هٝذًا ا٘ترك اظخجابت هدُجت جلُٝه وجخٕحر  ألادبي مً مىٍىس هٍٍش

لُه جإمل  اظخجابت الٝاست مْ الىق الىٝذي مٝاسهت باالظخجابت التي ًدذثها الىق ألادبي، ِو

ذ الجهىك  العُاٛ الزي جذوس ُ٘ه ٘اِلُخه والخّٗش ِلى الّىاثٞ التي جدى٥ دون ُٜامه بما ًٍش

ت راتها  اث اإلاّ٘ش ّٝذم ٜشاءة ابعدُمىلىحُت جخإمل في معخٍى ًُ ه 
ّ
ت؛ أله به مً مهام زٝاُ٘ت مخىِى

وجداو٥ ؤن جخّّشٗ ِلى الٙشوٛ اإلاىحىدة بُجها و٠زا ألابّاد اإلاعخٝبلُت، مما ٌّني ؤّن الىق 

ُه اهىالٜا مً جإزشه، ٢ؽٚ ًِالىٝذي بذوسه ًدخاج بلى ٜاست ٢ًؽٚ ًِ ِو  جٙاِله مْ  ٍو

لُه ؤن ًخجاوص الاظخجابت اإلاباؼشة وما ًتر٠ه الىق  هق هى بذوسه مخٙاِل مْ هق ؤدبي، ِو

ُت للىق اإلاٝشوء  مً ؤزش ابعدُمىلىجي، ختى ٢ًؽٚ ًِ جٙاِل معخمش مْ الُٝمت اإلاّ٘ش

لى الٝاست  ت ظاِذجه ِلى ٜشاءة الىق الىٝذي وبلاءجه، ِو وؤدواث الىاٜذ وما ًمل٢ه مً مّ٘ش

ه اإلاٝشوء في الىٜذ الزي جٙفله  ىلُت التي جفله بمىلِى ؤن ًيؽٕل بخدذًذ اإلاىىلٝاث ألـا

ه  شاءة ٔحره، والتي جم٢ّىه مً العُىشة ِلى مىلِى ِىه، والتي جماًض بحن ٜشاءة هزا الٝاست ٜو

تها، وفي الىٜذ هٙعه جم٢ّىه مً العُىشة ِلى  والخباِذ ًِ ؼشاٟ مّىُاجه اإلاباؼشة ؤو مشأو

ُه بهزه اإلاّىُاث وال٢ؽٚ مً وسائها ًِ الّالٜاث التي جىٍمها؛ ألّن مخىلباث ٜشاءة  خش٠ت ِو

ذي للّلىم مً خُث وؽإتها وؤظعها  الىق الىٝذي جخّلٞ باإلدساٟ الابعدُمىلىجي والخاٍس

 ْٝ ذي ظِخىسه ٍو وخذودها، ٔحر ؤّن مً الٝشاء مً ًشي ؤّن ٜاست الىٝذ بمشاِاجه للؽشه الخاٍس
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خباس ال ًترجب ِىه ِلى  في الؽٟش ؤلاًذًىلىجي وؤّن ولْ ؼشوه بهخاج الىق ألادبي في الِا

ت ؤي التزام بدًىلىجي، ألّن ٜاست ألادب وخذه اإلاّّشك لذخى٥ ِالم  ت اإلاّ٘ش معخىي هٍٍش

ؤلادًىلىحُاث ؤما ٜاست الىٝذ ٘ع٢ُخٙي بخدبْ سخلت ٜاست ألادب بحن الىق والىاْٜ و١ل ما 

ُٙت لئلًذًىلىحُاث التي ج٢ؽٚ ِجها الٝشاءة الخٙاِلُت دون ؤن جىالبه  ًّٙله هى ِملُت ـو

. بخبىحها

ٍهشه ٘ال ًم٢ً له ؤن ًىحذ هٙعه؛  ًُ        الىق الىٝذي مشل الىق ألادبي ًدخاج بلى هٝذ 

مه مً خال٥ جذاو٥ الٝشاء له؛ بر  ُّ ٝ ًُ ذي الزي بةم٣اهه ؤن   مْ الخٙاِل الخاٍس
ّ
وحىده ال ًخجلى بال

ل  ًفّب ِلى الٝاست ٔحر اإلاعخٕٛش ُ٘ما ًٝشؤ الخمُحز وولْ خذود دُٜٝت بحن الىاّٜت والخإٍو

ُت في الاهذماج  ؤو بحن ما ًم٢ً ؤن ًٝشؤ في الىق وبحن ما هى مٝشوء ّ٘ال برا ٘ؽلذ آ٘اٜه اإلاّ٘ش

ت للٝاست وم٢ّىخه  ذ ؤجاخذ آلُاث الٝشاءة هزه الٙـش ُت التي ًدىحها الىق، ٜو مْ الشئي اإلاّ٘ش

مً الُٝام بٝشاءة واُِت جذوس ِلى ٘دق اإلاىاْٜ بحن الٝاست واإلاٝشوء ؤ٠ثر مما جىىلٞ مً 

ماث الٝاثمت ؤو الٙشلُاث اإلافادس ِلحها
ّ
. اإلاعل

ت مً سدود الّٙل التي حّمل  Iser           ولٝذ ؤّٜش  ؤّن الىق ًخبر اإلاخلٝي ُ٘شحر لذًه مجمِى

ل ومماِٙت الٙهم، والٝاست إلاا ٜاسب هق  عّٙىا في ِملُت الخإٍو
ُ
ِلى اهبشاٛ مّىُاث حذًذة ح

ؤدبي واظخّان بألُاث مخخلٙت م٢ىخه مً جىـُل اظخجابخه الجمالُت التي ؤخذثها جٙاِله مْ 

ُت ابعدُمىلىحُت هدُجت جلُٝه  ذث لذًه اظخجابت مّ٘ش
ّ
الىق بلى ٜاست زاٍن جلٝى اظخجابخه وول

خىاب مّشفي ولِغ حمالي؛ ٘دتى الىق الىٝذي لذًه ّ٘ل وسّد الّٙل ال ًم٢ً الٙفل 

ش  ش الزي ًٝىم بالخٙعحر واإلاٙعَّ ُا الّالٜت بحن اإلاٙعٌّ دّذد مّ٘ش ًُ لى الٝاست الىٝذي ؤن  بُجهما، ِو

ُت  الزي ًٝبل الخٙعحر، وهي ِالٜت جٙاِل الٝاست مْ هق هٝذي وجإ٠ُذ ِلى الاظخجابت اإلاّ٘ش

التي ج٣ىن الذاْ٘ وساء الُٝام بٝشاءة ٘ٛى ٜشاءة، مْ ؤّن اهخمام ٜاست الىٝذ ًىفب ِلى خذور 

ه دون الاهخمام بذسحخه، ٔحر ؤّن الخإزحر الجمالي ًادي بلى بِادة بىاء الخجشبت ومً  الخإزحر وهِى

ت لٝاست آخش ختى ًخٙاِل مْ هفه اإلاخٙاِل بذوسه مْ هق ؤدبي .  هىا ًدُذ ٜاست ألادب ٘ـش

         جذخل الٝشاءة التي اظخذِتها الاظخجابت الابعدُمىلىحُت لمً ما ًفىلر ِلُه ٜشاءة 

داو٥ ؤلامعاٟ بخالبِب اظخجابت الٝشاءة، وهي اظخجابت 
ُ
الٝشاءة، ِلى اِخباس ؤّجها ٜشاءة هٝذًت ج

ُت بةم٣اجها جُّٙل الىق الىٝذي؛ ألّن ٜاست الىٝذ ًداو٥ اظخذساٟ ما ٘اث ٜاست ألادب  مّ٘ش

دون ؤلاهٝاؿ مً ُٜمت هفه اإلاىٝىد، ٠ما ال حّني ٜشاءة الىق الىٝذي ؤّن الٝشاءة الشاهُت 

م البّذ الّٙلي للىق ِبر بدساٟ مخىالُت  ُّ ٝ ًُ ؤـذٛ مً ألاولى، بل بجهما مخخلٙخان؛ ألّن الٝاست 

ا ِالم  صمىُت حذًذة، وبهزا ج٣ىن ٜشاءجه هخاج الخجاوب الزي ًْٝ بحن سئٍا ِالم الٝاست وسٍئ

ذ الٝاست مً خاللها ببشاص مٝذسجه ِلى ٜشاءة ألادب والىٝذ ِلى العىاء،  الىق اإلاٝشوء، بر ًٍش
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مْ حّٕحر معخىي الٝشاءة وآلُاتها؛ ٘الٝشاءة جخٕحر بدعب ال٢خابت و١ل هق ًيبػي ؤن جشاعى 

ُخه ؤزىاء ِملُت الٝشاءة . هِى

وحذ هٙعه مدمىال ِلى "جخممً مّنى اإلاشاحّت للىٝذ ألادبي الزي "وألّن ٜشاءة الىق الىٝذي 

لت في مّاؼشة  مشاحّت راجه ًدّذدها مً حذًذ في لىء ما اظخخلق مً معحرجه الىٍى

حن الىٍشي والخىبُٝي، "الىفىؿ ٜذًمها وخذًثها وهى بهزه ، ٘هى مىالب بمشاحّت اإلاعخٍى

عهم في  ٌُ خ ال٢ٙش"اإلاشاحّت،  ومداولت للخخلق مً " جدُٝٞ الىٝالث، وؤلالا٘اث ِلى جاٍس

خدٝٞ رل٤ لىاٜذ الىٝذ  بُت الّؽىاثُت التي لخٝذ بّن  الىٝذ الخىبُٝي، ٍو اإلاماسظت الخجٍش

ه ِلى جل٤ ألا٣٘اس، ٘بذون ؤلادساٟ اإلاّشفي ال ًم٢ىه جُُٝم الىٝذ، وسظم ألا٣٘اس " حشاء حّ٘ش

ألادبُت والخُاساث الاًذًىلىحُت للٙترة التي ٠خب ٘حها الىٝذ ألادبي، هزا مً حهت، ومً حهت 

ه 
ّ
، وبالخالي ًم٢ً لىاٜذ الىٝذ بخذار "هٝذ مىّحه لل٢ٙش، خذس ي وجٙعحري ومبذُ"ؤخشي أله

ً هاٜذ ألادب مً 
ّ
ُت، لم ًخم٢ ت ومّ٘ش دٝٞ هٝلت ٢ٍ٘ش خ ال٢ٙش الىٝذي، ٍو حُٕحر ؤو بلا٘ت لخاٍس

. جدُٝٝها

:  الفسق بيو النص النلدي الكخابي والنص النلدي الؼفاهي

ا الىق الىٝذي، هٝٚ مً خاللها ِلى ؤهم الٙشوٜاث  ًم٢ً ِٝذ مٝاسهت بعُىت بحن هِى

ت التي جمّحز الىق الىٝذي الؽٙاهي ًِ ال٢خابي : الجىهٍش

ه ُٜل في مشخلت اإلاؽا٘هت، خُث  -
ّ
الىق الىٝذي الؽٙاهي خالي مً الّخباث الىفُت؛ أله

٘ٝذ مّها م٢مالث الىق والّىاـش اإلادُىت به، خال٘ا للىق الىٝذي ال٢خابي الزي ؤ٠عبخه 

ت اإلاىحىدة ُ٘ه؛ لزل٤  عاِذ في ٜشاءجه و٠ؽٚ هُى اإلاّ٘ش
ُ
ال ًم٢ً ؤن "ـٙت ال٢خابُت ِخباث ح

جه، ألّن ُٜمخه ال جخدّذد بمخىه وداخله بل ؤًما  ُّ ع
ُ
ا مً هزه الىفىؿ التي ح ّٝذم ِاٍس ًُ

 "بعُاحاجه

ّٗش بالىفىؿ اإلاٝخبعت  - ٌُ الىق الىٝذي الؽٙاهي خا٥ مً الخىاؿ الىٝذي، ؤو ما 

ّخبر بيُت سثِعت في الىق الىٝذي ال٢خابي؛ 
ُ
التي ًلجإ بلحها الىاٜذ لخذُِم ٜماًاه الىٝذًت، وح

عهم في ٘خذ باب اإلاعاءلت للمالٙاث الىٝذًت وُم٣اؼٙتها إلدساٟ مذي "ألّن الخىاؿ الىٝذي  ٌُ

 "الخذاخل في هفىـها

لٝذ ؤظهمذ الىفىؿ الىٝذًت الّشبُت الٝذًمت في حؽ٢ُل الىفىؿ الىٝذًت  -

م مً ؤّجها  يُت مٝشوءة"اإلا٢خىبت، بالٔش ت، ال جذٍو لى اِخباس ؤّن "في مجملها ؼٙاهُت معمِى ؛ ِو

ىة ال٣لمت اإلاىىىٜت لها جإزحر وآ، ًم٢ً ؤن جٝخل ؤو حؽل " الؽٙاهي هى ما ٜبل ال٢خابي ٜو

ذ مدّذد ٝت مُّىت وفي ٜو ذسة ِلى " الٙشد ِىذما ًخم الىىٞ بها بىٍش إلاا لها مً ٜىة جإزحر ٜو
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م الخماًضاث الخاـلت  بخذار اظخجابت لذي اإلاخلٝي، لزل٤ جخىوذ ِالٜت الؽٙاهي بال٢خابي ٔس

 .والٍاهشة بُجهما

 النص النلدي الننسي : ااداطسة الظادطت

:  جمهيد

ت مٝاسهت  ً في الىخاج الىٝذي الّشبي ٔلبت الىفىؿ الىٝذًت الىٍٍش ّّ         ًجذ اإلاخم

ت الهخمام الٝشاء شحْ العبب في وُٕان الىفىؿ الىٍٍش ؤو / بالىفىؿ الىٝذًت الخىبُُٝت، ٍو

ت  ب ؤدواث الٝشاءة الىٝذًت للٝاست؛ خاـت وؤّن ُحل مىاهج اإلاّ٘ش الىٝاد بمعإلت جىلُذ وجٍٝش

التي ًخىظل بها في ِملُت الٝشاءة مً بهخاج الٕشب، ٘االهخمام في اإلاىجضاث الىٝذًت بالجاهب 

إلاارا التر٠حز ِلى اإلاىهج الىٝذي؟  " بعي ؤـى٥ الىٝذ ومىاهجه"الىٍشي هذ٘ه 

ًخم التر٠حز مً وٗش الٝشاء ِلى بعي اإلاىهج لدعهُل جىاوله وؤلاؼخٕا٥ به؛ ألّن مجا٥ اهخمام 

ت اإلاىحىدة في الىق الىٝذي، والتي هي  ٜاست الىق الىٝذي، بإهىاِه، مدفىس في جإمل اإلاّ٘ش

ل مىهج في ـىسجه الخىبُُٝت ت بدشا . في ألـا لزل٤ ًٝفذ الٝاست الىفىؿ الىٝذًت الخىٍحًر

ت والخبعُي لها وؼشح ٠ُُٙت اؼخٕا٥ آلُاث اإلاىهج ععى الٝاست اإلاىجض لىق . ًِ اإلاّ٘ش َو

ا 
ّ
ت لها ِالٜت باإلاىهر الىٝذي ؤو آلُاث اؼخٕاله، التي إلا هٝذي جىٍحري بلى مّالجت ٜمُت هٍٍش

خّىج جىٍحراجه  ًُ ت في ًّذ الٝاست، دون ؤن  جذخل خّحز الخىاو٥ جخدّى٥ بلى ٜمُت هٝذًت ؤو ؤداة مّ٘ش

. بمعخىي بحشاجي ٌعمذ بالىٜٗى ِلى مذي وعي الٝاست اإلاجهجي و٠ُُٙت اظدشماس آلُاث اإلاىهج

فل بلى هخاثج وححهت"ًخّمٞ مىجض الىق الىٝذي الىٍشي  جمْ ؤوشاٗ اإلاىلُى ٍو " البدث ٍو

دون الاهخمام بخىبُٝها ِلى هفىؿ ؤدبُت مُّىت، ٔحر ؤّن اهخمام الٝاست بالجاهب الىٍشي 

حن، مْ  م٢ً ٜشاءة ٠ال الىِى ىٝق مً ُٜمت الىق، ٍو ًُ وخذه ؤو الجاهب الخىبُٝي وخذه ال 

.   مشاِاة معخىي الاهخمام

 ت  :نصىص نلدًت جننيًي

ً لىفىؿ هٝذًت اهخم ٘حها ؤصخابها بالجاهب الخىٍحري، وحّّمٝىا البدث  ظىداو٥ ر٠ش ِىاٍو

ًِ ؤـى٥ الىٝذ ألادبي ومىاهجه، وظّىا حاهذًً لبعىها خاـت للٝاست اإلابخذت الزي لم 

همها جذ ـّىبت في بدسا٠ها ٘و ت، ٍو . ًخخبر مىاهج اإلاّ٘ش

خ الىٝذ ألادبي ِىذ الّشب -  .وه ؤخمذ ببشاهُم. جاٍس

 .ؤخمذ ؤمحن. الىٝذ ألادبي -

 .اخمذ الؽاًب. ؤـى٥ الىٝذ ألادبي -
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 .مدمذ مىذوس . الىٝذ اإلاجهجي ِىذ الّشب -

 .ظُذ ٜىب. الىٝذ ألادبي -

وبرا ِذها بلى الىفىؿ الىٝذًت الّشبُت الٝذًمت وحذها ؤّن ١ل مً الجشحاوي وابً ظِىا وابً 

خلذون ممً ١ان لهم وؽاه هٝذي هٍشي 

  كساءة نص نلدي ننسي :

ٝشؤ الىفىؿ الىٝذًت ب٢ُُٙت واخذة، ومهمت الٝاست لها واخذة، مهما حّٕحرث الجىاهب التي 
ُ
  ج

ا ومىهجُا "حهخم بها الٝاست، وحّخبر ٜشاءة هق هٝذي  ت مً ؤحل جهىك الىٝذ ألادبي هٍٍش لشوٍس

، خُث ٌععى الٝاست مً خال٥ ٜشاءة هق هٝذي هٍشي بلى جإـُل وجإظِغ اإلاّاٗس "وبحشاثُا

التي ًخمل٢ها ٜاست الىق ألادبي، وبالخالي ٘ٝشاءة هق هٝذي هٍشي تهذٗ بلى مداولت الىٜٗى 

ِلى مذي وعي الٝاست باآلساء والخىٍحراث التي لمجها هفه، والبّذ لٝاست الىق الىٝذي الىٍشي 

الاهدباه بلى اإلاعخىي الىٍشي مً الٝشاءة، ومداولت الخإظِغ اإلاّشفي لها، مً خُث هي ِملُت "

خدٝٞ للٝشاءة هزا  الخ٣امل، باِخباسها ِملُت جدّى٥، بٕن الىٍش ًِ " مخدذة مخ٣املت ٍو

ذي، وهدً بذوسها ٜشاء وّاًً الىق  الىفىؿ اإلاخخزة مىلُى الٝشاءة، وصمجها وؼشوها الخاٍس

ت ؤو اإلاىهج الزي ظعى ـاخب الىق الىٍشي بلى بعىه وجىلُده، مداولت مّىا  في لىء الىٍٍش

ت التي ٢ًؽٚ ِجها هفه همه للمّ٘ش ُه وبدسا٠ه ٘و  :لزل٤. الىٜٗى ِلى مذي ِو

ُّىه ُ٘ه الىـٚ؛  -1 ٌُ ُا  ّٝذم الٝاست، ٠خىىة ؤولى في ِملُت الٝشاءة، مسخا مّ٘ش ًُ

الخٞ  ٚ بىاجي ألدواجه وبحشاءاجه ٍو ت التي ًدخىحها الىق، ُ٘ٝىم بّملُت ـو ٚ اإلاّ٘ش ـو

م جدلُالجه وؤخ٣امه، وج٣ىن ٜشاءجه مٕاًشة للذساظت التي ّٜذمها الىق،  ُّ ُا، لُٝ الىق مّ٘ش

ذ ج٣ىن ٜشاءة  ًخخز ٜاست الىق الىٝذي الىـٚ ّ٘ل . مً داخل الىق" جصخُدُت للىق"ٜو

جخىلى الخذًث ًِ الىٝذ، ؤـىله ومىاهجه، "ٜشاءة ٌعمذ له الُٝام بمماسظخه الىٝذًت، التي 

ٞ م له اإلاىاهج، وحؽّشُ له الىٍش ُّ ٝ
ُ
خذًشا ٌعتهذٗ اإلاعخىي اإلاّشفي " ٘خمْ له الٝىاِذ، وج

م  ُّ ٝ خىلى الخذًث ًِ ألادب، وٍُ للىق خال٘ا للىٝذ ألادبي الزي ٌعتهذٗ اإلاعخىي الجمالي، ٍو

مخماًض ًِ الىٝذ ألادبي بالبدث ًِ ٠ُان مجهجي "معخىاه الٙني؛ ّ٘ٙل ٜشاءة هق هٝذي 

دذثها ٘ىُاث ألادب، ًبدث ٜاست الىٝذ "خاؿ به
ُ
، بر ًبدث ٜاست ألادب ًِ الجمالُت التي ج

ت التي ج٢ؽٚ ِجها اإلاىاهج في ـىستها ؤلاحشاثُت  .ًِ اإلاّ٘ش

ت الىٝذًت، خُث ؤّن هزه  الٝاست ٔحر اإلاخخز الىـٚ ؤداجه لً ٌعخىُْ اإلاعاهمت في اإلاّ٘ش

ُت لٝاست الىٝذ بلى مماسظت، ألّن  ل اإلا٢دعباث اإلاّ٘ش ّذ "ألاداة حعمذ بخدٍى
ُ
مىاهج هٝذ ألادب ح

مذها باللبىاث ألاظاظُت لبىاء هٙعها ت هٝذ الىٝذ بمشابت مىسد مّشفي ٌٕىحها ٍو ، "باليعبت لىٍٍش

٘اإلاٝاسبت مً ؤحل ٜاست الىٝذ ولِغ مً ؤحل ٜاست ألادب الزي ؤخشج مىجضه بمىهجه الزي 
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ه اجبْ هزا اإلازهب ؤو "اخخاسه، 
ّ
ولِغ خٍشفا ِلى ؤن ًٝى٥ ِىه ماسخى اإلازاهب الىٝذًت، ؤه

ل في مهام ٜاست الىق الىٝذي، ٘مً المشوسي ؤن" راٟ
ّ
الىاٜذ مهمخه وخذودها،  ٌعي وال ًخذخ

محره، ألّن  ًُ الىٝذ خالشا "وؤّن معخىي بدشه ًدخاج بلى معخىي بدث آخش، واللىم اإلاجهجي ال 

دشم ُ٘ه ٜاست الىٝذ مً الاؼخٕا٥ واإلاعاهمت، وبالخالي هى مدخاج بلى "وهٝذ الىٝذ ٔاثبا ًُ  ،

بخشاج مىجض هٝذي ًخد٢م ُ٘ه الٝبى٥ والشض ى بخفىساث ٜاست ألادب ًِ اإلاىهج الزي 

ب مً اإلاؽهذ الىٝذي ُّ ٕ ٌٌ ّٝذم خذمت "خُث ًم٢ّىه الىـٚ مً ؤن . اظخّان به ختى ال  ًُ

ً مً اٜخدام ِالم الاججاهاث 
ّ
ت في مجا٥ البدث في هٝذ الىٝذ، ٠ما ًم٢ ت اإلاّ٘ش لىٍٍش

ّٝذم خذمت مضدوحت؛ " الىٝذًت، و٠زل٤ اٜخدام ؤهماه اإلاماسظاث الخدلُلُت اإلافاخبت لها ًُ ؤي 

عمذ  عهم في بزشائها َو ت َو ٙسر له اإلاجا٥ ١ي ٌؽخٕل في خٝل اإلاّ٘ش ًُ ت وللٝاست، ؤًً  للمّ٘ش

ما اجبْ ٜاست الىق الىٝذي الىـٚ اإلاداًذ ١ان 
ّ
ه بإن جٍهش، ٣٘ل ؤلاحشاء الىٝذي "إلاّا٘س

ماسخى اإلازاهب الىٝذًت ًمّىن الىـٚ الزي ًشوهه "مْ ؤّن ٜشاء الىٝذ و" مخىاصها ظلُما

ٝت التي اجبّها الىاٜذ ٠ما ٌؽاءون  ٝخه" للىٍش ؤو مىهجه ٌّاًً به /ِلى اِخباس ؤّن ل٣ّل ٜاست وٍش

ه وسٔبخه، وختى ًدعنى لٝاست الىٝذ جٝذًم بلا٘ت ومعاهمت  ألادب ًخخاسه بىاءا ِلى رٜو

ت الىٝذًت ِلُه ؤن ٌعم مماسظخه  بالجذالُت ومدا٠مت اإلاىاهج جاسة مً داخلها وجاسة "للمّ٘ش

ؤي ؤن ًٝبل " بىلّها ؤمام ظُاٜاث مخخلٙت ججّل هٝذ الىٝذ سجاال و٠ؽٙا للمّاسلت

اإلاّاٗس التي ٢ًؽٚ ِجها الىق ؤوال زّم ًىىلٞ في الخداوس مّها، معدىذا ِلى خلُٙاجه 

ُت ومخخلُا ًِ الزاجُت وبـذاس  ُت، مذِما جداوسه اإلاّشفي، مخبّا الذٜت واإلاىلِى اإلاّ٘ش

. ألاخ٣ام ٔحر اإلااظعت

ؽتره في الىـٚ الزي ًخخزه ٜاست الىق الىٝذي ؤن ٣ًىن مىداصا، خالُا مً العلبُت  ٌُ        

خُاد الىـٚ ٠شحرا ما ًٝىد بلى بِادة بهخاج اإلاادة اإلاىـى٘ت بىشاثٞ ؤخشي "والاهخٝاد؛ رل٤ ؤّن 

ل بلحها الىق الىٝذي، " مشل جٝذًم الخالـت ؤو الؽشح والخىلُذ ـّ للىخاثج وألاخ٣ام التي جى

فت وؼاسخت ومىّضخت 
ّ
ّٝذمها ٜاست الىق الىٝذي ملخ ًُ وبزل٤ ج٣ىن الّملُت الىـُٙت التي 

ذ دْ٘ هزا الىعي باالخخالٗ بلى اٜخدام "للىق، ومخخلٙت ًِ اإلاماسظت التي ّٜذمها الىق  ٜو

اس البدث ًِ ؤظعها مم٢ىا والشحُى بلى مفادسها  هٝذ الىٝذ بفٙخه مماسظت مخمحزة، ـو

ل "مىلىبا
ّ
دل

ُ
ل الىـٚ بلى ِملُت ج شت؛ ؤي ًٝىم بّملُت جدٍى

ُ
ُّذ ٜشاءة ما ٜ ٌُ ، ٘ٝاست الىٝذ 

جّل الىفىؿ الىٝذًت جدٍى بٝذس مً  ل ٍو الىق الىٝذي، وختى ًدعنى له هزا الخدٍى

ت ؤو ما  ت اإلاّ٘ش خفاثق البدث اإلاّشفي واإلاجهجي، ًدخاج بلى اواُل واظْ ِلى مىاهج مّ٘ش

عمى ِادة بمىاهج البدث في الّلىم ؤلاوعاهُت ّٗش الٙشوٜاث " ٌُ ب مبادئها وآلُاتها َو عخِى َو

الخاـلت بُجها، ألّن مهمخه مّاًىت مىهج هق حّله ـاخبه هٝذًا، واظخّان ُ٘ه بمىهج هٝذي، 
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ُت، و١اهذ وظُلخه الىـٚ  وظعى مً خالله بلى جدُٝٞ ؤ٠بر ٜذس مً الّلمُت واإلاىلِى

.  اإلاداًذ

دساظت "ال ٌعخّحن الٝاست بمىهج هٝذي إلاعاءلت الىق الىٝذي الىٍشي؛ ٘ةرا لجإ بلى  -2

ت، ِىذثز ظُبخّذ ًِ جدُٝٞ الٝذس  ت بىٍٍش مىهج بىٙغ اإلاىهج، ؤو بٕحره، ودساظت هٍٍش

ُت في جدلُالجه وؤخ٣امه الىٝذًت وجفّب ِلُه الذساظت اإلاّّذة مً " المشوسي مً اإلاىلِى

