
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وِزَارَة التَّعليــــنِ العَــايل

 جاهِعَــــــتُ دِهَشـــــــق

 كُلِّيَّتُ اآلدابِ والعلومِ اإلنسانِيَّت

 قِسْـــنُ اللُّغت العربيَّت

 

 

واليَّت يف األدبِ بنيَالوَظيفت اجلَ  

 عبدِ القاهرِ الـجُرجاني والشَّكالنيني الرُّوس

العربيَّت غتِنيلِ دَرجتِ املاجسْتريِ يف اللُلِ أُعِدَّثْ رِسالتٌ  
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إلهداءا  

ًِ.ِ.ِأتً.ِأحم ِ..اكمفضل ِِس ِكعَنِذ ِِسوفحِالحِِضاقد ِ  

املاجسرريِِدزب ِِيفِزخِمعًاسَِِالرًِقٍقاهسِالس ِالقلةِالط ِِصاحثححِِ
أخرًِدانٍاِ...ِخطوجِخبطوج  

.ِعائلرً.الذيِوجن رً.مَِ  

دِزحوح ًًِِدزتِزف ٍقحِ
ازعم ِِشوجً.ِ.ِ.والسّوحِالر ًِسَكَنَ  
 

نِكحنْرحمِتَعدِاللّهِذَعَالَىِمعٍنًاِعَلَىِهَرَاِالعَمَل.ِ.ٌِامَِإلٍكمِ.  
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 بسم اهلل الرَّمحنِ الرَّحيم

مُ ادُم ُة:قدِّ

احلؿُد هلل ربِّ افعادغ محًدا ُيواذم ظظقَم آٓئِه، وصلَّ اهلل أضقَب صؾواتِه ظذ 

د وظذ آفِه وصحبِه وشؾَّم ُ.شقِّدكا حمؿَّ

ذم  Aesthetic Functionهيدُف افبحُث إػ َتتبُِّع مػفوِم افَوطقػة اجلامفقَّة 

هـ(، وـقف أضحى هذا ادػفوم ُمصطؾًحا 174)ت افـُجرجاينإدِب ظـَد ظبِد افؼاهر 

ؽالكقغظـد  وس افشَّ م(، من 4941-4991) The Russian Formalists افرُّ

وس ؽالكقغافشَّ و افـُجرجاينخالل ادوازكة بغ رؤيتي  هلذا ادػفوم، وافؽشِف ظن  افرُّ

اكعِة فألافتِّ  هيا فبـاُت ذم كصٍّ ما،  Literariness   دبقَّةؼـقَّاِت افصَّ وافوطائِف افتي تمدِّ

فا فتحؼقِق وإيضاِح أمهقَِّة اتِّساؿِ خرى ذم افـَّص، وظالؿتِفا بافتِّؼـقاِت إُ  افـَّص إديب،

صوٍص افتؼـقَّات ادوجودة ذم افـَّص إديبِّ ؿد ُتوجُد ذم شواه من كافَوطقػة اجلامفقَّة، وإنَّ 

ا  تؽتسُب وطقػًة مغايرًة ذم إدب. ؽر أدبقَّة، بقَد أَّنَّ
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وإشئؾُة افتي ُيعافـُِجـفا افبحُث: ـقف تتحؼُق افَوطقػُة اجلامفقَُّة ذم إدب؟ وإػ 

ٍب ذم إدب؟ وـقف  )ذم إدب(  افتَّغريبفـا أن كؿّقَز أيِّ مدى يدخُل ـلُّ ـالٍم مغرَّ

 افذي ؿد يوجُد ذم شواه من افؽالم؟ 

بقُل إػ اجساِح حتديٍد فؾَوطقػِة اجلامفقَّة؟ وفربَّام إجدى أن كسلَل:  وبعُد، ؾام افسَّ

 هل ِمن شبقل...؟

ةافـَّؼدَظرَضت هذه افؼضقَُّة   فؾـُّؼاد وراحوا يستحثُّ  يَّ
ِ
ون اخلُطى ٓشتجالء

بُب افؽامُن وراَء آختالِف ذم حؼقؼتفا ، وضبًعا مل خيُل ؾعُؾفم من اختالؾات. ؾام افسَّ

ؤية ؟ وهل ما ُؿقَِّم شابًؼا ظذ أكَّه حمِؼٌق فؾوطقػة اجلامفقَّة ُظِدَل ظـه حديًثا؟ من أين افرُّ

ارشوتستؿدُّ افَوطقػُة اجلامفقَُّة معايَرها.. من إدِب ذاتِه أ ن م من ؿواظَد يسعى افدَّ

ؽالكقغسـِّفا؟ وهل من ادؿؽن ؿوكـُة إدب؟ وإػ أيِّ مدى ُيعدُّ شعي ف  ا فـصاحلً  افشَّ

عريَّة»  ؟ (4)«ظؼؾـة افتَّجربة افشِّ

ابؼة، ومعرؾُة ـقػقَّة حتؼقشتتُم دراشُة افؼ افَوطقػِة اجلامفقَّة من خالل  ضايا افسَّ

ؽالكقغو افـُجرجاينادؼاركة بغ رؤية ـلٍّ من ظبِد افؼاهر  وس افشَّ دػفوم افوطقػة،  افرُّ

                                                           

  Russian Formalism, Victor Erlich, P630( اكظر: 4)
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فؾؽشِف ظن إثِر افذي تؼوُم به تؾك افوطقػة ذم  أدبقَّةوؾقام بعد شقتمُّ حتؾقُل كصوٍص 

 إديب. افـَّص

ضبقعُة ماهقَُّة افبحث، وؿد اشتؾزمت  هُ إنَّ ادـفَج ادتَّبَع ذم أيِّ بحٍث َتػرُض 

ُ»و  ،ادـفِج ادؼارنِ  افبحث اظتامدَ  راسةجوهرم ُىظرُُالدِّ ُوجهة ُمن ُلًداب ادقارىة

اخلوة؛ُأيُاجلاملوَّةُلألعاملُ ُيفُتقريبناُمنُفهمُالبِنىُالدَّ ،ُُٓيفُاألدبوَّة)أمريكوة(،ُيكمنم

ُاألدبوَّةحرِصُماُتنطويُعلوهُتلكُاألعاملُمنُمًثِّراٍتُأجنبوٍَّة،ُوماُمارستهُعذُاألعاملُ

ُمنُتيثر بِه وآختالف : إذ يسا(4)«األجنبوَّة بَغ ظد ادـفُج ادؼارُن ذم معرؾِة أوجِه افشَّ

 يتغ خمتؾػتي افؼومقَّة، وذم زمـغ خمتؾػغ.ؤر

بقُل إػ ادؼاركة هو ؿت إػ مػفوِم  اشتؼراءُ  وـان افسَّ بعِض إؾؽاِر افتي تطرَّ

ؽالكقغو افـُجرجاينافَوطقػِة اجلامفقَِّة ظـَد  ما أتى به  ظرَض  اهلدُف ، وفقس افشَّ

ع افذي يشؿُل  ِث افبح ـاماًل: إذ ضبقعةُ  افـُجرجاين معظم  تؼتيض اتِّباع آشتؼراء ادوشَّ

ة  ادادَّ
ِ
ُ» آشتؼراءُ  ويـطؾُق   ،أجزاء ٓا ُحماو ُادشتتة  ُوالّظواهر  منُاألجزاِء،ُفوتتبعُاألحداث 

ُمنه ُتآلف ُما ُمشرتكةمجع ُخصائص  ُإىل ُينتهي ُحتَّى ُحمُا ُفوقّرر ،ُ ُقضوَّةا ُأو ا ُعامًّ كاما

                                                           

 .17ود، ص( إدب ادؼـــارن، ظبده ظبُّ 4)
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دة ُ(1)«موحَّ ُالباح»ُظذ آشتؼراءُ  ويؼومُ ، للجزئوَّاتُأوُالفرعوَّاتُموضوعُُِثُمالحظِة

ُ ُاألصر ُبعضُالقواىنيُأو ُهبدفُاشتقاق ُحتلولوَّة ُوبطريقة ةآهتامم ُوذلكُمنُالنَّظريَّ ،

ُ ُالتَّوصلم زئوَّاتُأوُاحلآتُعذُُخاللُتعمومُالنَّتائجُالتيُتمَّ ُاختباِرُبعِضُاجلم إلوهاُبعد 

ىةُلظاهرةُمعوَّنةُملُتتْمُدراستُم ُ.(2)«هاُمنُقبلكافةُاألجزاءُأوُاحلآتُادكوِّ

ؼِرَئ من أؾؽار: ممَّا أدَّى إػ اشتـتاجات صتَّى، ما اشتُ  وؾقام بعد تمَّ حتؾقُل  

ل»وآشتـتاج هو  ُُالتَّيمُّ ُجزئوٍَّة ُأموٍر ُمنهاثيف ُأحكام ُٓستنتاج ُ(3)«ابتٍة؛   يعتؿدُ و،

ُالقضاياُادبسوصةُلوحد»ُآشتـتاُج  ُمنطقوًّاُيُمُث   .(1)«فيضُإىلُجزٍمُعقالينبون هاُتسلسالا

شافِة ـؾِّفا ُبغقَة  شُتتَّبعُ  وادؼاركةُ  وآشتـتاُج  وافتَّحؾقُل  وآشتؼراءُ  ذم افرِّ

افوصوِل إػ إشِس ادـُعتؿدة ؿدياًم وحديًثا ذم حتديد مػفوم افَوطقػة اجلامفقَّة، ودعرؾة 

منافتَّغر افطَّارئ ظذ ماهقَّة هذا ادػفوم ظز  ج ذم ضبقعته : ممَّا يساظُد ذم افوفوافزَّ

  ومعرؾة آفقَّة ظؿؾه.

                                                           

ي، ص ظبدة وإشؾوب، إشؾوبقَّ ( 4) الم ادسدِّ  .487افسَّ

 .18د أبو كصار وظؼؾة مبقضغ، صد ظبقدات، حمؿَّ افعؾؿي، حمؿَّ  ِث افبح مـفجقَّةُ ( 2)

بقعة،  ثافبح( 9) محن بن ظع افرَّ  .4/478افعؾؿي، ظبد افعزيز بن ظبد افرَّ

ي، ص( 1) الم ادسدِّ  .487إشؾوبقَّة وإشؾوب، ظبد افسَّ



  ةمَـدِِّقَمُـال             

 
 

 
 

9 

افذي  افـُجرجاينه يتـاوُل ظافـاًم جؾقاًل وهو ظبد افؼاهر وتليت أمهقَُّة افبحِث من أكَّ 

ر مصطؾحاٍت ضُ  مضوَّ ع أؾؼفا، وؿدَّ كظرًة كاضجًة دا جاء به افعؾامء  ِرَحت ؿبؾه، ووشَّ

اه أيًضا يتـاوُل افبحُث ام افػون. ـافسَّ  ا وهو ادمِّ اًها كؼديًّ ؽالكقغادمِّ وس افشَّ ، وهو من افرُّ

اهات افتي ََ درشت إدب من داخؾه، وهذا آدمِّ  أوائل آدمِّ منُؿد رؤاه مع اه مل  : افزَّ

اهاٌت أخرى.قَ إذ ُبـِ   ت ظذ أؾؽاره ادمِّ

اؾعِة هلذا افبحث ؾفي ا أهمُّ إشباِب افدَّ : أمَّ ًٓ راشات افتي تـاوفت  أّو ُة افدِّ ِؿؾَّ

افػة بتِبقان ادؽ راشاُت افسَّ اكعة ٕ)افَوطقػة اجلامفقَّة(: إذ اـتػِت افدِّ كات افصَّ  افـَّص دبقَّةوِّ

ـُستسة وراء تؾك ادؽوِّ ؿَ وادـُسفِ  ة اد كات. ة ذم بثِّ إثر اجلاميل ؾقه، دون اإلصارة إػ ادفؿَّ

عي إػ َؾقص افثاكًقا: و ُؿــصَطؾح من افتَّعافؼات ادرتبطة به: ؾػي افؼديم مل ـافسَّ

ادُ يستخدم  ُؿــصَطؾح ـافعرُب مصطؾَح افَوطقػِة اجلامفقَِّة، ؾفم أصاروا إػ ِدٓفة اف افـُّؼَّ

 احلديث. افغريب افـَّؼدصقوًظا ذم  ُؿــصَطؾُح ـدون أن يستخدموه، ذم حغ ٓؿى اف

شافةُ    َؿِت افرِّ إػ متفقٍد وثالثِة ُؾصول: ُذـَِر ذم افتَّؿفقد تعريٌف موجٌز  وؿد ُؿسِّ

، وتعريف افَوطقػة اجلامفقَّة ذم إدب. وُخِصَص افػصُل إّوُل إدبقَّةظن مصطؾِح 

، ومل افـُجرجاينـام ورَدْت ظـَد  ةافؾُّغويَّ فعرِض بعٍض من افوطائِف اجلامفقَّة فالكزياحاِت 

ُيْؼَصْد من خالِل افعرِض اشتؼصاُء مواضِن افَوطقػة اجلامفقَّة ذم ـلِّ تػصقٍل ، ؾافغايُة 

ؽالكقغوتـاوَل افػصُل افثَّاين افَوطقػة اجلامفقَّة ظـَد . شُم هقؽٍل ظامٍ ر وس افشَّ ، ومتَّت افرُّ
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. افـُجرجاينمن خالِل هذا افػصِل افعودُة إػ افتَّشاهباِت وآختالؾاِت مع ظبِد افؼاهِر 

ٓبِن ٍة ذم مرثقَّ  قؼيِّ ؾدرَس افَوطقػة اجلامفقَّةا افػصُل إخُر ؾاهتمَّ باجلاكِب افتَّطبأمَّ 

وميِّ  قَّابو ،افرُّ ا تامرو وكصٍّ ٕيب حقَّان افتَّوحقدي، ؿصقدٍة فبدر صاـر افسَّ ٍة فزـريَّ  .ؿصَّ

اث وبعد...، ؾ لرجو أن أؾتَح بؿحاوفتي هذه ُضرًؿا ُأخرى فؾغوِص ذم افسُّ

ارشغ، وؿد ترـُت أشئؾًة معؾَّؼًة، وثغراٍت  مل  واحلداثة، وأن تؽوَن هذه ادؼاربُة مػقدًة فؾدَّ

 ريق.ؽؿؾون افطَّ ُتردم، ظلَّ افالحؼغ ُيػقدون ويُ 

اجلفد غ ٓ أدَّظي أينِّ أوؾقُت ؾقه ظذ افغاية، وؿد بذفُت من هذا ظؿع ذم حوفَ و

َة تؼُف حائاًل بقـي وبغ ما أمتـَّى من  ما اشتطعُت إػ ذفك شبقاًل، بقَد أنَّ افطَّبقعَة افبؼيَّ

املُ  .ـامٍل هلذا افعؿل. َٓ َيْلتِقِه اْفَباضُِل ِمن َبْغِ اهلل ظزَّ وجلَّ افذي  من ذفك ـتاُب  وافسَّ

َٓ ِمْن َخْؾِػِه  َيَدْيِه َو
(4). 

ة ُأجْزُت ظذ تؼديم إهم خمترصًة ومتجاوزًة تشعباٍت صتَّى،  وأمام جلِّ ادادَّ

ه، اشتقعابِ وـاكت احلوايش خَر ُمعغ ُٕبثَّ ؾقفا بعضًا مما خذفـي ضقُق ادتن ظن 

حلجم  ادحددةُ  ت ظـفا افؼواكغُ ظـفا ادتُن وضاؿَ  ؾلحؾُت إػ أؾؽاٍر ورشوٍح ـثرة ضاَق 

 .رشائل اداجستر

                                                           

 (. 12شورة ؾصؾت: ) ( 4)
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ؽر ٕشتاذي افدـتور  نُوفن أدَع مؼامي هذا إٓ بعَد توجقه أخؾص افشُّ س  ح 

اِهومُاأل ُ وأحاضـي  هصؿؾـي بعغ إحساكِ  افذي، افػاضل ادؼف ظذ هذا افبحثْْح دُإِبر 

ل ظـاَء ؿراءِة  ما أخطلُت ؾقه، كبَّفـي إػ صواِب ، وهطف معامؾتِ صِحه وفُ كُ  بؽريمِ  وؿد حتؿَّ

ات.. ؾؾُه افػضُل ذم أن يظفَر افبحُث ذم صورتِه افـِّفائقة  اهلل ـلَّ خر. جزاهُ .. افبحث مرَّ

ه  ادةوأتوجَّ ؽر اجلزيل إػ افسَّ دا بذفوه من  أظضاء جلـة احلؽم: إؾاضل بافشُّ

 جفٍد ذم ؿراءة افبحث وتؼويؿه.

غة ة وإػ أشاتذيت ذم ؿسم افؾُّ إػ ـؾقَّة أداب وافعؾوم اإلكساكقَّ ؽر موصوٌل وافشُّ 

 وإػ ـل من شاكدين ذم هذا افعؿل.ة ذم جامعة دمشق، افعربقَّ 

دظذ شقِّدكا اهلل ، وصلَّ افعادغ موجَب احلؿِد بـعؿهِ  واحلؿُد هلل ربِّ  وظذ  حمؿَّ

  آفِه وصحبِه وشؾَّم.

 

 21/1/2141دمشق                                                                        
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 التَّؿِفقد: 

ص إمور افعؾؿقَّة، وتتؼؾَّ  ذم ـةمعقَّ  إػ كتائَج افتي تؼود ؼواظد تتعاطم أمهقَّة اف

 خيص هـا يؽون فه أثرٌ وق افشَّ : إذ افذَّ و مصداؿقَّتفا ذم دوحة إدبأ أمهقَّة هذه افػؽرة

ة ،إدبي  افـَّصمؼاربة ذم  واحلقاة ظؿوًما،  ؿاظدة صامؾة ذم إدب وافػني  ؾؾقس ثؿَّ

ػًتا إجيابقًّا وؿد يؽون اخلرق ؿد يؽون مؾػتًا ف افؼواظد، وهذا خيرقؾفـاك دائًًم من/ ما 

 إذ ٓ خصائَص  ه بؿعادفة:دَ أن كؼقَّ إدب أو  رَ أن كمضي ادؿؽن ؽر من ثم إكَّه افعؽس، 

توضع ـوصػة ـقؿقائي فتخرج أدًبا. ومن ثم هذا افؽالم ٓ مؽان فه هـا ذم افعؾوم 

ن تعويؾفا ظذ افعؾوم مخصقة أـثر وأراء افشَّ وق ة ادعّوفة ظذ افذَّ اإلكساكقَّ 

فه ذم  وق ماؼعقد، يبؼى فؾذَّ ة وافتَّ افبحث ذم إدب إػ افعؾؿقَّ  مفًم ماَل وافؼواظد، و

 فاعؾقل ـؾّ حؾقل وافتَّ وق وافتَّ ، ؾافذَّ إدبقَّةافؽشف ظن افَوطقػة اجلًمفقَّة فؾتؼـقات 

ة، ولقس إىل حؼقؼة إىل حؼقؼة تؼريبقَّ » سعىافتي توشائل ُتبتغى ذم هذه ادؼاربة 

 .(1) !«ظدم الؽامل ضامن البؼاء هو أنَّ  ادتـاقَض  ءَ المَّ  إنَّ  .،مطؾؼة..

                                                           

وشقَّة إػ أخالؿقَّات افتَّاريخ، تزؾقتان تودوروف وجان ؾريقه، ص1) ؽالكقَّة افرُّ .78( من افشَّ
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افؽالم افعادي أدًبا؟ ما افػرُق بَغ إدِب وشواُه من أكواِع  ما افذي جيعُل 

اخلطابات؟ إػ أيي مدى ُيسفم اخلقاُل ذم جعِل كصٍّ ما أدًبا؟ وهل تـتؿي مجقُع 

اـقب إدبقَّة افتي تتضؿـُفا  إصعار، وافؼصص اخلقافقَّة، .. إػ إدب؟ ماذا ظن افسَّ

يـقَّة؟ هل اـقب وحده ـػقٌل بنضالق شؿة  اإلظالكات أو اخلطب افدي وجوُد هذه افسَّ

 إدبقَّة ظذ اإلظالكات مثاًل؟

وال مدف ُل افدَّ ة، وحيؿي وٍٓت يبتعُد إدُب ويـزاُح ظن ضريؼِة افتَّعبر آظتقاديَّ

ـقُب ادـزاُح ظن افؾُّغة  ـثرة: ممَّا يػتُح ادجال أمام افتَّلويل، فؽن إػ أيي مدى يعدُّ افسَّ

ة ترـقًبا أدبقًّا وفو ورَد ذم كصٍّ ؽر أدب؟ وهل ـلُّ ترـقٍب ذم افعؿل إدب آ ظتقاديَّ

ة تراـقب أدبقَّة بؿعزل ظن  يتَّسُم بإدبقَّة ومن ثم حيؼُق وطقػًة مجافقًَّة؟ وهل ثؿَّ

 افـَّص؟

ُثّؾٌة من آشتػسارات راودت افعؼَل افـَّؼدي ذم شعقه ٓشتؽـاه افَوطقػة 

وإن ـاكت  _إػ حدي ما_ة، وؿد حُياُر ادرُء أماَم افؽمي اهلائِل من أراء ادتبايـة اجلًمفقَّ 

وإن ـان افتَّحديد يرتبُط بؿؽوكَّات _ـؾُّفا تتغقَّى حتديَد إدب افذي خيضُع حتديده 

إػ أشباب تتعؾَّق ضوًرا بلمور ؾوق كصقَّة: إذ إنَّ ضبقعَة احلقاة وافعك وما  _افـَّص ذاته

 يستتبُعفا من ضريؼة تػؽر تسُك بصًمهتا ظذ افػؽر ـؾيه. 
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ذم افـَّص وجوَدها  إٓ أنَّ  ،أدبقَّتهى يؽتسب حتَّ  تؼـقَّات افـَّصُّ يضمَّ ٓبدَّ أن و

َـّ ٓ يؽػي: ذفك أّنَّ  ة فؾـَّص، ومع ما مع افبـقة افؽؾقَّ  َب ترـقًبا يتـاشُب ا جيب أن تر

ادوؿد صغؾت هذه افػؽرة  ات.وتؼـقَّ  يتضؿـه من ظـاَص   ،(1)افعرب وافغربقغ افـُّؼَّ

ته إدب من خالل كظريَّ  افـَّصة ق ؾؽرة خصوصقَّ تتلفَّ  افـُجرجاينومع ظبد افؼاهر 

ة افـَّ افشَّ   ظم(.فرة )كظريَّ

ةافـَّؼدت ادـاهج ـًم اهتؿَّ   : إدب افـَّصكات بوطقػة مؽوي  افـَّصادـطؾؼة من  يَّ

ؽالكقَّة ؾؼد درشت ـلٌّ من :إدب أدبقَّةمـفا ٓشتؽشاف شعًقا  ة  افشَّ وافبـقويَّ

ذم هذا يتضح أنَّ . وإدبقَّة فؾُّغةًزا ممقي  بوصػفا ةافؾُّغويَّ وطقػة آكحراؾات  وإشؾوبقَّة

ةافـَّؼدادـاهج  دون أن يوقػفا  ح احلديث مـفا اجتاه حركة الؼديم،ويصحِ » تتـاشل، يَّ

ه دخل يف صؿقم جتربته ه؛ ألكَّ الؼديم وال يـؼُض  ها ظذ أظؼاهبا. فاجلديد فقفا يـؼُد أو يردَّ 

ةافـَّؼدؤى . إذن افرُّ (2)«وكقـوكته  ،بغ أؽؾبفا ؼارب جعٌّ افتَّ مبـيٌّ بعضفا ظذ بعض، و يَّ

  .  افـَّصفة ظذ فغة وهـا بافطبع أؿصد ادـاهج ادعوي 

                                                           

 ( تػصقل ذفك ذم افّصػحات افؼادمة.1)

 .1/95ة، صالح ؾضل، ظرية افبـائقَّ ( ظؾم إشؾوب وافـَّ 2)
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إػ إدب  افـَّظرةإػ أي مدى ترتبط افوطقػة بادجتؿع؟ إّن آختالَف ذم 

ائدة افتي تتغرَّ بتغّر افرُّ آإػ  يمديي افـَّظرة  ؤى، ثّم إنَّ ختالف ذم حتديد وطقػته افسَّ

منظت ظز تـوَّ إػ إدب  عر، وتغرَّ افزَّ ت ماهّقته ظز افعصور: ممَّا وتغرَّ   مػفوم افشي

 أثَّر ذم افَوطقػة اجلًمفقَّة. 

عر، وجعؾوا مـه َمقْ  داًكا وؿد ظرض افػالشػة افقوكاكقون ؿديًًم وطقػة افشي

ظذ إخالق وكؼ افػضقؾة، واهتؿوا بوطقػته اهتًمًما بّقـًا متغاؾؾغ ظن  فؾحثي 

ترـقزهم ظذ وطقػة  ـانور، وظـفا أوضح ؾقًم تال من ظص ضبقعته افتي بدأ احلديُث 

  .(1)بادماهفم إخالؿي ذم ؾفؿه إدب يـبئُ 

طفر هو وطقػة إدب، افتَّ  ـانق.م(  322)ت Aristotle ؾعـد أرشطو 

ين واباوذم ظك صدر اإلشالم ارتبطت وطقػة إدب   إدُب  أضحى : إذٕخالقفدي

ينفؾدؾاع ظن  وشقؾةً  عرُ  : ؾغداافدي عر اجلاهع: وذفك أؿل ؿقؿة ؾـقًّا ؿقاًشا إػ  افشي افشي

ينؽرًضا معّقـًا أٓ وهو افّدظوة إػ  ّٕن فه  ، وهذا من جاكب ادسؾؿغ، ذم حغ أنَّ افدي

عر فرف أخر وطَّ افطَّ  ت ضبقعة إحداث افتي دعاداة اإلشالم..، إذن ؽرَّ  افشي

 جرت ذم ادجتؿع من وطقػة إدب. 

                                                           

 .63( اكظر: كظريَّة إدب وادتغّرات، جودت إبراهقم، ص1)
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عر  اّّتذَ  وؿد بك قاؽة واجلودة ذم افسَّ افصي  ى جديًدا: ؾصارتمـحً ؾقًم بعد افشي

عر:  آيةً  عر صـاظةٌ »ظذ جودة افشي  .(1)«صويرـٌس من التَّ ورضٌب من الـَّسج وجِ  فنّكام الشِّ

ّتتؾف مع طفور  إدبي  افـَّصإػ  افـَّظرةإػ افغرب ذظت  ظروبافـَّ  

فقس ذا بال،  افـَّصب ما حيقطُ  افؼرن افعؼين، وأصبَح  ة ذم مطؾعساكقَّ اهات افؾي آدمي 

ُ ويبدو   Victor  صؽؾوؾسؽيجؾقًّا مع ؾقؽتور  افـَّظرةذم هذه  افتغرُّ

Shkvskloy(2) (1893- 1984 ) َّةظـدما كؼ مؼافته ادفؿ  Art As 

Technique  َّفت اجلفود ٓشتؽشاف : إذ توجَّ 1917ة( ظام )افػن بوصػه تؼـق

اخؾقَّ  افـَّظريَّةهي  إدبقَّةإّن و ،...افـُّصوصذم  إدبقَّة ة فألدب، وبًم أنَّ آداب افدَّ

ةباين ذم إمم متغايرة، ـان افتَّ  وهذا ُيػيض إػ اختالف افَوطقػة  ،ضبقعقًّا افـَّظريَّ

 .اجلًمفقَّة باختالف إزمان وإؿوام

                                                           

 .132و3/131احلقوان، اجلاحظ، ( 1)

( ؾؽتور صؽؾوؾسؽي: أديب رود، من أهم ادمثيرين ذم حؾؼة شان بسوشبورغ افتي طفرت 2)

هلذه احلؾؼة، وؿد  ة( بقاًكا(، وُيعّد بحثه )افػن بوصػه تؼـقَّ 1917-1916بغ ظامي )

ل م اـبسون حؾؼة براغ. اكظر: افـَّؼد إدب ذم افؼرن افعؼين، جان إيف تاديقه، يع صؽَّ

  .22ص
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اظقة إػ   ؤيةرصد وذم رحؾة افبحث هذه افسَّ يثة دػفوم افؼديؿة واحلد افرُّ

ًٓ ظذ  ..، يستدظي احلديُث ص إدبكة فؾـَّ افَوطقػة اجلًمفقَّة فؾتؼـّقات ادؽوي  افوؿوَف أّو

حل ظـد افوطائف اجلًمفقَّة بـا افرَّ  وافَوطقػة اجلًمفقَّة، وؾقًم بعد حيطُّ  إدبقَّةمػفومي 

 .إدبقَّةات فؾتؼـقَّ 

 

  ُاألدبقَّة صطؾُح م  :Literariness 

ظذ وجٍه من ادعرفِة اإلكساكقَّة قد  ُق طؾَ يُ » حديٌث مصطؾٌح كؼديٌّ  إدبقَّة

هذا العؾم االفسايض حتديد  فا )ظؾم األدب(، ومدارُ موضوظُ  تتبؾور يوًما ويؽونُ 

دة التي تشسكُ  ة اخلطاب األديبِّ يف بـقته ووطقػته؛ ممَّا يززُ هويَّ  فقفا  الـَّوامقس ادجرَّ

إػ اشتؽشاف أفقَّة وافوشائل افتي  ؾفو مصطؾٌح هيدُف ، (1)«األدبقَّةاآلثاِر  كل  

 .: بغقَة حتؾقؾفاإدبقَّةذم خؾق إظًمِل  تسفمُ 

                                                           

 .132ي، صالم ادسدي ة وإشؾوب، ظبد افسَّ إشؾوبقَّ ( 1)
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ة افت إدبقَّةؿَة تؼارب بغ مصطؾح ثو عريَّ  ثبحت يومصطؾح آخر هو افشي

عريَّة وهتدف ،(1)«اإلبداع ظن الؼواكني العؾؿقَّة التي حتؽمُ » ة  وضع» إػ افشي ة ظامَّ كظريَّ

ُه اخلطاُب دة وحمايدة لألدب بوصػه فـًّا لػظقًّا؛ إّنِّ وجمرَّ  ا تستـبُط الؼواكني التي يتوجَّ

دة التي تصـُع فرادَة اخلصائص ادجرَّ »بـ  ْعـَى، وهي تُ (2)«أدبقَّةبؿوجبِفا ِوجفًة  الؾ غوي

ة :(3)«األدبقَّةاحلدِث األديب؛ أي  عريَّ َ  إذ تبحث افشي ذم بـقة افعؿل إدب: فؽي تػِّسي

 بِـقٍة أـز وأصؿل هي بِـقِة )إدّب(  إدبقَّةوطقػَتُه 
ِ
افتي تشّؽل افبِـقة ذم ضوء

 .(4)إدبقَّةفألظًمل ة إشاشقَّ 

ة ذم هدٍف واحٍد:  إدبقَّةمصطؾحا  ويشسكُ    عريَّ  مػفومٌ  األدبقَّة» إذ إنَّ وافشي

ة يف أهدافه  عريَّ مل  األدبقَّة مصطؾَح  أنَّ  غر ،...ضرائؼه يف ما حد   وإىل–مواٍز دػفوم الشِّ

واَج الؽايف لقـترَش ويُ  ة وضغت ظؾقهجيد الرَّ عريَّ  .(5)«تبـَّى، فرسظان ما صاظت الشِّ

                                                           

ة، حسن كاطم، ص( 1) عريَّ  .11مػاهقم افشي

 .127ص . واكظر: معجم ادصطؾحات إدبقَّة ادعاصة، شعقد ظؾُّوش،9، ص ادرجع كػسه (2)

ة، تزؾقطان ضودوروف، ( 3) عريَّ واية، فطقف معجم مصطؾحات كؼد افري . واكظر: 23صافشي

 .14زيتوين، ص

 .383ات إدبقَّة احلديثة، كبقل راؽب، صظريَّ موشوظة افـَّ ( اكظر: 4)

ة، حسن كاطم، ص (5) عريَّ  .14و13ص واكظر أيًضا:. 36مػاهقم افشي
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ةُ  إذن فقسِت    عريَّ صاحبَة احلِق يف التَّعامِل مع صبؽِة العالقاِت » وحدها افشي

اخؾقَّة لؾـَّص األديبِّ  ة أحقاًكا، ومع اإلكشائقَّ  األدبقَّةة مع هذه ادفؿَّ  ا تتبادُل ، بل إّنِّ الدَّ

مز وافق بني الرَّ وهذان ادُــصَطؾحان األخران حيؼؼان قدًرا من التَّ  ،أحقاًكا أخرى

ة حدي ومدلوله الواقعي، غر أنَّ  الؾ غوي عريَّ ا جعؾه أقرب إىل ثً اكتشار مصطؾح الشِّ

ته وهو اكحراف مع مالحظة جاكب له أمهقَّ  ،ػؽرسان يف الـّطق وإىل العؼل يف التَّ الؾِّ 

عر باظتبارها أكادُــصَطؾح ظن مػفومه الّش  ر ثؿويل إىل مـطؼة حمددة هي مـطؼة الشِّ

ت اُدــصَطؾح إىل ا بذل  قد ردَّ مفؿته وأقرهبا إىل ضبقعته وكلّنَّ ادـاضق صالحقة ألداء 

 .(1)«ة أخرىأصؾه االصتؼاقي مرَّ 

تواصج معـى هذين  إدبقَّةة وعريَّ فشي ا يفح من تعررِ من خالل ما ضُ يتضح 

، خصوصقته إدبَّ  افـَّصَّ  ة افتي هتُب ات افػـقَّ ُؿــصَطؾحغ: إذ يشران إػ أفقَّ ـاف

ا من صعر وكثر، وأمَّ  ًم يتضؿـهُ بادشتق من إدب  إدبقَّةة مصطؾح ظؿومقَّ  ُيؾَؿُح فؽن 

ة ؾعذ افّرؽم من أكَّ  مصطؾُح  عريَّ ه اصتؼاؿَ  ظقـه إٓ أنَّ  إدبقَّةدٓفة مصطؾح  ه حيؿُل افشي

عر جعؾه أؿرب إػ افشي  عر ي مصطؾٌح  إدبقَّة : فذا صاع أنَّ مصطؾَح عرمن افشي شؿل افشي

عروافـَّثر، ذم حغ تؼتك  عريَّة ظذ افشي وًما هو اختالف إدب ظؿ نَّ وافواؿع أ. افشي

                                                           

د ظبد ادطَّ ( ؿضايا احلداثة ظـد ظبد 1)  .93ؾب، صافؼاهر اجلُرجاين، حمؿَّ
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هو ذاته تعريف  إدبقَّةتعريف  وبًم أنَّ  ظن افؽالم افعادي، شواء أـان صعًرا أم كثًرا،

عريَّة، ؾال مشاحة من اشتخدام هذين اف  ا. ٓفة ذاهِت صَطؾحغ فؾدي ـُـؿـافشي

ل مصطؾح عؿِ ؿد اشتُ ؿدم إدب، و أدًبا ؿديمٌ  افؽالمَ   جيعُل ظًمَّ  َث إنَّ افبحو

عر( ة ظذ يد أرشطو ذم ـتابه )ؾن افشي ل مرَّ ة أوَّ عريَّ ة ظـده هتتمُ افشي عريَّ  ، وؿد ـاكت افشي

عر وما ؾقه من ادحاـاة صقته وأويل  ه ذاعَ ــصَطؾح ؿديم، بقد أكَّ ـُؿـ، ؾاف(1)بجوهر افشي

ؽالكقَّةة واحلديث: ؾعـاية إفسـقَّ  افـَّؼدآهتًمم افػائق ذم  وش افشَّ ة قؿقائقَّ وافسي  قَّةافرُّ

يات ومجافقَّ  فؾُّغةاو افـَّصة بوافبـقويَّ   .(2)ُؿــصَطؾح واكتشارهـضج افأشفؿت ذم كُ  افتَّؾؼي

عريَّة بؿصطؾحاٍت  مػفومُ  مَ دِ خْ اشتُ وؿد  : )إدبقَّة، اإلكشائقَّة، صتَّى افشي

عريَّ  عر، بويطقؼقا، افشي ة افشي ة، افـَّظم، ظؾم إدب، كظريَّ اظريَّ ة، افشَّ عريَّ ة افشي ات، كظريَّ

اخؾقَّ  مجة صَطؾحـُؿـآختالف باشم افويعود ، ة(إدب، كظريَّة إدب افدَّ  . (3) إػ افسَّ

                                                           

عر، أرشطو، ص ( اكظر:1)  وما بعدها.  55ؾنُّ افشي

 وما بعدها. 162مة فؾـَّؼد إدب، ريتشارد داتون، صمؼدي ( اكظر: 2)

د افـَّاص افعجقؿي، ص افـَّؼد افعرب احلدي( اكظر: 3) . 229ث ومدارس افـَّؼد افغربقَّة، حمؿَّ

عريَّة، .119ص، ٕدب ذم افثَّؼاؾة افعربقَّة احلديثة، ظبد افـَّبي اصطقفادصطؾح او ومػاهقم افشي

 .32وما بعدها. ومعجم ادصطؾحات إدبقَّة ادعاصة، شعقد ظؾُّوش، ص 14حسن كاطم، ص
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ة أيًضا تـوَّ  وؿد       عريَّ اهات وآدمي  ائدوق افسَّ تبًعا فؾعك وافذَّ ظت مػفومات افشي

ةافـَّؼد عر... ظؿودُ »ا مػفومفا كجد بعضفم يرى أّنَّ  ـوع افذي أصاَب ومن افتَّ  ،يَّ ، الشِّ

شؽقل: وحدة ادوضوع أو وحدة اطؿة لعـارص التَّ ا الوحدات الـَّ ومن قائل: إّنَّ 

وابط ا الرَّ ومن قائل: إّنِّ ة، الّشعور أو وحدة األثر/ االكطباع أو الوحدة العضويَّ 

كرى أن كخطو  ...، ]و[واحدةً  ها ظؼدةً فا أو تشد  ة التي تؾؿ  ة أو اداديَّ ة أو ادعـويَّ الػؽريَّ 

فالعـن  ؛ةظذ مبدأ الوطقػقَّ  خطوات كحو األمام لـؼسح مػفوًما آخر لؾعالقات يؼومُ 

عري يرتبطُ أو ادؽوِّ  هلا دورها وهلا  الـَّصا يف بـقة يمدِّهيبسواه ارتباط وطقػة  ن الشِّ

 . (1)«ةن يف حتؼقق وطقػته األدائقَّ ة إذا أخػق ادؽوِّ ور وادفؿَّ الدَّ  -تفا، وخيػق كالمهاأمهقَّ 

ِة فه، مالمسغ ذم  ؿديًًم  افعرب داافـَّؼ ِغَل وؿد ُص  عر وبخصائِصِه ادؿقزَّ بافشي

قاؽة افػـقَّة معّوفغو( افغرب، إدبقَّةظؿؾفم آكئٍذ مصطؾح ) وترّؾعفا  ظذ أمهقَّة افصي

ة افـَّظم  وتعدُّ  .ظن ادعـى ذم احلؽم ظذ أدبقَّة كصٍّ ما ح رِ ة من أهم ما ضُ افـُجرجاكقكظريَّ

ة بؿصطؾح افـَّ  افـُجرجاين ؿديًًم، وؿد ظزَّ  عريَّ  : إذ ظرَض (2)ظمظن مػفوم افشي

                                                           

 .353. واكظر أيًضا: ص326( أضقاف افوجه افواحد، كعقم افقاذم، ص1)

ومػاهقم . 88( اكظر: ؿضايا احلداثة ظـد ظبد افؼاهر اجلُرجاين، حمّؿد ظبد ادطؾب، ص2)

ة، حسن كاطم، ص عريَّ  .21ودة، صاخلروج من افتيقه، ظبد افعزيز حُّ . و11افشي
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َ ز افؽالم ما يؿقي  مستويات افؽالم وحاول أن حيددَ  ، افـُّصوصذم  إدبقَّة إدب ويػِّسي

 ( مستخدًما ظـده بل ادػفوم.إدبقَّةُؿــصَطؾح )ـوفؽن مل يؽن اف

ر يتلثَّ  مػفومٌ  : ذفك أكَّهإدبقَّةًمن بؿػفوم مان وادؽان يتحؽَّ افزَّ هذا يعـي أنَّ 

منب ذم ظك آخر: ؿد ٓ يؽون ـذفك  ذم ظك من افعصور أكَّه أدبٌّ ى رَ ، ؾًم ـان يُ افزَّ

عر ت ، وؾقًم (1)ؾؼد اهُتمَّ ؿديًًم بافوزن وُظّد أشاس افشي ؤيةبعد تغرَّ ؾًم افوزن إٓ  :افرُّ

ادوؿد حاول ظـٌك خارجيٌّ ٓ ُيرهتُن إدُب بوجوده.  افؼدماء من خالل  افـُّؼَّ

عر( أن حيددوا إشَس  - ؾؿع ادرزوؿي ،إدبقَّةن افتي تؽوّ  ضرحفم فـ )ظؿود افشي

عريَّ  -مثاًل  عر افذي يؼّقدتتحدد افشي عر  ة بؿواؾؼة ظؿود افشي ػؽرة افتوضقح بهدف افشي

مع  افتَّغريب، ذم حغ شاد مػفوم (2)افتَّغريبشبقه وآبتعاد ظن وتداين أضراف افتَّ 

ؽالكقغطفور  وس افشَّ : إذ أضحى آختالف وآكزياح ذم إدبقَّة بوصػه أشاَس  افرُّ

ـقبقة ظذ ادستويات مجعاء ) افـَّصبـى  ما خيّص  ـلي  ة واإليؼاظقَّ  ةافتَّصويريَّ وافسَّ

                                                           

عر، ؿدامة بن جعػر، ص1)  .64( اكظر: كؼد افشي

. واكظر: معجم مصطؾحات 1/13ام، أبو ظع ادرزوؿي، ( اكظر: ذح ديوان احلًمشة ٕب تَّ 2)

 .297افـَّؼد افعرب افؼديم، أحد مطؾوب، ص
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ٓفقة ائد هو مؽؿن ( ظن افـَّ وافدي بوضوح ظـدهم ت دمؾَّ افتي  (1)إدبقَّةؿوذج افسَّ

(2)واشتخدمفا رومان ياـبسون
  

 Roman Jackobson (1896- 1982)  بؿعـى

حقثًم  إدبقَّة وأضحت متعؾؼة بافَوطقػة اجلًمفقَّة إػ حد ـبر: إذ توجد ،(3)ظؾم إدب

ارتبطت ظـد ياـبسون ذم اخلطاب افتي  وطقػتفا اجلًمفقَّة تمدييكاهتا أن اشتطاظت مؽوي 

عر ظؿوًما افؾُّغوي      . (4)اخصوًص  يوافشي

ؾًم افسبب ّتتؾف مؽوكات إدبقَّة ووطائف هذه ادؽوكات ذم افـَّص.  وإذن

ي وادجتؿع ذم اشتـباط رؤى سفِ افؽامن وراء آختالف؟ وإػ أي مدى يُ  م ادتؾؼي

 أخرى ذم إدبقَّة؟ 

                                                           

ة إدبقَّة ادعاصة، افـَّ و. 22اكظر: كظريَّة إدب ذم افؼرن افعؼين، ك.م.كقوتن، ص ( 1) ظريَّ

 .37ػغ، صص، جمؿوظة ممفي ومػفومات ذم بـقة افـَّ  .33رامان شؾدن، ص

غة وافؾَّفجات وافػوفؽؾور، بؿوشؽو، واهتمَّ مـذ شـيه إوػ بافؾُّ  دَ فِ وُ رومان ياـبسون:  ( 2)

بة شتّ مع أشس  1915واضَّؾع ظذ أظًمل شوشر، وذم شـة  )افـَّادي افؾيساين بؿوشؽو(  ضالَّ

ؽالكقغ افرُّ  ياـبسون إػ تشقؽوشؾوؾاـقا  اكتؼَل  1923وس، وذم شـة وظـه توفَّدت مدرشة افشَّ

ت ؿدمه ذم ت، وهـاك Harvard    هارؾاردإػ جامعة م اكتؼل ث،  1933افدـتوراه  أظدَّ و رشخَّ

ساين حتّى ؽدت أظًمفه معقـًا فؽلي افتَّقَّارات افؾيساكقة، من أبرز مصـػاته: دراشات ذم ـظر افؾي افتَّ 

 .246و245ي، صالم ادسدي ة وإشؾوب، ظبد افسَّ ة. اكظر: إشؾوبقَّ افؾيساكقات افعامَّ 

عريَّة، تزؾقطان ض( 3)  .24ودوروف، صاكظر: افشي

عريَّة، رومان ياـبسون، ص4)  .78( اكظر: ؿضايا افشي
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ؿقؿتفا وحقويتفا من  تستؿدُّ ا بقد أّنَّ  ذم افـَّص، إدبقَّة تؽؿنُ  أنَّ  صحقٌح 

ي وادجتؿ هذا  وافواؿع يق أنَّ  ،ؤى ذم إدبقَّةـا ظذ ذفك تباين افرُّ ويدفُّ .، ع..ادتؾؼي

غّرات ذم بـقة ادجتؿع وافتَّ غّرات ذم افّتػؽر وافتَّ باين خاضع فطبقعة احلقاة وافعك افتَّ 

بديؿومة بعض  بلمور ؽر أدبقَّة تتحؽمُ  إدبقَّة ذاهتا تتصُل ، ؾوذم كواحي احلقاة مجعاء

وطقػة هذه  ، وإنَّ بلمور ؾوق كصقَّةق ما تتعؾَّ  ؼـقات ادسفؿة ذم أدبقَّة كصٍّ تؼـّقاهتا، ؾافتَّ 

 . ًبا.من مما جيعل إدب متجدًدا ومغرَّ ؼـقات تتغر مع افزَّ افتي 

ا ترتبطُ ووجفات افـَّظر ذم إدبقَّة متعددة وشتبؼى من وافػؽر  : ذفك أّنَّ بافزَّ

باختالف  إدبقَّةكات ؽم من اختالف مؽوي وظذ افرَّ  ائد ذم جمتؿع ما،وق افسَّ وافذَّ 

 صَّ افـَّ  ا تؽسوذفك أّنَّ : ّنر واحد ذم وتصبُّ  إزمان تبؼى هذه آختالؾات تتُح 

 رجه ظن افؽالم افعادي.ُّت  لٍ ؾَ حُ بِ 
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  ُالَوطقػة اجلاملقَّة صطؾُح م  Function Aesthetic: 

الوطقػة »افوطقػة اجلًمفقَّة هي: و ،(1)«إبداع ذو وطقػة مجالقَّة»افعؿل إدب 

شالة أثًرا أدبقًّا ةالؾ غويَّ   افـَّص وهي افوطقػة افوحقدة افتي تسودُ ، (2)«التي جتعل الرِّ

ِة األدب أو »: ؾفي أدبقَّةذو ضبقعة إدب، وتعـي شقادهتا ذم كصٍّ ما أكَّه  دة هلويَّ اُدحدِّ

 .(3)«األدب أدبقَّةرس  

قاقوإنَّ ـلَّ حدٍث فغويٍّ يتضؿُن شّتَة ظـاَص:  شافة م وافري وادتؽؾي  افسي

: ـةً معقَّ  ؽلي ظـٍك من هذه افعـاص وطقػةً فثم إنَّ ػرة، صال وافشي امع وؿـاة آتي وافسَّ 

ةة ة وادقتافغويَّ ة وافّتلـقديَّ ؾبقَّ ة وافطَّ وافعاضػقَّ  ٓفقَّةدي افوطقػة اف عريَّ  ؾؾُّغة، ؾواجلًمفقَّة/افشي

ذ من ادؿؽن أن تطغى وطقػة ظذ كحو ما: إِ وهي مسابطة ة، ذم إدب وطائف ظدَّ 

، افـَّصوطائف أخرى من مشارـتفا ذم  به وحترمُ   وتستبدُّ معغَّ  ظـك ما ظذ كصي 

َة وطقػة   .اجلًمفقَّة فقؿـة ذم إدب ظؾقفا مجقًعا أٓ وهي افَوطقػةُ هي افـؿُ  فؽن ثؿَّ

                                                           

عريَّة، روٓن بارت وجرار جقـقت، ص( 1) ة إػ افشي  .77من افبـقويَّ

واية، فطقف زيتوين، ص( 2)  . 115معجم مصطؾحات كؼد افري

  .79صكؼد ثؼاذم أم كؼد أدب، ظبد افـَّبي اصطقف، ( 3)
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 ذم جمآت ُأَخر. فؾُّغةاؾػة ظن معّقـة دمعؾفا خمت ذم إدب خصوصّقةٌ  فؾُّغةو

مع كظريَّة إدب ومع  مال يتساوُق ذم إدب؟ هذا افسُّ  فؾُّغةة ى اخلصوصقَّ ؽقف تتلتَّ ؾ

  افؽالم افعادي أدًبا.ًمت افتي ُتصري افبحث ظن افسي 

 يؽن مل إذ فؾؿصطؾح: وفقس– اجلًمفقَّةِ  افَوطقػةِ  مػفومَ  افـُجرجاين وؿد ظرَض 

ة افـَّظِم من حسِن  من خالِل ما تؼومُ  -بعد دَ جِ ُؿــصَطؾح ؿد وُ ـاف هذا ظؾقه كظريَّ

معـًى ثّم  الؾَّػظمن  أن تعؼَل »)معـى ادعـى( وهو ارتباِط افؽالِم وتآفػِه، ومن خالِل 

 إدبي وضريؼةَ  افـَّصوؿد درَس خصوصّقَة  ،(1)«ُيػيض ب  ذل  ادعـى إىل معـى آخر

َة ذم افؽالم ترِجُع إػ افـَّظم: ؾال أصقاَء حمددًة: ـعؾوِم افبقان  َل إػ أنَّ ادزيَّ ترـقبِه وتوصَّ

ا أدبقًّا: ذفك أّن اتيساَق ظـاِص هذه افعؾوم مع  وافبديع وادعاين حيّتُم وجوُدها كصًّ

قاِق    افسي
ِ
 وطقػتِفا اجلًمفقَّة، ايل ذمة فؾؽالم، وبافتَّ اخلصوصقَّ  افواردِة ؾقه يمثير ذم إضػاء

قاق، فوطقػةُ ؾا ـقبوادزيَّة ذم افؽالم ترجِ  متغّرٌة تِبًعا فؾسي  .(2)ُع إػ افتَّلفقف وافسَّ

ى افَوطقػةُ  ؽالكقغاجلًمفقَّة ظـد  وتتبدَّ وس افشَّ افذي يؼوم  إدبقَّةبؿػفوم  افرُّ

افؼارَئ،  دهُش جديدٍة تُ  تغريِب افعالؿاِت بَغ افؽؾًمِت وتوفقِد إشـاداٍت  ظـدهم ظذ

                                                           

  .263دٓئل اإلظجاز، ص ( 1)

 .4أرسار افبالؽة، ص . و72ادصدر كػسه، ص اكظر:( 2)
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كات  افـَّصرـزين ظذ أثِر افتيؼـقية ذم ترـقب مُ  إخرى،  افـَّصوظالؿتِفا مع مؽوي

ي: إذ إنَّ وأثِرها ذم  ويرى  ٓ جُيدي كػًعا، افـَّصإػ هذه افتيؼـقَّات خارج  افـظرَ ادتؾؼي

وس  ؽالكقون افرُّ   Literary device   األدبقَّةققؿة ووطقػة الوشقؾة »أنَّ افشَّ

األخرى يف داخل الـّظام األديب  األدبقَّةتعتؿد يف األشاس ظذ ظالقاهتا مع الوشائل 

ذم ـقـوكتِفا  ص إدبوطقػة ظـاص افـَّ تتجذَّ ؾ، (1)«ةبصورة ظامَّ  الـَّصالذي ُيؿّثؾه 

شقاق  ذم ـلي  ظـك صعري ؽلي وف تباضفا بغرها من افتيؼـقَّات،قَّة وذم ظالؿتفا وارافـَّص

قاق حتّى تصل إػ ما يـاؿضفا ذم شقاق  ل افوطقػة بتبّدل افسي وطقػة معقـة، وهؽذا تتبدَّ

 ؾستختؾف وطقػتفا حتًًم: ذفك افـَّيص شقاؿفا من -مثاًل –نذا اكتزظـا صورة : ؾ(2)آخر

 افـُجرجاينه وطقػتفا وأمهقتفا، وهذا ما أـدَّ   هو ما حيددُ افـَّيصوجودها أنَّ 

وسو ؽالكقون افرُّ  .افشَّ

                                                           

ة افـَّؼد إدب احلديث، يوشف كور ظوض، ص1)  .16( كظريَّ

 .327( اكظر: أضقاف افوجه افواحد، كعقم افقاذم، ص2)
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  األوَّلُ: انفَصْمُ

 ياجلُزجان عبدِ انقاهزِ عندَ انىَظيفتُ اجلًََانِيَّتُ                   
 

 بْذةٌ عن حياةِ عبدِ انقاهزِ انـجُزجاني.نُ    

 انقاهزِ انـجُزجاني.أوّنًا: انىَظيفت اجلًانيَّت قبمَ عبدِ 

 انيًا: جتهِّي يفهىو انىَظيفت اجلًانيَّت يف نظزيَّت اننَّظىِ عندَ عبدِ انقاهز انـجُزجاني:ث

 .يفهىو اننَّظى قِدَوُ [:1]

 .نظزيَّت اننَّظى عندَ عبدِ انقاهزِ انـجُزجاني[: 2]

 ا: انىَظيفت اجلًانيَّت نهتَّزاكيب:ثًانث

 [:  انىَظيفت اجلًانيَّت نهتَّقديى وانتَّأخري.1] 

 نهتَّعزيف وانتَّنكري.[: انىَظيفت اجلًانيَّت 2] 

 رابعًا: انىَظيفت اجلًانيَّت نهصُّىرة األدبيَّت:

 [: انىَظيفت اجلًانيَّت نهًَجاس.1]   

 [: انىَظيفت اجلًانيَّت نالستِعارة.2] 

 ت.[: انىَظيفت اجلًانيَّت نهكناي3َ] 

  خايسًا: انىَظيفت اجلًانيَّت وانتَّهقِّي. 
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 ْبذٌة ظـ حقاِة ظبِد افؼاهِر افـُجرجاين:كُ  

دهق أبق بُر ظبد ا  َّّ محـ بـ حم مة  حقي افًّلَّ افـُجرجاين افَّْ  فَاهر بـ ظبد افرَّ

ٌُِّة ُوفَِد ذم مديْة ُجرجان  فف صًٌر رؿٌٔؼ  َّٔة واف وافبٔان  وضَع   ـان مـ ـباِر أئِّة افًرب

ا  ُتقذم شْة إحدى وشبًغ وأربًّئة  ًً ا  َوِرًظا ؿإ ًّٔا أصًريًّ أصقل افبّلؽة  وـان صاؾً

 .(1)وهذا ادنٓقر  وؿٔؾ: شْة أربٍع وشبًغ وأربًّئة مـ اهلجرة

 : ممفَّػاُتفُ 

:دم افـَّحق 

ـُــٌْل ذم ذح اإليواح  .(2)افـّ

 

                                                           

ـْ ؽز  احلاؾظ افّذهبل  1) ًَِز ذم خز َم َّٔة افُزى  تاج 2/333( إير: اف اؾً . وضبَات افنَّ

بُل   يـ افسِّ يـ افّسٔقضل   . وبٌُٔة افقظاة5/149افدِّ ٌُِّقيغ وافُّْحاة  جّلل افدِّ ذم ضبَات اف

د بـ صاـر افُتبل  2/136 َّّ يؾ ظِٔٓا  حم . 373و2/369. وؾقات افَقَؾٔات وافذَّ

يـ افزرـع   ة افّتٍسر 49و 4/48وإظّلم  خر افدِّ ّّ ة ذم تراجؿ أئ . وادقشقظة ادَّٔسَّ

ٌُِّة  جمّقظة مّٗفٍغ   .1285و2/1284 واإلؿراء وافَّْحق واف

ـْ ؽز  احلاؾظ افّذهبل  2) ًَِز ذم خز َم ٌُِّقيغ 2/333( اف . وبٌُٔة افقظاة ذم ضبَات اف

يـ افّسٔقضل   بُل  2/136وافُّْحاة  جّلل افدِّ يـ افسِّ َّٔة افُزى  تاج افدِّ اؾً . وضبَات افنَّ

د بـ صاـر افُتبل  5/153 َّّ يؾ ظِٔٓا  حم  .2/373. وؾقات افَقَؾٔات وافذَّ
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ـُ  .(1)ـَتِهد ذم ذح اإليواحاد

 .(2)افًقامؾ ادئة 

 .(3)اجلّؾ 

 .(4)افتَِّخٔص 

ّدة ذم افتَّكيػ ًُ  .(5)اف

                                                           

يـ افّسٔقضل  1) ٌُِّقيغ وافُّْحاة  جّلل افدِّ . وضبَات 2/136( بٌُٔة افقظاة ذم ضبَات اف