ه مخخفق في 
ّ
جإمل مىاهج الىٝذ "ؤحل جإمل اإلاىهج اإلاخبْ في الىق الىٝذي؛ ِلى اِخباس ؤه

ُت " ألادبي، ظىاء في حاهبها الىٍشي ؤم الخىبُٝي بْ الخ٘ش
ّ
ت ما برا ١ان الىق ٜذ اج إلاّ٘ش

ب مبادت هزا اإلاىهج ؤو ؤخّل بها؛ رل٤ ؤّن  ما جفلر وجُٙذ خُىما "اإلاىهجُت واظخِى
ّ
اإلاىاهج به

جخخز مىاساث ومّالم، ول٢جها جٙعذ وجمش خحن ججّل ُٜىدا وخذودا، ُ٘جب ؤن ج٣ىن مضاحا 

ت، والذٜت والابخذاُ ٞ الاظدُّاب ال٢لي " مً الىٍام والخٍش  ًِ وٍش
ّ
وال ًخإحى لها رل٤ بال

ب له"إلاٝىالتها مً ٜبل الٝاست، ٘الزي  م الىق هى الٝاست اإلاعخِى ُّ ٝ مً خال٥ بجباُ " ًُ

ُت، ألّن اإلاىهج ظلُل الّلم  .خىىاجه باهخٍام وجدشي الذٜت واإلاىلِى

ألامش خُىما ًخّلٞ بالىق الىٝذي والخىك في بؼ٣الُت اإلاىاهج راتها، ٜذ ٣ًىن مخخلٙا حذا، 

ها ؤو 
ّ
خ٣ئ ِلُه لٙهم هزه ؤلاؼ٣الُت، وخل بر ًفّب ِلى الٝاست ؤن ًىمئن بلى مىهج بُّىه ٍو

مها، مما ٌّني ؤّن الٝشاءة اإلاىهجُت جممً  ل٣ل هُى مً ؤهىاُ "لٙهم مىاهج ؤخشي وجٍٝى

ٙت هاحضة وخُذة  الخىاباث ؤو الىفىؿ ألادواث اإلاالثمت للخدلُل بُّذا ًِ اٜتراح ـو

ُت لخل٤ الخىاباث ؤو الىفىؿ التي حؽخٕل " للمٝاسبت، ٜذ جخىن الخفىـُاث البىاثُت والىِى

ِلحها، ٘الٝشاءة الىٝذًت جدبْ مىهج خاؿ لٝشاءة ألادب، وبرا اخخاس ٜاست الىٝذ مىهجا آخش ٔحر 

ُٝذها، وال ٌعخىُْ مالخٝت الىق في جفىساجه اإلاىهجُت ًُ .  مىهج ٜاست ألادب ٘هى 

ٌععى ٜاست الىٝذ بلى مىّٜت الىق الىٝذي مً خال٥ ال٢ؽٚ ًِ آلُاجه ومبادثه والبدث في 

، مما ٌّني ؤّن ٜشاءة الىق الىٝذي هي "ؤـى٥ اإلاىهج، برا ؤخ٢مذ آلُاجه ولبىذ مٝىالجه"

٘اإلاىهج هى " ألادب بلى مىاهج ٘دفه"؛ خُث جدّى٥ اهخمام الٝاست مً "مىهجت للىٝذ"ِملُت 

ععى للىٜٗى  ُت للمٝشوء َو بمشابت الهاحغ لذي ٜاست الىٝذ الزي ًىىلٞ مً اظخجابت مّ٘ش

جدذًذ اإلاىىلٝاث "وفي هزه الخالت ًيؽٕل الٝاست بـ . ِلى اإلاىهج اإلاخبْ في الىق الىٝذي

ه اإلاٝشوء في الىٜذ الزي جٙفله ِىه، والتي جماًض بحن ٜشاءة هزا  ىلُت التي جفله بمىلِى ألـا

ه والخباِذ ًِ ؼشاٟ مّىُاجه  شاءة ٔحره، والتي جم٢ّىه مً العُىشة ِلى مىلِى الٝاست ٜو

ُه بهزه اإلاّىُاث  تها، وفي الىٜذ هٙعه جم٢ّىه مً العُىشة ِلى خش٠ت ِو اإلاباؼشة ؤو مشأو

بر ًفّب ِلى الٝاست ٔحر اإلاعخٕٛش ُ٘ما ًٝشؤ " وال٢ؽٚ مً وسائها ًِ الّالٜاث التي جىٍمها

ل ؤو بحن ما ًم٢ً ؤن ًٝشؤ في الىق وبحن ما " الخمُحز ؤو ولْ خذود دُٜٝت بحن الىاّٜت والخإٍو
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ُت التي ًدىحها الىق" هى مٝشوء ّ٘ال ُت في الاهذماج مْ الشئي اإلاّ٘ش . برا ٘ؽلذ آ٘اٜه اإلاّ٘ش

ت لٝاست الىٝذ وم٢ّىخه مً الُٝام بٝشاءة واُِت  جذوس "ولٝذ ؤجاخذ آلُاث الٝشاءة هزه الٙـش

ماث الٝاثمت ؤو الٙشلُاث 
ّ
ِلى ٘دق اإلاىاْٜ بحن الٝاست واإلاٝشوء ؤ٠ثر مما جىىلٞ مً اإلاعل

معدبىىت مجهاحُت، تهذٗ بلى "٘خ٣ىن اإلاٝاسبت التي ًّٝذمها ٜاست الىق الىٝذي " اإلافادس ِلحها

لخَ " ل ما جٝىْ بحن ال٢خابت والٝشاءة، بحن ال٣اجب والٝاست، بحن ؤلابذاُ ألادبي وهٝذه، وٍُ ـو

خباس للىٝذ الخىبُٝي " ؤٜىي ٘إٜىي اٜتران هزه الالخٙاجت مً بّن هٝذها ألادبي بةِادة الِا

ت مً خال٥ بًشاد الؽىاهذ والاٜخباظاث للخىفُق  الزي ٣ًىن دِما للىفىؿ الىٝذًت الىٍٍش

. ِلحها

ما ٜذمىاه ٠خىىة ؤولى لٝشاءة هق هٝذي ًفلر ألهىاُ الىفىؿ الىٝذًت مْ مشاِاة 

 وظيخّٗش مْ ١ل هُى مً ؤهىاُ الىق الىٝذي ِلى بيُت ١ل هق و٠ُُٙت ،خفىـُت ١ل هُى

ت التي ًدخىحها الىق، مْ مشاِاة  الُٝام بٝشاءة واُِت مّٙعشة ومىّضخت ومداوسة للمّ٘ش

.   خفىـِخه

 النص النلدي الخطبيلي: ااداطسة الظابػت

 

    الىق الىٝذي الخىبُٝي هى الىُى الشاوي مً ؤهىاُ الىق الىٝذي، وظإخاو٥ ؤن ؤوّضر 

بىِخه ومهمت ٜاسثه، و٠ُُٙت ٜشاءة هزا الىُى مً الىفىؿ، ٌعدشمش الٝاست في الىق الىٝذي 

ُخىّج هفه بمعخىي بحشاجي  الخىبُٝي مبادت وآلُاث مىهج مً مىاهج ٜشاءة الىق ألادبي، ٍو

ّذ اإلاماسظت الخىبُُٝت 
ُ
الٕزاء اإلاشجذ الزي ًد٣ي ـذي "دون الىٍشي الزي ٌؽخٕل لمىُا، ح

اث بّما مً ـذاه اث وجد٣ي الىٍٍش ، لزل٤ حععى الىفىؿ الىٝذًت الخىبُُٝت بلى "الىٍٍش

ّنى بخىبُٝها، وبًشاد الىفىؿ "سظم 
ُ
ت ألادبُت، زّم ح اإلاىهج لبدث الًٙ ألادبي، ؤو الىٍٍش

ىائها الىابْ اإلاىلىعي" والؽىاهذ ِلحها ولٝذ جىلذ الٝشاءة مهمت جخلُق الىق الىٝذي . إِل

ٝت اإلاخبّت في مٝاسبخه، و اإلاىدفشة في الىٝل والخٝلُذ، والخلخُق "الخىبُٝي مً الىٍش

والّشك، والخّلُٞ والخاؼُت، والاظخذساٟ والخُّٝب وحععي بلى المبي اإلاجهجي، بةجباُ 

ت، ألّن  الاٜخفاس ِلى مىلُى الٝشاءة في ُٔبت الىعي "خىىاث مدذدة، ومعدىذة بلى مّ٘ش

بُت مخخبىت، جدعم بألُت الخٝلُذ ؤو  الىٍشي ب٢ُُٙت الٝشاءة وآلُاتها وبحشاءاتها ًيخهي بلى ججٍش

. "ِؽىاثُت الخلُٙٞ
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: كساءة النص النلدي الخطبيلي

  ظبٝذ ؤلاؼاسة بلى ؤّن ٜشاءة الىفىؿ الىٝذًت واخذة، ومهمت الٝاست ٘حها واخذة مْ مشاِاة 

ت مً ؤحل جهىك الىٝذ "خفىـُت ١ل هق وبىِخه ألاظاظُت، رل٤ ؤّن ٜشاءة الىٝذ  لشوٍس

ا ومىهجُا وبحشاثُا ، مما ًخدّذد مّه اإلاجا٥ الزي ٌؽخٕل ُ٘ه ٜاست الىق الىٝذي "ألادبي هٍٍش

لضمه الخداوس مّه، خُث ٌععى مً خال٥ الجهىك بالىق الىٝذي بحشاثُا للخإ٠ذ  الخىبُٝي ٍو

ُٙها مً ٜبل اإلاؽخٕل بها، ٘ٝشاءة الىق الىٝذي  مً ٘اِلُت ألاداة ؤلاحشاثُت و٠ُُٙت جٌى

ىّضر 
ُ
ت الىٝذ ألادبي"ج ، ألامش الزي ًخىلب ٜاست مخخق للُٝام بّملُت "بإماهت خذود مّ٘ش

الخىلُذ الابعدُمىلىجي التي ًدخىحها الىق الىٝذي،  

ُت، وهىا  ؤما برا اسجبىذ آ٘اٛ الىاٜذ مْ ٘شأاث الىق الىٝذي، جدٝٝذ بهخاحُت الىق اإلاّ٘ش

، الزي جخد٢م ُ٘ه "بمجشد خفى٥ خىاب الىٝذ ِلى دظخىسه اإلاّشفي"جيخهي مهمت ٜاست الىٝذ 

ىه 
ّ
ُت، جم٢ ُت، لزل٤ ٌؽتره ِلى هاٜذ الىٝذ ؤن ٣ًىن مدعلخا بخبراث مّ٘ش آ٘اٛ الىاٜذ اإلاّ٘ش

 ؤن . مً ملء ٘شأاث الخىاب الىٝذي، التي جش٠ها له الىاٜذ ألاو٥ 
ّ
وما ِلى ٜاست هزا الىق بال

ُت  ّٝذم مسر مّشفي لبيُت الىق ٌعخّحن ُ٘ه بالىـٚ اإلاداًذ ختى ال ًْٝ في مؽا١ل مّ٘ش ًُ

عاهذه في  ٝبل مبذثُا بمّاٗس الىق ختى ال ًدشم هٙعه مخّت الٝشاءة، وَُ ُّٞ ٜشاءجه، ٍو
ُ
ح

ت الٝشاءة والخلٝي في بّذحها  خه ال٣لُت بمىاهج الىٝذ وؤهذا٘ها؛ مما ٌّني ؤّن هٍٍش ٜشاءجه مّ٘ش

ت والىٙعُت وحُّذ  ُت والتربٍى ؽبْ ٠شحرا مً الخاحاث ؤلاًذًىلىحُت واإلاّ٘ش
ُ
الّمىدي وألا٘ٝي ح

ُه؛ ّ٘ٙل الٝشاءة ٌؽمل ٜشاءة : ٜشاءة الىفحن هق ؤلابذاُ وهق الىٝذ وجخذم الىق بىِى

لى الٝاست خعب ؤن ًخإزش بىمارج الىق اإلاخخلٙت م٢ً اِخباس . الىق الىٝذي ؤًما، ِو ٍو

ت، ألامش الزي ًٙترك وحىد هق  اث ٜشاءة هق هٝذي ما ج٢ؽٚ ًِ بىِخه الٍاهٍش معخٍى

ت  هٝذي ؤو ما ٌّٗش باإلاماسظت الىٝذًت التي ًخإملها الٝاست لُخ٢عبه خبرة مخمشلت في اإلاّ٘ش

 
ّ
ت ؤلاوعاهُت، العُاُٜت واليعُٝت، ٘ذساظت الىق الىٝذي ال جخم بال اإلاىهجُت ب٣ل مىاهج اإلاّ٘ش

ؽتره في الىق الىٝذي ؤن ٣ًىن مخبّا  ٌُ في هىاٛ ٜشاءة مجهاحُت لها بّذ ابعدُمىلىجي؛ لزل٤ 

ألخذ مىاهج ٜشاءة ألادب؛ وبرا ١ان اإلاىهج الىٝذي ظالخا ّ٘اال في جدلُل الخىاب ألادبي وفي 

ظبر ؤٔىاسه ٘ةن ألامش خُىما ًخّلٞ بالخىاب الىٝذي وبالخىك في بؼ٣الُت اإلاىاهج راتها ٜذ 

خ٣ئ ِلُه للٙهم؛ ألّن  ٣ًىن مخخلٙا حذا، بر ًفّب ِلى الٝاست ؤن ًىمئن بلى مىهج بُّىه ٍو

ت  خذط ٜاست الىٝذ لِغ في معخىي خذط ٜاست ألادب اإلاتهُب مً اإلاىاهج ومً ١ل مّ٘ش

مىٍمت، ٔحر ؤّن الٝشاءة اإلاىهجُت جممً ل٣ل هُى مً ؤهىاُ الىفىؿ ألادواث اإلاالثمت للخدلُل 

ُت للىفىؿ التي حؽخٕل  بُّذا ًِ اٜتراح مىهج ٜشاجي ٜذ ًخىن الخفىـُاث البىاثُت والىِى

ُٝذ ٜشاءجه وال ٌعخىُْ  ًُ ِلحها، ؤما برا اخخاس ٜاست الىٝذ مىهجا آخش ٔحر مىهج ٜاست ألادب ٘هى 
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است الىق الىٝذي ملضم بمّاًىت اإلاعخىي  مالخٝت الٝاست ألاو٥ في جفىساجه اإلاىهجُت، ٜو

عخدبْ بمّاًىت للمعخىي ؤلاحشاجي لىٝٚ ِلى مذي جىابٞ ؤلاحشاء مْ الىشح  ُِ الىٍشي للىق، ل

حن مً ألابّاد ًخجاوب  ت والخىبُُٝت و٠ال اإلاعخٍى الىٍشي؛ ألّن الّالٜت وزُٝت بحن ألابّاد الىٍٍش

مْ آلاخش ججاوب الخإزش والخإزحر، وبرا ١ان مدىس التر٠حز في زاهحهما مىلُى ؤلادساٟ ومدىس التر٠حز 

في ؤولهما خذر ؤلادساٟ ٘ةّن الٙاِلُت اإلاخبادلت بُجهما ؤمش لشوسي للٕاًت، ألّن ٜشاءة الىٝذ 

ل ما جٝىْ بحن ال٢خابت والٝشاءة وبحن ال٣اجب والٝاست وبحن  معدبىىت مجهاحُت تهذٗ بلى ـو

خباس للٝشاءة الخىبُُٝت باِخباسها الٕزاء اإلاشجذ  ؤلابذاُ ألادبي وهٝذه، وهزا مً ؤحل بِادة الِا

اث بّما مً ـذاه اث وجد٣ي الىٍٍش .  الزي ًد٣ي ـذي الىٍٍش

     ِلى ٜاست الىٝذ ؤن ًخىلى مهمت جخلُق الٝشاءة مً الىٛش اإلاخبّت ٘حها واإلاىدفشة في 

ععي بلى  الىٝل والخٝلُذ والخلخُق والّشك والخّلُٞ والخاؼُت والاظخذساٟ والخُّٝب، َو

ل الىـٚ  ت، وهىا جإحي مشخلت جدٍى لبىها بمىهجُت مدّذدة بخىىاث ومعدىذة بلى مّ٘ش

اإلاداًذ إلاّٗش الىق بلى ٜشاءة جدٍى ب٢شحر مً الخىلُذ وؤلالاءة وجٝىم ِلى الخداوس 

وج٢ؽٚ ًِ وبُّت الىق الىٝذي الذًىامُت وجٙاِل الٝاست ؤلاًجابي، وال ًخىْٜ ٜاست الىق 

ت ؤو ِذم الاظدشماس في اإلاعخىي ؤلاحشاجي ما جّم الخىـل  الىٝذي خلىه مً اإلاىهج باِخباسه مّ٘ش

ما خٛش الىق الىٝذي ِىاـش حؽ٢ُل ؤ٘ٞ الخىْٜ ا٠دعب 
ّ
بلُه في اإلاعخىي الخىٍحري، و١ل

ُت وؤ٘ٞ  ه ًِ اإلاىهج اإلاخبْ وبخذار الاهذماج بحن الّٙالُت اإلاّ٘ش هاس مّا٘س ت إٌل الٝاست ٘ـش

 مٝاـذ معبٝت ٌعإ٥ الٝاست ًِ الٝفذ Iser  ًصز الاهخٍاس، ِلى اِخباس ؤّن الخىْٜ مً مىٍىس 

عخذعى زاهُت  ٌُ برص بىلىح، وسبما  الزي ا٘ترك جدُٝٝه؛ ألّن ١ل ما هٝشئه ٌٕىؿ في را٠شجىا ٍو

لُىلْ بمٝابل خلُٙت مٕاًشة؛ لزا ٘ٝاست الىٝذ مىالب بشبي ٜشاءجه بضمً الٝشاءة وصمً 

ذي  ٥ الخاٍس ذي واإلاّشفي، ألّن الاظخجابت جدبذ٥ مشل ال٢خابت بمٝخط ى الخبذُّ الخلٝي والؽشه الخاٍس

خُت ًد٢مها ابعدُمي مّّحن، وجلٝي الىق الىٝذي ال ًٝٚ ِىذ جإمل اإلاىهج  وؤّن ١ل مشخلت جاٍس

دذر الٝاست جٙاِل مّشفي  ًُ اإلاخبْ و٠ُُٙت اظدشماس ٜاست ألادب آللُاث اإلاىهج، بل ًم٢ً ؤن 

ُت التي جد٢م  خُت واإلاّ٘ش مخىُى مشجبي بٙترة صمىُت معخمشة بلى صمً جخّٕحر ُ٘ه الؽشوه الخاٍس

خ الخلٝي Jaussالىق الىٝذي والزي ًذخل لمً ما اـىلر ِلُه   الزي ًخممً سدود جاٍس

ألاّ٘ا٥، وج٢مً ُ٘ه الُٝمت الخُُٝٝت ل٣ل بوؽاء بّذ مشوسه ِلى مد٤ الخلٝي والخىلُذ لُٝم 

خفب ألادب في ممامُىه ٠ما حذًذة؛ 
ُ
٘لٝذ اظخىث الٝشاءة مٝىلت راث ٘اِلُت بحشاثُت ج

ّٝذم ٜشاءة هٝذًت همىرحُت، اإلاهم ؤن ج٣ىن  ًُ جخفب الىٝذ في آلُاجه، وال جىالب الٝاست ؤن 

ٞ سّد ّ٘ل بصاء هزا  ّٝ است ٜذ خ جٙاِلُت ج٢ؽٚ ًِ الّالٜت الىاججت بحن هق هٝذي مىجض ٜو

الىق، والٝاست الزي ًخشج مً ٜشاءجه بمىٍىس مخ٣امل مّىخذ ٣ًىن ٜذ اسج٢ض في مىٍىسه بلى 

له ؤو ما ًفىلر ِلُه الٙهم الزي ٌّخمذ الاظخجابت   Responsiveالىق ومىهجه وظعى بلى جإٍو
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understanding ه هق ببذاعي
ّ
، ٘الٝاست الخذاسي ًخّامل مْ الىق الىٝذي ِلى ؤظاط ؤه

ماسط مّه وٝىط الخ٤ُ٢ٙ ال٣امل التي ًماسظها ِىذ حّامله مْ الىق ألادبي؛ رل٤ ؤّن ١ل  ٍو

ج٤ُ٢ٙ ًٙخذ هٙعه ؤمام ج٤ُ٢ٙ آخش، وبالخالي ًم٢ً جىبُٞ بظتراجُجُت الخ٤ُ٢ٙ ِلى الىق 

ُّذ ٠خابخه،  ه ًيخجه َو
ّ
ٝخه بل به الىٝذي، ٘الٝاست مً مىٍىس ج٣ُ٢ٙي ال ًّٙعش الىق بىٍش

ّٝذم ًُ  مً ج٤ُ٢ٙ آلُاث الٙهم خُث 
ً
 ٜشاءة ابعدُمىلىحُت للّٙل الٝشاجي الىٝذي اهىالٜا

ىامل جخذاخل  ت بلى ؤلاحشاء الّٙلي وما ٢ًخىٙه مً ٌشوٗ ِو ألاولُت، وسـذ مشحُّاتها ال٢ٍٙش

. في معاسه

ل بلى مشخلت  جدخم الُٝام بّملُت "      هق الىٝذ ألادبي ًدخاج بلى هٝذ هٙعه، وسبما ٜذ ـو

، وجخلُفه مما ٜذ ًلخٝه مً لّٚ "ؼاملت إلاشاحّت مخخلٚ م٣ىهاجه وآلُاجه وؤوعاٜه

ت في ؤلابذاُ، "وجلُٙٞ؛ و خه بمىإي ِما ؼاُ مً سواهت وهخبٍى لم ج٢ً سواهت الىٝذ وهخبٍى

ب واإلإامشة والخذازت ، ٘ٝذ ًفِب الىٝذ ما ؤـاب ألادب، وبالخالي ٘هى ًدخاج "بذِىي الخجٍش

م مً ؤّن ؤدواث هزا اإلاىهج  م٢ً الاظخّاهت بإدواث هٝذ الىٝذ إلاشاحّخه، بالٔش بلى هٝذ الىٝذ، ٍو

ْ، وجشاعي خفىـُت الخىاب ألادبي،  ووظاثله في خذ راتها جخمحز بالخّمُم، ل٢جها جٝبل الخىَى

ٝت اإلاٝاسبت، هى "ألّن  اماث وٍش ت الٝاست، وبٔس ما ٌعٓى للٝشاءة اإلاىهجُت بم٣اهُت الجمْ بحن خٍش

ْ آلالُاث "الهذٗ الخىٍُمي ؤلاحشاجي الزي حععى بلى جدُٝٝه ، بمّنى ؤهه بةم٣ان الباخث جىَى

ىت الىعي الخام بالٕاًاث اإلاشحىة ٞ اإلاادة مجا٥ الذساظت والخدلُل، ؼٍش . وألادواث اإلاىهجُت ٘و

جخمحز ؤدواث هزا اإلاىهج بالذًىام٢ُت والٙاِلُت، هدُجت جٙاِلها مْ ِىاـش الّملُت ؤلابذاُِت 

الىْٜ الجمالي وبىاء الزاث الٝاسثت، الخٙاِل بحن بيُت الىق وبيُت ّ٘ل الٝشاءة، : حمُّها، مجها

هم الخىىس ألادبي، اإلاعا٘ت الجمالُت،  بحشاءاث الٝشاءة وآلُاث بهخاج اإلاّنى، ؤ٘ٞ الاهخٍاس ٘و

خفب "اهذماج آلا٘اٛ، اإلاخّت الجمالُت، ولٝذ 
ُ
اظخىث الٝشاءة مٝىلت راث ٘اِلُت بحشاثُت ج

ًيؽٕل بخإـُل "، مما ٌّني ؤّن هاٜذ الىٝذ "ألادب في ممامُىه ٠ما جخفب الىٝذ في آلُاجه

ت في الٝشاءة ما٥ ألادبُت ٜشاءة واُِت، وال "هٍٍش ً هزه ألادواث مً بِادة ٜشاءة ألِا
ّ
م٢

ُ
؛ بر ج

حّني بإن الباخث ًٝدمها في ؤي دساظت، وبهما ًىبٞ آلُت مً هزه آلالُاث بىاء ِلى الٕاًت 

.   اإلاعتهذ٘ت؛ ألن الخفىـُت الشٝاُ٘ت جٙشك ِلى الباخث ؤداة دون ؤخشي 

ت ؤخشي جخجاوصه دون ؤن جىٙفل " ا للىٝذ، ٘ةن الىٝذ مىلُى إلاّ٘ش ولئن ١ان ألادب مىلِى

لِغ مّش٠ت، بل الخٙاث ًِ الفمم ؤو الاخخاله ؤو الاؼدباٟ، مما "، وبالخالي هٝذ الىٝذ "ِىه

ت: هى ٔالب بحن الٝشاءة وال٢خابت، بلى ، مما ًذخله لمً ِملُاث الخداوس، ِلى اِخباس ؤّن "خىاٍس

ُٝم خىاسا مْ الخىاباث العابٝت له، الخىاباث " ًُ ١ل خىاب، ًِ ٜفذ ؤو ًِ ٔحر ٜفذ، 

، وبما ؤّن هٝذ الىٝذ خىاب ٜذ ُظبٞ بخىاب ؤو٥ هى خىاب هٝذ "التي حؽتٟر مّه في اإلاىلُى
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، ٘بةم٣اهه ؤن ٌّٝذ جداوسا مْ الىٝذ ألادبي، الزي ١ان  ؽتٟر مّه في اإلاىلُى ًداوس "ألادب، َو

ٝاسبه مً ؤحل "ألادب زم ؤـبذ ًداوس الىٝذ مً خال٥ مداوسجه ألادب الخىاس مْ "، ٍو

ىال بلى جمدُق اإلاماسظاث  ذ، ـو لت في الخجٍش ُت اإلأى ت، ومٕامشاجه اإلاّ٘ش اظخٝفاءاجه الىٍٍش

، في لىء الخىىساث الخاـلت في اإلاؽهذ الىٝذي، وبهزا ٣ًىن هٝذ "الىٝذًت وجُُٝم خفادها

ا للخذاسي في اإلاؽهذ الىٝذي"الىٝذ  ، ًٝاسب خىاب هٝذ ألادب، "خىاسا هٝذًا وهٝذا خىاٍس

خداوس مّه في لىء الخىىساث الىٝذًت الخاـلت، واإلاشجبىت بالضمً، وبالخالي  ِلى الىاٜذ "ٍو

اثٙه اإلاخّذدة ، ٘ىٝذ الىٝذ "الخىٜٚ ١ل ٘ترة مً الضمً لخمدُق هزا اإلاٝترب، ومعاءلت ٌو

، و حّخبر "دوس الىاٜذ في جدذًذ وحُّحن ؤو ختى جإظِغ وحؽ٢ُل مىلُى هٝذه"ًى٢ّغ مّه 

، ٘ٝذ ؤجاح هٝذ الىٝذ بم٣اهُت "وعي الىٝذ بمشوسة هٝذ الزاث"ِملُت الخٙاث الىاٜذ لىٝذه 

الاخخٙاء باو٣ّاط الىٝذ ِلى هٙعه، وبذ٥ ؤن ًخخز ِمال ؤدبُا ًىٝذه، ًىٝذ ِمال هٝذًا، 

اث الٝاثمت واإلاخىاسزت ىّضر الٙشلُاث التي حعدىذ بلحها اإلاىاهج والىٍٍش ، والتي خبرها "لُخخبر ٍو

فىلر ِلى هزه اإلاماسظت الىٝذًت هٝذ الىٝذ الخىٍحري  . الىاٜذ مً خال٥ مٝاسبخه الىفىؿ، ٍو

        جخم ٜشاءة الىٝذ مً خال٥ ج٤ُ٢ٙ اإلاٝشوء وبِادة بىاثه مً حذًذ، الخإمل في حمالُخه 

ّخبر الىٝذ ألادبي  ت ؤدواتها اإلاىهجُت "ومداوسجه، َو مً ؤهم اإلاجاالث التي خبرث ٘حها اإلاّ٘ش