بُل   يـ افسِّ زى  تاج افدِّ ُُ َّٔة اف اؾً د بـ 5/153افنَّ َّّ يؾ ظِٔٓا  حم . وؾقات افَقَؾٔات وافذَّ

 .2/373صاـر افُتبل  

بُل  2) يـ افسِّ َّٔة افُزى  تاج افدِّ اؾً يؾ ظِٔٓا  5/153( ضبَات افنَّ . وؾقات افَقَؾٔات وافذَّ

د بـ صاـر افُتبل   َّّ  .2/373حم

يـ افّسٔقضل  3) ٌُِّقيغ وافُّْحاة  جّلل افدِّ . وضبَات 2/136( بٌُٔة افقظاة ذم ضبَات اف

بُل   يـ افسِّ َّٔة افُزى  تاج افدِّ اؾً د بـ 5/153افنَّ َّّ يؾ ظِٔٓا  حم . وؾقات افَقَؾٔات وافذَّ

 .2/373  صاـر افُتبل

بُل  4) يـ افسِّ َّٔة افُزى  تاج افدِّ اؾً يؾ ظِٔٓا  5/153(  ضبَات افنَّ . وؾقات افَقَؾٔات وافذَّ

د بـ صاـر افُتبل   َّّ  .2/373حم

يـ افّسٔقضل  5) ٌُِّقيغ وافُّْحاة  جّلل افدِّ . وضبَات 2/136( بٌُٔة افقظاة ذم ضبَات اف

يـ افسِّ  زى  تاج افدِّ ُُ َّٔة اف اؾً د بـ 5/153بُل  افنَّ َّّ يؾ ظِٔٓا  حم . وؾقات افَقَؾٔات وافذَّ

 .2/373صاـر افُتبل  
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  :دم افَعروض 

ًَروض  . (1)ـتاٌب ذم اف

        :راشات افؼرآكقَّة  دم افدِّ

 .(2)ذُح افٍاِِتة         

رآن افُبر          َُ  .(3)إظجاُز اف

ٌر            رآن افهَّ َُ  .(4)إظجاُز اف

 :دم إدب 

 .(5)ادٍتاح   

                                                           

د بـ صاـر افُتبل  1) َّّ يؾ ظِٔٓا  حم  .2/373( ؾقات افَقَؾٔات وافذَّ

 .2/373( ادهدر ٍٕسف  2)

يـ افّسٔقضل  3) ٌُِّقيغ وافُّْحاة  جّلل افدِّ . وضبَات 2/136( بٌُٔة افقظاة ذم ضبَات اف

اؾً بُل  افنَّ يـ افسِّ  .5/153َّٔة افُزى  تاج افدِّ

يـ افّسٔقضل  4) ٌُِّقيغ وافُّْحاة  جّلل افدِّ . وضبَات 2/136( بٌُٔة افقظاة ذم ضبَات اف

بُل   يـ افسِّ َّٔة افُزى  تاج افدِّ اؾً  .5/153افنَّ

بُل  5) يـ افسِّ زى  تاج افدِّ ُُ َّٔة اف اؾً يؾ ظِٔٓا  . وؾقات افَقَؾٔات وا5/153( ضبَات افنَّ فذَّ

د بـ صاـر افُتبل   َّّ  .2/373حم
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ُثر ؿديًًم وحديًثا  ـُ  .(1)وؿد ؿامت حقَل ظبد افَاهر افـُجرجاين دراشات 

 

 

 

 

                                                           

ة إػ ( إير ظذ شبٔؾ ادثال: 1) د مْدور. ادرايا ادحّدبة مـ افبْٔقيَّ َّّ ذم ادٔزان اجلديد  حم

امل.  َّٔة  ظبد اهلل افٌذَّ ة إػ افتَّؼحي افّتٍُٔؽ  ظبد افًزيز محقدة. اخلىٔئة وافتٍَُّر مـ افبْٔقيَّ

َّٔات ادتٌايرة ذم ـتاب دٓئؾ اإلظجاز فًبد افَاهر اجلُرجاين  دخلقش جار اهلل حسغ  افثُّْائ

ة افَّْيؿ وؿّٔتٓا  دزه يل. ظبد افَاهر اجلُرجاين وجٓقده ذم افبّلؽة افًربٔة  أمحد بدوي. ٕيريَّ

ٌُِّقيَّة ظْد ظبد افَاهر اجلُرجاين  وفٔد مراد. ؿوا راشات اف َّٔة ذم افدِّ يا احلداثة ظْد ظبد افًِّ

د ظبد ادىِب.  َّّ قرة افبّلؽٔة ظْد ظبد افَاهر اجلُرجاين مًْٓجا افَاهر اجلُرجاين  حم افهُّ

ّٔة ظْد ظبد افَاهر  ظبد افٍتاح  اـٔب افَّْحقيَّة مـ افقجٓة افبّلؽ ا  أمحد ظع دمهان. افسَّ ًَ وتىبٔ

ّٔة ذم مْٓج ظبد افَاهر اجلُرجاينٓصغ.  ة افًربّٔة  إبًاد اإلبداظ ًريَّ د ظبَّاس. ذم افنِّ َّّ   حم

بٔز.  ُُ  صًرّية إٓزياح بغ ظبد افَاهر اجلُرجاين وجان ـقهـ  شًاد بقحلقاش.ضراد اف
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: افَقطقػة اجلامفقَّة ؿبَؾ ظبِد افؼاهِر افـُجرجاين: ًٓ  أّو

 ظْدما ُيًَرُض فٍُِر ؿبَؾ ظبِد افَاهر  ؾافٌرُض مـ ذفؽ هق إدراك افتَّىقر

د مً ا  وما ئّزأؾُ  ؾجذور فوافَّْوج افذي حؾَّ بافََّْ ًَ ف مـ اِرِه ُضِرَحت شاب ََ ه ممّـ شب

َّٕف أوضُح مًْٓجا وإٔوُج ؾًُرا.  ظًِمء أ

اد ماَل افَْد ذم بدايتف  ََّ إػ ظَد ادقازٕات بغ افَهائد  وؾًٔم بًد حاول افُّْ

ًر  وؿد تَدَّ  ديُّ  ُث م افبحتَديؿ تًِّٔلٍت ٕحُامٓؿ ظذ افنِّ فٔستُنَػ أرساَر  افََّْ

ًر  ـُ  افنِّ فا صـاظًة وثؼاؾًة يعرؾُ »ًر فِنِّ  ( ظذ أنَّ ـه231شّّلم اجلّحل )ت ؾَد أفّح اب

ا مَاربة  (1)شافعؾؿ، ـسائر أصـاف افعؾؿ وافّصـاظات أهُؾ  ًً إػ  فِّنًر تستْدُ  واض

َّٔة: إذ إنَّ صًرّيَة  ؾُرة افّىبَات  وجقهرُ  ِّٔزات إظًمل إدب هذه ادَاربة هق مًرؾة مم

 َُ ًراء تتٖتَّك مـ خّلل اف  درة ظذ آبتُار وافتَّجديد ذم افتًَّبر.افنِّ

َّٔة ذم افًّؾ إديب ظذ ـه255وؿد ظرَض اجلاحظ )ت ٔاؽة افٍْ َّٔة افهِّ ( ٕمه

ٓفةحساب   وافعرب   فا افعجؿل  وحٌة دم افطَّريؼ، يعرؾُ ادعاين مطر» : إذ إنَّ وادًْك افدِّ

فقفِة اَدخرِج، ، وإكَّام افّشلُن دم إؿامة افقزن، وختّرِ افؾَّػظ، وُش واددين   وافؼروي   وافبدوي  

بؽ، ؾنكَّ  ثرِة اداِء، ودم صّحة افّطبع وَجقَدِة افسَّ ـَ عر صـاظٌة ورضٌب مـ افـَّسج و ام افشِّ

ُؾ و  (2)شوجـٌس مـ افتَّصقير ُّ ٔاؽة أشاس افًّؾ إديّب: إذ تن ًر   افهِّ افٍٔهَؾ ذم افنِّ

                                                           

ًراء  ( 1)  .1/5ضبَات ؾحقل افنِّ

 .132و3/131احلٔقان  ( 2)
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ًر ضريٌَة خمهقصٌة ذم افَقل تٌايرُ  افّتٍاضُؾ  وهبا يتحَُؼ   بغ أديب وآخر: ّٕن افنِّ

ُِّ  ؾٔٓا افّْاُس  افُّلَم افًادي  أّما ادًاين ؾَد يتناركُ   ٓؿ ظذ اختّلِف بٔئاهتؿ.ج

فُ ( ـه296ومع ابـ ادًتزِّ )ت   أـثر إػ افقشائؾ افتل ِتّقُل  آهتًممُ  يتقجَّ

ُث افُّلَم افًادي أدًبا: إذ  َّٔة  يتحدَّ ل _ظـ افقشائؾ افبديً ِّّ ظْد  حبإٓزياما ش

ُّلٕٔغ ظِقَم افبّلؽِة بٍروظٓا افثَّّلثة )ظِؿ افبٔان وظِؿ ادًاين وظِؿ  تنُّؾ و _افنَّ

ـُ  ادًتز اإلرساَف ذم اشتخدامٓا  ؾٓل وإن ـان هلا أثٌر جٌِٔؾ ذم  افبديع(  ويًْك اب

ّٓ أنَّ  َّٔة افُّلم( إ إػ وأِدِه   ؿد يٗدِّي ثِّٓا ذم افَّْصافبذَخ ذم ب افَّْص إديبِّ أو ذم )أدب

ع ؾقف،  ]افبديع[بف  (1)حبقب بـ أوس افطَّائل مـ بعدهؿ ُصِعَػ »و حّتك ؽَؾَب ظؾقف، وتػرَّ

ـَ دم بعض ذفؽ وأشاَء دم بعض، وتؾؽ ُظؼبك اإلؾراط وثؿرُة  وأـثر مـف ؾلحس

 .(2)شاإلرساف

ا ف( ـه337وضع ؿدامة بـ جًٍر )تو ًر: إذ ؿالحدًّ ؿقٌل مقزوٌن افشعر »: ِنِّ

ك يدل   َّٔة: ـّْيقمة ابـ مافؽ وشقاها..   (3)شظذ معـك مؼػَّ بَٔد أنَّ ادْيقمات افتًَِّّٔ

                                                           

ة جيُدها  وهق مرتبة مـ مراتب 1) ًُػ: وهق إحراُق احلبِّ افََِب مع فذَّ احلب. إير: ؾَف ( افنَّ

َّٔة  أبق مْهقر افثًَّافبل  ص ٌُِّة وأرسار افًرب  .211اف

 . 1( افبديع  ص2)

ًر  ص3) ًر: إذ مل يتوّـ تًريٍف . 64( َٕد افنِّ وؿد ـان رأي ؿدامة  ؿهقًرا ظـ ضبًٔة افنِّ

ًر وافًِ» ّٕف يّسقي بغ افنِّ ؿ افذي أهؿ مَّقمات هذا افٍـ افّتًبري ـافًاضٍة واخلٔال  ]ـًم[ أ

َٔض احلََٔل هلذا افٍـ إديب  .2/11إير: ذم ٕيريَّة إدب  ظثًمن مقاذم  ش. يًد افََّْ
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اد ـّلًما آخر. ََّ مْف  زمًْا بقصٍف مًٔاًرا يْىُِؼ  ؿدامة ؿقُل اشتّرَّ و ـنٍت خلاضر افُّْ

ّٔة افتل  ًٔا حثًٔثا فتبٔاِن افٍُٔ َّٔة. ؾَدامة شًك شً اد ذم حُّٓؿ ظذ إظًمل إدب ََّ افُّْ

َّٔة(  ب ؾ )إدب ُّ ره بٔد أّن أؾُاَره مل تَِؼ افّسحَٔب اُتن افٍِسٍة وادْىؼ فُبر: بسبب تٖثِّ

  افٔقٕايّن.

  ُ ٔاؽة افَدماَء ِتّدثُ  أنَّ  وظِٔف يتبغَّ َّٔة ذم إدب: إذ افهَّ ٔاؽة افٍْ َِّٔة افهِّ قا ظـ أمه

قر هلا ما هلا ذم تُقيـ )ف مـ رضوب افهَّ وما تتوُّْ  َّٔة(. وؿد دظؿ ًْة وافهُّ ظبد إدب

ف مـ ر افَاهر ََ ؿ ادزَّز افذي وضد أرـان ظِؿ بافّهٔاؽة   ى ترّحُب ؤً ما شب َِ ؾٓق افً

َّٔة(    ومـ ادُّـ افَقل: إنَّ (1)افبٔان  وأطٓر ؾقائده أؾُاره تدٕق مـ مٍٓقم )إدب

ة افَّْيؿ افتل شتُقن ادحىَّة افَادمة... ثافٌريب افذي يبح  ؾٔف بًّؼ مـ خّلل ٕيريَّ

 

                                                           

  ( إير: افىِّراز ادتوّـ ٕرسار افبّلؽة وظِقم حَائؼ اإلظجاز  حئك بـ محزة افًِقي1)

1/4. 
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ة افـَّظؿ ظـَد ظبِد افؼاهر: اكًقا:ث  جتعِّ مػفقم افَقطقػة اجلامفقَّة دم كظريَّ

 :مػفقِم افـَّظؿ ِؿَدمُ  [:1]

إنَّ افَرآَن افُريَؿ ُمًجٌز بْيّف وبًم اصتَّؾ ظِٔف مـ بّلؽٍة وؾهاحٍة  وؿد أفََّػ 

َؾة   وفٔٗشس (1)افـُجرجاين ـتابف )دٓئؾ اإلظجاز(: فردَّ ظذ مذهِب أصحاِب افكِّ

ا َيهًُب مًف  ًٍ ًِّْٔا أنَّ إفٍاَظ وافّساـَٔب ذم افَرآن افُريؿ تتآفُػ تآف ة افَّْيؿ  مب ٕيريَّ

ٔاق حذُف أيٍّ مْٓا قر وافسِّ تُٔب ذم إفٍاظ وادًاين ؾوًّل ظـ افهُّ   ؾآتِّساق وافسَّ

 افًام.. ُيْبُئ بُّلٍم ُمًجٍز.

ُة افَّْيِؿ وترظرَظت  َٖت ٕيريَّ ة ب٘ظجاز افَرآن  وؿد ٕن َّّ راشات ادٓت ـَ افدِّ ِضّ

ف  ِّ ة ٕي احر ببٔإف ودؿَّ راشاُت و افسَّ مع ذم رسِّ إظجازه وذفؽ  ُث افتل تبح تتافت افدِّ

ًٔد افّسٔادِّ وآجتًمظلِّ إّبان إتنار اإلشّلم وافٍتقحات  ؼ ظذ افهَّ ََّ آزدهاِر ادتح

فُ  ًَ مـ تّلؿح افًِقم بغ احلوارات ادختٍِة ٕتٔجة  افتل ؿاَم هبا ادسِّقن وما اشَتْتَب

فُ  ََ مـ  دخقِل بًض إظاجؿ ذم اإلشّلم وإتنار اإلشّلم ذم ادْاضؼ ادٍتقحة  وما راؾ

زى افتل ُأوفٔت فَِرآن افُريؿ  وفَّدت افُّْوج هلذه إبٓاٍر بافَرآن افُريؿ   ُُ ؾافًْايُة اف

ؾ  ُِّ ة افتل ُتن افتل ُيَرى ؾقفا اإلظجاز افؼرآين مع حؼقؼِة افعالؿِة صقرَة افـَّظِؿ »افَّْيريَّ

فا  ـُ ـُ إدرا ة ؿائؿة، ُيؿؽ ا ظالؿة ظضقيَّ ابطِة بَغ افؾَّػظ وادعـك وافؾ غة وافػؽر، بلَّنَّ افرَّ

                                                           

 .391و393( إير: دٓئؾ اإلظجاز  ص1)
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تف دم افـَّظؿ وبغ اإلظجا وق. ربَط ظبُد افؼاهر بذفؽ بغ كظريَّ ِز وافؾَّػظ بافػؽر وافذَّ

 . (1)شافؼرآَن وُيزَز اإلظجاَز ؾقف فقخدمَ وادعـك وافتَّصقير؛ 

ُة افَّْيؿِ وو د مع افـُجرجاين إػ مرحٍِة مـ افُّْوج مل تستِق فسقاه  بٔ صِْت ٕيريَّ

َّٕف فٔس أوَل مـ ِتّدَث ظْٓا رؤى ؾُريَّة متقاصِة فًًِِمء مُْذ ظِك : ؾٓل حهِٔة أ

ٌُِّقيغ وافَّْحقيغ   (2)اجلاحظ أو ؿبؾ ذفؽ بُثر وحئت هذه افٍُرة باهتًمم اف

اد ََّ مف  ظذ ؾُرِة افَّْيؿ ظًِمء ـثرتًاوَر : إذ (3)وافُّْ َّٓ أنَّ أحًدا مل يُـ حييك بًم ؿدَّ إ

  .افـُجرجاين مـ َؾٍٓؿ وتٖشٍٔس هلا

ؾ إفٔف ظبد افَاهر افـُجرجاين: ( أثٌر ؾًٔم تـه415بد اجلّبار )ت وفَِايض ظ  قصَّ

مف افَايض  ذفؽ د أنَّ ـؾَّ ظبد اجلبار أنَّ ما ؿدَّ ِـّ ة: إذ يٗ مـ ؾٍُر أشٓؿ ذم ٕوج افَّْيريَّ

رت  وـٍِّة ذم اجلِّة هلا وطٌٍٔة مٌايرٌة فقطٍٔتٓا وؿّٔتٓ مت أو تٖخَّ فربًَّم ا ؾًٔم إذا تَدَّ

مٓا أؾاَد ادًْك أو أؾسده  و اظؾؿ أّن افػصاحة ٓ تظفر دم أؾراد افؽالم، وإّكام تظفر »تَدُّ

دم افؽالم بافّضؿ ظذ ضريؼة خمصقصة، وٓ بّد مع افّضؿ أن يؽقن فؽؾ ـؾؿة صػة، 

                                                           

ة افَّْيؿ وؿّٔتٓا افًِّّٔة ذم ا1) ة ظْد ظبد افَاهر اجلُرجاين  وفٔد مراد  ( ٕيريَّ ٌُِّقيَّ فّدراشات اف

 .6ص

د حسـ ظبد اهلل  ص5( إير: ادرجع ٍٕسف  ص2) َّّ ًري  حم قرة وافبْاء افنِّ  .146. وافهُّ

ًر وآدابف وَٕده  احلسـ . و26و1/25( إير: افُتاب  شٔبقيف  3) دة ذم حماشـ افنِّ ّْ ًُ اف

ـُ . و1/257ابـ رصٔؼ افَرواين إزدي   ْاظتغ  أبق هّلل احلسـ ب ظبد اهلل بـ  ـتاب افهِّ

ين  161شٓؾ افًسُري  ص وما بًدها. وإظجاز افَرآن  أبق بُر بـ افىَّّٔب افباؿّلَّ

 .52و51ص
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وؿد جيقز دم هذه افّصػة أن تؽقن بادقاضعة افتل تتـاول افّضؿ. وؿد تؽقن باإلظراب 

 .(1)شافذي فف مدخؾ ؾقف، وؿد تؽقن بادقؿع

ٍ   يبّغ ظبد  اجلبَّار هاهْا مٍٓقم افَّْيؿ: إذ هق ضؿُّ افًُِمِت ظذ ٕسٍؼ مًغَّ

ٌُِّقيَّ  ة  وهق ضؿٌّ ُيراظل أبقاَب افَّْحق ادختٍِة: وهبذا تتقاؾُؼ ظذ ِدٓفتِف اجلًمظة اف

َّٔة. ـًم حيدد  ٓف ظبُد اجلبَّار مَائس فٍِظ وادًْك  فٔحََا فَِّْيؿ يٗدِّي وطٍَٔتُف افدِّ

ٓفة ادرادة  وتُتسبُِؾِّ مٍردٍة مقؿٌع إظرايبٌّ حمدٌد داخؾ اجلِّة ُحسًْا  ؾ ح افدِّ  يقضِّ

هاحة بوؿِّ حًْٔم تْتيُؿ ذم اجلِّة مقاؾًَة أبقاب افَّْحق  وتتحَُؼ افٍ ادٍردات دٓفة

ُل ظِٔف هق مقاضُع افًُِمِت ويتحَدُد ؾاد افُّلم بًوف إػ بًض  ـُ ًقَّ ا هلا ُحْس ًً تب

َع ؾٔف ظبُد افَاهر افذي أؾاد مـ أؾُار ظبد اجلبَّار  وذفؽ ذم ـتابف   افَّْيؿ وهذا ما تقشَّ

َِف ظبد اجلبَّار: إذ)دٓئؾ اإلظجاز( افذي يًدُّ تٍسًرا مٍّه  ح ؾٔف  ًّل دا أمج تٍاضؾ وضَّ

 . (2)افُّلم ذم مقاؿًف وضريَة ظرضف وافًّلؿات افّْحقّية افّرابىة بغ أجزائف

 

 

 

                                                           

( ادٌْل ذم أبقاب افتَّقحٔد وافًدل  افَايض أبق احلسـ ظبد اجلبَّار إشد آبادي  1)

16/199. 

  .123و119وتاريخ  صقؿل ضٔػ  ص( إير: افبّلؽة تىّقر 2)
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ُة افـَّظؿ ظـَد ظبِد افؼاهِر افـُجرجاين[: 2]  :كظريَّ

ُة افَّْيِؿ ظ ٔاؽِة  َْد ظبِد افَاهر ظذ افَّْحق افذيؿامت ٕيريَّ رأى ؾٔف أشاَس افهِّ

َّٔة: ؾاإلمُإات وافىَّاؿات افَّْحقيَّة  َ أثَر افَّْحق ذم افبِْك افَّْه َّٔة وجقهَرها  وؿد بغَّ إدب

ٔاؽة  ٓفة وافهِّ ّٓ أن تضَع ـالَمؽ افقضَع افذي يؼتضقف »ذم آن  وُتثري افدِّ فقس افـَّظُؿ إ

ظؾُؿ افـَّحق، وتعؿَؾ ظذ ؿقاكقـِف وُأصقفِف، وتعرَف َمـاهَجُف افتل َُّنَِجْت، ؾال تزيُغ ظـفا، 

شقَم افتل ُرِشَؿت فؽ، ؾال خُتِؾ  بقٍء مـفا ة  إّن مراظاةو  (1)شوحتػَظ افر  إصقل افَّْحقيَّ

ٌُِّقيَّ  ـتقاَضع ظِٔٓا أمٌر ٓزٌب واف ُّ فقَس » : ذفؽ أنَّ ـًِمِت اجلِّةيَتيض ارتباَط ة افـ

َُة   ؾىري(2)شِشقى َتعؾقِؼ افَؽؾِِؿ بعِضفا ببعٍض، وَجعِؾ بعِضفا بسبٍب ِمـ بعض افـَّظؿُ 

 ْتُج افَّْيؿ.تَٓا شبِؽ إفٍاظ وتًإ

ّٕف  وآرتباطُ  ًم اتٍَّؼ: إ ٍَ د ضّؿ ِـّلٍم ـٔ ًّٔا أو جمرَّ بَغ أفٍاِظ اجلِّة فٔس اظتباض

ك مًاين ومـ ادحتَّؿ أن يُقَن ارتباًضا يَتؤف افَّْحق ومًإٔف   ظذ افَّْاطِؿ أن يتقخَّ

ْٓا ـّلَمف ِّّ ؾادًاين تتسِسُؾ ذم ، افَّْحق  وأن يراظل افَّْيؿ ذم أبقاب افبّلؽة افتل يو

 ا
ِ
ة إٕسب فسٔاق افُّلم  وأثْاء ة مـ افتَّنُّٔلت افَّْحقيَّ شبقؾ هذه »جلِّة متخرَّ

قر وافـّؼقش، ؾؽام أّكؽ ترى  ]افـّحقّية[ادعاين  شبقؾ إصباغ افتل ُتْعَؿُؾ مـفا افص 

ى قرة وافـّؼش دم  -افّرجَؾ ؿد ََتَدَّ قبف افذي كَسج، إػ ثدم إصباغ افتل ظؿؾ مـفا افص 

افّتخر  وافّتدب ر دم أكُػس إصباغ ودم مقاؿعفا، ومؼاديرها وـقػّقة مزجف هلا رضٍب مـ 

                                                           

 .81( دٓئؾ اإلظجاز  ص1)

 .  55. وإير أيًوا: ص4  ص( ادهدر ٍٕسف2)



   

 
 

 
41 

وترتقبف إّياها، إػ ما مل يَتفدَّ إفقف صاحبف، ؾجاء كؼُشف مـ أجؾ ذفؽ أظجَب، وصقرُتف 

ا  قفام معاين افـَّحق ووجقهف افتل ظؾؿت أَّنَّ اظِر دم تقخِّ اظر وافشَّ أؽرَب، ـذفؽ حال افشَّ

 .(1)شـَّظؿحمصقل اف

ة   مـ اخلٔارات افَّْحقيَّ
ِ
ّٕف يسًك إػ إٓتَاء اظُر تَديَؿ ؾُرٍة ؾ٘ ظْدما يبٌل افنَّ

ٌُِّقيَّ    وهذا يَسُب مـ ُص ظذ تزجٔتِٓا إػ حٔث إؾوؾُّْة  وحيرِ ـُة ادواف

َة إوػ افتل تقاجُف افنَّ  ُل ظذ آختٔار بقصٍِف ادحىَّ َّٔة افتل ُتًقِّ  إشِقب
ِ
اظر ذم أثْاء

َُّٔة فساـٔبِف. ًر  وبْاًء ظِٔٓا تتحدُد افَقطٍُٔة اجلًمف  إبداِظف افنِّ

ًً  ذم اجلِّةثؿ إنَّ إفٍاَظ ُترتَُّب   س  وتِب إفػاُظ َخَدم »ا فستِٔب ادًاين ذم افٍَّْ

معاكقفا فق َخَؾْت مـ »وافَقل بٌر ذفؽ يًْل خًِىا بًْٔا: ذفؽ أنَّ إفٍاَظ   (2)شادعاين

َد أصقاًتا وأصداَء حروٍف، دا وؿَع دم ضؿٍر وٓ َهَجس دم خاضٍر، أن جيَب  حتك تتجرَّ

ؾقفا ترتقٌب وكظٌؿ، وأْن جُيْعَؾ هلا أمؽـٌة ومـازٌل، وأن جيَب افـّطُؼ هبذه ؿبَؾ افـ طِؼ 

ا . (3)شبتؾؽ ًً وافّتٍاضؾ بغ ـّلم وآخر مرّده إػ افتَّٖفٔػ بغ افُّلم وإػ ترتٔبٓا تب

                                                           

 .88و 87( دٓئؾ اإلظجاز  ص1)

 .8أرسار افبّلؽة  ص( 2)

ٍَِّظ وافَّْيؿ  ص. وإير: 56( دٓئؾ اإلظجاز  ص3) وما  359وما بًدها وص 249باب اف

 بًدها.
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ّلمة ذم أي ـّلم يرجًان إػ ترتٔب افُِؿ ظذ  ـُ وافسَّ س  واحلُْس فستٔب ادًاين ذم افٍَّْ

 .(1)شوحصقهلا ظذ صقرة مـ افتَّلفقػ خمصقصة»ضريَة مًِقمة 

مـ مزّية ٕيّف  ؾّستقى افُّلم إىِؼ افـُجرجاين ذم إثبات إظجاز افَرآن و

ذم افَرآن افُريؿ مٌايٌر ٕيِّ ـّلٍم آخَر  وإلثباِت ؾُرتف وإلبإة أنَّ اإلظجاَز ذم افَرآن 

ٍة ويدفُؾ مـ خّلهِلا ظذ مٌايرهِتا فُِّلم  ـٌ ذم ٕيّف أخَذ يًرُض فًْمذَج صًريَّ ـام

ٍة.. َّٔاٍت وضاؿاٍت تًبريَّ .  إمر افذي دؾَع افـُجرجاين افًاديِّ بًم احتقُتُف مـ إمُإ

ُِّٔز افَّْص إديبَّ م ٓشتُناِف ادّٔزاِت  هق فُل ُيثبَت افًاديِّ  وـ افُّلم افتل مت

ض دستقيات افُّلم: افُّلم افًادي وافُّلم إديب  َّٔة افُّلِم افَرآين  يتًرَّ خهقص

 ِّٔ ًٓ ظْد افُّلم إديبِّ فٔستْتَج مم  زاتف. وافُّلم ادًجز  ويَػ مىقَّ

 َّٔ َة ذم افُّلِم ترِجُع إػ افَّْيؿ افذي ٓ يْحدُّ أو ُيَ َؾ إػ أّن ادزيَّ ُد باشتًارة وتقصَّ

ـٔب  ؾـ أو تنبٔف أو ـْاية ُة ؾٔف فِتَّٖفٔػ وافسَّ ًّٕم ادزيَّ إفػاُظ ٓ ُتػقد حّتك ُتمفَِّػ »  وإ

ا مـ افتَّلفقػ، وُيعَؿُد هبا إػ وجٍف دون  تقبرضًبا خاصًّ ـقب وافسَّ   (2)شوجٍف مـ افسَّ

َِّٔة ذم ٕصٍّ ما ـًٍّٔل بًِقِّ مو َِّٔة أو افبديً َِّٔة فٔس وجقُد إفقاِن افبٔإ ـًم أّن  ْزفتِف افٍْ

ٌُِّة ومقاؾَة افَّْحق  وافّسر َّٔة  ومراظاةورا شّلمة اف روض ًَ حند افَاؾٔة  و َء افبحقِر اف

ّٔة وادًْقّية  وإ ٍَِّي َّٔة ظذ افٍٓؿثادحّسْات اف َّٔة افًه قر افبٔإ مع  َال افَّْص بافهُّ

َّٔة( إػ افَّْص إؽٍال افَّْيؿ يزءُ  ـُ فف )إدب ذفؽ أنَّ اتِّساَق هذه إفقان مع  :وٓ يوّ

                                                           

 .5دٓئؾ اإلظجاز   ص (1)

 .4( أرسار افبّلؽة  ص2)
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ُِّف  ٔاق افقاردِة ؾٔف وتْاؽّٓا مع بًوٓا ؾوًّل ظـ وطٍٔتٓا ذم هذا افَّْص  ذفؽ ـ افسِّ

رُ  َِّٔة ف يٗثِّ ََّٔتفُ ؾُِّلم  ذم إضٍاء اخلهقص ـُٔب أدب ومل  مـ خّلل افَّْيؿ. ُٔتسُب افسَّ

ـٔب صًريًّا ـان أم ٕثريًّا  ؾادٓؿُّ هق ؿدرُة ذفؽ  خيهص افـُجرجاين ضبًَٔة ذفؽ افسَّ

ل َِّ ـٔب ظذ تقفٔد إٓزياحات وتٖثرها ذم ادتِ  .(1)افسَّ

َّٔةُ  ٓ تَقمو ٕاٍت  افَقطٍٔة اجلًمف ا  مٍردةٍ ذم إدب ظذ مُقِّ ًٕ حيتُِّؿ وجقُدها بٔا

ادػردة... مل ُتقَضْع ُفتعَرف معاكقفا  إفػاظ»: إذ إنَّ اًذا وشحًرا يهًُب افٍُاُك مْفآّخ 

ا ، (2)شدم أكُػسفا، وفؽـ ٕن ُيَضؿَّ بعضفا إػ بعض، ؾُقعَرف ؾقام بقـفام ؾقائد ٓ »ـًم أَّنَّ

دٌة، وٓ مـ حقث هل ؾٌِؿ مػردٌة، وأنَّ افػضقؾَة  تتػاضُؾ مـ حقث هل أفػاظ جمرَّ ـَ

وِخالَؾفا دم مالئؿة معـك افؾَّػظة دعـك افتل تؾقفا، وما أصبف ذفؽ، ممَّا ٓ تعؾ ؼ فف بكيح 

 .(3)شافؾَّػظ

ًَّٕم يًقدُ ظذ أفحَّ افـُجرجاين  وبذفؽ      إػ افَّْيؿ   أّن رسَّ إظجاز افَرآن افُريؿ إ

َّٔة ذم ضريَة ترتٔب افًُِمت وارتباضٓا  ٍَِّظ ادٍرد  وتتجذَّ افَقطٍٔة اجلًمف وفٔس إػ اف

َِٓا وما بًَدها   فق ـاكِت افؽؾؿُة إِذا َحُسـَْت َحُسـَْت مـ حقث هل »وواتِّساؿٓا مع ما ؿب

ْت ذفؽ دم ذاَِتا وظذ  َة وافؼَف اشتحؼَّ كػراِدها، دوَن أن يؽقَن افػٌظ، وإذا اشتحؼَّت ادزيَّ

بب دم ذفؽ حال هلا مع َأَخقاَتا ادجاورِة هلا دم افـَّظؿ، دا اختؾَػ هبا احلاُل وفؽاكْت  افسَّ

                                                           

َّٔايت  ص (1) ًريَّة ذم خىب افًك إمقي  بدران ظبد احلسغ حمّقد افب  .99إير: افنِّ

 وما بًدها. 43. وإير: ص539( دٓئؾ اإلظجاز  ص2)

 .46( ادهدر ٍٕسف  ص3)
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ـَ أبداً  ُس ـَ أبدَا أو ٓ حَتْ ُس ا أْن حَتْ ٔاق وإّن   (1)شإمَّ افُِّة ادٍردة ٓ مًْك هلا بًّزل ظـ افسِّ

رصقؼ احلرـة مـ كص إػ آخر، هلا ؿدرة ظذ احلرـة أيًضا  ثمقرو»ادقجقدة ؾٔف  ؾٓل 

 .(2)شإَّنا تؼبؾ تغقر هقيتفا ووجفتفا حسب ما هل ؾقف مـ شقاق ثبغ اددفقٓت بحق

دي ؿابتًد ظبد افَاهر ؿد و      افـظرة »  وبِفظـ افتٍَّؤؾ افذي صٌؾ افٍُر افََّْ

اهلجري، ؾؾقس فديـا كّؼاد يػضؾقن إػ افؾػظ وادعـك ؿد اختؾػت دم افؼرن اخلامس 

ة تعطل افؾػظ  افؾػظ وهيؿؾقن ادعـك، أو يؼدمقن ادعـك ظذ افؾػظ. وإكَّام كجد رؤى كؼديَّ

ٍَِّظ وادًْك ظْد: (3)شحؼف وادعـك حؼف دم آن  ثشقاء ذم إدب مـ حٔ ظبد افَاهر إذ اف

ٍَِّظ وادًْك مْذ صٔقع أوؿد بد إمهٔة. صحٍٔة بؼ بـ ادًتّر  افكاع ظذ ؿؤة اف

اد بغ مٗيِّ ـه213)ت ََّ  د فًِّْك  وؿد ؿاوم افـُجرجايند فٍِظ وآخر مٗيِّ (  وإَسؿ افُّْ

ًٔا (4)شتقار افؾَّػظقة أصد مؼاومة» ًما رؤى مٌايرة  ٕائ ٍَِّظ  مَدِّ بٍْسف ظـ افتٍؤؾ بغ اف

ٍَِّظ وادًْك مسابىان  ومزيتًٓم تتقؿػ ظذ حسـ افَّْيؿ وافًّلؿات  وادًْك: إذ إن اف

تتبع ادًاين  وـؾ تٌر ذم ترتٔب هذه إفٍاظ ؿد يتبًف تٌر ذم ادًْك:  افتل اظبغ إفٍ

ؿ ؾنن افؾَّػظ وادعـك يقفدان مع إؾؽار دم افذهـ وافـطؼ مًعا، ومـ ث» تستَّب إفٍاظ إذ

 وإفٍاظ هل افنُؾ افذئِة ٕحدمها ظذ أخر  وٓ أؾو، (5)شحظة كػسفادم افؾَّ 

                                                           

 .48  ص دٓئؾ اإلظجاز (1)

ّٔة  ظبد اهلل افٌّذامل( 2) ة إػ افّتؼحي  .328  صاخلىٔئة وافتٍُر مـ افبْٔقيَّ

ًري حتَّك َّناية افَرن اخلامس اهلجري  حسغ افزظبل  ص( 3) د افنِّ  .32افََّْد ذم رشائؾ افََّْ

 .333افََّْد ادْٓجل ظْد افًرب  حمّد مْدور  ص( 4)

ا  أمحد ظع دمهان  ص (5) ًَ  .123افهقرة افبّلؽٔة ظْد ظبد افَاهر اجلرجاين مًْٓجا وتىبٔ
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ُّلٕٔغ افراؾوغ فثْائٔة افنُؾ  ٕيرة ختتِػ ظـحيتقي ادوّقن  وهذه افَّْيرة  افنَّ

 . (1)وادوّقن

ٔاؽَة ظْايًة ُظيّك   وؿد           ٔاؽة هلأوػ ظبد افَاهر افهِّ اجلسُؿ افذي » وافهِّ

د ؾقف مـ روٍح ومعاٍن وأؾؽارٍ  ُ ظـ ـؾِّ ما جتسَّ ٔاؽُة ظَْد ظبِد افَاهر أن (2)شيعزِّ   وتٖبك افهِّ

ٔاؽَة إػ افَّْيؿ  ُمَدًما بذفؽ رؤية جديدة ًّٔا: إذ أرجَع افهِّ وادٓؿ هق أن   تُقَن ؾًّْا بّلؽ

يدخَؾ بعضفا دم بعض، ويشتدَّ ارتباُط ثاٍن »ٍاظ اجلِّة وترتبط ؾًٔم بْٔٓا  وتٖتِػ أف

مـفا بلّول، وأن ُُيتاَج دم اجلؿؾة إػ أن تضَعفا دم افـّػس وضًعا واحًدا، وأن يؽقَن حُافؽ 

ؾقفا حاَل افباين يضع بَقؿقـف هفـا دم حال ما يضع بقساره هـاك. كعؿ، ودم حاِل ما ُيْبُك 

فِغ. وفقس دِا صلُكف أن جيلَء ظذ هذا افقصِػ َحدٌّ مؽاٌن ثافٌث ورابٌع َيَضُعفا بعَد إَوَّ 

وبذفؽ تتبدى  ،(3)شُيكُه وؿاكقٌن ُيقُط بف، ؾنِكف جيلُء ظذ وجقٍه صتَّك وأكحاَء خمتؾػةٍ 

َّٔة ظْده  َّٔة اافَقطٍٔة اجلًمف ا وبّلؽة ٕفٍاظ ذم خهقص ًَ يٍّوؾ  ؾِؿ افتل متْح ادًْك ظّ

 ادًْك ظذ حساب افهٔاؽة.مل هيّؾ ادًْك ظذ افهٔاؽة  و

ٔاق ذم افتَّٖفٔػ مُإة أثرة: ؾسٔاُق افُّلم ومًْاُه يٗثِّران ذم افَّْيؿ و فِسِّ

ٔاق افذي ُيًىل ادزّية دقاؿع  افذي يتجذَّ حًْٔم تتًإُؼ إفٍاُظ مْسجًّة مع افسِّ

َُّٕف ؿد يتٌايرُ  حسـ  إفٍاظ  ؾِٔس فٍِية صٍة ثابتة بقصٍٓا فٍيًة مٍردة: ذفؽ أ

                                                           

 ( شٔتَدم تٍهٔؾ ذفؽ.1)

د إديب  صقؿل ضٔػ  ص2)  .113( ذم افََّْ

 .93( دٓئؾ اإلظجاز  ص3) 
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َّٔة مٗؿًتا خّلل  ٍَِّظ وطٍٔتف اجلًمف ٔاق  ويُتسُب اف إفٍاظ بتٌاير مقؿًٓا مـ افسِّ

ُب  رِّ ََّ مُقثف ذم اجلِّة  فَُّْف ذم مجِة أخرى ؿد يُتسُب صًٍة مٌايرًة  وهذا افىَّرُح ي

ُّلٕٔقن افرُّ  َِّٔة ظْد افـُجرجاين مـ ادٍٓقم افذي جاء بف افنَّ وس مٍٓقَم افَقطٍِٔة اجلًمف

َّٔة بادىِؼ. ّٔة ذم ٕصٍّ مًغ  ٓ إػ افتَِّْ َّٔة إػ افتَِّْ  افذيـ ظَزوا افَقطٍٔة اجلًمف

ٔاق ما  ا دقؿًٓا ذم افسِّ ًً َّٔة فُِِّة تتٖتَّك تب قاهد ظذ أن افَقطٍٔة اجلًمف ومـ افنَّ

ترى افؽؾؿَة تروُؿؽ وُتمكِسؽ دم مقضع، » افـُجرجاين ذم فٍية )إخدع(: وإٔتذـره 

ثّؿ تراها بعقـفا َتْثُؼؾ ظؾقؽ وُتقِحشؽ دم مقضع آخر؛ ـؾػظ )إْخَدع( دم بقت 

 افىَّقيؾ[]احلامشة: 

ُت َكحَق احَللِّ َحتَّك َوَجدُتـِل  َتَؾػَّ

 

 

 

 

ـَ اإِلْصغاِء فِقًتا وأْخَدَظا   (1)َوِجْعُت م

 
 [افىَّقيؾ]وبقت افبحسي: 

َف افِغـك ْغَتـِل َذَ  َوإينِّ َوإِْن َبؾَّ

 

 

 

ـْ ِرقِّ ادَطامِع َأْخَدِظل   َوَأْظَتْؼَت ِم

 

 

ؾنّن هلا دم هذيـ ادؽاكغ ما ٓ خيػك مـ احلسـ، ثؿ إّكؽ تتلمؾفا دم بقت أب متّام: 

 َّْسح[ُّ ـاف]

 

                                                           

ي.1) َنْرِ َُ ة اف َّّ ٍِّٔت: صٍحة افًْؼ. إخدع: ظرق ذم افًْؼ. وافبٔت فِهِّ  ( اف
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ْم مـ َأْخَدَظْقَؽ، ؾؼد    َيا َدْهُر َؿقِّ

 

 

 

ـْ ُخُرِؿْؽ  أْضَجْجَت هذا إَكامَ     (1)ِم

ـغقص وافّتؽدير، أضعاَف ما وجدت ؾتجد هلا مـ افثَِّؼؾ ظذ افـّػس، ومـ افتَّ  

ة، ومـ اإليـاس وافبفجة َّٔة ، (2)شهـاك مـ افّرْوح واخِلػَّ ؾّل تتحهؾ افَقطٍٔة اجلًمف

ٔاق افذي تقجد ؾٔف  ومـ ضّٓا إػ ؽرها ًّٕم ذم مقؿًٓا مـ افسِّ  ،بافُِّة ادٍردة  وإ

ٔاق هق احلُؿ   ٍَِّظ ذم مقضع وؿد ٓ حيسـ ذم مقضع آخر  وافسِّ ؿقؿة »وؾَد حيسـ اف

ٓفقة د، وفؽـفا بقطقػتفا اجلامفقَّة وافدِّ  ،(3)شافعـاس فقست دم جقهرها أو وجقدها ادجرَّ

 َِّ ٔاؽة  وآشتجابة إلحياءات  ب ذفؽ مـ افَارئ افَدرَة ظذ دحويتى افٍروق ذم افهِّ

ِِّؾ ٕحُامف وق ادَسن بادًرؾة ادً وق هق احلُؿ ذم افبّلؽة: افذَّ ٍَِّية  ؾافذَّ  .(4)اف

ًٔا مْف إلثب ََّٔز افـُجرجاين بغ مستقيات افُّلم: شً اِت إظجاِز افَرآِن وؿد م

ُّلٕٔغو افُريِؿ  وس افذيـ حاوُفقا أن يوًقا حمدداٍت  َصٌَؾ هذا افتَُّّٔٔز  افنَّ افرُّ

                                                           

اء(: اجلٓؾ واحلّؼ وافًْػ  وتَقيؿ إخدظغ يُقن بسك ( اخُلُرق )1) بوؿ اخلاء وافرَّ

 .افًْػ

 .47و46( دٓئؾ اإلظجاز  ص2)

  . 84ادناـِة وآختّلف  ظبد اهلل افٌذامل  ص( 3)

ا  أمحد ظع دمهان ( إير:4) ًَ َّٔة ظْد ظبد افَاهر اجلُرجاين مًْٓجا وتىبٔ قرة افبّلؽ  افهُّ

 .395. وظبد افَاهر اجلُرجاين وجٓقده ذم افبّلؽة افًربَّٔة  أمحد بدوي  ص71و38ص
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ّٔز افُّل(1)فألدب َة افُنِػ ظًمَّ ُيّ َّّ َّٔة ٍُٕسُف مٓ م إديب مـ   وؿد محَؾ مٍٓقُم إدب

 شقاه.

ؿُ   افـُجرجاين افُّلَم إػ رضبغ: مٍّرًؿا بغ ٕقظغ مـ ادًاين: ويَسِّ

ه ظبد افَاهرادًْك ادرجًل:  ٍَِّظ: )ادًْك(  وهق  :وؿد شًمَّ ادٍٓقم مـ طاهر اف

   وخيِق مـ إٓزياح.مْف إػ افٌرض بدٓفة فٍيف وحدهتهُؾ  إذ

أن تعؼَؾ مـ »وهق)مًْك ادًْك(   وهق ما شًّمه ظبد افَاهروادًْك افثَّإقي: 

ب ظـ   ويْنٖ (2)شافؾَّػظ معـًك ثّؿ ُيػيض بؽ ذفؽ ادعـك إػ معـك آخر مـ ـّلم مٌرَّ

ٓ تهُؾ مُْف إػ افٌرض بدٓفة حيقيف مـ رضوب ظِقم افبّلؽة  و بًم افُّلم افًادي

ٍَِّظ وحده بؾ بًّْك آخر مستس  يتحّهؾ ظـ ضريؼ ادًْك افيَّاهر  ومداُر هذا  اف

  .(3)إمر ظذ افُْاية وآشتًارة وافّتّثٔؾ

ّٔة  ؾُّلمها ئّزان إدب : ويَسب مهىِح مًْك ادًْك مـ مهىِح إدب

إديب ص يُقن افَّْ وبذا   (4)يتٖشُس افَّْص إديبُّ ظذ ؿاظدة آختّلف ظـ ادٖفقف إذ

                                                           

َّٔة ادًاسة  رامان شِدن  صإير: ا( 1) ة إدب ة إدب ذم افَرن افًؼيـ  26فْيريَّ . وٕيريَّ

َّٔة احلديثة  ٕبٔؾ راؽب  ص19ك.م.ٕٔقتـ  ص . ومًجؿ 391. ومقشقظة افَّْيريات إدب

 َّٔ ّٔٔائ   .293ات  ؾٔهؾ إمحر  صافسِّ

  .263( دٓئؾ اإلظجاز  ص2)

 .263و262( إير: ادهدر ٍٕسف  ص3)

 .6ادناـِة وآختّلف  ظبد اهلل افٌذامل  ص( إير: 4)
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ًبا ظًّم هق شائد ذم افُّلم افًادي. ويبدو افٍرق ذم  ا ومٌرَّ ًٍ أنَّ مًْك ادًْك جيًؾ خمتِ

َّٔة  ظْد مـ ضريَة بْاء افُّلم ادختٍِة وشًِٔة إػ مًْك أبِغ  أّما مهىِح إدب

وس  ُّلٕٔغ افرُّ  بىريَة بْاء افْص إديبو ادًْك  وإًٕم بآفٔة بْاء ادًْكؾّل هيتؿ بافنَّ

َّٔة. افتل  وها مـ أشباب إدب  ظدُّ

َّٔة ذم
  هذا  إدب ظْد ظبد افَاهر تتبّدى ظز مًْك ادًْكوافَقطٍٔة اجلًََمفِ

ــهَىِح افـاف َّٔةثَّ ُّ ر   ري بإبًاد افدٓف ُّ وافذي يٍيض إػ دؾع افَارئ إػ افتٖويؾ وافتٍ

ٓفة افيَّاهرة فٍِظ ِدٓفة أخرى هل  قر: ـادجاز وآشتًارة وراَء افدِّ ؾَد ختٍل افهُّ

يدّفؽ افؾَّػظ ظذ معـاه افذي يؼتضقف مقضقظف دم افؾ غة، ثؿ جتد فذفؽ »ادَهقدة: إذ 

ما ادًْك افيَّاهر شقى جٌَّس إػ ادًْك و  (1)شاكقة تصؾ هبا إػ افغرضثادعـك ِدٓفة 

ر أخرى(  و)ضقيؾ افَّْجاد( و)ٕٗوم  َّٕؽ تَدم رجًّل وتٗخِّ ادراد: ؾٍل ؿقهلؿ : )بٌِْل أ

ِّف إٔت ٓ تبٌل ادًْك  افوحك( وـذا )رأيت أشًدا( تريد بف رجًّل صجاًظا  ذم ذفؽ ـ

ًّٕم مًْك آخ ٌؾ ظـ ادًْك افيَّ افيَّاهر فٍِظ  وإ ادًْك ادَهقد مـ افّتًابر اهر  ور متحهِّ

تٔب ابَة  هق ظذ افسَّ مًْك افّسدد بغ أمريـ  وضقيؾ افَامة  وادرأة ادَسؾة   :افسَّ

جاع بإشد ظذ شبٔؾ ادبافٌة ذم ظدم افتَّّٔٔز بًْٔٓم  . (2)وتنبٔف افنُّ

 وؿد وفج ظبد افَاهر مـ خّلل حديثف ظـ ٕقظل ادًاين ذم ظّؼ افٍُرة افتل

افّرائز ضريَُة بْاء افٍُرة ظْده هل أجٓد ٍٕسف بتبٔاَّنا  أٓ وهل مستقيات افُّلم: إذ 

                                                           

  .363و262  وإير: افّنقاهد ذم ص262(  دٓئؾ اإلظجاز  ص1)

 وما بًدها. 68( إير: ادهدر ٍٕسف  ص2)
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ة ادعاسة، »  (1)ق بغ افُّلم إديب وؽرهٍرّ افذي ي عريَّ ة افؾ غة افشِّ ومثؾام َتتُؿ كظريَّ

عريَّة، اهتؿَّ افـُجرجاين  ة وافؾ غة افشِّ متؼصقًّا وجقه بقجقه آختالف بغ افؾ غة ادعقاريَّ

ة كػسفا مـ جفة ثاكقة، ؾفق  عريَّ آختالف بقـفام مـ جفة، ودرجة افتَّػاضؾ دم افؾ غة افشِّ

ة هل ما تـتُج )معـك  عريَّ ، أنَّ افؾ غة ادعقاريَّة هل ما يؿـُح )ادعـك( بقـام افؾ غة افشِّ ًٓ يرى أّو

ة تشؽِّ  ة، حقث يـبغل دم ادعـك(، وهق يرى ثاكًقا أنَّ افؾ غة ادعقاريَّ عريَّ ؾ خؾػقََّة افؾ غة افشِّ

عريَّة، مالحظة إصؾ؛ إذ بدون ذفؽ ـقػ فـا أن كدرَك آكحراف دم  افؾ غة افشِّ

بدَّ أن )ُيعؾََّؼ( بعضف ٓ ... آشتعامل اخلاص فؾ غة! وظذ هذا يرى ثافًثا، أّن افؽالَم 

د افـُجرجاين ظذ )افبِـقة( أببعض... ِـّ و )افـَّسؼ( أو )افـِّظام(؛ حقث أنَّ أي ، ]و[ يم

 . (2)شتغقر دم )افـّسؼ( أو اختالؾف يمدِّي إػ تغقر دم ادعـك أو بعثرتف

ًدا ِـّ ّٔة افَّْيؿ  مٗ ٍَِّظ وادًْك وبذا جيع ظبد افَاهر ؿو ّٔة اتِّساق اف ومنًرا  أمه

افتًَّبر ظـ ادًْك افقاحد يٗدِّي إذ افّتٌرُّ ذم  ا يٌْل ادًْك:  ممَّ إػ ؽْك وشائؾ افتًَّبر

مـ ادُّـ افتًَّبر ظـ ادًْك افقاحد بٖشافٔب صّتك  و  (3)ادًْك ذم حتًًم إػ تٌرُّ 

س مع ـؾِّ  ىة باختّلف ادًْك أو اختّلف تٖثره ذم افٍَّْ وتُّـ ادزيَّة ذم هذه افَُّْ

ا  بط بغ إفٍاظ وادًاين ؿقيًّا.وشِٔة  وبذفؽ يُقن افسَّ

                                                           

 .89اث  أمحد درويش  صبغ ادًاسة وافسُّ دراشة إشِقب ( إير: 1)

ة ؿديّة  ضراد افُبٔز  ص2) َّٔة: ؿراءة جديدة ذم ٕيريَّ ة افًرب ًريَّ  . 71و 73( ذم افنِّ

د ؾُرتف بنقاهد ظدة: إير ظذ شبٔؾ ادثال3) َـّ : ( فِجرجاين ـّلٌم ـثٌر ظـ هذه افٍُرة  وأ

 .423و422دٓئؾ اإلظجاز  ص
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ُّٔز اخلىاب إديب  وتبٔغ ذح  ظبد افَاهر ظِٔف حاولو ما افذي جيًؾ مت

َّٔد افذي  ؾوؾ مـ آخر  وٕيًًم يًِق ظذ ٕيؿ..ـّلًما أ ث ظـ افَّْيؿ اجل   وهق يتحدَّ

 َّٔ ة: إذ تًِق افَقطٍٔة اجلًمف ًريَّ قاهد افنِّ بة متثِف بًض افنَّ ة دا احتقتف مـ ترـٔبات مٌرَّ

ٔاق افًام. وبذفؽ مـ ادُّـ افتَّٖـٔد ظذ ريدة متِّسَة وؾ ؾًٔم بْٔٓا ومتِّسَة مع افسِّ

َّٔة ذم ذهـ افـُجرجاين وٕوجف وإن مل يًرض دهىِح  وجقد مٍٓقم افَقطٍٔة اجلًمف

 افقطٍٔة.
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اـقب:ثً افث  ا: افَقطقػة اجَلاَمفِقَّة فؾسَّ

 [: افَقطقػة اجَلاَمفِقَّة فؾتَّؼديؿ وافتَّلخر:1]

 ِّٔ ُِّ َديؿ وافتَّ ز افتَّ يّ َّٔة ظـ بًض اف ٌُِّة افًرب ٌات افتل تٍتَد هذه ٖخر اف

ة افتل  افيَّاهرة ٌِّقيَّ ٍٕسٔة افَارئ   تٍاجئ ما  إديب ظـ ؾُرةٍ  يًزِّ مـ خّلهلااف

َّٔة . (1)اظتاده مـ أشافٔب تَِٔديةخيتِػ ظًّم  ا افذيبٖشِقهب وإصؾ ذم اجلِّة افًرب

َّٓ  رَ افًٍؾ ويتٖخَّ  مَ ر اخلز  وأن يتَدَّ ادبتدأ ويتٖخَّ  مَ أن يتَدَّ  َّٕ ادًٍقل  إ م ما ف ؿد يتَدَّ  أ

 َّ َّ ٖخر ويتٖخَّ ف افتَّ ح َّٔ افتَّ ف ر ما ح فٔس اخلروج ظـ إصؾ ذم و .ةَديؿ فقطائػ مجاف

 َّٕ ف وراء هذا اخلرق فِستٔب ادًروف وطٍٔة ترتٔب اجلِّة ؿدًحا ذم افُّْهقص: ذفؽ أ

 مجافٔة. 

تتقّفد افَقطٍٔة   و(2)حقٖخر مـ افَّْ َديؿ وافتَّ ظـ افتَّ  احلديُث  ؿد إىَِؼ و

َّٔة فِسَّ 
َّٔة بًم ِتِّفُ اجلًََمفِ آختّلف ظـ افَقاظد ادًروؾة ذم  مـ رضوِب  اـٔب إدب

ادىِقبة ذم بْاء اجلّؾ: إذ يَُّس  حةافهِّ  ؿَ يٖبك أن حيىِّ  تٖفٔػ اجلِّة  وهق اختّلٌف 

َّٔة  ثؿ إنَّ  ؿقاظد يام ادًتاد دون أن يّسَّ افِّْ  ـٔب فَِّْ اجلِّة افًرب حق دماهؾ افسَّ

                                                           

َّٔات( إير: 1) َّٔات أيب ؾراس احلّداين مجاف د صافح ذيػ افتََّديؿ وافتَّٖخر ذم روم َّّ   حم

 .56صظسُري وظع أشقدي  

د  ص 2) وما بًدها. واخلهائص  أبق افٍتح ظثًمن بـ  156و127( إير: ادَتوب  ادزِّ

 .384و382/ 2جِّْل  
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ؿد و حق أشاًشا.ة افَّْيؿ افتل تَقم ظذ افَّْ ث ظْف افـُجرجاين ذم ٕيريَّ خيرجف مما ِتدَّ 

ِـّ ٖخر باهتًمم ظبد افَاهر  ووافتَّ َديؿ افتَّ  حيَل  ًدا َوطٍٔتف ظرض فف بتٍهٔؾ مٗ

َّٔة ذم افُّْ 
َّٔة.اجلًََمفِ  هقص إدب

ُِّ  ظـويبتدئ افـُجرجاين ـّلمف  هق باٌب ـثُر »: بَقفف ٌقيَّةهذه افيَّاهرة اف

ف، بعقُد افغاية، ٓ يزاُل يػَس  فؽ ظـ بديعٍة،  افػقائد، َجؿ  ادحاشـ، واشُع افتك 

تزاُل ترى ِصعرًا يروُؿؽ مسَؿُعف، وَيْؾُطػ فديؽ مقؿُعف، ثؿ وُيػيض بَؽ إِػ فطقػٍة، وٓ 

ل افؾَّػظ ظـ مؽاٍن إػ  م ؾقف رٌء وُحقِّ تـظُر ؾتجُد شبَب أْن راؿؽ وفُطػ ظـدك أن ُؿدِّ

َّٔة فِتَديؿ وافتٖخر: ؾَد ، (1)شمؽان
محؾ ؿقل افـُجرجاين افّسابؼ مٍٓقم افَقطٍٔة اجلًََمفِ

ل ويتتًدد افقطائػ اجلًمفٔة  َِّ ا فِسٔاق افقاردة ؾٔف: مما جيذب ادتِ ًً ر ثهلذه افيَّاهرة تب

 إظجابف  ويوٍل اختّلًؾا ظذ ترـٔب افُّلم.