، مما ظاِذ في اظخدذار هٝذ الىٝذ ٠دٝل مّشفي حذًذ، ًداو٥ اظدشماس ؤدواث "اإلاعخدذزت

ذ جإحى لخىاب هٝذ الىٝذ ؤن ٌعخُٙذ مً  ُت خذًشت، في مٝاسبت خىاب الىٝذ، ٜو ج٢ى٤ُ "مّ٘ش

ه الزي بذؤه ٘ىاهى الخذازت، وظاِذ هزا الخ٢ى٤ُ، الىاٜذ الخ٣ُ٢ٙي، في ٤٘  الخجضثت والدؽٍى

، دون الاظخّاهت بألُاث وؤدواث مٕاًشة لؤلدواث التي اظخّملها "ِمله الىٝذي راجه وؤهٍمخه

الخجاوب الزي ًْٝ بحن سئٍا ِالم الٝاست "الىاٜذ ألاو٥، وبهزا ج٣ىن مماسظخه الىٝذًت هخاج 

ا ِالم الىق اإلاٝشوء لى هاٜذ الىٝذ ؤن ٣ًىن "وسٍئ ، الزي ًخخز مً "، ِو اإلاالخَ اإلاعخٕٛش

ٞ هزا اإلابذؤ، ًداو٥ الٝاست الىاٜذ، بذال مً ؤن ٌّخزس  لى ٘و اإلاالخٍت والاظخٕشاٛ مبذؤ له، ِو

ت  مً ٌهىس الخىا٘ض ِىذما ال ج٣ىن مٝفىدة ِلى هدى واُ، ؤن ًٙصر ًِ خىا٘ضه للمّ٘ش

". بىـٙها ِٝلىت إلاجاهشجه بهزه

الٝاست الىاٜذ الٙشد الىاعي بإٔشاك الىٝذ وخىا٘ضه الزي "      مما ٌّني ؤّن الىٝذ ًدخاج بلى 

مّمىه حهىد هٝذًت ، مً خال٥ ؤلالا٘اث "بةم٣اهه جىظُْ هىاٛ الخىاب الىٝذي ٍو

مها بأساء هٝذًت، مشل الىاٜذ ألادبي، وبالخالي ًم٢ً للىٝذ ألادبي ؤن ًذخل مْ  ِّ ذ وؤلالاءاث، ٍو

، وهٍشا ألّن "ِفشا حذًذا ومشخلت حذًذة بخّٕحر هٍشة الزاث بلُه ؤو جدذًٝها ُ٘ه"هٝذ الىٝذ 

الىٝذ ًخشج بجملت مً الّالٜاث مً خال٥ مّاًيخه للىق ألادبي، ّ٘لى هاٜذ الىٝذ ؤن حهخم 

اث هٝذًت، ؤو في لىء اإلاىهج الىٝذي الزي  بمشاحّت هزه الّالٜاث وجُُٝمها في لىء هٍٍش
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جب ؤلاؼاسة بلى ؤّن  ه ًْٝ داخل داثشة "اظخّان به الىاٜذ ألادبي، ٍو
ّ
الىق الىٝذي، مً خُث به

التي ٜشت بها الىق ألادبي، ألّن جىخُذ " ألادب، ِلُه ؤن ٣ًىن ٔحر ٜابل للٝشاءة بىٙغ الذسحت

آلُاث الىٝذ وهٝذ الىٝذ، ظخادي خخما بلى هٙغ الىدُجت، ألامش الزي ًخىلب اهخٙاء بخذي 

ىا إلاىهج هٝذي "الخىابحن، وجشاحّه لخعاب آلاخش، مما ٌّني ؤّن ٜشاءة الىٝذ  ِّ لِعذ اخخُاسا ب

ٝت دًذا٠خ٢ُُت مخّالُت ًِ ٌشوٗ وخفىـُاث الاهجاص، وبهما  بُّىه، مشلما ؤجها لِعذ وٍش

، اظدىادا ِلى اإلاىلُى اإلاىىلٞ مىه؛ ؤي ؤّن هاٜذ الىٝذ مىالب ؤن "هي ٜشاءة جخمىلْ بىعي

ادة خلٞ الّمل "ًىدفش  ٛ لل٣اجب، وللّمل الزي ؤبذِه ال٣اجب، وإِل
ّ
في داثشة اليؽاه الخال

". هٙعه في ؤِماٛ الٝاست 

بلى بزاسة ٜماًا الىٝذ راجه، "     ل٢ً ال ًٙهم مً هزا الاهدفاس اإلاّشفي ؤّن ٜاست الىٝذ ٌععى 

، ًىىلٞ مً الٝمُت التي "بٝذس ما ٌععى بلى ال٢ؽٚ ًِ لىابي الّملُت الىٝذًت هٙعها

ً مً الىٜٗى ِلى حملت الٝىاِذ والٝىاهحن التي جمبي هزه 
ّ
ؤزاسها الىاٜذ ألادبي لُخم٢

ت، "الٝماًا؛ مما ٌّني ؤّن هٝذ الىٝذ  هى ٘دق إلاا ٜذ ًخممىه الخىاب الىٝذي مً ؼٍّش

، ألامش الزي ًيخٙي "ُ٘خدى٥ بّٙل رل٤ بلى مىلُى للىٝذ بّذ ؤن ١ان في مبذثه خىابا هاٜذا

داو٥ بِادة ٜشاءة الخىاب الىٝذي بألُاث  مّه ؤّن هٝذ الىٝذ اخخالٗ مْ الىق اإلاىٝىد، ٍو

داو٥ ؤن ًٝٚ ِلى مذي اظدُٙائها للؽشوه التي  مٕاًشة آللُاث الىاٜذ، وبهما هى ٌّاًجها ٍو

جد٢مها، ل٢ُؽٚ ًِ مذي وعي الىاٜذ بها، لهزا ال ًم٢ً لىاٜذ الىٝذ ؤن ًخخاس اإلاىهج الىٝذي 

ّاًً به الّمل اإلاىجض، وال ٌعخخذم اإلاىاهج اإلاّّذة لذساظت ألادب في دساظخه للىٝذ،  معبٝا، َو

٘ٝذ خذر خلي ِلى اإلاعخىي اإلاٙاهُمي لذي هاٜذ الىٝذ، ظببه ؤّن هٝذ الىٝذ ٜذ خشج مً 

ال ًٝشؤ هٙعه "ـلب الىٝذ ألادبي، مما ؤدي باإلاؽخٕلحن بلى اظخّما٥ مىاهج هٝذ ألادب، ٘الىٝذ 

ُت، ٘زل٤ ؤؼبه  بدؽبُه الص يء بىٙعه، ٠ما ًٝى٥ - في اظخدالخه–بىٙعه ؤو بإدواجه اإلاّ٘ش

، هٝذ الىٝذ له ٠ُان مّشفي خاؿ به، ومً ٔحر اإلاىاظب مٝاسبت الىٝذ "البالُٔىن الٝذماء

جىص  ُت، ٜبل ٜشاءة الىق مىلُى الذساظت، ٍو اظخخذام اإلاىهج في "بمىاهجه وؤدواجه اإلاّ٘ش

ٝت التي ٤٢ًٙ بها الىق ألادبي ه اٜتراح "ج٤ُ٢ٙ الىق الىٝذي بىٙغ الىٍش
ّ
، ل٢ً ال ًٙهم ؤه

. إلجباُ مىاهج ٜشاءة ألادب ٠ألُت لٝشاءة الىٝذ

:النص الظسدي:  ااداطسة الثامنت  

: جمهيد

    حهخم ٜاست الىٝذ بالخىٍحر والخىبُٞ الزي ًخمخن ِىه الىق الىٝذي الىٍشي والىق 

حن مىٙفلحن، الاهٙفا٥ في اإلاعخىي ؤلاحشاجي ٘ٝي،  الىٝذي الخىبُٝي، ل٢ً ال ًٙهم ؤّن اإلاعخٍى
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حن مً ألابّاد ًخجاوب مْ "ألّن  ت والخىبُُٝت، ٢٘ال اإلاعخٍى الّالٜت وزُٝت بحن ألابّاد الىٍٍش

آلاخش ججاوب الخإزش والخإزحر، وبرا ١ان مدىس التر٠حز في زاهحهما مىلُى ؤلادساٟ، ومدىس التر٠حز في 

، ِلى اِخباس ؤّن "ؤولهما خذر ؤلادساٟ، ٘ةن الٙاِلُت اإلاخبادلت بُجهما ؤمش لشوسي للٕاًت

ت التي ًٍهش اظدُّابها ِلى معخىي الخىبُٞ،  اإلاعخىي الخىٍحري حهذٗ بلى الىٜٗى ِلى اإلاّ٘ش

ّخبر اهدباه هاٜذ الىٝذ بلى اإلاعخىي الىٍشي  ؼشه الصم لىـى٥ ال٢ٙش الىٝذي ألادبي بلى "َو

ّمٝها، ِلى هدى  دسحت مً الا٠خما٥ التي ٌعي مّها هٙعه، الىعي الزي ًىّىس آ٘اٛ ٜشاءاجه َو

ت  ًخجاوص ؤهم ظلبُاجه آلاهُت التي جخمشل ُ٘ما ٜذ وؽهذه مً اخخال٥ الخىاصن بحن الىٍٍش

واإلاماسظت، ِلى اِخباس ؤّن مٝاسبت اإلاعخىي الىٍشي ٌعخّحن به الٝاست لخُُٝم اإلاعخىي 

. ؤلاحشاجي، لزل٤ ٌّخبر ؼشه لشوسي في اإلاعاءلت التي ًجشحها الىاٜذ للىٝذ ألادبي

ُٙت ألاظاظُت في ٔالبُت ؤؼ٣ا٥ الخىاب الىٝذي"          وحّخبر  ُٙت ؤلادسا٠ُت هي الٌى " الٌى

ما ًخدٝٞ 
ّ
ُت، وبه بما ٘حها ٜشاءة الىق الىٝذي، الزي ال ٢ًخٚ بالىٜٗى ِلى اإلاٝىالث اإلاّ٘ش

م٢ىىا الٝى٥ ؤّن مخىلباث ٜشاءة  مجها في اإلاعخىي الزي ًخخزها ُ٘ه الٝاست ٠إداة وآلُت، ٍو

ذي للّلىم، مً خُث "الىق الىٝذي ؤو  هٝذ الىٝذ جخّلٞ باإلدساٟ الابعدُمىلىجي والخاٍس

وؽإتها وؤظعها وخذودها؛ ٘الخإ٠ُذ ِلى الٙهم وؤلادساٟ لشوسة جخىلبها ِملُت الٝشاءة، 

ت، وألّن  الٝىب الجمالي هى ِملُت ؤلادساٟ التي ًٝىم بها "السجباه بيُت الىق الىٝذي باإلاّ٘ش

ؤو الىاٜذ الزي ًىجض هفا هٝذًا بىاءا ِلى اظخجابت جىلذث مً ٜشاءة هق ؤدبي، مما " الٝاست 

ُٙت ؤلادسا٠ُت وجدذر له  ٌّني اظدىاد ٜاست الىٝذ ِلى الاظخجابت الجمالُت لخخدٝٞ له الٌى

ُت . اظخجابت مّ٘ش

 :النص النلدي الظسدي

ٝفذ به الىق الىاجج ًِ ٜشاءة هق ؤدبي ظشدي        هُى مً ؤهىاُ الىفىؿ الىٝذًت، وٍُ

ؼّش وظشد، وجذخل لمً الىفىؿ الىٝذًت العشدًت : ِلى اِخباس ؤن هىاٟ حيعان ؤدبُان

جل٤ الذساظاث الّشبُت التي ّٜذمذ للخٝل الىٝذي و١ان ؤصخابها ٜذ اهخٝىا ٘حها الخىحهاث "

ّذمذ مً 
ُ
اث التي ًدىاولىجها، ومً بحن الذساظاث الاهخٝاثُت هجذ الذساظت العشدًت التي ٜ والىٍٍش

وٗش الىٝاد والباخشحن للخٝل الىٝذي ووٌٙىا ٘حها آلُاث ِلم العشد، خُث اجبْ ٘حها مىجضحها 

ت العشدًت الٕشبُت ، مً "الخىى الخدلُلُت للخٝىُاث واإلاٝىالث العشدًت التي ٜالذ بها الىٍٍش

بحن الىفىؿ الىٝذًت العشدًت والتي جىمبي مْ ما ُٜل ًِ الىق الىٝذي العشدي هجذ 

ً مً بلىسة "والزي بزله في مجا٥ العشدًاث؛ خُث " طػيد ًلطيو"حهذ الىاٜذ اإلإشبي 
ّ
جم٢

لْ ِلحها واو٢ّعذ في مالٙاجه الىٝذًت التي ؤزشي بها الخش٠ت 
ّ
اث العشدًت الٕشبُت التي او الّىٍٍش

ّخبر هفه الىٝذي اإلاّىىن ". الىٝذًت الّشبُت ب في الخىاب - الٝشاءة والخجشبت :وَُ خى٥ الخجٍش
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 1985الفادس ًِ داس الشٝا٘ت لمً ظلعلت الذساظاث الىٝذًت لعىت - الشواجي الجذًذ باإلإشب

ه 
ّ
بذاًت "ولٝذ ٘شك هزا الىق الىٝذي هٙعه ِلى ٜشاء الىفىؿ الىٝذًت  ِلى اِخباس ؤه

ذ ألاظئلت خى٥ هٙعه ؤ٠ثر مما ًٝترح ؼِئا جهاثُا
ّ
ّخبر هق الٝشاءة "البذاًاث ومؽشوِا ًىل ، وَُ

ٞ اإلاىهج "والخجشبت  ل ٘حها ـاخبها ؤسبْ سواًاث في ألادب اإلإشبي اإلاّاـش ٘و
ّ
ججشبت مشحرة خل

شاثه " البيُىي الؽ٢لي ومفىلخاجه
ُ
ٌّتٗر ُ٘ه ـاخبه "٘هى هق هٝذي ظشدي مً مىٍىس ٜ

بةجباِه الاججاه البيُىي في جدلُل الىق العشدي، ألامش الزي جخىلبه وبُّت الذساظت التي 

ت، ٘الىاٜذ ٌّلً ًِ  اًتها اإلايؽىدة؛ ؤي البدث في م٣ىهاث الخىاب الشواجي البيٍُى ًٝىم بها ٔو

ت العشدًت التي اهخذي بها بالمبي في  اظخٙادجه مً العشدًاث، ل٢ّىه لم ٢ًؽٚ ًِ الىٍٍش

اح  ه ؤوحذ لذساظخه بّن ألادواث ؤلاحشاثُت لُبذؤ بها مماسظخه الىٝذًت؛ وهي الاهٍض
ّ
هٝذه، ٔحر ؤه

ت " لحمداني"العشدي، واإلاُشاٛ العشدي، الخلُٙت الىفُت، والتي اِخبرها  خاسج الذساظت البيٍُى

مُذان خاؿ مً مُادًً الذساظت البىاثُت حهخم بالخ٣ي ؤظاظا، ٘تر٠حز "العشدًت؛ التي هي 

الىٝاد ِلى اإلاىهج اإلاخبْ في جدلُل الىفىؿ العشدًت، ِلى ؤظاط ؤّن الىٜٗى ِلى اإلاىهج مهمت 

.  ٜاست الىٝذ

" بناء الشخصيت السئيظيت في زواًاث نجيب مدفىظ ":ًىحذ ؤًما هق هٝذي ظشدي بّىىان

اخخاس ُ٘ه ؼِئا مً البىاثُت والعشدًت واِخمذ "، خُث 1986 ظىت بدزي غثماووالزي ؤهجضه 

ت ظشدًت مشل ؤهماه بىاء الصخفُت  ِلى اإلاىسور البروبي والباسحي، واظخّان بمّىُاث بيٍُى

الشثِعُت وببّن اإلافىلخاث الخذًشت اإلاعخخذمت في اإلاىهج البىاجي، ومضج الىاٜذ بحن ِذة 

ت وظشدًت:مىاهج  ُٙت وبيٍُى بناء الشخصيت "الخَ ؤّن ٜاست الىق الىٝذي العشدي "  ـو

ض ٜشاءجه ِلى اإلاىهج الىٝذي اإلاخبْ، وبرا ما ١ان الىاٜذ " السئيظيت
ّ
ِلى وعي " غثماو بدزي "س٠

مشلها  ًُ بألُاث ٜشاءة الىق ألادبي العشدي، ومىلْ ِلى اججاهاث هٝذ العشد الٕشبُت ٠ما 

ٝت ٘ٝي؛ " بسوب" و"بازث" ٝشؤ بهزه الىٍش ًُ ٙهم مً هزا ؤّن الىق الىٝذي العشدي  ًُ ل٢ً ال 

م٢ً جٝذًم  ٘ما ُٜل ًِ الىق الىٝذي ًم٢ً اظدشماسه مْ حمُْ ؤهىاُ الىفىؿ الىٝذًت، وٍُ

ٜشاءة وعُٝت ؤو ظُاُٜت للىق وهخدبْ الىاٜذ وزٝا٘خه الىٝذًت وجىحهه الىٝذي ومشحُّاجه 

ّاًً الىق في بىِخه اليعُٝت وهبذؤ بّخباجه الىفُت مً 
ُ
الىٝذًت و١ل ما ًمذ للعُاٛ، ؤو و

اثمت اإلافادس واإلاشاحْ، و٠ال الٝشاءجحن هذ٘ها  اث ٜو هشط اإلاىلِى الّىىان بلى اإلاٝذمت ٘و

.  مداولت الىٜٗى ِلى اإلاىهج اإلاخبْ في الىق

ىىهه بـ" غبد الحميد بىزاًى" ولذًىا هق هٝذي ظشدي حضاثشي ؤهجضه -منطم الظسد: ِو

 ومً ِخبت الٙهشط هجذ الىق مّٝعم بلى 1994طنت - دزاطاث في اللصت الجصائسيت الحدًثت

اللظم  هٍشي مّهذ ُ٘ه الىاٜذ إلاىاهج هٝذ الىق ألادبي، وحّل  اللظم ألاول :زالزت ؤٜعام
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ٜاسب في الٝعم الشاوي هفىؿ الٝفت الٝفحرة  بحشاجي، خُث مً هفهالثاني والثالث 

ت، وفي . ٜاسب الشواًت ؤًً بدث ٘حها ًِ البيُت الضمىُت واإلا٣اهُت اللظم الثالث الجضاثٍش

ٝت اإلاىهجُت لٝشاءة الىفىؿ  وباالهخٝا٥ بلى ِخبت اإلاٝذمت هجذ الىاٜذ ٜذ جدّذر ًِ الىٍش

ُت التي جفىْ ؤدبُت  ألادبُت ٠ما وشخها الؽ٢الهُحن الشوط واإلاخمشلت في دساظت الخفاثق الىِى

ذا ؤّن ما جٝى٥ به ألادبُت هى 
ّ
ألادب وججّله خىابا مخماًضا ًِ باقي الخىاباث ألاخشي، ما٠

ا٥ بمشوسة بِادة الىٍش في الٝشاءة العُاُٜت التي  الجاهب الزي تهخم به الذساظت ألادبُت، ٜو

ش بٝذستها ِلى ٠ؽٚ بّن الخٝاثٞ  ّٝ ًُ اظخمذث مىاهجها ووشاثٞ بدثها مً الّلىم، خُث 

والخىاؿ ألادبُت، ل٢ّجها ٔحر ٜادسة ِلى ؤلا٘ادة التي جّٝذمها ألادبُت؛ ٘هزه الّلىم بٝذس ما 

ؤ٘ادجىا في ٘هم بّن الجىاهب، ؤبّذجىا بىٙغ الٝذس ًِ الٕشك الزي ًجب ؤن حععى بلُه 

ذ جدضم خى٥ 
ّ
خدذ اإلاجا٥ ؤمام س١ام مً ال٢خاباث الىٝذًت التي ٌل دساظت الىق ألادبي ٘و

ت خٝاثٝها الهخمام هزه الّلىم بخاسج الىق  الىفىؿ ِاحضة ًِ اظخ٢ىاه ؤظشاسها ومّ٘ش

وبهما٥ البيُت الٙىُت التي ججّل مً الىق هفا، ٠ما ؤّن الٙاثذة مً الٝشاءة حّىد ِلى هزه 

ت ٌاهشة بوعاهُت، مممىن بًذًىلىجي ٜذ ٣ًىن احخماعي 
ّ
الّلىم التي حّاملذ مْ الىق ِلى ؤه

عهم في بخذار اظخجابت حمالُت ٌُ ذي ٘لعٙي، مهملت ١ل ما بةم٣اهه ؤن  . هٙس ي جاٍس

الزي ِالج هق " ػكسي اابخىث"      مً بحن الىفىؿ الىٝذًت العشدًت هق هٝذي إلاىجضه 

طيية :"بٝشاءة هٝذًت ِىىجها بـ" اله خظيو:  لـألاًامظشدي ٌّٗش بالعحرة، خُث خّق هق 

 ولٝذ 1992الزي ؤهجضه ظىت " الظيية الراجيت في كخاب ألاًام لطه خظيو:طيية آلاحي -الغائب

اسبها مً "اخخاس الىاٜذ هزه العحرة  ُت والىٝذًت الجذًذة، ٜو لُخخبر ٘حها جإزشه بالجهاحُاث اإلاّ٘ش

ت مّاًحرا ال مىاؿ مجها، خاـت وخذة  ذ اخخبر ٘حها مً الىاخُت الىٍٍش خُث هي هق ؤدبي، ٜو

 .Ph أيليب لىحىو "، مّخمذا ِلى "الصخفُت-الشاوي "الشاوي والصخفُت، ووخذة اإلاالٚ و

Lejeune "اايثاق الظيي ذاحي: "في ٠خابه Le Pacte Autobiographique"1975 ٚ  ولٝذ ٜو

ِلى مُله الىٝذي لالججاهاث الجذًذة، " ػكسي اابخىث"ٜاست الىق الىٝذي الزي ؤهجضه 

اث اإلا٣ىهت للىق في هق العحرة، مخإزشا  اث جىاوله للفىّت والعشد واإلالٌٙى مً خال٥ معخٍى

بىشوخاث الؽ٢الهُحن الشوط، وفي الىٝذ الخىبُٝي اِخمذ الىاٜذ جهاحُاث الاججاهاث الىٝذًت 

فش هٝذه ِلى الىق مً داخله؛ وهزا ما ًجّل  الجذًذة في جدلُله دون حّعٚ ؤو ابدعاس، ٜو

ُا وهٝذًا لجهاحُتها الىٝذًت  هٝذه الخىبُٝي مً الىمارج ألا٠ثر بؼشاٜا بُاهُا وألا٠ثر جمل٣ا مّ٘ش

ً  ٘الخَ ؤّن الٝاست للىق العشدي .الجذًذة في خش٠ت هٝذ الٝفت والشواًت في الّٝذًً ألاخحًر

ام بىـٙه، وجدذر ًِ مذي وعي  ت اإلاىهج اإلاخّبْ في الىق الىٝذي ٜو ض في ٜشاءجه ِلى مّ٘ش
ّ
س٠

الىاٜذ آللُاث اؼخٕا٥ اإلاىهج، و٠ُُٙت اظدشماسها مً خال٥ خذًشه ًِ اإلاعخىي ؤلاحشاجي في 

مما ٌّني ؤّن ٜشاءة الىق الىٝذي زابخت، هي ٜشاءة مجهاحُت ال جخّٕحر بخّٕحر . الىق الزي ٜشؤه
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الٝاست ؤو اإلاٝشوء ؤو هُى الىق، هذٗ الٝاست الىٜٗى ِلى اإلاىهج اإلاخبْ ومذي وعي الىاٜذ به 

. و٠ُُٙت اظدشماسه الزي ٢ًؽٚ ِىه اإلاعخىي الخىبُٝي ؤلاحشاجي

وبةم٣ان الٝاست الخفى٥ ِلى هفىؿ هٝذ العشد الزي خاك ٔماسها هٝاد ِشب بخإزحر مً 

دص ى، ٘اإلؼ٣ا٥ لِغ في الىق، وال في الٝشاءة 
ُ
الاججاهاث الخذًشت في الٕشب، التي ال حّذ وال ج

ذسجه ِلى  ُه لّملُت الٝشاءة ٜو التي ال ًخّٕحر هذ٘ها بخّٕحر اإلاٝشوء، ؤلاؼ٣ا٥ في الٝاست ومذي ِو

. الخٙاِل والاظدشماس آللُاتها

 الػخباث النصيت: ااداطسة الخاطػت

. نؼأتها وبداًت الاهخمام بها: الػخباث النصيت    

اث الىق، مْ اهخٝا٥ العلىت للىق باِخباسه       بذؤ الىعي بالّخباث الىفُت مْ ٌهىس هٍٍش

م٢ً لّخباث الىق ؤن جخ٢ٙل بخجلُت الىق دون الاظخّاهت  بيُت دالت م٢خُٙت بزاتها، ٍو

ىحذ للىق الىٝذي ِخباث هفُت مشله مشل الىق ألادبي حّمل ِلى  بّىاـش خاسج هفُت، ٍو

ل مجها الىق الىٝذي؛ ٘مىجضه مىالب 
ّ
ُت التي ًدؽ٣ بىلْ "جىحُه الٝاست بلى البيُت اإلاّ٘ش

عاهم ؤًما في  ٌُ ما 
ّ
ىّحه ِملُت الخلٝي، وال ًٙترك ٠ٙاءة لذي اإلاشظل بلُه، وبه

ُ
ٜىاهحن ج

ٞ الخٙاِل مْ بيُاث الىق، ومً بُجها الّخباث الىفُت والتي ؤـبذ الاهخمام " بخذاثها ًِ وٍش

ادة الىٍش في مّماس الىق؛ ٘الىٜٗى ِىذ الّخباث هى جىٜٚ ؤمام مخخلٚ "بها بمشابت دِىة  إِل

 paratexteلالـىالح الٙشوس ي "، ولٝذ ُولْ مفىلر الّخباث الىفُت ٠مٝابل "مىاـاجه

ً : وحّني مجمُى الىفىؿ التي جدُي بمتن ال٢خاب مً حمُْ حىاهبه ىاٍو خىاػ وهىامؾ ِو

حرها مً بُاهاث اليؽش اإلاّشو٘ت هاسط ومٝذماث وخاجمت، ٔو ُت ٘و بر ًبذؤ " سثِعت وؤخشي ِ٘ش

الخٙاِل الىص ي جدٝٞ ؤلامعاٟ بمجمل الّالٜاث التي "الٝاست في الٝشاءة مً الّخباث؛ ٘مْ 

خُث " جفل الىفىؿ بّمها ببّن، والتي ـاسث جدخل خحزا هاما في ال٢ٙش الىٝذي اإلاّاـش

، وؤخزث م٣اجها  ُ٘ما ًخّلٞ Seuilsِٗش الخٝل الىٝذي اإلاّاـش جذاوال إلافىلر ِخباث 

ً والّىاـش ألاخشي في الىق اإلااوش خفىـا مىز وؽش ٠خاب الّخباث لجحراس حىِذ  " بالّىاٍو

Gérard Genette لي وهى الىق"خُث حّل مجها ا للخىاب ألـا والزي ال ًم٢ً " خىابا مىاٍص

. بٔٙاله ؤزىاء ِملُت الٝشاءة

: غخباث النص النلدي -

حرة  ذ "٠ما جىحذ دساظاث ٘و حٍش
ُ
ذ بالّٙل مداوالث الىٝذ في مىلُى الّخباث؛ خُث ؤ

ّ
ا٠

ُ
ج

ىاهِىه " بدىر اهخمذ بالٙاجدت الىفُت باِخباسها مىىٝت ج٢شُٚ الخىاب خى٥ الىق ٜو

دُي "واِخبرث الّخباث الىفُت  ًُ ُا ال ًٝل ؤهمُت ًِ اإلاتن الزي ًخٙشه ؤو  ا ومّ٘ش هٍاما بؼاٍس

ُت الٝشاءة وجىححهها ه ًلّب دوسا هاما في هِى
ّ
مىاوٞ خا٘ت ومخاخمت "وحّخبر الّخباث " به، بل به
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للىق حّمل ِلى بهخاج مّىاه وداللخه، ومً المشوسي معاءلت اإلاىىٝت اإلادُىت بالىق 