 َّٔ َّٔة ذم إدب ذم اخلهقص
َّٔة ومـ ثؿ افَقطٍٔة اجلًََمفِ يتّتع  ة افتلوتتجذَّ إدب

ٌُِّقي: ذفؽ أنَّ  ـٔب اف ـٔبات ؽر مٖفقؾة ذم اجلِّة وتر جديدةٍ  خِؼ إشْاداٍت  هبا افسَّ

قاؽة حمقًرا ؾ احلرـة إؾؼقة فؾصِّ ثِّ مت» وؿد ذم إبداع ٕهقص تْتّل إػ إدب  يسٓؿُ 

 ابت فألشؾقبثَّ مـ حماور اخلؾؼ افؾ غقي يعؿؾ بشؽؾ أشاد ظذ حتطقؿ اإلضار اف

ؾة بغ ًرا ما يؽقن ادعـك حمؽقًما بافصِّ ث، وـ...وفؼقاكغ افؾ غة وؿقاظد افؽالم

                                                           

اإلظجاز ظـ افتََّديؿ . ظَد اجلرجاين ؾهًّل ذم ـتابف دٓئؾ 136( دٓئؾ اإلظجاز  ص1)

د ؾُرتف  إير ظذ شبٔؾ ادثال:  ِـّ وافتَّٖخر وأثره ذم ادًْك  ـًم ظرض صقاهد ـثرة تٗ

   وما بًدها.136ص
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ا إػ إمام ة مقؿع افؽؾؿة وحتريؽ افؽؾؿة أؾؼقًّ ة ادعـك تليت مـ أمهقَّ افؽؾامت، وأمهقَّ 

ػعل إػ ضابعفا وإػ اخلؾػ يساظد مساظدة بافغة دم اخلروج بافؾ غة مـ ضابعفا افـَّ 

 .(1)شاإلبداظل

َّٔ وؿد ظاب افـُجرجاين ظذ افسَّ  ٖخر وافتَّ  َديؿافتَّ وطٍٔة دوا افٍغ افذيـ ؿ

ا مل كجْدُهؿ اْظَتؿدوا ؾقف صقئًا جَيري جَمرى إصؾ ؽَر »؛ افًْاية وآهتًممب اظؾْؿ أكَّ

ف ظـ افٍاظؾ ثشبب ـؾ تَديؿ ذم حدي شٔبقيف يًُِؾ  : إذ(2)شافعـايِة وآهتامم

ؿ يؼدِّ »وادًٍقل:  هلؿ وهؿ ببقاكف أْظـَك وإِن ـاكا مجقعاً  مقن افذي بقاُكف أهؿـلَّنَّ

َِّنؿ وَيْعـقاَّنؿ  . (3)شهُيامَّ

إنَّ ؿك وطٍٔة افتَديؿ وافتٖخر ظذ ؾُرة إمهٔة يَِؾ مـ صٖن هذه و

َّٔة ادستبة ظِٔٓا.
ويرؾض افـُجرجاين  افيَّاهرة ذم افُّلم ويّحق افَقطٍٔة اجلًََمفِ

. تِؽ افًْاية ؿك هذه افياهرة وحك وطٍٔتٓا بافًْاية  مـ ؽر تًِٔؾ شبب

  حتك افتَديِؿ وافتٖخرِ  فَاسة برأيف إػ افتَِٔؾ مـ صٖنوؿد ؿادت هذه افْيرة ا

ُِّػ فأـثَرُهؿ يرى تتبًُّ أضحك  .(4)رضبًا مـ افتُ

                                                           

د ظبد ادّىِب  ص( 1) ّّ ّٔة اإلؾراد وافّسـٔب ذم افََّْد افًريب افَديؿ  حم  .162و161جدف

 .137( دٓئؾ اإلظجاز  ص2)

 . 1/34افُتاب  ( 3)

 .138ير: دٓئؾ اإلظجاز  ص( ا4ٕ)
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ٓ يلتقان فالهتامم أو » بَّٖنًموافقاؿع إن تتبع مقاضـ افتَديؿ وافتٖخر يْبئ 

وطٍٔة خمتٍِة ظـ  فف تَديؿ افًٍؾؾ، (1)شافعـاية وإكام يلتقان فتحرير ادعاين وضبطفا

افـُجرجاين ويِّح  تَديؿ آشؿ  وادًْك ادراد هق افذي يتحُؿ ذم افتَديؿ وافتٖخر.

فٔس وجقدمها و  ٖخرَديؿ وافـتَّ تَتيض افتَّ  هل افتلافُّلم ذم  ادًاين ظذ أنَّ 

ًّٕم فًِؾ فٌقيَّ  ا ادًاين  وـّؾ صقرة فِتَديؿ وفِتٖخر تدّل ظذ تٓة اشتِزماظتباضًّٔا  وإ

ٓتَػ ظْد  ةافبٌٔمًْك مًّغ  وتٍٔد صقرة ذهّْٔة ٓ تتًّداها إػ ؽرها: ذفؽ ّٕن 

 .(2)آهتًمم وافًْاية

ّٔة وتسٓؿ  ل  ذم جؾافتَديؿ وافتٖخر طاهرة فٌقية ختِؼ وطٍٔة مجاف َِّ ذب ادتِ

ا  ٗثِّ تَديؿ ما حَف افتٖخر ؿد يوهل تتبع فًِّْك: إذ إّن  ًَ ر ذم ادًْك ويزيده ظّ

ُبفا ظذ حسِب » نوإشاس ذم ٕيؿ اجلّؾ هق أ َتْؼتػل دم َكظِؿفا آثاَر ادعاين، وُترتِّ

وٓ ، (3)شبعضٍ  ف حاُل ادـُظقم بعضُف معَ َترت ِب ادعاين دم افـَّػس. ؾفق إذن كظٌؿ ُيعتُز ؾق

شبٔؾ إػ حسـ افَّْيؿ إٓ بارتباط إفٍاظ وترتٔبٓا ذم اجلِّة ترتًٔبا يتقاؾؼ مع ترتٔب 

 .افُّلم يًقد إػ ادًْك أفٍاظ ؾستٔب ادًاين افتل تتًإؼ مع بًوٓا:

                                                           

 .173افبّلؽة تىقر وتاريخ  صقؿل ضٔػ  ص( 1)

ة ظْد ظبد افَاهر اجلرجاين  وفٔد 2) ٌُِّقيَّ ّٔة ذم افّدراشات اف ة افّْيؿ وؿّٔتٓا افًِّ ( إير: ٕيريَّ

 .67و66مراد  ص

 .53و52. وإير أيًوا: ص49( دٓئؾ اإلظجاز  ص3) 
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َّٔة
ريَة ادخهقصة ذم ٕسج ٖخر ذم افىَّ َديؿ وافتَّ فِتَّ  وؿد تزز افَقطٍٔة اجَلًَمفِ

 افبسٔط[] ة: يَقل افّناظر:ُسبٓا احلسـ وادزيَّ : مما يُ افًُِمت

 َشاَفت ظؾقف ِصعاُب احللِّ حَغ دظا      

 

 

 

كاكِر   َأكصاَرُه، بُقُجقٍه ـافدَّ

ـُ واكتفك إػ »  ؾنّكؽ ترى هذه آشتعارة، ظذ ُفْطػفا وؽراَبتفا، إّكام تّؿ هلا احلس

ك دم وضع افؽالم مـ  لخر، وجتُدها ؿد َمُؾحت افّتؼديؿ وافتّ حقُث اكتفك، بام تقخَّ

وَفُطػت بؿعاوكة ذفؽ وُممازرتف هلا. وإن صؽؽت ؾاَظِؿْد إػ اجلاّريـ وافظرف، ؾلِزْل 

ـالًّ مـفا ظـ مؽاكف افذي وضعف افّشاظر ؾقف، ؾؼؾ: )شافت ِصعاُب احللِّ بقجقه 

يذهب احُلْسـ  ُل، وـقػـافّدكاكر ظؾقِف حغ دظا أكصاره(، ثؿ اكظر ـقػ يؽقن احلا

وـقػ ُتعَدُم َأرُيِقَُّتؽ افتل ـاكت؟ وـقػ تذهب افـّشقُة افتل ــت  واحلالوة؟

داء قا افَّْ مُإة ذم ؿقمف  ؾ٘ذا دظاهؿ فبّ فِّّدوح  افناظر هاهْا أنَّ مراد  ؛(1)شجتدها

ا  وـَّٖنَّ  ًً َّّ ٔقل افتل تْسال مـ أماــ ظدَّ ؿ افّس مجٔ وتُّـ  ع ذم افقادي.ة وتتج

 َّٔ وتَديؿ افيرف  )صًاب(تَديؿ حرف اجلر )ظذ( ظذ افٍاظؾ  ذمة افقطٍٔة اجلًمف

َي إفٔف افًٍؾ )شال( )حغ( فق أظدٕا ترتٔب و حرف اجلر )افباء( وهق  ظذ ما ُظدِّ

ٍة افَقطٔ افًُِمت متجاوزيـ افتَديؿ وافتٖخر فهار ادًْك بارًدا ؽًثا  وفتّلصت

َّٔة 
  صٌٔتف افًادية.فِسـٔب ذماجلًََمفِ

                                                           

 .99( دٓئؾ اإلظجاز  ص1)



   

 
 

 
57 

وتَديؿ  (1)تَديؿ افًٍؾ ادوارعة مْٓا: ٖخر مقاضع ظدَّ َديؿ وافتَّ وفِتَّ 

وتَديؿ افًٍؾ أو افٍاظؾ ذم  (3)ٍلوتٖخره ذم افَّْ بف   وتَديؿ ادًٍقل (2)بف ادًٍقل

ل ـُ ويؼع افـُجرجاين ذم افُنػ ظـ افدَّ  .(4)افٍَّْ وراء ـؾ  ؿائؼ واخلٍايا افتل تُّ

ٔاق وأ وإنَّ   اشتخدام... ره ذم هذه ثظبد افَاهر ذم ظرضف هذه افَوايا يْىِؼ مـ افسِّ

 َديؿ ذم مقضع وؿد ٓ حيسـ ذم مقضع آخر. افيَّاهرة ؾَد حيسـ افتَّ 

َّٔة 
ل تٌاير افَقطٍٔة اجلًََمفِ َّٔة فتَديؿ افًٍؾ ذم شٔاق افٍَّْ

إنَّ افَقطٍٔة اجلًََمفِ

ٔاق ذاتففتَديؿ آشؿ ذم اف ػل ظذ افػاظؾ أو ادػعقل أو تؼديؿ افػعؾ دم افـَّ »: إذ إنَّ سِّ

ا ، أمَّ اجلؿؾة دون وجقب كػل هذه إشامءاجلار وادجرور هق كػل فؾػعؾ افقاؿع دم 

تؼديؿ أي مـ افػاظؾ أو ادػعقل أو اجلار وادجرور ؾفق إثبات فؾػعؾ وكػل فألشامء 

 . (5)شبذاَتا

خيتِػ احلديث ظـ هذه افيَّاهرة  وظذ شبٔؾ ادثال: وؿد ؾّهؾ افـُجرجاين 

ؾ٘ذا بدأت بافًٍؾ  ؾَِت:  ؟اشؿ أوؾًؾ  ادًْك باختّلف ما يَع بًد مهزة آشتٍٓام

 وجقده.ؽ ذم افًٍؾ ٍٕسف  وـان ؽرضؽ مـ آشتٍٓام أن تًِؿ أؾًِت؟ ـان افنَّ 

                                                           

 وما بًدها. 117دٓئؾ اإلظجاز    ( إير:1)

  .121( إير: ادهدر ٍٕسف   ص2)

 .127و126( إير: ادهدر ٍٕسف  ص3)

 .138( إير: ادهدر ٍٕسف  ص4)

 . 83افّتَديؿ وافتٖخر بغ افَّْحق وافبّلؽة  مل افٔان إمحر  ص( 5)
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ؽ ذم افٍاظؾ مـ هق  وـان افسدد افنَّ ؾ٘ذا بدأت بآشؿ: ؾَِت: أإٔت ؾًِت؟ ـان 

يتَدم آشؿ ذم آشتٍٓام باهلّزة ظذ افًٍؾ ادايض إذا ـان افنؽ ذم  : إذ(1)ؾٔف

ؾافًٍؾ ويتَدم افًٍؾ ادايض ظذ آشؿ إذا ـان افنؽ ذم افًٍؾ.   افٍاظؾ ٓ افًٍؾ

ل ظـ افًٍؾ ٗاافسؾ آشتٍٓام ئٍد مًْك افتَرير  وادايض بًد مهزة آشتٍٓام جيً

ؿد و. ؿ ؾٓق فتَرير ـقٕف ؾاظًّل أو ٓوأما افسٗال ظـ آش  فتَرير حهقفف أو ٍٕٔف

ذم جًؾ افتَديؿ  اشببً اهرة افذي يًد ٍز هلذه افيَّ ظبد افَاهر اددفقل افَّْ راظك 

 .(2)وافتٖخر آـد

جيقُز أن يؽقَن فـظِؿ افؽالِم وترتقِب أجزائف دم آشتػفام معـًك ٓ يؽقُن  ٓ»و 

ـَ آشتػفاَم اشتخباٌر وآشتخبار فُف ذفؽ ادعـك دم اخلز. وذاك أنَّ  هق ضؾٌب م

ادخاضب أن خُيزك. ؾنِذا ـان ـذفؽ ـان حُمآً أن يػسَق احلاُل بَغ تؼديِؿ آشِؿ 

ؾقؽقن ادعـك إذا ؿؾَت: )أزيٌد ؿام؟( ؽَره إذا ؿؾَت : )أؿاَم وتلخرِه دم آشتػفاِم 

آؾساُق دم اخلز ويؽقن ؿقُفؽ: )زيٌد ؿام( و)ؿام زيٌد(  زيٌد؟(، ثؿ ٓ يؽقُن هذا

ذاك ٕكف يمدِّي إػ أن تستعؿَؾف أمرًا ٓ شبقَؾ ؾقف إػ جقاٍب وأن تستثبتَف ادعـك  شقاًء؛

  .(3)شف فَؽ هبا ظذ ذفؽ افقجفيثبتُ  ظذ وجٍف فقس ظـده ظبارةٌ 

                                                           

 .111و113( إير: دٓئؾ اإلظجاز  ص 1)

بغ افْاؿديـ اخلافديـ ظبد افَاهر اجلرجاين وابـ شْان اخلٍاجل  ظبد ( إير: افبّلؽة افًربٔة 2)

  .135افًاضل ظّّلم  ص

 . 141و143( دٓئؾ اإلظجاز  ص3)
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ا دا ئِٓا وظِٔف ًً وـذفؽ احلال ذم اجلِّة  خيتِػ مًْك اجلِّة آشتٍٓامٔة تب

تُّـ افقطٍٔة اجلًمفٔة    وما يع آشتٍٓام هق ما يراد آشتٍٓام ظْف  وبذفؽاخلزية

ٓ  ثبحق ما يعؽس بافرضورة ادعـك ادراد» ٔةإضاؾ ذم تَديؿ مًانٍ افتٖخر فِتَديؿ و

يعز ظـ معـك ما إٓ ترـقب خمصقص؛ ٕكؽ فق ؽّرت ؾقف افتؼديؿ وافتلخر أو ؽر 

ـقب وادعـك  .(1)شذفؽ ٓختؾَّ ادعـك ادراد وؾسدت افعالؿة بغ ضردم افسَّ

َّٔة فِتَّ افَقطٍٔة اجلَ  تتجذَّ وبذفؽ 
اختّلف ذم بْك ذم إحداث  ٖخرَديؿ وافتَّ ًَمفِ

ـٔب مـ تَديؿ  فقٓ ما حؾَّ  مل تُـ فتقجد دٓٓت وهذا آختّلف يقفِّدُ  ص افَّْ  بافسَّ

 وتٖخر.

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 69افتََّديؿ وافتَّٖخر بغ افَّْحق وافبّلؽة  مل افٔان إمحر  ص( 1)
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 فؾتَّعريػ وافتَّـؽر:[: افَقطقػة اجَلاَمفِقَّة 2] 

َّٔ   وجاء ظبد افَاهر وـنػ إرسار ابافتًَّريػ وافتَُّْرحاة اهتّؿ افّْ   ة فبّلؽ

ًٔا ٕيريَّ   ة هلذه افتَْٔاتواجلًمفّٔ   حق.تف ظذ افَّْ بإ

ًرا إٓتباه إػ ثم ُْر ًريػ وافتَّ خهص افـُجرجاين ـّلًما ؽر ؿِٔؾ ظـ افتَّ 

 َّٔ ومـ إبٔات افتل ٕافت ادزية دا حََتف تَْٔاهتا مـ اهرة  ة هلذه افيَّ افقطٍٔة اجلًمف

َاهر وطٍٔة مجافٔة بًًٔدا ظـ ادًاين افِىٍٔة أو افسامٔة أبٔات فِبحسي: يَقل ظبد اف

اظؿْد إِػ ما َتَقاَصُػقه باحُلسـ وَتشاَهدوا فف بافَػضؾ، ثؿ َجعؾقه ـذفؽ مـ : »ظْٓا

عُر أو ؽُر افّشعر مـ معـًك  ـُ فف افشَّ أجِؾ )افـَّظؿ( خصقصًا، دوَن ؽرِه ممّا ُيْسَتحَس

فطقٍػ أو حؽؿة أو أدٍب أو اشتعارٍة أو جتـقٍس أو ؽر َذفؽ مما ٓ يدخُؾ دم افـَّظؿ . 

ْؾف ؾنِذا رأيَتَؽ ؿِد ارحتَت واهتززَت واشتحسـَت، ؾاكظر إِػ َحرـاِت إَْرُيّقِة ِمؿَّ  وتلمَّ

ـاكت؟ وظـدما ذا طفرْت؟ ؾنِكؽ َترى ِظقاكًا أنَّ افذي ؿؾُت فؽ ـام ؿؾت. اظؿد إِػ 

 ]ادتَارب[ :ؿقل افُبحسي

ـْ ؿد َكَرى  َبؾقكا رضائَب َم

 

 

 

 رَضيباؾام إِْن َرَأيـا فَِػتٍح  
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قِػ إن ِجْئَتُف صاِرًخا  ؾؽافسَّ

 

 

 

 (1)وـافَبحِر إِْن ِجْئَتُف ُمْسَتثِقبا 

َّٔةشبب احلسـ ذم هذه إبٔات يًقد   
فِتَديؿ وافتٖخر  إػ افَقطٍٔة اجلًََمفِ

وافتًريػ وافتُْر واحلذف وافذـر وشقاها مـ رضوب افبٔان  وؿد تقخك 

ػ مقضع صقابف، وأتك ملًتك ؾلصاب دم ذفؽ ـّؾف، ثّؿ فط» افبحسي هبا أبقاب افْحق

أؾال ترى أنَّ أول رء يروؿؽ مـفا ؿقفف: )ُهَق ادَْْرُء َأْبَدْت َفُف  .يقجب افػضقؾة

اِدَثاُت  َؾ دِم ُخُؾَؼْل ُشْمُددٍ )احْلَ بتـؽر افسمدد، وإضاؾة اخلؾؼغ إفقف، ثؿ (، ثؿ ؿقفف: )َتـَؼَّ

، وظطػف بافػاء مع حذؾف ادبتدأ؛ ٕن ادعـك: ٓ حَمافة ؾفق ـافسقػ، )ؾؽافسقػ(ؿقفف:

، ثؿ إكَّف ؿرن إػ ـؾ واحد مـ افتشبقفغ ذًضا )وـافبحر):افؽاف دم ؿقفف ثؿ تؽريره

جقابف ؾقف، ثؿ إكَّف أخرج مـ ـؾ واحد مـ افؼضغ حآً ظذ مثال ما أخرج مـ 

 .(2)شصارًخا( هـاك ومستثقًبا هاهـا:(أخر، وذفؽ ؿقفف

شامٔة أو مـ اٍن مـ مً ظِٔفمل يتَٖت آشتحسان ذم هذه إبٔات مما اصتِّت 

َد ترابىت ادًاين مع ؾ  تف ؾٔف مـ أرحئة...ثّ رها ذم افَارئ  وما بثوإًٕم بٖ حُّة 

ٔاق: وافهٔاؽة  َّٔة  إبٔات روَٕٓا افذي دمذـسب هذه مما أمع افسِّ
   بافَقطٍٔة اجَلًَمفِ

 فِتَْٔات ادقجقدة ذم افَّْص.

                                                           

ِٔب: افنديد. 1) يع. افهَّ ء. افقصٔؽ: افَّسَّ يب: افَّْقع مـ افقَّ دٓئؾ اإلظجاز  ( افَّضَّ

 .85و84ص

  .86و 85  صادهدر ٍٕسف( 2)
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وإن تقخل مًاين افْحق ووجقهف ادختٍِة شبب رئٔس مـ أشباب حسـ  

ٓ جتد هلا ازدياًدا  افػروق وافقجقه ـثرة فقس هلا ؽاية تؼػ ظـدها، وَّنايةٌ »و افَّْيؿ

ومـ حقث هل ظذ اإلضالق،  ،بعدها ، ثّؿ اظؾؿ أن فقست ادزّية بقاجبة هلا دم أكػسفا

وفؽـ تعرض بسبب ادعاين وإؽراض افتل يقضع هلا افؽالم، ثؿ بحسب مقؿع 

 .فا مـ بعض واشتعامل بعضفا مع بعضبعض

راؿؽ افتـؽر دم )شمدد( مـ  ؿقفف:)تـّؼؾ دم ُخُؾؼل إذا تػسر هذا: أّكف فقس  

بؾ فقس مـ ؾضؾ ومزّية،  ...،ؾنّكف جيب أن يروؿؽ أبًدا، ودم ـؾ رء  ...،شمدد( 

ّٓ بحسب ادقضع، وبحسب ادعـك افذي تريد وافغرض افذي تمم   ختتِػ  ؾَد، (1)شإ

َّٔة 
ا دقؿًٓا ًريػ وفِتَّ فِتَّ افَقطٍٔة اجلًََمفِ ًَ ذم افُّلم  وهذا يٌِل احلُؿ افًام ُْر وؾ

َّٔ ًريػ وافتَّ وادىِؼ ذم تَٔٔؿ افقطٍٔة  ؾتحَٔؼ افتَّ  ٔاق.ُْر وطٍٔة مجاف  ة مَٔد بافسِّ

ـٔب ظـ أحقال تهٔب افسَّ  ثومـ ادٓؿ اإلصارة إػ أنَّ اجلرجاين ِتدَّ 

 ُِّ َّٔ ٌقي ؾتحَؼ وطائػ اف   (3)افَك  (2)ـر  ومـ هذه إحقال: احلذف وافذِّ ةمجاف

 .(4)افٍهؾ وافقصؾ

                                                           

 . 87دٓئؾ اإلظجاز  ص( 1)

  وما بًدها. 146  صادهدر ٍٕسف( إير: 2)

 وما بًدها. 328( إير: ادهدر ٍٕسف  ص3)

 وما بًدها.222( إير: ادهدر ٍٕسف  ص4)
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َّٔ و ٔاق ذم افسِّ ة فُؾ مـ هذه إحقال تتًِؼ جيب افتٖـٔد أنَّ افقطائػ اجلًمف

دة وطائػ فٔست هذه إحقال مقفِّ  ؿ إنَّ ثشٔاق خهقصٔتف   افقاردة ؾٔف  ؾُِؾِّ 

بًد ضرحف فٍُرة  إذ ـان رة ظْد اجلرجاين:ث.. وهذه افٍُرة مُررة بُبادىِؼ مجافٔة

ا يًْل رضورة مم :ٔاق هق ما يسٓؿ ذم وجقد افقطٍٔة اجلًمفٔةـد أن افسِّ ٗيًقد فٔما 

ِـّ حَائؼ: ؾ إدراك أنَّ  بغ إدب افُّلم ظذ إدب أو افتْير ؾٔف ٓ يسًك فس

 وافَقاظد صداؿة مزيٍة.
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قرة إدبقَّة:  رابًعا: افَقطقػة اجلامفقَّة فؾص 

قرة  َِٔت افهُّ
َّٔةَحيِ ارشغ: دا هلا مـ أثٍر  إدب بًْايٍة جّد ـبرة بغ افًًِمء وافدَّ

س وِتِٔة افَّْص  ؾوًّل ظـ وطٍٔتٓا  جٍِٔؾ ذم رشؿ افٍُرة وافتًَّبر ظـ مُْقٕات افٍَّْ

ل وذم ضريَة اتِّساؿٓا مع شقاها مـ  َِّ َّٔة ادتّثِِّة ذم جذب ادتِ َّٔات اداجلًمف قجقدة ذم افتَِّْ

َّٔة( دا اـتٍْٓا مـ ـّلم : مإحًة شّة )افَّْص قرة خالصةُ »و إدب جتِربٍة مجافقَّة دم  افص 

ٓٓت، وٓ يؿؽـ إدراك أبعادها  كصٍّ تتػاظُؾ  ؾ افـَّسقَج احلل ادتـامل وتقفِّد افدِّ بـاه فتشؽِّ

ضر ادعرؾقَّة واخلؾػقَّات إٓ دم إضار افـِّظام افـَّيص دم صقرتف افؽؾقَّة وافـَّامذج وإُ 

ة واحلقاتقَّة فؾؿبدع رشات اداديَّ  .(1)شوادامَّ

ؤى فِهُّ  َّٔة وإّن آختّلَف يتبع ضريََة اإلبداعوؿد اختٍِت افرُّ  يًًم   ؾَدقرة إدب

ا ؾًٔم بًد ـان ادُٔؾ  َّٔة افتل صاظت افُه  ؾَد إػ افتَّهقير احلزِّ أـز  أمَّ دة/افًَِ قر ادجرَّ

ـُ  يهًُب   اشتًاراتف افٍريدة..ام ذم متَّ  : أيبٓا مـ افَراءة إوػ  وخر مثالإدرا

ت  َّٔة  وُصٍِّْ قر إدب ارشقن ذم احلديِث ظـ أؿسام افهُّ اد وافدَّ ََّ َؾ افُّْ ٌِ وؿد ُص

ًر  بَغ إٔقاظٓا  وإسافت ؾًٔم وتقازنُ  تؼُح  ادٗفٍَّاُت  تّل مـ ظهقر: مثؾ )افنِّ

ًر( و)ادقازٕة بغ أيب ًراء( و)افبٔان وافنُّ  ًر( و)َٕد افنِّ وافتَّبٔغ( و)افبديع( و)ظٔار افنِّ

ْاظتغ( و)أرسار افبّلؽة( )ودٓئؾ متَّام وافبُ  حسي( و)افقشاضة( و)ـتاب افهِّ

 اإلظجاز(...إفخ

                                                           

دي واإلٕنائل ( 1) َّٔة افَّْصِّ افَّْثري ظْد افتَّقحٔدي افَّسَّ  .633حسـ إبراهٔؿ إمحد  ص أدب
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قرة  يُ    قرة وبافًقدة إػ بدايات احلديث ظـ افهُّ ِحظ أنَّ اجلاحظ جًؾ افهُّ

قرة.(1)ُٔقن صًًراًّة مـ شًمت افُّلم فِش  ًر تستدظل وجقد افهُّ    ؾىبًٔة افنِّ

بؼ ذم تْاوهلا (ـه276)توؿد ـان ٓبـ ؿتٔبة  ًِّْٔا َؿَهَب افسَّ ًٓ ب : إذ رأى أنَّ تْاو

قرة  .(2)سَْٓا مـ أشباب ظِقِّ افَهٔدةوحُ  جقدَة افهُّ

هـ( منًرا إػ وطٍٔة 366افَايض ظع بـ ظبد افًزيز افـُجرجاين )ت وُيىِؾُّ 

 ُِّ هتا: ممَّا يُسبٓا اف ّٔتٓا ادتحََة مـ ِجدِّ قرة  ومجاف صاؿةافهُّ  .(3)ىػ وافرَّ

ون ظـ ادٍٓقم بًم  ا: إذ ـإقا يًزِّ ًً قرة صائ ومل يُـ ؿديًًم مهىِح افهُّ

قرة  ظِٔف ظِؿُ  ينتُّؾ  افبٔان  مـ تنبٔف واشتًارة وـْاية وجماز  وبذا ارتبىت افهُّ

ت وطٍٔتُ بافبّلؽة  ـًم ُح  ح وافتَّقضٔح  ِكَ ؾفل صقرة تزيقـقة ؽر »ٓا ذم افؼَّ

ظضقية دم جسد افؼصقدة افتؼؾقدية يؿؽـ اؿتالظفا مـ شقاؿفا دم افؼصقدة مع 

 .(4)شافتؼريريةاحتػاطفا بؼقؿتفا افتزيـقة افتل تقضح وتدظؿ افػؽرة 

َِؿُ  وهقَتجاوْز هذه افَّْيرة إٓ مع ظبد افَاهر  ومل تُ  ًَ ذم افتَّٖصٔؾ دٍٓقم  إبرزُ  اف

قرة  ؾَد أوػ هذا ادٍٓقم ظْايًة أيَّ ظْاية! وـان ؽرُض  قرة  فُ افهُّ مـ ـّلمف ظـ افهُّ

ًٔا ظذ ، (5)شوتػسُق  ؛ ومـ أيـ جتتؿعُ وتتػُؼ  بقاُن أمِر ادعاين ـقػ ختتؾُػ » وإٔقاظٓا هق ٕاظ

                                                           

 .132و3/131احلٔقان  ( إير: 1)

ًر وافنُّ ( إير: 2)  .85و 1/84ًراء  افنِّ

 .343و39إير: افقشاضة بغ ادتْبل وُخُهقمف  ص( 3)

ًر افٍِسىْٔل احلديث وادًاس  ؽّسان ؽْٔؿ  ص( 4)   .61افّرمز ذم افنِّ

  .26أرسار افبّلؽة  ص (5)
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ًر إػ ما يتوُُّْف مـ ا ـَ ذم افنِّ ـْ يْسبقَن احُلْس ُِّقن اهتًممَٓم ؿ حِلُّة وإخّلق  ويَ

قر واتِّساؿٓا   .(1)ببٓاء إفٍاظ وافهُّ

َّٔة  ًر خهقص فقست افػؽرة صعًرا إذا جاءت »ذم ظرض إؾُار: و ثؿ إنَّ فِنِّ

عُر دم تصقيِر خصائِص ـام هل دم افعؾؿ وادعرؾة، ؾفل دم  ذفؽ ظؾٌؿ وؾؾسػٌة، وإكَّام افشِّ

َُّنا  اظر افذي يؾقِّ ل دم ذهـ افشَّ ٍة وفطاؾٍة ـام تتحقَّ اجلامِل افؽامـِة دم هذه افػؽرة ظذ دؿِّ

 .  (2)شبعؿؾ كػسف ويتـاوهُلا مـ كاحقِة أرساِرها

ًر هق ضريٌَة خمهقصٌة ذم افُّلم  ؾ٘نَّ هذه افىَّري َة ظِٔٓا مدار وبًم أنَّ افنِّ

قاؽِة، وأنَّ شبقَؾ ادَعـك افذي ُيعزَّ  شبقَؾ افؽالِم شبقُؾ » افَّْاش  ذفؽ أنَّ  افتَّصقيِر وافصِّ

ء افذي يؼعُ  ظـف شبقُؾ  قغُ  افتَّصقيرُ  افقَّ هب ُيصاغ مـفام خاَتٌؿ أو  وافصَّ ؾقف؛ ـافِػضة وافذَّ

ًٓ إذا أكت أردَت افـّظَر دم َصْقغ اخلاتؿ ودم َجْقدة افعؿؾ و رداءتف، أن ِشَقاٌر. ؾؽام أنَّ حُم  ا

هب افذي وؿع ؾقف ذفؽ افعؿؾ وتؾؽ تـظُ  قرة أو افذَّ َر إػ افِػّضِة احلامؾِة فتؾؽ افص 

د  ِة دم افؽالم أن تـظَر دم جمرَّ ـعة، ـذفؽ حماٌل إذا أردَت أن تعِرف مؽاَن افػضِؾ وادزيَّ افصَّ

ةُ معـاه،  ؾـا خامتًا ظذ خاَتٍؿ، بلن تؽقَن ؾِضَّ ا فق ؾضَّ ف أكػس، مل  وـام أكَّ هذا أجقد، أو َؾص 

ؾـا بقًتا ظذ بقت مـ أجؾ  يؽـ ذفؽ تػضقاًل فف مـ حقث هق خاَتؿ، ـذفؽ يـبغل إذا ؾضَّ

 .(3)شمعـاه، أن ٓ يؽقن تػضقاًل فف مـ حقُث هق صعٌر وـالمٌ 

                                                           

  .252و251اإلظجاز  ص( إير: دٓئؾ 1)

اؾًل  ص2)   . 223(  وحل افَِؿ  مهىٍك صادق افرَّ

 . 255و254( دٓئؾ اإلظجاز  ص3)
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افَػ َٕمارٌة ظ ة إن افُّلَم افسَّ ُٖ بٍِْسِف ظـ افقفقِج  فوِحْذؿِ ؿائِِِف ذ ِدؿَّ   افذي يرب

 : ََّٔة ـّل إمريـ ذم ُصِْع افَّْص إديبِّ ُِؾ وادوّقِن: إذ يدرُك أمه ذم مٍاضِِة افنَّ

ًر صْاظًة   ْاظاِت إُخرى مقازٌٕة مؼوظٌة  ما دام افنِّ ؾادقازُٕة بغ إدِب وافهِّ

ٕة مْٓا  وتتحُُؿ بجقِدهتا ضريَُة افهُّ  ٔاؽُة هل مًٔاُر افتٍَّاضِؾ بَغ ِْع ٓ ادادة ادُقَّ افهِّ

ؾًُم يتساءُل افَّْاؿُد ظـ رسِّ أدبَّٔة ٕصٍّ ما  وظـ  فُّلم  وفٔس فًِّْك ذم ذفؽ ٕهٔب ا

ائِغ ذم مًرؾِة اخلاَتؿ ومجافَّٔات مُـِّقٕاتف   شبِب جقدتف  ؾُذفؽ إمُر ظْد افهَّ

ورة تَتيض ذم مْو ء وظـ ـْف ٕيّف وإتيامف ذم افَّضَّ ٓجف افبحث ظـ مُـّقٕات افقَّ

َّّك ذم  ٓا ُتس ُِّ ائـَّٔة افتل اـتِّت ؾٔٓا ظِّـَُّٔة اإلخراج  وهذه افًَُِّّٔة ـ صقرتف افِّْٓ

ٔاؽة( ديِّ وافبّلؽلِّ بـ )افهِّ  .(1)ادقروث افََّْ

ًّٔة بٍّردها  و قرة أمه دعـك مـ افبقت ٓ يسؾُخ ا»وبذا ٓ يقيل افـُجرجاين افهُّ

قرة افتل جُتؿُؾ افؾَّػظ  عريِّ ثؿَّ يؼارُكف بادعـك دم بقٍت آخَر، وإكَّام يـظُر إػ افص  افشِّ

َّٔتٓا ووطٍَٔتٓا تتحددُ : (2)شبؿعـاه ٔاق ادقجقدة ؾٔف  ؾّل بدَّ مـ  ذفؽ أنَّ أمه ا فِسِّ ًَ وؾ

وح  اد افرُّ اد افًوقي بغ ادًْك وادبْك  ـاِتِّ وطٍٔتٓا افُامْة : فتحَؼ (3)واجلسدآِتِّ

افقطقػة دم تعافؼفا مع أدبقَّة »و  (4)بهٔاؽتٓا وشٔاؿٓا وذم ضريؼ تقـٔد ادًْك وتَريره

                                                           

د ظبَّاس  ص1) َّّ َّٔة ذم مْٓج ظبد افَاهر اجُلرجاين  حم  .45و44( إير: إبًاد اإلبداظ

َّٔة وصًر افىَّائٔغ  ظا( 2) ة وافبّلؽ يل بـ رسحان افًّلؿة بغ مَقٓت ظبد افَاهر افََّْديَّ

 َُ  . 777صرر  اف

د بـ مريز احلار3)  َّّ ًر افًريب  حم  . 327ل  صث( إير: ظّقد افنِّ

 .72و71( إير: دٓئؾ اإلظجاز  ص4)
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ة؛ إؿـاع افعؼؾ وإمتاع افعاضػة ظذ قؾغ مها: افبالؽقَّة واإلبالؽقَّ ثاخلطاب، جيب أن حتؼؼ مت

ٔاؽة  بٔد أنَّ  ،(1)شاإلمتاظلأن تؽقن افغؾبة افـِّفائقَّة فؾبالؽقة بغالؾفا  ؾإدب تهًْف افهَّ

َّٔة: إذ  ٔاؽة هلا وطٍٔة دٓف قرة بإكقاع افبالؽقَّة ادعروؾة...، إكَّام »هذه افهِّ ٓ تؽتػل افص 

اذ فُف ِدٓٓت ما ورائّقة عقرّية دم ؿـاٍع أخَّ عرّية واحلقاة افش  د افتَّجربة افشِّ  .(2)شجيب أن جُتسِّ

دُي  تىّقَر افقظُل  وظِٔف..  ََّٔة ذم ِتديد    وأثَّر ؾًُرا يتجاوزُ افََّْ ادًايَر افبّلؽ

َّٔة: إذ تٌافهُّ  ًت ِدٓفتٓا وأضحك قرة ووطٍٔتٓا اجلًمف رت افَّْيرة إفٔٓا  وتقشَّ

إصقاَء ادشسـَة دم » ذم ؽّقضٓا هق ما ُيُسبٓا بريَٓا وجاذبٔتٓا: ذفؽ أنَّ  اإلؽراُق 

ٍؾ اجلـس، ادتػؼَة  بف بقـفا، وؿقام آتػاق ؾقفا، ظـ تعؿ  دم افـقع، تستغـل بثبقت افشَّ

ـعة واحِلْذق، وافـظُر َيْؾُطػ َويِدّق، دم  وتلمؾ دم إجياب ذفؽ هلا وتثبتف ؾقفا، وإكام افصَّ

أن جُتؿع أظـاُق ادتـاؾرات وادتبايـات دم ِرْبؼة، وُتعَؼد بغ إجـبّقات معاؿُد كَسب 

ُذؾت صـعٌة، وٓ ُذـر بافػضقؾة ظؿٌؾ، إٓ َّٕنام ُيتاجان مـ ِدّؿة افػؽر وُصْبؽة، وما 

وُفطػ افـظر َكػاذ اخلاضر، إػ ما ٓ ُيتاج إفقف ؽرمها، وُيتؽامن ظذ َمـ َزاَوهَلام 

وافطافب هلام مـ هذا ادعـك، ما ٓ ُيتؽؿ ما ظدامها، وٓ يؼتضقان ذفؽ إّٓ مـ جفة 

قرة هق افبًد بغ ضرؾٔٓا: مما يستِزم  ،(3)شؾػاتإجياد آئتالف دم ادخت ؾًم يهْع افهُّ

ها: إذ  افتٍُر وإرجاع قافبك ـرتغ فِقفقج ذم رسِّ رة بٔان ادًْك فٔست وطٍٔة افهُّ

ًر  مؽقن مـ ادؽقكات »ؿ إَّّنا ث وتقضٔحف  ؾٓل افتل ترشؿ افٍُرة وتهْع افنِّ

                                                           

دي واإلٕنائل  حسـ إبراهٔؿ إمحد  ص( 1) َّٔة افَّْص افَّْثري ظْد افتَّقحٔدي افَّسَّ  .114أدب

َّٔات( 2)   .132أيب ؾراس احلّداين  ؾؤِة بـ ظٔسك  ص روم

 .148أرسار افبّلؽة  ص (3)
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افشعقر أظؿؼ إزاء ؿضقَّة ما وؿد تؼقي افعضقية دم افؼصقدة ؿد متـح اخلزة وؿد جتعؾ 

 .(1)شاإلدراك أو حتؿؾ افػؽرة ذاَتا أو افعاضػة ذاَتا

قر ووطٍٔتِٓا  حقل مع افـُجرجاين يدورُ  أصبح احلديُث وهُذا  خهائص افهُّ

َّٔة: إذ ابؼ هلا افذي أحاهلا زيًْة فَِّْصِّ ؾَط  أو ربَط  اجلًمف قرة افتََّٔٔؿ افسَّ دماوزت افهُّ

َُ وطٍٔتٓا  ة أباف ًريَّ قرة افنِّ ح وافتٍَّسر  ؾِِهُّ ـِ افَّْيؿ أو ؾسادِه  ٌر ذم ُح ثدرة ظذ افؼَّ ْس

ًر مـ شقاه مـ افَقل.  وذم متٔٔز افنِّ

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ًر افٍِسىْٔل احلديث وادًاس  ؽّسان ؽْٔؿ  ص ( 1)  .62افّرمز ذم افنِّ



   

 
 

 
70 

 [: افَقطقػة اجلامفقَّة فؾَؿجاز:1] 

ـُـؿديًًم مٍٓقم ادجاز دوَن اإلصارة إػ اف تْاوَل افًًِمءُ  ًٕا   هَىِحـّ أحٔا

ًٓ يْىُِؼ  ثغ حديًثا خجق َّٔة هلذه  متحدَّ مـ افَّْحق ذم افٌافب مع إؽٍال افَقطٍٔة اجلًمف

َّٔة   ّٔة افبّلؽ قرة ادجازيَّة وذِحٓا دون مُ وافتَْ ُتٍَغ باإلصارِة إػ مقاضِع افهُّ

ٔاق ؾٔٓاثافتىرق إػ أ د صٌَؾ أـثر: ؾَ هذا ادٍٓقمُ  ومع ظبد افَاهر يِْوُج . (1)ر افسِّ

د  وفَُّْف مل يٖخذ صقرتف افًَِّّٔ  ادجازُ  َّٓ حًّٔزا مًٓمًّ ذم ـتب افبّلؽة وافََّْ ؿَٔة إ ة افدَّ

ؾ إفٔف مستقدعُ  ،(2)مع ظبد افَاهر ف مـ افًًِمء  واشتًان بًم تقصَّ ََ  افذي أؾاَد ممَـّ شب

  .ّر ظَقهلؿ  وشًك إػ تٖصٔؾ هذا ادٍٓقم افبٔاينِّ ث

ما وؿعْت فف دم َوْضع  ريَد هبا ؽرُ ـؾؿٍة أُ  ـؾ  »وادجاز ظْد ظبد افَاهر هق:  

ـؾؿٍة ُجزَت هبا ما  اين وإّول...، وإْن صئَت ؿْؾَت: ـؾ  ثّ واضعفا، دالحظٍة بغ اف

وؿعْت فف دم َوْضع افقاضع إػ ما مل تقضع فف، مـ ؽر أن تستلكَػ ؾقفا وضًعا، 

، (3)شِضَعْت فف دم وضع واضعفاهبا إفقف وبغ أصؾفا افذي وُ  ّقزدالحظٍة بغ ما جُتُ 

                                                           

ًر وآدابف وَٕده  . 337و336و1/163( إير: افُتاب  شٔبقيف  1) دة ذم حماشـ افنِّ ّْ ًُ واف

ائر ذم أدب افُاتب  وما1/265احلسـ بـ رصٔؼ افَرواين إزدي   بًدها. وادثُؾ افسَّ

يـ بـ إثر   اظر  ضٔاء افدِّ ًر وافَّْثر وبٔان . و72و2/71وافنَّ ِترير افتَّحبر ذم صْاظة افنِّ

 وما بًدها. 457إظجاز افَرآن  ابـ أيب اإلصبع ادكي  ص

  .139إير: ظبد افَاهر اجلُرجاين بّلؽتف وَٕده  أمحد مىِقب  ص( 2)

  .352و351ار افبّلؽة  صأرس( 3)
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ًٓ ؽر حََٔل  مع وجقد صِة بغ ادًْك احلََٔل ؾادجاز هق ـِّة اشتُ  َِت اشتًًم ِّ ً

ؾ افذي وادًْك ادجازي ؾ افـُجرجاين افًّٔؼ هلذا ادٍٓقم افبٔاين: افتَّٖمُّ . وادّلَحظ تٖمُّ

ِة أؾَف وٕهاظة ؾُره   ًَ تِف ذم اشتخدام إفٍاظ  ؾُان تًريٍف ادجاز ـًم يق بَس ودؿَّ

ا. ًً ا مإ ًً   يْبٌل أن يُقن افّتًريُػ جام

ف فِحََٔة وادجاز: إذ ويْتَُد افـُجرجاين تً ٍَ اظتادوا ؿَك افٍرِق ريَػ َمـ شِ

ظـ احلؼقؼَة أن ُيَؼرَّ افؾَّػظ ظذ أصؾف دم افؾ غة، وادجاَز أن ُيزاَل »بًْٔٓم بافَقل: إّن 

مقضِعف، وُيْسَتعَؿَؾ دم ؽِر ما ُوِضَع فف، ؾقؼال: أشٌد، ويراُد بف: ُصجاع؛ وَبحٌر، ويراد 

ؤية، (1)شبف: جقاد ت ذم افُّْ  وؿد صاظت هذه افرُّ ٍقس  بٔد أّن افهحٔح فِّجاز واشتَرَّ

ؼـا مل كجْد فػَظ )أشد( ؿد اشتُ »؛ ظذ ِخّلؾف ا إذا حؼَّ وافبتِّ دم عِؿَؾ ظذ افؼطع وذاك أكَّ

ِعَؾ جاع( ظذ اإلضالق، وفؽـ ُج َعْؾ دم معـك )ُص ِضَع فف؛ ذاك ٕكَّف مل جُي ؽر ما وُ 

جُؾ  ف ـلكَّف  زُ بشجاظتِف أشًدا؛ ؾافتَّجق   افرَّ جؾ أكَّف دم معـك إشد، وأكَّ ظقَت فؾرَّ دم أن ادَّ

ة َبطشف، ودم أنَّ اخلقَف ٓ خُي  ة ؿؾبف، وِصدَّ ٓ َيعِرض فف، وهذا إن  ظرَ امره وافذ  هق دم ؿقَّ

ؾَت، جتّقٌز مـؽ دم معـك افؾَّػظ ٓ فؾػظ  .(2)شأكت حصَّ

َُّٔة فِّجاز ََٕؾ مًْك فٍٍظ إػ فٍٍظ  وذم هذا يتبغَّ أْن فٔست افَقطٍُٔة اجلًمف

ًَّٕم افتَّجقُّ آخَر: ذفؽ أنَّ  ٍَِّظ باٍق ظذ مًْاه  وإ  ز ذم ادِّظاء صٍٍة فٍِظ  ؾِٔس ادَهقدُ اف

َؾ ذم ؽر ما وُ أشًدا( أنَّ فٍظ )أشٍد( اشتُ  ذم: )رأيُت  ِّ أن إشد رجؾ  ِضَع فف: أيً

                                                           

 . 266( دٓئؾ اإلظجاز  ص1)

 . 367  ص ادهدر ٍٕسف (2)
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ًَّٕم ادَهقدُ  بًّْك صجاع  جَؾ صاَر م وإ فف  ـ جْس إشد حََٔةً هق ادِّظاء أنَّ افرَّ

ٍَِّظ ٍِٕسفذم مً   ؾافتَّجقزُ ضبًٔتف وصٍاتف ٍَِّظ ٓ ذم اف ـد ادًْك ٗي   وهذاْك اف

 ويَرره.

َّٔة  إنَّ  ة تتحَُؼ ذم تٖثرها ذم افبِْٔة افدٓف قرة ادجازيَّ َّٔة فِهُّ افَقطٍٔة اجلًمف

قرة افتل تْٖى أن تُقن وطٍٔتٓا جمّرد  ر ذم هذه افهُّ ُّ ـٔبة فَِّْص: ممَّا يستِزم افتٍ وافسَّ

ومـ هْا  ادجاز باّدظاء صٍة رء فقء آخر ٍَٕؾ فٍِظ إػ فٍٍظ آخر: إذ تتجّذ وطٍٔة 

ّٔز ظـ احلََٔة ببّلؽتف افٍائَةا بات : إذ يوؿُّ (1)شأبؾغ مـ احلؼقؼة»ؾٓق ، دجاز يتّ

ٓفة ادٍٓقمة واف َّٔغ: )ادًْك( وهق افدِّ ٍَِّظ  ُّ ـٕياَمغ ِدٓف درـة مباذًة مـ طاهر اف

ًَّٕم ضريؼ يَقدُ  ا فٔست ادَهقدة وإ ٓيل افثَّاين )مًْك ادًْك( افذي  وفَُّْٓ إػ افِّْيام افدِّ

ٓفة اف ؾ وافتٍَُّر  وهل ادَهقدة ذم ــُّـهق افدِّ ستسة افتل يهؾ إفٔٓا افّذهـ بافتَّٖمُّ

 افُّلم.

قاؽة افؾَّػظقَّة وإخرى  تتصُؾ »؛ إذن يَقم ادجاز ظذ رـٔزتغ  إحدامها بافصِّ

ٓفٔغ ظّلؿة ترابط: ؿة بغ افِّْ   وافًّل(2)شبحرـة افعؼؾ وؿدرتف آشتـباضقَّة يامغ افدِّ

ة تُ  ٓفة افيَّاهريَّ ٓفة افإذ افدِّ ؾ إػ افدِّ ادعـك إول ٓ يـاشب » ستسة  ؾــُّ ـٍيض بافتَّٖمُّ

، أّما ادعـك افثاين ؾرّده إػ حظرة اإلمؽان  ًٓ قاق بؾ يؽرسه وجيعؾف حما افسِّ

وآكسجام...، وادجاز بلكقاظف خروج ظذ صػرة افؾ غة ويؼع ظذ ادستقى افّدٓيل...، 

                                                           

 .367دٓئؾ اإلظجاز  ص( 1)

د ظبد ادىِب  ص2) َّّ  .81( ؿوايا احلداثة ظْد ظبد افَاهر اجلُرجاين  حم
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]وهق اكحراٌف[ يعقد فؾسقاق متاشؽف...، بؾ جيعؾف أؿقى وأـثر أداًء فقطائػف 

ةافشِّ  ؼ و، (1)شعريَّ ّّ قر ادجازّية تً   ـًم أَّنا تْتج ادًْك وتواظػ افتٖثر ذم افَارئافهُّ

َّٔة فِهقر ادجازّية  ا مٌايًرا ظـ ادٖفقف  وبافتٖـٔد فٔست افَقطٍٔة اجلًمف ًٍ ا خمتِ ٕهًّ

ِّٓا شقاء: ؾٓل تتٍاوت بٖمهٔتٓا وظَّٓا وؽْاها افدٓيل  وذفؽ يرجع فسٔاق  ج

قرة ؾٔف.ورودها  ومقؿع   افهُّ

ا  وؿد حِؾ ظبد افَاهر صقاهد ـثرة وؿارن بغ افٍُرة ادًزَّ ظْٓا جمازيًّ

َّٔة بغ وافٍُرة ادًزَّ ظْٓا حََٔةً  َّٔة واجلًمف ح آختّلف ذم افقطٍٔة افدٓف : فٔقضِّ

  وؿد ـان افتٍَّؤؾ فهافح افتًَّبر ادجازي: دا حيِّف مـ وطٍٔة ادجاز واحلََٔة

 َّٔ ؿة ذم افتًَّبر  وؾًٔم يُسبف فَِّْص مـ روظة خترجف ظـ ثة تتّمجاف ؾ ذم افبّلؽة وافدِّ

 [افؽامؾؾٍل ؿقل افٍرزدق: ] ؛(2)رتابة افُّلم افًادي

ققُف كَِساَءكا     َط افس   َُيِْؿل إذا اْخُسِ

 

 

 

قاِظُد أْرَظُؾ   ٌب َتطر َفُف افسَّ رَضْ
(3) 

اظر ؾًؾ احلًمية إػ   ب خّلًؾا فِحََٔة بٖنَّ احلًمية بافَّّضب ٓ أشْد افنَّ افَّضَّ

اظر تًبًرا ظذ يَقم هبا شقى اإلٕسان  وفق أُ  ريَد افتًَّبر ظـ ادًْك افذي ؿهَده افنَّ

                                                           

َّٔة  صّلح ؾوؾ  1)   .2/583( ظِؿ إشِقب وافَّْيرية افبْائ

ُ  يذـرُ ( 2) ة يبغِّ ؾٔٓا افٍرق بغ ادجاز واحلََٔة. إير: دٓئؾ اإلظجاز   اجلُرجاين صقاهد ظدَّ

 .463و429و 427و 333و296و294ص

َِّف. أرظؾ: أي يريد رضٌب أهقَج ٓ يُ . 295ادهدر ٍٕسف  ص ( 3) بايل ما اخسط افّسٔػ: ش

 أصاب.
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كحؿل إذا اخُسَط افّسققف كساءَكا برضٍب تطر فف : »وجف احلََٔة ٓ ادجاز  ـٖن ُيَال

َّٔة فَِّْص: فتّلصت افىَّاؿة (1)شافّسقاظد أرظؾ َّٔة واجلًمف  .افدٓف

ٌُِّقي ادٖفقف  ؾًم حاجُة افَّْص وإذا ـان ا  دجاُز إحراًؾا ظـ آشتخدام اف

؟ ِـّ افبٔاينِّ  ومِلَ ـاَن افتًَّبر ادستس هق إبِغ؟ وافَارئ إػ هذا افٍ

َّٔة فِّجاز   ِّٕف ة: إذ ضاؿتف افِدٓفٔة افًافٔظـ ُنػ يإنَّ رصَد افَقطٍٔة اجلًمف إ

ٓفة ويٍتُح ثيُ  ة  ادجاَل أماَم افًديد مـ افتَّٖويّلت: ممَّا حيَُؼ  ري افدِّ فِّجاز تِؽ ادزيَّ

تعدد افدٓفة يمشس ذظقة ادجاز مـ كاحقة، »و فُّلم احلََٔل ذم اافتل ٓ تقجد 

ًَّٔة متُْح  افتَّٖويعُّ  وؿد يؤػ ذفؽ افبًدُ   (2)شوُيدد وطقػتف مـ كاحقة ثاكقة افٍرصة  مجاف

ات ظّدة: ٓشتُناف مٌافَٔٓا   ؿٔؼ فتدّبر افُّْهقص مرَّ ؾَد يهىاد ادجاز ادًْك افدَّ

 .(3)ادراد  وحيَؼ اؿتهاًدا فٌقًيا ذم ظِّـَّٔة افتَّخاضب وآتِّهال

َّٔة  ُ ٕوج رؤية افـُجرجاين وتًَّف بىبًٔة ادجاز وبقطٍٔتف اجلًمف وظِٔف يتبغَّ

ًٔا وأخذه إػ دوحة إدب..راء افَّْص ثادسّٓة ذم إ  دٓف

 

                                                           

 .295دٓئؾ اإلظجاز   ص (1)

رة  ظبد 2) ًّ   .393افًزيز محقدة  ص( ادرايا ادَ

َّٔات ادتٌايرة ذم ـتاب دٓئؾ اإلظجاز فًبد افَاهر اجلُرجاين  دخلقش جار اهلل 3) ( إير: افثُّْائ

  .324حسغ دزه يل  ص
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 [: افَقطقػة اجلامفقَّة فالشتِعارة:2]

َّٔة   ٌُِّقية وإدب َّٔة واف راشات افَرإٓ ِـّ آشتًارة ؿديٌؿ ِؿَدم افدِّ إنَّ افبحث ذم ؾ

َّٔة  وؿد وؿد صاب بًض اخلِط مٍٓقمٓا: إذ دُ  جمت مع شقاها مـ افٍْقن افبٔإ

 ظع بـ ظبد افًزيز وؿد تْبَّف افَايض .(1)ضرؾٔٓا ِدَدت أمهٔتٓا بافتََّارب بغُح 

ِّٔزة فّلشتًارة وافتل دمًِٓا ختتِػ ظـ ؽرها مـ افٍْقن  َّٔة ادّ افـُجرجاين إػ اخلاص

َّٔة  ؾآشتًارُة  ِؼَؾت افعبارة ما اـُتِػل ؾقفا بآشؿ ادستعار ظـ إصؾ، وكُ »افبٔإ

فا تؼريب ؾُج  ـُ َبف، ومـاشبُة ادستعار فف فؾؿستعار مـف، ِعؾت دم مؽان ؽرها. ومال افشَّ

ظـ  وامتزاُج افؾَّػظ بادعـك؛ حتك ٓ يقجد بقـفام مـاؾرة، وٓ يتبغَّ دم أحدمها إظراٌض 

جّلء ادًْك وتَريبف ظْد افَايض افـُجرجاين هق مّلك آشتًارة   وإنَّ (2)شأخر

ا فتَّرب فْا إصٔاء وتقضحٓا وـْٖٕا ٕرٕق إفٔٓا ظـ ـثب أو  وأشاس وجقدها  ؾَّ٘نَّ

 ـْٖٕا ًٕٔنٓا. 