ألّجها حّمل ِلى جىحُه الٝاست ؤزىاء ِملُت ٜشاءة الىق الىٝذي؛ مما ٌّني ؤّن " والذاثشة بٙل٢ه

مً بُجها ِخباث الىق الىٝذي التي  " الّبىس بلى الىق مدّذد بىٛش مخخلٙت مً ٜبل الىٝذ"

عاِذ الٝاست لُٝٚ ِلى اإلاىهج اإلاخّبْ " ًم٢ً اِخباسها مشؼذا ؤظاظُا لخبُحن مىهج الىاٜذ"
ُ
بر ح

. في الىق مىلُى الٝشاءة، دون ِىاء

ه جىاؿ، لزل٤ ًم٢ً 
ّ
ت هفىؿ أله       مْ ؤو٥ ِخبت ًبذؤ الخٙاِل مْ الىق، ٘الىق مجمِى

اِخباس الاٜخباظاث والؽىاهذ في الىق الىٝذي بمشابت هفىؿ مخذاخلت مْ هفىؿ جيخج هفا 

ومشاِاة بيُت " الاهدباه بلى ؤؼ٣ا٥ اهبىاء البيُاث الىفُت وجدٝٝها"هٝذًا؛ لزا ٘مً المشوسي 

ُت الاظخجابت التي جدذر للٝاست، والتي جخٕحر بخّٕحر الىق اإلاٝشوء؛  ١ل هق؛ ألّجها جخد٢م في هِى

دذثها  الىق الىٝذي مٝاسهت باظخجابت الىق ألادبي ًُ ٘الٝاست إلاا . بر جخخلٚ الاظخجابت التي 

ٜاسب هق ؤدبي واظخّان بألُاث مخخلٙت م٢ىخه مً جىـُل اظخجابخه الجمالُت التي ؤخذثها 

ُت ذث لذًه اظخجابت مّ٘ش
ّ
ابعدُمىلىحُت / جٙاِله مْ الىق، بلى ٜاست زاٍن جلٝى اظخجابخه وول

ادي الخإزحر الجمالي بلى بِادة بىاء الخجشبت"هدُجت جلُٝه خىاب مّشفي ولِغ حمالي؛ بر  ًُ" ،

ت لٝاست آخش ختى ًخٙاِل مْ هق هى بذوسه مخٙاِل مْ  وبهزا ٣ًىن ٜاست ألادب ٜذ ؤجاح ٘ـش

هق ؤدبي، وجذخل هزه اإلاعاءلت الىٝذًت التي اظخذِتها الاظخجابت الابعدُمىلىحُت لمً ما 

داو٥ 
ُ
، "ؤلامعاٟ بخالبِب اظخجابت الٝشاءة"ًفىلر ِلُه ٜشاءة الٝشاءة؛ ِلى اِخباس ؤّجها ٜشاءة ج

داو٥ اظخذساٟ ما ٘اث  ًُ ُت بةم٣اجها جُّٙل الىق الىٝذي، ألّن الٝاست  وهي اظخجابت مّ٘ش

ل مجها، واهىالٜا مً "ٜاست ألادب لُذخل 
ّ
ِالم الىق بالىٍش بلى مخخلٚ بيُاجه التي ًدؽ٣

ىال بلى جهاًخه الّىىان واإلاتن ًىحذ جألٚ وجٙاِل، وبحن اإلاٝذمت "٘بحن " مّاًىت بذاًت الىق ـو

" حهخم الٝاست اإلاخدبْ لخش٠ت ال٢خب بالٕالٗ وبالّىىان"والٙهشط واإلاشحُّت ًىحذ جألٚ، لزا 

م٢ً اِخباسها "باِخباسها ِخباث الىق الىٝذي، ٘هي  مّماس "بيُاث جيخٍم لخ٣ّىن الىق؛ ٍو

هص ي جخدّذد مً خالله وبُّت الىق؛ ألّن بيُاث الىق جشبىها ِالٜت جٙاِلُت جألُٙت حّمل 

الٙاء وابْ خاؿ ًخمشل في ٠ُُٙاث جإزِث ٘ماء الىق وجىصَْ م٣ىهاجه وجشجُبها ٘ال "ِلى 

خُث ًبذؤ ٜاست الىق الىٝذي " ًم٢ً الاهخٝا٥ بحن ٘ماءاث الىق دون اإلاشوس مً ِخباجه

خيبإ باإلاىهج اإلاخبْ، زم ًيخٝل للمٝذمت لُٝٚ ِلى اإلاىهج اإلاخبْ؛  بالّىىان لُخخبر ؤ٘ٞ جىّٜه ٍو

ِلى اِخباس ؤّن ر٠ش اإلاىهج مً الٝىاهحن المابىت للمٝذمت، لُفل في جهاًت الىق بلى ٘هشط 

ذ 
ّ
ٙذ بما ًدىاظب مْ هذٗ اإلاىهج؛ لُخإ٠ ُّ ل مبادت اإلاىهج اإلاخبْ ٠ُ اث الزي هى في ألـا اإلاىلِى

وظإخاو٥ ؤن ؤوضر ٠ُُٙت ٜشاءة ١ل ِخبت . الٝاست مً صخت جىّٜاجه التي بىاها مْ الّىىان

ُٙت اإلاىىوت بٝاست الىفىؿ  الٜتها بالٌى ِلى خذي، والهذٗ مً ٜشاءتها وؤهمُتها للىق ِو

. الىٝذًت
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: غخبت الػنىاو -1

ُٙت التي ًادحها باِخباسه ؤو٥ ِخبت حيياز حنيت        جدذر   ًِ الّىىان وؤهمُخه والٌى

ت الّالماث اللعاهُت مً ١لماث وحمل وختى هفىؿ، ٜذ جٍهش "ًخلٝاها الٝاست، وهى  مجمِى

ؽحر إلادخىاه ال٢لي، لخجزب حمهىسه اإلاعتهذٗ
ُ
ىه، ح ُّ ّ

ُ
مما ٌّني " ِلى سؤط الىق لخذ٥ ِلُه وح

ُٙت حنيتاخخالٗ ِىىان الىق ألادبي ًِ ِىىان الىق الىٝذي، ولٝذ خّق   الىق بالٌى

ا وملخفا للىق، والّىىان له  شاثُت، واِخبره هفا مىاٍص ُٙت والىـُٙت والٔا الخُُّيُت والخٍّش

ْ بالٖ في جلٝي ١ل مً الٝاست والجمهىس والىٝذ واإلا٢خبُحن" م٢ً لّىىان الىق الىٝذي "ٜو ، ٍو

ت اإلاىحىدة في الىق، واإلاخمشلت في اإلاىهج، ٠ما ًم٢ً ؤن ًادي ِىىان  فٚ لىا اإلاّ٘ش ؤن ٌّّحن ٍو

شاءجه، بر جىحذ  ذّ٘ه الٜخىاثه ٜو ؽٕل ٢٘ش الٝاست ٍو شاثُت َو ُٙت ؤلٔا الىق الىٝذي الٌى

ت بلى خّذ الهىط بها، ٘ال ؤخذ ًخىْٜ مً الّىىان آلاحي ؤّن الىق  ً هفىؿ هٝذًت مٍٕش ِىاٍو

الخىُئت والخ٢ٙحر، الشئي اإلاٝىّت، اإلاشاًا اإلادّذبت، خاـت برا ؤهمل الّىىان الٙشعي : الىٝذي

عاِذ ِلى ٤٘ مٕالُٞ الّىىان الشثِس ي ُٙت الخىلُذ والخٙعحر وَُ ّ٘لى ٜاست . الزي ًادي ٌو

مْ في اِخباسه ؤّن ِىىان الىق الىٝذي ال ًٝبل  الىق الىٝذي الاهدباه بلى هزه ألامىس، ٍو

ل مً رهىه ٢٘شة جإحُل ٜشاءة ِخبت  ٍض بز٥ حهذه الٝشاجي في جىْٜ اإلاىهج اإلاخبْ ٍو ل ٍو الخإٍو

الّىىان بلى مشخلت ما بّذ الاهتهاء مً ٜشاءة الىق الىٝذي ٠ما ًّٙل ِادة ٜشاء الىفىؿ 

خيبإ باإلاىهج اإلاخبْ؛ ألّن ِىىان الىق الىٝذي ال  بذؤ بالّىىان لُخخبر ؤ٘ٞ جىّٜه ٍو ألادبُت، ٍو

خماش ى  ت اإلاىحىدة في داخله، ٍو ل ولِغ له ٌاهش وباوً، بىِخه دالت ِلى اإلاّ٘ش ًدخاج الخإٍو

: جش٠ُبه مْ هُى الىق

ب الّىىان مما ًذ٥ ِلى الىٍشي مشال ِىىان هق -
ّ
ش٠ ًُ ألاطلىبيت : برا ١ان الىق هٍشي 

 مشال هق هٍشي ألّن جش٠ُبت الّىىان جذ٥ ِلى رل٤ وال ًىحذ في جش٠ُبه ما وألاطلىب للمظدي

 .ًذ٥ ِلى وحىد معخىي بحشاجي في الىق

 مشال خليفت دزاطت طيميائيت للصيدة أًن ليفي ادمد الػيد آل:  ل٢ً ِىىان مشل -

ىحي ؤّن الىق ًدبْ اإلاىهج العُمُاجي،  ٢ًؽٚ لىا ؤّن هُى الىق الىٝذي هٍشي جىبُٝي؛ ٍو

خخز مً الىق ألادبي وهى ٜفُذة إلادمذ الُّذ آ٥ خلُٙت همىرحا ٌعدشمش ُ٘ه آلُاث اإلاىهج  ٍو

 . العُمُاجي

ل الزي ًفلر : لزل٤ هٝى٥  ؤّن ٜاست الىق الىٝذي ًبذؤ مً الّىىان في الخىْٜ ولِغ الخإٍو

ً الىفىؿ ألادبُت؛ ٘مٝىلت ؤّن  ّٗش مً ِىىاهه"لّىاٍو ٌُ جفذٛ ِلى الىق الىٝذي " اإلا٢خىب 

ا وهى  ل، خال٘ا للىق ألادبي اإلابني بىاءا مجاٍص ت ال جٝبل الخإٍو ذ "باِخباسه مّ٘ش ّٝ مجمُى مّ
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ؤخُاها ؤو مشب٤، وهزا الخُّٝذ لِغ لىىله ؤو لٝفشه، ول٢ً مشّده مذي ٜذسجىا ِلى جدلُله 

له ب مما ًّذ٥ ِلى اإلاىهج اإلاخبْ "وجإٍو
ّ
ؽتره في ِىىان الىق الىٝذي ؤن ٣ًىن مش٠ ٌُ ، ل٢ً 

والىق ألادبي اإلاىّبٞ ِلُه هزا اإلاىهج، بر ًخخبر الّىىان في الىق الىٝذي ٜذسة الٝاست ِلى 

ٝاسب الّىىان باِخباسه ؤو٥ ِخبت  ًُ جدلُله وجٙعحره بما ًخىا٘ٞ مْ اإلاىهج اإلاخبْ، ألّن ٜاست الىٝذ 

ت اإلاىحىدة في الىق، و ّّى٥ ِلحها لخإمل اإلاّ٘ش اإلاهم في الّىىان هى ظاا٥ ال٢ُُٙت؟ "ًخلٝاها وَُ

لي ٢ؽٚ لىا ًِ اإلاىهج اإلاخبْ في الىق؛ ألّن " ؤي ٠ُٚ ًم٢ىىا ٜشاءجه ٠ىق ًىاؿ هفه ألـا ٍو

. الهذٗ مً ٜشاءة ؤي هق هٝذي هى جإمل اإلاىهج اإلاخبْ في الىق

 : غخبت االدمت -2

ت التي ًدخىحها الىق  دُل ٜاست الىق الىٝذي بلى اإلاّ٘ش
ُ
        اإلاٝذمت زان ِخبت ًم٢ً ؤن ج

٘اهىالٛ اإلاٝذمت في ِشلها إلاىهج اإلاالٚ في الذساظت وجدذًذ ؤدواجه ؤلاحشاثُت لها "الىٝذي، 

٘اجدت "٘ز٠ش اإلاىهج مً الٝىاهحن المابىت للمٝذمت، وباِخباسها " ؤهمُتها الخاـت في الٝشاءة

هفُت ٘هي مسّجلت لمً بؼ٣الُت ؤِم إلاشا٠ض الىق الاظتراجُجُت، وجدط ى الُىم باهخمام 

٘هي راث ٘اِلُت لّملُت " ٠بحر؛ ألّجها جىحذ ِىذ هٝىت الخٝاء ال٢شحر مً اإلاٝاسباث الىٝذًت

 "لالِخباس الخفذًشي والا٘خخاحي الزي جمخل٢ه، والزي ًمىدها ظلىت جىحُه الٝشاءة"الٝشاءة 

ىاهحن جمبىها، ظبٞ للىالب ؤن حّّشٗ ِلحها في مىهجُت و ِلى اِخباس ؤّجها جدىي ٜىاِذ ٜو

ش ؤّن مً ؤهم ؼشوه لبي اإلاٝذمت ر٠ش الهذٗ 
ّ
ىه، وهز٠ البدث في العىت ؤولى مً معاس ج٣ٍى

ذ بهذٗ اإلاىهج اإلاخبْ في الىق، بر ًدذر وؤن  ُّ ٝ ًُ اإلاشحى مً اهجاص الىق؛ ألّن هذٗ الٝشاءة 

٢ًخٙي الىق بز٠ش الهذٗ دون ؤلاؼاسة بلى اإلاىهج اإلاخبْ، وبرا لم حعخٗى مٝذمت الىق الىٝذي 

الؽشوه والمىابي التي ججّل مجها مٝذمت، بةم٣ان ٜاست الىق الىٝذي البدث في ِخباث 

اثمت اإلافادس واإلاشاحْ؛ ألّن  وحىد اإلاٝذماث لِغ "الىق الىٝذي ألاخشي وم٢مالجه ١الٙهشط ٜو

ؽحر ؤـال بلى مىهج ما والبّن آلاخش ٜذ ًلٙه  ٌُ داثما ١اُ٘ا لخدذًذ اإلاىهج؛ ألّن ٠شحرا مجها ال 

ب ٜشاءة الىق الىٝذي وجإمل مىهجُخه"الٕمىك ّّ ف ًُ وبالخالي ظخ٣ىن الّخبت الشالشت هي . ، مّما 

اث . ٘هشط اإلاىلِى

 :غخبت الفهسض -3

اث التي هي في  ت اإلاىهج ِلى ِخبت ٘هشط اإلاىلِى ّّى٥ الٝاست إلاّ٘ش ٌُ ل الخىت التي "       ألـا

ّحرها خعب مٝخمُاث اإلاادة الّلمُت، وجبّا لىبُّت اإلاىهج " ولّها مىجض الىق، ووّىسها ٔو

 ً ٙذ بما ًدىاظب مْ هذٗ اإلاىهج، ٠ما ؤّن الّىاٍو ُّ ل مبادت اإلاىهج اإلاخبْ ؤو ٠ُ التي هي في ألـا

الشثِعُت اإلاىحىدة في الٙهشط والتي جخممجها الخىت التي سظمها الٝاست لىفه ج٣ىن بمشابت 

ذ ج٣ىن آلُاث اإلاىهج الىٝذي الزي اجبّه؛ ٘ألُاث اإلاىهج جخدى٥ بلى  ؤدواث الىق الىٝذًت، ٜو
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عاِذ ِلى الىٜٗى ِلى مذي الىعي اإلاجهجي ومذي الاظدُّاب لآللُاث، 
ُ
ؤدواث الىاٜذ والتي ح

. و٠ُُٙت اظدشماسها في اإلاعخىي ؤلاحشاجي

: غخبت ااصادز وااساحؼ  -4

ت، ووبُعي ؤّن  الٝاثمت "جإخز الىفىؿ الىٝذًت  ت ومخٜٙش مادتها ألاولُت مً مفادس مخىِى

 ما له ِالٜت مباؼشة بخممً ؤو مّالجت جل٤ اإلاادة الىٝذًت 
ّ
اإلاشجبت في آخشها ال جمم بال

، لزل٤ ًخجه ٜاست الىق الىٝذي بلى ٜاثمت اإلافادس واإلاشاحْ باِخباسها ِخبت هفُت؛ "اإلاىهجُت

م٢ً  ًُ هاس "بر  م٢ً إلخفاء بعُي ؤن ٣ًىن ١اُ٘ا إٌل اٜخٙاء ؤزش اإلاىهج في اإلاشاحْ اإلاّخمذة، ٍو

ُا ولها ِالٜت ببّمها البّن ًخىلبها الىق لبىاء " اإلاىهج ألّن جىاجش مشاحْ مدؽابهت مّ٘ش

البُت مشحُّت بدشه لها ِالٜت  ّٝل مشال ؤّن ٌّخمذ الىق ِلى مىهج ؤظلىبي ٔو ٌُ خه، ٘ال  مّ٘ش

ذي ؤو العُمُاجي مشال؛  عاِذ في جبُحن الخلُٙاث "بالخدلُل الىٙس ي ؤو الخاٍس
ُ
٘مفادس الذساظت ح

ت اإلاخد٢مت في جدذًذ ؤهذاٗ الىاٜذ في الذساظت، لهزا جذِىها   بلى اٜخٙاء حىهانا ناجاليالىٍٍش

وما جإ٠ُذ مىهجُت البدث الّلمي ِلى اجباُ الؽشوه والٝىاهحن " ؤزش اإلاىهج في اإلاشاحْ اإلاّخمذة

ّّذ خلىه مجها اهٝاؿ مً ُٜمخه  ٌُ  دلُل ِلى ؤهمُتها لهزا البدث، الزي 
ّ
إلهجاص بدث ؤ١ادًمي بال

ُت  مىهجُت . الّلمُت واإلاىلِى
ّ
ولى ًخّّمً الىالب ٜلُال لىحذ ؤّن بيُت الىق الىٝذي ما هي بال

. البدث في ـىستها الخىبُُٝت

معخىي وعي مىجض ًخلخق هذٗ ٜشاءة ِخباث الىق الىٝذي في مداولت الىٜٗى ِلى :     برن

ُٙت الىق  ت وؤدائها ٌو الىق الىٝذي بٙاِلُت الّخباث الىفُت ودوسها في ٠ؽٚ اإلاّ٘ش

اإلاىاصي، و٠زا  معاهمتها في جُّٙل ِملُت الٝشاءة الىٝذًت وال٢ؽٚ ًِ الىعي اإلاجهجي للىاٜذ 

ُه باظخخذام  ُت واإلاىهجُت، ومعخىي ِو وجى٘ش الؽشوه الىٝذًت ُ٘ه، مً خُث ال٢ٙاءة اإلاّ٘ش

ذ الاهخمام بّخباث  ّّ ٝ ًُ ألادواث ؤلاحشاثُت التي بلىس في لىئها سئٍخه الىٝذًت، ٠ما ًم٢ً ؤن 

ب آلُاث ٜشاءة الىق الىٝذي ببيُاجه للىٜٗى ِلى مذي جىىس  الىق الىٝذي اإلاخمشل في ججٍش

ق مً 
ّ
خباجه، وحُٕحر ِاداجىا في ٜشاءة الىفىؿ الىٝذًت  والخخل الّالٜت بحن الىق الىٝذي ِو

الىٛش ال٢الظ٢ُُت وما ٌّٗش بالبىاٜت الٙىُت للىق الىٝذي، ومعاًشة الخش٠ت الىٝذًت مً 

 ٜشاثُت مداوسة وبِادة ٜشاءة هفىؿ هٝذًت في مداولت خال٥ جدلُل ٠ُُٙت الخلٝي والاظخجابت

شاعي خفىـُت الىق الىٝذي اإلاٝشوء، ٠ما حهذٗ 
ُ
وممِئت حععى بلى جإظِغ سئٍت هٝذًت ج

خباس لهزا الىق اإلاىاصي الزي ؤهمل  الاهخمام بمٝاسبت خىاب ِخباث الىق الىٝذي بلى سّد الِا

مً ٜبل؛ خاـت وؤّن العلىت ؤو١لذ للىق في بىِخه اليعُٝت والٝاست بخبراجه الٝشاثُت، 

عاِذه ِلى الىٜٗى ِلى اإلاىهج اإلاخبْ في الىق 
ُ
٘االهخمام بالّخباث جإ٠ُذ للٝاست ؤّجها بيُاث ح

ت ًبني مً خاللها ؤ٘ٞ جىّٜاجه ًِ اإلاىهج اإلاخبْ  ل ِلحها ٠بيُاث مىاٍص الىٝذي، ولشوسي الخٍّى
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ىالب بخإمله ومداوسجه، ٘الّخباث حعمذ بال٢ؽٚ ًِ ١ل ما هى مّشفي ابعدُمىولجي 
ُ
واإلا

عاِذ ِلى الىٜٗى ِلى صخت جىّٜاث الٝاست التي بذؤ في بىائها مً الّىىان
ُ
 .وح

ٝت الخّامل مْ ِخباث الىق الىٝذي جخمْ لها حمُْ ؤهىاُ  وما ًم٢ً الخىبُه بلُه ؤّن وٍش

الىق الىٝذي، ِذا الىق الىٝذي الؽٙاهي الخا٥ مجها، والزي ا٠دعبذ هزه اإلا٢ّمالث في 

داو٥ ٜذس  هجضث مً ٜبل ٜاست مىالب بلم آساء هٝذًت مبّثرة وحضثُت ٍو
ُ
ً ؤًً ؤ ِفش الخذٍو

ل هفا م٢خمال ومعخىُ٘ا الؽشوه التي 
ّ
ؽ٣

ُ
ؤلام٣ان ج٢ُُٙها وبِىائها هٍشة ؼمىلُت ختى ح

ًجب " زمت خذود ٘اـلت لخٝالُذ الخإلُٚ الؽٙاهي ًِ ال٢خابي"ججّل مىه هفا هٝذًا؛ ٘ـ

 .مشاِاتها ؤزىاء ِملُت الٝشاءة

 اللساءة ألاطلىبيت: ااداطسة الػاػسة

 

ت، : ظبٞ للىالب ؤن حّّشٗ ِلى ألاظلىبُت ومجاالتها اإلاخمشلت في        ت، البيٍُى ألاظلىبُت الخّبحًر

للظداس ي  اإلابرمج ألاطلىبيت وجدليل الخطابؤلاخفاثُت، الىٙعُت، الخىصَُّت في مُٝاط 

اسب خىاب الىٝذ ألاظلىبي ِىذ ١ل مً الثالث ىه في لِعاوغ هٝذ ومىاهج، ٜو  مً معاس ج٣ٍى

النلد الػسبي  في مُٝاط الظداس ي السابؼ٠ما حّّشٗ في . اإلاّعذي ومدمذ الهادي الىشابلس ي

ل ٘حها ؤصخابها لؤلظلىبُت خاـت ااػاصس ـّ اسب هفىؿ هٝذًت ؤ  ِلى الىٝذ ألاظلىبي، ٜو

 ِلى ااناهج النلدًت ااػاصسة، وحّّشٗ في هٙغ العذاس ي في مُٝاط ااّظدي وصفح أظل

ها 
ّ
مشل ًُ ؛ مما ٌّني ؤّن الىالب له خلُٙت باإلاىهج ميؼال زيفاجييألاظلىبُت ِىذ الٕشب ٠ما 

 ؤن ٌعي ؤّن الٝشاءة كساءة النصىص النلدًتألاظلىبي وآلُاث اؼخٕاله، وهى مىالب في مُٝاط 

ما جإمل الىفىؿ الىٝذًت 
ّ
ألاظلىبُت للىق الىٝذي لِعذ جُُٝذ الىق باإلاىهج ألاظلىبي؛ وبه

التي اجبّذ اإلاىهج ألاظلىبي ومداولت الىٜٗى ِلى مذي وعي مىجضحها باإلاىهج ألاظلىبي، ٘ٝشاءة 

ت ٠ما ظبٞ  الىق الىٝذي هذ٘ها واخذ ال ًخّٕحر، وجىدفش مهمت الٝاست في جإمل اإلاّ٘ش

 ؤن ًخخاس هفىـا هٝذًت اجبْ ٘حها ؤصخابها 
ّ
جىلُده، وما ِلى الىالب في الٝشاءة ألاظلىبُت بال

بذؤ : اإلاىهج ألاظلىبي في جدلُل الىق ألادبي شوا ٘حها للمىهج ألاظلىبي، ٍو
ّ
ؼّشا ؤو ظشدا، ؤو هٍ

ذ الىق باإلاىهج  ُّ ُٝ ذ مً ج
ّ
داو٥ اظدىىاٛ الّخباث الىفُت لُخإ٠ بّملُت الٝشاءة للىق، وٍُ

ُه بألُاث الخدلُل ألاظلىبي و٠ُُٙت اظدشماسها  ألاظلىبي، زّم ًخدبْ الىاٜذ لُٝٚ ِلى مذي ِو

خداوس مّها في لىء  لها ِلى معخىي ؤلاحشاء، برا ١ان في الىق معخىي جىبُٝي، ؤو ًخإملها ٍو

ؤو ؤن جٝشؤ الىفىؿ . مىجضاث الذسط ألاظلىبي برا ١ان الىق في معخىاه الخىٍحري ٘ٝي

لزل٤ ال . خعب اججاهاث ألاظلىبُت التي حّّش٘ذ ِلحها في مُٝاط ألاظلىبُت وجدلُل الخىاب

ّاًً هفىؿ 
ُ
داو٥ ؤن و

ُ
ادة الخذًث ًِ ٠ُُٙت الٝشاءة ألاظلىبُت للىق ألادبي، وه داُ إِل
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ِلى اِخباس ؤّجها مً "  ه٢ؽٚ ـلت البيُت ألاظلىبُت بالٝاست "هٝذًت اهخهجذ الخدلُل ألاظلىبي و

 .بوالُاث اهخمام اإلادلل ألاظلىبي

  :اللساءة ألاطلىبيت للنص النلدي

ُت، ولٝذ  ذ الىفىؿ الىٝذًت ألاظلىبُت جبّا لخىحهاث الٝشاء ومىىلٝاتهم اإلاّ٘ش        جىِى

حن، ألامش الزي ؤدي بلى جىُى  ت ؤو جىبُُٝت ومجهم مً حمْ بحن اإلاعخٍى ؤهخجىا هفىـا جىٍحًر

ب هزه اإلاىجضاث الىٝذًت مداولت الىٜٗى . الىفىؿ اإلاىجضة وجٙاوث الٝشاءة ألاظلىبُت
ّ
وجخىل

ذ لىلُّت الٝشاءة ألاظلىبُت  ذ مذي ٘اِلُتها وجإزحرها في الٝاست اإلاخلٝي لها، ومً زّم ـس لـش

ذة بالخدلُل ألاظلىبي  ُّ ومعاهمتها للىٝذ ألاظلىبي الّشبي، ولٝذ مشث الىفىؿ الىٝذًت اإلاٝ

التي " بالخإلُٚ زم الترحمت، وجلتها مشخلت الذوسٍاث والشظاثل الجامُّت"بإسبّت مشاخل، ُبذؤث 

عمى الىٝذ ألا١ادًمي، وظىداو٥ ؤلاواُل ِلى بىا٠حر الاؼخٕا٥ الىٝذي الّشبي  ٌُ جذخل لمً ما 

في مجا٥ الخدلُل ألاظلىبي، ؛ خُث ظاهم ١ل مً ؼ٢شي مدمذ ُِاد، ـالح ٘مل، مدمذ 

ِبذ اإلاىلب، ظّذ مفلىح، مدمذ الهادي الىشابلس ي في جإـُل خىاب هٝذي ٢ٌّغ وحه 

دىا  ُت، خُث ح٢ّغ في هخاحاتهم وبُّت هٍى ٞ له بلا٘اث ٠مُت وهِى ّٝ د الىٝذ اإلاّاـش وٍُ

وظىٝٚ ِلى مىٜٚ الٝشاء مً هزه الىفىؿ وهداو٥ ٜشاءة هزه الىفىؿ في لىء " الىٝذًت

ضة ِلى الىعي اإلاجهجي للىاٜذ و٠ُُٙت اظدشماسه إلابادت الخدلُل ِلى 
ّ
مبادت الٝشاءة الىٝذًت اإلاش٠

ها ت : اإلاعخىي ؤلاحشاجي؛ وبالخالي ظِخم جٝعُم الىفىؿ خعب هِى ت، جىبُُٝت، هٍٍش هٍٍش

. جىبُُٝت، ظشدًت

        ؤولى الىفىؿ الىٝذًت التي ؤلٙها ـاخبها مخبّا اإلاىهج ألاظلىبي هى الىق الىٝذي 

، الفادس ًِ م٢خبت ألاطلىب دزاطت بفغيت جدليليت ألصىل ألاطاليب الػسبيت: اإلاّىىن 

ت، إلاىجضه  ، ولٝذ "سظم مالمذ ؤولى لؤلظلىب" والزي خاو٥ ُ٘ه أخمد الؼاًبالجهمت اإلافٍش

جإـُل لّلىم حذًذة ال جٝٚ ِىذ خذود الذساظت "ـّشح في ِخبت اإلاٝذمت ؤّن هفه مداولت 

ت للبالٔت التي اهخهى اإلاخٝذمىن ِىذها  ول٢ً جخّذاها بلى  (ِلىم اإلاّاوي، البُان، والبذٌْ)الىٍٍش

م مً ؤّن ِىىان هفه مىّحه بلى الذساظت البالُٔت  "ِلم الفىث والىٙغ واإلاىظُٝى ، ٘بالٔش

ه ججاوص ِلىمها 
ّ
 ؤه

ّ
وؤ٘اد ب٘ادة ٌاهشة مً ِلم الىٙغ وؤزشه في اخخالٗ ألاظالُب باخخالٗ "بال

ذ داللت ألاظلىب ِلى الصخفُت مً خال٥ ؼىاهذ جدلُلُت للٝذامى  الاهّٙاالث، ٠ما ـس

ً، ووٜٚ ًِ ـٙاث ألاظلىب لمً زالزت مداوس  ه : واإلاّاـٍش
ّ
الىلىح، الٝىة والجما٥، ٔحر ؤه

ت ألاظلىبُت ِىذ الٕشب، ٣٘ان هٝذه ؤٜشب  ت التي ٜامذ ِلحها الىٍٍش ٙذ مً ألاظغ الىٍٍش ًُ لم 

ت الىٝذًت الخٝلُذًت وال٢ؽٚ اإلاباؼش ذخل هفه لمً الٝشاءاث البالُٔت " بلى الىٍٍش ًُ مما 

ّٗش بالبالٔت الجذًذة ٌُ . الٝذًمت لُٕاب الاظخٙادة مً مىجضاث الذسط ألاظلىبي ؤو ما 
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: اللساءة ألاطلىبيت للنص النلدي الخننييي 

ت للٝشاءة ألاظلىبُت الىق الىٝذي اإلاّىىن  :       هجذ مً ؤولى الىفىؿ الىٝذًت الخىٍحًر

شت هزا الىق مً ٜبل الٝشاء الّشب 
ُ
ألاظلىبُت وألاظلىب لّبذ العالم اإلاعذي، ولٝذ ٜ

ٜشاءاث ِذة، وظىداو٥ ؤن هٝٚ ِىذ بّن آلاساء الىاججت ًِ هزه الٝشاءاث والتي مً بُجها ما 

ذ ؤّن هق اإلاّعذي 
ّ
ا٠ خمخه الخىٍحر"ًُ

ُ
ا ١اهذ هزه محزجه " مؽشوِا ل

ّ
٤ ججذه مهخما "وإلا

ّ
٘ةه

عّٚ الٝاست في العُىشة ِلى ألا٣٘اس  ٌُ ذي لم  بالّشك دون الخٙفُل، ٠ما ؤّن الؽ٣ل الخاٍس

داو٥ ؤن ًمّىا في حى جىٍحري،  ًُ  ، وهى ًيخٝل مً مشخلت  بلى مشخلت بخذسج صمني ملخًى

وؼإه٤ ٜاسثا ًبخُٕه اإلاّعذي مخخففا، جدخاج بلى وى٥ جإّمل ل٤ٙ ِباساجه وبباهت داللتها والتي 

هٝلها اإلاّعذي مً ال٢خب الٕشبُت ٔحر ٜاـذ بلى جزلُلها وجبعُي مّاهحها والتي مً مٝاـذها 

ت ؤخشي ظّهلذ ـّاب  بلٙاء ـٙت الّلمُت ِلى ألاظلىبُت، ؤو ؤن جشحْ بلى ٠خب جىٍحًر

ت و٠ؽٙذ للٝاست م٣امجها، ولٝذ ججاوص اإلاّعذي في هفه اإلاىٍىس الخٝلُذي البعُي،  الىٍٍش

ٙاجحر خى٥ الٝاست ألاظلىبي، "، واِخمذ "وبّعي الخذًث خى٥ ولْ الخدلُل ألالعني ِلى آساء ٍس

ّخبر "والاظخّاهت بالٝاست اإلاخبر في الخىبُه ِلى البروصاث ألاظلىبُت اإلاّعذي مً ؤواثل الىٝاد "، َو

ل اإلاداوالث والاججاهاث التي سا٘ٝذ "الّشب الزًً جلٝٙىا اإلاىهج في بىا٠حره ألاولى ـّ ، خُث ؤ

بدث ًِ ألاظغ "ألاظلىبُت في وؽإتها، ابخذاء بّالٜت ألاظلىبُت باللعاهُاث التي ًشي ؤّجها 

ُت إلسظاء ِلم ألاظلىب وبخفاب مشج٢ضاجه في ؤّن " بالي"مشوسا باِخٝاد دسط " اإلاىلِى

ا جى٢ؽٚ مّه ـىسة ألاها اث الّاوُٙت جبرص وحها ٢ٍ٘ش بىء ألاظلىبُت ٜىة " اإلاٙاٜس ًُ واهتهاء بمً 

 دوالض وآزيفي ؤو ؤّجها بىاء ِلى ِمذ لعاوي ٠ـ طخازوبنظكيجدخَٙ ٘حها باظخٝاللها ٠ـ 

٘الخَ ؤّن جش٠حز الٝشاء ِلى مىهج الىاٜذ وحهىده الىٝذًت في الخىٍحر للمىهج " زيفاجييو

ٝت ٜشاءة هق  ألاظلىبي، مما ٌّني ؤّن ٜشاءتهم جإمل للمىهج، ولم ًخشج الٝشاءة ًِ ؤهذاٗ ووٍش

. هٝذي

الىحه :  ٢ًؽٚ ًِ حهذه الخىٍحري، مّىىن بـخمادي صمىد      ًىحذ هق هٝذي للىاٜذ 

، الفادس ًِ الذاس الخىوعُت لليؽش في ظلعلت ِالماث ظىت واللفا في جفشم التياث والحداجت

ٜعمه بلى ٜعمحن مخالصمحن جالصم الىحه والٝٙا وهما الترار والخذازت، ووٜٚ "، والزي 1988

ت ووُشٜها في اظخخشاج الخفاثق باليفي الٝعم الشاوي ِىذ ؤظلىبُت   مبِىا مىىلٝاتها اللٍٕى

ت للٕت، زّم خّفق مٝا٥ هاما لؤلظلىبُت التي ًمشلها   معهبا الخذًث ًِ ليىطبيتززالخّبحًر

ت، ولم ٌّخمذ زيفاجييآساثه واججاهه ألاظلىبي، و٠زل٤   صمىد ومداوالجه في ألاظلىبُت البيٍُى

هم في الخدلُل، ٕ٘لب  ٜش
ُ
ذ ُ٘ه مىىلٝاث الّلماء الزًً جىاولهم وو

ّ
ِلى ؤّي مد٤ جىبُٝي ًا٠

ذي ِلى الٝعم الشاوي مً هفه اإلاالخَ ؤّن جش٠حز الىاٜذ في ٜشاءجه للىق الىٝذي " الجاهب الخإٍس
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اث  اإلاّىىن بالىحه والٝٙا ِلى ؤّن الىق هٍشي ؤظلىبي، واِخمذ ِلى ِخبت ٘هشط اإلاىلِى

ت  لخإ٠ُذ ما رهب بلُه، والم الىاٜذ ِلى خلى هفه مً اإلاعخىي الخىبُٝي، دون ؤن ًخإمل اإلاّ٘ش

اإلاىحىدة داخل الىق وبرا ما ١ان خمادي ـمىد ِلى وعي بدىٍحراث ألاظلىبُت ِىذ سوادها 

داوس . الزًً خّفهم بالبدث
ُ
ميئ وج

ُ
وؤهذ ٠ٝاست مً اإلاٙشوك ؤن جٝبل الىق وجخٙاِل مّه وج

اث هٝذ ألاظلىب ٠ما ًمشلها  ُت في لىء هٍٍش م جىحهاث الىاٜذ اإلاىهجُت وسئاه اإلاّ٘ش ُّ ٝ
ُ
 باليوج

. ليىطبيتزز وزيفاجييو

ٙي وجإظِس يلصفح أظل " ِلم ألاظلىب مبادثه : مً خال٥ هفه" بظهام جىٍحري وحٍّش

، والزي ؤِادث وؽشه داس ال٢خاب 1998وبحشاءاجه، الفادس ًِ داس الؽشوٛ بالٝاهشة ظىت 

ت البىاثُت:  بّىىان2008اإلافشي واللبىاوي ظىت  اظخٝى ـالح ٘مل . "ِلم ألاظلىب والىٍٍش

مادجه مً الٕشب في مداولت الظدُّاب الخجشبت الٕشبُت مً خال٥ هٝل اإلادخىي الىٍشي 

، ٘بذؤ بةلٝاء الىٍش اإلاّٙفل ِلى البىا٠حر ألاولى اإلاخمشلت باإلاذسظت الٙشوعُت واإلاشالُت  الفٗش

شا للىٜٗى ِلى  ّفل اإلاداوالث ألاولى في جدذًذ ِلم ألاظلىب ل٣ُىن رل٤ جىٍى ألاإلااهُت، ٘و

الٜخه بّلم اللٕت والبالٔت . ماهُت الّلم ِو

: اللساءة ألاطلىبيت للنص النلدي الخطبيلي

ل واإلاىّضر للفّىباث التي 
ّ
      ًم٢ً اِخباس الىق الىٝذي الخىبُٝي بمشابت الىق اإلازل

جىاحه الٝاست في الىق الىٝذي الخىبُٝي، ٠ما ٜذ ًىاحه الٝاست في الىق الىٝذي الخىبُٝي 

ّٗش بةؼ٣االث الخىبُٞ الىٝذي، ومً بحن هفىؿ هٝذ ألاظلىب هجذ هق هٝذي إلادمذ  ٌُ ما 

 مً ميؽىساث الجامّت خصائص ألاطلىب في الؼىكياث: الهادي الىشابلس ي، واإلاّىىن بـ

م٢ً اِخباسه مً الىفىؿ الىٝذًت الخىبُُٝت للمىهج ألاظلىبي؛ 1981الخىوعُت ظىت  ، ٍو

ٚ ِىذ "خُث  ت والىفىؿ الخىبُُٝت، بر ٜو حمْ الىاٜذ في جىحّهه بحن الاججاهاث الخىٍحًر

ال؛ ٘بذؤ باإلًٝاُ ساـذا ؤزشه في الىفىؿ الؽىُٜت مً خال٥ 
ّ
شا ٘مدل

ّ
ؤؼّاس ؤخمذ ؼىقي مىٍ

الٝىافي والجىاط والىباٛ واإلاٝابلت وؤهمُتها في بٔىاء الىفىؿ، وجىاو٥ الشمض والدؽبُه 

ّخبر مىجضه الىٝذي هزا جضوٍذ للم٢خبت  ت، وَُ والدصخُق ووٜٚ ِىذ ؤهىاُ الفىس الؽٍّش

 . الّشبُت بذساظت ؼاملت اظخى٘ذ الجاهب ألاظلىبي خٝه

ذ العاخت الىٝذًت الىاٜذ   بجهىده في مجا٥ الىٝذ ػكسي مدمد غياد         ولٝذ ِ٘ش

، اججاهاث الدزض ألاطلىبي: ألاظلىبي وبإ٠ثر مً مداولت في الخإلُٚ والترحمت اإلامشلت في هفه

: ومً ؤهم هفىـه الىٝذًت. الزي جشحم ُ٘ه مٝاالث هٝذًت إلاؽاهحر الىٝاد في اإلاىهج ألاظلىبي

جىاو٥ ُ٘ه ألاظلىب ٢٘شة ِىذ ألادباء زّم ِالٜخه بّلم اللٕت " والزي ألاطلىب مدخل  لى غلم

لم البالٔت، وؤ٘شد ٘فال ِّش٘ىا ُ٘ه ِلى مُادًً الذساظت  خ ألادب ِو والىٝذ ألادبي وجاٍس
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ٚ ُ٘ه ؤدواث اإلاىهج ألاظلىبي 
ّ
ألاظلىبُت ممهذا الخذًث لالهخٝا٥ بلى الذسط الخىبُٝي الزي ٌو

خىْٜ مً ِخبت الّىىان ؤّن " بٕىؿ ٢ًؽٚ سئي حذًذة في الىق الؽّشي الخذًث ًُ ل٢ً ال 

 وّبٞ ؤدواث اإلاىهج ألاظلىبي ػكسي غّيادالىق هٍشي جىبُٝي، ل٢ً الٝشاءة للىق ٠ؽٙذ ؤّن 

ُه الىٍشي  ذ ؤهه في معخٍى
ّ
ّاًً الىق لخخإ٠

ُ
ِلى هفىؿ الؽّش الخذًث، وبةم٣اهه ؤن ح

مُٚ 
ُ
ذ الىق باإلاىهج ألاظلىبي، وج ُُّ داو٥ الخٙاِل مّه بذءا بّخباجه لُخشبذ جٝ

ُ
والخىبُٝي، وج

ذث جىحه الىاٜذ ألاظلىبي
ّ
. للٝشاءة العابٝت التي ؤ٠

، ألاطلىب دزاطت لغىيت  خصائيت:  ِىىاههطػد مصلىحهجذ ؤًما هق هٝذي جىبُٝي للىاٜذ 

، ومً ِخبت الّىىان هخىْٜ ؤّن 1992والفادس في وبّخه الشالشت ًِ ِالم ال٢خب بالٝاهشة ظىت 

ذ ٜشاء هزا الىق ؤّن الىاٜذ 
ّ
اظخٕل "الىق مدفىس في مجا٥ ألاظلىبُت ؤلاخفاثُت؛ بر ًا٠

ؤدواث اإلاىهج ؤلاخفاجي في دساظت جىبُُٝت راث مداوس زالر، خّفق ل٣ل مدىس ٘فال 

ٚ ِىذ ألاظلىب في : معخٝال ت، دسط ُ٘ه ألاًام لىه خعحن، والشاوي ٜو ١ان ألاو٥ دساظت هثًر

ٞ مً ِخبت ٘هشط  ّٝ م٢ً ؤن جخد اإلاعشخُت، والشالث خّففه لؤلظلىب في الشواًت، ٍو

اث الىق . مىلِى

، النص ألادبي دزاطت أطلىبيت  خصائيت:  هق هٝذي آخش مّىىن بـلظػد مصلىح      هجذ 

ججاوص ُ٘ه ألاظغ "، خُث 2002ـادس في وبّخه الشالشت ًِ ِالم ال٢خب بالٝاهشة ظىت 

ت الجا٘ت ووٜٚ ِلى الىق راجه وولْ هفب ُِيُه ؤهمُت البدث الخىبُٝي لىفىؿ  الىٍٍش

ّخبر مً مىٍىس ٜشاثه  اظدشماس ألداة مىهجُت بخفاثُت ٜادسة "مً ألادب الّشبي هثره وؼّشه، َو

ِلى ٠ؽٚ ؤِماٛ الىق واظخجالثه مً الذاخل، بدُث ج٣ىن مىلُى الذسط ومىهج 

ا ِلمُت خعابُت في الخىـل بلى هخاثجه، مخخزا مً الشظىم مصلىحالذساظت، واِخمذ   وٜش

واإلاىدىُاث والجذاو٥ ظبُال للىلىج بلى ِمٞ الىق واختراٛ ؤٔىاسه، ٠ما اِخمذ اِخمادا ٠بحرا 

ِلى الشمىص الاخخفاساث ووٌٙها في بّن حذاوله ٘خىّظّذ الهىة بحن الٝاست والىاٜذ، ٘إـبذ 

اث حاهضة وحذاو٥  حر الىٝذ للشاوي مُذاها لىٍٍش ألاو٥ ١الماسب في الخُه ؤخاًحن ٠شحرة ـو

ٕىُه
ُ
ت ال حعمً الىق الىٝذي وال ح م سمٍض ُّ ت ٜو ؽٍش ُِ ام ٠شُٙت و٠عىس  ، ل٢ً الىق "جدخلها ؤٜس

ٝشؤ الىفىؿ ه٢زا وال 
ُ
ٝاط بمذي بجباُ مىجضه آلُاث اإلاىهج الزي اظخّان به، وال ج ًُ الىٝذي 

حّني الٝشاءة بـذاس ألاخ٣ام، ومً اإلاٙشوك ال هلىم الىاٜذ ِلى جفىساجه اإلاىهجُت وهٝبلها ختى 

عمىه ِلى خّذ  ٕني الىق الىٝذي وَُ ٌُ وعمذ لزواجىا الٝاسثت بالخٙاِل مْ هزه الخفىساث، وما 

ُت اإلاىهجُت، والىاٜذ ظّذ مفلىح ـّشح في  ت الىاججت ًِ جىبُٞ الخ٘ش حّبحر ٜاست الىق اإلاّ٘ش

 دلُل ِلى 
ّ
ِخبت ِىىان هفه ؤّن دساظخه بخفاثُت، وما ٌهىس الجذاو٥ والشمىص والشظىم بال

ت اإلاىحىدة داخل  است الىق ًخإمل اإلاّ٘ش ُت اإلاىهجُت ألداة الخدلُل ؤلاخفاجي، ٜو بجباِه الخ٘ش
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ٙت مْ آلُاث الخدلُل الىٝذي، وهزا الٝاست بفٙخه مداوس  ُّ الىق وبرا ما ١اهذ مخماؼُت وم٢

دّمل معاولُت بًجاد مبرساث للىاٜذ، ؤو٥ مبّرس ؤّن وحىد الجذاو٥ ؤلاخفاثُت  ًُ وُمط يء للىق 

ىالب بخىبُٝها 
ُ
والشظىم البُاهُت دلُل ِلى وعي الىاٜذ اإلاجهجي بإداوث ألاظلىبُت ؤلاخفاثُت اإلا

اث الجاهضة بٝذس ما حهمه  محره الىٍٍش
ُ
ُتها دون ؤلاخال٥ بإّي مبذؤ، ٠ما ؤّن الىق ال ج بد٘ش

ُه بها وب٢ُُٙت اؼخٕالها عهم في ال٢ؽٚ ًِ ِو
ُ
. ٠ُُٙت اظدشماسها مً وٗش الىاٜذ، والتي ح

: اللساءة ألاطلىبيت للنص النلدي الظسدي

ؤظلىبُت الشواًت ًِ :  في هفه الىٝذي اإلاّىىن بـخميد لحميداني      جدذر الىاٜذ اإلإشبي 

ٜلت اهخمام الىٝاد والٝشاء بخدلُل الشواًت جدلُال ؤظلىبُا والزي اـىلر ِلُه ؤظلىبُت 

خبذ خى٥ الؽّش، واظدشنى 
ُ
الشواًت، ؤمام ُ٘ن مً الذساظاث البالُٔت وألاظلىبُت التي ٠

ت، ولٝذ  الٝشاءاث الٕشبُت الخذًشت التي المعذ هزا اإلاىلُى جدذ اظم ألاظلىبُت ؤو الؽٍّش

ؤسحْ الىاٜذ ٜلت اهخمام الىٝاد بٝشاءة الشواًت ؤظلىبُا بلى الىٍشة المُٝت التي جشي ؤّن الخدلُل 

ّالج ٜماًا الؽ٣ل والفُأت الفىسٍت باليعبت للؽّش، ؤما برا حّلٞ ألامش بإظلىبُت  ٌُ ألاظلىبي 

م في ـُأت الّمل 
ّ
ُت الىعي الزي ًخد٢ ماٗ بلحها ؼشوه الخلَٙ وفي ولُّتها هِى ًُ الشواًت 

الشواجي ؼ٢ال ومممىها، مما ٌّني ؤّن الىٝذ ألاظلىبي الّشبي لم ًىٙخذ ِلى الذساظاث 

ّٙعش وحىد هفىؿ هٝذ العشد في الّالم الّشبي ِىلجذ  ًُ بمٝاًِغ "اإلاّاـشة، ألامش الزي 

البالٔت اإلاإزىسة والتي وؽإث مً خال٥ جإمل ودساظت الٍىاهش الجمالُت في الؽّش والىثر الٙني، 

ذ الٍىاهش الجمالُت الجضجي، ولٝذ ١ان مً الىبُعي ؤن  واِخمذث بؽ٣ل حىهشي ِلى ـس

ب الشواًت ١ل آمالهم اإلاّٝىدة ِلى هزا الًٙ؛ ألجهم لم ًجذوا في لٕت الشواًت هٙغ بؼشاٜت  ُّ خ
ُ
ج

ت ؤو الخىب والشظاثل الٙىُت في خحن ؤّن الذسط " الّباسة وجإلٝها اإلاّهىدجحن في ال٢خابت الؽٍّش

ألاظلىبي ججاوص هزه الىٍشة المُٝت، واظخٙاد مً ألابدار اإلاّاـشة في الخٝل اللعاوي 

ىا ِلى هفىؿ هٝذًت ظشدًت ِالج ٘حها ؤصخابها  والعُمُىلىجي بؽ٣ل ِام، ولٝذ ظبٞ وحّ٘ش

الشواًت والعشد بفٙت ِامت بمىاهج هٝذًت مخخلٙت، اإلاهم في ١ل هق هٝذي مىجض ٘هم ـاخبه 

ووُِت باإلاىهج اإلاخبْ، ومداولت اظدشماسه في اإلاعخىي الخىبُٝي، ووعي الٝاست لهزا الىق 

شاءجه ٜشاءة صخُدت وممىهجت ىه مً الخٙاِل مْ الىق ٜو
ّ
ُٙخه وؤدواث الٝشاءة التي جم٢  .بٌى

اللساءة الظيميىلىحيت : ااداطسة الحادًت غؼس

: جمهيد

ت في جُّٙل الٝشاءة، بر هجذ ٌهىس العُمُىلىحُا هى          ظاهمذ الاججاهاث اإلاابّذ بيٍُى

ب الٝاست؛ ألّن  ُّ دساظت الّالمت ؼإجها ؼإن دساظت "ؤلاحشاء اإلاىاظب إلاىاحهت الىٝذ الزي ٔ

ت ل هفُت بةخالؿ مْ اظخدماس ؤ٘ٞ اإلاّنى بىـٙه خٍش
ّ
داو٥ ؤن جٍ

ُ
ها، ج

ّ
، وألّن "الذاللت ١ل
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ادًا في هزا اإلاجا٥"العُمُىلىحُا هي  " ِلم الّالماث ٘لٝذ لّبذ الّالمت اللٍُٙت دوسا ٍس

ّٝذم  ًٌ خُث ظّذ الٝشاءة العُمُىلىحُت بلى جىلُذ مّنى الىق مً مىىلٞ ؤّن هزا ألاخحر ال 

ما ًإحي مً ِالٜت الخٙاِل بُجهما، ومً خال٥ الّالٜت الاظدبذالُت لبيُت 
ّ
مّىاه ٌاهشا لٝاسثه؛ به

ل اإلاّنى الٕاثب للىق؛ 
ّ
مش

ُ
٘اإلاعإلت ألاظاظُت هي مذي "الىق العىدُت ببيُخه الّمُٝت التي ج

، ومً زّم جخجلى ؤهمُت الاظخجابت الجمالُت في جدُٝٞ الىحىد الّٙلي "الاظخجابت مْ الىق

ذسط مً خال٥ ُِني الٝاست "للىق الزي  ٝشؤ وٍُ ًُ  ِىذما 
ّ
٘الىـى٥ " ال ًم٢ً ؤن ًشي الىىس بال

هخاج الخٙاِل الٝاثم بحن ِالماث "بلى مّنى الىق ألادبي وجدُٝٞ الاظخجابت الجمالُت هى 

وبالخالي ال ًم٢ً ببّاد الزاث الٝاسثت ودوسها في ـىْ اإلاّنى؛ ألّن " الىق ومداولت ٘هم الٝاست 

ت الٝشاءة" ِىُذ العلىت للٝشاءة ساح . وجٙخذ آ٘اٛ ٜشاثُت للٝاست " الشئٍت الزاجُت جبُذ خٍش
ُ
ا ؤ

ّ
وإلا

اث الٝشاءة ووٌُٙتها وسدود الٝاست في ٤٘ الىٍام الؽٙشي للىق ؤو  الٝاست ًخدذر ًِ معخٍى

شي  ّٝشس بلى خذ  ًصز في مىذ اإلاّنى له، ختى ١اد ًخىىس ِلم حما٥ خاؿ بالٝشاءة، ٍو ًُ  ؤّن الىق 

 ؤّن ًاوض٠بحر اظخجابت الٝاست؛ ألّن الىق مليء بالشٕشاث التي ًمؤلها الٝاست والىاٜذ، ٠ما ًشي 

 ؤّن الٝاست هى الزي ًٝىم باظخ٢ما٥ الّملُت، لزا 
ّ
الىق هى الزي ًمّذها باإلاازش اإلاّحن، بال

. جفبذ ِملُت الٝشاءة راتها ؼ٢ال مً ؤؼ٣ا٥ ألاخز والّىاء، وخىاسا بحن الٝاست والىق

ً مً 
ّ
لٝذ ظاهمذ الٝشاءة العُمُىلىحُت في ججذًذ الىعي الىٝذي في الٕشب، في خحن لم جخم٢

هٙغ الخجذًذ في الىوً الّشبي؛ ولٝذ جإجذ لها هزه اإلاهمت آللُاتها ؤلاحشاثُت التي حّاملذ بها 

ت ؤو جىّحه هٝذي . مْ الىفىؿ واإلالٙذ لالهدباه ؤّن ِلم الّالماث لم ًٍهش بزش جشاحْ هٍٍش

مّّحن، ٠ما ؤّجها لم حعْ بلى بلٕاء آلُاث ٜشاثُت ظابٝت ِلحها في الٍهىس؛ بر اجخزث مً 

ُت اظدىذث ِلحها في بىاء آلُاتها ؤلاحشاثُت، ومْ رل٤ لم ًلٞ هزا الخىّحه  اللعاهُاث خلٙي مّ٘ش

: الىٝذي بٜباال مً ٜبل الٝشاء والباخشحن؟ ألامش الزي اظخذعى حملت مً الدعائالث مٙادها

هل جىحذ سواظب ؤو خلُٙاث ساسخت في رهً الٝاست دّ٘خه لّذاء الٝشاءة  -

 العُمُىلىحُت؟

ا٥ للٝشاءاث العُاُٜت الٝاثمت ِلى ظلىت اإلابذُ، وجشوٛ له  ُّ هل الزٛو الىٝذي الّشبي م

الٝشاءة الٝاثمت ِلى بـذاس ألاخ٣ام ولم ًٝىّه الخدلُل اإلاداًث الزي ٌّض٥ الىق ًِ 

ـاخبه؟ 

: اللساءة الظيميىلىحيت للنص ألادبي: أوال

ها الخٝل الىٝذي اإلاّاـش، لها        العُمُىلىحُا جفىس هٝذي مشل باقي الخفىساث التي ِ٘ش

ُت للمماسظت الىٝذًت، وؤدخلذ ِملُت الٝشاءة لمً  آلُاث ٜشاثُت ظاهمذ في بخذار هٝلت هِى
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ُت، الهخمامها بخدلُل الذاللت مً  الجهىد الىٝذًت اإلااظعت راث اإلاشحُّت الجمالُت واإلاّ٘ش