                                                           

ًر وآدابف وَٕده  ووما بًدها. 2ص  ظبد اهلل بـ ادًتز  افبديع( إير: 1) دة ذم حماشـ افنِّ ّْ ًُ اف

ْاظتغ  أبق هّلل  .وما بًدها 1/268ي  احلسـ بـ رصٔؼ افَرواين إزد وـتاب افهِّ

وما بًدها. وَٕد افَّْثر  ؿدامة بـ جًٍر   268احلسـ بـ ظبد اهلل بـ شٓؾ افًسُري  ص

ًر وافَّْثر وبٔان إظجاز افَرآن  ابـ أيب 73و72و71ص . وِترير افتّحبر ذم صْاظة افنِّ

وافبحسي  أبق افَاشؿ احلسـ بـ بؼ  . وادقازٕة بغ صًر أيب متام98و97اإلصبع ادكي  

ائر ذم أدب افُاتب وافّناظر   .1/266أمدي   يـ بـ إثروادثؾ افسَّ  2/74  ضٔاء افدِّ

 وما بًدها.

 .45صافقشاضة بغ ادتْبل وُخُهقمف  ظع بـ ظبد افًزيز اجُلرجاين  ( 2)
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افًًِمء ذم آشتًارة إػ ظبد افَاهر افذي مل يَبؾ أؿقال  وؿد تْاهت ٕيراُت 

ا مستًْدا إػ أشس راءهؿ افٍغ ظْٓا  بؾ ٕاؿش آافسَّ  ًَ ووازن بْٔٓا مًًَٔم تهقًرا متْاش

ُح   و(1)وواضحة َّ ِْ افـَّظرات افعؿقؼة دم افبحث، وإصافة دم »ذم حديثف ظْٓا  ُي

ًِّٔزا فف مـ ؽره  إذ: (2)شآشتؼراء َِٕوَج مٍٓقم آشتًارة فديف وِتدد ِتديًدا واضًحا مم

َّٔة    . (3)آخر ما أبدظف افبّلؽّٔقنويًد ما ؿّدمف ؾٔٓا مـ افٍْقن افبٔإ

أظّؿ مـ آشتعارة...، ]ؾـ[ ـّؾ اشتعارة » وادجاز آشتًارة جماٌز فٌقي و

ُح افـُجرجاين مٍٓقَم آشتًارة  ،(4)شجماز وفقس ـؾ جماز اشتعارة أْن »وهل:  ويقضِّ

ء، ؾَتَدَع أْن ُتػصَح بافتَّشبقف وُتظفره، وجتلَء تُ  ء بافقَّ إػ اشؿ ادشبَّف بف ريَد تشبقف افقَّ

ؾُتعَرُه ادشبَّف وجُترَيُف ظؾقف، تريد أن تؼقل: )رأيت رجاًل هق ـإشد دم صجاظتف وؿقة 

ورَضٌب آَخُر مـ آشتعارِة وهق ما  َبطشف شقاًء(، ؾتدع ذفؽ وتؼقل: )رأيت أشًدا(.

  ]افُامؾ[ـان كحق ؿقفف : 

امِل ِزماُمفا  إْذ أصبحْت بقِد افشَّ

قكف إػ إوِل حقث يذـروَن آشتعارَة،   هذا افرضُب وإِْن ـان افـاُس يضؿ 

َء  ء افقَّ َء فقس بف، ودم افثَّاين فؾقَّ َء افقَّ ل جتعؾ افقَّ ؾؾقسا شقاًء؛ وذاَك أكَّؽ دم إوَّ

                                                           

اث افََّْدي وافبّلؽل ( إير: 1) َّٔة ذم افسُّ قرة افٍْ  .223ظْد افًرب  جابر ظهٍقر  صافهُّ

اـٔب افَّْحقيَّة مـ افقجٓة افبّلؽَّٔة ظْد ظبد افَاهر  ظبد افٍتاح ٓصغ  ص (2)  .231افسَّ

 .147إير: ظبد افَاهر اجلُرجاين بّلؽتف وَٕده  أمحد مىِقب  ص (3)

  . 398( أرسار افبّلؽة  ص4)
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ًٓ  صَّ فٌٍظ اختُ  سَتًَّؾ هل أن يُ  آشتًارةؿ ثومـ  ،(1)شفقس فف ذم مًْك مًغَّ اشتًًم

ّٕف اشتًًمٌل  ا ؽر ٓزٍم أن جيرَي جمرى افًادة: إذ إ ًٍ ظذ شبٔؾ  خاصٌّ  جديًدا خمتِ

ؿَّة ذم حدِّ آشتًارة افتل  وبذفؽ تساءىادجاز.    ِذَف أحد ضرؾٔفهل تنبٔف ُح افدِّ

ا فِّحذوف يتًغَّ ٕقع آشتًارة: ؾ٘ن ُح  ًً ا ِذَف ادنبَّف ؾآشتًارة وتب ّٔة  أمَّ تكحي

ّٔة إذا حِذَف   .(2)ادنبَّف بف ؾآشتًارة مُْ

َّٔةً ؿ إنَّ فّلشتًارة وطًٍٔة ث         بادبافغة واإلؽراق دم افتخققؾ، »تتّثَّؾ  مجاف

ؾلكت دم آشتعارة ٓ ترى صقًئا يشبف صقًئا آخر دم صػة أو أـثر ـام هق احلال دم 

ف بف، بـاًء ظذ ختقؾ احتادمها دم ف هق ظغ ادشبَّ ادشبَّ  افتَّشبقف، وإكام أكت تدظل أنَّ 

ّٔة هلذا افٍـ افبٔاين (3)شاحلؼقؼة ل  ذم محؾ  ـًم تُّـ افقطٍٔة اجلًمف َِّ ذ افٍَز إػ ظادتِ

ّٔة  ٓفة اخلٍ  تف بسقاها ثاثؿ افتًمهل مًٓا  ؾٔنًر بروظة ادًْك هبا  وبجٍاؾف وؽثافدِّ

قرة:  وهذا خيتِػ ظـ ؾوًّل ظًّم متْحف مـ جّدة ذم بْاء افْص.. ُّلٕٔغ فِهُّ ٕيرة افنَّ

َّٔة  فهافح ؽّقضٓا وصًقبة ترـٔبٓا  ؾحكت  إذ جردوها مـ وطٍٔتٓا افدٓف

  وطٍٔتٓا ب٘حداث رجرجة ذم افَّْص وذم ٍٕس متَِٔف.

                                                           

َِبٔد بـ ربًٔة  و67( دٓئؾ اإلظجاز  ص1) ٍة. . وافبٔت ف ُت َوَؿرَّ ٍْ صدره: وَؽداِة ريٍح ؿد ـن

ُت ظاديتٓا بَْحِر اجلزور  ٍْ ٍَ ًمل افباردة ـ ة: افزد  وادًْك: ـؿ مـ ؽداة هتّب ؾٔٓا ريح افنَّ افَرَّ

ُِّٓق وافىَّرب. وإير: أرسار افبّلؽة  ص  .33وذب اخلّقر واف

 ( مل يسؿِّ ظبد افَاهر ٕقظل آشتًارة هبذيـ آشّغ.2)

د إديب  ( ذم 3)   .79ص ظبد افًزيز ظتٔؼ افََّْ
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روظة فٍيٓا ومـ إبٔات افتل أصار إفٔٓا افـُجرجاين بقصٍٓا صاهًدا ظذ 

ٍَِّظ ٓ بادًْك: ؿقل افّناظر:  وشبُٓا: إذ يدفؾ ظذ أّن مجال آشتًارة هْا يُّـ باف

 ]افىقيؾ[

ـُؾَّ حاَجةٍ   َودََّا َؿَضقـا مـ ِمـًك 

 

ـْ هق ماِشُح   ح بإرـاِن م  ومسَّ

 أخذكا بلضراف احلديث بقــا 

 

وشاَفت بلْظـاِق ادطلِّ إباضُح  
(1  ) 

َّٔة ذم إبٔات افّسافٍة  ذم ؿقل افناظر: وتتجذَّ   )َودََّا َؿَؤْا مـ  افَقطٍٔة اجلًمف

ّٕف أوجز وأبان ظـ ادراد: إذ ظّز ظـ ؿواء مْاشؽ احلج  ؾَّ حاَجٍة(: ذفؽ أ ـُ مًْك 

ح بإرـان مـ هق ماشُح( إػ  ا  وؾًٔم بًد أصار بَقفف: )ومسَّ ًٍ مجًٔٓا تًبًرا مُث

ا ذم افْٓايةى ضقاف افقداع افذي ُيٗدّ    ثّؿ ؿال: )أخذٕا بٖضراف إحاديث بْْٔا( مًّزً

ظـ حاهلؿ ذم ضريؼ افًقدة: إذ يتُِّقن ويتبادفقن أضراف احلديث  ؾِؿ يَؾ: 

ا فٌِاية  أصبف بافّسٔقل (؛ )ِتّدثْا ومنْٔا ًً ممَّا أؽْك ادًْك.. وادىل تسر شًرا رسي

ؿة  ة وافدِّ ّٔة افتل دمري ذم افقادي. وتُّـ اجلدِّ ُِّىػ ذم هذه آشتًارة ذم خهقص واف

( وفق ؿال:  أؾادها: إذ جًؾ )شال( ؾًًّل فألباضح  ثؿ ظّداه بافباء )بٖظْاق ادىلِّ

   ؾافّناظر َٕؾ فٍظ )شال( إػ(2))شافت ادىّل ذم إباضح( فتّلصك ذفؽ افّروٕؼ

تًًمل اخلاص ومزّية افُّلم هاهْا ذم ذفؽ آش سة.وآثر افدٓٓت ادست دٓفة أخرى

ٌُِّة افذي يًدُّ شبًبا فِّتٍاضؾ بغ ـّلم وآخر ّٔـتٓا ومـ ثؿ   ف وافذي مْح إبٔات أدب

                                                           

 .. إباضح: مجع أبىح  وهق ادسٔؾ افقاشع ؾٔف دؿاق احلل21( أرسار افبّلؽة  ص1)

 .76و75و 74. ودٓئؾ اإلظجاز  ص23و22  صادهدر ٍٕسف( إير: 2)



   

 
 

 
79 

َّٔة افتل تُّـ ذم  حْسـ ترتقب تؽامؾ معف افبقان حتك وصؾ ادعـك إػ »وطٍٔتٓا اجلًمف

 ،(1)شافؼؾب، مع وصقل افؾَّػظ إػ افّسؿع، واشتؼّر دم افػفؿ مع وؿقع افعبارة دم إذن

قرة إدبقَّة افعاّمة وما تؽتـػف مـ صػاء » يتّٖتك حسـ هذه إبٔات وبذا مـ خالل افص 

قرة درجة مـ احلسّقة دم  ٓفة آشتعارّية افتل مـحت افص  ادعاين مع إفػاظ ذات افدِّ

 .(2)شافتَّعبر وافّتؼريب افذهـل

ا تعطقؽ افؽثر م» وتتجذ افقطٍٔة اجلًمفٔة فّلشتًارة  ـ ادعاين بافقسر مـ أَّنَّ

دؾة افقاحدة ِظدةً افؾَّػظ؛ حتَّ  ووطٍٔة آشتًارة وؽرها ، (3)شمـ افّدرر ك خُترج مـ افصَّ

ًّٕم يُقن بحسـ مقؿًٓا ذم افَّْيؿ   وممَّا »مـ رضوب افبٔان  وما يُقن هلا مـ حْسـ إ

ـِ ؾقف بَِسبِب افـَّظؿ، ؿقُل ادتـبلِّ ]افطقيؾ[: ثِر احُلْس ـْ  أ

 وَؿقَّْدُت َكْػِز دم َذراَك حَمبًَّة    

 

 

 

ـْ وَجَد اإِلحساَن َؿْقدًا َتَؼقَّدا    وَم

ّل يؼقُل فؾرجؾ يؽُثُر    آشتعارُة دم أصؾفا ُمبتذفٌة معروؾٌة، ؾنِّكؽ َترى افعامِّ

ه فف حتك يلفَػف وخيتاَر ادُؼاَم ظـده: )ؿد ؿقَّدين بؽثرِة إِحساكِف إيِلَّ ومجقِؾ  إِحساُكف إِفقف وبِر 

ن ما َترى ؾعؾِف معل، حتك صارْت َكػز ٓ ُتطاوُظـل ظذ اخلروِج مـ ظـِْده(، وإِّكام ـا

ـَ احلسـ  َّٔة فّلشتًارة (4)شبادَْسؾؽ افذي ُشؾَِؽ دم افـَّظؿ وافّتلفقػم   ؾافَقطٍٔة اجلًمف

                                                           

 .22( أرسار افبّلؽة  ص1)

ّٔة ذم مْٓج ظبد افَاهر اجلُرجاين  2) د ظبَّاس  ص( إبًاد اإلبداظ َّّ  .92حم

  .43أرسار افبّلؽة  ص( 3)

 .135و134( دٓئؾ اإلظجاز  ص4)
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ٔاق: إذ افىريَة ادخهقصة ذم ٕسج افًُِمت تُسبٓا احلسـ  تتبّدى مـ خّلل افسِّ

 وادزية.

صلِن آشتعارِة أكؽ ـّؾام ِزْدَت إراَدَتؽ افتشبقَف إخػاًء، ازدادِت  مـ»و

فَِّػ تلفقػًا إْن آشتعارُة حسـًا. حتك إكؽ تراها أؽرَب ما تؽقُن إذا ـان افؽالُم ؿد أُ 

ؿُع. ومثاُل  أردَت أن ُتػِصَح ؾقف بافتشبقف خرجَت إػ رٍء تعاُؾف افـػُس ويؾِػُظف افسَّ

ـِ اد  عتز: ]جمزوء افرمؾ[ذفؽ ؿقُل اب

 َأْثَؿَرت َأؽَصاُن َراَحتِف        

 

 

 

ـِ ُظـَّاَبا  ـَاِة احُلْس  جِلُ

 
أٓ ترى أكؽ فق محؾَت كػَسؽ ظذ أن ُتظِفر افتشبقَف وُتػِصَح بف، احتجَت إػ  

ـِ صبقِف افعُ أن تؼقل: )أثؿرْت أصابُع يدِه افتل هَل ـإؽصان فطافبل احلُ  ـّاِب مـ س

ذف ؿد يُسب   وهذا اإلخٍاء واحل(1)شادخضقبة(. وهذا ما ٓ ختػك َؽثاَثتفأضراؾِفا 

افػارق »و ًم يستثره مـ صقر ذم ذهـ افَارئ بًم يقحٔف وب افدوال مدفقٓت صّتك

ظـف ظبد افؼاهر..، بغ افصقرة افشعرية ومعـاها افـثري هق جقهر ما  ثافذي يتحد

 .(2)شأشامه احلداثققن افغربققن بلدبقة إدب

َّٔة  وتتْاهك ادقازٕات ادًَقدة مـ ؿبؾ افـُجرجاين إػ افَقل: إّن افَقطٍٔة اجلًمف

 بٖفٍاظ ؿِِٔة ظـ ػ  ؾبقاشىتف يًزَّ ثّ ؾ ذم افتًَّبر ادقجز وادُثفِّتًبر افبٔاين تتّ

                                                           

 . 451و453  صدٓئؾ اإلظجاز (1) 

رة  ظبد افًزيز محقدة  ص2) ًّ  .431(  ادرايا ادَ
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إكامط افبقاكّقة ظؿقًما، ومـفا آشتعارة ُتعغ ظذ افّتػـّـ دم صقاؽة »رة: ؾـ ثمًاٍن ـ

ؿ ث: ومـ (1)شإشافقب، وُيػيض ذفؽ إػ تؽثقػ افبـك افدٓفقَّة وتقـقدها وتؼقيتفا

ؿد جعؾ مبدأ افّطاؿة »   وهذا يق بّٖن افـُجرجاين (2)شأبؾغ مـ احلؼقؼة»آشتًارة 

اإلُيائّقة مؼقاًشا أشاشقًّا دم حتديد ادقزة افبقاكّقة وافّسؿة افدٓفقَّة فؾتشؽقالت 

 .(3)شةافؾ غقيَّ 

ؤى مثّرة ى افسابَغ  وؿدم رؤوممَّا تَدم يِحظ أن افـُجرجاين اّضِع ظذ ر

َّٔة ذم مقؿًٓا مـ افتل  آشتًارة شاظدت ذم ٕوج مٍٓقم تتبدى َوطٍٔتٓا اجلًمف

  وما بغ ادًاين مـ آرتباط  وبَدرهتا ظذ مقاراة ادًْك ادراد: ممَّا يدؾع افَّْيؿ

ؾ افتل تًزِّ ظـ صًقبة اخلىاب    ويسٓؿ ذمافَارئ إػ تِّسف.. زيادة ؾسحة افتَّٖمُّ

َّٔة(.  واختّلؾف ظـ افُّلم افًادي: ممَّا يّْحف شَّة )إدب

 

 

                                                           

َّٔات ادتٌايرة ذم ـتاب دٓئؾ اإلظجاز فًبد افَاهر اجلُرجاين  دخلقش جار اهلل حسغ ( 1) افثُّْائ

 .332دزه يل  ص

  .448دٓئؾ اإلظجاز  ص  (2)

َّٔات ادتٌايرة ذم ـتاب دٓئؾ اإلظجاز فًبد افَاهر اجلُرجاين  دخلقش جار اهلل حسغ 3) ( افثُّْائ

 .333دزه يل  ص
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 ة:[: افَقطقػة اجلامفقَّة فؾؽـايَ 3]

ٌـّ مـ َّٔة اف افُْاية ؾ مـ يًزِّ ادبدع  َائّة ظذ اإلحياء وافتَّٖويؾ افٍْقن افبٔإ

ًل وراء طاهر افُّلم  وؿد تْاول ظـ ؾُرتف بٖشِقب يدظق خّلهلا  افَارئ إػ افسَّ

ا   (1)افَدماء هذا افتًَّبر افبٔاين بف ٓزم معـاه مع  فػظ ُأريَد »وظرؾٓا اخلىٔب افَزويْل بَّٖنَّ

ٍَِّظ افذي  ادتُِؿ ظـ مَهقده ٓ يبغُ . و(2)شجقاز إرادة معـاه حقـئذ بٍٍِظ سيح: أي باف

ل  ؾٓق يًّز  َِّ ؾ ذهـ ادتِ ِّ
ًْ ًّٕم يًّز بىريَة ُت ٌُِّة  وإ  ظـ مراده بٍِظ ؽر وضع فف ذم اف

 مراد إٓ إٔف يقحل بادًْك ادراد.

أن يريَد ادتؽّؾؿ »افُْاية ظْده هل: مع ظبد افَاهر  و وتْاهك ادٍٓقم إػ ؽايتف

ال يذـره بافؾَّػظ ادقضقع فف دم افؾ غة، وفؽـ جيلء إػ معـًك هق إثباَت معـك مـ ادعاين، ؾ

ِِّؿٓ :(3)شف دم افقجقد، ؾققمئ بف إفقف، وجيعؾف دفقاًل ظؾقفتافقف وِرْدؾُ  ٓفة  يروم ادتُ افدِّ

َّٔك ادًْك ادختبَئ خَِػ ادًْك افيَّاهر  وبذفؽ يًم ة فٍِظ: إذ يتٌ  افٍـ افُْائل ُؾ ثافيَّاهريَّ

ًٔا مـ خّلهلا بدٓفة مستسة  ٍَِّظ مقح آشتًارة وادجاز ذم حافة اخلٍاء افتل يزجٔٓا إػ اف

                                                           

ًر  ؿدامة بـ جًٍر  ص65و64ظبد اهلل بـ ادًتز  ص إير: افبديع  (1) . 157. وَٕد افنِّ

ًر و وافَّْثر وبٔان إظجاز افَرآن  ابـ أيب اإلصبع ادكي  ِترير افتَّحبر ذم صْاظة افنِّ

ْاظتغ  أبق هّلل احلسـ بـ ظبد اهلل بـ شٓؾ افًسُري  ص143ص وما  386. وـتاب افهِّ

 بًدها.

 .2/333اإليواح ذم ظِقم افبّلؽة ادًاين وافبٔان وافبديع   (2)

  .66دٓئؾ اإلظجاز  ص( 3)
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ٍَِّظ افيَّاهر ؽر مرادة  وهل ما شًّمها افـُجرجاين بـ )ادًْك(   هل ادرادة  ؾدٓفة اف

ّٔة )مًْك ادًْك( افتل تتجذ افَقط تُّـو ٓفة اخلٍ ٍٔة وطٍٔتٓا ذم هداية افَارئ إػ افدِّ

َّٔة مـ خّلهلا.  اجلًمف

 ذم ؿقهلؿ: )بًٔدة مٓقى افَرط( ؾْٓا ادراد وصػ ضقل اجلٔد  فُـ وذفؽ بغَّ 

َّٕ مل يُ  ًٔا  ومثِف ؿقهلؿ: )ٕٗوم افّوحك( أي أنَّ ًزَّ تًبًرا مباًذا  وإ ادرأة مسؾة  ًم تًبًرا ـْائ

يريدون ضقيؾ افَامة   )ضقيؾ افّْجاد(فدهيا مـ يَقم بٖمقرها وبخدمتٓا  وـذا ؿقهلؿ: 

ف مًْك مل يذـروه بٍِيف اخلاص بف  وفُّْٓؿ تقّصِقا إفٔف بذـر  ِّ ؾَد أرادوا ذم هذا ـ

افَامة  إذا  مًْك آخر مـ صٖٕف أن يردؾف ذم افقجقد  وأن يُقن إذا ـان  أؾّل ترى أنَّ 

ْام إػ وإذا ـإت ادرأة مسؾة هلا مـ ئٍُٓا أمرها ردف ذفؽ أن ت ت: ضال افّْجاد؟ضاف

 .(1)افّوحك

اهرة واخلٍّٔة( ارتباًضا ؿقًيا  ؾتنر ومـ افَّضوري أن  ترتبط افّدٓفتان )افيَّ

ٓفة اخلٍٔة إصارة اهرة إػ افدِّ ٓفة افيَّ ّْٔة افدِّ ل ادراد  ب َِّ ؽ: فٍٔٓؿ ادتِ ٓ يًسهيا افنَّ

َّٔةومع ما مت  (2)بَّٔس تِؽ افدٓٓت   ومع رضورة ارتباط ْحف افُْاية مـ أبًاد دٓف

ٍَِّظ افيَّاهر فٔس  أنَّ  هر افذي هق جَّس فًِّْك اخلٍل  إٓبافّدال افيَّا ما يدّل ظِٔف اف

أكت »، ا إِثباٌت دًًْكبافَّضورة أن يقصؾ افَارئ إػ ادًْك ادَهقد: ؾحََٔة افُْايِة أَّنَّ 

ا كظرَت إِػ ؽ دَّ تعرف ذفؽ ادعـك مـ ضريِؼ ادعؼقل دوَن ضريِؼ افؾَّػظ. أٓ ترى أكَّ 

                                                           

 .66( إير: دٓئؾ اإلظجاز   ص1)

 .268و267  صادهدر ٍٕسفإير: ( 2)
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قاؾة، مل  ؿ أرادوا أكف ـثُر افِؼرى وافضِّ ؿقهِلؿ: )هق ـثُر رماِد افؼدر(، وظرؾَت مـف أَّنَّ

ـَ افؾَّػظ، وفؽـؽ ظرؾَتف بلن رجعَت إِػ كػسؽ، ؾؼؾَت: إِكَّ  ف ـالٌم ؿد جاء تعرْف ذفؽ ِم

درك مـ رم ٓ تُ دٓفة افُ : ذفؽ أنَّ (1)شظـفؿ دم اددح، وٓ معـك فؾؿدح بؽثرة افرمادِ 

 ًِّ ٍَِّظ: ؾادًْك افُْائل يَِل بٍْسف ذم ذهـ افَارئ ادتّ ـ بف  ظْدما يقجد ذم طاهر اف

ٔاق افذي يق بف ويدلُّ  ر رماد افَدر( ثظِٔف: ؾ٘ذا ؾتَّنت ذم ادًجؿ ظـ مًْك )ـ افسِّ

ـٔب يدلُّ  أو يداين مًْك افُرم.  فًدت خاوي افٍُر: إذ ٓ مًْك مًجّل هلذا افسَّ

َّٔة ؾحْٔئٍذ تٍٓؿ أنَّ درِ وحًْٔم تًرف أّن ادَاَم مَام مدح  وتُ  ٔاؿ ك ضبًٔة افًّلؿات افسِّ

ِِّؿ أراد أن يِدلَّ بُ ماد ظذ أّن ؿدوًرا ـثادتُ ىَبخ ؾٔٓا إـؾ َْهب فُٔ رة تُ ثرة افرَّ

ر ِتت ثرة افّىبخ ذم افَدور تستدظل إحراق احلىب  ؾٔجتّع رماد ـثفِؤقف  وأّن ـ

وفٔسِت ادزّيُة  ـثرة افَرى ذم افًهقر افّسابَة.ؾُثرة رماد افَدر دفٔؾ ظذ ... افَدور

أّكُف دلَّ ظذ ِؿًرى أـثَر بؾ ادعـك أكؽ أثبتَّ فف افِؼرى افؽثَر مـ وجٍف وهق أبؾُغ. » هاهْا

 .(2)شوأوجْبَتُف إجيابًا هق أصّد 

َّٔة فُِْايةؾ  ًْك وتقـٔده  ٓ ذم ادًْك إثبات ادذم ضريؼ تتحّهؾ  (3)افَقطٍٔة اجلًمف

فقسِت ادزّيُة افتل ُتثبُتفا هلذه إجـاس ظذ افؽالم ادسوك ظذ طاهِره، وادبافغُة » إذ ذاتف:

ظل هلا دم أكُػِس ادعاين افتل يؼِصُد ادتؽؾُؿ إفقفا بخِزه، وفؽـّفا دم ضريؼ إثباتِف هلا  افتل َتدَّ

                                                           

  .431ص   دٓئؾ اإلظجاز (1)

  448و447. وإير: ص71ص  ادهدر ٍٕسف (2)

  ادهدر ٍٕسف( ذـر اجلُرجاين صقاهد ظدة ظذ وطٍٔة افُْاية. إير ظذ شبٔؾ ادثال: 3)

 .448و447و72و71و73ص



   

 
 

 
85 

ـَ افتَّكيح( أّكؽ دّا وتؼريِره إّياها. تػسُر هذا أ ْن فقس ادعـك إذا ؿؾـا: )إن افؽـاَية أبؾُغ م

ـَّْقَت ظـ ادعـك زدَت دم ذاتف، بؾ ادعـك أّكؽ زدَت دم إثبا تِف ؾجعؾَتف أبؾَغ وآـَد ـَ

 .(1)شوأصدَّ 

َّٔة فُِْاية بتقـٔد ادًْك افذي يتٍّقق ظذ ادًْك  ومـ هْا تُّـ افَقطٍٔة اجلًمف

إثبات افّصػة بنثبات دفقؾفا، وإجياهَبا بام هق صاهد دم وجقدها، آـُد وأبؾُغ » ٕنّ افيَّاهر: 

ظل صاهَد  ظقى مـ أن جتلء إفقفا ؾتثبتفا هؽذا شاذًجا ُؽػاًل؛ وذفؽ أكَّؽ ٓ تدَّ دم افدَّ

زُ  َـّ بادُخِز افتجقَّ َّٓ وإمر طاهٌر معروٌف، وبحقث ٓ ُيشّؽ ؾقف، وٓ ُيَظ  افّصػة ودفقَؾفا إ

قي ادًْك ويزيد ، (2)شوافغؾط َّ ؾٍل افُْاية تٖيت بافدفٔؾ ظذ افّهٍة افتل تريد إثباهتا: ممَّا ي

 ذم بّلؽتف.

ـَ َهْرمة أراَد بَقفف         ًر ظرؾَت أنَّ اب ِظ افنِّ ٍْ  [ادـرسح: ]وفٔس مـ َف

  قَذ بافِػصاِل، وٓ     افعُ  ْمتِعُ ٓ أُ   

 

 

 

 (3)إَجؾِ أبتاُع إَِّٓ ؿريبَة  

) 

 

َّٕف أن    ُر ؿادك إػ هذا ادًْك: ذفؽ أ ًَّٕم افتٍَّ َّٕف ـريٌؿ ومؤاٌف  وإ يّدح ٍٕسف بٖ

ٍَِّظ مـ ؿرب أجِؾ ما ينسيف  ؾٓق أراَد أن يَقل:  ح بياهر ما يدلُّ ظِٔف اف ٓ مًًْك فِتّدُّ

أن يذبَحف فِؤقف: فذا ظزَّ بٖٕف ينسي ما ؿد دٕا  ُث إنَّ ما ينسيف مـ صاة أو بًر  ٓ يِب

                                                           

  448و447. وإير: ص71( دٓئؾ اإلظجاز   ص1)

 . 72  صٍٕسفادهدر  (2)

  .431و 286  صادهدر ٍٕسف (3)
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هـ يؿر  »ظذ    وهذا يدلُّ (1)أجُِف: ٕٕف ُيْذبُح وُيْْحُر ظـ ؿريب بسؾسؾٍة مـ  أنَّ افذِّ

افعؿؾقَّاِت افعؼؾقَِّة وافـَّػسقَِّة ادتالمحة فقصؾ دم افـِّفاية إػ افغرض إصع ادرتبط بافعبارة 

فة  . (2)شإفقف افؽـائقَّة ادقجَّ

وأيًوا يَقم افـُجرجاين بًَد ادقازٕات بغ إشِقب افُْائل وإشِقب 

يح: فُٔنػ ظـ بّلؽة إشِقب افُْائ ٓفة ظذ ادراد افكَّ ْبِدَل ؾِق اشتُ  ل وؿقتف ذم افدِّ

َّٔة ذم افُّلم وفٌاب مًٓا ذفؽ  يح بٖشِقب ـْائل فٌابت تِؽ اخلهقص إشِقب افكَّ

 ادتجعِّ ذم افَّْص وافَارئ.افتَّٖثر 

قرة ظْد ظبد افَاهر أ َّٔة فِهُّ ـِ افَّْيؿ أو ًرا ذم ُح ثوظِٔف يِحظ أنَّ فَِقطٍٔة اجلًمف ْس

ًر مـ شقاه مـ افَقل   ؾسادهِ  َّٕف مل  فويتبغَّ مـ خّلل ِتِِٔوذم متٔٔز افنِّ قر افبٔإٔة أ فِهُّ

ّٔة ه قر مـ شٔاؿٓا  ؾٓذه افٍْقن افبٔإ ُدث وبف ل مـ ُمَتؤات افَّْ يْزع افهُّ يؿ  وظْف َِتْ

ر أن يدخَؾ رٌء مـفا دم افَؽؾِؿ وهل أؾراٌد مل ُيتَقخَّ ؾقام بقـفا حؽٌؿ مـ »تُقن  و ٓ ُيتصقَّ

ا فِسٔاق افذي حيتقهيا    و(3)شأحؽام افـحق ًً ّٔة تتحدد تب قرة افبٔإ ّٔة فِهُّ افَّٔة افٍْ

ٌُِّقية   وـذفؽ إمر بافْسبة إػ إٓزياحات َّٔة فّلٕزياح ظّقًما  وإًٕم اف ؾّل وطٍٔة مجاف

 ظّلؿتف مع ظْاس افَّْص إخرى.ذم 

                                                           

 .442و441و431  ص دٓئؾ اإلظجاز( إير: 1)

َّٔات ادتٌايرة ذم ـتاب دٓئؾ اإلظجاز فًبد افَاهر اجلُرجاين  دخلقش جار اهلل حسغ ( 2) افثُّْائ

 .342دزه يل  ص

 .293دٓئؾ اإلظجاز  ص( 3)
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ؽؾ اجلامد، هق مقضـ اجلامل دم » جيًؾ ظبد افَاهرومل  ؽؾ ادحض، افشَّ افشَّ

ؽؾ افّروح، ويـػخ ؾقف مـ احلقاة. ؾفق إذا أخَذ  افعؿؾ افػـل، بؾ هق يضؿ   إػ هذا افشَّ

ـعة  ـعة افتل متتزج بؿبدأ افصَّ ـعة أفقة بؾ يريد افصَّ دم إدب ٓ يريد تؾؽ افصَّ

ًَّٕم وفج ذم (1)شبافّروح ـٔبل أو افتَّهقيري ذم افَّْص  وإ : ؾِؿ يَػ ؾَط ظْد إٓزياح افسَّ

  ما حيدثف ذفؽ إٓزياح ذم ادًْك مـ ظّؼ ومبافٌة وبًم حيدثف ذم افَارئ مـ تٖمؾ وتٍُر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

د افًريب  ظز افدِّ ( 1) َّٔة ذم افََّْ  .338يـ إشًمظٔؾ  إشس اجلًمف
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 افَقطقػة اجلامفقَّة وافتَّؾؼِّل:خامًسا: 

ها إػ افَِب  ق تًبراتف وٍٕاديُتسب افَّْص إديب مُإتف إثرة مـ شّ

إّول فألدب ادبغ أن خيؾؼ فؾـػس دكقا ادعاين ادالئؿة فتؾؽ افـّزظة افّثابتة  افغرُض »و

ؾقفا إػ ادجفقل وإػ جماز احلؼقؼة، وأن يؾؼَل إرسار دم إمقر ادؽشقؾة بام يتخقّؾ 

ؾقفا، ويردَّ افؼؾقؾ مـ احلقاة ـثًرا واؾًقا باِم ُيضاظُػ مـ معاكقف، ويسك ادايض مـفا ثابتًا 

ا بام خيّؾُد مـ وصػف، وجيعؾ ادممل مـفا فذيًذا خػقًػا بام يبث  ؾقف مـ افعاضػة،  ؿارًّ

وادؿؾقل ممتًعا ُحْؾًقا بام يؽشُػ ؾقف مـ اجلامل واحلؽؿة؛ ومدار ذفؽ ـّؾف ظذ إيتاء 

 .(1)شافـّػس فّذة ادجفقل افتل هل دم كػسفا َفّذٌة جمفقفٌة أيًضا

ل  و َِّ َّٔة ِتّرك ذهـ ادتِ َّٔات إدب عري »وإّن افتَْ افّتعافؼ.... بغ افـَّص افشِّ

وافؼارئ أهؿ افؼوط افتل يـبغل تقاؾرها دم افؼراءة ؾحتك يتحؼؼ آتصال بغ افـَّص 

وافؼارئ ٓ بد مـ أن يؽقن إول مـفام باًثا ومقحًقا وجاذًبا ومغرًيا إػ احلد افذي 

رئ ادعاس ودواؾعف وؽرائزه إػ افؼراءة ومتابعتفا ويؽقن ذفؽ ُيرك ؾضقل افؼا

 .(2)شبػعؾ اإلمتاع وافتشقيؼ ودؽدؽة افقجدان ومالمسة افعؼؾ، ؾقؽقن فؾـص جاذبقة

ٍَِّظ افيَّاهر فٍّٔؽ مٌافَٔف  ؾوؿد   ل اف َِّ ٓفة افيتٖمؾ ادتِ يَّاهرة ْٔتَؾ مـ افدِّ

ٓفة ادستسة  و ٓفة افتل ٓ يهؾ إفٔٓا إٓ إػ افدِّ فِّتَِل مّٓة رئٔسة ذم اشتْباط افدِّ

                                                           

 .3/233( وحل افَِؿ  مهىٍك صادق افّراؾًل  1) 

ّٔة افّْص افّْثري ظْد افّتقحٔدي افَّّسدي واإلٕنائل  حسـ إبراهٔؿ إمحد  ص2)  . 176( أدب
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بًد تّٖمٍؾ وتٍُر  وؿد وَؿَر ذم افذهـ أن ؿّٔة إصٔاء افتل حُيَهُؾ ظِٔٓا بًد ضِب أو 

 رؽبة أو اصتٔاق.. تُقن أـز وتقػ ظْاية ؾائَة  ؾتٖخذ مُإة جِِٔة ذم افٍْس:

فقره مـف، وخرج مـ مقضٍع فقس بؿعِدٍن فف، افقء إذا طفر مـ مؽان مل ُيْعَفد ط»و

ب،  َغػ مـفا أجدر، ؾسقاٌء دم إثارة افتعج  ـاكت َصَبابُة افـػقِس بف أـثر، وـان بافشَّ

وإخراِجؽ إػ روظة ادستغرِب، ُوجقُدك افقَء مـ مؽان فقس مـ أمؽـتف، ووجقُد 

رُضب ادثؾ فؽؾ ما  وفذفؽ» :(1)شرٍء مل ُيقَجد ومل ُيعَرف مـ أصؾف دم ذاتف وصػتف

ِد اداء ظذ افّظؿل؛ ـام ؿال: ]افبسقط[  َفُطَػ مقؿعف بَِزْ

ـَ بِف               َـّ َيـْبِْذَن مـ ؿقٍل ُيِصْب  وُه

 

 

 

ِة افصَّ    اديمقاؿَع اداِء مـ ذي افُغؾَّ

  (2)شوأصباه ذفؽ ممَّا ُيـال بعد مؽابدة احلاجة إفقف، وتؼّدم ادطافبة مـ افـّػس بف  

ل فٍٓؿ افٌّقض افٍِّْ  َِّ ؾ افَّْص: ل إػ ؾوؾ َرِوية  ؾرجع افَراءة ويتٖمَّ ؾٔحتاج ادتِ

َـّ ؾٔف مـ دٓٓت.   فٔزز ما اشتُ

قرةظبد افَاه ؾّوؾو ف مـ وطٍٔة مجافٔة ث: دا حيدر افّتباظد بغ ضرذم افهُّ

ِتدثف  ذم افقؿت ظْٔف بًم تتجذافٌّقض افذي خيرج افُّلم ظـ افرتابة  ـًم تتجذ ذم 

تَِل ذم ٍٕسف افتًّجب واحلرة  ؾٔتٖمؾ افَّْص ويسًك  مـ ردة افًٍؾ ظْد افَارئ: إذ

إذا اشتؼريت افّتشبقفات وجدت افّتباظد بغ افّشقئغ »و  دّلمسة روح ادًْك ادراد

                                                           

 .131رسار افبّلؽة  ص( أ1)

ّىامل.139( ادهدر ٍٕسف  ص2) َُ  . وافبٔت فِ
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إػ  ـّؾام ـان أصدَّ ـان إػ افـّػقس أظجب، وـاكت افـّػقس هلا أضرب، وـان مؽاَُّنا

  إٓ أّن هذا افّتباظد افذي أصار إفٔف افـُجرجاين هق تباظٌد (1)شأن حُتِدث إرُيّقة أؿرب

ًٔا بغ افىَّرؾغخُي  ا وتدإ ًٍ قرة وتستّٔؾ ومتتع مـ ٗثِّ ت   وبذفؽٍل وراَءه تآف ر افهُّ

ـٔبل فِّتَِلخّلل خماضبتٓا اجلإب افنُّ   .(2)ًقري واخلٔايل وافسَّ

َّٔة فِتَِل ؽر ؿِِٔة  واإلصارات افتل  ذـرها افـُجرجاين ظـ افَقطٍٔة اجلًمف

وٓ تزاُل ترى ِصعرًا يروُؿؽ مسَؿُعف، »: ذم افتَديؿ وافتٖخر ؾَٔقل ثؾٓا هق يبح

م ؾقف رٌء  وَيْؾُطػ فديؽ مقؿُعف، ثؿ تـظُر ؾتجُد شبَب أْن راؿؽ وفُطػ ظـدك أن ُؿدَّ

ل افؾَّػظ ظـ مؽاٍن إػ مؽان َّٔة تُّـ ذم ما يبًثف ذم ؛ (3)شوُحقَّ إذ إن افَقطٍٔة اجلًمف

ل مـ مناظر فىٍٔة. َِّ  ادتِ

 (4)شافغرابة برباط يعصؿفا مـ افسدي دم هقة افغؿقض»وؿد ربط افـُجرجاين 

ًؿا بغ افّتًَٔد افذي شببف  ٓفة »مٍرِّ أّن افؾَّػظ مل يرّتب افّستقب افذي بؿثؾف حتصؾ افدِّ

وبغ افٌّقض افذي حيتاج إػ ؿدر مـ افّتًب وإظًمل افٍُر  (5)شظذ افغرض

                                                           

 .133( أرسار افبّلؽة  ص1)

ّٔة ( 2) افّْص افّْثري ظْد افتّقحٔدي افَّّسدي واإلٕنائل  حسـ إبراهٔؿ إمحد  إير: أدب

 .316ص

 .136( دٓئؾ اإلظجاز  ص3)

يـ رموان  ص( 4) ًريَّة ظْد اإلمام ظبد افَاهر اجلُرجاين  ظّلء افدِّ  .77رواؾد افنِّ

 .142( أرسار افبّلؽة  ص5)
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ٓفة   ًريَّة  ظذ ٕحٍق فِحهقل ظذ افدِّ ويْتج  هذا افٌّقض بسبب ـثاؾة افىاؿة افنِّ

َّٔتف   د افَراءات ؿابًِٔة تزهـ ظذ أدب ًري ؿابًّل فتًدُّ ٕحق ؿقل ادتْبل: جَيًؾ افَّْص افنِّ

 ]افقاؾر[

ْشؿِ  ِٓ  افشؿِس َظْقٌب  وَما افتلكقُث 

 

 

 

 

 

 وٓ افتذـُر َؾْخٌر فؾفاللِ  

 

 

 وؿقفف أيًوا: ]افقاؾر[

 رأيُتؽ دم افذيـ َأَرى ُمُؾقـًا  

 

 

 

 ـلكَّؽ ُمْسَتؼقٌؿ دم حُمالِ  

 

 

 وؿقل افّْابٌة: ]افقاؾر[ 

 ؾنّكؽ ـافؾَّقؾ افَّذي هق ُمدرـل    

 

 

 

 وإْن ِخْؾُت أّن ادُـتلى ظـؽ واِشعُ  

 
  أيًوا:]افىقيؾ[وؿقفف 

 ؾنكَّؽ صؿٌس وادؾقُك ـقاـٌب 

 

 

 

ُب   ـَ ْق ـَ ـّ   إَذا َضَؾعْت مل َيْبُد مـف

 

 

 

ّٓ أن تُشّؼف ظـف، » َدف ٓ يزز فؽ إ هذا افرّضب مـ ادعاين ـاجلقهر دم افصَّ

وـافعزيز ادُحتجب ٓ ُيريؽ وجفف حّتك تستلذن ظؾقف، ثّؿ ما ـّؾ ؾؽر هيتدي إػ وجف 

ـُؾ خاضر يمَذن فف دم افقصقل إفقف، ؾام ـّؾ أحد ُيػؾح  افؽشػ ظاّم اصتؿؾ ظؾقف، وٓ 
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َدؾة، ويؽقن ذ ادًاين افتل تدرك بًد ٕي هلل   وإّن (1)شفؽ مـ أهؾ ادعرؾةدم صّؼ افصَّ

ا مـ شبَقه مـ أفىػ ادًاين   ًٍ ًٓ  خماف وؿد وؿػ ظبد افَاهر ظْد هذه افٍُرة مىّق

ًرؾًٔم ؿافقه مـ رضورة تَريب افتنبٔف  وما إػ هْافؽ مـ ذوط ظّق افتل  د افنِّ

ًريَّة  ؾَد رؾض تٍوِّ  قر افنِّ ا » افذيـؾ افقضقح ذم افهُّ اختذوا ادؼاربة معقاًرا كؼديًّ

ـؾ ظالؿة تؼقم ظذ اإلؽراب مـ ؽؾٍق أو تضاد، أو خمافػة فؾؿلفقف، أو ؾؼدان 

 .(2)شفؾتـاشب ادـطؼل بغ أضراف افصقرة

ي وهذا آختّلف ذم بْاء افُّلم وما يتوّْف مـ ؽّقض.. حيتاج إػ ذو

ّـُ ظذ ٍٕسف ؾباب   افًِؿ فٔستخرجقا ما اشتٌِؼ مْف ل ظيصُّ افقفقج ظذ مـ يو َِّ افتَِّ

َّٕف  امع، وٓ جَيد »بافًِؿ وادًرؾة: ذفؽ أ ٓ يصادف افؼقل دم هذا افباب مقؿًعا مـ افسَّ

وق وادعرؾة، وحتك يؽقن ممـ حتدثف كػسف بلنَّ دا  فديف ؿبقًٓ حتك يؽقن مـ أهؾ افذَّ

ؾ افؽالم، يقمئ إفقف مـ احلسـ وافؾ طػ أصاًل، وحتك خَيت ؾػ احلال ظؾقف ظـد تلم 

بَتف َظِجب، وإذا كبَّفَتف دقضقع  ؾقجد إرُيقة تارة، وُيعرى مـفا أخرى، وحتك إذا ظجَّ

ل ظْد تَِٔف افَّْص  (3)شادزية اكتبف َِّ   وينر ظبد افَاهر هبذا افُّلم إػ ٍٕسٔة ادتِ

ناظر وتًابر هق واحد مـ ؾتٍاظؾ افَارئ مع ما يَرأه وإحساشف بًم يبثف افَّْص مـ م

َّٔة فِتَِل مياهر تب ادتؾؼل فقس جمرد ؿارئ يتؾؼك بحقادية »و دي افَقطٍٔة اجلًمف

                                                           

  .141( أرسار افبّلؽة  ص1)

ًري حتَّك َّناية افَرن اخلامس اهلجري  حسغ افزظبل  صافََّْد ذم رشائؾ افَّْ  (2)    .197َد افنِّ

  .291( دٓئؾ اإلظجاز  ص3) 
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  وتتٖثر افقطٍٔة (1)شبؾ هق مشارك دم ظؿؾقة اخلؾؼ ،اكطباظات افشاظر ومشاظره

ّٔة فِتَِل  قر: ذفؽ أن حجَؿ اجلدة ذم افهِّ باجلًمف ٔاؽة شقاء ذم افساـٔب أم ذم افهُّ

ّْٔة تٌاؾَ يُ  وروِد إزياح ما ومًرؾتف مـ ؿبؾ افَّراء أمر ٓ -ؾ ظْف: ؾتُرار صقر مً

قر: إذ تٌدو مبتذفة  -ثًّل م َّٔة هلذه افهُّ ّْٔة فف ما فف ذم وأد افَقطٍٔة اجلًمف ذم شٔاؿات مً

 مٖفقؾة.

ا ذم دراشتف خىقة متَّدمً  افـُجرجاين( ـه632حازم افَرضاجْل )ت وؿد تابع 

ة ٕحق افْوج   أ(2)جديدة ديَّ  بافٍُر تّٖثره خيٍك وٓ–خًذا بُثر مـ ادٍٓقمات افََّْ

د رضورة اإلؽراب ذم افَّْص  ب  -افٔقٕاين افٍِسٍل ـّ قصٍف وشِٔة فّلختّلف وؿد أ

َّٔة  افذي تتىِبف وؾًٔم شٔتَدم مـ ـّلم  شٔتقضح افتَارب مع افَْد افٌريب  -إدب

ًٓ ظْد هذا ادٍٓ : -قم مهىِحًا ظِٔف اشؿ )افتٌَّريب(احلديث افذي وؿػ مىّق

عر ما َحسـت حماـاتف وهقلتف، وؿقيت صفرتف أو صدؿف، أو خػَل ـذبف، » ؾلؾضؾ افشِّ

ًًا  أؾوؾ إٔقاع ويرى حازم أنَّ .  (3)شوؿامت ؽرابتف ادحاـاة هل ادستٌربة: ّٕن هلا وؿ

افٍْقس إٔست بادًتاد  بًْٔم  افّْسبة إػ ادًتاد ادًٓقد: ذفؽ أنَّ ذم افٍّْس هق ؽره ب

ؽر ادًتاد يٍجٗها بًم مل يُـ بف هلا اشتئْاس ؿط. ؾتًٍْؾ بادٔؾ إػ افّقء وإَٓٔاد 

عر احلؼقؼل ٓ بّد »ؾـ   (4)فف  أو افٍّْرة ظْف وافّتعّجب افذي هق  أن يؼسن بافغرابة افشِّ

                                                           

ًر افٍِسىْٔل احلديث وادًاس  ؽّسان ؽْٔؿ  ص (1)    .67افّرمز ذم افنِّ

 وما بًدها.112  صورساج إدباء ( إير: مْٓاج افبٌِاء2) 

 .71(  ادرجع ٍٕسف  ص3) 

 .96  صادرجع ٍٕسف(  إير: 4) 
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َِّ ، (1)شحرـة فؾـّػس  وجفل بًم حئؾ إفٔف مـ احتًمٓت ٕهذا اإلؽراب حيرك ذهـ ادتِ

د افَراءات وتْقظٓا. صتك  ؽر افقجف افذي هق ظِٔف طاهر احلال: ممَّا يٗدِّي إػ تًدُّ

 

ٌُِّة ؽاًضا  ممَّا تَدم يتبغَّ و : يستْد إػ اف أنَّ مْٓج ظبد افَاهر مٌْٓج فٌقيٌّ

ّٕف  افىرف ظـ شقاها مـ أشباب هلا ارتباط ذم إٕناء إدب  وتتٖتَّك ؿّٔة مْٓجف ذم أ

ـًم يتبغَّ افٍُر افّْاصع افذي ؿّدمف افـُجرجاين ذم   (2)شؿرب ادـاهج إػ ضبقعة إدبأ»

ة افَّْيؿ  ؾٓق وإن مل يُـ أول مـ تىّرق هلذه افٍُرة إٓ أَّّنا ؿد بٌِت مـ افّْوج  ٕيريَّ

ًّٔاإذ  ظْده مامل تبٌِف ظْد ؽره: د تهّقًرا أشاش ـّ َّٔة( وأ  وهق ضريَةُ  وظك ؾُرة )إدب

ادًْك وظرضف  ؾادًْك وحده فٔس هق بٌٔة إدب وؿبحف فٔس بوائٍر صٔاؽة 

إلبإة ظـ ادًْك وجّلئف  ؾوًّل وحسـ افهٔاؽة وافّتهقير يَقد إػ حسـ ا بإدب 

ّٔة بغ إفٍاظ ذم اجلِّة وتآزرها ذم خِِؼ افَقطٍٔة  ظـ حسـ افًّلؿات افّداخِ

ًّٕم افًّلؿات ؾًٔم  َّٔة فِساـٔب  وهذه افهٔاؽة ٓ تنُِٓا إفٍاظ بٍّردها  وإ اجلًمف

 .بْٔٓا

                                                           

ة ؿديّة  ضراد افُبٔز  ص1) ّٔة  ؿراءة جديدة ذم ٕيريَّ ة افًرب ًريَّ افًّلؿة . وإير: 99( ذم افنِّ

ّٔة وصًر افّىائٔغ  ظايل بـ رسحان افَرر   دّية وافبّلؽ بغ مَقٓت ظبد افَاهر افََّْ

 .778ص

د زـل ا2) َّّ  .373فًنًموي  ص( ؿوايا افََّْد إديب بغ افَديؿ واحلديث  حم
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قرة  َّٔة فِهُّ ّٔةوؿد ظْل افـُجرجاين بافَقطٍٔة اجلًمف َّٔت ذم افت افبٔإ ل ؿد ُزج

ًٔا  تبايْت  َّٕف مع افّتَّدم زمْ ًٔا إػ خإة افّزيْة وافّؼح  بٔد أ بداية دراشتٓا َٕدًيا وبّلؽ

ا إػ وطٍٔتٓا أضاء ؿد وافَّْيرة إفٔٓا   ًٓ قرة  مّْب افـُجرجاين جقإب أخرى ذم افهُّ

َّٔة افتل  ٔاق افقاردة ؾٔف  وذماجلًمف َٕؾ افتًَّبر ظًّم ظجز ظْف  تتٖتك مـ اتِّساؿٓا مع افسِّ

ٔاق افُّلم افًادي ا تتًِؼ بافسِّ   وافقطٍٔة اجلًمفٔة خمتٍِة مـ ٕص ٔخر: ذفؽ أَّنَّ

مـ رضوب ظِؿ افبّلؽة.. ومـ ادُّـ  ظبد افَاهر وهذا يهح ظذ ـؾ ما ذـره

ٕمر افتًَّبر ظـ ؾُرة مًْٔة بهقر صتَّك  مـ تنبٔف بٖٕقاظف أو جماز أو ـْاية: إٓ أنَّ ا

ٔاق وضبًٔة افٍُرة ادىروح ًٔا: ذفؽ أنَّ افسِّ ًّْٔا مـ  ةفٔس اظتباض تستِزم ٕقًظا مً

قر: ؾَد تٗدِّي ؾُرة ما بآشتًارة  قر   ما ٓ -مثًّل -افهُّ يف بٖٕقاع أخرى مـ افهُّ تٗدِّ

ٌُِّة ؿد خيتاُر ادبدُع صًٔئا دون آخر   وهذا يٗـد ؾُرة آختٔار  ؾّـ بغ إمُإاِت اف

َّٔة ؽ بًم يتساوق مع افسِّ وذف قر ذم ٔاق  وممَّا يزز أمهٔة افقطٍٔة اجلًمف ا دقؿع افهُّ ًً تب

ًَّٕم يْىُِؼ  ة افَّْيؿ  إ افُّلم  وإنَّ ظبد افَاهر ذم ـؾ ما ظرضف مـ ؿوايا ختصُّ ٕيريَّ

ٔاق وأثره ذم ـؾٍّ مـ تِؽ افَوايا  وبذفؽ  َّٔة ظْده مـ افسِّ ى افَقطٍٔة اجلًمف مـ تتبدَّ

 خّلل ٕيرّيتف ذم افَّْيؿ.

ؾة بغ ثؾضؾ ٓ يداكقف ؾقف كاؿد ظرب دم تق»ـان فِـُجرجاين ؿد و قؼ افصِّ

قاؽة وادعـك، ودم آظتداد دم ذفؽ بإفػاظ مـ حقث دٓفتفا ومقؿعفا؛ جمازّية  افصِّ

قرة إدبقَّة قرة أثٌر ٓ ُيُْر ذم (1)شـاكت أم حؼقؼّقة، وبقان تلثرها دم تلفقػ افص    ؾِِهُّ

                                                           

د ؽّْٔل هّلل  ص1) َّّ   .285( افََّْد إديب احلديث  حم
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تابة ظـ إصٔاء  وافُنػ ظـ ظّلؿات  رشؿ ادًْك وخِؼ افٍُرة  وإجٓاض افرَّ

ؾ  وفًّري  جديدة بْٔٓا  ؾتٌدو إصٔاء ادًروؾة جديدة: مما حيرك افٍُر ويثر افتَّٖمُّ

َّٔة.هذا  َّٔة ؿريب مـ ؾ ما يزز وطٍٔتٓا اجلًمف قرة إدب اد وبذا ؽدا ؾّٓف فِهُّ ََّ ٓؿ افُّْ

  ادًاسيـ.