يخج بها الىق ألادبي مّىاه؛ ولٝذ  ًُ خال٥ مّاًىت الخىاب وتهذٗ بلى الىـى٥ بلى ال٢ُُٙت التي 

اِخبر سوادها ؤّن اإلاّنى ًيخج مً خال٥ الخىاب اإلا٢خىب واإلاعمُى وؤلاؼاسي واإلاشظىم وهى 

ي الىق الّمىدي وألا٘ٝي، بر جخخز العُمُىلىحُا مً الخىاب بوالُت  ًخجلى في معخَى

اث،  ت بيٍُى اؼخٕالها ألامش الزي ؤدي بلى حّّذدها؛ ٘العُمُىلىحُا ظُمُىلىحُاث مشلما البيٍُى

ه الّالمت؛ ؤي بيُت اإلاّنى، ألامش . ولٝذ جإحى لها هزا الخّذد الحعاُ مجالها وهي ِلم مىلِى

ب جدذًذ مٙهىم الّالمت؛ بر جىحذ زالر همارج للّالمت
ّ
: الزي ًخىل

ٝفذ به الّالمت مً مىٍىس : النمىذج اللظاني -1  واإلابيُت ِلى زىاثُت الذا٥ دوطىطييٍو

ا 
ّ
خه اللعاهُت اٜترح بإّجها ظدىذسج لمً "واإلاذلى٥ التي جيخج الذلُل، إلا بلىس ظىظحر هٍٍش

م مً جذاخل الخ٢ٙحر خى٥ الّالماث  لى الٔش ت ؼامل جخجلى في العُمُىلىحُا، ِو هٍٍش

ت ظُمُاثُت؛ ٘لٝذ ج٣ىهذ  والخ٢ٙحر خى٥ اللٕت؛ ٘ةّن الخ٢ٙحر اللعاوي ًدخىي ِلى هٍٍش

 هي طىطيي، ٘الّالمت اللعاهُت ِىذ "ؤ٣٘اسا خى٥ اللٕت باِخباسها مدمىال ظُمُاثُا

اجداد الذا٥ باإلاذلى٥، و١ل ١لمت هي دلُل لعاوي، وتهخم العُمُاثُت الٙشوعُت بالّالٜت 

 .الشىاثُت للّالمت

ٝفذ بها الّالمت مً مىٍىس : النمىذج الفلظفي -2 واإلابيُت ِلى زالزُت اإلاّنى، بييض ٍو

 في البييس يؤـبدذ العُمُىوُٝا مّه هٍاما معخٝال، وج٢مً ؤهمُت اليعٞ "ولٝذ 

اث التي جذخل في ِالٜت مْ  الخٍّشٚ الزي خّذده للّالمت؛ خُث ًشي ؤّجها بخذي ألاولٍى

ىّذ  ًُ ادي هزان الّىفشان بلى جدذًذ ِىفش زالث  ، وٍُ عمى اإلاىلُى ٌُ ِىفش زان 

باإلااو٥، لُخدّذد ِلى بزشها ِالٜت زالزُت؛ بمّنى ؤّن الّالمت هٙعها جشجبي بةخذي هزه 

ادي بلى ظحروسة الدعلعل هى بمشابت اإلاىلُى  ًُ الّالٜاث راث ِىاـش زالزت، ألّن ما 

والخذر الزي جيخجه الّالمت ؤو اإلااو٥ الزي، باإلاّنى الىاظْ، ًدمل مّنى الّالمت، 

ؤما باإلاّنى اإلادّذد ٘بحن الّالمت واإلااو٥ ِالٜت بشأماجُت، ًبٝى داثما ِالمت جبدث ًِ 

 برا ١اهذ ٜابلت لخفبذ ِالمت 
ّ
مذلىلها بلى ما الجهاًت؛ مما ٌّني ؤّن الّالمت ال جخدٝٞ بال

ؤخشي ؤ٠ثر جىىسا؛ ألّن الّالٜت بحن الّالمت ومذلىلها جخمىْٜ داخل وعٞ الّالمت ولِغ 

٢ُت بالّالمت في ِالٜتها باإلاشحْ "في رهً معخّملُه ، خُث تهخم العُمُاثُت ألامٍش

 .الٝاثمت ِلى الشالزاهُت، مخجاوصة العُمُاثُت اللعاهُت

ٝفذ به الّالمت مً مىٍىس : النمىذج الظيميائي -3  اإلابيُت ِلى ِالٜاث غسيماضٍو

 ِلى غسيماضاهخمام "سباُِت ًمشلها اإلاشبْ العُمُاجي والىمىرج الّاملي، ولٝذ اهفب 

ظُمُىلىحُا الخىاب ِمىما والخىاباث العشدًت ِلى وحه الخفىؿ، ومً خال٥ 
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ت"مٝذمت ٠خابه  اٜترح ظُمُىلىحُت خى٥ مىلُى " مٝاالث في العُمُىلىحُا الؽٍّش

ت للخىاب الؽّشي "الؽّش جدذ ِىىان  مما ٌّني ؤّن ظُمُىلىحُا " مً ؤحل هٍٍش

 جفلر للعشد وللؽّش، ألامش الزي ًيخٙي مّه الشؤي الؽاجْ ؤّن الخدلُل غسيماض

الّالمت غسيماض ولٝذ حّل . العُمُىلىجي ًفلر للعشد وال ًم٢ً جىبُٝه ِلى الؽّش

: جخدّذد مً خال٥ بىِخحن

بيُت حؽخٕل ِمىدًا مً خال٥ الاهىالٛ مً البيُت العىدُت للىق : ااسبؼ الظيميائي -1

ب في الىق  ُّ اث الخالت والّٙل الٍاهشة واظدبذالها بما هى مٕ ل ِلى ملٌٙى والخٍّى

 .مخمشال في البيُت الّمُٝت

وحّله بيُت حؽخٕل ؤُ٘ٝا مً خال٥ جدُٝٞ الّالٜاث الشالر : النمىذج الػاملي  -2

خماد  بت والفشاُ والتي جإجلٚ في ظخت ِىامل، مً خال٥ الِا اإلاخمشلت في الخىاـل والٔش

الٜت اإلاعاِذ  الٜت راث الخالت باإلاىلُى ِو ِلى ِالٜت اإلاشظل باإلاشظل بلُه، ِو

 جخدٝٞ مً خال٥ اإلاشبْ العُمُاجي غسيماضباإلاُّٞ، مما ٌّني ؤّن الّالمت مً مىٍىس 

ت الّامل، لزل٤ ًجب التر٠حز ِلى مٙهىم الّالمت باِخباسها س٠حزة الذسط  وهٍٍش

العُمُىلىجي، وظبٞ للىالب ؤن الخٝى في مُٝاط اإلاىاهج الىٝذًت اإلاّاـشة في 

العذاس ي الشابْ باإلاىهج العُمُىلىجي وفي العذاس ي الخامغ بمُٝاط الىٝذ 

ض في الٝشاءة العُمُىلىحُت ِلى 
ّ
العُمُاجي، وبىاءا ِل هزه اإلاّاٗس اإلاعبٝت ظجر٠

ذة باإلاىهج العُمُىلىجي ُّ  .٠ُُٙت ٜشاءة هفىؿ هٝذًت مٝ

: اللساءة الظيميىلىحيت للنص النلدي: جانيا

ٝت في الٝشاءة واإلاّاًىت هذ٘ها بحشاجي جدلُلي؛ ألّجها جبدث ًِ الذاللت        العُمُىلىحُا وٍش

ّٗش بمّنى اإلاّنى  ٌُ ٝها الّالمت في اإلاعخىي ألا٘ٝي مخجاوصة معخىي الترا٠ُب، ؤو ما  ّٝ د
ُ
التي ج

ال حّني الٝشاءة العُمُىلىحُت للىق الىٝذي الاظخّاهت باإلاىهج و. واًفالها للٝاست اإلاخلٝي

ما هخإمل اإلاىهج العُمُىلىجي في ـىسجه الخىبُُٝت؛ 
ّ
العُمُىلىجي وجدلُل هفىؿ ؤدبُت، وبه

ؤي هخإمل هفىـا هٝذًت اجبْ ٘حها ؤصخابها اإلاىهج العُمُىلىجي في ٜشاءة هفىؿ ؤدبُت، 

وهداو٥ ؤن هٝٚ ِلى مذي وعي الىاٜذ ؤو مىجض الىق الىٝذي باإلاىهج العُمُىلىجي الزي 

م٢ىىا ؤن وّّى٥ ِلى الّخباث الىفُت للىـى٥ بلى اإلاىهج اإلاخبْ، بذءا بالّىان  اجبّه في هفه، وٍُ

ذ باإلاىهج العُمُىلىجي، زّم هذخل بلى  ُّ ىال بلى ٜاثمت اإلافادس واإلاشاحْ، لىخإ٠ّذ ؤّن الىق مٝ ـو

متن الىق وهفٚ ؤدواجه ؤلاحشاثت وهداو٥ الىٜٗى ِلى مذي وعي الىاٜذ بمبادت اإلاىهج 

. العُمُىلىجي و٠ُُٙت اظدشماسه لها في اإلاعخىي ؤلاحشاجي للىق
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شة         جدمش الٝشاءة العُمُىلىحُت ِىذ ٜشاء العشد بفىس ملٙخت لالهدباه، مما ٌّني ٘و

الىفىؿ الىٝذًت العشدًت التي حعخّحن باإلاىهج العُمُاجي ل٤ٙ مٕالُٞ الىق، مً بحن 

 :جدليل الخطاب الظسدي: الىفىؿ الىٝذًت العُمُىلىحُت هجذ الىق الىٝذي اإلاّىىن بـ

 غبد االك مسجاض في غام الزي ؤهجضهلسواًت شكاق ااّدق  مػالجت جفكيكيت طيميائيت مسكبت

ؤساد ُ٘ه الخىظل بمىهجحن هٝذًحن في مّالجت هق ظشدي؛ هما اإلاىهج الخ٣ُ٢ٙي ، 1995

والعُمُاجي ٠ما ًتراءي مً ِخبت الّىىان، وفي ِخبت اإلاٝذمت جدذر ًِ بؼ٣الُت اإلاىهج 

الىٝذ الشواجي ـاس "العشدي في جدلُل الخىاب الشواجي وؤ٘صر ًِ سئٍت هٝذًت مٙادها ؤّن 

ما حّٕحر ؤلابذاُ، ُ٘جذد بّن حلذه، وبدى٢ش لىٗش 
ّ
ًلهث وساء ؤلابذاُ لهازا، ٌّٕحر مً ؤدواجه ١ل

شي الىاٜذ ؤّن مخخلٚ اإلاىاهج الىٝذًت العابٝت، مشل اإلاىهج الاحخماعي والىٙس ي . مً مالُه ٍو

ه ختى ولى جما٘شث هزه اإلاىاهج ١لها، 
ّ
وختى البيُىي ٜذ ؤزبدذ ِذم ٘اِلُتها، وفي اِخٝاده ؤه

مىما٘ا بلحها العُمُىلىحُت والخ٢ُ٢ُٙت مً ؤحل مداولت بصالت هزا الٝلٞ اإلاجهجي، دون 

حذوي؛ ألّجها لم حّذ ٜادسة ِلى بؼباُ الجهم اإلاّشفي والٙمى٥ الّلمي، وال ٜادسة ِلى الخّذ مً 

فّشح باإلاىهج الزي اجبّه وال ظبب مضحه بحن مىهجحن في هفه،  ًُ ٔلىاء ٜلٝىا اإلاجهجي، دون ؤن 

ً معبىٜحن بمهاد  اث هجذ الىق مّٝعم بلى ٜعمحن ٠بحًر وباالهخٝا٥ بلى ِخبت ٘هشط اإلاىلِى

 مً اإلاذوهت التي البنياث الظسدًتهٍشي؛ ولْ الىاٜذ ِلى ِاجٝه في الٝعم ألاو٥ اظخخشاج 

هي مفىلر ظُاس ي   التيالبنيت الطبليت بدث في ألاو٥ ًِ :اخخاسها وحّله في زالزت ٘فى٥ 

ذ  احخماعي له ؤبّاده الٙىُٜت والخدخُت باإلاٙهىم اإلااس٠س ي، ًخىدى الىاٜذ مً خالله جـش

ؤي ما للبنيت ااػخلداجيت؛ اإلاىاٜٚ التي ِّبرث ًِ هزا الؽّىس ؤو حعذجه في الىق والشاوي 

حها جخىلْ للبنيت الؼبليتحّخٝذه الصخفُاث بالُٕب والخشا٘اث، والٙفل الشالث  ؛ ٘و

الصخفُت بلى ِالٜت ٔحر مباخت خال٘ا للّالٜت  الجيعُت التي جٝخط ي ِالٜت مؽشوِت 

والٝعم الشاوي خّفه للخٝىُاث العشدًت وحّله ؤسبّت ٘فى٥ جدذر في الٙفل ألاو٥ ًِ 

جٝىُت الصخفُت العشدًت، خُث جىاو٥ ظمُاثُت شخفُاث الشواًت وبىاءها اإلاىس٘ىلىجي 

اثٚ العشدًت التي جٝىم بها الصخفُاث وحّّشك في الٙفل الشاوي  افهىم والذاخلي و٠زا الٌى

ه لم ًىسد ؤي حٍّشٚ ألي حهت مً الجهاث وا٠خٙى باإلؼاسة بلى ؤّن ِلم العشد الظسد، 
ّ
ٔحر ؤه

 وؤـبذ ؼذًذ الخُّٝذ لذي اإلابذِحن واإلادللحن الشواثُحن، وهى الظسدانيتٜذ ؤولٞ ِلُه 

ه ًشي ؤّن الاهضالٛ ٘حها 
ّ
ذ الاهضالٛ في الخىٍحراث التي ٠خبذ خى٥ هزه ؤلاؼ٣الُت، أله بذوسه ال ًٍش

 غبد ااالك مسجاض لىق الٝشاءة العُمُىلىحُت ،ٌّني الاوعُاٛ في مجا٥ الخىٍحر الشواجي

ُت والىٝذًت التي اظدشمشها في وؽاوه  الىٝذي ج٣ىن مداولت للىٜٗى ِلى مشحُّت الىاٜذ اإلاّ٘ش

الىٝذي؛ وبخاـت مشحُّخه اإلاىهجُت في الخدلُل العُمُىلىجي للىق العشدي، و٠زا الىٜٗى 

والىق خا٥ مً ِخبت ؤلاخاالث . ِلى مذي اظدُّابه إلابادت الخدلُل العُمُاجي والخ٣ُ٢ٙي
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ه ؤو  واإلاشحُّاث الىٝذًت التي ًم٢ً ؤن جّذ٥ ِلى اإلاىهج الىٝذي الزي ٔٗش مىه الىاٜذ مّا٘س

ت التي اظخمّذ مجها ؤدواجه ووظاثله ؤلاحشاثُت التي ٜاسب بها هزا الىق العشدي، بدشه  الىٍٍش

 في الٝلُل الىادس، ل٢جها جىٍحراث جبعُىُت خالُت مً 
ّ
ؤـال خا٥ مً الجاهب الخىٍحري، بال

. ؤلاخالت والتهمِؾ

 مدمد الناصس"للىاٜذ "  ننسيت غسيماض:الخطاب الظسدي: "ًىحذ هق هٝذي مّىىن بـ

شؤ هزا الىق مً وٗش الىاٜذ 1993 اإلاىجض في ظىت العجيمي
ُ
، غبد هللا أبى هيف؛ ولٝذ ٜ

خه العشدًت في جىٍحراتها غسيماضواِخبره مً ؤلا٘اداث الّشبُت اإلاّخمذة ِلى مشحُّت   وهٍٍش

ت ؤو في ؤخزها باججاهاث الىٝذ الجذًذ للٝفت والشواًت، و جدبْ الىاٜذ الجىاهب لهزه الىٍٍش

ت واإلاٝىالث الىٝذًت التي ٜا٥ بها  ال لجىاهب الاجٙاٛ والاخخالٗ، مّخبرا ؤّن غسيماضالىٍٍش
ّ
 مدل

م ؤجها لُٝذ  اث ِلم العشد، ٘ٔش ت هٝذًت مً ؤِٝذ هٍٍش الىاٜذ ٜذ خاو٥ اظدُّاب هٍٍش

اهخماما ٠بحرا مً ٜبل الىٝاد؛ ؤي هىاٟ مالٙاث ودساظاث ّٜذمذ، ًط يء ٘حها ؤصخابها بّما 

ت   ؤن هزا الىاٜذ الخىوس ي مشله مشل بُٝت الباخشحن والىٝاد، غسيماضمً حىاهب هٍٍش
ّ
؛ بال

ها، مما ٌؽحر بلى اجفا٘ها بالؽ٢الهُت والدؽ٣ل ألاظلىبي 
ّ
ت ؤو بعى اختز٥ بّن ِىاـش الىٍٍش

ّاث والترظُماث والخفيُٙاث الالصمت  اللعاوي؛ حؽخِخا للذاللت، ؤو لُاِا لها في خمم الخَٙش

حر الالصمت  للىق الىٝذي أبىهيف هزا ملخق الٝشاءة الىٝذًت التي ّٜذمها الىاٜذ ،ٔو

 أخمد اليبىزي  للىاٜذدًناميت النص السوائي: العُمُاجي، ولذًىا هق هٝذي آخش مّىىن بـ

مّخمذ ِلى العُمُاثُاث الذًىامُت في " وهزا الىق مً مىٍىس ٜاسثه 1993الزي ؤهجضه ظىت 

من الصىز  لى  : في دساظخهG.Maryحىزج مازي مداولت اٜتراب مً اإلاّنى الزي ؤِىاه بًاها 

ذا بهزه الىفىؿ في البنياث ُّ ىىلٞ الىاٜذ مً الىق ج٣ُ٢ٙا وبِادة جش٠ُب مخٝ ، ٍو

ها  ٔحر ؤّن الٝاست للىفىؿ الىٝذًت ِلُه اجباُ مجهاحُت ٜشاء هق هٝذي ،خفىـُتها وجىِى

ت العُمُاثُت التي ٢ًؽٚ ِجها الىق مً الّىىان باِخباسه ِخبت  بذؤ بالىـٚ اإلاداًذ للمّ٘ش ٍو

اثمت اإلافادس لُخإ٠ّذ مً جىّٜاجه التي بىاها  اث ٜو هشط اإلاىلِى جدُلىا للمىهج، بلى اإلاٝذمت ٘و

داو٥ الىٜٗى ِلى مذي وعي الىاٜذ  ت التي ًدخىحها الىق، زم ًلج الىق وٍُ خى٥ اإلاّ٘ش

، والزي خاو٥ الاظخّاهت بها ل٤ٙ غسيماضبإدواث الخدلُل العُمُاجي مً مىٍىس " العجيمي"

ُت اإلاىهجُت ؤو ؤخل بمبادت الخدلُل، ١ل  مٕالُٞ الخىاب العشدي، وبرا ما ١ان ٜذ اجبْ الخ٘ش

ماط ؤو مبادت الخدلُل العُمُاجي للىـى٥ بلى بيُت اإلاّنى داخل  ت ٍٔش هزا في لىء هٍٍش

ت لى الٝاست للىق الىٝذي ؤن ًبخّذ ٜذس ؤلام٣ان ًِ بـذاس ألاخ٣ام اإلاُّاٍس . الىق ألادبي، ِو

 

 



 2020 قراءة النصوص النقدية       السنة الثالثة ختصص نقد ومناهج

 

 52 

اللساءة الظياكيت : ااداطسة الثانيت غؼس

ىه، وفي مُٝاط الظداس ي الثالث       ظبٞ للىالب ؤن حّّشٗ في  النلد الػسبي  مً معاس ج٣ٍى

:  ِلى الىٝذ العُاقي الّشبي مخمشال فيالحدًث

ذي ممشلت في حهىد النلد الخازيخي - ٚ ِىذ هفىؿ ِشبُت اظدشمشث اإلاىهج الخاٍس  ؤًً ٜو

حرهم  .١ل مً وه خعحن، ؼىقي لُٚ ٔو

 ؤًً الخٝى بىفىؿ هٝذًت ِشبُت ج٢ؽٚ ًِ بهجاص ؤصخابها هفىـا النلد الاحخماعي -

لذ هفىـا ؤدبُت جدلُال احخماُِا، ممشلت بىفىؿ
ّ
 خظيو مسوة، طفمت مىس ى،: هٝذًت خل

 .طػيد غلىغ، نبيل طليماو، مدمىد أميو الػالم

له هفىؿ النلد النفس ي -
ّ
مدمد النىيهي وغص الدًن اطماغيل والػلاد  الزي جمش

، ؤًً ا٠دعب خلُٙت ًِ وؽإة الىٝذ العُاقي ومبذؤ ؤلاو٣ّاط الزي ٜام ومصطفى طىيف

خّّشٗ في  الظداس ي ِلُه، وحّّشٗ ِلى هذٗ ١ل مىهج وألادواث الخاـت بالخدلُل وؤلاحشاء، ٍو

م الخامع النلد :  ممشلت في مُٝاس يالنلد الظياقيِلى مىاهج  (1) وفي الىخذة ألاظاظُت ٜس

 ؤًً حّّشٗ ًِ هفىؿ هٝذًت ؤهجضها هٝاد الٕشب في هزا الاحخماعي والخدليل النفس ي لألدب

خظيو مسوة، : اإلاجا٥، ووٜٚ ِىذ الخلٝي الّشبي لهزه اإلاىاهج مً خال٥ جدلُل هفىؿ لـ

، وهفىؿ للنلد الاحخماعي ٠خمشُل للخلٝي الّشبي مدمىد أميو الػالم طػيد غلىغ،

، ٠ما الخدليل النفس ي لألدب ممشلحن مدمد خلف هللا، غبد اللادز أيدوحاصطفى طىيف، 

:  ِلى الىٝذ الجضاثشي العُاقي ممشال فيالنلد الجصائسي حّٗش في هٙغ العذاس ي وفي مُٝاط 

ٚ ِلى هفىؿ النلد الخازيخي الجصائسي  ، لػبد هللا السكيبي وأبى اللاطم طػد هللا ؤًً ٜو

النلد . مدمد طازي  وجمشله هفىؿ النلد الاحخماعي الجصائسي . ومدمد ناصس، وصالح خسفي

النلد النفس ي . مدمد مصاًف وغبد هللا السكيبي ممشال بىفىؿ الانطباعي الجصائسي 

وظِخّٗش في العذاس ي . غبد اللادز أيدوح وأخمد خيدوغ ؤًً الخٝى بىق الجصائسي 

يُت والىٝذ الىٙس ي: العادط ِلى الىٝذ العُاقي ممشال في مُٝاس ي ت الخ٣ٍى مما ٌّني ؤّن . البيٍُى

ل ١ل 
ّ
مش

ُ
الىالب ًمل٤ خلُٙت ًِ الذساظت العُاُٜت، وظبٞ له وؤن الخٝى بىفىؿ هٝذًت ج

ًم٢ً ؤّن جخم الٝشاءة العُاُٜت . جىّحه، بٝي ؤن ٌعي ٠ُُٙت ٜشاءة هق هٝذي ٜشاءة ظُاُٜت

ٝخحن هخج ُ٘ه الىق، ؤو ٜشاءة هفىؿ : للىق الىٝذي بةخذي الىٍش
ُ
ٜشاءة للعُاٛ الزي ؤ

وظىداو٥ ؤن هخّٗش ِلى ٠ال . هٝذًت اجبْ ٘حها مىجضوها مىهجا مً مىاهج هٝذ ألادب العُاُٜت

ٝخحن  .الىٍش

 :ا طياقيهكساءة نصىص نلدًت منهج -
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ٙهم مً الٝشاءة العُاُٜت ٜشاءة هفىؿ هٝذًت اجبْ ٘حها ؤصخابها مىهجا مً اإلاىاهج  ًُ ًم٢ً ؤن 

خإمل : العُاُٜت، ؤًً ًخخاس الٝاست هفا هٝذًا ظُاُٜا ذي، احخماعي، هٙس ي، اهثروبىلىجي ٍو جاٍس

داو٥ الىٜٗى ِلى ٠ُُٙت اظدشماسه، في لىء آلُاث ومبادت اإلاىهج العُاقي اإلاىّبٞ  .اإلاىهج وٍُ

نخج أيه النص -
ُ
 :كساءة للظياق الري أ

        ًيبػي ؤلاؼاسة ٜبل بذء الخذًث ًِ الٝشاءة العُاُٜت للىق الىٝذي، ؤّن مبادت الٝشاءة 

جفّىس وؽإ مْ اإلاىٍىمت ال٢الظ٢ُُت إلاٙهىم ألادب "العُاُٜت خاـت بٝشاءة الىق ألادبي، ٘هي 

١اهذ الاججاهاث الىٝذًت ومذاسط ِلم الجما٥ اإلاخخلٙت جدىاو٥ "ولٝذ " ودوسه في اإلاجخمْ

بالذساظت مخخلٚ الجىاهب الخاـت باإلبذاُ ألادبي والٙني، ٣٘اهذ جذسط الىق ألادبي 

مُي 
ُ
خُت والاحخماُِت التي ًيخج ٘حها الىق، وج الٜخه باإلابذُ، ٠ما جٙدق الٍشوٗ الخاٍس ِو

اث الذاللُت والع٣ُىلىحُت والاحخماُِت والخُمُت التي ٢ًؽٚ ِجها الىق،  اللشام ًِ اإلاعخٍى

وظُىداو٥ " ٠ما ١اهذ جذسط جإزحراث هزا الىق ِلى الٝاست ومعإلت الخزٛو وؤلاًفا٥

ش ُ٘ه 
ّ
از

ُ
الاظخٙادة مً مبادت العُاُٜت لٝشاءة هق هٝذي؛ مً مىىلٞ ؤّن الىاٜذ مشل ألادًب ج

بّن ٜىام الٝشاءة العُاُٜت العُاٛ و١ل ما هى . الّىاـش اإلادُىت به وجى٢ّغ في بهخاج هفه

خشج الىق ومدُي به، في هزا الىُى مً الٝشاءة هخّامل مْ الىق ٢٠ُان مىٙخذ ٌعمذ 

ًم٢ً بخالت الىق بلى ِىامل واُّٜت ًم٢ً الخدٝٞ "باو٣ّاط خُاة الىاٜذ بجمُْ حىاهبها؛ بر 

دّخم ِلى الٝاست " مجها، ِلى هدى ًبذو ُ٘ه الىق مجشد ٢ِغ مشآة لهزه الّىامل ًُ ألامش الزي 

بدث ًِ الخىحه الىٝذي إلاىجض الىق والبِئت الىٝذًت ؤو الّفش الزي  الخشوج مً الىق ٍو

ىا وّّى٥ ِلى العُاٛ وخُاة الىاٜذ 
ّ
ِاػ ُ٘ه وزٝا٘ت الىاٜذ ومجا٥ اهخمامه الىٝذي؛ ؤي ؤه

ّالجت في الىق اإلاخّفق للٝشاءة
ُ
ت ؤو الٝماًا الىٝذًت اإلا .  لخٙعحر اإلاّ٘ش

ُا لخُٝٝت خاسحُت جْٝ معاولُت "     ٌّخبر الىق مً مىٍىس الٝشاءة العُاُٜت  مّادال مىلِى

خُت "وهي تهخم بالىاٜذ " الىاٜذ-اظخخشاحها ِلى الٝاست  والٍشوٗ الاحخماُِت واإلاشخلت الخاٍس

ىحر مخخلٚ " والذالالث الع٣ُىلىحُت وؤلاًذًىلىحُت والٙلعُٙت
ُ
اإلادُىت به وجٙدفها وج

داو٥ مً خال٥ الٝشاءة العُاُٜت للىق الىٝذي  ًُ اتها التي جدُل ِلحها؛ ؤي ؤّن الٝاست  معخٍى

الخّٗش ِلى مخخلٚ ألا٣٘اس ألادبُت والخُاساث ؤلاًذًىلىحُت للٙترة التي ٠خب ٘حها الىٝذ ألادبي، "