وٓبد مـ افتَّْبٔف إػ أنَّ وجقد مهىِح يوّؿ ادٍاهٔؿ افتل ضرحٓا افـُجرجاين    

ة وافّتىـاهٔؿ آشتـيوّـ هلذه ادٍ َّٔة افـىِح افَقطٍٔة اجلّـان مهـّقر  ؾُـّراريَّ ٌريب ـاف

ٍحات افَادمةفا-   مهىِحًا صامًّل ومًزًا ظـ تِؽ ادٍاهٔؿ. -ذي شٔستٖثر بافهَّ
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 الفَصْلُ الثَّاني:   

 الزُّوس:  كالنيّنيعندَ الشَّ اجلَمَالِيَّحُ الىَظيفحُ          

 .تارخييَّحٌ عن الشَّكالنيني الزُّوس ثْذَجٌنُأوّلًا: 

 [: أسثابُ نشأجِ الشَّكالنيني الزُّوس.1]

 ح.[: مَىلِدُ الشَّكالنيَّح الزُّوسي2َّ]

 [: نِهايح الشَّكالنيني الزُّوس.3]

 ثانيًا: مثادئ الشَّكالنيني الزُّوس:

 .[: األدتيَّح1]

 [: التَّغزية.2]

 ثالثًا: الىَظيفح اجلَمَالِيَّح عِندَ الشَّكالنيني الزُّوس:

 مفهىمُ الىَظيفح اجلَمَالِيَّح.[: 1]

 .األدتيَّح[: الىَظيفح اجلَمَالِيَّح للصُّىرج 2]

 [: الىَظيفح اجلَمَالِيَّح للنَّثز األدتي.3]

 [: الىَظيفح اجلَمَالِيَّح والتَّلقِّي.4]
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:أو   وس ْبَذةٌ كُ  ًٓ ؽالكقغ افرُّ  :تارخيق ٌة ظن افش 

اًم٘مرن اًمٕمنميـ قمغم اعم١مًمِّػ، وُما  اٟمّمبَّ آهتامُم ذم ُم٘مارسمة اًمٕمٛمؾ إديب ىمبٞمَؾ 

ة ُم٘مارسمة اًمٜمَّص إديب سمآؾمتٜماد إمم دراؾمة ُما سماًمٜمَّص، و حيٞمطُ  ؿماع ذم اعمٜماهج اًمٜمَّ٘مديَّ

ٝما شمستٙمِمُػ راسمًٓما يّمُؾ سملم اًمٜمَّص هٜما وهٜماك قمٚمَّ  ف، وـمٗم٘مت شمٚمؽ اعمٜماهج دمقُل طمقًمَ 

 ؾمقؾمػمومرديٜماٟمد دي اًمٗمرٟمز  اًمٚمُّٖمةسمف.. ، ووؾمط هذا اجلق فمٝمر قمامل  وُما حيٞمطُ 

Ferdinand de Saussure (7581 - 7171)  ًمُٞمٜمٝمل قمالىمة اًمٜمَّص سمٛمحٞمٓمف

ؾ سم ومٛمـ سماب أومم أن ُي٘مارَب وومؼ  اًمٚمُّٖمةوًمٞمقزم آهتامم  ًمٚمٜمَّص ذاشمف ًمٙمقن إدب يتقؾمَّ

، اًمٚمُّٖمةًمة قمغم ة ُمٕمقِّ ُمٜماهج ٟم٘مديَّ  -سمٜماًء قمغم ُما ـمرطمف دي ؾمقؾمػم-ـمبٞمٕمتف.. وىمد اٟمبث٘مت 

وؾمٞمة.ويمان أ ٙمالٟمٞمَّة اًمرُّ  ّوهلا: اًمِمَّ

ة  اعمٜماهَج  وُمـ اعمٕمٚمقم أنَّ  ص ذم ُم٘مارسمتٝما ًمٚمٜمَّ  إمم صمالصمِة أىمساماٟم٘مسٛمت اًمٜمَّ٘مديَّ

ف إمم ُما طمقَل اًمٜمَّص؛ إديب ، )..اًمتَّارخيل واًمٜمَّٗمز وآضمتامقمل..(يماعمٜمٝمج ؛ ىِمسٌؿ ادمَّ

وؾمٞمَّ ف ٟمحق اًمٜمَّص؛ )وىمسٌؿ ادمَّ  ٙمالٟمٞمَّة اًمرُّ ة واًمبٜمٞمقيَّ  Formalisme Russes   ةاًمِمَّ

Structuralism  َّةوإؾمٚمقسمٞم   ….Stylistics ل؛ متثَّؾ ذم ف ٟمحق اعمتٚم٘مِّ (، وىمسٌؿ ادمِّ

ل  .Reception Theory ٟمٔمرّية اًمتَّٚم٘مِّ

ات افـ ظري  » وىمد شمتداٟمك سمٕمض ُم٘مارسمات حتٚمٞمؾ اًمٜمُّّمقص إدسمٞمَّة؛ ذًمؽ أنَّ 

ة ٓ  ات ل إػ ظصارات متتصفا كظري  ام تتحو  متوت متاًما، وإك  واددارس إدبق ة وافـ ؼدي 
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وؾمٞمَّ ؛ ومثٛمَّ (7)شومذاهب تافقة فتحقا هبا ٙمالٟمٞمَّة اًمرُّ ة ة شم٘ماـمع سملم قمٚمؿ اجلامل واًمبالهمة واًمِمَّ

يمٞمة ُمـ طمٞمث ة وإؾمٚمقسمٞمَّ واًمبٜمٞمقيَّ  ٙمالٟمٞمَّة ُمع ة؛ إذ ة اًمٚمُّٖمقيَّ ز قمغم اعمادَّ اًمؽمَّ شمٚمت٘مل اًمِمَّ

ٓ قمغم اًمٜمَّص ة قمقَّ اهات اعمٜمٓمٚم٘مة ُمـ اًمٜمَّص؛ وماًمٜمَّ٘مد اجلديد واًمبٜمٞمقيَّ همػمها ُمـ آدمِّ 

اقمر آرؿمٞمباًمد ُماك ، قمغم رأي اًمِمَّ دماهؾ اعمٕمٜمكحٚمٞمؾ ُمع سمقصٗمف ُمرشمٙمًزا رئٞمًسا ذم اًمتَّ 

ة ، يمام شمت٘مارب إؾمٚمقسمٞمَّ (2)شٓ جيب ظذ افؼصقدة أن تدل، بل أن ُتوجد»: Leish   ًمٞمش

ٙمالٟمٞملم، ّٓ أَنَّ  ُمـ آراء اًمِمَّ اد إ ا ٟمحت سم٠مومٙمارهؿ إمم ُمدى أوؾمع، ويمذًمؽ إُمر ُمع اًمٜمُّ٘مَّ

 .New Critics  اجلدد

وس: ؽالكقغ افرُّ  أهم أظالم افش 

 .روُمان يايمبسقن

 ؿمٙمٚمقومسٙمل. ومٙمتقر  

  .Eikhenbaum  Borise (7551-7181) (1)سمقريس إخيٜمبقم

 

                                                           

 .851صُمقؾمققمة اًمٜمَّٔمريَّات إدسمٞمَّة احلديثة، ٟمبٞمؾ راهمب، ( 7)

 .31ص، جمٛمققمة ُم١مًمِّٗملم، ص( ُمٗمٝمقُمات ذم سمٜمٞمة اًمٜمَّ 2)

ٕمريَّةمجٕمٞمِّ ) –سمقريس إخيٜمبقم: ُمـ أقمْماء طمٚم٘مة ؾمان سمؽموؾمبقرغ (1)  -ة دراؾمة اًمٚمُّٖمة اًمِمِّ

  .22اًمٜمَّ٘مد إديب ذم اًم٘مرن اًمٕمنميـ، ضمان إيػ شماديٞمف، صاٟمٔمر: أوسمقياز(. 
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 . Yuri Tynianov (7513-7131 )(7) يقري شمٞمٜمٞماٟمقف 

 .Ossip Brik(7555-7138 )(2)   سمريؽ أوؾمٞمب

 

وس:1] ؽالكقغ افرُّ  [: أشباُب كشلِة افش 

راؾمة اًمتَّ   ة ًمألدب قمالىماِت اًمٕمٛمِؾ إديبِّ مجٕماء؛ وم٘مد ؾمٞمٓمرت ٘مٚمٞمديَّ شمتبَّٕمِت اًمدِّ

ٞماىمّٞمة قمغم اًمقاىمع اًمٜمَّ٘مدي، ومٖمدا ٔمريَّ اًمٜمَّ  ظمق إدب يماًمنمـمل اًمذي يسٕمك ذم ات اًمسِّ ُم١مرِّ

ؼ سمف، وطمتّك ؾمبٞمؾ اًمقصقل  إمم احل٘مٞم٘مة إمم اًم٘مبض قمغم يمؾِّ ُما يتٕمٚمَّؼ سمإُمر اًمذي حي٘مِّ

، وسمذا أضحك آهتامم سمام ٓ يٛمس ضمقهر اًمٕمٛمؾ .!ارع..ون سماًمِمَّ اس اًمذيـ يٛمرُّ اًمٜمَّ 

حٞمح وؾمٞمَّ . (1)إديب ممٞماًل ًمٚمٜمَّاىمد قمـ ضمادة اًمٜمَّ٘مد اًمّمَّ ٙمالٟمٞمَّة اًمرُّ ة ذم سمداية وُمع فمٝمقر اًمِمَّ

ٞمٓمرة شمتالؿمك أُمام ؾمٚمٓمة اًمٜمَّص؛ إذ سمدأ اًمتَّ اًم٘مرن  ٕمقيؾ قمغم اًمٕمنميـ أظمذت هذه اًمسَّ

 ًمٖمة اًمٜمَّص وأدسمٞمَّتف، ومل ُيٜمٔمر إًمٞمف قمغم أٟمَّف رؾماًمة هدومٝما شمقصٞمؾ إومٙمار.

                                                           

وؾمٞمَّةيقري شمٞمٜمٞماٟمقف: ( 7) ٙمالٟمٞمَّة اًمرُّ ، وهق ُمـ أقمْماء ُمـ اعم١مؾمسلم اًمٗمٕمٚمٞملم ًمٚمٛمدرؾمة اًمِمَّ

 .22اٟمٔمر: اًمٜمَّ٘مد إديب ذم اًم٘مرن اًمٕمنميـ، ضمان إيػ شماديٞمف، ص .طمٚم٘مة ؾمان سمؽموؾمبقرغ

، ويٕمقد ًمف اًمٗمْمؾ ذم اشمِّّمال هذه اعم١مصمريـ ذم طمٚم٘مة ؾمان سمؽموؾمبقرغ أوؾمٞمب سمريؽ: ُمـ( 2)          

وؾمٞمَّة إمم أظمالىمٞمَّات اًمتَّاريخ، شمزومٞمتان  ٙمالٟمٞمَّة اًمرُّ ة. اٟمٔمر: ُمـ اًمِمَّ احلٚم٘مة   سمحٚم٘مة ُمقؾمٙمق اًمٚمُّٖمقيَّ

 .27شمقدوروف وضمان ومػميٞمف، ص

ٙمالٟمٞمَّة إمم ُما سمٕمد اًمبٜمٞمقيَّة، راُمان ؾمٚمدن، ( 1)  .5/11اٟمٔمر: ُمـ اًمِمَّ



    

 

 
 
 

 

101 

وؾمٞمَّ  ٙمالٟمٞمَّة اًمرُّ ف اًمِمَّ ٙمالٟمٞمَّة اًمٖمرسمٞمَّ  ةوىمد يمان شمقضمُّ ة )اًمٜمَّ٘مد وومٞمام سمٕمد اًمِمَّ

راؾمة إدسمٞمَّة،دِّ هادوًما إمم احل (7)اجلديد( قا هجقًُما قمغم اًمٓمُّرق ؿمٜمُّ  وم٘مد ُمـ اخلٚمط ذم اًمدِّ

َنَّ اًمتَّ٘مٚمٞمديَّ  َٕ ا شمبتٕمُد قمـ ضمقهر إدب، يمام ؾمَٕمقا إمم شمٓمقير ٟمٔمريَّة ة ذم دراؾمة إدب؛ 

ة سم٢مُمٙماَنا ومّمؾ إدب قمـ قمٚمقم اًمتَّاريخ وآضمتامع واًمٗمٚمسٗمة، وآسمتٕماد قمٜمد ٟم٘مديَّ 

اخلٚمٗمٞمَّات واًمٗمائدة آضمتامقمٞمَّة واعمْمٛمقن اًمٗمٙمري، وآًمتٗمات احلديث قمـ إدب قمـ 

ٖمقيَّ   .(2)ةإمم حتٚمٞمؾ اًمبٜمٞمة اًمٚمُّ

ٙمالٟمٞمَّة قمغم أَنَّ  اد إمم اًمِمَّ ا ٟمقٌع ُمـ اًمثَّقرة قمغم اًمٜمَّٔمريات وىمد ٟمٔمر ٟمٗمٌر ُمـ اًمٜمُّ٘مَّ

ٞماىمٞمَّ  ود؛ ة ُمزيَّ ة واًمرَّ ف يمؾٌّ ُمـ اًمٜمَّٔمريتلم اًمّسقؾمٞمقًمقضمٞمَّ تْ ة، وُما رؾمخَ اًمسِّ ذم إدب اًمرُّ

ٙمالٟمٞمقن أنَّ ُما هق ظمارج اًمٜمَّص  ٞماىمٞمَّة، وأيمد اًمِمَّ ؾماًمة اًمسِّ ٙمؾ اًمٗمٜمِّل ذم ظمدُمة اًمرِّ إذ اًمِمَّ

ل ذم اًمٜمَّص إديبِّ إمم ُمْمٛمقن ٓ يِمبف احلٞماة اًمتل أظمذ ُمٜمٝما؛ ومٗمل اًمٕمٛمؾ إديب يتحقَّ 

 .(1)ة خمتٚمٗمة قماّم هل ذم اًمقاىمعشمٖمدو وىمائع احلٞماة هلا ظمّمقصٞمَّ 

                                                           

ٙمالٟمٞمَّة اًمٖمرسمّٞمة، ويْمٕمف سمٕمْمٝمؿ أظمر حتت ُمٔمّٚمة اًمٜمَّ٘مد ( اًمٜمَّ٘مد اجلديد ُيسّٛمك قم7) ٜمد سمٕمْمٝمؿ اًمِمَّ

ٙمالين. اٟمٔمر: اخلروج ُمـ اًمتِّٞمف، قمبد اًمٕمزيز محقدة، ص  .15اًمِمَّ

ٙمكم اًمرُّ ( اٟمٔمر: 2) ٙمالٟمٞمَّة 787ود، زم.ت ًمٞمٛمقن وُماريقن ج. ريس، صاًمٜمَّ٘مد اًمِمَّ . واًمِمَّ

وؾمٞمَّة، ومٙمتقر إيرًمٞمخ، ص  .713اًمٜمَّ٘مد، حمٛمد قمزام، ص . وحتقٓت78و73اًمرُّ

ٙمالٟمٞمَّة إمم ُما سمٕمد 111اٟمٔمر: ُمقؾمققمة اًمٜمَّٔمريَّات إدسمٞمَّة احلديثة، ٟمبٞمؾ راهمب، ص( 1) . وُمـ اًمِمَّ

ة، راُمان ؾمٚمدن،   .5/11اًمبٜمٞمقيَّ
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ٙمالين هق حتٚمٞمؾ اًمٜمَّص إديب اؾمتٜماًدا إمم  ، اًمٚمُّٖمةإذن اًمداومع وراء اًمٜمَّ٘مد اًمِمَّ

ـ ـمبٞمٕمتِف ذاهتا، أؾمَسف وـمري٘مَة درؾمِف ُم قمٚمٍؿ يستٜمبطُ  وومّمٚمف  قمـ سم٘مٞمة اًمٕمٚمقم..، ومٙمؾُّ 

ة اعمٕمّقًمة قمغم اًمٜمُّّمقص ومٙمرة ومساد اًمٜمَّٔمرة ويمذًمؽ إدب. و ىمد شمبٜمَّت اعمٜماهج اًمٜمَّ٘مديَّ

ٞماىمٞمَّ  ة أو ومقق اًمٜمَّّمّٞمة ًمألدب، ومٛمـ احلرّي قمغم دارس إدب أن يٙمػَّ قمـ اًمّتجقال اًمسِّ

 خ أو اًمٗمٞمٚمسقف١مرِّ ذم ؾماطمة اًمٜمُّّمقص ُمتحرًرا ُمـ اًم٘مٞمقد؛ ومٝمق أضحك يامرس دور اعم

اًمتل ُمٜمٝما ٟمِم٠م وُمٜمٝما  اًمٚمُّٖمةهل إدب ُمادة  أو اعمّمٚمح آضمتامقمل... ُمتجاهاًل أنَّ 

 .اًمٚمُّٖمةيٙمقن، وُمـ صمّؿ قمٚمٞمف أن يبحَر ذم دراؾمة اًمٜمُّّمقص إدسمٞمَّة اٟمٓمالىًما واٟمتٝماًء ذم 

 

وشق  2]  ؽالكق ة افرُّ  :ة[: َموفُِد افش 

ٙمالٟمٞمَّة  وؾمٞمَّ فمٝمرت اًمِمَّ شقؼف »قمٜمدُما أقمٚمـ ؿمٙمٚمقومسٙمل أٟمَّف ذم روؾمٞما ة اًمرُّ

ود افذين اشتباحوا مجافقته من أجل افت عبر ظن ؿضايا ٓ  بادرصاد فؼتؾة إدب افرُّ

وأؾماًمٞمب شمقفمٞمٗمٝما وؾمٞماىمٝما وؾمقاها ُمـ اًم٘مْمايا اًمتل  اًمٚمُّٖمةُمٝمٛمٚملم ، (7)شمتتُّ إفقه بصؾة

وس ذم ُم٘مارسمة اًمٜمُّّمقص إدسمٞمَّة وُمدى ىمدرهتا قمغم  ٙمالٟمٞمقن اًمرُّ اؾمتٜمد إًمٞمٝما اًمِمَّ

ا ُمـ همػم اعمٛمٙمـ أن ر ذم إدب، سمٞمد أَنَّ شم١مصمِّ ة اًمتل ىمد سمٕمٞمًدا قمـ إُمقر اخلارضمٞمَّ  (2)اخلٚمقد

 شمٙمقن أؾماؾًما ُيٕمتَٛمد قمٚمٞمف ذم حتٚمٞمٚمف.

                                                           

 .344ُمقؾمققمة اًمٜمَّٔمريَّات إدسمٞمَّة احلديثة، ٟمبٞمؾ راهمب، ص( 7)

 .117ٟمٗمسف، ص( اٟمٔمر: اعمرضمع 2)
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اد واًمدَّ ٛمققمة جمة ٙمالٟمٞمَّ ت اًمِمَّ ضٛمَّ و  ارؾملم ُمـ ًمٞمٜمٞمٜمٖمراد وُمقؾمٙمق، ُمـ اًمٜمُّ٘مَّ

اظمٚمٞمَّ 7114-7178وذًمؽ ُما سملم ) ة ًمٚمٜمَّص إديب، وذقمت (، وقُمٜمٞمت سماًمٕمالىمات اًمدَّ

 The Moscow Linguisticُمقؾمٙمق ذم أطمْمان طمٚم٘متلشمِمٖمُؾ طمّٞمزها اًمٜمَّ٘مدي 

Circle وؾمان سمؽموؾمبقرغ  أو Opoiaz ،أوسمقياز Society for The Study 

of  Poetic Language.  

 

، ُمتخذًة ُمـ 7178-7173ة ظمالل ؿمتاء وىمد  شم٠مؾمست طمٚم٘مة ُمقؾمٙمق اًمٚمُّٖمقيَّ 

ا هلا، وىمد شمرأؾمَّ  راؾمات اًمٚمُّٖمقية، ت سماًمدِّ ، واهتٛمَّ ٝما روُمان يايمبسقنُمقؾمٙمق ُم٘مرًّ

ٕمت دراؾمة اًمٚمِّساٟمّٞمات و ٕمروؿمجَّ ةاًمِمِّ  .(7)يَّ

ك طمٚم٘مة  ٙمالٟمٞمَّة أيمثر ذم اًمٕم٘مد اًمثَّاين ُمـ اًم٘مرن اًمٕمنميـ سمام ُيسٛمَّ رت اًمِمَّ وشمٓمقَّ

ٕمر اًمٚمُّٖمةؾمان سمؽموؾمبقرغ )مجٕمّٞمة دراؾمة  ةاًمِمِّ أوسمايز( اًمتل فمٝمرت سملم قماُمل  -يَّ

ٖمةا(، قمؼم ٟمنم جمٛمققمات طمقل ٟمٔمرّية 7171-7171) ٕمر ًمٚمُّ ؛ إذ أوًمت قمٜمايتٝما إمم يَّةاًمِمِّ

راؾمات إدسمٞمَّة ؿمٙمٚمقومسٙمل، ويمان ـماًمبًا ذم ؾمان  ومٙمتقر  :ريـ ومٞمٝماوأهؿ اعم١مصمِّ  ،اًمدِّ

                                                           

   The Penguin  Dictionary of Literary Terms and Literary( اٟمٔمر: 7)

Theory,  J.A. Cuddon, p327.   ،ة، راُمان ؾمٚمدن ٙمالٟمٞمَّة إمم ُما سمٕمد اًمبٜمٞمقيَّ وُمـ اًمِمَّ

وؾمٞمَّة إمم أظمالىمٞمَّات اًمتَّاريخ، شمزومٞمتان شمقدوروف وضمان ومػميٞمف، 5/11 ٙمالٟمٞمَّة اًمرُّ .وُمـ اًمِمَّ

 . 71ن اًمٕمنميـ، ك.م.ٟمٞمقشمـ، ص. وٟمٔمريَّة إدب ذم اًم٘مر27ص
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سمٞماًٟما ًمٚمٛمجٛمققمة، وُمـ أقمْمائٝما أيًْما: ( ف )اًمٗمـ سمقصٗمف شم٘مٜمٞمةثسمح سمؽموؾمبقرغ، وُيٕمدُّ 

 .(7)شمٞمٜمٞماٟمقفسمقريس إخيٜمبقم ويقري 

ٖمقيَّ  وأضحت ة سمٗمْمؾ أوؾمٞمب سمريؽ وىمد اشّمّمٚمت اعمجٛمققمة سمحٚم٘مة ُمقؾمٙمق اًمٚمُّ

؛ (2)7124اًم٘مٛمع اًمّستاًمٞمٜمل ـماهلا ذم َناية قمام . وًمٙمـ7171ة ذم شمنميـ إّول قمام راسمٓم

 .مما أدَّى إمم اٟمحالهلا ذم آحتاد اًمّسقومٞمٞمتل

 

وس:3] ؽالكقغ افرُّ  [: ِِناية افش 

اد ازدهرت أومٙمار  ٜمقات إومم ُمـ قمٛمر آحتِّ ٙمالٟمٞملم ذم روؾمٞما ظمالل اًمسَّ اًمِمَّ

ٞماد مل يٙمـ ذم صاحلٝما؛ إذ ٞمقومٞماًمسُّ  تراؾَق افـ ؼد افعؾؿي »تل، سمٞمد أنَّ اًمقضَع اًمسِّ

ؽالكق ة مع كؼٍد شقاد اًمِّمٙمقك طمقل أهداومٝما؛  7121، وم٘مد أصماَر ؾمتاًملم ذم قمام (1)شفؾش 

رت إدب ُمتٛمثٚمًة سمٛمٞمقهلا إرؾمت٘مراـمٞمة  اًمتل شمتٜمارم ُمع اًمقاىمٕمـٞمَّة آؿمؽمايمٞمَّة اًمتل ؾمخَّ

وًمة اًمسُّ  ، وسمٕمزوومٝما قمـ ىمْمايا اإلٟمسان واعمجتٛمع ُمـ ضمٝمة قومٞمٞمتٞمَّةخلدُمة أهداف اًمدَّ

ٙمؾ وم٘مط . يمام أنَّ اعمس١موًملم اًمّروس يماٟمقا أُماَم أقمامل ُمـ ضمٝمة أظمرى وآهتامم سماًمِمَّ

                                                           

 .22اٟمٔمر: اًمٜمَّ٘مد إديب ذم اًم٘مرن اًمٕمنميـ، ضمان إيػ شماديٞمف، ص( 7)

وؾمٞمَّة إمم أظمالىمٞمَّات اًمتَّاريخ، شمزومٞمتان شمقدوروف وضمان ومػميٞمف،  (2) ٙمالٟمٞمَّة اًمرُّ اٟمٔمر: ُمـ اًمِمَّ

 .27ص

 . 82ص، اعمرضمع ٟمٗمسف (1)
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ٕمرأيمثر إحلاطًما ُمـ ُمست٘مبؾ  ؾ اًمٓمَّريؼ أُمام اجلامقمات إدسمٞمَّة اعماريمسٞمَّة اًمِمِّ ؛ مما ؾمٝمَّ

ٙمالٟمٞملم رؾمٛمٞمًّا وسمرضاوة، وهذا ُما أدَّى إمم اٟمدصمار ُمٕمٔمؿ  اعمتٓمرومة عمٝمامجة اًمِمَّ

اد اًمّسقومٞمٞمتلاًمِمَّ  ، ًمٙمـ سم٘مل ىمسٌؿ ُمٜمٝمؿ ذم روؾمٞما وظمْمٕمقا ًمٚمٜمَّٝمج ٙمالٟمٞملم ذم آحتِّ

روُمان يايمبسقن اًمذي همادر طمٚم٘مة  اًمّسقومٞمٞمت، وىمسؿ آظمر هاضمر، وُمٜمٝمؿ اًمذي يريده

ٖمقيَّ   . (7)7124ة ًمٞمتاسمع قمٛمٚمف ذم سمراغ قمام ُمقؾمٙمق اًمٚمُّ

ٙمالٟمٞملم ُمـ روؾمٞما ٟمتٞمجة اضٓمٝمادهؿ، ًمٙمـ مل شمٜم٘مرْض  وسمذا هرب ُمٕمٔمؿ اًمِمَّ

أومٙمارهؿ، ومل شمٗم٘مد سمري٘مٝما، وم٘مد شماسمٕمقا أقمامهلؿ اًمٗمٙمريَّة، ومل شمثٜمِٝمؿ فمروومٝمؿ اجلديدة 

رة إمم رؤى ُمرشمٙمزة قمغم ُمبادئٝمؿ إؾماؾمٞمَّة، قمٜمٝما؛ إذ قمؼَمت إمم أوروسما  اًمٖمرسمٞمَّة، ُمتٓمقِّ

 The Prague ةوىمد أصمٛمرت ضمٝمقدهؿ ظمارج روؾمٞما ُم١مؾمسًة طمٚم٘مة سمراغ اًمٚمُّٖمقيَّ 

Linguistic Circle . 

ٖمقي اًمتِمٞمٙمل ومٞمٚمٞمؿ ة، أؾمسٝما اًمٚمُّ شمِمٞمٙمٞمَّ  -ةة روؾمٞمَّ وطمٚم٘مة سمراغ اًمٚمُّٖمقيَّة: مجٕمٞمَّ  

، وهل قمبارة قمـ جمٛمققمة ُمـ 7121قمام Vilem Mathesius  ُماشمسٞمقس

ٞماد وؾماومروا إمم ٔمام اًمسِّ ٞمئة ُمع اًمٜمِّ ٙمالٟمٞملم اًمذيـ شمريمقا اًمبالد ٟمتٞمجة قمالىمتٝمؿ اًمسِّ اًمِمَّ 

وظمٓمقا سم٠مومٙمار أوسمقياز ظمٓمقة ضمديدة، آظمذيـ ُمسارات خمتٚمٗمة؛ وم٘مد  ،ٞمٙمقؾمٚمقومايمٞماشمِم

هلذه  إدب سماعمجتٛمع. وإنَّ  ٘مدي، ورسمٓمقاحٚمٞمؾ اًمٜمَّ قا سماًمٕمقاُمؾ همػم إدسمٞمَّة ذم اًمتَّ اهتٛمُّ 

                                                           

ٙمكم اًمرُّ ( اٟمٔمر: 7) . واًمٜمَّ٘مد إديب ذم 781ًمٞمٛمقن وُماريقن ج. ريس، صود، زم.ت اًمٜمَّ٘مد اًمِمَّ

. وُمقؾمققمة اًمٜمَّٔمريَّات إدسمٞمَّة احلديثة، ٟمبٞمؾ راهمب، 22اًم٘مرن اًمٕمنميـ، ضمان إيػ شماديٞمف، ص

 . 13و11، ص. واعمّمٓمٚمحات إدسمٞمَّة احلديثة، حمٛمد قمٜماين347ص



    

 

 
 
 

 

106 

ر ة، وىمد أصمَّ ات اًمبٜمٞمقيَّ ساٟمٞمَّ ، وذم شم٠مؾمٞمس اًمٚمِّ قماعمٞمًّاوس احلٚم٘مة اًمٗمْمَؾ ذم اٟمتِمار أومٙمار اًمرُّ 

ات اهتامُمًا رئٞمسٞمًّا ُمع ٖمقيَّ ت سماًمٚمُّ ومٞمٝما روُمان يايمبسقن سمٕمد هرسمف ُمـ روؾمٞما. وىمد اهتٛمَّ 

ِماةهة واضحة سملم ُمٗماهٞمؿ اهتامم صماٟمقي سمإدب قمغم قمٙمس مجاقمة ُمقؾمٙمق، وشمبدو اعم

  .(7)طمٚم٘متل ُمقؾمٙمق وسمراغ

ٙمالٟمٞملم اًمرُّ ىمد شم٠مظمَّ و ؛ سمسبب شم٠مظّمر شمرمجة اًمٖمربوس ذم ر اٟمتِمار أومٙمار اًمِمَّ

ٞماد ذم روؾمٞما ًمرؤاهؿ اًمٜمَّ٘مديَّة؛ مما ، وسمسبب ُمٕمارضة اًمٜمِّٔمام اًمسِّ ةإمم اإلٟمٙمٚمٞمزيَّ أقمامهلؿ 

ضمٕمؾ شم٘مبّٚمٝمؿ همػم يسػم ذم إوؾماط اًمٜمَّ٘مديَّة. ويمان ًمٔمٝمقر اًمٜمَّ٘مد اجلديد أو ُما قمرف سمـ 

ٙمالٟمٞمَّة اًمٖمرسمٞمَّ  وؾمٞمَّ ثر ذم إسمٕماد اًمٜمٔمر أيمصمة أاًمِمَّ ٙمالٟمٞمَّة اًمرُّ ة؛ وذًمؽ عما ايمتسبف ر قمـ اًمِمَّ

اد اجلدد ُمـ ؿمٕمبٞمة وىمبقل ٙمالٟمٞمَّة و .(2)اًمٜمُّ٘مَّ يٕمد روُمان يايمبسقن ُمـ أهؿ ُمـ ٟمٔمَّر ًمٚمِمَّ

ٟمة ًاًمبٜمٞمقيَّة ذم  وؾمٞمة، وُمع هجرشمف ُمـ روؾمٞما اٟمتنمت أومٙماره وٟمْمجت أيمثر ُمٙمقِّ اًمرُّ

 ُمرطمٚمة ٓطم٘مة.

 

                                                           

ٙمكم اًمرُّ ( اٟمٔمر: 7) ٙمالٟمٞمَّة . 781ًمٞمٛمقن وُماريقن ج. ريس، ص ود، زم.تاًمٜمَّ٘مد اًمِمَّ وُمـ اًمِمَّ

وؾمٞمَّة إمم أظمالىمٞمَّات اًمتَّاريخ، شمزومٞمتان شمقدوروف وضمان ومػميٞمف، ص ٙمالٟمٞمَّة . 22و27اًمرُّ وُمـ اًمِمَّ

ة إدب ذم اًم٘مرن اًمٕمنميـ، ك.م.ٟمٞمقشمـ، و .11و5/15إمم ُما سمٕمد اًمبٜمٞمقيَّة، راُمان ؾمٚمدن،  ٟمٔمريَّ

 .24ص

  .54و11ٞمف، قمبد اًمٕمزيز محقدة، ص( اٟمٔمر: اخلروج ُمـ اًمتِّ 2)
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وس: ؽالكقغ افرُّ  ثاكًقا: مبادئ افش 

ٙمالٟمٞملم ُمـ ىمبؾ ظمّمقُمٝمؿ ٙمالٟمٞمَّة قمغم اًمِمَّ ٙمالٟمٞمَّة: (7)ُأـمٚمَِؼ ُمّمٓمٚمُح اًمِمَّ ، واًمِمَّ

يمٞمبٞمَّة ًمٚمٕمٛمؾ إديب ٙمؾ؛ أي سماعمٔماهر اًمؽمَّ اهات و، (2)شمٕمٜمل آهتامم سماًمِمَّ هل ُمـ آدمِّ

ًٓمة ذاهتا. وىمد أؿمار  ًٓمة ٓ سماًمدِّ ة سمٓمري٘مة اًم٘مقل/ سمآًمّٞمات شمِمّٙمؾ اًمدِّ ة اعمٝمتٛمَّ اًمٜمَّ٘مديَّ

ذم إدسمٞمَّة؛ ومٓمري٘مة شمريمٞمب اًمٙمالم  Procede ّٓمري٘مةاًمروُمان يايمبسقن إمم أمهٞمة 

وسمذًمؽ شمتبّدى  .(1)تف صٞماهمة ومٜمّٞمة شمتٞمُح إٟمِماَء أقمامٍل أدسمٞمَّة ُمٕمتٛمدة اعمقاد اًمٚمُّٖمقيةوصٞماهم

ذم هذه  ثظمّمقصّٞمة اًمٜمَّص إديب سمٓمري٘مة اؾمتخدام اًمٙمٚمامت، ويمان اًمبح

ٙمالٟمٞملم.  اخلّمقصّٞمة/اًمٓمَّري٘مة هق أؾماس أقمامل اًمِمَّ

ٙمالٟمٞمَّة هق  وُمـ أهؿ ُما قمرضتف  ٖمةاًمٕمٛمٚمٞمَّة و أو اًمٕماديَّـة اًمٚمُّٖمةسملم اًمٗمرق اًمِمَّ  اًمٚمُّ

هلام(3)إدسمٞمَّة اًمبحث قمـ اًمٗمرق سملم هاشملم  أٟمَّف ٓ جيقز :، وهٜما جيب آٟمتباه إمم أُمريـ؛ أوَّ

ٞماهمة  اًمٚمُّٖمتلم ذم اًمقاىمع اعمٕماًمج ُمـ ىمبؾ اًمٙماشمب، وإّٟمام يتجغم اًمٗمرق ذم ـمري٘مة اًمّمِّ

                                                           

وؾمٞمَّة، ومٙمتقر إيرًمٞمخ، ص( اٟمٔمر7) ٙمالٟمٞمَّة اًمرُّ . واًمٜمَّ٘مد إديب ذم اًم٘مرن اًمٕمنميـ، ضمان 12: اًمِمَّ

 .22إيػ شماديٞمف، ص

 .15( اٟمٔمر: اعمّمٓمٚمحات إدسمٞمَّة احلديثة، حمٛمد قمٜماين، ص2)

وأـمٞماف اًمقضمف اًمقاطمد،  .11و11( اٟمٔمر: ُمٗمٝمقُمات ذم سمٜمٞمة اًمٜمّص، جمٛمققمة ُم١مًمٗملم، ص 1)

 .13و11ٟمٕمٞمؿ اًمٞماذم، ص

ٟمٔمريَّة إدب، ريٜمٞمف ويٚمٞمؽ وآوؾمتـ اٟمٔمر:  وشمبٕمتٝما إؾمٚمقسمٞمة ذم اًمؽّميمٞمز قمغم هذا اًمٗمرق. (3)

 .11و11و18وارن ص
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ة وإدسمٞمَّة( شمِمؽميمان ذم اًمٕمٜماس  :. وأُما إُمر اًمثَّاين (7)واًمتَّٕمبػم ومٝمق أنَّ اًمٚمٖمتلم )اًمٕماديَّ

إدسمٞمَّة يستخدم هذه اًمٕمٜماس اؾمتخداًُما خمتٚمًٗما ويقفمِّٗمٝما ذم  اًمٚمُّٖمةذاهتا، إٓ أنَّ اعمبدَع ذم 

 ؾمٞماىمات وسمٜمٞمات ضمديدة.

ٙمالٟمٞمقن إمم إدب قمغم أٟمَّف ُمرآة ًمٚمقاىمع، سمؾ قمٚمؿ ُمست٘مؾ ًمف ٓ يٜمٔمر اًمِمَّ و

ومٓمري٘مة سمٜماء اًمٜمَّص سمٕمة ُمـ ـمبٞمٕمتف ؿم٠مٟمف ذم ذًمؽ ؿم٠من اًمٕمٚمقم إظمرى، اٜمَّ ظمّمائّمف اًم

ٙمالٟمٞملم، واًمٕمٛمؾ إديب  إديب وأًمّٞمات اًمتل شمّمػّمه أدسًما هل اعمٕمّقل اًمّرئٞمس قمٜمد اًمِمَّ

[ افػن يـبغي أن يؽون مستؼالا مؽتػًقا بذاته، إذا أراد أن وظامل ؿائم بذاته...، ]»قمٜمدهؿ 

واؾمتٜمدوا ذم ذًمؽ إمم ٟمٔمرهتؿ ًمألدب  ،(2)شؼوم بوطقػته افـّابعة من ضبقعتهيؽون ؾـاا وأن ي

افتي أظطت ...، Futurisme افػن افّطؾقعي دم اددرشة ادستؼبؾّقة»اعمٜمٓمٚم٘مة ُمـ 

ٓا خافًصا(  .(3)«أوفوّية مطؾؼة فؼصقدة ترؾض ادعـى ؾتغدو )دا

وس يمام رومض   ٙمالٟمٞمقن اًمرُّ ة اًمِمَّ ٙمؾ واعمْمٛمقن اًمتل شمبٜمَّتٝما اًمٜمَّٔمريَّ صمٜمائٞمَّة اًمِمَّ

الن وطمدًة  ٙمؾ واعمْمٛمقن ذم اًمٕمٛمؾ إديب يِمٙمِّ ُمزيَّة؛ وماًمِمَّ اًمٙمالؾمٞمٙمٞمَّة واعمدرؾمة اًمرَّ

                                                           

ُمٕمرومة أظمر: ُمدظمؾ إمم اعمٜماهج اًمٜمَّ٘مدية احلديثة، قمبد اهلل إسمراهٞمؿ وؾمٕمٞمد اًمٖماٟمٛمل اٟمٔمر:  ( 7) 

  .774ص وقمقاد قمكم،

 .117ُمقؾمققمة اًمٜمَّٔمريَّات إدسمٞمَّة احلديثة، ٟمبٞمؾ راهمب، ص( 2)

وؾمٞمَّة، ومٙمتقر . واٟمٔمر: 81( ُمٗمٝمقُمات ذم سمٜمٞمة اًمٜمَّص، جمٛمققمة ُم١مًمِّٗملم، ص1) ٙمالٟمٞمَّة اًمرُّ اًمِمَّ

ٙمالٟمٞمَّة إمم ُما سمٕمد اًمبٜمٞمقيَّة، راُمان ؾمٚمدن، 21إيرًمٞمخ، ص شمزومٞمتان . وٟم٘مد اًمٜمَّ٘مد، 5/11. وُمـ اًمِمَّ

 .25صشمقدوروف، 
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ـُ  ن ُمـ جمٛمققمة قمٜماس شمرسمٓمٝما قمالىمات ُمٕمٞمَّٜمة ٓ  قمْمقيًة ٓ يٛمٙم ومّمٚمٝما، واًمٙمالم يتٙمقَّ

وهذه اًمٕمالىمات هل اًمِمٙمؾ اًمذي هق وضمقد ًمٚمٕمٜمٍم ظمارضمٝما وٓ وضمقد ًمف إٓ ةها، 

وسمذا دجمقا  ،ٚمٚمُّٖمة وضمقدها اعمست٘مؾ، وًمٞمست وقماًء ًمتقصٞمؾ اعمٕمٜمك، وم(7)حمتقى اعمْمٛمقن

ٙمؾ واعمْمٛمقن، ف إًمٖماء ًمٚمٛمْمٛمقن ٗمريؼ سمٞمٜمٝمام؛ إذ إٟمِّ ف ًمٞمس دجمًا يّمٕمب ُمٕمف اًمتَّ سمٞمد أٟمَّ  اًمِمَّ

َل يمّؾ رء إمم ؿمٙمؾ، وهذا ُما ي١ميمِّ  ٙمالٟمٞمَّ سمٕمد أن حتقَّ وؾمٞمَّ ده أطمد أىمٓماب اًمِمَّ ة وهق ة اًمرُّ

ؼؾقدي فؾشؽل وادضؿون ؼابل افت  أكػسفم من افت  » ٙمالٟمٞمقنأظمرج اًمِمَّ سمقريس أخيٜمبقم: 

 ؾقه شائل ادضؿون. إن   َصبُّ ومن مػفوم افشؽل باظتباره ؽطاء خارجًقا أو وظاء يُ 

ـ   فتي تدخل دم صـع افعؿل، بل خصوصّقة افػن ٓ تعز ظـفا افعـارص ا د أن  احلؼائق تم

  .(2)«]تؾك افعـارص[افّطريؼة اخلاّصة افتي تستخدم هبا 

وهٜما يٙمٛمـ آظمتالف ُمع اًمـُجرضماين اًمذي ضمٕمؾ إًمٗماظ شماسمٕمة ًمٚمٛمٕماين؛ ومٝمل 

اًم٘ماًمب/ اًمِمٙمؾ اًمذي حيتقي اعمْمٛمقن، ومٚمٞمس ُمـ اعمجدي زّج إًمٗماظ ذم اًمٙمالم 

شمرشمٞمب ايمٞمب؛ ذًمؽ أنَّ شمٚمؽ إًمٗماظ واًمؽمَّ ل ُمْمٛمقن وشمقًمٞمد شمرايمٞمب ومريدة ُمع إهمٗما

ا ٓ حمافَة  »، وٙمالم وصٞماهمتف يٕمقد إمم اعمٕمٜمكاًم إن  إفػاَظ إذا ـاكْت أوظقًة فؾؿعاين، ؾنِِن 

                                                           

. وإؾمٚمقسمّٞمة وإؾمٚمقب، 711و712آوؾمتـ وارن، صٟمٔمريَّة إدب، ريٜمٞمف ويٚمٞمؽ و( اٟمٔمر: 7)

ة اعماريمسٞمَّة اًمتل ىمّٚمّمت أمهّٞمة اًمٚمٖمة وىمٍمهتا قمغم 711قمبد اًمّسالم اعمسّدي، ص . سمخالف اًمٜمَّٔمريَّ

 أَنا وقماء ًمٚمٛمْمٛمقن اعمٕمؼّم قمـ احلٞماة.

 . ٟم٘ماًل قمـ: 52ص ( اخلروج ُمـ اًمتٞمف، قمبد اًمٕمزيز محقدة،2)

Introduction to the Formal Method, Boris Eichenbaum, p10. 
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ال   تتبُع ادعاين دم مواؿعفا، ؾنِذا وجب دعـًى أْن يؽوَن أّوًٓ دم افـ ػِس، وجَب فؾ ػظ افد 

 .(1)« افـُّطقظؾقه أن يؽوَن مثَؾه أوًٓ دم

راؾمات اًمٕمٛمٞم٘مة ًمألؾمٚمقب وسمٜمٞمة ٙمالٟمٞملم ذم اًمدِّ ـمروطمات اًمِمَّ  تؼمَ اظمتُ و

ٕمر يمان، واًمرسد ٕمر)اًمّمٜماقمة  اًمِمِّ يَّة( اعمجال إقمٔمؿ إصمامًرا وإيمثر ٟمتاضمًا ذم ضمٝمقد اًمِمِّ

 . (2)اًمٜمَّثر؛ ٕنَّ اإلطماـمة سمف أؾمٝمؾ ُمـ اإلطماـمة سماًمٜمَّثراًمِمٙمالٟمٞملم، وم٘مد اهتٛمقا سمف أيمثر ُمـ  

وس دمغّم اهتامم وهٙمذا  ٙمالٟمٞملم اًمرُّ سم٢مٟمِماء قمٚمؿ إدب اعمٝمتؿ سمدراؾمة اًمِمَّ

ُمـ ظمالل ايمتِماف اعمبادئ اًمٕماُمة اًمتل حتٙمؿ  اخلّمائص اًمتل دمٕمؾ إدب أدسًما

اؾمتحاًمة وضمقد قمٚمؿ ًمألدب  -ذم اًمقىمت ٟمٗمسف- دريملمَ آؾمتخدام إديب ًمٚمُّٖمة، ُمُ 

 .(1)سماعمٕمٜمك اًمدىمٞمؼ؛ ٓؾمتحاًمة وضمقد يمٞمٜمقٟمة ؿماُمٚمة وَنائّٞمة ًمٚمخاصّٞمة إدسمٞمَّة

وسمذًمؽ مل يتبٜمَقا قم٘مٞمدة ضماهزة وَنائّٞمة؛ إذ أيمدوا ُمٗمٝمقُملم، ومها: اؾمت٘مالل  

ة؛ أي اًمٕمٛمؾ إديب قمـ اًمٕمقاُمؾ اخلارضمٞمة سمقصٗمف ُم٘مارسمة قمٚمٛمّٞمة ُمقضققمٝما إدسمٞمَّ 

قمٜمٞمت  وم٘مد .(3)اخلّمائص اعمٛمٞمزة ًمٚمٕمٛمؾ إديب، واًمّت٠ميمٞمد قمغم إضمزاء اعمٙمقٟمة ًمألدب

                                                           

 .81و82( دٓئؾ اإلقمجاز، ص7)

 .Russian Formalism, Victor Erlich, P631( اٟمٔمر: 2)

سمة ُمـ اًمبٜمٞمقيَّة إمم . و81( اٟمٔمر: ُمٗمٝمقُمات ذم سمٜمٞمة اًمٜمَّص، جمٛمققمة ُم١مًمِّٗملم، ص1) اعمرايا اعمحدَّ

 .717قمبد اًمٕمزيز محقدة، صاًمّتٗمٙمٞمؽ، 

وؾمٞمَّة،  .Russian Formalism, Victor Erlich, p627( اٟمٔمر:  3) ٙمالٟمٞمَّة اًمرُّ واًمِمَّ

ٙمالٟمٞمَّة إمم ُما سمٕمد اًمبٜمٞمقيَّة، راُمان ؾمٚمدن،  .73ومٙمتقر إيرًمٞمخ، ص  .5/37وُمـ اًمِمَّ



    

 

 
 
 

 

111 

ٙمالٟمٞمَّة وـمري٘مة شمريمٞمبٝما )اًمِّمٙمؾ إديب(، ومل شمقِل اهتامًُما ًمٚمٗمٙمرة اًمتل  اًمٚمُّٖمةسمبٜمك  اًمِمَّ

آضمتامع؛ ؛ ذًمؽ أنَّ حتٚمٞمؾ اعمْمٛمقن ىمد حيٞمؾ  إمم قمٚمؿ اًمٜمّٗمس أو قمٚمؿ اًمٚمُّٖمةشمٕمرضٝما هذه 

 مما ي١مدِّي إمم آسمتٕماد قمـ ـمبٞمٕمة إدب.
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 :Literariness  إدبق ة[:1] 

قمٚمؿ وإّن ُمقضقع إدسمٞمَّة/.إنَّ ًمروُمان يايمبسقن اًمٗمْمؾ ذم إرؾماء دقمائؿ إدسمٞمَّة

ٙمالٟمٞملم  ًمٞمس هق إدب ذم قمٛمقُمف، وإّٟمام  -يمام أؿمار يايمبسقن-إدب قمٜمد اًمِمَّ

إدبق ة(؛ أي ما جيعل من ظؿل ظؿاًل أدبقاا. ويضقف إخيـباوم: جيب ظذ ») ُمقضققمف

وهذا اًمبحث قمـ ظمّمائص  ،(7)شافـّاؿد إديب أن هيتم بتؼّّص افّسامت ادؿّقزة دادة إدبق ة

مما يْمٕمػ ُمـ آرشمباط سملم اًمٕمٛمؾ إديب جيٕمؾ ُم٘مارسمة اًمٜمَّص إديب ىمريبة ُمـ ـمبٞمٕمتف؛ 

اًمٙماشمب أو ٟمٗمسٞمتف... وؾمقاها ُمـ اًم٘مْمايا اخلارضمة قمـ إدب واًمتل اًمٜمَّص وحمٞمط 

شمساقمد سمتٗمسػم دواومع اإلٟمتاج ٓ اإلٟمتاج ذاشمف، ومما يسٛمح سمتٛمٞمٞمز يمؾ ٟمص أديب قمـ همػمه 

ضبقعة إدب تتضح بجالء ظـدما كدع جاكبه » ؛ ذًمؽ أنَّ (2)ُمـ اًمٜمُّّمقص همػم إدسمٞمَّة

ٓيل  .(1)شافد 

، وهلا ُمـ اًمٙمالم ـ ؾمقاهُمص اًمتل متّٞمز اًمٜمَّص إديب وإدسمٞمَّة هل اخلّمائ

ح اًمّت٘مارب سملم آدماهات ياح، وهٜما ُيٚمٛمَ ُمـ اًمٕمٜماس شمتجغم ذم ُمٗمٝمقم آٟمز جمٛمققمة

                                                           

(7 )Russian Formalism, Victor Erlich, p628.   :وؾمٞمَّ واٟمٔمر ٙمالٟمٞمَّة اًمرُّ ة، اًمِمَّ

واعمّمٓمٚمحات  .71. وٟمٔمريَّة إدب ذم اًم٘مرن اًمٕمنميـ، ك.م.ٟمٞمقشمـ، ص73ومٙمتقر إيرًمٞمخ، ص

 .11، صإدسمٞمَّة احلديثة، حمٛمد قمٜماين

 The Oxford Companion to English Literature,  Margaret( اٟمٔمر: 2)

Drabbl, p374. 12ُمٕمجؿ اعمّمٓمٚمحات إدسمٞمَّة اعمٕماسة، ؾمٕمٞمد قمّٚمقش، ص. و .

 .157ُمقؾمققمة اًمٜمَّٔمريَّات إدسمٞمَّة احلديثة، ٟمبٞمؾ راهمب، صو

 .  15( ٟمٔمريَّة إدب، ريٜمٞمف ويٚمٞمؽ وآوؾمتـ وارن، ص1)
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ة اعمٕمّقًمة قمغم ا صمؿ إنَّ  رصد اخلّمائص اعمٛمٞمزة ًمٚمٜمص إديب.ومإؾمٚمقسمٞمة شم ؛اًمٚمُّٖمةًمٜمَّ٘مديَّ

ي اًمّت٘مٜمٞمة  آٟمزياح هق أهؿ ُما يٛمّٞمز اًمٜمَّص إديب؛ إذ يقًّمد إدسمٞمَّة ذم اًمٜمَّص، وىمد شم١مدِّ

قمٞمٜمٝما شم٠مصمػمات قمّدة ووفمائػ ُمتبايٜمة شمبًٕما ًمٚمسٞماق اًمقاردة ومٞمف، واًمٕمٙمس صحٞمح؛ 

وهذا ُما أيّمده قمٚمؿ إؾمٚمقب اعمٝمتؿ سمـ  اًمقاطمدة شم١مّدى سمٗمٕمؾ شم٘مٜمّٞمات قمّدة،وماًمقفمٞمٗمة 

افّظواهر إشؾوبّقة متعددة افتلثر  ]و[ بّقة وبأثار افـّامجة ظـفا...،إدوات إشؾو»

دائاًم، ؾافوشقؾة افواحدة يؿؽن أن تمد ي إػ كتائج خمتؾػة وتلثرات متبايـة، ـام أن افتلثر 

 .(1)«افواحد يؿؽن أن يتم بوشائل متعددة

ُمٗمٝمقًُما ُمٖمايًرا قماّم ؾمب٘مف ُمـ  وىمد ايمتسب ُمّمٓمٚمح إدسمٞمَّة ُمع روُمان يايمبسقن 

إذ ارشمبط ُمّمٓمٚمح إدسمٞمَّة قمٜمده ِرطَمت ًمتقضٞمح ُمٕمٜمك هذا اعمّمٓمٚمح؛ ُمٗماهٞمؿ ـمُ 

ٕمرسماًمقفمٞمٗمة  ٕمريَّة ذم اخلٓماب اًمٚمُّٖمقي قمغم إـمالىمف واًمِمِّ  .(2)قمغم وضمف اخلّمقص اًمِمِّ

ُما اًمذي ُمقضقع إدسمّٞمة قمٜمد يايمبسقن ذم اإلضماسمة قمـ اًمس١مال اًمتازم:  ثَّؾويتٛم

ا؟ وحيدد هذا اعمقضقع ُما يٛمٞمز إدب ُمـ ؾمقاه ُمـ أدسمٞمًّ ًرا صمُمـ رؾماًمة ًمٗمٔمٞمّة أ جيٕمؾ

ػمة ذم اًمدراؾمات إدسمٞمَّة، وهل شمٕمٜمك  سم٘مْمايا اًمبٜمٞمة صمًمذا ًمألدسمٞمة ُمٙماٟمة أ ؛أٟمقاع اخلٓماب

سمحآهتا  اًمٚمُّٖمة شمدرس اًمٚمساٟمٞمات، و(1)اًمٚمساٟمٞمة، ومٝمل ضمزء ٓ يتجزأ ُمـ اًمٚمساٟمٞمات

                                                           

ة اًمبٜمائٞمة، صالح ومْمؾ، 7)  .7/715( قمٚمؿ إؾمٚمقب واًمٜمٔمريَّ

ٕمرية، روُمان يايمبسقن، ص( اٟمٔمر: 2)  .15ىمْمايا اًمِمِّ

 .23( اٟمٔمر: اعمّمدر ٟمٗمسف، ص1)
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ومتختص سمإدب وم٘مط،  ، أُما إدسمٞمَّةسماًم٘مْمايا اًمٚمُّٖمقية قماُمةهتتؿ ؛ إذ إدسمٞمَّةوهمػم إدسمٞمَّة 

ٖمةًة ؿمٙماًل ُمـ أؿمٙمال ُمٕماجِل   .(7)اًمٚمُّ

ٙمالٟمٞمقنوُمـ اعمٛم   وس ُمـ رؤى ٟم٘مدية ضٛمـ  ٙمـ طمٍم ُما ـمرطمف اًمِمَّ اًمرُّ

قمٜمقان إدسمٞمَّة؛ إذ شمتجغم أقمامهلؿ سمٛمحاوًمة وضع ىمقاٟملم شمّمٚمح ًمألديب ُمـ اًمٙمالم، وُما 

موضوع »هؿ إؾماد هق ُما ذيمره يايمبسقن ؤهذا إظمػم ؾمقى شمٕمريػ إدسمٞمَّة، وُمبد

قمٛماًل ؛ أي اعمٛمٞمزات اًمتل دمٕمؾ ُمـ اًمٕمٛمؾ إديب (2)شظؾم إدب فقس إدب بل إدبق ة

، راومْملم يمؾ ُما يتّمؾ سماًمٜمَّص اًمٚمُّٖمةأدسمٞمًّا، ومقضمٝمقا ضمٝمقدهؿ إمم ُمادة إدب، أٓ وهل 

ُمـ أُمقر ومقق ٟمّمٞمة ىمد شمدل قمغم اًمٜمَّص أو ىمد شمٙمقن ؾمبب وضمقده؛ وذًمؽ َٕنؿ يرون 

ة دراؾمات ٓ شمتّمؾ ٗمسٞمّ ة أو اًمٜمَّ اطمٞمة آضمتامقمٞمّ أن اًمدراؾمات اًمتل شمتٜماول إدب ُمـ اًمٜمَّ 

 ٗمس، وقمٚمؿ آضمتامع،...(.وإّٟمام سمٕمٚمقم أظمرى )قمٚمؿ اًمٜمَّ  سمٕمٚمؿ إدب،

وإدب ًمٞمس هذه اًمٕمٚمقم، سمؾ هق ًمٖمة خمّمقصة اًمتَِّمٙمٞمؾ، ُمٖمايرة ًمٚمٙمالم  

قر واًمبٜمٞمة اًمٙمٚمٞمَّة، ويٜمبٖمل دراؾمتٝما  اًمٕمادي، شم٘مقم قمغم ىمقاٟملم ظماصة ةها، ُمـ طمٞمث اًمّمُّ

ات إدسمٞمَّة إمم ٟماًمة ُمٙمقِّ ذم ذاهتا، سمقصٗمٝما اعمٙمّقن إؾماد ًمألدب، وآسمتٕماد قمـ إطم

ٞماد أو اًمٜمّٗمز وؾمقاه ُمـ  أُمقر ومقق ٟمّمٞمّة، ومال ُمٙمان ًمٚمٛمْمٛمقن آضمتامقمل أو اًمسِّ

اًمٗمة؛ ذًمؽ أّن إدب واىمٕمة ُمادّية،  اعمْماُملم اًمتل قمّقًمت قمٚمٞمٝما اعمٜماهج اًمٜمَّ٘مديَّة اًمسَّ

                                                           

  . 34ٖمة اًمِمٕمرية، ضمان يمقهـ، صاٟمٔمر: سمٜمٞمة اًمٚمُّ ( 7)

(
2

 )Russian Formalism, Victor Erlich, p628. 
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ىماسمؾ  ظمٚم٘متٝما اًمٙمٚمامت ٓ اعمقضققمات أو اعمِماقمر أو اعمقاىمػ أو رؤى ُمبدقمٞمف، وهق

 .( 7) ًمتحٚمٞمؾ أدائف ًمقفمٞمٗمتف يمام يٛمٙمـ ًمٚمٛمرء أن يٗمحص آًمة

ر ذم شمٙمقيٜمف، صماًمٕمقاُمؾ إظمرى اًمتل هلا أاًمٜمَّص إديب ُمست٘مؾ قمـ هذا يٕمٜمل أن 

ُمٝمتٛملم سمخٚمؼ قمٚمؿ أديب ، (2)قمزًمقا اًمٕمٜمٍم اإلٟمساين ُمـ قمٛمٚمٞمّة اإلسمداع إديب وسمذا

همػمه ومٕمٚمؿ إدب ُمست٘مٌؾ قمـ  .(1)إدسمٞمَّةُمست٘مؾ اٟمٓمالىًما ُمـ اخلّمائص اجلقهرّية ًمٚمامّدة 

يؼوم ظذ مـفجّقته  »ُمـ اًمٕمٚمقم، وهلذا اًمٕمٚمؿ ىمقاٟملم ظماّصة سمف، ىمادرة قمغم شمٗمسػمه، وهق 

ٙمالٟمٞملم (3)شوإجرائّقته اخلاّصة، وهي ادـفجّقة افبويطقؼقة . وهٜما يتبّدى اًمتِماسمف سملم اًمِمَّ

اد اجلدد ذم اًمؽميمٞمز قمغم ومٙمرة إ ـقاٌن ؿائٌم بذاته وجيُب أن »اًمٕمٛمؾ إديب ؛ إذ دسمٞمَّةواًمٜمُّ٘مَّ

، وأيًْما ُيٚمَٛمح اًمتقاؿمج ُمع ُما ٟمّٔمر (8)شُيـَظر إفقه بؿعزٍل ظن افّتاريخ وافغرض وادمّفف

إًمٞمف قمبد اًم٘ماهر ُمـ ظمّمقصّٞمة إدب اعمٖمايرة ًمٚمٛمٞماديـ إظمرى، ُمريمًزا قمغم اًمّمٞماهمة 

 وـمري٘مة سمٜماء اًمٗمٙمرة سمٕمٞمًدا قمـ اعمْماُملم اًمّساُمٞمة.

                                                           

ة إدب، شمػمي إيٖمٚمتقن، ص7) ٕمرية، روُمان يايمبسقن، 71( اٟمٔمر: ٟمٔمريَّ . وىمْمايا اًمِمِّ

 .11و15ص

 .77( اٟمٔمر: ٟمٔمرية اًمٜمَّ٘مد إديب احلديث، يقؾمػ ٟمقر قمقض، ص2)

  .18ص( اٟمٔمر: ٟم٘مد اًمٜمَّ٘مد، شمزومٞمتان شمقدوروف، 1)

 .71( ٟمٔمرية اًمٜمَّ٘مد إديب احلديث، يقؾمػ ٟمقر قمقض، ص3)

 .71( اعمرضمع ٟمٗمسف، ص8)
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اًمٕمٛمؾ أديب؟ ُما  هؾ ُمـ اًمرضوري أن شمتقاومر يمؾ قمٜماس إدسمٞمَّة ًمٜم٘مقل: إنّ 

ُمدى اٟمٗمتاح ُمّمٓمٚمح إدسمٞمَّة ٓؾمت٘مبال اًمقاومد اجلديد ُمـ اًمٕمٜماس اًمتل شمٙمسق اًمٜمَّص 

 ، صمؿ وفمٞمٗمتٝما قمؼم إزُمٜمة؟إدسمٞمَّةسمحٚمؾ أدسمٞمة؟ وُما اجلدوى ُمـ رصد حتّقٓت ُمٗمٝمقم 

ٙمالٟمٞمقن  إدسمٞمَّة ُمـ ظمالل إدب ذاشمف، ودرؾمقا اًمٜمُّّمقص إدسمٞمَّة  طمدد اًمِمَّ

فقست صػة »إدسمٞمَّة ؛ وإنَّ ٓؾمتٙمِماف اًم٘مقاٟملم اعمسٝمٛمة ذم شمِمٙمٞمؾ أدسمٞمة إدب

مالزمة فؾـص بلرسه، وإكام صػة فبعض ادظاهر دم افـ ص إديب، وهي كتاج فعؿؾّقة أدبق ة 

ظن اشتخدامفا افعادي إػ اشتخدامفا  افؾُّغةُتعرف بؿػفوم افتشويه أو اخلروج ب

يبدأ بافػصل بغ  افؾُّغةهو تشويش فـظام »، هذا اًمتِمقيف ُيٕمَرف سمآٟمزياح و (7)شإديب

عرافّدال واددفول بتثبقت صؽل إّول وتعويم معـى افثاين، وفقست  ي ة دم أحد افش 

مػفوماهتا بلـثر من ذفك، إِنا هي إخرى بؿختؾف تؼـّقاهتا وظـارصها اكحراف ظن 

 .(2)شوترمقزاهتا وظصقان افؾُّغةؿواظد 

بتػّرد بعض افؽؾامت بخواص صعرّية متتاز هبا ظن ؽرها... يعد »وإّن آقمت٘ماد 

عرؿصوًرا صديًدا دم إدراك خواص  افؾُّغوية...، ؾؾقست هـاك ـؾؿة صعرّية وأخرى  افش 

ٕمرإدسمّٞمة/ ، وم(1)شؽر صعرّية ةاًمِمِّ ُما ٓ شمرضمع إمم  ة ٟمصًمٞمست جمرد ُمٙمقٟمات، وأدسمٞمّ  يَّ

                                                           

 .71( ٟمٔمرية اًمٜمَّ٘مد إديب احلديث، يقؾمػ ٟمقر قمقض، ص7)

  .747( أـمٞماف اًمقضمف اًمقاطمد، ٟمٕمٞمؿ اًمٞماذم، ص2)

ة إدسمٞمَّة اعمٕماسة، 2/811( قمٚمؿ إؾمٚمقب واًمٜمٔمرية اًمبٜمائّٞمة، صالح ومْمؾ، 1) . واٟمٔمر: اًمٜمٔمريَّ

 .25راُمان ؾمٚمدن، ص
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، وإٟمام شمرضمع إمم أدسمّٞمةوهمػم  أدسمّٞمةومال شمقضمد ُمقضققمات وٓ أًمٗماظ  قمٜمٍم ُمٗمرد سمٕمٞمٜمف،

اًمٕمالىمات اًم٘مائٛمة سملم اًمٕمٜماس، ووفمٞمٗمة شمٚمؽ اًمٕمٜماس اًمتل ختتٚمػ شمبًٕما ًمٕمقاُمؾ ٟمّمّٞمة 

وومقق ٟمّمّٞمة، ومإُمر ًمٞمس سمقضمقد شم٘مٜمّٞمات ضمديدة أو ُمٖمايرة عما هق ُم٠مًمقف، سمؾ 

 ووفمٞمٗمتٝما. وقمالىمة هذه اًمّت٘مٜمّٞمات ُمع اًمٜمَّصسماًمٕمالىمات سملم هذه اًمّت٘مٜمّٞمات 

ٔمؿ قمٜمد قمبد اًم٘ماهر اًمـُجرضماين ًمٚمٗمٙمرة ذاهتا؛ وم٘مد رومض وىمد شمٓمرىمت ٟمٔمرية اًمٜمَّ 

اًمـُجرضماين أن حت٘مؼ اًمٙمٚمٛمة اعمٗمردة ُمزّية أو وفمٞمٗمة مجاًمّٞمة سمٛمٕمزٍل قمـ قمالىماهتا ُمع 

ٞماق اًمٕمام؛ ذًمؽ أنَّ اًمٙم إفػاظ ادػردة... مل ُتوضع ُفتعَرف » ٚمامت إظمرى وُمع اًمسِّ

ًمٙمـ ، (1)«إػ بعض، ؾقعرف ؾقام بقـفام ؾوائدمعاكقفا دم أكُػسفا، وفؽن ٕن ُيَضم  بعضفا 

ٙمالٟمٞملم-غم اعمٕمٜمكاًمـُجرضماين يمان يٕمقل قم ، واًمٙمٚمٛمة اعمٗمردة قمٜمده ٓ  -سمخالف اًمِمَّ

ٞماق اعمقضمقدة ومٞمف ا إفػاظ ٓ ُتػقد حّتى ُتمّفف رضًبا خاصا »و، ُمٕمٜمك هلا سمٛمٕمزل قمـ اًمسِّ

ـقب وافّستقبمن افّتلفقف، وُيعَؿُد هبا إػ وجٍه دون وجٍه من   . (2)«افس 

ٙمالٟمٞملم ؾمقى  وإنَّ  ة متؿوضعة دم بـى مؼدرات فغوي  »إدب ُما هق قمٜمد اًمِمَّ

ة، وتمد ي اخؾق  ل افواؿع، بل تتكف بعالؿاهتا افد  افـ ص ومستوياته، وهي ٓ متث  

اًمِّمٙمالين ، وىمد رأت آن ضمٞمٗمرؾمقن ذم اًمٜمَّ٘مد (1)شوطقػتفا إدبق ة، ظز تؾك افعالؿات

ادوؿف من »شمٓمّٚمٕمات ُمٖمايرة متاًُما قماّم ؾماد ـمقياًل؛ ومٗمل شمٜمٔمػمهؿ ًمٗمٙمرة )إدسمٞمَّة( شمٖمػمَّ 

                                                           

 وُما سمٕمدها. 31. واٟمٔمر: ص811( دٓئؾ اإلقمجاز، ص7)

 .3( أرسار اًمبالهمة، ص2)

اسمع اهلجري، ُمراد طمسـ ومٓمقم، ص1) ل ذم اًمٜمَّ٘مد اًمٕمريب ذم اًم٘مرن اًمرَّ  .28( اًمتَّٚم٘مِّ
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اد يـظرون إػ  إدبق ة من خالل آشتخدام  افؾُّغةادمّفف بشؽل أشاد، وأخذ افـُّؼ 

ز ظذ  افؾُّغةافوطقػي فؾوشائل إدبق ة. وأصبح معروًؾا أن  ـّ احلؼقؼة ؽر إدبق ة تر

إدبق ة ؾنّن ادرجعّقة أمر  افؾُّغةادرجعّقة دون آفتػات إػ افوشائل إدبق ة...، وأّما دم 

ؽر ذي موضوع...،]وؿد[ أؿام افّشؽالكقون كوًظا من آكػصال بغ إدب وادمّفف 

إدب واحلؼقؼة، وأّدى ذفك إػ تغّر أشاد دم إظراف افّتؼؾقدية افتي طّؾت تـظر إػ 

 . (7)شؾؼط من خالل ثـائّقة افّشؽل وادضؿون

ٓ شمسٕمك وراء اٟمٞمّة اًمتل حتٛمؾ ىمٞمٛمة ذم ذاهتا، وُمـ اًمٜمِّماـمات اإلٟمس ٕدسمّٞمةوما

اًمٕمٛمٚمٞمة  اًمٚمُّٖمةهمرض  ومٝمذاهمايات ظمارضمٞمة؛ يماًمتقاصؾ سملم اًمٜماس وٟم٘مؾ أومٙمار ُمٕمٞمٜمة؛ 

ٖمةاًمتل هل وؾمٞمٚمة ٓ هماية. أُّما  وهذا اًمٙمالم  ،(2)ذاهتا ٓ وؾمٞمٚمةة ومٝمل هماية ذم دسمٞمَّ إ اًمٚمُّ

ٕمرحيٞمؾ  أنَّ ُما خيٚمؼ يروون ٙمالٟمٞملم اًمِمَّ  أنَّ ، واًمقاىمع إمم صٜمٕمة ختٚمق ُمـ أي ُمٕمٜمك اًمِمِّ

ص ُمـ ُمٕمٜماه، ومٝمؿ وم٘مط مل يٜمٔمروا إمم ؿ مل جيردوا اًمٜمَّ صمٖمة ٓ اعمٕمٜمك، وُمـ إدب هق اًمٚمّ 

 ٞماهمةٞماهمة ذم آن، وماًمّمِّ واًمّمِّ  اعمٝمتؿ سماعمٕمٜمك سمخالف اًمـُجرضماين ،اعمٕمٜمك ذم حتٚمٞمٚمٝمؿ إدب

ًٓ خمتٚمًٗما قمـ اعمٕمتاد.  قمٜمده هل ـمريؼ ًمٚمقصقل إمم اعمٕمٜمك وصق

اًمٜمّٔمرات اًمّساًمٗمة ًمألدب وقمّده ُمرآة ًمٚمقاىمع، وريمزوا  إذن رومض اًمِمٙمالٟمٞمقن

ي٘مقم سمإدسمٞمَّة،  وقمغم اؾمت٘مالل اًمٕمٛمؾ إديب اًمذياهتامُمٝمؿ قمغم إدسمٞمَّة ذم اًمٜمَّص، 

                                                           

  .75( ٟمٔمرية اًمٜمَّ٘مد إديب احلديث، يقؾمػ ٟمقر قمقض، ص7)

وؾمٞمَّة إمم أظمالىمٞمَّات اًمتَّاريخ، شمزومٞمتان شمقدوروف وضمان ومػميٞمف، 2) ٙمالٟمٞمَّة اًمرُّ ( اٟمٔمر: ُمـ اًمِمَّ

 . 71و75ص
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أن حيددوا بروح »َؾ اٟمٓمالىًما ُمـ هذه اًمٗمٙمرة، وىمد همدت ضمّؾ قمٜمايتٝمؿ ٚمَّ وقمٚمٞمف جيب أن حُي 

ظؾؿّقة كامذج تصويرّية وؾرضقات تػّّس افؽقػّقة افتي تـتج هبا افوشائل إدبق ة تلثرات 

مجافقة )إشتطقؼّقة( وافؽقػقة افتي يتؿقز هبا إديب ظن ؽر إديب ظذ افرؽم من اتصافه 

ا فؾُّغةبه .....، ]و[ ؾفؿوا إ  .(7)شدب بوصػه اشتخداًما خاصا

ٕمروىمد ظَمّص شمقدوروف  ة سمدراؾمة ُمستٗمٞمْمة، وأوٓها قمٜماية أّي قمٜمايةاًمِمِّ  ،يَّ

عرفقس افعؿل إديب دم حد ذاته هو موضوع »جمارًيا يايمبسقن ذم يمثػم ُمـ رؤاه:  ي ة، افش 

هو خصائص هذا اخلطاب افـّوظي افذي هو اخلطاب إديّب. وـل ظؿل  ؾام تستـطؼه

ّٓ إكجاًزا من إكجازاهتا  ّٓ جتّؾًقا فبـقة حمددة وظاّمة، فقس افعؿل إ ظـدئٍذ ٓ يعتز إ

ادؿؽـة. وفؽل ذفك ؾنّن هذا افعؾم ٓ ُيعـى بإدب احلؼقؼي بل بإدب ادؿؽن، 

جّردة افتي تصـع ؾرادَة احلدث إديب؛ أي وبعبارة أخرى ُيعـى بتؾك اخلصائص اد

وهل ذم اهتامم مماصمؾ شمٜمّٔمر   ظمّمقصّٞمات اًمٜمَّص اعمقضمقد ومٕماًل،شمبحث ذم اًمتل (2)شإدبق ة

ـمارطمًة اخلّمائص اًمتل عما جيب أن يٙمقن قمٚمٞمف اًمٜمَّص إديب؛ أي اًمٜمَّص اعمقضمقد سماًم٘مّقة، 

إمم اًمّتجديد اًمذي يٜمٕمش اًمٜمَّص وجيٕمٚمف ، وهادومة شمّمٜمع إقمامل إدسمٞمَّة اًم٘مائٛمة واعمٛمٙمٜمة

  يٜمتسب إمم ؿمجرة إدب.

                                                           

وؾمٞمَّة، ومٙمتقر  .21(  اًمٜمٔمرية إدسمٞمَّة اعمٕماسة، راُمان ؾمٚمدن، ص7) ٙمالٟمٞمَّة اًمرُّ واٟمٔمر: اًمِمَّ

 .73إيرًمٞمخ، ص

ٕمرّية، ( 2)  .73ُمٕمجؿ ُمّمٓمٚمحات ٟم٘مد اًمّرواية، ًمٓمٞمػ زيتقين، ص. واٟمٔمر: 21صاًمِمِّ
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ٕمرسمٜمك ضمان يمقهـ ُمٗمٝمقم وىمد  ة قمغم )آٟمزياح(، واًمِمِّ ٕمريَّ قمٜمده اٟمزياح قمـ  اًمِمِّ

، ويرى أّٟمف ُمـ اًمٕمسػم أن شمتح٘مؼ ؿمٕمرّية ٟمص ُما شمبًٕما ًمٕمٜماس جمردة؛ إذ ٓ اًمٚمُّٖمةىماٟمقن 

 .  (7)ٜمَّص واًمٕمالىمات اًم٘مائٛمة سمٞمٜمٝماسمد ُمـ اًمٜمٔمر إمم ُمقىمع شمٚمؽ اًمٕمٜماس ذم اًم

شمبٖمل إدسمٞمَّة ُمٕمرومة ظمّمقصّٞمة اخلٓماب إديب، وشم٘مقم قمغم آٟمزياح؛  وهٙمذا    

ٕمرٓ ؾمٞمام ومإدب و ذم اؾمتٕمامًمف ًمٚمُّٖمة حياول اؾمتٖمالل يمؾ ـماىماهتا اعمٕمجٛمّٞمة  اًمِمِّ

يمٞمبّٞمة واًمدًٓمٞمَّة، وُمـ شمقاؿمج هذه اًمٕمٜماس شمٜمبع اًمَقفمٞمٗمة اجلاََمًمِٞمَّة، ومال  واًمّّمقشمّٞمة واًمؽمَّ

ٞماق، وُما جيٕمؾ اًمٙمالم أدسًما هق اٟمتٔمام ُمٙمّقٟماشمف ذم ؿمبٙمة ُمـ  وضمقد ًمألدسمّٞمة ظمارج اًمسِّ

ضمقد ذم وفمٞمٗمة هذه اعمٙمقٟمات ضٛمـ اًمٜمَّص مما يٚمٖمل واًمٕمالىمات، وشمتٛمثؾ إدسمٞمَّة 

 ومما يٕمٜمل شمبّدل وفمائػ اًمت٘مٜمٞمات إدسمٞمَّة شمبًٕما عمقاىمٕمٝما.  قمٜماس أدسمٞمة سمٛمٕمزل قمـ اًمٜمَّص

 

 

 

 

                                                           

ٕمريَّة، ص7)  .25( اٟمٔمر: سمٜمٞمة اًمٚمُّٖمة اًمِمِّ
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   (1)[: افت غريب2] 
Estrangement:   

ز اًمٜمَّ٘مد إديب    ذم اًم٘مرن اًمٕمنميـ قمغم اًمتِّ٘مٜمٞمَّات اًمٗمٜمٞمَّة اًمتل شمسٝمؿ ذم شمٕمددريمَّ

ًٓمة، سمام يٙمتٜمٗمف ُمـ أؾماًمٞمب وشمريمٞمبات ُمّمقهمة صٞماهمًة (2)اعمٕمٜمك ، وإدب ُمتٕمدد اًمدِّ

سمقاؾمٓمة اًمّت٘مٜمّٞمات اًمتل شُمِمّٙمؾ  اًمٚمُّٖمةخمتٚمٗمًة قمـ اًمٙمالم اًمٕمادي، وشمتح٘مؼ إدسمٞمَّة ذم 

وشمبٕمًا ًمٓمري٘مة شمريمٞمب اًمٙمالم اعمٖمايرة قمام هق  اٟمزياطًما قمـ اًمٜمّٛمط اعمٕمتاد ُمـ اًمٙمالم،

 اًم٘مدرة قمغم اإلحياء سمٛمدًمقٓت قمدة.اًمٚمَّٗمٔمة قمـ ُمدًمقهلا ُمٙمتسبة ؾمائد، شمٜمحرف 

 ذم اًمٕمٛمؾ إديب هق ُمبدأ ضمقهريٌّ ُمٗمٝمقم يمرس إًمٗمة اًمتَّٖمريب أو آآًمٞمَّة أو و

احلػاظ ظذ كضارة »ّٟمف ُمـ اًمٕمسػم ويرى ومٙمتقر ؿمٙمٚمقومسٙمل أ قمٜمد اًمِمٙمالٟمٞملم،

فؾؿوضوظات، ؾؿطافب افوجود افعادي حتت م ظذ اإلدراـات أن تصبح آفقة   إدراـتـا

افوؿع ...، ومفّؿة افػن حتديدًا هي أن يعقد إفقـا افوظي بإصقاء افتي أصبحت 

                                                           

ة؛ ُمٜمٝما: اًمتَّبٕمٞمد، آظمتالف، اًمتَّخارج، سمٞمد أنَّ  Estrangement   ( شُمِرضمَؿ ُمّمٓمٚمُح 7) شمرمجاٍت قمدَّ

مجات ؿمٞمققًما ذم اًمٙمتب اًمٜمَّ٘مدّية. وخيتٚمُػ ُمٗمٝمقم اًمتَّٖمريب قمٜمد  شمرمجتف سمـ اًمتَّٖمريب هل ُمـ أيمثر اًمؽمَّ

وس قمـ ُمٗمٝمقم اًمتَّٖمريب قمٜمد ٙمالٟمٞملم اًمرُّ اقمر واًمٙماشمب اعمرسطمل إعماين سمرشمقًمد سمرخيت. أُمّ  اًمِمَّ ا اًمِمَّ

ا قمٜمد سمرخيت  ٙمالٟمٞملم ومٞمٕمٜمل يمرس اًمٓمري٘مة اعم٠مًمقومة ذم صٞماهمة اًمٙمالم، وأُمَّ ُمٗمٝمقم اًمتَّٖمريب قمٜمد اًمِمَّ

ر أن ُما  خّمٞمات، وشمذيمُّ ومٝمق شم٘مٜمٞمة ختصُّ اعمرسح، وهتدف إمم ُمٜمع اجلٛمٝمقر ُمـ اًمتَّامهل ُمع اًمِمَّ

 ٘ماء سماًمققمل. يِماهدوٟمف متثٞمؾ وًمٞمس طم٘مٞم٘مة، وماعمرسح قمٜمد سمرخيت ًمٞمس ًمٚمتَّامهل، وإّٟمام ًمالرشم

 An Introduction to Literature, Criticism and Theory: ( اٟمٔمر2)
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؛ مما ي١مصّمر ذم شمريمٞمب اًمٜمَّص، ويٙمسبف ؾمٛمة (7)شموضوظات ملفوؾة فوظقـا افقومي ادعتاد

ة ذم اًمتِمٙمٞمؾ اًمٚمُّٖمقي شمقًمد اإلحياء اًمذي يٕمد إدسمٞمَّة، وهذه اخلّمقصّٞمة واعمٖماير

 .اًمٕمادية اًمٚمُّٖمةٓ ي٘مرره، وذًمؽ قمغم قمٙمس ورضورة ًمألدب؛ ومإدب يقطمل سماعمٕمٜمك 

ٙمالٟمٞمقن سماعمقضققمات، وإٟمَّام سمٓمري٘مة قمرضٝما؛ ًمذا ريمزوا  وسمذًمؽ مل هيتؿ  اًمِمَّ

ث اثافّتعّود يػسس إظامل وادالبس وإ» ر اًمتٖمريب؛ إذ إنَّ صمقمغم اًمقؾمائؾ اًمتل شمٜمتج أ

وافزوج واخلوف من احلرب...، ويوجد افػن فعل  اإلكسان يسسد إحساس احلقاة؛ 

يوجد فقجعل اإلكسان حيس بإصقاء،... وتؼـّقة افػن هي جعل إصقاء ؽريبة، جعل 

مجافقّة إصؽال صعبة، مضاظػة، صعوبة اإلدراك وضوفه؛ ٕن  ظؿؾّقة اإلدراك ؽاية 

بـػسفا ويـبغي أن يطال أمدها، افػن شبقل ٓختبار )ؾـّقة( افّقء، أّما افّقء كػسه 

هٜما ، ومآقمتٞماد يٛمحق اإلطمساس سمإؿمٞماء مجٞمٚمة يماٟمت أم ىمبٞمحة، و(2)شؾؾقس بذي ؿقؿة

شمتبدى وفمٞمٗمة اًمتٖمريب ذم اًمٓمري٘مة همػم اعم٠مًمقومة ًمٕمرض ومٙمرة ُما وًمٞمس ذم اإلشمٞمان سمٛمٕمٜمك 

يٖمػم ُمـ اؾمتجاسمتٜما ًمألؿمٞماء؛ ذًمؽ أن همرض اًمٗمـ يتٛمثؾ ذم ضمٕمؾ  ؛ مماةأو ومٙمرة ضمديد

 اعمتٚم٘مل حيس سمإؿمٞماء، ٓ أن يتٕمرف إًمٞمٝما. 

اًمتٖمريب ٟمقاة اإلدراك اإلؾمتٓمٞم٘مل وُمٜمبع اًم٘مٞمؿ اًمٗمٜمٞمة، وهق يٕمٜمل ويِمٙمؾ 

وس صمالصمة أؿمٞماء خمتٚمٗمة؛ ومٕمغم ُمستقى متثٞمؾ اًمقاىمع  يٕمٜمل  ٙمالٟمٞملم اًمرُّ سماًمٜمسبة إمم اًمِمَّ

                                                           

ة إدسمٞمَّة اعمٕماسة، راُمان ؾمٚمدن، ص( 7)   .21اًمٜمٔمريَّ

ة إدسمٞمَّة اعمٕماسة، واٟمٔمر: . 22ٟمٔمريَّة إدب ذم اًم٘مرن اًمٕمنميـ، ك.م.ٟمٞمقشمـ، ص ( 2) اًمٜمٔمريَّ

  .11وُمٗمٝمقُمات ذم سمٜمٞمة اًمٜمّص، جمٛمققمة ُم١مًمٗملم، ص .14و21راُمان ؾمٚمدن، ص
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ائع، يٕمٜمل اًمبٕمد قمـ آؾمتٕمامل اًمٚمُّٖمقي اًمِمَّ  اًمٚمُّٖمةآظمتالف قمـ اًمقاىمع، وقمغم ُمستقى 

ُمستقى اًمديٜماُمٞمة إدسمٞمَّة ي٘متيض هذا اعمّمٓمٚمح اًمٕمام آٟمحراف قمـ اعمٕمٞمار اًمٗمٜمل  وقمغم

 . (7)اًمسائد أو شمٖمٞمػم هذا اعمٕمٞمار

ة قمٜمف، واعمٝمؿ هق اًمٕمٛمؾ إديب جمٛمققمة ُمـ اًمّت٘مٜمّٞمات اًمتل شُمزيح آقمتٞماديّ وإنَّ 

 اًمٚمُّٖمةُما يٛمّٞمز ، وDefamiliarizing أو اًمٜمّازع ًمألًمٗمة Estranging إصمر اعمٖمّرب

آظتقادّية بطرائق صّتى، ؾتحت ضغط افّصـعات  افؾُّغةأِّنا )تشّوه(  »هق إدسمٞمَّة 

آظتقادّية، وتتؽّشف، وتتؾوى، وتتداخل، وتتطاول، وتـؼؾب،  افؾُّغةإدبق ة، تتشدد 

 . (2)شوتؼف ظذ رأشفا، إِّنا فغة )ُجِعَؾت ؽريبة(

آؾمتخدام اًمٕمادي ًمٚمُّٖمة يٙمقن هدومف ف؛ ذًمؽ أنَّ أدسمٞمَّتَ  إدَب  وُيٙمِسُب اًمتَّٖمريُب  

يقًّمد  اًمٚمُّٖمةشمقصٞمؾ رؾماًمة ُما، ذم طملم أّن هذا اخلروج قمـ اًمٜمٛمط اعم٠مًمقف ذم اؾمتخدام 

ًٓمٞمَّةاًمَقفمٞمٗمة اجلاََمًمِٞمَّة، وهذا ٓ يٚمٖمل  ٕمر، وإُمر هٜما أوًمقّيات، ومٖماية اًمقفمٞمٗمة اًمدِّ  اًمِمِّ

ة عما  اًمٚمُّٖمةوىمد شمٙمقن ىمدرهتا قمغم اإلسمالغ أيمؼم ُمـ  دًٓمٞمَّة،مجاًمّٞمة ىمبؾ أن شمٙمقن  اًمٕماديَّ

ارئ، ويتجغّم اًمّرصٞمد مما يزيد ُمـ شم٠مصمػمها ذم اًم٘م ؛رصٞمد دٓزمُمـ شمتٛمتع سمف ًمٖمة إدب 

ٕمرٓزم ًمٚمُّٖمة اًمدِّ  ة سماٟمْمقائٝما اًمِمِّ  .(1)«خرق افعادة افؾُّغوية» قمغم شم٘مٜمٞمات ىمقاُمٝمايَّ

                                                           

وؾمٞمة، ومٙمتقر إيرًمٞمخ، ص7) ٙمالٟمٞمَّة اًمرُّ  .714( اٟمٔمر: اًمِمَّ

 . 73( ٟمٔمريَّة إدب، شمػمي إيٖمٚمتقن، ص2)

اٟمٔمر: ؿمٕمرّية آٟمزياح سملم قمبد اًم٘ماهر اجلرضماين و .11اعمٖماُمرة اًمٜمَّ٘مدّية، ٟمٕمٞمؿ اًمٞماذم، ص (1)

 .271وضمان يمقهـ، ؾمٕماد سمقحلقاش، ص
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اعمٕمٜمك ُمتٕمدد، هٙمذا إدسمٞمَّة سماًمؽمايمٞمب اًمزاظمرة سماعمٕماين اعمتٕمددة، وم اًمٚمُّٖمةوشمٕمج 

، ومال ىمقَل ؾِمٛمتفُ  هتبفُ ات اًمتل ٘مٜمٞمَّ ذم ذًمؽ شمٚمؽ اًمتِّ  ٕمٞمٜمفُ ٝمائل يُ هق إدب، ي٠مسمك اًم٘مقل اًمٜمِّ 

سحًيا واضًحا؛ إذ إّن ًمألدب ٟمّمٞمًبا ُمـ اًمٖمٛمقض ذم ًمٖمتف ذاك اًمٖمٛمقض اًمذي يرىمك 

اإلهبام وافؾبس من أهم خصائص افّرشائل ادرـّزة دم كػسفا ـذفك؛ وأّوهلا »سماعمٕمٜمك، و

عر عر؛ وهلذا ؾنّن افؾبس يؽؿن دم جذور افش   .(7)شافش 

، اًمٚمُّٖمةوإدب جيذب اًم٘مارئ سمام يٙمتٜمٗمف ُمـ همٛمقض؛ إذ يستثٛمر اعمبدع ـماىمات 

ُمـ ظمالل اًمٚمجقء إمم آٟمحراومات قمـ اعمٕمٞمار، وماًمٜمّٗمس شمتقق إمم اجلديد، وهذا 

آٟمحراف همدا قماُماًل ُمٝماًم ذم ظمٚمؼ آظمتالف وُمـ صمؿ إدسمٞمَّة واًمَقفمٞمٗمة اجلَاَمًمِٞمَّة ذم 

)آظتقادّية( افتي  افؾُّغة، بخالف افؾُّغة( من ؾإدب كوع  )خاص»اًمٜمُّّمقص، 

كستخدمفا ظذ كحو صائع، بقد أّن تعقغ اكحراف ما يؼتيض افؼدرة ظذ حتديد ادعقار 

افذي حيقد ظـه...، افػؽرة  افتي مػادها أّن ثّؿة فغة )معقارّية( وحقدة بؿثابة ظؿؾة 

ظة وهم، ؾلّية فغة ؾعؾّقة مشسـة يتؼاشؿفا ـل أؾراد ادجتؿع بافّتساوي، هي أخدو

ين واجلـس وادـزفة  ا من اخلطابات، تتخافف تبًعا فؾطبؼة وافد  تتلّفف من جمال معّؼد جدا

دم مجاظة أفسـقّة وهؾؿجرا، وٓ يؿؽن بلّية وشقؾة أن تؽون موّحدة ظذ كحو حُمَْؽم 

   .(2)شمتامثؾة وحقدة

                                                           

 .2/813( قمٚمؿ إؾمٚمقب واًمٜمٔمرية اًمبٜمائّٞمة، صالح ومْمؾ، 7)

 .71( ٟمٔمريَّة إدب، شمػمي إيٖمٚمتقن، ص2)
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يمثرة آؾمتخدام تداول ُمـ طمٞمث اًمٙمثرة أو اًم٘مّٚمة، ذًمؽ أنَّ وذًمؽ يٕمقد إمم اًم 

حتٞمؾ سمٕمض اًمّتٕماسمػم إدسمٞمَّة اعمٖمّرسمة أصاًل إمم شمٕماسمػم ُمبتذًمة، ومٚمٚمتداول أصمٌر ذم اًمتٖمريب، 

افـ ص إصدُّ )كثرّية( من افؼرن اخلامس ظؼ ؿد يبدو »ومـ ، وإُمر ذم ذًمؽ ًمٚمزُمـ أيًْما

ا( بافـّسبة فـا افقوم  ، وهذا ي٘مقد إمم اًم٘مقل: (7)شبسبٍب من افتزامه مفجور افؽالم)صعريا

ُيدرج ضٛمـ إـمار إديب، وًمٞمس يمؾ ُما هق ضٛمـ  اًمٕمادّيةٌ  اًمٚمُّٖمةقمـ  ؾُّ اظمتالفًمٞمس يم

اًمٕمادّية خيٚمق ُمـ آٟمزياح، ومإُمر يبتٕمد قمـ اًمت٘مٕمٞمد اعمٓمٚمؼ وي٘مؽمب ُمـ اًمٜمّسبّٞمة  اًمٚمُّٖمة

ُمـ( شمتحّٙمؿ ذم أدسمٞمَّة/ ؿمٕمرّية شمريمٞمٍب شمبًٕما ًمٕمقاُمؾ وُم١مصّمراٍت ومقق ٟمّمّٞمة )اًم تداول، اًمزَّ

 ُما.

أّن ادعاير وآكحراؾات تتبّدُل من شقاق اجتامظي أو »وىمد أدرك اًمِّمٙمالٟمٞمقن 

عروأّن ) -تارخيي إػ آخر مـي افذي جتد كػسك افش  ( هبذا ادعـى يتوّؿف ظذ ادوؿع افز 

)مغّربة( ٓ يضؿن أن تؽون ـذفك دم ـل  زماٍن ومؽان،  افؾُّغةؾقه...، ]ؾـ[ ؿطعة من 

ّٓ ؿبافة خؾػّقة أفسـّقة معقارّية معّقـة، وإذا ما تبّدفت هذه اخلؾػّقة ؾنّن  ؾفي فقست مغّربة إ

   .(2)شافؽتابة تؽفُّ ظن ـوِنا ُمْدَرـًة بوصػفا أدبق ة

ا أدسمٞمًّا؛ إذ  شمريمٞمب أديب ىمد يمثرة اؾمتخدام هذا يٕمٜمل أنَّ ًمٞمس يمؾ اٟمزياح خيٚمؼ ٟمّمًّ

شمداوًمّٞمة اظمتالٍف ُما شم١مدِّي إمم ضمٕمؾ واجلامًمٞمة اعمخّمقصة ذم ٟمصٍّ ُما،  يسٚمُب ُمٜمف وفمٞمٗمتف

ؾؼدان إدوات إدبق ة فؼدرهتا ظذ افتغريب إػ افتؿققز »دي ١موىمد ي اعمختٚمػ ُم١مشمٚمًٗما،

                                                           

  .71و 71( ٟمٔمريَّة إدب، شمػمي إيٖمٚمتقن ، ص7)

  .71( اعمّمدر ٟمٗمسف، ص2)
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افتغريبي فألداة ذفك أن  ادػعول  (؛Function    ( و )افوطقػةDevice بغ )إداة 

ٓ يعتؿد ظذ وجودها ـلداة، وإّكام ظذ وطقػتفا ضؿن افعؿل افذي تظفر ؾقه، ؾإداة 

ؾام يؿؽن ثافواحدة يؿؽن أن تستخدم دم تلدية جمؿوظة متـوظة من افوطائف ادؿؽـة م

 .(7)شٕدوات خمتؾػة أن تشسك دم تلدية وطقػة واحدة

ٙمالٟمٞمَّةو افـظام افعالئؼي بعد »ُمٗمٝمقًُما ًمألدب سمقصٗمف رضسًما ُمـ  ىمد ـمرطمت اًمِمَّ

أن ـان كظاًما مطؾًؼا؛ أي هو كظام يتغّر بػعل افّتاريخ، وهو افذي ُيشّؽل افبعد 

فألدب؛ ذفك أّن افوشائل إدبق ة ٓ يؿؽن أن تظل ظذ حاهلا دم ـل  (2)افدايؽروين

د، وذفك حتى ٓ يعتاد افـاس افعصور؛ إذ جيب أن تتغر من أجل أن يوفد إدب اجلدي

هذه افوشائل ؾتػؼد وطقػتفا إدبق ة، وٓصّك أن مثل هذا افرأي يدظو إػ أن ُيـظر إػ 

افّتؼؾقد إديب ٓ ظذ أّكه خط متواصل، وإّكام ظذ أّكه خط متؼّطع بحقث يمد ي هذا 

                                                           

 .33ة، آن ضمٗمرؾمقن وديٗمٞمد رويب، صثحلدياًمٜمٔمرية إدسمٞمة ا( 7)

؛ أي دراؾمة شمٓمقر اًمٚمٖمة و شمٖمػم قمٜماسها قمؼم هق اًمبٕمد اًمتَّارخيل؛ Diachronic اًمدايٙمروٟمٞمؽ (2)

؛ اًمبٕمد أين اًمذي يٕمٜمل دراؾمة اًمٚمٖمة ذم زُمـ  Synchronic   اًمتَّاريخ،  قمغم قمٙمس اًمسايٙمروٟمٞمؽ

 .71و71، صاعمٕماسة، ؾمٕمٞمد قمّٚمقشُمٕمجؿ اعمّمٓمٚمحات إدسمٞمَّة ُمٕملم. اٟمٔمر: 



    

 

 
 
 

 

127 

اُمؾ ومقق اًمٜمَّّمّٞمة شم١مصّمر اًمٕمق، وم(7)شافّتؼّطع إػ ظؿؾّقة إصالح وجتديد مستؿّرة فؾـظام إديب

 . ذم اًمَقفمٞمٗمة اجَلاَمًمِٞمَّة

يٚمحظ شم٘مارب ُمّمٓمٚمح )ُمٕمٜمك اعمٕمٜمك( اًمذي ـمرطمف اًمـُجرضماين وُمّمٓمٚمح و      

ٙمالٟمٞملم وس )اًمتٖمريب( قمٜمد اًمِمَّ اًمذي ي٘مقم قمغم آسمتٕماد قمـ اًمٜمٛمط اعم٠مًمقف، إٓ  اًمرُّ

( قمغم أصمر اًمت٘مٜمٞمة ذم صٜمع أن اًمـُجرضماين ريمز ُمـ ظمالل طمديثف قمـ )ُمٕمٜمك اعمٕمٜمك

ًٓمة اعمستؽمة ويماٟمت هل إهؿ قمٜمده؛ إذ شمٗم إدب سح اعمجال ًمت٠مويالت وقمغم أصمر اًمدِّ

ًمٙمـ يبدو اًمٗمرق سملم اًمٓمروملم  ة.اجلامًمّٞمة ُمع اًمقفمٞمٗمة اًمدًٓمٞمَّ اًمقفمٞمٗمة  ؿمّتك، ومؽمشمبط

ر صموؾمٞمٚمة وهدومًا دون آًمتٗمات إمم أ اًمٚمُّٖمةضماقمٚملم سماًمِمٙمؾ  اًمِمٙمالٟمٞمقناهتؿ قمٜمدُما 

وقمقًمقا قمغم ُمٗمٝمقم )اًمتٖمريب( سمقصٗمف شم٘مٜمٞمة شمزيح آقمتٞمادية  ،اًمٚمٖمة إدسمٞمَّة ذم اعمٕمٜمك

ٓ ،قمـ اًمٙمالم ًمة، وهؿ مل وماهلدف ُمـ إدب قمٜمدهؿ هق إطمداث أصمر وًمٞمس شمٕمٛمٞمؼ اًمدِّ

ًٓمة، ًمٙمـ يروون أن  وآية قمدم إهمٗماهلؿ  ،اعمٕمٜمك ٓ يسٝمؿ ذم صٜمع إدسمٞمَّةيٖمٗمٚمقا اًمدِّ

يماٟمت ٟمٔمرة  وىمد ا ًمٚمسٞماق.اًمت٘مٜمٞمة ختتٚمػ وفمٞمٗمتٝما شمبٕمً  اعمٕمٜمك هق أَنؿ أيمدوا أنَّ 

ٙمالٟمٞملم ذم رومْمف ًمٚمٛمٕمٜمك ذم شم٘مٞمٞمٛمف  اًمـُجرضماين أقمٛمؼ، ومٝمق وإن اؿمؽمك ُمع اًمِمَّ

ًمٞمس اعمٕمٜمك هق احلاُمؾ  رومض اعمٕمٜمك سماعمٓمٚمؼ؛ ومٝمق ي٘مّمد أن يًمألدب، إٓ أٟمف مل

ٕٟمف ُمـ اعمٛمٙمـ اًمتَّٕمبػم قمـ اعمٕمٜمك ذاشمف شمٕمبػًما ُم٠مًمقوًما وآظمر  ؛ًمألدب، وإٟمام اًمّمٞماهمة

يمٞمب واًمٚمَّٗمظ وم٘مط مها اعمٙمقٟمان ًمألد ،أديب.. ب ًمٙمـ ٓ أدب دون ُمٕمٜمك، ومٚمق يمان اًمؽمَّ

                                                           

ة اًمٜمَّ٘مد إديب احلديث، يقؾمػ ٟمقر قمقض، ص7)   .75و71( ٟمٔمريَّ
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وذم إصؾ جيب أن يتبع  ،يمٞمٗمام اشمٗمؼأصقات ُمرشمبة ٓؾمتحال إدب جمرد أًمٗماظ و

  شمرشمٞمب إًمٗماظ اعمٕمٜمك ٓ أن شمّماغ إًمٗماظ ىمبؾ أن يقضمد اعمٕمٜمك...

ٙمالٟمٞم اهتؿ وقمٚمٞمف       وس ذم اًمبحث قمـ اخلّمقصٞمة إدسمٞمَّة ًمٚمٜمّمقص، قاًمِمَّ ن اًمرُّ

ـ وضمقد وُمٝمام ىمٞمؾ قم وذًمؽ سمتتبع آًمٞمة اًمٓمرق اًمتل يستخدُمٝما اعمبدقمقن ذم يمتاسماهتؿ.

لم إدب وُمٞماديـ يب٘مك هذا ُمـ ىمبٞمؾ شمداول اعمّمٓمٚمحات سم ًمٚمِمٕمر وٟمٔمرّية ًمألدبقمٚمؿ 

 احلٞماة إظمرى.
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وس: ؽالكقغ افرُّ  ثافًثا: افَوطقػة اجَلاَمفِق ة ِظـَد افش 

 مػفوُم افَوطقػة اجَلاَمفِق ة:[: 1]    

ة أٓ وهل: إّن ذُ  ؿماب اخلٚمط ومٙمرةً  إدسمٞمَّة صٗمة يمَِرت ذم سمٕمض اًمٙمتب اًمٜمَّ٘مديَّ

ىمد شمِمٛمؾ شمرايمٞمب همػم إدسمٞمَّة  ًمؽمايمٞمب شمِمَٛمؾ إدب وهمػمه؛ سمٛمٕمٜمك إّن اًمٜمُّّمقَص 

ُـّ ًمذهـ اًم٘مارئ ؾم١ماٌل ُمنموٌع؛ عم  ذم اذا ٓ جيٕمؾ وضمقد هذه اًمؽمايمٞمبأدسمٞمَّة، وهٜما ىمد يٕم

 أدسمًا؟ ُمـ هذه اًمٜمُّّمقص اًمٜمُّّمقص همػم إدسمٞمَّة 

ادجاورة دم حاكة، وهو يعّؾق ؿائاًل )هذه  ماذا فو شؿعت أحًدا ما ظذ افّطاوفة»

دم افواؿع إِّنا فغة )أدبق ة(؛ ِّٕنا  )ؽر أدبق ة(؟خربشة صـقعة!( ؾفل هذه فغة )أديّبة( أم 

مستؿّدة من رواية كوت هامسون )اجلوع(. وفؽن ـقف يل أن أظرف أِّنا أدبق ة؟ ؾفي دم 

قاق يؼول يل: إِّنا أدبق ة،  ز أي اكتباه حمدد ظذ ذاهتا ـلداء فػظي. ]فؽن[ افس  ـّ افـّفاية ٓ ُتر

اٍت متلّصؾة يؿؽن أن مُتّقزها ظن أكواع ذاهتا ؾال متؾك أّية خصائص أو صػ افؾُّغةأّما 

 . (7)شأخرى من اخلطاب

ٞماق  ٞماق، ومٝمؾ اًمسِّ يٕمرض إيٖمٚمتقن ذم يمالُمف اًمّساسمؼ ومٙمرة إدسمٞمَّة ُمـ زاوية اًمسِّ

يمٞمب سمحد ذاشمف؟ إمم أي ُمدى يٛمٙمـ أن  هق اًمذي يسؿ اًمؽمايمٞمب سمإدسمٞمَّة أو ـمبٞمٕمة اًمؽمَّ

يمٞمب أدسمّٞمتف؟ وهؾ شمٙمتسب اًمٙمٚمٛمة أدسمّٞمتٝما عمجّرد وضمقدها يٙمقن ًمٚمسِّ  ٞماق أصمر ذم ُمٜمح اًمؽمَّ

                                                           

 .71و75( ٟمٔمريَّة إدب، شمػمي إيٖمٚمتقن، ص7)



    

 

 
 
 

 

130 

ذم قمٛمؾ أديب؟ وهؾ هٜماك يمٚمٛمة أو شمريمٞمب أديب ذم طمد ذاشمف؟ اًمزظمارف اًمٚمَّٗمٔمٞمة ذم 

يٜمٞمة، هؾ دمٕمؾ شمٚمؽ اعمقاقمظ واإلقمالٟمات أدسًما؟  اإلقمالٟمات واعمقاقمظ اًمدِّ

ف ؿمٙمٚمقومسٙمل اًمٕمٛمؾ  ٕمرقمرِّ  artisticوؾمائٚمف اًمٗمٜمٞمة مجٚمة»ي سم٠مٟمف اًمِمِّ

devices قمٜمًٗما ُمٜمّٔماًم »ويرى يايمبسقن أنَّ إدَب ٟمقٌع ُمـ اًمٙمتاسمِة اًمتل متثِّؾ  ،(7)ش

وهق أيًْما ، Discourse . وإدب إٟمِماء ًمٖمقي(2)شُيرشَمٙمُب سمحؼِّ اًمٙمالم آقمتٞمادي

ٖمقيَّ  ، يتٛمّٞمز ُمـ ؾمقاه ُمـ رضوبLiterary إٟمِماء أديبِّ  ة إظمرى اإلٟمِماءات اًمٚمُّ

ٖمةسمتقفمٞمٗمف  شمقفمٞمًٗما مجاًمٞمًّا، وإن يماٟمت اًمَقفمٞمٗمة اجلاََمًِمٞمَّة ًمٞمست اًمقطمٞمدة ذم إدب، سمٞمد  اًمٚمُّ

ا اًمّسائدة سملم جمٛمققمة اًمقفمائػ اًمتل شم١مدِّهيا  ٖمةأَنَّ ذم إدب؛ وسمسببٝما شمتجغّم  اًمٚمُّ

إدسمٞمَّة إن مل حت٘مؼ اًمقفمٞمٗمة اجلامًمٞمة اًمتل هتتؿ قمٜمد  إذ ٓ ىمٞمٛمة ًمٚمت٘مٜمٞمات؛ (1)إدسمٞمَّة

 .(3)اًمِمٙمالٟمٞملم سماًمدال ذاشمف، وهذا آهتامم سماًمدال ي٘مقد إمم اؾمت٘مالل اًمٕمٛمؾ إديب

                                                           

(7) Russian Formalism, Victor Erlich, p633. 

 .77( ٟمٔمريَّة إدب، شمػمي إيٖمٚمتقن، ص2)

ٕمرية، روُمان يايمبسقن( اٟمٔمر: 1) . وٟمٔمريَّة إدب ذم اًم٘مرن اًمٕمنميـ، 17، صىمْمايا اًمِمِّ

وضمقه اؾمتٚمٝمام، قمبد اًمٜمّبل اصٓمٞمػ، . وسملم اًمٚمٖمقيات واًمٜمَّ٘مد إديب: 721ك.م.ٟمٞمقشمـ، ص

 .773و771، صاعمّمٓمٚمح إديب ذم اًمّث٘ماومة اًمٕمرسمّٞمة احلديثة، قمبد اًمٜمّبل اصٓمٞمػ. و11ص

ة اًمتِمٞمٙمّٞمة، د.و.ومقيمٞمام، ص( اٟمٔمر: 3)   .717اًمبٜمٞمقيَّ
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بإدوات » ٙمالٟمٞملمؼ قمٜمد اًمِمَّ يتٕمٚمَّ  ٘مد احلديثُمّمٓمٚمح ؿمائع ذم اًمٜمَّ  واًمقفمٞمٗمة

وس سمٛمٗماهٞمؿ يماًمِمٙمؾ ىمد اهتؿَّ و، (7)شإدبق ة ضؿن كص معغ ٙمالٟمٞمقن اًمرُّ اًمِمَّ

ت ٟمٔمريَّ (2) واًمقفمٞمٗمة ؾماًمة ووفمائٗمٝما قاصٚمّٞمة ة يايمبسقن اًمٚمِّساٟمّٞمة اًمتَّ ، واهتٛمَّ سمٕمٜماس اًمرِّ

ٕمر/ اجلاََمًِمٞمَّة ُمـ أضمؾ متٞمٞمز اًمقفمٞمٗمة ٖمة، ومٝمدف اًمِمِّ يَّة ُمـ اًمقفمائػ اخلٛمس إظمرى ًمٚمُّ

ؾماًمة اًمتل شمريّمز قمغم ٟمٗمسٝما سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ اًمٕمقاُمؾ اخلارضمة قمٜمٝما هق ُما يٛمٞمز  اًمرِّ

ٕمراًمقفمٞمٗمة   . (1)يَّةاًمِمِّ

سماًمٓمري٘مة أو اًمت٘مٜمٞمة اًمتل شمتح٘مؼ ةها إقمامل إدسمٞمَّة وًمٞمس ٜمل اًمِمٙمالٟمٞمقن وىمد قمُ 

حت٘مَؼ اًمَقفمٞمٗمة اجلاََمًمِٞمَّة ُمرشمبٌط سماٟمٖمالق اًمٜمَّص قمغم ٟمٗمسف وسماهتامُمف  ، ورأوا أنّ (3)سماعمحتقى

اًمذي هيؿ  ٓ )ُماذا( ي٘مقل اًمٜمَّص )يمٞمػ( ١مال وذًمؽ سماًمتقضمف ٟمحق اًمسُّ  سمآًمٞمَّة اًمتَّٕمبػم،

                                                           

ة واًمّتٓمبٞمؼ، قمدٟمان سمـ ذريؾ، ص (7)    .18اًمٜمَّص وإؾمٚمقسمّٞمة سملم اًمٜمٔمريَّ

 .223اٟمٔمر: اًمقفمٞمٗمة اجلاَمًمٞمَّة: اعمٕمٞمار واًم٘مٞمٛمة سمقصٗمٝما طم٘مائؼ اضمتامقمّٞمة، ُمارك اؾمقٟمٞمق، ص( 2)       

وؾمٞمَّة إمم أظمالىمٞمَّات اًمتَّاريخ، شمزومٞمتان شمقدوروف وضمان ومػميٞمف1)  ٙمالٟمٞمَّة اًمرُّ ، ( اٟمٔمر: ُمـ اًمِمَّ

 .214. وُمٕمجؿ اًمّسٞمٛمٞمائّٞمات، ومٞمّمؾ إمحر، ص58ص

   The Penguin  Dictionary of Literary Terms and Literary( اٟمٔمر:  3)

Theory,  J.A. Cuddon, p327 
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دته افّشؽؾق ة حّول افذي جس  جوهر افت  ». ويمان هذا اًمتقضمف (7)ؾمائؾ همػم إدسمٞمَّةاًمرَّ 

وشقة مـذ   .(2)شمـتصف افعؼد افثاين حّتى ِناية افعؼد إّول تؼريًبا من افؼرن افعؼينافرُّ

عر»و فغة، وفؽـّفا فغة حُتدث تلثرات ٓ حُيدثفا، بصورة ثابتة، افؽالم  افش 

ـقز ظادة ظذ ة، يؽون افس  مة فألؽراض افعؾؿق  ستخَد ة ادُ افعادي   افؾُّغةافعادي...، ودم 

شافة ـغاية دم ذاهتا ويؽون افس  ف...، شقاق ادمف   ـقز دم حافة افػن افؾ ػظي ظذ افر 

ا  شافة بوصػه أثًرا ثابًتا وٓ متغّرً وفقست جمرد وشقؾة، ؾافسـقز يؽون ظذ صؽل افر 

أي صٚمة شمرسمٓمف سماًمٕمامل  د ُمـومإدب جمرَّ ، (1)شومستؼاًل أبًدا ظن افظروف اخلارجّقة

ة ًمٚم٘مارئ أو ٗمسٞمَّ وُمٙمٛمـ إدسمٞمَّة ًمٞمس ذم إطمقال اًمٜمَّ  ،ُمتحرر ُمـ احلٞماة هقاخلارضمل، و

أأدب أم ٓ؟ يؽمشمب قمغم وفمٞمٗمتف؛  ، وُمٕمرومة ٟمقع اًمٙمالم(3)ر إديب ذاشمفصمػ سمؾ ذم إاعم١مًمِّ 

ة اًمتل شمٕمتكم سمٕمٞمدان قمـ وفمٞمٗمة إدب اجلامًمٞمَّ  شمقصٞمؾ إومٙمار وٟم٘مؾ اًمقىمائعذًمؽ أن 

حت٘مؼ إظمرى ذم اًمٜمَّص اًمذي يرشمبط  اًمٚمُّٖمةقمرش اًمٜمَّص إديب وشمتِمارك ُمع وفمائػ 

 .(8)رثة سمتح٘مٞم٘مف وفمٞمٗمة إضاومٞمة أو أيموفمٞمٗمتف اجلامًمٞمَّ 

                                                           

 .751ٟمٔمريَّة إدب ذم اًم٘مرن اًمٕمنميـ، ك.م.ٟمٞمقشمـ، ص ( اٟمٔمر:7)

  .23و21( اخلروج ُمـ اًمّتٞمف، قمبد اًمٕمزيز محقدة، ص2)

ة، ضملم ب. شمقُمبٙمٜمز، ص( ٟم٘م1) ٙمالٟمٞمَّة إمم ُما سمٕمد اًمبٜمٞمقيَّ  .11د اؾمتجاسمة اًم٘مارئ ُمـ اًمِمَّ

 .Russian Formalism, Victor Erlich,P628 &634( اٟمٔمر: 3)

 .71ٖمقي ذم ؿمٕمر قمبد اًم٘مادر اجلزائل، وهب روُمٞمَّة، صاًمتَِّمٙمٞمؾ اًمٚمُّ ( اٟمٔمر: 8)
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، وضع أٟمٛمقذج آشمّمال اًمٚمُّٖمةوذم ُمسٕمك يايمبسقن ٓؾمتٙمِماف وفمائػ 

ومٚمٚمُّٖمة وفمائػ قمدة شمتحدد شمبًٕما ًمؽميمٞمزها قمغم أؿمٞماء دون أظمرى ذم قمٛمٚمّٞمة  اإلقمالُمل؛

ة شمقاصؾ . وحتتاج يمؾ قمٛمٚمٞمَّ اًمقفمٞمٗمةذم  ـمري٘مة سمٜمائٝماو اًمٚمُّٖمةر ١مصمّ قاصؾ اًمٚمُّٖمقي، وشماًمتَّ 

وضٕمٝما  قمٜمٍم ُمٜمٝما، وىمد ًمٖمقي إمم ؾمتة قمٜماس، ٓ يٛمٙمـ ىمٞمام شمقاصؾ سم٢مؾم٘ماطِ 

يبٕمث اعمرؾمؾ رؾماًمة إمم اعمرؾَمؾ إًمٞمف، وًمٙمل شمٙمقن ممارؾمة ٛمقذج أيت: يايمقسمسقن ذم اًمٜمَّ 

ؾماًمة شم٘متيض ؾمٞماىًما شمت اًمة وم٢منَّ ومٕمَّ  ؾماًمة ؿمٗمرة هذه اًمرِّ ّمؾ سمف وحتٞمؾ إًمٞمف، يمام شم٘متيض اًمرِّ

ُمِمؽميمة سمٞمٜمف وسملم اعمرؾمؾ اؿمؽمايًما يمٚمٞمًّا أو ضمزئٞمًّا قمغم إىمؾ، صمؿ أظمػًما ىمٜماة آشمّمال سملم 

 اعمرؾمؾ واعمرؾَمؾ إًمٞمف، متٙمٜمٝمؿ ُمـ ممارؾمة قمٛمٚمٞمّة آشّمّمال واحلٗماظ قمٚمٞمٝما:

قاق  افس 

شافة        ادرِشل  ادرَشل إفقه            افر 

 ؿـاة آّتصال

 افّشػرة

ٖمة ويقضمد ًمٙمؾِّ   .(7)قمٜمٍم ُمـ هذه اًمٕمٜماس وفمٞمٗمة خمتٚمٗمة ًمٚمُّ

                                                           

ة، روُمان يايمبسقن، 7) ٕمريَّ ة إدسمٞمَّة اعمٕماسة، راُمان . و25و21ص( اٟمٔمر: ىمْمايا اًمِمِّ اًمٜمٔمريَّ

. وٟمٔمريَّة 774وُمٞمخائٞمؾ سماظمتلم اعمبدأ احلقاري، شمزومٞمتان شمقدوروف، ص .24، صؾمٚمدن

 .721و 728إدب ذم اًم٘مرن اًمٕمنميـ، ك.م.ٟمٞمقشمـ، ص
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وإنَّ احلديث هٜما ٓ خيصُّ إدب؛ إذ يرسي ٟمٛمقذج آشمّمال اًمذي وضٕمف 

د ًمٚمقصقل إمم اًمَقفمٞمٗمة اجلاََمًمِٞمَّة.  يايمبسقن قمغم يمؾِّ واىمٕمة يمالُمٞمة، وهق ذم ذًمؽ يٛمٝمِّ

ٞماق واعمتٙمٚمِّ عما شم٘مدَّ  وشمبًٕما ـُ ؾمّتَة قمٜماَس؛ اًمسِّ ؿ م: إنَّ يمؾَّ طمدٍث ًمٖمقيٍّ يتْمٛم

ٗمرة، وًمٙمؾِّ قمٜمٍٍم ُمـ هذه اًمٕمٜماس وفمٞمٗمٌة  اُمع وىمٜماة آشمِّّمال واًمِمِّ ؾماًمة واًمسَّ واًمرِّ

ٕمرواجلامًمٞمَّة/ اًمٖمقّيةة واعمٞمتة واًمّت٠ميمٞمديَّ ٚمبٞمَّ ة واًمٓمَّ اًمقفمٞمٗمة اًمدًٓمٞمَّة واًمٕماـمٗمٞمَّ ُمٕمّٞمٜمٌة؛   ّية،اًمِمِّ

ؾماًمة وومً٘ما  ؛ ومٗمل اعمٜمٔمقُمات اًمتٕمٚمٞمٛمٞمة شمٕمٚمق ومٞمٝما ًمٚمقفمٞمٗمة اًمٖماًمبةوشمتحدد هقية اًمرِّ

اًمقفمٞمٗمة اًمدًٓمٞمَّة قمغم اًمَقفمٞمٗمة اجلاََمًمِٞمَّة ُما خيرج هذه اعمٜمٔمقُمات ُمـ إدب اًمذي هتٞمٛمـ 

 ّٞمة قمغم اًمقفمائػ إظمرى.اجلامًم ومٞمف اًمقفمٞمٗمة

ٕمرٖمة ذم ًٓمٞمَّة ًمٚماًمقفمٞمٗمة اًمدِّ  يمبسقن أنَّ يرى ياو  ؛ (7)شمٜمخٗمض إمم احلد إدٟمك اًمِمِّ

ٕمراًمَقفمٞمٗمة اجلاََمًمِٞمَّة قمغم إذ هتٞمٛمـ  افوطقػة ادفقؿـة ظذ شائر افوطائف »؛ ومٝمل اًمِمِّ

إخرى وادتحّؽؿة هبا، وافـّاطؿة هلا دم هرمّقة تتسـّم... افّذروة ؾقفا دون ـبر مـازظة 

 .(2)شإخرى افتي تؼـع بسػوح اهلرم أو حتى ظتباتهمن كظراهتا افوطائف 

 ة ذات وفمٞمٗمة واطمدة ًمٚمُّٖمة، وماًمقفمائػ ُمقضمقدة ذم يمؾِّ د رؾماًمة ًمٗمٔمٞمَّ قضَم وٓ شمُ 

شمبًٕما ة ًمٚمرؾماًمة رؾماًمة ًمٙمـ ذم شمرشمٞمب هرُمل خمتٚمػ ًمٚمقفمائػ، وشمتحدد اًمبٜمٞمة اًمٚمَّٗمٔمٞمَّ 

ومٗمل  سماظمتالف اعمجال اعمقضمقدة ومٞمف؛ اًمٚمُّٖمةختتٚمػ وفمٞمٗمة و .ائدة ومٞمٝماٚمقفمٞمٗمة اًمسَّ ًم

                                                           

  Russian Formalism, Victor Erlich, p631( اٟمٔمر: 7)

 15و 11. واٟمٔمر: ص11اُمل وقمبد اًمٜمَّبل اصٓمٞمػ، صٟم٘مد صم٘ماذم أم ٟم٘مد أديب، قمبد اهلل اًمٖمذَّ ( 2)

 .751و
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ٕم٘مٞمد واًمٖمٛمقض، واضحة سمٕمٞمدة قمـ اًمتَّ  اًمٚمُّٖمةة ُمـ اًمقاضمب أن شمٙمقن اعمجآت اًمٕمٚمٛمٞمَّ 

ائدة شمٙمقن ذم ُمثؾ هذا ة، ًمٙمـ اًمقفمٞمٗمة اًمسَّ وٓ يٛمٜمع هذا ُمـ أن حت٘مؼ وفمٞمٗمة مجاًمٞمَّ 

ة ذم إدب أو ذم اعمستٕمٛمٚم اًمٚمُّٖمةاظمتالف ذم ـمبٞمٕمة  صمٛمةوًمٞمس  ة.ًٓمٞمَّ اخلٓماب هل اًمدِّ 

ذم  اًمٚمُّٖمةذم وفمٞمٗمة يٙمٛمـ آظمتالف  ة أو ذم احلٞماة اًمٕمادية؛ ذًمؽ أنَّ اعمجآت اًمٕمٚمٛمٞمَّ 

    يمؾ ُمٜمٝما.