٘بذون ؤلادساٟ اإلاّشفي ال ًم٢ىه جُُٝم الىٝذ خُث هجذ مخخلٚ هزه الخُاساث مى٢ّعت في 

ت ألا٣٘اس"الىق الىٝذي؛ وألّن الىٝذ العُاقي  ّذ ؤداة ّ٘الت في مٝاِس ه " ُِ
ّ
هٝذ مىّحه "وأله

خ ال٢ٙش الىٝذي " لل٢ٙش، خذس ي وجٙعحري  ًم٢ً للٝاست العُاقي بخذار حُٕحر ؤو بلا٘ت لخاٍس

ه ِلى جل٤ ألا٣٘اس،  ً هاٜذ ألادب مً جدُٝٝها حشاء حّ٘ش
ّ
ُت لم ًخم٢ ت ومّ٘ش دٝٞ هٝلت ٢ٍ٘ش ٍو

الث ؤو اإلاّىُاث ؤلادًىلىحُت والىاُّٜت "ولِغ مً ؼإن هزا الٝاست ؤن  ُت الخإٍو ّاسك هِى ٌُ

ٚ هزه الجىاهب بمشاٜبت  اإلاعخخذمت في جدلُل الىق ألادبي، بل ِلُه ؤن حهخم ؤزىاء ـو
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ِملُاث الخ٢ٙحر والخدلُل والاظخذال٥ ِىذ ٜاست الىق ألادبي ومذي ولىح الٙشلُاث 

الث والذالالث اإلاّلىت في اإلاىجض الىٝذي ذستها ِلى ؤلاٜىاُ بالخإٍو ، "والىخاثج واوسجامها ٜو

ٝٚ ِلى  خُت مٕاًشة لؽشوه ٠خابتها، ٍو ُت وجاٍس ها بٝشاءتها في ؼشوه مّ٘ش
ّ
ّٙل ًُ داو٥ ؤن  وٍُ

. مذي او٣ّاط العُاٛ وجإزحره في بهخاج الىق

حعخجهن الٝاست بلى الخبّفش بما ٢ًمً وساء الٍاهشة ألادبُت، ووساء الّملُت "  ٜشاءة هق هٝذي 

٘بةم٣ان " الىٝذًت في هٙغ الىٜذ مً مدؽاب٣اث، ًخّاون ١ل مً ألادب والىٝذ ِلى بخٙائها

ىلب مً  ًُ ٜاست الٝشاءة العُاُٜت للىق الىٝذي ؤن ج٢ؽٚ ًِ ١ل ما هى اًذًىلىجي، لزا 

الىٝذ ؤن ٢ًؽٚ ًِ الجىاهب العُاُٜت التي جما٘شث لدؽ٢ُل الخىاب الىٝذي، ٘هي حّخبر 

ها
ّ
 ١ىجها اإلاشحُّت التي جمخذ مجها الٝشاءة اإلاىهجُت بمشابت الخلُٙاث الىٝذًت، ومً المشوسي جإمل

٘بةم٣ان الٝاست الىاعي بهزه اإلاشحُّاث ؤن ًٝٚ ِلى الشٝا٘ت اإلاممشة في الىق ، "جفىساتها

برصها ِلى خعاب الشٝا٘اث ألاخشي اإلاذسحت ُ٘ه؛ ألّن ا٥ ٜشاءة العُاُٜت اظخذِاها الىٝذي وٍُ

ت للٝاست لُُّذ  ت ألادبُت، ؤِىذ ٘ـش بهخاج الىٝذ لفالر "الخّٕحر الزي ًلخٞ مجا٥ اإلاّ٘ش

ذي ذي الزي ًشجبي به الىاٜذ ألادبي، ٗ" ِاإلاه الخاٍس ش للّالم الخاٍس
ّ
ِلى الٝشاءة دون ؤن ًدى٢

خباس، ولُّت الىق في ظُاٛ صمىه الخاؿ، وولُّخه باليعبت "اإلاىهجُت ؤن  جإخز بّحن الِا

ِملُت "ًم٢ً اِخباس ٜشاءة الىٝذ وبالخالي " للشٝا٘ت التي ًفذس ِجها، جدُٝٝا لؽمىلُت الشئٍت

ذي الخاؿ بالىق  جُُٝم لمني للشئٍا التي ًىىٝها هزا الىق ِلى معخىي الّالم الخاٍس

ذي اإلاىاصي الخاؿ بالٝاست في الىٜذ هٙعه لى معخىي الّالم الخاٍس ذمج "اإلاٝشوء، ِو ًُ ، ؤًً 

 .      الٝاست ؤ٘ٝه الىٝذي بإ٘ٞ الىاٜذ ألادبي

 اللساءة النظليت: ااداطسة الثالثت غؼس

: جمهيد  

ىه، وفي مُٝاط الظداس ي السابؼ       ظبٞ للىالب ؤن حّّشٗ في  النلد الػسبي  مً معاس ج٣ٍى

:  ِلى الىٝذ اليعٝي الّشبي مخمشال فيااػاصس

ٚ ِىذ هفىؿ ِشبُت اظدشمشث اإلاىهج ألاظلىبي ممشلت النلد ألاطلىبي -  ؤًً ٜو

الح ٘مل  .بىفىؿ ِبذ العالم اإلاعذي ـو

 ؤًً الخٝى بىفىؿ هٝذًت ِشبُت ج٢ؽٚ ًِ بهجاص ؤصخابها هفىـا النلد البنيىي  -

ت، ممشلت بىفىؿ ٠ما٥ ؤبى دًب، ِبذ الخمُذ بىاًى وهبُلت ببشاهُم  .هٝذًت بيٍُى

له هفىؿ النلد الظيميائي -
ّ
، ؤًً ا٠دعب زػيد بن مالك وطػيد بن كساد الزي جشمش

خلُٙت ًِ وؽإة الىٝذ اليعٝي ومبذؤ اإلاداًشت الزي ٜام ِلُه، وحّّشٗ ِلى هذٗ ١ل مىهج 
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خّّشٗ في   وفي الىخذة ألاظاظُت الظداس ي الخامعوألادواث الخاـت بالخدلُل وؤلاحشاء، ٍو

م   ؤًً النلد الظيميائي والنلد البنيىي :  ممشلت في مُٝاس يالنلد النظليِلى مىاهج  (2)ٜس

حّّشٗ ًِ هفىؿ هٝذًت ؤهجضها هٝاد الٕشب في هزا اإلاجا٥، ووٜٚ ِىذ الخلٝي الّشبي لهزه 

٠خمشُل للخلٝي الّشبي للىٝذ مدمد الداهي وأخمد ًىطف : اإلاىاهج مً خال٥ جدلُل هفىؿ لـ

ممشلحن الىٝذ البيُىي، ٠ما لحظيو الىاد وطيزا كاطم ويمنى الػيد العُمُاجي، وهفىؿ 

 ِلى الىٝذ الجضاثشي العُاقي واليعٝي النلد الجصائسي حّٗش في هٙغ العذاس ي وفي مُٝاط 

ٚ ِلى هفىؿ النلد الخازيخي الجصائسي : ممشال في لػبد هللا السكيبي وأبى اللاطم  ؤًً ٜو

مدمد  وجمشله هفىؿ النلد الاحخماعي الجصائسي . ومدمد ناصس، وصالح خسفي، طػد هللا

النلد . مدمد مصاًف وغبد هللا السكيبي ممشال بىفىؿ النلد الانطباعي الجصائسي . طازي 

النلد وحّٗش في . غبد اللادز أيدوح وأخمد خيدوغ ؤًً الخٝى بىق النفس ي الجصائسي 

، غبد الحميد بىزاًى ووٜٚ ِىذ هفىؿ النلد البنيىي الجصائسي  ِلى النظلي الجصائسي 

 غبد الحميد بىشينت، وهفىؿ للنلد الظيميائي الجصائسي  ٠خمشُل زػيد بن مالكوهفىؿ 

للنلد الخفكيكي  ٠خمشُل غبد ااالك مسجاض، وهفىؿ للنلد ألاطلىبي الجصائسي ٠خمشُل 

مما ٌّني ؤّن الىالب ًمل٤ خلُٙت ًِ الذساظت العُاُٜت واليعُٝت، وظبٞ له وؤن . الجصائسي 

ل ١ل جىّحه، بٝي ؤن ٌعي ٠ُُٙت ٜشاءة هق هٝذي ٜشاءة ظُاُٜت 
ّ
مش

ُ
الخٝى بىفىؿ هٝذًت ج

 .ووعُٝت، ؤو ٜشاءة هق اجبْ ُ٘ه ـاخبه مىهج ظُاقي ؤو وعٝي

        لٝذ ٜالذ الٝشاءة اليعُٝت بمشوسة الخّامل مْ الىق ٠بيُت مٕلٝت ٜادسة ِلى ٤٘ 

٢ُ٘ٚ ًم٢ً ؤن وعخُٙذ . مٕالُٝها بزاتها دون الخشوج مً الىق، ؤي ِض٥ الىق ًِ ـاخبه

مً مبادت اليعُٝت الخاـت بالىق ألادبي في ٜشاءة الىق الىٝذي؟ ًم٢ً ؤن هٝشؤ الىق 

الىٝذي ٜشاءة وعُٝت بمّض٥ ًِ الىاٜذ وجىحهه الىٝذي والبِئت الىٝذًت التي ِاػ ٘حها، 

خباجه ومخىه  ّّى٥ ِلى بيُاجه ِو
ُ
ومجا٥ اهخمامه الىٝذي، وهخّامل مْ الىق ٠بيُت مٕلٝت وو

خماد ِلى خُاة الىاٜذ؛ بر  شللىـى٥ بلى اإلاىهج الىٝذي اإلاخبْ بذ٥ الِا ّٝ الٝشاءة اليعُٝت "جُ

مما ٌّني ؤّن  بهجاص ٜشاءة وعُٝت للىق الىٝذي ، "خُٝٝت حُِٕب الىق في الٝشاءة العُاُٜت

حعخلضم ِذم بخماُ الىق إلاٝفذًت ـاخبه وللٍشوٗ والّىاـش اإلادُىت به، وهبز مبذؤ 

الاو٣ّاط مهما ١ان مفذسه والتر٠حز ِلى البيُت ألاظاظُت للىق الىٝذي، وجبٝى مهمت الٝاست 

هٙعها ال جخٕحر وهي جإمل اإلاىهج اإلاخبْ في الىق باالظخّاهت ببيُاث الىق، ١الّخباث الىفُت 

والتي ظبٞ ووضخىا ٠ُُٙت اظدشماسها للىٜٗى ِلى اإلاىهج اإلاخبْ، ؤو مّاًىت اإلاتن برا عجض 

اظخخذام مفىلخاث بُّجها، "الٝاست ِلى الىٜٗى ِلى اإلاىهج مً خال٥ الّخباث ومالخٍت 

ل ؤًما ِالمت ِلى اإلاىهج اإلاخبْ، ولها ؤهمُت بالٕت، بل ًم٢ً اِخباسها مشؼذا 
ّ
ؽ٣ ٌُ والزي 

هاس اإلاىهج ، ٘الٝشاءة "ؤظاظُا لخبُحن مىهج الىاٜذ، بر ًم٢ً إلخفاء بعُي ؤن ٣ًىن ١اُ٘ا إٌل
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ض ِلى اليعٞ ؤو الىٍام والبيُت التي ًته٣ُل الىق مجها، وبالخالي لشوسة ِض٥ الىق 
ّ
ش٠

ُ
اليعُٝت ج

الىٝذي ًِ ـاخبت والخّامل مّه ٠بيُت مٕلٝت ًخٙاِل مّها الٝاست لخدذر له اظخجابت 

ُت هدُجت جٙاِله مْ ما هى مّشفي في الىق، ممشال في اإلاىهج وألاداة وؤلاحشاء؛ ِلى اِخباس  مّ٘ش

ل آلُاث اإلاىهج  ؤّن البيُت ألاظاظُت للىق الىٝذي هي الٝماًا الىٝذًت الىاججت ًِ جدٍى

" ًذِى الٝاست بلى الخىاس بؽإجها"الىٝذي اإلاخبْ بلى ؤداة هٝذًت، لزا هجذ الىٝذ، باِخباسه ٜشاءة، 

لها؛ ٘لٝذ وحذ الٝاست الخذاسي هٙعه في  مىاحهت خىحرة مْ ّ٘الُت "والخٙاِل مّها وجإٍو

 ؛ وبالخالي ًم٢ً اِخباس"الٝشاءة، مً خال٥ مىدها ظلىت ِلى الىق حّلتها راث ُٜمت ؤولُت

حضء مً الىق؛ بّجها مشظىمت ُ٘ه، والىفىؿ هي خاالث ٜفىي ول٢جها "الٝشاءة اليعُٝت 

ٝت التي هاو٥ بها هفا، اهىالٜا مما ًّٝذمه مً خىي ُولّذ لخٝىد  حعمذ بالخ٢ٙش في الىٍش

شاعي " الٝاست  ًُ لت للىق؛ ٘ٝاست الىق ألادبي 
ّ
اإلاىالب بمشاِاة هزه الخىي والبيُاث اإلاؽ٣

است الىق الىٝذي مىالب بمشاِاة  البيُت الٙىُت باِخباسه البيُت الشثِعت في الىق ألادبي، ٜو

بىِخه؛ والتي هي ِباسة ًِ مىهج في ـىسجه الخىبُُٝت، ؤًً جخدى٥ آلُاث اإلاىهج الىٝذي بلى 

ؤداة ؤو ٜماًا هٝذًت ًخٙاِل مّها الٝاست؛ ٘ٝاست ألادب ًخٙاِل مْ ما هى ٘ني في الىق 

است الىق الىٝذي ًخٙاِل مْ الٝماًا الىٝذًت للىٜٗى ِلى ما  للىٜٗى ِلى ما هى حمالي، ٜو

هى مّشفي ابعدُمىلىجي؛ ٘الىق مىالب ؤن ٌعخجُب بلى خبراث الٝاست التي حعمذ لٝاست 

الىق الىٝذي بخلٝي ٢٘شجه الشثِعت خى٥ اإلاىهج، ألاداة وؤلاحشاء؛ باِخباسها الٝىاهحن والٝىاِذ 

. التي جمبي الىق الىٝذي واظدُٙاثه لها ًجّل مىه هفا هٝذًا

شي البّن ؤّن الٝشاءة اليعُٝت للىق الىٝذي حععى إلخماِه  الظتراجُجُت مّٝذة "       ٍو

ُت وبحن الىق، ُ٘يخج ًِ  ت وخبراث مّ٘ش مً الخٙاِل بحن الٝاست اإلااو٥ بما ًمخل٤ مً مّ٘ش

ًم٢ً ؤن " هزا الخٙاِل اظخجاباث ٜشاثُت ج٢ؽٚ ًِ بم٣اهاث وبحشاءاث مٝشوثُت حذًذة

ٌُٕب ٘حها الىق اإلاٝشوء، ل٢ً بدساٟ ٜاست الىق الىٝذي لخذود مهمخه واإلاعخىي الزي 

مِئه، ٘الخٙاِل مْ الىق الىٝذي  خداوس مّه وٍُ ه ٍو ثًر ًُ ب الىق بل  ُّ ٕ ٌُ ًخدٟش ُ٘ه لً 

ّٙعشه وهمُٚ له وهّىضخه 
ُ
ّٝى٥ الىق ما لم ًٝله، بل هٙهمه وه

ُ
شاءجه لِغ مّىاه ؤن ه ٜو

ّٝشبه مً ٜاست آخش سبما ٣ًىن مبخذت ؤو خبرجه الٝشاثُت مدذودة، ٘هىاٟ ٘ٛش بحن هق ؤدبي 
ُ
وه

ملُت الٝشاءة ل٣ل مجهما . وهٝذي ِو

ٙهم مً الٝشاءة اليعُٝت ٜشاءة هفىؿ هٝذًت اجبْ ٘حها ؤصخابها مىهج مً  ًُ م٢ً ؤن         ٍو

ؼ٢الوي، بيُىي، : اإلاىاهج الىفُت، وفي هزه الخالت ًخخاس الٝاست هفا هٝذًا اجبْ مىهجا وعُٝا

ظُمُاجي، لعاوي، باِخباسها اججاهاث ٜشاثُت ؤِىذ العلىت اإلاىلٝت للىق، وؤهملذ الجىاهب 

٠ذوس الٝاست واإلابذُ والٍشوٗ اإلادُىت بالىق؛ ألّجها جٝىم ِلى مبذؤ اإلاداًشت وحّض٥ " ألاخشي 
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في هزه الخالت هخإمل مىهج الىق وال هٝى٥ مىهج الىاٜذ ألّن . الىق ًِ ظُاٜه الخاسجي

العلىت اهخٝلذ للىق، وهداو٥ ؤن هٝٚ ِلى ٠ُُٙت اظدشماس الىق للمىهج، وعدبذ٥ الىاٜذ 

ؽٟش الىاٜذ في 
ُ
بالىق وهٝى٥ مٝذمت الىق، ٘هشط الىق، مفادس الىق، ِىىان الىق، وال و

حعخمش في جإ٠ُذ الخمُى ؤو ؤلارِان الىٝذي، "الٝشاءة اليعُٝت ِملُت الٝشاءة، ألّن 

ُت الخُادًت وؤلاخالؿ للىق اإلاّٙعش بذٜت فٚ بىِخه " واإلاىلِى ألّن الٝاست ًىىلٞ مىه ٍو

ت اإلاىحىدة في الىق؛ بر  ٝبل الخفىساث اإلاىهجُت واإلاّ٘ش ٙا مداًذا، ٍو ل الخىاؿ "ـو
ّ
ؽ٣

ُ
ح

 
ّ
التر٠ُبُت والذاللُت والاجفالُت للىفىؿ ـلب البدث الىص ي، ٘ال ًخشج مجها البدث بال

.    وهزا ما ًذخل لمً مبذؤ اإلاداًشت التي جٝىم ِلُه اإلاٝاسبت اليعُٝت" لُّىد بلحها

جفلر الٝشاءة اليعُٝت ألهىاُ الىفىؿ الىٝذًت التي مشث ِلُىا، بما ٘حها الىق الىٝذي 

ّّى٥ ِلى بيُت الىق للىٜٗى ِلى اإلاىٜٚ ال٢ٙشي 
ُ
الؽٙاهي، ِلى اِخباس ؤّجها ٜشاءة هفُت ح

 إلاىجضه سّلب كىاغد الؼػس: الزي ًخد٢م في الىق، مشال لى ؤخزها الىق الىٝذي اإلاّىىن بـ

مً الّىىان هخىْٜ ؤّن الىاٜذ ًخد٢م ُ٘ه مىٜٚ ٢٘شي مخمشل في اللٕت ؤو الىدى، دون الخشوج 

ما وّّى٥ ِلى بيُاجهلثػلبخاسج الىق والبدث ًِ الخىحه ال٢ٙشي واإلاّشفي 
ّ
ؤما برا ١ان . ، وبه

ٝفذ بالٝشاءة اليعُٝت جإمل هفىؿ هٝذًت اجبْ ٘حها ؤصخابها مىهجا وعُٝا، وجّم ٘حها ِض٥  ًُ

شاءجه ٜشاء مداًشت هابزة ل٣ل او٣ّاط، ٘ل٤ ؤن جخخاس ؤي هق هٝذي  الىق ًِ ـاخبه ٜو

ذا بمىهج هص ي ؤو ًخد٢م ُ٘ه مىٜٚ ٢٘شي لٕىي، مْ  ُّ ىت ؤن ٣ًىن مٝ ه، ؼٍش ومهما ١ان هِى

ؤّن الخُٝٝت الشابخت ؤّن ُحل الىٝذ الّشبي الٝذًم لٕىي بُاوي بالغي حهخم بالّىاـش الٙىُت 

 .الباهُت للىق ألادبي

من اللساءة  لى الخأويل  :  ااداطسة السابػت غؼس

 نلد اللساءاث الػسبيت للنص النلدي

:   جمهيد

عمى بالٝشاءة الهحرمىهُىُٝت ِلى اِخباس ؤّن  ٌُ       ًم٢ً بدخا٥ هزه اإلادالشة لمً ما 

ىاهحن  ل، وهي ٜشاءة ماظعت ِلى ؼشوه ٜو لُت في ً٘ الٙهم الزي حهخم بؽشوه الخإٍو الخإٍو

جمبىها، ولٝذ بذؤ الاهخمام بها مْ بذاًت الاهخمام بّالٜت الٝاست بالىق اإلاٝشوء مً وٗش 

ت الٝشاءة والخلٝي الزًً اجخزوا مً الٙلعٙت الهحرمُىىوُُٝت ؤظاط لبىاء  سواد هٍٍش

شك ِلى الٝشاءة . ا٘ترالاتهم اإلاخّلٝت بذوس الزاث الٝاسثت
ُ
وبّذما اهخٝلذ العلىت بلى الٝاست ٘

الخخلي ًِ الٝشاءاث العُاُٜت خاـت، واخخٍٙذ بالٝشاءة اليعُٝت ِلى اِخباس ؤّن الٝاست 

خٙاِل مّه . ًىىلٞ مً الىق ٍو
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ل ِلى زالزت مٙاهُم سثِعت الخٙعحر والٙهم والخىاس، وجشبي حذلُا ُ٘ما :      ًٝىم ِلم الخإٍو

ّذ  ٌُ بُجها، ٘ال ًم٢ً لٝاست الىق الىٝذي ؤن ًخداوس مْ هفه دون ٘همه وجٙعحره؛ لزل٤ 

لي الزي ًخخز ُ٘ه هق ما ُٜمخه" ل ألا٘ٞ الخإٍو
ّ
ؽ٣ ٌُ هٙهم " الخٙعحر همي ِملُت الٙهم الزي 

مً خال٥ خىاس جخٙخذ ُ٘ه الزاث ِلى اإلاىلُى ؤو "الىق زّم هخداوس مّه؛ ألّن الٙهم ًخدٝٞ 

ها، " ألاها ِلى آلاخش ت، ال حهم هِى م٢ً للٝاست ؤن ًلخٝي او ًٝشؤ هفىـا هٝذًت ِشبُت مخىِى ٍو

ت بلى ؤلاحشاء الّٙلي، "اإلاهم ؤن ًىىلٞ مً  ج٤ُ٢ٙ آلُاث الٙهم ألاولُت، وسـذ مشحُّاتها ال٢ٍٙش

ا وجذخل ٜشاءجه لمً الٝشاءاث الٝاثمت ِلى ٘هم الىق " لُجّل هاجج ٜشاءجه خاـال ٢ٍ٘ش

الٝشاءة جٙاِل دًىامي بحن مّىُاث الىق "وجٙعحره للخداوس مّه وبلاءجه؛ ِلى اِخباس ؤّن 

باجه وسدود ؤّ٘اله ، ٘بةم٣اهه اخخُاس ؤّي هق للٝشاءة "والخىاوت الزهىُت للمخلٝي بما ٘حها ٔس

ىت اظدُّاب ِملُت الٝشاءة وما جخىلبه مً لىابي؛  الٝشاءة ألّي هق، مً "رل٤ ؤّن ؼٍش

البذاًت، جخممً ؤو حؽخمل ِادة ِلى ؤلادساٟ، والاهخٝاد، والخٙعحر، والخُُٝم والؽشح 

م٢ً ؤن ًىىلٞ الٝاست في ٜشاءجه مً هزه ألاوؽىت  والخدلُل اإلااظس ي، والخلٝي والاظخجابت، ٍو

م٢ً " دون جشجُبها، ٔحر ؤّن ٘اِلُت ؤو وؽاه الؽشح ٌعبٞ خخما ومىىُٝا الاظخجابت والخُُٝم ٍو

اِخباس هزه الخىىاث بمشابت آلُاث الٝشاءة والتي ال ًم٢ً ججاوصها مهما ّٔحرها الىق اإلاٝشوء، 

لُا ًإجلٚ مً مّىُاث  وفي هزه الخالت ًم٢ً ؤن جىدى ٜشاءة الىفىؿ الىٝذًت مىخى جإٍو

او٥  ًُ ه ِىذثز ًٙٝذ ظلىخه بىـٙه هفا؛ بر 
ّ
ل؛ أله هٝذًت، ل٢ّىه لِغ مٙخىخا ِلى ١ل جإٍو

ه خىاس له ؼشووه
ّ
ٞ مىهجه، أله ت اإلاىهج اإلاخبْ وؤدواجه : الىق الىٝذي ٘و ؼشوه جخّلٞ بمّ٘ش

وبحشائه، ؼشوه جخّلٞ بشٝا٘ت الٝاست اإلااو٥ وبٝىاِذ الّملُت الىٝذًت؛ ٘الٝشاءة جخٕحر بخٕحر 

ذسجه ِلى بدساٟ  ُت ٜو اإلاٝشوء ؤوال، وبخّٕحر ؤلاظتراجُجُت الخاؿ ب٣ل ٜاست وو٘ٝا إلاشحُّخه اإلاّ٘ش

. ِالثٞ الىق اإلاٝشوء

 :  للنص النلدينلد اللساءاث الػسبيت 

ّٗش بىٝذ الىٝذ، وؤٜبلىا ِلى ٜشاءة هفىؿ هٝذًت اظخّان ٘حها      ٌُ ماسط الىٝاد الّشب ما 

  غبد هللا أبى هيفؤصخابها بمىاهج هٝذ ألادب، مً بحن الىٝاد الّشب هجذ الىاٜذ العىسي 

الزي  اظخّشك بّن الجهىد الّشبُت التي سّجلذ خمىسها ِلى العاخت الىٝذًت، خاـت ما 

ًخّلٞ مجها بالىٝذ الٝفص ي والشواجي؛ والتي ِنّي ٘حها ؤصخابها بالعشد، ٠ما سّسخه ؤصخابه، 

 ؤظالُب العشد، البنى :واججهىا ٘حها بلى دساظت الاؼخٕا٥ العشدي الّىص ي بمٍاهشه اإلاخخلٙت

أطاليب الظسد في  ":العشدًت، لٕت العشد، جٝىُاث العشد ولٝذ ّٜذم ٜشاءة لىق هٝذي ِىىاهه

 :، و هق هٝذي آخش ِىىاهه1992، والزي ؤهجضه ظىت أظل صفح للىاٜذ "السواًت الػسبيت

 الزي غبد هللا زطىاو للىاٜذ "اللص في اللصت اللصيية ألازدنيت  جلنياث:البنى الظسدًت 
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شاءة لىق هٝذي ؤهجضجه الىاٜذة. 1995ؤهجضه ظىت   :ًدمل ِىىان 1997 ظىت آمنت ًىطف ٜو

. جلنياث الظسد في الننسيت والخطبيم

جش٠حز الٝشاءة التي ّٜذمها الىاٜذ العىسي لىفىؿ هٝذ العشد ِلى ٠ُُٙت اظدشماس : اإلاالخَ   

اإلاىهج اإلاخبْ في الىق؛ مما ٌّني وعي الٝاست الّشبي ب٢ُُٙت ٜشاءة هق هٝذي والهذٗ اإلاشحى 

ل " أطاليب الظسد في السواًت الػسبيت ": في ٠خابهصفح أظل ؤّن أبى هيفمجها، بر ًشي 
ّ
ٜذ جمش

الاججاهاث الجذًذة وهممها ومً زّم ؤِاد بهخاحها معخٕىُا بزل٤ ًِ ؼ٢الهُتها اإلاٙشوت؛ 

 هٍامه العشدي وخّق ١ىهه احتهذ في ـٓى ؤظالُب العشد وخشؿ ِلى ٤ّ٘ مٕالُٞ الىفىؿ 

ه ؤ٘لر في رل٤ ٠شحرا
ّ
ولٝذ خّذد هُى الىق . ومىٍىمخه الُٝمُت الظخخشاج داللخه ال٣امىت ولّل

، واِخبره هٝذا جىبُُٝا، ل٢ّىه لم ًلتزم ُ٘ه ال باإلاىهج غبد هللا زطىاوالىٝذي الزي ؤهجضه  

ه ِىىن دساظخه بالبدث ًِ البيُاث العشدًت في 
ّ
م ؤه ت وال بهما مّا، ٔس الؽ٢الوي وال بالبيٍُى

م ؤّن مىجضه ـّشح  هق ظشدي، وسؤي الىاٜذ ؤّن الىق ؤٜشب بلى الىٝذ اللٕىي الؽ٢لي ٔس

ما باسث والؽ٢الهُحن الشوط وخلّق  ُّ حن، وال ظ  بلى ؤّن هزا أبى هيفباِخماده ِلى البيٍُى