قمغم دور اًمقفمائػ إظمرى ذم اًمٜمَّص إديب ومال يٛمٙمـ أن  وىمد ريمز يايمبسقن

شم٘متٍم دراؾمة إدب قمغم اًمقفمٞمٗمة اجلاََمًمِٞمَّة وم٘مط؛ إذ شمِماريمٝما وفمائػ أظمرى وسمدور 

ٕمرًمٞمس سماًم٘مٚمٞمؾ؛ ومٛم٘ماصد اًمٕمٛمؾ  ٚمة سماًمٗمٚمسٗمة، وومـ اًمتٕمٚمٞمؿ ي ىمد شمٙمقن وصمٞم٘مة اًمّمِّ اًمِمِّ

ٕمراَمًمِٞمَّة قمغم آضمتامقمل وهمػممها. وأيًْما ٓ شم٘متٍم اًمَقفمٞمٗمة اجلَ  ؛ وماعم٘مآت اًمِمِّ

ؾماًمة اًمٕمٚمٛمٞمة، ىمد حت٘مؼ مجٞمٕمٝما وفمٞمٗمة مجاًمٞمَّ  ة، وىمد اًمّمحٗمٞمة، واإلقمالٟمات، واًمرِّ

ةشمستخدم يمٚمامت سمذاهتا، وُمـ أضمؾ ذاهتا، وًمٞمس سمقصٗمٝما جمرَّ   . (7)د وؾمٞمٚمة إؿماريَّ

ؾماًمة أدب؛ و أوطمٙماًم قمغم أنَّ إذن وضمقدها ًمٞمس ُمٕمٞماًرا  ٓ تؼتك ظذ »هل اًمرِّ

عر بل هـاك ؾارق دم افّرتبة ؾحسب، ؾفي هـا مـّظؿة دا ظداها وفقست تابعة فغرها.  افش 

عروظـدما كتصّور فغة  عرظذ أِّنا فغة تؼوم ؾقفا افوطقػة  افش  ة بافّدور افّرئقيس افش  ي 

قفا دراتب افقومّقة افتي ختضع افوطائف ؾ افـ ثرافغاّلب ؾنّن هذا يساظدكا ظذ ؾفم فغة 

عرأخرى، دون أن تغقب ظـفا متاًما بافرضورة هذه افوطقػة  ة اجلامفقة، بل تظل تؼوم افش  ي 

                                                           

ائد، روُمان يايمبسقن، ص( اٟمٔمر7) . وٟمٔمريَّة إدب ذم اًم٘مرن اًمٕمنميـ، ك.م.ٟمٞمقشمـ، 12: اًمسَّ

 .725ص
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  Theائداهلٞمٛمٜمة/ اًمسَّ ، ًمٙمـ احلَٙمؿ هق (7)شؾقفا بدور ثاكوي ؿابل فؾتحؾقل

Dominant  َّادؽّون ادتػّوق أو جمؿوظة ادؽّوكات افتي »ائد ُمٗمٝمقم يٕمٜمل: ؛ واًمس

افعؿل إديب، وإمؽاكّقة اشتؼبافه؛ أي حؼقؼة آظساف به ـظاهرة تضؿن وحدة 

ائدة فألدب هي افّصػة ادؿّقزة فه وفب أدبّقته...، وظـدما أدبق ة...، إّن اخلصقصة افس  

 .(2)شافـتقجة هي ظؿل ؾـّي تسود افَوطقػة اجَلاَمفِق ة ؾنن  

ؼد أن يرد أشس افـ  » اًمٚمُّٖمةاؾمتٓماع يايمبسقن ُمـ ظمالل طمديثف قمـ وفمائػ و 

ة ؾقه إذا مل تشّؽل رصقًدا ة آجتامظق  ػسق  اجلاميل احلديث وأن يؽشف ظن ثاكوية افؼقم افـ  

 .(1)شيساظد ظذ ؾفم افبـقة افّشؽؾق ة افؾُّغوية فألظامل إدبق ة

  ـام حددها ياـبسون: افؾُّغةوطائف و

هتٞمٛمـ   :ةة / اعمٕمرومٞمَّ ًٓمٞمَّة/ اإلؿماريَّ اًمدِّ /  Referantial ة.  اًمقفمٞمٗمة اعمرضمٕمٞمَّ 7 

ٞماقيمٞمٙمقن اًمؽمَّ هذه اًمقفمٞمٗمة قمٜمدُما ي ؾماًمة ومٞمف ز قمغم اًمسِّ  .(3)اًمذي شمرد اًمرِّ

شمريّمز قمغم  ة:ة/اًمتَّٕمبػميَّ اًمٕماـمٗمٞمَّ /Emotive ةآٟمٗمٕماًمٞمَّ  اًمقفمٞمٗمة .2

اًمتَّٕمبػم اعمباذ قمـ ُمقىمٗمف مما ي٘مقل، وهذا ُما جيٕمٚمٝما شمّمٓمبغ متٞمُؾ إمم واعمرؾِمؾ/اعمتٙمّٚمؿ، 

                                                           

 .2/855( قمٚمؿ إؾمٚمقب واًمٜمَّٔمرية اًمبٜمائٞمَّة، صالح ومْمؾ، 7)

 .228، صُمارك اؾمقٟمٞمققمٞمَّة، اًمقفمٞمٗمة اجلاَمًمٞمَّة: اعمٕمٞمار واًم٘مٞمٛمة سمقصٗمٝما طم٘مائؼ اضمتام (2)

ة اًمبٜمائٞمَّة، صالح ومْمؾ، 1)   .2/831( قمٚمؿ إؾمٚمقب واًمٜمَّٔمريَّ

ٕمريَّة، روُمان يايمبسقن، ص( اٟمٔمر: 3)  .25ىمْمايا اًمِمِّ



    

 

 
 
 

 

137 

ؾ: اؾمتخدام أًمٗماظ ؛ ُمث ُمٗمتٕماًل  مسمٚمقن ُمـ آٟمٗمٕمال اًمٕماـمٗمل ؾمقاء يمان صدىًما أ

 .(7)ٕمّجباًمتَّ 

شمريّمز قمغم  ة:اإلومٝماُمٞمَّ ة/٠مصمػميَّ اًمتَّ / Conative ةٚمبٞمَّ اًمٓمَّ  اًمقفمٞمٗمة .1

  .(2)داء وإُمر وُما ؾمقامهاإذ ُيستخَدم هاهٜما اًمٜمِّ  اُمع/اعمرؾَمؾ إًمٞمف؛اًمسَّ 

شمتٖمّٞمك هذه اًمقفمٞمٗمة  ة:آٟمتباهٞمَّ ة/ ٠ميمٞمديَّ اًمتَّ /  Phatiqueةخاـمبٞمَّ اًمقفمٞمٗمة اًمتَّ  .3

قاصؾ أو ُمّده أو ىمٓمٕمف؛ ًمٚمؼمهٜمة قمغم أنَّ ىمٜماة آشّمّمال شم٘مقم سمٕمٛمٚمٝما، ُمثؾ: إىماُمة اًمتَّ 

ذًمؽ، وهذه هل اًمقفمٞمٗمة اًمتل شُمٕمٓمل )اؾمٛمع( أو )هؾ شمسٛمٕمٜمل( و )اٟمتبف( وُما إمم 

 .(1)شمريمٞمًزا وأوًمقّية ًم٘مٜماة آشّمّمال

شمريّمز قمغم اًمِمٗمرة، وهتتؿ سم٠من  :Metalinguistique ةاًمقفمٞمٗمة اعمٞمتاًمٖمقيَّ  .8

لم اًمِّمٗمرة ذاهتا؛ مما جيٕمؾ اعمتٙمّٚمؿ يريّمز قمغم اًمِّمٗمرة اُمع ُمستخدُمَ يٙمقن اعمتٙمّٚمؿ واًمسَّ 

اًمّساُمع: )إٟمٜمل ٓ أومٝمٛمؽ، ُماذا اًمذي شمريد ىمقًمف؟( أو واًمّساُمع يس٠مل قمٜمٝما، يم٠من ي٘مقل 

 .(3)ي٘مقل اعمتٙمّٚمؿ: )أريد أن أىمقل.. أو أىمّمد أو أقمٜمل..(

                                                           

ٕمرية، روُمان يايمبسقن اٟمٔمر:  (7)  . 25ص، ىمْمايا اًمِمِّ

 .21ص ،اعمّمدر ٟمٗمسف( اٟمٔمر: 2)

 .14ص اعمّمدر ٟمٗمسف، ( اٟمٔمر: 1)

 . 17، صاعمّمدر ٟمٗمسفاٟمٔمر:  (3)



    

 

 
 
 

 

138 

ٕمرة/اجلامًمٞمَّ اًمقفمٞمٗمة  .1 ةاًمِمِّ افوطقػة »وهل اًمتل يٕمّرومٝما يايمبسقن سم٠مَّنا:  :يَّ

شافة أثًرا أدبقااافؾُّغوي   ؾماًمة ، وذًمؽ طملم (7)شة افتي جتعل افر  وُمـ  .(2)قمغم ٟمٗمسٝماشمريّمز اًمرِّ

ٕمرهمػم اعمٛمٙمـ ىمٍم اًمقفمٞمٗمة اجلامًمٞمة قمغم  ؛ ذًمؽ أَنا ًمٞمست اًمقفمٞمٗمة اًمقطمٞمدة اًمتل اًمِمِّ

ٖمةشم١مدِّهيا  ذم إدب؛ ًمٙمٜمّٝما هل اًمقفمٞمٗمة اعمٝمٞمٛمٜمة ذم اًمٜمَّص إديب قمغم ؾمقاها ُمـ  اًمٚمُّ

ٖمقيَّ   سمؾ أصمًرا وماقماًل  ة إظمرى ومال شم٠مظمذ اًمَقفمٞمٗمة اجلاََمًِمٞمَّةاًمقفمائػ، أُما ذم إٟمِمٓمة اًمٚمُّ

 .(1)اصماٟمقيًّ 

ال سمتقصٞمؾ ُمدًمقل وٓ يسٕمك اًم٘مارئ إمم شمٚمّٛمس ُمٕمٜمك وذم إدب ٓ هيتؿ اًمدَّ 

ال ٟمٗمسف سمقصٗمف قمٜمًٍما رئٞمًسا ووماقماًل ام يٙمقن آهتامم سماًمدَّ ُما أو اؾمتٜمباط ُمٕمٚمقُمة، وإٟمَّ 

آٟمتباه وآهتامم ٟمحق  اًمَقفمٞمٗمة اجلاََمًمِٞمَّةدمذب  حتقيؾ اًمٜمَّص اًمٕمادي إمم أدب؛ إذ  ذم

ة اعمالزُمة ًمألدب اخلاصٞمَّ وهل ، (3)اًمدال ذاشمف سمٕمٞمًدا قمـ اًمقفمائػ إظمرى ة اًمٚمُّٖمقيَّ

                                                           

 . 778ُمٕمجؿ ُمّمٓمٚمحات ٟم٘مد اًمّرواية، ًمٓمٞمػ زيتقين، ص( 7)

ٕمرية، روُمان يايمبسقن ( اٟمٔمر: 2)   .17، صىمْمايا اًمِمِّ

  .17و25، ص اعمّمدر ٟمٗمسف (1)

 .228صُمارك اؾمقٟمٞمق، اٟمٔمر: اًمقفمٞمٗمة اجلاَمًمٞمَّة: اعمٕمٞمار واًم٘مٞمٛمة سمقصٗمٝما طم٘مائؼ اضمتامقمّٞمة، ( 3)
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ة افؼائؿة بغ افعؿؾقتغ افؾتغ يـفُض ظذ أشاشفام ضريق افعالؿة اخلاص  » ؾ قمـوشمتٛمثَّ 

ـقب Selection أي بـاء فغوي، أٓ ومها آختقار  .Combinaison»(1) وافس 

واعمٖمايرة واًمؽمادف اًمتامصمؾ واعمِماةهة  وشمتؿُّ قمٛمٚمّٞمة آظمتٞمار قمغم أؾماس ُمـ

واًمٓمباق، سمٞمٜمام شم٘مقم قمٛمٚمٞمّة اًمت٠مًمٞمػ وشمٙمقيـ احلدث قمغم اعمجاورة. وُمـ هٜما وم٢مّن 

ذم حمقر آظمتٞمار قمغم حمقر اًمت٠مًمٞمػ  ة شمٕمرض ُمبدأ اًمتّٕمادل/ اًمتامصمؾاجلامًمٞمَّ اًمقفمٞمٗمة 

يمٞمب ؛ أي هل إؾم٘ماط حمقر آظمتٞمار آؾمتبدازم اًمذي يٕمتٛمد قمغم اًمّتِماسمف (2)واًمؽمَّ

يمٞمب  واًمؽمادف قمغم حمقر ٞماًمؽمَّ ُمبدأ يتحّٙمؿ  اىمل اعمٕمتٛمد قمغم اًمتجاور اعمٙماين؛ إذاًمسِّ

ـقب، ويؿـحه تؾك افتعددية دم ]و[ دم آكتؼاء، »اًمتٕمادل  يتحؽم بافتايل دم حمور افس 

ٓفة افتي يتسم هبا افـ ص حغ تسود افوطقػة  عرادعـى وافد  ة ؾقهافش   .(1)شي 

ُمـ سملم اإلُمٙماٟمات اعمتاطمة وُمـ سملم اعمؽمادومات ٟمختار ُمٗمردات ُمٕمّٞمٜمة ًمٜمْمّٛمٝما و

ٞماق؛ ذًمؽ أنَّ ويرضمع آظمتٞمار ، اًمٚمُّٖمةقمد ذم مجٚمة شمرشمٙمز إمم ىمقا ُمـ سملم جمٛمققمة  إمم اًمسِّ

اخلٞمارات اعمٛمٙمٜمة يقضمد قمٜمٍم هق إىمدر قمغم ُمالءُمة ُمقىمػ ُمٕملّم، ومٚمٙمؾ قمٜمٍم 

                                                           

 . 31و31( اٟمٔمر: ُمٗمٝمقُمات ذم سمٜمٞمة اًمٜمّص، جمٛمققمة ُم١مًمٗملم، ص7)

ٕمرية، روُمان يايمبسقن، ص( اٟمٔمر: 2) ٟم٘مد اؾمتجاسمة اًم٘مارئ ُمـ اًمِّمٙمالٟمٞمة إمم ُما . و11ىمْمايا اًمِمِّ

سمالهمة . و771و775إؾمٚمقسمّٞمة، سمٞمػم ضمػمو، ص. و15و11سمٕمد اًمبٜمٞمقية، ضملم ب. شمقُمبٙمٜمز، ص

 .82اخلٓماب وقمٚمؿ اًمٜمَّص، صالح ومْمؾ، ص

  .111صُمقؾمققمة اًمٜمَّٔمريَّات إدسمٞمَّة احلديثة، ٟمبٞمؾ راهمب، 1) )
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اًمت٠مًمٞمػ سملم إًمٗماظ اعمختارة، ومٚمف أصمر ُمٝمؿ ذم . أُّما اعمرادإُمٙماٟمٞمة وومٕماًمٞمة ُمٕمّٞمٜمة ذم أداء 

ت٠مظمػم واإلؾمٜمادات اجلٛمٚمة وقمٜمف يتحّّمؾ آظمتالف ذم اًمّّمٞماهمة قمـ ـمريؼ اًمتّ٘مديؿ واًم

إّن ظؾم ادعاين يعؿل ظذ ادستوى إؾؼي فؾتعبر »وُمـ اعمٛمٙمـ اًم٘مقل:  .(7)اعمختٚمٗمة

افؾُّغوي، ويتواؾق مع ظؾم افـّحو؛ بقـام يعؿل ظؾام افبقان وافبديع ظذ ادستوى افرأد، 

 .(2)شومها افؾذان حيؼؼان إشؾوب ويؾوكان اخلطاب بسامته اخلاّصة

همػم اًمّمقاب رسمط اًمَقفمٞمٗمة اجلاََمًِمٞمَّة سماًمٜمَّٔمؿ؛ أّٟمف ُمـ  ايمقسمسقنيرى يو

وماعمٜمٔمقُمات اًمتل شمٕمدد أيام اًمِّمٝمقر أو ىمقاقمد اًمٜمّحق أو ُمتقن اًمٕمٚمقم إظمرى ٓ شمداين 

ٕمر احل٘مٞم٘مل، وقمغم اًمّرهمؿ مما شم١مدِّيف ُمـ وفمٞمٗمة، إٓ أّن اًمَقفمٞمٗمة اجلاََمًِمٞمَّة هاهٜما شمت٘مٚمص  اًمِمِّ

اًمقفمٞمٗمة إدسمٞمَّة/ اجلامًمّٞمة وم .(1)ًمّماًمح اًمٖمرض اًمرئٞمس اًمذي شمتٓمّٚمع إًمٞمف شمٚمؽ اعمٜمٔمقُمات

اسمؾ صماٟمقيتٝما ذم ٟمّمقص ُمـ ًمٞمست ُم٘مّمقرة قمغم إدب، سمٞمد أَنا شمسقد ذم إدب ُم٘م

ٚمػ اًمقفمٞمٗمة اجلامًمٞمة ذم ُما سملم اًمٜمُّّمقص إدسمٞمَّة؛ ؿمٕمًرا وٟمثًرا، ومام سماًمؽ وختت ٟمقع آظمر.

 سملم ٟمّمقص همػم أدسمٞمَّة!

واًمَقفمٞمٗمة اجلاََمًمِٞمَّة شمتح٘مؼ قمؼم شم٘مٜمّٞمات إدسمٞمَّة، شمٚمؽ اًمّت٘مٜمٞمات اًمتل شمزطمزُح 

آقمتٞمادية قمـ اًمٙمالم اًمٕمادي ًمتّمػّمه أدسًما، وًمٙمـ ًمٞمس وضمقُد شمٚمؽ اًمتِّ٘مٜمّٞمات يمٗمٞماًل 

؛ ذًمؽ أٟمَُّف ٓ سُمدَّ ُمـ شمٜماهمؿ شمٚمؽ اًمتِّ٘مٜمّٞمات ذم 2=7+7خٚمِؼ إدب؛ وماًم٘مْمّٞمة ًمٞمست سم

                                                           

 .721ص، أمحد درويش، ثاٟمٔمر: دراؾمة إؾمٚمقب سملم اعمٕماسة واًمؽّما( 7)

  .732( ٟمٔمرية اًمٜمَّ٘مد إديب احلديث، يقؾمػ ٟمقر قمقض، ص2)

  .7/784( اٟمٔمر: قمٚمؿ إؾمٚمقب واًمٜمٔمرية اًمبٜمائٞمّة، صالح ومْمؾ، 1)
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ـُبِدع ًمألدب، وٓ سمّد أن شمرشمب  ُمٝمّٛمتٝما إداء اعم
ِ
ط  ومٞمام ٟمسٍؼ ُمٕملمَّ وشمٕماٟم٘مٝما ًمتٞمسػِم أداء

قمالىمات شمتقاؿمج وشمتالطمؿ ُمـ ظمالل وضمقدها ضٛمـ ٟمسؼ  سمٞمٜمٝما سمِمبٙمة ُمـ اًمٕمالىمات؛

ٝما ًمت١مدِّي اًمقفمٞمٗمة اعمؼمزة ًم٘مٞمٛمتٝما وأصمرها ذم اًمٜمَّص، وسمذًمؽ يٙمقن يسٝمؿ ذم اشمِّساىم

ثالث خصائص.. أّوٓها: اخلاّصة افـّسؼّقة وأخراها: اخلاّصة افعالئؼّقة »ًمألدسمّٞمة 

وإُمر ذم دراؾمة اًمَقفمٞمٗمة اجلاََمًمِٞمَّة ًمٚمت٘مٜمٞمات إدسمٞمَّة . (1)«وثافثتفا: اخلاّصة افوطقػّقة

يتجاوز حتديد اًمت٘مٜمٞمة وذطمٝما؛ ذًمؽ أٟمف يسٕمك ًمدراؾمة أصمر اًمت٘مٜمٞمة ذم شمريمٞمب اًمٜمَّص 

ل.   وقمالىمتٝما سمٖمػمها ُمـ ُمٙمقٟمات اًمٜمَّص، وأصمرها ذم اعمتٚم٘مِّ

أُما قمـ يمٞمٗمّٞمة اًمتٛمٞمٞمز سملم إدب وؾمقاه ُمـ ٟمّمقص همػم أدسمٞمَّة.. وم٘مد قمرومَت أن       

ومٝمل ُمادشمف، سمٞمد أّٟمف يستٕمٛمٚمٝما سمِمٙمؾ ُمٖماير ٓؾمتخداُماهتا اًمٕمادّية،  اًمٚمُّٖمةإدب يتّقؾمؾ سم

ارؾملم ٓ  هل أؾماس إدب، وهل ُما اًمٚمُّٖمةوم شمٙمسبف صٗمتف )إدسمٞمَّة(؛ وُمـ اعم١ميّمد أنَّ اًمدَّ

َّٓ أنَّ شمٚمؽ اعمتٕمة هل ُيٚمّحق ن وٓ َيتٖمّٞمقن اعمتٕمة واجلامل هدوًما حمًْما ُمـ ىمراءة إدب، إ

 اًمّرائز وهل اًمّسبٞمُؾ إومم ُمـ ىمراءِة إدب، وهل ُما شُمٙمز اًمٜمَّص سمحٚمَِّة إدسمٞمَّة. 

ٙمالٟمٞملم      ذم شمريمٞمزمها  ويٚمحظ اًمتِماسمف ذم ُمٗمٝمقم اًمَقفمٞمٗمة اجلاََمًمِٞمَّة قمٜمد اًمـُجرضماين واًمِمَّ

قمغم أًمٞمة اعمختٚمٗمة ذم سمٜماء اًمٙمالم وقمغم قمالىمة ُمٙمقٟمات اًمٜمَّص ُمع سمٕمْمٝما ًمتح٘مٞمؼ 

ٖمةوماًمَقفمٞمٗمة اجلاََمًمِٞمَّة،  وًمٚمسٞماق ذم ، (2)قمٜمد قمبد اًم٘ماهر ًمٞمست أًمٗمافًما سمؾ قمالىمات اًمٚمُّ

ص اًمتل اًمت٠مًمٞمػ ُمٙماٟمة أصمػمة؛ ومسٞماُق اًمٙمالم ي١مصمِّر ذم اًمَقفمٞمٗمة اجلاََمًمِٞمَّة عمٙمقٟمات اًمٜمَّ 

                                                           

 .131اًمقضمف اًمقاطمد، ٟمٕمٞمؿ اًمٞماذم، ص( أـمٞماف 7)

 وُما سمٕمدها.247اٟمٔمر: ذم اعمٞمزان اجلديد، حمٛمد ُمٜمدور، ص( 2)
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شمٙمتسُب هذه اًمقفمٞمٗمة قمٜمد متقضٕمٝما ذم اجلٛمٚمة، ًمٙمٜمَّٝما ذم مجٚمة أظمرى ىمد ٓ حتٔمك سمتٚمؽ 

 اًمقفمٞمٗمة. 

ٙمالٟمٞملم قمغم اًمَقفمٞمٗمة اجلاََمًمِٞمَّة ًمٚمُّٖمة؛ ًمذا اهتٛمقا سماًمِمٙمؾ، ًمٙمـ        وىمد اٟمّمب اهتامم اًمِمَّ

، وُما هذا ٓ يٕمٜمل أن هماية إدب قمٜمدهؿ اًمِمٙمؾ وم٘مط، وماعمٕمٜمك ًمٞمس ُمٝمٛماًل قمٜمدهؿ

ذم . و(7)يٛمّٞمز إدب ًمٞمس همٞماب اعمٕمٜمك )اعمدًمقل(، وإّٟمام شمٕمددية اعمٕماين )اعمدًمقٓت(

صمر ًمٚمٛمٕمٜمك ذم أدسمٞمة اًمٜمَّص، ٙمـ ًمٞمس هق ُما يّمٜمع  إدب، ومال أٟمٔمرهؿ اعمدًمقل ُمٝمؿ ًم

أو  ٕدب قمٜمدهؿ اعمتٕمةمل يٙمـ هدف ا وسمذًمؽاًمت٘مٜمٞمة هل اًمتل شمتح٘مؼ ةها إدسمٞمَّة، وإٟمام 

 شم٘مديؿ رؤية ضمديدة ًمألؿمٞماء.سمؾ شمقصٞمؾ رؾماًمة ُما، 

ذم  اًمٚمُّٖمةذم إدب أَّنا هدف ذم ذاهتا، وًمٞمست وؾمٞمٚمة إمم هدف؛ وم اًمٚمُّٖمةوإّن ُما يٛمّٞمز      

قصٞمؾ ُمٕمٚمقُمة، شمسٕمك إمم حت٘مٞمؼ همرٍض ُما؛ شم؛ يماًمتقاصؾ اًمٞمقُمل.. اعمجآت إظمرى

ٖمة ذم أقمغم درضماهتا قمغم طمساب هتٛمٞمش شمٙمقن اًمقفمٞمٗمة اًمدًٓمٞمَّة ًمٚمُّ  إىمٜماقمٜما سمٗمٙمر ُما؛ إذ

ل سمروقمة  اًمٚمُّٖمةأُما ذم إدب وماًمؽّميمٞمز يٙمقن قمغم اًمَقفمٞمٗمة اجلاََمًمِٞمَّة..  اًمتل متتع اعمتٚم٘مِّ

شمريمٞمبٝما وشمٕمبػماهتا اًمتل شمثػم اعمِماقمر وشم٠مرسها سمسحرها وشمٕمدد دًٓمتٝما؛ مما خيٚمؼ سمٜماًء 

  أدسمٞمَّة ُمِمحقٟمة سم٠مىمَم ـماىمات اًمتَّٕمبػم.ُمٖمايًرا يٙمرس اًمٜمّٛمط اًمّسائد ذم اًمٙمالم، ومٝمل ًمٖمة 

ُما يٕمٜمل أٟمَّف ُمـ اًمٕمسػم شم٘مرير وضمقد وفمٞمٗمة واطمدة ُمـ وفمائػ اًمٚمُّٖمة ذم ٟمص           

أديب؛ إذ حترض وفمائػ اًمٚمُّٖمة سمتٗماوت؛ وم٘مد شمسقد وفمٞمٗمة ُما ذم ٟمص ُما دون أظمرى، وهٜما 
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ائدة، وُمـ اعمٛمٙمـ أن شُمقضَمد يمؾ ُمـ هذه  شمتحدد ـمبٞمٕمة اًمٜمُّّمقص شمبًٕما ًمٚمقفمٞمٗمة اًمسَّ

ؾماًمة، هذا  ة، سمٞمد أنَّ هٞمٛمٜمة إطمداها شمتٕمٚمَّؼ سمٓمبٞمٕمة هذه اًمرِّ اًمقفمائػ ذم أي رؾماًمة ًمٖمقيَّ

ؾماًمة أدٌب؛ إذ إٟمِّف  يٕمٜمل أنَّ وضمقد اًمَقفمٞمٗمة اجلاََمًمِٞمَّة ذم رؾماًمة ًمٞمس دًمٞماًل قمغم أنَّ هذه اًمرِّ

ة همػم ا أن شُمقضمد هذه اًمقفمٞمٗمة ذم رؾمائؾ ًمٖمقيَّ أدسمٞمَّة، وًمٙمـ هٞمٛمٜمة  ُمـ اعمٛمٙمـ ضمدًّ

اًمقفمٞمٗمة اجلامًمٞمَّة قمغم ؾمقاها ُمـ اًمقفمائػ اًمتل ي١مدهيا اًمٜمَّص اًمٚمُّٖمقي هل ُما شم٘مرر سم٠من 

 اًمٜمصَّ يٜمتٛمل إمم إدب.
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ورة 2]    :إدبق ة[: افَوطقػة اجَلاَمفِق ة فؾصُّ

ٙمالٟمٞمقن اهتؿَّ  قرة إدسمٞمَّة؛ عما هلا ُمـ وفمٞمٗمٍة ذم ُمٜمح  اًمِمَّ وس سمٛمٗمٝمقم اًمّمُّ اًمرُّ

ل، وشمٗمتُح  ، ومٝمل شمثػمُ )إدسمٞمَّة( اًمٜمَّصِّ إديبِّ ؾمٛمتف اعمٛمٞمَّزة أُماَم  ذهٜمَفُ  ظمٞماَل اعمتٚم٘مِّ

ة، وذًمؽ سمام حتٛمٚمُ   حيٞمُؾ شم٠مويالٍت قمدَّ
ٍ
قرة  ف ُمـ ظمٗماء إمم شمٕمدِد اًمت٠َّمويالت. وأضحت اًمّمُّ

ٙمالٟمٞملم ن اًمذي ي٘مقم  قمٜمد اًمِمَّ ٕمرهل اعمٙمقِّ  أهؿ شم٘مٜمٞمات اًمتَّٖمريبسمف، وهل ُمـ  اًمِمِّ

واؾمتخدام  ِة اضمتالِب قمالىماٍت همػم ُمتداٟمٞمةاعمح٘م٘مة ًمألدسمٞمَّة ذم اًمٜمَّص سمام حتٛمٚمف ُمـ حماوًم

ٕمرإؾمٜماداٍت همريبٍة قمـ اعمٕمتاد، ومٝمل ًمٞمست وؿمًٞما أو زيٜمًة، سمؾ هل ضمقهر  ويرى  ، اًمِمِّ

قر  ومٙمتقر ؿمٙمٚمقومسٙمل أنَّ  ٕمراًمّمُّ ة هل أداة اًمِمِّ إلجياد أؿوى اكطباع ممؽن...، وما »يَّ

ة  ورة ادجازي  عرافصُّ عري ة شوى صور حلقل افؾُّغة افش  ةافش  «ي 
قر ، (1) ٕمروماًمّمُّ ة شماًمِمِّ ّمٜمٕمٝما يَّ

 شمٚمؽ اإلؾمٜمادات اعمٖمّرسمة اًمتل شمسٝمؿ ذم اعمباًمٖمة ذم اًمت٠مصمػم.

ًمٖمة احلٞماة اًمٕمادية وًمٞمست م ذم ستخدَ ُمتك ختٚمؼ اًمّمقرة أدسًما؟ إّن اًمّمقرة شمُ 

ذم سمٜمك اًمٜمَّص  رضمرضمةً  ُما شمستٓمٞمع أن حتدَث  إدب، وشمّمبح ممٞمًزا ًمألدب قمٜمدطمٙمًرا قمغم

ل؛ أي قمٜمدُما حت إدسمّٞمة ذم . وٓ شمتٕمٚمؼ دث شم٠مصمػًما شم٠مسمك أن حتدصمف قمادةً وذم ٟمٗمسٞمة اعمتٚم٘مِّ

الٍم يٜمٓمقي قمغم ، ومٚمٞمس يمؾُّ يمووفمٞمٗمتٝما ذم اًمٜمَّص شمريمٞمبٝماهتا، وإٟمام ذم اًمّمقرة سمحد ذا

 اًمٙمالم صقًرا، ًمٙمـ ٓ يٙمقن أدسًما.ّمقرة أدسًما، وم٘مد حيتقي اًم

                                                           

 .27( ٟمٔمريَّة إدب ذم اًم٘مرن اًمٕمنميـ، ك.م.ٟمٞمقشمـ، ص7)
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قرو  ري٘مة واًمٙمٞمٗمٞمَّة اًمتل شُمستَخدُم ةها اًمّمُّ قر، سمؾ سماًمٓمَّ  ؛اًمٕمؼمُة ًمٞمست سمقضمقد اًمّمُّ

اًمٗمٜمِّل هق شمقضٞمح اًمٗمٙمرة وشم٘مريبٝما إمم أذهان  اًمٜمَّثروم٢مذا يمان اهلدُف ُمـ آؾمتٕمارِة ذم 

اء، وم٢منَّ إُمر سم ٕمراًم٘مرَّ ٕمرخمتٚمػ؛ إذ يستخدُُمٝما  اًمِمِّ اء إلطمداث إصمر اجلامزم. اًمِمِّ

قرة ذم إدب وفمٞمٗمة مجاًمٞمة؛ ومٝمل شمٖمّرب اعمٕمٜمك وشمٙمرس أًمٗمة ُما هق ُمٕمتاد وشمدومع  وًمٚمّمُّ

ضقء ضمديد ذم وذًمؽ سمت٘مديٛمف اًم٘مارئ إمم شم٠مُمٚمف، وحتقل ُما هق ُمٕمٝمقد إمم رء همريب، 

 .(7)يبدو همريًبا أو همػم ُم٠مًمقف وسمحنمه ذم ؾمٞماق همػم ُمتقىمع ومتجٕمٚمف

إدب ظذ أك ه اشتخدام خاص فؾغة »ٙمالٟمٞمقن قمغم اًمت٘مٜمٞمة؛ إذ شمٜماوًمقا ريمز اًمِمَّ  

م اشتخدامًا ستخَد افعؿؾقة تُ  افؾُّغةافعؿؾق ة وتشوهيفا، ؾ افؾُّغةحيؼق متّقزه بآكحراف ظن 

إدبق ة ؾؾقس هلا أي وطقػة ظؿؾقة وإكام جتعؾـا كرى  افؾُّغةوصقل، أما بلؾعال افت   يرتبط

قر(2)شبطريؼة خمتؾػة ؾحسب ؾ اإلحياء ؾمٛمًة ُمٝمٛمًة ، ويٛمثِّ ة إدسمٞمَّة شمقطمل سماعمٕمٜمك، واًمّمُّ

وهذا اإلحياء يٗمتح اعمجال  ٘مرير واعمباذة ذم ـمرح اعمٕماين،ًمٚمٖمة إدب اًمبٕمٞمدة قمـ اًمتَّ 

ًٓمة؛ مما يستدقمل ُمـ اًم٘مارئ أن يستٜمٗمَر ـماىماشمف اًمتَّ اًمتَّ أُمام  ًمٞمتٗماقمؾ  ةخٞمٚمٞمَّ ٠مويؾ وشمٕمدد اًمدِّ

 ٚمٝما شمٚمؽ اًمٕمالئؼ اجلديدة سملم إًمٗماظ،ٓٓت اًمتل شمِمٙمِّ ُمع هذا اًمٙمؿ اًمقاؾمع ُمـ اًمدِّ 

                                                           

إدسمٞمَّة اعمّمٓمٚمحات و ..Russian Formalism, Victor Erlich, P629( اٟمٔمر: 7)

 .14، صاحلديثة، حمٛمد قمٜماين

  .25اًمٜمّٔمرّية إدسمٞمَّة اعمٕماسة، راُمان ؾمٚمدن،  (2)



    

 

 
 
 

 

146 

عرؿّوة »و ور، ٓ دم افّتكيح بإؾؽار ثتتؿ افش  ل دم اإلحياء بإؾؽار ظن ضريق افصُّ

 .(1)«وٓ دم ادبافغة دم وصػفاجمرّدة 

قرة هق رس مجاًمٞمتٝما اعمت٠ميّت ُمـ دومع اًم٘مارئ إمم ىمراءهتا همػم ُما و اًمٖمٛمقض ذم اًمّمُّ

ٙمالٟمٞملم، ومٚمٞمس اعمٝمؿ  قرة قمٜمد اًمِمَّ ُمرة وشم٠مُمٚمٝما ًمٞمٗمؽ همٛمقضٝما، وهٜما شمٙمٛمـ وفمٞمٗمة اًمّمُّ

من إضافة صعوبة اإلدراك احليّس و»اعمْمٛمقن وإّٟمام روح اعمْمٛمقن وُما يقطمل سمف، و افز 

افذي يستغرؿه؛ إذ إن ظؿؾّقة اإلدراك احليّس ؽاية مجافّقة دم حد ذاهتا ومن ثم جيب 

ًٓمة ٓ ُماهّٞمتٝما، وسماعم٘مارٟمة ُمع قمبد اًم٘ماهر يٚمحظ (2)شإضافتفا ؛ وماًمٕمٜماية ُمريّمزة قمغم آًمٞمة اًمدِّ

ٙمالٟمٞملم ٙمالٟمٞملم سماًمؽميمٞمز قمغم اًمت٘مٜمٞمة اًمٗمٜمٞمة، سمٞمد أن اًمِمَّ شمقىمٗمقا قمٜمد هذه  اؿمؽمايمف ُمع اًمِمَّ

إذ  اًمٜم٘مٓمة ذم طملم اختذها قمبد اًم٘ماهر ًمٞمبٜمل قمٚمٞمٝما ومٙمرًة أظمرى وهل )ُمٕمٜمك اعمٕمٜمك(؛

 اًمٓمري٘مة أو اًمت٘مٜمٞمة ُمٝمٛمة إليّمال اعمٕمٜمك وشم٠ميمٞمده ورؾمقظمف قمٜمد اًم٘مارئ.

ـٍ  قرة واًمذي ي١مدِّي إمم اؾمتٖمراق زُم ويرى سمقريس أخيٜمبقم أنَّ اًمٖمٛمقض ذم اًمّمُّ

ضريؼة فؽّس أفقة دم اإلدراك »واًمٗمـ ات يمرس إًمٗمة، ذم إدرايمٝما هق آًمٞمة ُمـ آًمٞم

ورة فقس هو تسفقل وجود ادعـى أمام إدراــا، بل خؾق إدراك  احليس، واهلدف من افصُّ

حيّس خاص بافّقء، خؾق )مشاهدة( افّقء وفقس جمّرد معرؾته. من هـا جتيء افعالؿة 

                                                           

 .211( اًمٜمَّ٘مد إديب احلديث، حمٛمد همٜمٞمٛمل هالل، ص7)

ة إدسمٞمَّة اعمٕماسة، راُمان ؾمٚمدن، ص( 2)  .14اًمٜمٔمريَّ
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ورة وظؿؾّقة )جعل افقء ؽريًبا قرة ًمٞمست  ؛ وسمذًمؽ(7)(شبغ افصُّ شمٙمقن وفمٞمٗمة اًمّمُّ

ًٓ ُمـ  إدراك اعمٕمٜمك وشمقضٞمحف، وإٟمام ظمٚمؼ إدراك ممٞمز ًمٚمٜمص، إَّنا ختٚمؼ رؤية ًمٚمٌمء سمد

قرة ُمـ أن شمٙمقن ضمديدة ًمتحدث هذه اًمت٠مصمػمات اًمتل  ،أن شمٙمقن أداة عمٕمرومتف ومالسمد ًمٚمّمُّ

ا يصر ظ»ىمد شمتآيمؾ ُمع اًمتٙمرار وإًمٗمة؛ ذًمؽ أّن   .(2)شؿؾّقة آفّقةاإلدراك ظـدما يغدو ظاديا

قرة وفمٞمٗمتٝما اًم٘مديٛمة اعمتٛم ٚمة ذم شم٘مريب اعمتباقمدات وشمقضٞمح ثوىمد دماوزت اًمّمُّ

قرة أو  إؿمٞماء ومحؾ اعمٕمٜمك.. وؾمقى ذًمؽ ُمـ اًمقفمائػ اعمٕمّقًمة قمغم حمتقى اًمّمُّ

ٙمالٟمٞملم قرة ذم  ٟمٗمٕمٞمتٝما هماضًة اًمبٍم قمـ مجاًمّٞمتٝما وشمريمٞمبٝما، ومتتجغم ُمع اًمِمَّ وفمٞمٗمة اًمّمُّ

شم٘مديٛمٝما اعمختٚمػ؛ مما يٕمٓمٞمٝما وفمٞمٗمتٝما اًمٗماقمٚمة ذم اًمٜمَّص إديب، وهٜما يٚمحظ اًمٜمَّٔمرة 

قرة، وٓ ريب أن ٟمٔمرة اًمـُجرضماين يماٟمت أقمٛمؼ، ومٝمق مل يٖمٗمؾ أمهٞمة  ٙمالٟمٞمَّة ًمٚمّمُّ اًمِمَّ

قرة وأيًْما مل يٖمٗمؾ اعمْمٛمقن اًمذي دماوزه اًمِمٙمالٟمٞمقن يم ٟمت ػًما، ومٙماثاجلّدة ذم اًمّمُّ

قرة قمٜمده شمتبدى ذم اجلدة ذم اًمتَّٕمبػم واًمبٕمد قمـ آسمتذال ًمٚمقصقل ظمٚمػ  وفمٞمٗمة اًمّمُّ

يمٞمب اًمٔمَّاهر إمم دٓٓت شمٖمٜمل اًمٜمَّص وشمٜمزع قمٜمف آقمتٞمادية.   اًمؽمَّ

ٕمرقمٛمٚمٞمة وحتتقي  ظذ صّؼغ: أحدمها اكحراٌف وهدٌم فألكامط افت عبرّية » اًمِمِّ

ة، وأخر إظادة بـائفا وتصحقحفا؛ وفؽي يؼوم  عرافعادي  بوطقػته من افرّضوري أن  افش 

يػؼد معـاه دم افؾ حظِة كػِسفا افتي يعثُر ؾقفا ظؾقه من جديد دم وظي افؼارئ وضؿره. 

                                                           

 Introduction to the Formalٟم٘ماًل قمـ: 53( اخلروج ُمـ اًمّتٞمف، قمبد اًمٕمزيز محقدة، ص7)

Method, Boris Eichenbaum,  p11. 

  .27ٟمٔمريَّة إدب ذم اًم٘مرن اًمٕمنميـ، ك.م.ٟمٞمقشمـ، ص( 2)
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ؾؼدان ادعـى ادلفوف وترـقب ادعـى اجلديد ... هذه احلرـة ادتذبذبة افتي تتلرجح بغ 

ورة   عرمتّثل ادحور إشاد فؾصُّ ة  احلديثة، ومتثّل بافّتايل صعرّية افش  عري  وخاصّقته  افش 

ادؿقزة...، وشـرى دائام أكـا ٓ كؾتؼي بـػس ادعـى افذي ترــاه من خؾػـا؛ ؾخالل 

ٗميض شمٖمػّم وؾمٞمٚمة ؛ ومٞم(1)«ويتغّر ـذفك افشؽلافذبذبة يتغّر ادعـى دم خواصه احلؿقؿة 

اًمتَّٕمبػم إمم شمٖمػم ذم اعمٕمٜمك، وهذا ُما ـمرطمف اًمـُجرضماين؛ ومإًمٗماظ شمتبع اعمٕماين، ويمؾ شمٖمػم 

 ذم شمرشمٞمب هذه إًمٗماظ ىمد يتبٕمف شمٖمػٌم ذم اعمٕمٜمك.

 : هذا ؿمٕمر؛ ذًمؽ أّٟمف ٓسمد ُمـ شمراسمطإذن ٓ يٙمٗمل وضمقد صقرة ًمٚم٘مقل إن

ٞماق قر ُمع سمٕمْمٝما واشمِّساىمٝما ُمع اًمسِّ جلامًمّٞمة اًمتل شمتٛمثؾ وفمٞمٗمتٝما احي٘مؼ إُمر اًمذي  ؛اًمّمُّ

 اًمتٖمريب ذم سمٜمٞمة اًمٜمَّص وذم شمٚم٘مٞمف.ذم 
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 :ػة اجَلاَمفِق ة فؾـ ثر إديب[: افَوطق3]

٘مٜمٞمات ، إنَّ اًمتِّ (7)شتؼـقات وتؼافقد صاظرية رسد ـتايب يعتؿُد »إديب هق:  اًمٜمَّثر

ٕمراًمتل شمقضمد ذم  ٕمرٓ شم٘متٍم قمغم  أيًْما؛ ذًمؽ أنَّ إدسمٞمَّة اًمٜمَّثرىمد شمقضمد ذم  اًمِمِّ  اًمِمِّ

ةوم٘مط؛ إذ شمقضمد ذم إضمٜماس إدسمٞمَّة مجٞمٕمٝما؛ يماخلٓماسمة واًمرِّ  وسمذًمؽ  ،...واية واًم٘مّمَّ

ٕمراًمٕمسػم أن ٟمْمع يٖمدو ُمـ  ام يتِماسمٙمان ويتداظمالن ُمعاًمٜمَّثرذم ُم٘ماسمؾ  اًمِمِّ  ؛ ذًمؽ َٕنَّ

وضبقعتفا  افؾُّغةات افتي هدؾت إػ تػسر كشلة ظري  طفر ـثر من افـ  » ، وىمد(2)سمٕمْمٝمام

ؾتختؾف هذه افطبقعة دم موضوع افعؾم  ؛افتي تتبدل مع تبدل ادوضوع افذي تعاجله

عرظـفا دم موضوع إدب، ودم إدب ختتؾف من  إػ افؼصة أو ادّسحقة، ودم  افش 

عر عرذاته ختتؾف بغ  افش  عرافؽالشقؽي و افش   .(3)«احلديث... افش 

وقمٜمدُما ختتٗمل هذه ذاهتا ذم يمال اجلٜمسلم، إدسمّٞمة ىمد شمقضمد ًمت٘مٜمٞمات صمؿ إنَّ ا 

ا، وهذا ُما يزيح ا شم٘مريريًّ ُما ُذيمَِر ُمـ و ؾمٛمة إدسمٞمَّة قمٜمف. اًمت٘مٜمٞمات يّمبح اًمٜمَّص ٟمّمًّ

سمٞمد أنَّ إديب،  اًمٜمَّثرّمٞمب اًمٗمة ىمد يُ ٗمحات اًمسَّ شمٖمريب واظمتالف ذم اًمٙمالم ذم اًمّمَّ 

                                                           

  .241( ُمٕمجؿ اعمّمٓمٚمحات إدسمٞمَّة اعمٕماسة، ؾمٕمٞمد قمّٚمقش، ص7) 

  .77اًمٞماذم، ص( اٟمٔمر: ُم٘مّدُمة ًمدراؾمة اًمّمقرة اًمٗمٜمٞمّة، ٟمٕمٞمؿ 2)

ٕمر اًمٗمٚمسٓمٞمٜمل احلديث واعمٕماس، همّسان همٜمٞمؿ، ص( 1)   .11اًمّرُمز ذم اًمِمِّ
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ٕمرقمٜمٝما ذم  اًمٜمَّثراًمَقفمٞمٗمة اجَلاَمًمِٞمَّة ختتٚمػ ذم  ذم اعمٕمٜمك  اًمٜمَّثر؛ إذ شمتٕمٚمؼ اًمقفمٞمٗمة ذم اًمِمِّ

عرحيتػل بجوهر ادحتوى، ]و[  افـ ثر »ومـ سمِمٙمؾ رئٞمز؛   .(7)شحيتػل بشؽل ادعـى افش 

ٕمرحتٛمؾ ـماىمة دًٓمٞمة أيمؼم مما هل قمٚمٞمف ذم  اًمٜمَّثرذًمؽ أن اًمدوال ذم   ،اًمِمِّ

ـ ثرتداظقات افوضوح وافغؿوض حكت وطقػة »و بافـػعقة وافتوصقؾقة ووطقػة  اف

عر وهٜما يٙمٛمـ ، (2)«بػعل فذة ـشف افغؿوض وادػاجلة دم حتصقؾه ثباإلمتاع احلاد افش 

ٕمرٓظمتالف سملم هذيـ اجلٜمسلم، ومتتٚم٘مك اًمٙمٚمٛمة ذم ا سمذاهتا، وُمـ أضمؾ ذاهتا وًمٞمست  اًمِمِّ

ًٓ ُٕمٍر ُما أو شمٕمبػًما قمـ ُمِماقمر ُمٕمّٞمٜمة، وقمغم هذا شمؽماضمع اًمقفمٞمٗمة  سمقصٗمٝما ُمدًمق

ًٓمٞمَّة ذم ًمٖمة  ٕمراًمدِّ   .(3)وشمٙمتسب إسمٜمٞمة اًمٚمُّٖمقية ىمٞمٛمة ُمست٘مٚمة قمٜمد اًمِمٙمالٟمٞملم اًمِمِّ

قرة إدسمٞمَّة ذم  ٕمروىمد أيمد اًمِمٙمالٟمٞمقن وضمقد اًمّمُّ ، سمٞمد أن اًمَقفمٞمٗمة (3)اًمٜمَّثرو اًمِمِّ

قرة خمتٚمٗمة سملم اجلٜمسلم؛ مما يٕمٜمل اظمتالف اًمَقفمٞمٗمة اجلاََمًمِٞمَّة ًمٚمت٘مٜمّٞمة ذاهتا  اجلاََمًمِٞمَّة ًمٚمّمُّ

ٕمر،  ًمٙمـ ًمٞمس سماعمٓمٚمؼ ومٛمـ اعمٛمٙمـ أن يتِمارك (8)سماظمتالف اجلٜمس إديب ذم  اًمٜمَّثرو اًمِمِّ

                                                           

  .78اًمّتِمٙمٞمؾ اًمٚمُّٖمقي ذم ؿمٕمر قمبد اًم٘مادر اجلزائل، وهب روُمّٞمة، ص( 7)

. واٟمٔمر: أصقل اًمٜم٘مد إديب، أمحد 741إدب وإدسمٞمَّة، طمسـ إسمراهٞمؿ إمحد، ص( 2)

ايب، ص  .143اًمِمَّ

. وٟمٔمرّية اًمبٜمائّٞمة ذم اًمٜمَّ٘مد إديب، صالح ومْمؾ،  71يا اًمِمٕمرية، روُمان يايمبسقن، صاٟمٔمر: ىمْما (1)

ة احلداصمٞمة. وحتٚمٞمؾ اخلٓماب إديب 83ص د قمزام، صقمغم ضقء اعمٜماهج اًمٜمَّ٘مديَّ  . 31، حمٛمَّ

وؾمٞمَّة، ومٙمتقر إيرًمٞمخ، ( اٟمٔمر: 3) ٙمالٟمٞمَّة اًمرُّ  . 71صاًمِمَّ

 .18وأوؾمتـ وارن، ص ( اٟمٔمر: ٟمٔمريَّة إدب، ريٜمٞمف ويٚمٞمؽ8)
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عروطقػة آشتعارة دم اإلثارة واإلحياء يؿؽن أن تؽتـف » اًمقفمائػ اجلامًمٞمة، ومـ ـام  افش 

 .(7)شافـ ثر تؽتـف

ٕمراعمٕمٜمك ٟمٗمسف ذم وماًمٜمَّثر سمدٓٓت حمددة، وٓ خيتص  اًمٜمَّثر ًمٙمـ ـمري٘مة و اًمِمِّ

ٕمراًمّتِماسمف ضمكم سملم  واًمتَّٕمبػم خمتٚمٗمة،  ُمـ طمٞمث اؾمتخداُمٝمام اعمادة ذاهتا  اًمٜمَّثرو اًمِمِّ

(، ويٙمٛمـ آظمتالف ذم آؾمتٕمامل اعمتٛمّٞمز ًمٕمٜماس اًمٜمص إديب وـمري٘مة سمٜماء اًمٚمُّٖمة)

ٕمراًمٜمص، وإن شمٚمٛمس اًمٗمارق ذم ـمبٞمٕمة  ي٘مقد إمم ُمٕمرومة حت٘مؼ اًمَقفمٞمٗمة اجلاََمًمِٞمَّة  اًمٜمَّثرو اًمِمِّ

 ذم يمؾ ُمٜمٝمام.