بت حامدت لؤلخز باالججاهاث الجذًذة لىٝذ الٝفت والشواًت ومُل  الىاٜذ ألاسدوي جمخل٢ه ٔس

٠بحر الظخخذام جٝىُاتها ومٙاهُمها العشدًت؛ ٔحر ؤّن مماسظخه الىٝذًت حعجض ًِ خمل رل٤ 

ُت وبّن لىاصم اإلاىهج اإلاىلىعي ه، لٕلبت ألاخ٣ام الُٝمُت واإلاُل بلى اإلاىلِى
ّ
 ٘الخَ ؤّن ،١ل

الىاٜذ خاو٥ بًجاد مّبرس لخشوج ـاخب الىق ًِ اإلاىهجُت التي خّذدها و٠ؽٚ ِجها ِىىان 

ٙا خُادًا، مّخمذا ِلى بيُت الىق اإلاٝشوء  ت اإلاىحىدة في الىق ـو ٚ اإلاّ٘ش هفه، بّذما ـو

عهم به في ال٢ؽٚ ًِ اإلاىهج اإلاخبْ
ُ
 التزام الىاٜذة باججاه مً أبى هيففي خحن ًشي . وما ح

الاججاهاث الىٝذًت الجذًذة في هٝذ الشواًت والٝفت، ممشال في اإلاىهج البيُىي الؽ٢لي والزي 

ب هزا اإلاىهج  ؤسادجه إلاٝاسبت ِذدا مً الخٝىُاث العشدًت في بيُت الشواًت الُمىُت، هاد٘ت لخجٍش

ّنى بما هى ٘ني، ال مً الخاسج، ماصحت بحن  الزي ًٝاسب بيُت العشد الشواجي مً الذاخل وَُ

ت والخىبُٞ  ؤّن الىاٜذة ٜامذ بجهذ هٝذي مشمش مً خال٥ مداولتها أبى هيف وسؤي .الىٍٍش

ذ الامخالٟ اإلاّشفي واإلاجهجي 
ّ
ا٠

ُ
ئت ج الخىك في ٔماس اإلاىهج البيُىي، واِخبر هفها مداولت حٍش

م ما الخٍه مً الخباط في  لهزه الاججاهاث الجذًذة لذي والجْ الىٝذ في الىوً الّشبي، ٔس

جٝذًش بّن اإلاٙاهُم واإلافىلخاث واِخٝادها باوٕالٛ اإلاىهج البيُىي الؽ٢لي هٙعه؛ ألامش 

ت التي ًادحها للعشد وولّذ  اثٚ البيٍُى الزي ؤدي بها بلى ِذم بوالت الىٜٗى ِىذ بّن الٌى

 .لذحها خٗى الاهضالٛ بلى مىاهج ؤخشي خاسحُت ١اإلاىهج الىٙس ي والاحخماعي

 ٜشاءة لىفىؿ هٝذ الشواًت في الىوً الّشبي، مً بُجها خميد لحميداني ّٜذم الىاٜذ اإلإشبي 

نلد السواًت : ، وغنىنخه بـ1980نبيلت  بساهيم طالم طنت ٜشاءجه للىق الىٝذي الزي ؤهجضجه 
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واهىلٞ لخمُذاوي في ٜشاءجه مً ِخباث الىق، من وحهت ننس الدزاطاث اللغىيت الحدًثت، 

ًىحي مً ِىىاهه بخىحه لٕىي لعاوي خالق في الذساظت الشواثُت، وبّذ ٘دفه للىق "والزي 

ذ بحن لٕت الؽّش ولٕت الىثر مّخمذة في رل٤ ِلى الخىىس الخاـل في  وحذ الىاٜذة ٜذ ٜ٘ش

مش٠ضة في " مُذان اللٕت، معخخذمت بّما مً اإلافىلخاث والخّابحر مً ِلم الذاللت اللٕىي 

ت التي ّٜذمها  ت ِلى الجهىد اللٍٕى ٞ بحن اللٕت ٠ىىٞ واللٕت دوطىطييدساظتها اللٍٕى  في الخٍٙش

خُت ووـُٙت ٘الىاٜذة جفّشح بخبىحها " ٠ىٍام والبدث في وبُّت اللٕت بىـٙها صمىُت ؤو جاٍس

 مً الّىىان ـاثبت والىق رو خميد لحميدانيحهىد دوظىظحر، مما ٌّني ؤّن جىّٜاث الىاٜذ 

ٚ الىاٜذ ِلى وحىد مىهجحن في الىق، . جىحه لعاوي لٕىي  ل٢ً بّذ مّاًىت الىق الىٝذي ٜو

خُث مضحذ الىاٜذة بحن مّىُاث الذساظاث اللعاهُت الخذًشت واإلاىهج الىاٜعي ؤي الىٝذ 

العىظُىلىجي اإلاخإزش بالشئٍت الجذلُت اإلااس٠عُت والزي ًمازل ظىظُىلىحُا الىق الشواجي، 

ت  وبّشس رل٤ باظدشماس الىاٜذة أل٣٘اس ظىظُىلىحُا الشواًت راث ألاظاط الجذلي، وخاـت البيٍُى

يُت ٠ما بلىسها   واظدشماسها زاهُا بّن اإلابادت اللعاهُت اإلاخّلٝت بةؼ٣الُت غىلدماوالخ٣ٍى

؛ والزي اِخبرجه الىاٜذة مىهجا ًمْ داثما هفب ُِيُه ِالٜت الٝفت بالىاْٜ، "الخىاـل

ووضخذ ظبب اخخُاسها ومضحها بحن هزًً اإلاىهجحن باِخباسهما مً اإلاىاهج الىٝذًت التي 

ت، وهذٗ ١ل مجهما بلى دساظت الّمل الٝفص ي بىـٙه  ؤ٘ادث ١ل ؤلا٘ادة مً الذساظاث اللٍٕى

مفىلخاجه في ِلم الذاللت غسيماض  ٜذ ؤخزث ًِ نبيلت  بساهيم ؤّن لحميداني ووحذ ا،بىاء

 ؤجها لم جّٝذم ؤًت 
ّ
ُُٙت ألاظاظُت للخ٣ي، بال اإلاّاـش، وخاـت ما ًخفل مجها بالىخذاث الٌى

 الخَ ،بؼاسة جّذ٥ ِلى اظدشماسها لهزه اإلافىلخاث ؤو ؤلاخالت ِلى اإلافذس الزي ؤخزتها مىه

اِخماد الىاٜذ ِلى اإلافىلخاث الىاسدة في الىق للىٜٗى ِلى اإلاىهج اإلاخبْ، وظبٞ ووضخىا 

.   مٙاجُذ للّلىم واإلاّاٗسااّظديؤهمُت اإلافىلخاث في الىق الىٝذي والتي اِخبرها 

:  بّن اإلاأخز ِلى الىق الىٝذي الزي ٜشؤه، وؤِاب ِلى  الىاٜذةلحميداني        ولٝذ ؤوسد 

ٝت ؼذًذة الاخخفاس - اث بىٍش  .ِشلها للىٍٍش

لُت -  .هٝلها اإلاّلىماث ًِ الاججاهاث الىٝذًت للخ٣ي مً ٔحر مفادسها ألـا

ما هي مشاحْ ِامت  -
ّ
٠شحر مً اإلاشاحْ اإلاّخمذ ِلحها ال جذخل في جخفق هٝذ الخ٣ي، وبه

عاهُاث
ّ
 .في الل

 .ُٔاب ؤلاخاالث في ٠شحر مً مىاوً الجاهب الىٍشي  -

ب  - ُّ لُت ؤو حٕ جباًً واخخالٗ في اظخّما٥ اإلافىلخاث؛ بما ؤن حّٕحر ًِ ـبٕتها ألـا

 .جماما ٘خّّىك ٘ٝي بّباساث حؽشخها
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بّرسه، ٘هي ًُ   : وجش٠حز الىاٜذ ِلى هزه الجىاهب له ما 

 .جمذ بفلت وزُٝت لؽشوه بيُت الىق الىٝذي -

 جخماش ى مْ ؤهذٗ الٝشاءة الىٝذًت؛ مما ٌّني التزام الٝاست ب٢ُُٙت ٜشاءة الىق  -

 .الىٝذي، ووُِه بدذود ٜشاءجه واإلاعخىي الزي ًبدث ُ٘ه

ٞ الباخث في هزا اإلاجا٥؛ ٘اإلخاالث وؤلاؼاسة بلى اإلافادس الىٝذًت  - عهم في بهاسة وٍش
ُ
 ح

اتها وآسائها الىٝذًت، التي حّعهل للٝاست اإلابخذت الشحُى بلحها  التي اظخٝذ مجها هٍٍش

٠ما ج٢ؽٚ هزه اإلاالخٍاث ًِ جداوس الٝاست مْ هفه اإلاٝشوء . لالظتزادة والخىّظْ

. وجٙاِله وجداوسه مْ بيُاجه

ىىهخه بـ1985 والزي ؤهجضجه ظىت طيزا كاطم ؤًما هفا هٝذًا للىاٜذة لحميدانيٜشؤ  بناء : ، ِو

ّّذ هزا الجهذ الىٝذي مً مىٍىس ٜشاثه -دزاطت ملازنت في جفجيت نجيب مدفىظ-السواًت   َو

مً بىا٠حر الذساظاث التي ّٜذمها ؤصخابها لخخىي الىٛش وألاظالُب الىٝذًت التي ١اهذ جدبْ 

ت  مً ٜبل الىٝاد الخٝلُذًحن لخدلُل الشواًت، وهي مداولت جذخل لمً الخإظِغ لىٍٍش

ولّذ الىاٜذة جىٍحراث اإلاىهج البيُىي في جٝىُاث العشد الشواجي، ولم جدلل "الشواًت؛ خُث 

ما ا٠خٙذ بةًشاد ؤمشلت مً الشالزُت
ّ
ا وبه ما٥ الشواثُت "و" ِمال سواثُا جدلُال بيٍُى اهخمذ في ألِا

اإلاذسوظت بجاهب ؼ٣ل الخّبحر، ؤي اإلا٣ىهاث الخٝىُت التي حّخمذ ِلحها ٠خابت الشواًت ممشلت في 

اإلا٣ان والضمان والىـٚ واإلاىٍىس، مْ ؤّن هزا الجاهب تهخم به بالٔت العشد، ووٜٚ الىاٜذ 

ما٥ الخ٣اثُت  ِلى بهما٥ الىاٜذة لذساظت بيُت الذاللت مْ ؤّجها ؤهم ما ٜامذ ِلُه دساظت ألِا

ظبب ابخّاد اهخمام الىاٜذة ًِ جدلُل  لحميداني ولٝذ بّشس غسيماض، ، بسيمىو ، بسوبِىذ 

الىق الشواجي باوؽٕالها بىٝل ألا٣٘اس الٕشبُت التي ـأها الىٝاد الٕشبُحن، وبخاـت 

ت العشدًت ؤو ؤّن لها ٔاًت خُٙت لِعذ جدلُل زالزُت  الٙشوعُحن، في وسجهم لخٝىُاث الىٍٍش

، بٝذس جٝذًم ؤمشلت ًِ ١ل وخذة مً الىخذاث الؽ٣لُت التي اٜخبعتها مً نجيب مدفىظ

الثمها مً الىفىؿ الشواثُت الّشبُت في حاهب الخىبُٞ ًُ  . الىٝذ الٕشبي، والبدث لها ِّما 

لهم العبٞ في ؤلاواُل "وجبٝى الىاٜذة في هٍش ٜشاء وهٝاد العشد مً الىٝاد الّشب ألاواثل الزًً 

ت العشدًت مً خال٥ اإلاىهج البيُىي العشدي، الزي  ما٥ التي ّٜذمها ؤصخابها للىٍٍش ِلى ألِا

بلىسه اإلاؽخٕلحن بهزه الخش٠ت الىٝذًت في ٘شوعا في العخِىُاث مً الٝشن اإلااض ي، ٘ٝذ ١ان لها 

٘مل الّشٍادة في اظخٝذام مفىلخاث العشد البيُىي في مشخلتها وججاوص اإلافىلخاث 

٘اإلا٣اهت التي جبىؤتها " الخٝلُذًت للشواًت، بر جْٝ مداولتها في ِمٞ اإلاىهج البيُىي الؽ٢لي

ت التي ًدخىحها هفها، ٘الٝشاء اهىلٝىا مً الىق ولم  حها اإلاجهجي واإلاّ٘ش الىاٜذة ساحّت بلى ِو
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ما اهىلٝىا مً جفىساث الىاٜذة اإلاىهجُت مْ الٝبى٥ بها 
ّ
ُت ؤو اهىباُِت، وبه ًإجىا بإخ٣ام رٜو

ُت دون بٜدام الزاث وال  والخداوس مّها لٙسر اإلاجا٥ لزواتهم الٝاسثت بالٍهىس، ب٣ل مىلِى

ما اِخمادا ِلى الٙهم والخٙعحر والخىلُذ مْ ؤلابٝاء ِلى 
ّ
به، وبه ُّ ٕ

ُ
زهب بالىق وح

ُ
الث ج جإٍو

. الىق وبىِخه

وما ًم٢ً ٜىله ِلى الٝشاءاث الىٝذًت الّشبُت التي اظخّان ٘حها ؤصخابها بمخخلٚ اإلاىاهج 

ٜشاءاث ١اؼٙت خاولذ بِادة بهخاج الىق اإلاٝشوء، وهي في مجملها "الٕشبُت الخذًشت ؤّجها 

ت وخبراث  جخمْ الظتراجُجُاث مّٝذة مً الخٙاِل بحن الٝاست اإلااو٥ بما ًمخل٤ مً مّ٘ش

، وهاجج هزا الخٙاِل سدة ّ٘ل الٝاست واظخجابخه "حمالُت مً حهت، وبحن الىق مً حهت ؤخشي 

ُت التي جىم ًِ ٜذساجه الٝشاثُت ومداولت ٘همه للىق اإلاٝشوء  .اإلاّ٘ش

: كائمت ااساحؼ ااػخمدة

 :مساحؼ باللغت الػسبيت: أوال

خ الىٝذ ألادبي ِىذ الّشب . بخعان ِباط - هٝذ الؽّش مً الٝشن الشاوي ختى –جاٍس

 .2006. داس الؽشوٛ لليؽش والخىصَْ، ألاسدن. 4ه. الٝشن الشامً الهجشي 

ت الخلٝي. ؤخمذ ؤبى خعً - ت الخلٝيهٍٍش بؼ٣االث - والىٝذ ألادبي الّشبي الخذًث، هٍٍش

 .1993الشباه -وجىبُٝاث، ميؽىساث ١لُت آلاداب والّلىم ؤلاوعاهُت

مجلت ٘فى٥ في الىٝذ ألادبي، . الخٙعحر ألاظىىسي للؽّش الجاهلي. ؤخمذ ٠ما٥ ص١ي -

ت الّامت لل٢خاب ل . اإلاجذ ألاو٥ الّذد الشالث. الهُئت اإلافٍش  .1981ؤبٍش

ت الخلٝي بؼ٣االث .اظخّاسة البار واظخّاسة اإلاخلٝي. ادَسغ بلملُذ -  لمً هٍٍش

 .1993الشباه -١لُت آلاداب والّلىم ؤلاوعاهُتميؽىساث . وجىبُٝاث

ت،  . بذوي وباهت -  .1963الخُاساث اإلاّاـشة في الىٝذ ألادبي، اإلا٢خبت ألاهجلى مفٍش

داثشة اإلا٢خبت - الخإـُل وؤلاحشاء الىٝذي-اظتراجُجُت الٝشاءة وؤلاحشاء. بعام ٜىىط -

 .1998. الىوىُت

. مجلت ِالماث في الىٝذ. اإلاىهج ألاظلىبي في الىٝذ الّشبي الخذًث. بؽشي مىس ى ـالر -

 .2001. 40الجضء . اإلاجلذ الّاؼش

 .1991. ماظعت ُِبا٥ للذساظاث واليؽش. 1ه. ٜشاءة الترار الىٝذي. حابش ِفٙىس  -
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ميؽىساث - مٝاسبت ال٣اثً واإلام٢ً في الٝشاءة الّشبُت–الٝشاءة والخذازت . خبِب ميس ي -

 .2000اجداد ال٢خاب الّشب، 

ميؽىساث ظا٥، الذاس . 1ه- مذخل هٍشي –ؤظلىبُت الشواًت . خمُذ لخمُذاوي -

 .1989البُماء، 

، اإلاش٠ض الشٝافي 3بيُت الىق العشدي مً مىٍىس الىٝذ ألادبي، ه. خمُذ لخمُذاوي -

 .2000الذاس البُماء، - الّشبي، بحروث

احي في الشواًت والؽّش-سخش اإلاىلُى . خمُذ لخمُذاوي - . 2ه- ًِ الىٝذ اإلاىلِى

 .2014. بشاهذ، ٘اط–مىبّت آهٙى 

اث الخلٝي . خمُذ لخمُذاوي - ت الخلٝي - الٝفت الٝفحرة همىرحا-معخٍى لمً هٍٍش

 .1993الشباه -١لُت آلاداب والّلىم ؤلاوعاهُتميؽىساث . بؼ٣االث وجىبُٝاث

. 1ه. (2005-1980)اججاهاث الذسط ألاظلىبي في مجلت ٘فى٥ . سامي ِلي ؤبى ِاٌؽت -

 .2009. داس ابً الجىصي لليؽش، ِمان

ت ِبذ اإلاىّم ِباط - ت. الُٝم الجمالُت. ساٍو ت الجامُّت، الاظ٢ىذٍس  .1987. داس اإلاّ٘ش

ماظعت اإلاخخاس لليؽش . اإلاٙاهُم والاججاهاث–ِلم لٕت الىق . ظُّذ خعً بدحري  -

 .2004. والخىصَْ، الٝاهشة

الهُئت . مجلت ٘فى٥ في الىٝذ ألادبي. الخٙعحر ألاظىىسي في الىٝذ ألادبي. ظمحر ظشخان -

ت الّامت لل٢خاب ل . اإلاجلذ ألاو٥، الّذد الشالث. اإلافٍش  .1981ؤبٍش

 .2003. داس الؽشوٛ، الٝاهشة. 8ه. الىٝذ ألادبي ؤـىله ومىاهجه. ظُذ ٜىب -

شاءاث جىبُُٝت. ؤ٘ٞ الخىاب الىٝذي. ـبري خاَ٘ - ت ٜو داس . 1ه. دساظاث هٍٍش

ُاث لليؽش والخىصَْ  .1996الٝاهشة، . ؼٜش

. داس الّىدة لليؽش، بحروث. 3ه. ٜشاءة حذًذة لؽّشها الٝذًم. ـالح ِبذ الفبىس  -

1982. 

ذ لليؽش واإلاّلىماث، . 1ه. مىاهج الىٝذ اإلاّاـش ومفىلخاجه. ـالح ٘مل - مبًر

 .2002. الٝاهشة
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ميؽىساث ؤلاخخالٗ، . ِخباث ححراس حىِذ مً الىق بلى اإلاىاؿ. ِبذ الخٞ بلّابذ -

. الجضاثش. 2008. 1ه. الذاس الّشبُت  للّلىم هاؼشون

ت الخذًشت، دًىان - مىىٞ العشد:ِبذ الخمُذ بىساًى  - دساظاث في الٝفت الجضاثٍش

اث الجامُّت، الجضاثش،   .1994اإلاىبِى

. دساظت في مٝذماث الىٝذ الّشبي الٝذًم–مذخل بلى ِخباث الىق . ِبذ الشصاٛ بال٥ -

، اإلإشب. م٢خبت ألادب اإلإشبي ُٝا الؽٛش  .2000. اٍ٘ش

ماظعت اإلاخخاس لليؽش، . 1ه. ٜشاءة جدلُلُت- في الىق الجاهلي. ِبذ الشصاٛ خعحن -

 .1998. الٝاهشة

 .1994. داس الجىىب لليؽش، جىوغ. في آلُاث الىٝذ ألادبي. ِبذ العالم اإلاعّذي -

داس ظّاد . 4ه. ٜشاءاث مْ الؽابي واإلاخىني والجاخَ وابً خلذون . ِبذ العالم اإلاّعذي -1

ذ، الٝاهشة  .1994. الفباح، ال٣ٍى

ض خمىدة - ت بلى الخ٤ُ٢ٙ. اإلاشاًا اإلادذبت. ِبذ الٍّض ت الّذد . مً البيٍُى . 232ِالم اإلاّ٘ش

ذ، . اإلاجلغ الىوني للشٝا٘ت والٙىىن وآلاداب  .1978ال٣ٍى

ميؽىساث الشابىت، الذاس . 1ه. البيُت والذاللت: ِخباث الىق. ِبذ الٙخاح الدجمشي  -

 .1996. البُماء

 .الّذد. مجلت ٘فى٥ في الىٝذ ألادبي. الىٝذ الّشبي الٝذًم واإلاىهجُت. ِبذ الٝادس الٝي -

الىٝذ ألادبي الّشبي الخذًث في الٝفت والشواًت والعشد، ميؽىساث . ِبذ هللا ؤبى هُٚ -

 .2000اجداد ال٢خاب الّشب، دمؽٞ 

ت . 1ه. مىهجُت البدث ألادبي ومذاخل الخ٢ٙحر الّلمي. ِبذ هللا الخىاوي  - الذاس اإلافٍش

 .2005. اللبىاهُت، الٝاهشة

 .1991. بحروث. داس آلاداب. 1ه. ال٢خابت لذ ال٢خابت. ِبذ هللا الٕزامي -

مّالجت ج٢ُ٢ُٙت ظُمُاثُت مش٠بت - جدلُل الخىاب العشدي:ِبذ اإلال٤ مشجاك  -

اٛ اإلاذٛ"لشواًت اث الجامُّت، الجضاثش"ٜص  .، دًىان اإلاىبِى

ت الىٝذ: ِبذ اإلال٤ مشجاك - مخابّت ألهم اإلاذاسط الىٝذًت اإلاّاـشة وسـذ -في هٍٍش

اتها  .2002 1، داس هىمت للىباِت واليؽش والخىصَْ، الجضاثش ه-لىٍٍش
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ت ال٢خب . ؤـى٥ الىٝذ الّشبي الٝذًم. ِفام ٜفبجي - ميؽىساث حامّت خلب، مذًٍش

اث الجامُّت  .1992. واإلاىبِى

اإلااظعت . 1ه- هدى سئٍت حذًذة بلى ٘لعٙت الًٙ–في الجمالُاث . ِلي ؤبى ملخم -

 .1990. الجامُّت للذساظاث واليؽش والخىصَْ، بحروث لبىان

اإلااظعت الّشبُت للذساظاث واليؽش، . 1ه.مٝذمت في الىٝذ ألادبي. ِلي حىاد الىاهش -

 .1979. بحروث

غ - الىاْٜ الؽّشي واإلاىٜٚ الىٝذي مً الجاهلُت بلى جهاًت الٝشن الشالث . ِماس َو

 .2004-2004حامّت ٜعىىُىت، . سظالت د٠خىساه. الهجشي 

شه. مجذي ؤخمذ جىُ٘ٞ - لىجُب مدًٙى مً " خمشة اإلادترم: "اظدُالب الٝاست وجدٍش

 .1997ًىلُى . 1مجلت ٘فى٥ في الىٝذ ألادبي الّذد . مىٍىس الٝاست الخش

. 1ه.  وجىٍحر الىٝذ الّشبي اإلاّاـشهٝذ الىٝذ: اهخٝا٥ اإلاٙاهُم. مدمذ الذٔمىمي -

 .1999ميؽىساث ١لُت آلاداب والّلىم ؤلاوعاهُت بالشباه،  

. الىاؼش ماظعت الخاهجي بمفش. الىٝذ الخىبُٝي واإلاىاصهاث. مدمذ الفادٛ ُِٙٙي -

1978. 

اإلاش٠ض الشٝافي الّشبي، . 1ه- مذخل لخدلُل ٌاهشاحي–الؽ٣ل والخىاب . مدمذ اإلاا٠شي  -

 .1991. الذاس البُماء

اإلاشحُّاث، اإلاٝاوْ، آلالُاث، . م٣ىهاث الٝشاءة اإلاىهجُت للىفىؿ. مدمذ خمىد -

 .1998. داس الشٝا٘ت لليؽش والخىصَْ، الذاس البُماء. 1ه. جٝىُاث الخيؽُي

يُت . الىٝذ ألادبي الخذًث في اإلإشب وبؼ٣الُت اإلاىاهج. مدمذ خشماػ - ت الخ٣ٍى البيٍُى

ت . 1989دٌعمبر . 4و3الّذد . 8.اإلاجلذ. مجلت ٘فى٥ في الىٝذ ألادبي. همىرحا الهُئت اإلافٍش

 .الّامت لل٢خاب

شحي - همارج جدلُلُت مً الىٝذ الّشبي، الضمً، -الىٝذ البيُىي والىق الشواجي. مدمذ ظٍى

ٛ . 2الٙماء، العشد، ج ُٝا الؽش  .1991الذاس البُماء، . ؤٍ٘ش

ت . 1ه. مذاسط الىٝذ ألادبي الخذًث. مدمذ ِبذ اإلاىّم خٙاجي - الىاؼش الذاس اإلافٍش

  .1995. اللبىاهُت، الٝاهشة
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 جدلُل الخىاب ألادبي ِلى لىء اإلاىاهج الىٝذًت الخذازُت، دساظت في :مدمذ ِّضام  -

 ..2003هٝذ الىٝذ، ميؽىساث اجداد ال٢خاب الّشب، دمؽٞ، 

ت - مٝذماث ودساظاث وهىامؾ–مً ٜماًا ألادب الخذًث . مدمذ ِىاوي - الهُئت اإلافٍش

 .1995. الّامت لل٢خاب

- اإلاذاسط–ؼش٠ت اليؽش والخىصَْ . 1ه. مً الٝشاءة بلى الخىٍحر: الىق. مدمذ مٙخاح -

 .2000. الذاس البُماء

 .1990. اإلاش٠ض الشٝافي الّشبي. 2ه. (جىٍحر وبهجاص) .دًىامُت الىق. مدمذ مٙخاح -

ٜشاءة الىق وحمالُاث الخلٝي بحن اإلازاهب الٕشبُت . مدمىد ظامي ِبذ الىاخذ -

. 1996. داس ال٢ٙش الّشبي، مفش. 1ه- دساظت مٝاسهت–الخذًشت وجشازىا الىٝذي 

م٢ت للىباِت، . في الىٝذ ألادبي الٝذًم ِىذ الّشب. مفىٙى ِبذ الشخمً ببشاهُم -

 .1998. مفش الٝاهشة

ت الخلٝي، داس الؽشوٛ ِمان، ه - ُت لىٍٍش ى٥ اإلاّ٘ش  .1997، 1هاٌم ِىدة خمش، ألـا

. ميؽىساث اجداد ال٢خاب الّشب، دمؽٞ. دساظت. ال٢خابت والاظخجابت. هبُل ظلُمان -

2000. 

لى للشٝا٘ت. 1ه. اإلاتن اإلاشلث. هبُل ظلُمان -  .2005الٝاهشة، . اإلاجلغ ألِا

داس الىلُّت للىباِت واليؽش، . 1 ه.معاهمت في هٝذ الىٝذ ألادبي. هبُل ظلُمان -

 .1983. بحروث

ت الخإزحر والاجفا٥. الٝاست في الىق. هبُلت ابشاهُم - اإلاجلذ . 1الّذد . مجلت ٘فى٥ . هٍٍش

5. 

ت الفٕحرة . اججاهاث الىٝذ ألادبي الٙشوس ي اإلاّاـش. جهاد الخ٢شحي - . 36اإلاىظِى

 .1979. الجمهىسٍت الّشاُٜت. ميؽىساث وصاسة الشٝا٘ت والٙىىن 

ذ. 1ه. ؼّشها الٝذًم والىٝذ الجذًذ. وهب ؤخمذ سومُت - ت، ال٣ٍى . ظلعلت ِالم اإلاّ٘ش

1996. 

: مساحؼ متيحمت: جانيا  
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