ٕمرذم  ًمٚمُّٖمةاإنَّ  ٕمرشم٘مقم قمغم اإلي٘ماع، ويتٛمّٞمز  اًمِمِّ دم ضبقعة افبـاء افّتخقع من » اًمِمِّ

كاحقة، ودم ضبقعة افبـاء اإليؼاظي افذي يرتبط بآكتظام ادتؿّقز فؽؾامته من كاحقة أخرى؛ 

عرأي أن   وإن اصسك مع باؿي أكواع افػن دم اخلصائص افّتخقؾقة افعاّمة، يتؿقّز ظـفا  افش 

 . (2)شصائص ذاتّقة مرتبطة بطبقعة أداته من حقث ـقػّقة تشؽقؾفا وتلثرهابخ

وماعمٝمؿ قمٜمد اًمِمٙمالٟمٞملم ـمري٘مة رسد إومٙمار وشمسٚمسٚمٝما؛ أي اًمت٘مٜمٞمة  اًمٜمَّثرأُما ذم 

، سٙمل  أوًمقية اًمتٜمٔمٞمؿ قمغم اعمقضقعقمٜمد ؿمٙمٚمقوم اًمٜمَّثرإذ أيمدت ٟمٔمرية  ٓ اعمٕمٜمك؛

رائق افتي يتم هبا افط  »ـ ، ُمـ ظمالل آهتامم سم(1)وأوًمقية إقمراف اًمرسدية قمغم احلٞماة

                                                           

 .731ٕماًمبل سملم اإلسمداع واًمٜمَّ٘مد، طمسـ إسمراهٞمؿ إمحد، صثَّ ٟمص اًم (7)

ٕمر، ضماسمر قمّمٗمقر، ص2)  .714( ُمٗمٝمقم اًمِمِّ

 .Russian Formalism, Victor Erlich, P632اٟمٔمر:  (1)
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هذه افتؼـقة دم  تغريب إحداث ادلفوؾة بواشطة اإلبطاء واإلضافة وافؼطع؛ ذفك ٕن  

 .(7)شإرجاء إحداث أو تطويؾفا تدؾعـا إػ أن كوفقفا اكتباهـا

ٕمروإّن سمٜمٞمة     ٙمسُب قمٜمد ضمايمبسقن هل سمٜمٞمة اًمتقازي، واًمتقازي: متاصمؾ يُ  اًمِمِّ

 اًمٜمَّثرإسمٞمات اعمؽماسمٓمة اشمساىًما واضًحا وشمٜمّققًما يمبػًما ذم أن ٟمٗمسف. واًمّتقازي ُمقضمقد ذم 

ٕمر؛ ومٞمتح٘مؼ اًمّتقازي ذم (2)أيًْما، ًمٙمـ صمٛمة اظمتالف ُمـ ظمالل اًمقزن اًمذي ي٘متيض  اًمِمِّ

ٓفة افـّحوّية وادعجؿّقة توزيًعا متوازًيا. وحيظى افصوت هـا حتاًم » من ظـارص افد 

ٓفة. وظذ افعؽس من ذفك، كجد دم  أن افوحدات افدٓفق ة ذات  افـ ثربإشبؼّقة ظذ افد 

افّطاؿة ادختؾػة هي افتي تـّظم بإشاس افبـقات ادتوازية. ودم هذه احلافة يمثر توازي 

ت ادسابطة ظذ أشاس ادشاهبة أو افتباين أو ادجاورة بشؽل ؾعال دم بـاء احلبؽة افوحدا

 .(1)شوظذ ختصقص ذوات افػعل ومواضقعه وظذ اكسقاب افتقامت افّسدية

صمٛمة هدف قمغم آًمٞمة سمٜماء اًمٗمٙمرة، سمٞمد أٟمف  اًمٜمَّثريٙمقن اًمؽميمٞمز ذم وصٗمقة اًم٘مقل: 

 دون أن شمٚمٖمل ؾمٞمادةاًمقفمٞمٗمة اًمدًٓمٞمَّة ٙمرة ُمٕمٞمٜمة سمِمٙمؾ أديب، ومتٕمٚمق أول وهق شمقصٞمؾ وم

 شمؽماضمع وماقمٚمٞمتٝما إزاء اعمٝمٛمة اجلٚمٞمٚمة ًمٚمدوال ذم شمقصٞمؾ اًمٗمٙمرة..ٓ اًمَقفمٞمٗمة اجلاََمًمِٞمَّة اًمتل 

                                                           

ة 7)  .14إدسمٞمَّة اعمٕماسة، راُمان ؾمٚمدن، ص( اًمٜمَّٔمريَّ

ٕمرّية ( اٟمٔمر: 2) اًمٕمرسمّٞمة: ٟمحق وقمٍل ُمٗمٝمقُملٍّ ضمديد قَمْقٌد إمم اجلذور إىمدم، ـمراد اًمٙمبٞمز، ذم اًمِمِّ

 .38و33ص

 .745( ىمْمايا اًمِمٕمرية، روُمان يايمبسقن، ص1)
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ًمٞمس ُمـ اًمسٝمقًمة ـمرح ؾمامت شمّمٚمح ًمألٟمقاع اًمتل أٟمف ودمدر اإلؿمارة إمم 

ّمة ورواية..؛ ذًمؽ أنَّ ًمٙمؾ ُمـ هذه اًمٗمٜمقن شمٜمْمقي حتت اًمٜمَّثر ُمـ ظمٓماسمة وُم٘ماُمة وىم

ؾمامت ذم سمٜمٞمتٝما وـمبٞمٕمة ًمٖمتٝما، وم٘مد شمٗمٞمض اًم٘مّمة اًم٘مّمػمة سماًمتٙمثٞمػ اعمٕمتٛمد قمغم اإلجياز 

ٕمر ذم طملم  ذم اًمٙمالم، وىمد ي٠مظمذ اإلجياز صقًرا ؿمتَّك شمسٝمؿ ذم شم٘مريب هذا اًمٗمـ ُمـ اًمِمِّ

 شمت٘مٚمص شم٘مٜمٞمة اًمتٙمثٞمػ ذم اًمرواية ُمثاًل.
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 افَوطقػة اجَلاَمفِق ة وافت ؾؼ ي:[: 4]

، إسمداقماهتؿ إدسمٞمَّة ُمـ ظمالل ُما ذم اًم٘مارئ أصمرٍ  اعمبدقملم يسٕمقن إمم سمثِّ  إنَّ 

وىمد اظمتٚمٗمت  .(7)ف ُمع اًمٜمَّصٗماقمٚموشمتح٘مؼ اًمقفمٞمٗمة اجلامًمٞمة ًمٚمتٚم٘مل ذم شمذّوق اًم٘مارئ وشم

ة ذم ُمٓمٚمع اًم٘مرن اًمٕمنميـ إمم أن  اًمٜمَّٔمرة إمم أمهٞمة اًم٘مارئ سماظمتالف آدماهات اًمٜمَّ٘مديَّ

رس اًمٜمَّ٘مدي أوضمف ذم هذا اعمقضقع قمغم يد قمٚمٛملم ُمـ أقمالم ُمدرؾمة يمقٟمستاٟمس  سمٚمغ اًمدَّ

 وومقًمٗمٖماٟمغ  إيزر Hans Robert Jauss  إعماٟمٞمة، ومها هاٟمس روسمػمت ياوس

Wolwgang Iser. 

قمامد قمٛمٚمٞمّة ىمراءة اًمٜمَّص إديب هق اًمتّٗماقمؾ سملم سمٜمٞمتف وُمتٚم٘مٞمف، ويرى إيزر أنَّ        

وقمٚمٞمف جيب أن هتتؿ دراؾمة اًمٜمُّّمقص إدسمٞمَّة سمٛمٙمقٟمات شمٚمؽ اًمٜمُّّمقص، 

  لىمٓمبان؛ اًم٘مٓمب اًمٗمٜمِّ إديب ًمف ، وماًمٜمَّص (2)وسمإومٕمال اعمرشمبٓمة سماًمتّجاوب ُمٕمٝما

Artistic واًم٘مٓمب اجلامزم  Esthetic ِّٟمات اًمٗمٜمٞمَّة ؛ أُّما اًم٘مٓمب اًمٗمٜم ل ومٞمٕمٜمل اعمٙمقَّ

 وشم٠مصّمره ذم اًمٜمَّص. وذم اًمقاىمع إنَّ  ل اًم٘مارئًمٚمٜمَّص، وأُمَّا اًم٘مٓمب اجلامزم ومٝمق شمٚم٘مِّ 

                                                           

اخلٓمٞمئة واًمتٙمٗمػم ُمـ اًمبٜمٞمقّية إمم اًمتنّمحيّٞمة،  و .71اعمرآة واخلارـمة، جمٛمققمة ُم١مًمٗملم، ص ( اٟمٔمر:7)

  .255قمبد اهلل اًمٖمّذاُمل، ص

 . 72صومقًمٗمٖماٟمغ إيزر، ( اٟمٔمر: ومٕمؾ اًم٘مراءة، 2)
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ام يِمٖمؾ ُمٜمزًمة وؾمًٓما سملم اًمٕمٛمؾ إديب ٓ يتٓماسمؼ ُمع اًمٜمَّص متاًُما أو ُمع شمٚم٘مٞمف. إٟمَّ 

  .(7)هق اًمذي حي٘مؼ ًمٚمٕمٛمؾ وضمقدهاًم٘مٓمبلم، وآًمت٘ماء سملم اًمٜمَّص واًم٘مارئ 

ٙمالٟمٞملم طمدي ثواحلدي     ل قمٜمد اًمِمَّ ظمجقل، ومٚمؿ يٓمرطمقا ذًمؽ  ٌث قمـ اًمتَّٚم٘مِّ

ٔمٝمر دراؾماهتؿ ضماٟمًبا ضئٞماًل قمـ أمهٞمة اًم٘مارئ ذم ُم٘مارسمة ام شمُ اضج، وإٟمَّ اًمٓمرح اًمٜمَّ 

ل، وذًمؽ ُمـ ظمالل صماًمٜمُّّمقص. وُمع ذًمؽ ٓ يٛمٙمـ إٟمٙمار أ رهؿ ذم ٟمٔمرية اًمتَّٚم٘مِّ

ة فألدب، ورضورة إجياد تػسر أديب ؿائم ظذ حتؾقل اخلاصقة اجلامفق  » شم٠ميمٞمدهؿ

 .( 2)شافـ ص من داخؾه هبدف تذوؿه

، ومٝمق ُمـ وإقمادة ظمٚم٘مٝمار ضمٚمٞمؾ ذم شمٚم٘مل اًمٜمُّّمقص واًمتٗماقمؾ ُمٕمٝما صمًمٚم٘مارئ أو

 ويبدو ذًمؽ ضمٚمٞمًّا ذم ىمقل  ،(1)شيؿظفر افوطقػة ]اجلامفّقة[ ويؿـحفا ذظقة افتحؼق»

عرفؾتعرف ظذ افطابع »ؿمٙمٚمقومسٙمل:  ي فعؿل ما ٓ بد من افعودة إػ اجلؿفور؛ افش 

  .(3)شًرا، بقـام يعتزه افؼارئ صعًرا وافعؽس بافعؽسثٕن افعؿل يؽون بافـسبة دمفػه ك

                                                           

. 771( اٟمٔمر: ٟم٘مد اؾمتجاسمة اًم٘مارئ ُمـ اًمِّمٙمالٟمٞمة إمم ُما سمٕمد اًمبٜمٞمقية، ضملم ب. شمقُمبٙمٜمز، ص7)

 .72ومقًمٗمٖماٟمغ إيزر، صواٟمٔمر: ومٕمؾ اًم٘مراءة، 

اسمع اهلجري، ُمراد طمسـ ومٓمقم، ص2) ل ذم اًمٜمَّ٘مد اًمٕمريب ذم اًم٘مرن اًمرَّ  .23( اًمتَّٚم٘مِّ

 .741وإدسمٞمَّة، طمسـ إسمراهٞمؿ إمحد، ص ( إدب1)

 .11اًمٜمَّ٘مد إديب ذم اًم٘مرن اًمٕمنميـ، ضمان إيػ شماديٞمف، ص (3)
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ٙمالٟمٞملم ُمـ ظمالل ُمٜمٕمٙمسات ُمٗمٝمقم و ل قمٜمد اًمِمَّ يتٛمحقر دور اعمتٚم٘مِّ

جعل إصقاء ؽريبة، جعل إصؽال صعبة،  تؼـّقة افػن هي» )اًمتَّٖمريب(؛ ذًمؽ أنَّ 

مضاظػة، صعوبة اإلدراك وضوفه؛ ٕن  ظؿؾّقة اإلدراك ؽاية مجافّقة بـػسفا ويـبغي أن 

اًمتٖمريب ذم سمٜماء اًمٙمالم يٖمري اًم٘مارئ ذم ُمقاصٚمة اًم٘مراءة وشمٙمرارها ، و(7)شطال أمدهايُ 

يستٙمِمػ ذًمؽ اًمبٜماء اعمبٜمل قمٚمَّف يٗمؽ ؿمٗمرات قمّمت قمـ احلؾ ذم ىمراءاشمف إومم، وقمّٚمف 

سمتف وإؾمٜماداشمف قمغم ىمقاقمد يٕمرومٝما وأًمٗماظ ي٠مًمٗمٝما، إٓ أّٟمف ٓ يزال يٜمٕمؿ اًمٜمّٔمر ومٞمف ًمٖمرا

ة ٟم٘مؾ اًمٌمء إمم دائرة ضمديدة ًمإلدراك هماية رئٞمسٞمة ًمٚمِمٕمر وقمٚمّ قُمدَّ وىمد اعمٖمايرة ًمٚمٛمٕمتاد. 

عمٕمتاد، وقمؼم وضع وضمقده؛ إذ يزيح اإلدراك آقمتٞمادي قمؼم اٟمتزاع اعمقضقع ُمـ ؾمٞماىمف ا

 .(2)أؿمٞماء ُمتباقمدة ذم ُمقضع اعمجاورة؛ مما ي٘ميض قمغم آؾمتجاسمات اعم٠مًمقومة

ٙمالٟمٞملم إمم إدب شمستٜمد أؾماؾًما إمم اظمتالومف قمـ همػمه ُمـ  وسمام أن ٟمٔمرة اًمِمَّ

ة إدسمٞمَّة، وماًم٘مارئ سمداية ر ذم رؤيتٝمؿ ذم دور اًم٘مارئ ذم اًمٕمٛمٚمٞمّ ، هذه اًمٜمَّٔمرة شم١مصمِّ اًمٙمالم

هق شمٚمٍؼ يٕمقل قمغم إدوات اعمختٚمٗمة ذم  نُما خيتٚمػ ومٞمف إدب قمـ ؾمقاه، وم٢مذ يتٜمبف إمم

ل؛ سمٛمٕمٜمك إن اؾمتجاسمة  سمٜماء اًمٜمَّص، واًمتَّٖمريب ذم سمٜماء اًمٙمالم ي٘مقُد إمم اًمتَّٖمريب سماًمتَّٚم٘مِّ

ل ًمٚمٙمالم اًمٕمادي خت ، وخيتٚمػ إدراك إدب قمـ تٚمػ قمـ اؾمتجاسمتف ًمٚمٙمالم إديباعمتٚم٘مِّ

 ٙمرار اؾمتٕمامل اًمت٘مٜمٞمات إدسمٞمة؛ إذٓ أنَّ هذا اإلدراك يٖمدو قمادًيا ُمع شمأيِّ إدراك آظمر، إ

                                                           

ة إدسمٞمَّة اعمٕماسة، واٟمٔمر: . 22ٟمٔمريَّة إدب ذم اًم٘مرن اًمٕمنميـ، ك.م.ٟمٞمقشمـ، ص( 7) اًمٜمٔمريَّ

  .11وُمٗمٝمقُمات ذم سمٜمٞمة اًمٜمّص، جمٛمققمة ُم١مًمٗملم، ص .14راُمان ؾمٚمدن، ص

وؾمٞمَّة، ومٙمتقر إيرًمٞمخ، ص( اٟمٔمر2) ٙمالٟمٞمَّة اًمرُّ   .24و71: اًمِمَّ
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ا يصر ظؿؾّقة آفّقة» ًمٖمٛمقض وإيمساب إًمٗماظ دٓٓت وا .(7)شاإلدراك ظـدما يغدو ظاديا

اعمٖمرسمة ي١مدي  ؿمٞمقع اًمؽمايمٞمب ضمديدة يثػمان اًم٘مارئ ويدومٕماٟمف إمم اًمتٗمٙمر سماًمٜمَّص إٓ أنَّ 

تصبح مبتذفة فدرجة أن يصبح افؼراء اجلدد ذوي مـاظة ضدها »إمم وأد سمري٘مٝما، و

ا دا شبق  . (2)شويطؾبون صقًئا خمتؾًػا، صقًئا من ادػسض أن يؽون مضادا

ؾ اًمذي يستٚمزُمف اًمتَّٖمريب أصمرٌ   ذم إـماًمة ُمدة اإلدراك احلز قمٜمد اًم٘مارئ،  وًمٚمت٠َّمُمُّ

اًمبٖمٞمة قمٜمد ا ٓ ذم اًمٜمَّص وٓ ذم اًم٘مارئ، وذم طملم أنَّ اًمتَّ٘مٜمٞمَّات اعمٕمتادة ٓ حتدث أصمًرا ومٜمٞمً 

همراسمة اًمٜمَّص سٞمة وم٢مـماًمتٝما شمٕمد ممٞمًزا ًمألدب، واًمِمٙمالٟملم أن شُمٓمال قمٛمٚمٞمة اإلدراك احل

افعؿل يبدع ؾـًقا »شمدقمق إمم إـماًمة ُمدة إدرايمف ٓؾمتٙمِماف أرساره وهٜما يتبدى إدب: 

، (1)شبطء اإلدراك ظذ كحو يعاق ؾقه إدراـه، وحيدث أؿوى تلثر ممؽن من خالل

ؾ واًمتٗمٙمر، وموُمٗمٝمقم اإلدراك قمٜمدهؿ هق ذاشمف ُما قمؼم  قمٜمف اًمـجُ  ٘مد رسمط رضماين سمـ اًمت٠َّمُمُّ

اًمَقفمٞمٗمة اجلاََمًمِٞمَّة ًمٚمتٚم٘مل سمت٠مُمؾ اًم٘مارئ ومٞمام ي٘مرأه وإداُمة ٟمٔمره  اًمـُجرضماين واًمِمٙمالٟمٞمقن

ؾ إمم أن يّمؾ اًم٘مارئ إمم اعمٕمٜمك . ذم  ومٞمف، سمٞمد أن اًمـُجرضماين يمان هيدف ُمـ هذا اًمت٠َّمُمُّ

ؾ وإداُمة اًمٜمٔمر وُما يسب٘مٝما ُمـ  ٙمالٟمٞملم طمٍموا اًمقفمٞمٗمة ذم جمرد اًمت٠َّمُمُّ طملم أن اًمِمَّ

 دهِمة.

                                                           

  .27ٟمٔمريَّة إدب ذم اًم٘مرن اًمٕمنميـ، ك.م.ٟمٞمقشمـ، ص( 7)

 .111( ٟمٔمرّية إدب، ريٜمٞمف ويٚمٞمؽ وآوؾمتـ وارن، ص2)

 .21، صٟمٔمريَّة إدب ذم اًم٘مرن اًمٕمنميـ، ك.م.ٟمٞمقشمـ( 1)
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ٙمالٟمٞملم ي ل، ٕمقِّ إنَّ اًمِمَّ ًمقن قمغم آظمتالف ذم شمريمٞمب اًمٙمالم إلصمارة اعمتٚم٘مِّ

ؽؾقغ »، ووإـماًمة ومؽمة شم٠مُمّٚمف ًمٚمٜمص ـقز ظذ إدراك إدبق ة دم افـ ص أدى بافش  إن  افس 

خ مػفوم افشؽل بحقث يـدرج دم آفقات إػ مالمسة افطابع اجلاميل ؾقه ورش  

ٙمر اًمٜماضج اًمذي اًمِمٙمالٟمٞمقن ُمـ اًمٗم، وهٜما ي٘مؽمب (7)شفؾعؿل آشتؼبال اجلاميل

ٕمرط أدسمٞمة اًمٜمُّّمقص سمآٟمزياح ىمدُمف ياوس اًمذي رسم ؾام جيعل من افعؿل »ي؛ اًمِمِّ

عرإديب ظؿاًل ؾـقاا هو اختالؾه افـوظي )اكزياحه  ي( وفقس ارتباضه افوطقػي بـ افش 

عر افؾُّغة)افسؾسة ؽر إدبق ة(، ومن هذا افتؿققز بغ  ة وافش  افعؿؾقة، اكبثق  افؾُّغةي 

( 2)شـل حساب افصؾة بغ إدب وممارشة احلقاة فوم )اإلدراك افػـي( افذي ؿطعمػ

 ومٞمح٘مؼ ُمٗمٝمقم اإلدراك اًمَقفمٞمٗمة اجلاََمًمِٞمَّة ًمٚمتٚم٘مل..

ٕمروسمذًمؽ يٚمحظ اقمتامد  قمغم اإلحياء سمإطماؾمٞمس واعمِماقمر وإومٙمار،  اًمِمِّ

ل ويدومٕمف ًمٞمت٠مُمؾ اًمٜمُّّمقص. وقمغم  اًمرهمؿ دون شمٍميح أو حتديد؛ مما حيرض اعمتٚم٘مِّ

ل، إٓ أن هذا اعمٗمٝمقم همُ ًماًمَقفمٞمٗمة اجلاََمًمِٞمَّة ُمـ أمهٞمة اًم٘مارئ وأمهٞمة  ٞمِّب قمٜمد ٚمتَّٚم٘مِّ

ل ٓ يتجاوز ومٙمرة إـماًمة ومؽمة اإلدراك احلز  اًمِمٙمالٟمٞملم؛ ويمان يمالُمٝمؿ ذم اًمتَّٚم٘مِّ

 قمٜمد اًم٘مارئ.

 

                                                           

اسمع اهلجري، ُمراد طمسـ ومٓمقم، ص7) ل ذم اًمٜمَّ٘مد اًمٕمريب ذم اًم٘مرن اًمرَّ  .21( اًمتَّٚم٘مِّ

 . 11( مجاًمٞمة اًمتٚم٘مل ُمـ أضمؾ شم٠مويؾ ضمديد ًمٚمٜمّص إديب، هاٟمس روسمػمت ياوس، ص2)
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ٙمالٟمٞمَّة وؾمٞمة وشمٕمقيٚمٝما ذم اًمّتحٚمٞمؾ واًمٜمَّ٘مد قمغم  ومما شم٘مدم يٚمحظ اقمتٜماء اًمِمَّ اًمرُّ

قمـ  ٟمٔمرة ُمست٘مٚمة ًمٖمة اًمٜمَّص، ومٚمٚمقصقل إمم شمّمّقر أومْمؾ ًمألدب جيب اًمٜمٔمر إًمٞمف

وسمذا رؾمٛمت ًمٜمٗمسٝما ظمًٓمك ضمديدة آظمذًة ُمـ اًمٜمَّص أؾماؾًما شمٕمتٛمد  ،اعمٞماديـ إظمرى

 إيدًمقضمّٞمة وٓ قمٚمٞمف، ومٚمؿ شمٕمد ؾمػمة طمٞماة اعمبدع وٓ جمتٛمٕمف وٓ شمريمٞمبتف اًمٜمّٗمسّٞمة وٓ

اؾمتٜمد  وقمٚمٞمف ذم اًمتَّحٚمٞمؾ.قمٚمٞمف اًمٗمٙمرّية ُمٝمٛمة؛ ذًمؽ أنَّ اًمٜمَّص هق اعمٕمّقل 

إمم ًمٖمة إدب ذم وضع قمٚمؿ ًمألدب، ُمٕمتٛمديـ قمغم حتٚمٞمؾ اًمٜمُّّمقص  اًمِمٙمالٟمٞمقن

سمٖمٞمة اًمٙمِمػ قمـ ظمّمائّمٝما، وىمد أسمٕمدوا ُما يٛمت ًمألدب ُمـ أُمقر ومقق ٟمّمّٞمة، 

هؿ مل يٕمتٛمد قمٚمٞمف ٓؾمتٙمِماف إدسمٞمَّة، وذًمؽ أَن هذه إُمقر ٓ شمّمٚمح أؾماؾًما 

ووفمٞمٗمة  اًمٚمُّٖمةهق  إديب ُما يّمٜمع اًمٜمَّص ًمٙمٜمٝمؿ آُمٜمقا أنَّ  حمتقى اًمٜمص،يرومْمقا 

 اًمت٘مٜمٞمات ذم اًمٜمَّص. 

وس رضورة اًمّتجديد ذم ـمرق سمٜماء اًمٜمَّصو ٙمالٟمٞمقن اًمرُّ  إديب ىمد أيمّد اًمِمَّ

ًمٙمل شمتح٘مؼ إدسمٞمَّة ٓ سمد ُمـ وضمقد ف، ؾمٕمًٞما ًمتِمٙمٞمؾ أدسمٞمَّة إدب، وويمرس اعم٠مًمق

قمام  اًمتٖمريب، وىمد أؿمػم ذم اًمّّمٗمحات اًمّساسم٘مة إمم ظمّمقصّٞمة هذا احلٙمؿ واظمتالومف

 ًمٚمّمٕمب اًمٖمريب.. هٍ ُمـ طمبٍّ ًمٚم٘مريب اًمّداين، وُمـ يمر ؾماد ىمدياًم 

وىمد ؾمٕمك اًمِّمٙمالٟمٞمقن ًمٚمٙمِمػ قمـ إدسمٞمَّة ذم اًمٜمُّّمقص، ووضمدوا أن 

اظمتالف إدب قمام ؾمقاه ُمـ أٟمقاع اخلٓماب يٙمٛمـ ذم خماًمٗمة اعم٠مًمقف )اًمتٖمريب(، 

وهل  اًمٙمالم أدسماً وهذا ُما يٛمٜمح إدب أدسمٞمتف، وإذا يماٟمت إدسمٞمَّة هل ُما جيٕمؾ 
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اعمٛمٞمزات اًمتل ختاًمػ آقمتٞمادي ُمـ اًمٙمالم، وإذا يمان اًمتٖمريب هق خماًمٗمة اعم٠مًمقف، 

 ومٝمذا يٕمٜمل أن صمٛمة شمقاؿمجًا سملم إدسمٞمَّة واًمتَّٖمريب.

ٕمروشمتبدى ظمّمقصٞمة  سمام حيٛمٚمف ُمـ شم٘مٜمّٞمات ٓ شمستخدم ذم اًمٙمالم  اًمِمِّ

ٜمح اًمٜمَّص صٗمة إدسمٞمَّة، وإدسمٞمَّة اًمٕمادي، وىمد حت٘مؼ شم٘مٜمّٞماشمف وفمائػ مجاًمّٞمة؛ مما يٛم

قفمٞمٗمة اًمّت٘مٜمّٞمات هل ُما جيٕمؾ وم هل وفمٞمٗمة اًمّت٘مٜمّٞمات؛ ًمٞمست جمٛمققمة شم٘مٜمّٞمات سمؾ

ّٓ أّن ًمّت٘مٜمّٞمات ًمٞمست طمٙمرًا قمغم إدباًمٜمَّص أدسًما ٓ اًمّت٘مٜمّٞمات ذاهتا؛ ذًمؽ أّن هذه ا ، إ

ٗمل اخلٓماسمات همػم إدسمٞمَّة وفمٞمٗمتٝما ختتٚمػ ذم إدب قماّم همػمه ُمـ أٟمقاع اًم٘مقل؛ وم

 .شمسقد اًمقفمٞمٗمة اًمدًٓمٞمة وشمؽماضمع اًمقفمٞمٗمة اجلامًمٞمة

وإدب وفمٞمٗمتف إؾماؾمّٞمة شمقصٞمؾ ومٙمرة سم٠مؾمٚمقب مجازم؛ أي همايتف مجاًمّٞمة 

شمقصٞمٚمّٞمة، وماًمَقفمٞمٗمة اجلاََمًمِٞمَّة جيب أن شمٙمقن ؾمائدة وًمٞمست اًمسٛمة اًمقطمٞمدة ًمٚمٜمص، 

ئٞمسّٞمة؛ ذًمؽ أّن ًمٚمُّٖمة ذم إدب وفمائػ وقمغم اًمرهمؿ ُمـ ؾمٞمادهتا، ًمٙمٜمّٝما ًمٞمست اًمر

وقمٜمدُما شمسقد هذه اًمقفمٞمٗمة اجلامًمٞمة ذم ٟمصٍّ ُما، شمتحّتؿ أدسمٞمتف، ومٝمل رس  ؿمتك،

إدسمٞمَّة، وؾمٞمادهتا ٓ شمٕمٜمل أَنا هدٌف حمٌض؛ وماًمّتٕمقيؾ قمٚمٞمٝما جيّرد اًمٕمٛمؾ اًمٗمٜمل ُمـ 

دب أي وفمٞمٗمة أظمرى.. وًمق يماٟمت اًمت٘مٜمّٞمة هل اًمسبٞمؾ اًمقطمٞمد ًمألدب ًمٖمدا إ

 ُمتٙمٚمًٗما ظِمْٚمًقا ُمـ اًمروح. 

ػ قمـ ـمبٞمٕمتف ) أهق أديب أم ٓ(؛ إذ إنَّ ذم اًمٜمَّص أَّنا شمٙمِم اًمٚمُّٖمةوشم٠ميت أمهّٞمة 

ًٓمة ذم  وـمٖمٞماَنا ووضقطمٝما قمغم طمساب إُمقر اًمٗمٜمٞمة ي٘مٚمؾ  إديب ٜمصاًموضمقد اًمدِّ

ا ُمـ إـمار إدب، وذم اًمقىمت ذاشمف ًمٞمست  ُمـ أدسمٞمَّة هذا اًمٜمَّص، وًمرسّمام ىمد خيرج ٟم٘مديًّ
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دب؛ ومتنّمب اًمٜمَّص إديب سماًمرؤية ألإُمقر اًمٗمٜمّٞمة/ اًمّت٘مٜمّٞمة هل احلاُمؾ واًمْماُمـ ًم

ُمـ، وهذا ُما همٗمؾ قمٜمف اإلٟمساٟمّٞمة يسٝمؿ ذم ظمٚمقده وىماسمٚمّٞمتف ًمٚمدراؾمة واًمتح ٚمٞمؾ ُمع اًمزَّ

 اًمِمٙمالٟمٞمقن.

أٟمف ًمٞمس ُمـ اًمّمقاب ذم أصمٜماء ُم٘مارسمة قمٛمٍؾ أديب أن ُيٕمَٛمد إمم وجيدر آٟمتباه 

إمم دمزيئف وشمريمف ومٞمام سمٕمد يمام يؽمك اًمٓمبٞمب اجلراح اًمذي ىمّص سمٛمبْمٕمف سمٓمـ ُمريْمف 

حٚمٞمؾ وظمرج ُمـ همرومة اًمٕمٛمٚمّٞمات دون أن يْمّٛمد اجلراح، وماًمٜماىمد اًمذي ي٘مقم سمت

قرة اًمٜمَّص إديب ٓ سمد أن يٕمقد إمم شمريمٞمب ُما طمٚمٚمف ومجع ُما ومٙمٙمف ًمتتجغم  اًمّمُّ

اًمٜمٔمر إمم أضمزاء اًمٕمٛمؾ ُمٗمردة خيتٚمػ قمـ اًمٜمٔمر إًمٞمٝما ضٛمـ اًمٙماُمٚمة عما ي٘مارسمف، صمّؿ إنَّ 

ٞماق اعمقضمقدة ضٛمٜمف، قمٛمؾ يٜمٔمٛمٝما، ومقضمقد اعمٙمّقٟمات ذم ٟمصٍّ ُما يتحٙم ؿ ومٞمٝما اًمسِّ

وفمٞمٗمة قمٜمٍم ُما اق آظمر ٓظمتٚمٗمت وفمٞمٗمتٝما طمتاًم؛ إذ إّن ٞمًمق وضٕمت أطمدها ذم ؾمو

ٞماق اعمقضمقد ومٞمف وسمٕمالىمة هذا اًمٕمٜمٍم ُمع همػمه ُمـ اًمٕمٜماس،  اًمَقفمٞمٗمة ومشمتٕمٚمؼ سماًمسِّ

ٞماق اًمذي شمقضمد ومٞمف هذه اًمت٘مٜمٞمة.  اجلاََمًمِٞمَّة ًمت٘مٜمّٞمة ُما ختتٚمػ سماظمتالف اًمسِّ

وإن ُما ؾمبؼ ُمـ طمديث قمـ اظمتالف وقمٜمػ سمحؼ اًمٙمالم اًمٕمادي، ٓ يٕمٜمل 

 اًمٚمُّٖمة، ًمٙمـ يستخدم اًمٚمُّٖمة، وماعمبدع يراقمل ىمقاقمد اًمٚمُّٖمةىمقاقمد اخلروج قمـ 

ا يسٛمح سم٢مقمٓماء دٓٓت قمداؾمتخداُمً  ٜماء صمة ًمٚمدوال، وىمد ذيمر اًمـُجرضماين ذم أا ظماصًّ

ؿ رضورة ُمقاوم٘مة أسمقاب اًمٜمّحق، وقمـ ٟمٔمرّية اًمٜمَّٔم اعمٕمٜمك وُمٕمٜمك اعمٕمٜمكف قمـ ثطمدي

اعمٜمٔمقم ةها، ًمٙمـ خيرج قمـ رشماسمة اًمٙمالم  اًمٚمُّٖمةومإدب يستٚمزم أن يٜمِم٠م شمبًٕما ًم٘مقاقمد 

 اًمٕمادي، دون أن يٖمرق ذم اًمٖمٛمقض واًمّتٙمّٚمػ وإٓ أصبح ممجقضًما ُمستٙمرًها.
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وس خُي ؤوسمٕمد هذا اًمٕمرض ًمر ٙمالٟمٞملم اًمرُّ َٚمص إمم أن ُمٜمٝمجٝمؿ اًمٜم٘مدي ى اًمِمَّ

قمغم قمٚمٛمّٞمة إدب، أُمر خيرج قمـ ـمبٞمٕمة إدب اًمتل ؾمٕمقا هلا أصاًل.. وإحلاطمٝمؿ 

 وآٟمزياح واًمقؾمائؾ واًمت٘مٜمٞمات اًمٗمٜمٞمة ووماهتؿ رضورة أن اًمٚمُّٖمةومٝمؿ قمقًمقا قمغم 

 اًمٜمَّص روطًما وقماـمٗمة. يسٙمـ
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 :الثّالثُ الفصلُ   

 (الوَظيفة اجلَمَالِيَّة يف األدب )دراسةٌ تطبيقيّةٌ              

 

 أوّلًا: الوَظيفة اجلَمَالِيَّة يف الشِّعر :

 .ابهُ الرّومي[: 1] 

 .بدر شاكر السَّياب[: 2] 

 ثاويًا: الوَظيفة اجلَمَالِيَّة يف النَّثر :

 أبو حيَّان التَّوحيدي.[: 1]   

 .ا تامرزكريَّ[: 2]   
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عر : : افَقطقػة اجَلََمفِقَّة يف افشِّ ًٓ  أّو

ـُ افّرومل1]  (1)[: اب

د يرصمل ىمال اسمـ اًمّرومل  سمـ قمبد اهلل سمـ ـماهر: ]اًمبسقط[ حمؿَّ

 إنَّ ادـقََّة ٓ ُتْبؼل ظذ أَحِد 

 

 وٓ َحَشدِ  زٍ خبا ظِ باُب أَ وٓ َت  

ـٍَػ   ـَ  هذا األمُر َأَتْتُف وهَق يف 

 

 ْئَت أو َظَددِ ٍد مبا ِص ـبافؾَّقؾ مـ ُظَد  

 ـ ـؾِّ ُمْسَتْعِذٍب فِْؾؿقِت َدْيَدُكُف مِ  

 

َردِ  َبزُّ افُؽَمِة وُفبُس افبقضِ   وافزَّ
(2) 

ُتُف    ُمْعتبادٌة َؿـََص األبطبال ِصؽَّ

 

وِع ـبافطََّردِ  رى افطِّراَد ؽداةَ يَ   افرَّ
(3) 

 

                                                           

ومل 1) ضمقرضمقس، أسمق احلسـ، وهق قمكم سمـ اًمعبَّاس سمـ ضمريح أو «: هـ283-221»(  اسمـ اًمرُّ

ار واعمتـبل، اقمتؿد ذم ؿمعره قمغم اًمثَّؼاومة احلديثة وٓؾمقَّام اعمـطؼ، رومل  ؿماقمر يمبػم مـ ـمبؼة سمشَّ

يـ اًمزريمكم،  إصؾ، ُوًمد وكشل سمبغداد، ومات ومقفا مسؿقًما. اكظر: إقمالم، ظمػم اًمدِّ

4/298. 

جاع. اًمبقض: اًمّسققف2)  . اًمّزَرد: قمّدة احلرب.( اًمؽامة: مجع يمؿل، وهق اًمػارس اًمشُّ

الح. اًمّطَرد: مزاوًمة اًمّصقد.3) ة: اًمـَّقع مـ ؿمؽ اًمسِّ   ( اًمشؽَّ
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ْقُث ٓ َتْثـِل َظِزيَؿَتُف  ف افؾَّ  ـَلكَّ

 

 ُف أو ُجْرَظُة افـََّػدِ إَّٓ َظزيؿتُ  

ُؾفبا   ْقِف ُيََصِّ ػَّ ـَ  ومل تزْل ضقَع 

 

 وٓ تْعِصقف يف َأَحدِ  األكبامِ  بغَ  

 ُيْمِذُكُف  رشقُل ادقِت  ك أتباهُ حتَّ  

 

َؿدِ  افبؼباءَ  أنَّ    فَقْجف افقاِحد افصَّ

 هلل مـ هبافٍِؽ واََف احِلَمُم بِِف  

 

 خرى ادجِد يف أمدِ ُأخرى احلقباِة وأُ  

َؿٍة     ـؿ ُمْؼَؾٍة بعَدُه َظْزى ُمَمرَّ

 

ً ظذ رمدِ   ِحَؾْت َشَمَّ ـُ  ـلكََّم 

 هلبا:  ُيؼباَل  بادْت ظؾقف ؾلْؽـَْت أنْ َج  

 

 ردِ يبا ظُغ جقدي بَدْمٍع مـؽ ُمطّ  

 إْن ٓ يؽـ ُطُػُر اهَلقَجبا َمـِقََّتُف  

 

 (1)ؾَلـرُم افـَّْبِت يذِوي ؽر ُُمْتَصدِ  

رائُؿُف  أمبا ترى افَغْرَس   ـَ  ٓ َتذوي 

 

 األبدِ  إٓ ظذ ُشقِؿفبا يف شبائرِ  

ُؾقن هببا   ْقِػ َؿْقٌم يْؼُ  دِِقتِة افسَّ

 

 َفقسقا مـ ادْجِد يف ؽبايباتِف افُبَعدِ  

 وظزُّ ادقت مبا اْجَتؿعبا  ظزُّ احلقباةِ  

 

 أْشـك وأْبـك فِبقت افِعزِّ ذي افُعُؿدِ  

المِة فإلكسبان َكْعَؾُؿفُ     َمقُت افسَّ

 

ـعباُء فألَشدِ    وإكََّم افِؼْتَؾُة افشَّ

ْقَػ ُطؾًَم يف ََضائبِ    ف مل ُيعِؿؾ افسَّ

 

 ْط ظؾقف شقُػ ذي َؿَقدِ ؾؾؿ يسؾِّ  

 ٓ َتْبَعَدنَّ أببا افعّبباس مـ َمؾٍِؽ  

 

 وإْن كليَت، وإن أصبحَت يف افَبَعدِ  

 ؽباَدْرَت حقَض ادـبايبا إْذ َذْبَت بِِف  

 

ْفدِ  ِب ـذو ظْذَب ادذاِق    ببافَزدِ  افشَّ

 ـلٍس أكَت ُمْػِضُؾفبا وإن َؾْضَؾَة  

 

 وافَؽبدِ  َفذاُت َبْرٍد ظذ األحشباءِ  

 أهُؾ األرض ـؾُّفُؿ  مبا متَّ بؾ مباَت  

 

 وح يف اجلسدِ افرُّ  إذ بـَت مـفؿ وــَت  

                                                            

 يذوي: جيػ ويقبس.  ( 1)
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 يف َجَدٍث  أصبحَت  أوػ وإنْ  ؾلكَت 

 

 

 

ى بلهؾِ    واجَلَددِ  افقظِث  بلن ُتَعزَّ

 هُر أْخَؾَؼفبا مصبائَب ـبان افدَّ  ـؿ مـ 

 

با اجُلُددِ افـَّباُس يف أثقاهِب  أضحك بَؽ  
(1) 

  ظٌغ تسباظدهُ  مـ بغ بباٍك ففُ  

 

 َمطقيٍّ ظذ ـؿدِ  وبغ آخرَ  

ٌة يف ُحُدور ٓ ُرُؿقءَ    هلبا  َؾَعْزَ

 

 (2)يف َصَعدِ  األحشباءَ  متألُ  وزؾرةٌ  

ْيَت يف احُلزنِ           افعبادََغ ـَم   بغَ  شقَّ

 

ْيَت بقـُفؿ يف افعقشةِ   َؽدِ  شقَّ  افرَّ

 بَثْثَت َصْجَقَك ؾقفؿ إذ ُؾؼْدَت ـَم  

 

 رْؾَدَك ؾقفؿ َؽْرَ ُمْػَتَؼدِ  َت ثْ بثَ  

 َظْدًٓ حقباة ومقت مـؽ فق ُوِزكبا  

 

 هذا بذاك مل َيـُْؼْص ومل َيزدِ  

رُ   ـُ  وا َحَزكبًا ؿْد ــَت أْكَسْقَتُفْؿ أن يْذ

 

َر افصَّ يَ  َؾبافققمَ   ـْ  ؾدِ واجلَ  ْزِ ـَسْقن ذ

ُؾقًمبا ـبان َيؽؾُِؿفبا َكؽْلَت   ـُ  مـفؿ 

 

ؾتلشقهبا بَخْرِ َيدِ  مبانِ َرْيُب افزَّ  
(3) 

 مل َترُجْػ جقاكُبفبا  ظجبُت فألرضِ  

 

واد ـقَػ ملْ مَتِدِ  وفؾجببالِ    افرَّ

 ؿس مل ُتْؽَسْػ دفؾِؽِِف  ظجبُت فؾشَّ  

 

قباء افذي فقٓه مل تَ    ِؼدِ وهق افضِّ

َرَظْت  افبدرِ  َهالَّ َوَؾْت ـقؾباءِ    ؾبادَّ

 

 ثقَب افُؽُسقف ؾؾؿ ُتْؼْق ظذ بؾدِ  

ظف ٓ ُطْؾَؿ َفْق صباهَدْت مـ حباَل    َمَْصَ

 

 

 

 (4)ومل تَؽدِ  ْق مبا صباهَد افبدُر مل تؼ 

 
************* 

                                                           

 ( أظمؾَؼفا: أومـاها.1)

 ( طُمدور: ؾمقالن دمع اًمعلم.2)

 ( يمؾقم: مجع يَمْؾؿ وهق اجلرح.3)

ومل، 4)   .406و1/405( ديقان اسمـ اًمرُّ
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يستلصمُر ، وما طمؾَّ  ؿِ ظَ ًرا يٌم سمعِ ة( شمصدُّ ة سمؽؾؿة )اعمـقَّ مـ اعمرصمقَّ  ُل إوَّ  اًمبقُت  رَ شمصدَّ 

اقمر ذم مطؾع إسمقات ؿمارقمًا كؼؿتف اًمشَّ  يطؾُّ وشمعبػم ذم اًمؼصقدة،  معـك وسمؽؾِّ  سمؽؾِّ  اعمقُت 

عمؽاكة شمؾؽ هتامم ودون ا إرواح دون ضمدوى مـ اعمؼاومة قمغم اعمقت اًمذي حيصدُ 

ؾمؾطتف، إرواح، وماعمقت يني قمغم مجقع اًمبنم همػم آسمٍف سمؿؽاكة اإلكسان أو ىمّقشمف أو 

 ؾطة:اعمقت إكسان ٓ خياف ذوي اًمّس  ويملنَّ 

 إنَّ ادـقََّة ٓ ُتْبؼل ظذ أَحِد 

 

 وٓ َحَشدِ  زٍّ وٓ تباُب أخبا ظِ  

ة طماذوًما   قرة آؾمتعاريَّ )إنَّ اعمـقََّة ٓ شُمْبؼل قمغم أطَمِد(:  سمـك اًمشاقمر ومؽرشمف قمغم اًمصُّ

طًما سمؾػظ اعمشبَّف )اعم ـقَّة(: اما يؼمُز ؾمؾطة اعمقت أمام ؾمؾطة اعمشبَّف سمف )اإلكسان( ومٍمِّ

ة اإلكسان أمامف.   اإلكسان: إذ ٓ كظر ًمؼقَّ

)وٓ هتاُب أظما قِمزٍّ وٓ طَمَشِد(: إنَّ إؾمـاَد صػة )قمدم اهلقبة( إمم اعمقت إؾمـاٌد  

ػيض إمم دًٓمة مستؽمة شمعؿؼ اعمعـك: إذ صبَّ اًمشاقمر ذم اًمظاهرة شمُ  ةجمازٌي، وماًمدًٓم

مم ىمقة اعمقت أمام مشػًما سمذًمؽ إ خيشك(،ومشاقمر ومجعؾف )ٓ  )اعمقت( أطماؾمقس

قرة اعمجازية سملسمعاد ومقق و .اإلكسان وؾمؾطتف، وماعمقت أمٌر طمتؿٌل  ىمد أوطمت هذه اًمصُّ

كصّقة آظمذة ظمقال اًمؼارئ إمم طمؼقؼة مسّؾؿ هبا، وشمؽؿـ اًمَقفمقػة اجلاََمًمِقَّة طمقـام صّب 

همػم إكساين )اعمقت( . يمام شمؽؿـ اعمػارىمة اعمشاقمر اإلكساكقة )قمدم اخلقف( قمغم ما هق 

سماضمتامع )اعمقت( و)قمدم اخلشقة(، وماًمقاىمع يٌم سمارشمباط )اعمقت( و)اخلشقة( ٓ يمام ذيمر 
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ًٓمة اعمسّؾؿ هبا )طمتؿقة اعمقت( اًمتل قُمّؿَؼت أيمثر سمػعؾ هذا  اًمشاقمر.. وهـا شمؼمز شمؾؽ اًمدِّ

  اإلؾمـاد اعمجازي.

ـَ  ـَ  ٍػ هذا األمُر َأَتْتُف وهَق يف 

 

 ـبافؾَّقؾ مـ ُظَدٍد مبا صْئَت أو َظَددِ  

ة، ومؾرسمام ذم ؾمقاق آظمر يمان ًمؾقؾ   محؾ شمشبقف طمراس اعمرصمل سماًمؾَّقؾ وفمائػ قمدَّ

ك أظمرى... قاق اًمعام ىمّرب دٓٓت وكحَّ ؼد وم إحياءات مغايرة عما هل قمؾقف هـا، ًمؽـ اًمسِّ

ة، شمؾؽ اهلاًمة اًمؼقَّ  حتؿُؾ  صمل مـ هاًمةٍ سماعمر ما أطماطَ  خمؽمىمةً  واحلدودَ  ة احلقاضمزَ دماوزت اعمـقَّ 

قمغم اعمؽان  طُ بَس قؾ يُ ة: وماًمؾَّ فمالم وظمقف وىمقَّ قمؾقف يمؾؿة )ًمقؾ( مـ  قؾ سمام ىمد شمدلُّ يماًمؾَّ 

 سمؽامؾف.. 

ُتُف   ُمْعتبادٌة َؿـََص األبطبال ِصؽَّ

 

وِع ـبافطََّردِ  يرى افطِّراَد ؽداةَ      افرَّ

اًمـص وذم  أومادها ذم سمـقة تَّلظمػم ذم ظمصقصقةؾتَّؼديؿ واًمشمتجغم اًمقفمقػة اجلامًمقَّة ًم  

إصمراء اعمعـك، ومؼدم اًمشاقمر اخلؼم )معتادة( قمغم اعمبتدأ )ؿمؽتف(، ومخرج قمـ ـمريؼة اًمؽالم 

  ، وًمق مل يعؿد اعمبدع إمم هذه اًمظاهرة ًمغدا اعمعـك سمارًدا همثًّا.اعمعتادة..

َردِ  وِع يماًمطَّ امًمقة ًمؾصقرة هاهـا دٓٓت اًمقفمقػة اجلشمثػم  (:)يرى اًمطِّراَد همداة اًمرَّ

ذم يؼتؾفؿ ويصطادهؿ  قمؾقف: إذ يسػمٌ  أمرٌ  ومؼتال إسمطالِ  ة يمبػمة:ل سمؼقَّ صمِّ ع اعمرمتتَّ مػادها: 

 . قدف يامرس اًمصَّ ؾماطمة اعمعارك يمام ًمق أكَّ 
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ْقُث ٓ َتْثـِل َظِزيَؿَتُف  ف افؾَّ  ـَلكَّ

 

 إَّٓ َظزيؿُتُف أو ُجْرَظُة افـََّػدِ   

ُؾفبا ومل ت        ْقِف ُيََصِّ ػَّ ـَ  زْل ضقَع 

 

 بغ األكبام وٓ تْعِصقف يف َأَحدِ   

 رشقُل ادقت ُيْمِذُكفُ  ك أتباهُ حتَّ        

  

 

َؿدِ  فَقْجف افقاِحدِ  افبؼباءَ  أنَّ     افصَّ

قمَ ـمُ   ال قمؼم ي ذاعمعـك اًم ص ظمادمةً قر ذم هذا اًمـَّ ت اًمصُّ قِّ اسمـ اًمرومل قمـف متقؾمِّ

ذم اًمؼقة، وها هق يؽرر ومؽرة اًمؼقة مرات.. ويعقد أيًضا  ؾيماًمؾق لصم، وماعمرؿمّتكشمؼـّقات 

ذم ذهـ  ستؼرةاعمؾققمة قّوح اًمإنَّ اًمتَّؽرار ي. ًمقؽرر طمتؿقة اعمقت وماًمبؼاء ًمؾقاطمد اًمّصؿد

عر اًمعريب: إذ يتؿّقز ؿمعره شفد ٓسمـ اًمرُّ ويُ  .اًمّشاقمر ومل سملّكف فماهرة متؿقزة ذم جمرى اًمشِّ

إحلاطمف قمغم اعمعـك اًمقاطمد اؾمتؼصاًء و مـ ـمريؼ طمبف اًمتػصقؾ سمبعض اًمغراسمة اًمتل شمتلشمك

يمام يػعؾ ذم هذه اًمؼصقدة: إذ يؾجل إمم اًمتؼـّقات  ،(1)واؾمتقعاسًما طمتك يؾؿ سمصغائره ويمبائره

اعمتؿثؾة ذم اظمتالف اجلامًمقة دي وفمقػتفا ث شممإدسمّقة اًمتل يقفمػفا شمقفمقًػا ضمقًدا سمحق

 اًمؼارئ يطقؾ اًمقىمقف أمام اًمـص.جيعؾ اما  :اًمعادي اًمـّص قمـ اًمؽالم

َؿٍة            ـؿ ُمْؼَؾٍة بعَدُه َظْزى ُمَمرَّ

 

ً ظذ رَ   ِحَؾْت َشَمَّ ـُ  مدِ ـلكََّم 

 جبادْت ظؾقف ؾلْؽـَْت أن ُيؼبال هلبا:  |

 

 يبا ظُغ جقدي بَدْمٍع مـؽ ُمطَّردِ  

قرة اًمتشبقفقة )           ً ظذ  ..ـؿ ُمْؼَؾةٍ اشمسؿت اًمقفمقػة اجلامًمقة ًمؾصُّ ِحَؾْت َشَمَّ ـُ ـلكََّم 

قاق اًمعام ًمؾؼصقدة اًمذي يؿقج سماحلزن واًمبؽاء  َرمِد( ذم اًمبقت اًمّساًمػ سماشمِّساىمفا مع اًمسِّ

                                                           

عر اًمعريب طم1) د اًمبفبقتل، ص( اكظر: شماريخ اًمشِّ  .517ّتك آظمر اًمؼرن اًمّثاًمث اهلجري، كجقب حمؿَّ
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م اًمؽحؾ اؾمتخداًما ضمديًدا: خدِ وهـا اؾمتُ وسماًمتَّضاد سملم أصمر اًمؽحؾ احلؼقؼل واعمجازي. 

ًة أنَّ اًمؽحؾ مادة مػقدة واعمعروف قمادما يدومع اعمتؾؼل إمم إقمادة اًمؼراءة وشملمؾ اًمبقت. 

شمقوع قمغم اًمعلم ومتزيد مـ مجاهلا، سمقد أّن اًمؽحؾ ذم هذا اًمبقت خمتؾػ قمـ اًمؽحؾ اًمذي 

ومعغم اًمعؽس متاًما أطمال  ، يعطل ذًمؽ اعمـظر اجلامزم ًمؾعلما ٓيقوع ًمؾزيـة، وهق أيًض 

 دتمقع مالزمة ًمؾعققن ومغصارت اًمدّ  بعد ووماة اعمرصمل، وماكتػاظًما وؾمقاًدا اًمعقـلم

اقمر ر ذم ًمقن اجلؾد اًمذي طمقل اًمعقـلم، وىمد ؿمبف اًمشَّ فر وإرق ومؼد أصمَّ ا اًمسَّ مـتػخة، أمَّ 

ة قاد مـ ؿمدَّ يؿقؾ إمم اًمسَّ ة مـ يمثرة اًمبؽاء وًمقن ما طمقهلا طمال اًمعقـلم وهل مـتػخ

ت، ًمؽـ ًمقس ؾَ حِ ؿمبف طمال اًمعلم ويملهنا ىمد يمُ  إرق اًمذي أصاهبا إصمر رطمقؾ اعمرصمل...

 .ؾ سمام أصاهبا مـ طمزن همػّم هقئتفايـة، سمعروف ًمؾزِّ سماًمؽحؾ اعم

 إْن ٓ يؽـ ُطُػُر اهَلقَجبا َمـِقََّتُف 

 

 ؾَلـرُم افـَّْبِت يذِوي ؽر ُُمْتَصدِ  

أمبا ترى افَغْرَس ٓ َتذوي  

رائُؿُف   ـَ

 

 إٓ ظذ ُشقِؿفبا يف شبائر األبدِ  

ػات إمم ما سمعد هذا آًمتقمامد اًمبقت شمؼديؿ صقرة مـ يعطل أومضؾ ما قمـده دون  

قرة  ،اًمعطاء وملطمسـ اًمـَّبت هق اًمذي جيػُّ قمغم ؾمقىمف دون أن يميمؾ. وأدَّت اًمصُّ

قمالىمتفا مع ما ؾمبؼ مـ  وفمقػة مجاًمقة شمتضح مـ ظمالل اًمتَّؿثقؾقَّة ذم اًمبقت اًمساًمػ 

نرصار اعمرصمل وحتديف ذم ؾماطمة اعمعارك، ومفق ٓ يؽماضمع وٓ يمالم، وشمٌم اًمصقرة  سم

 شمؽـ سمغقة هذا اعمرصمل اًمبطؾ أن يـتٍم ذم معاريمف ومقؽػقف أكَّف يـاوؾ ويؼاشمؾ ومل ،يستسؾؿ

 تقجة.ومجفد اعمرصمل اًمؽبػم قمغم أرض اعمعريمة يغـل قمـ اًمـَّ  ظر قمـ اًمـتائج ،سمغض اًمـَّ 
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ْقَػ ُطؾًَم يف ََضائبف    مل ُيعِؿؾ افسَّ

 

 ؾؾؿ يسؾْط ظؾقف شقُػ ذي َؿَقد 

ذم ذًمؽ يضػل صػات إكساكقة قمغم كسب )قمدم اًمظؾؿ( إمم اًمسقػ، وهق  

وشمتامم ف. وًمقحؼؼ آظمتالف ًمـصِّ  اعملًمقفإؿمقاء، ًمقخرج سمتعبػماشمف قمـ اًمـؿط 

 ل سملم اًمـاس:صمإسمقات اًمتل شمػصح قمـ مؽاكة اعمر

 ـؾُّفُؿ  أهُؾ األرضِ  مبا متَّ بؾ مباَت 

 

 جلسدِ اوح يف ـَت مـفؿ وــت افرُّ إذ بِ  

 هذا اًمؽميمقب إمم اًمتػؽر واًمتلمؾ ا، يؼقدل مات اًمـاس مجقعً صمقمـدما مات اعمر 

ًمتحؼقؼ اًمقفمقػة  ؾمبقاًل اًمتلمؾ ًمقف مـ اًمتعبػمات، ويليت سمام ىمام قمؾقف مـ خماًمػة ًمؾؿل

 اجلامًمقة ًمؾتؾؼل: إذ يعقد اًمؼارئ اًمؼراءة ًمؾقًمقج ذم اعمعـك اعمراد.

 ؿس مل ُتْؽَسْػ دفؾِؽِِف  ظجبُت فؾشَّ 

 

قباء افذي فقٓه مل َتؼِ    دِ وهق افضِّ

َرَظْت    َهالَّ َوَؾْت ـقؾباء افبدر ؾبادَّ

 

 ثقَب افُؽُسقف ؾؾؿ ُتْؼْق ظذ بؾدِ  

ٓ ُطْؾَؿ َفْق صباهَدْت مـ حبال  

ظف  َمَْصَ

 

 

 

 مبا صباهَد افبدُر مل تؼق ومل تَؽدِ  

ة ما اكػّؽ يعزو صػات إكساكقَّ  وماًمشاقمرـمغت إكسة قمغم ما ؾمؾػ مـ أسمقات،  

ما وأؾمـد اًمػعؾ )ؿماهد( إمم )اًمبدر(، اًمبدر صػة اًمقوماء، ومؼد أؾمـد ًمؾشؿس و ؿمقاء:ًمأل

 .ضمعؾ اًمـص يـتؿل إمم إدب

شمـّققمت أًمّقات واًمقؾمائؾ اًمػـّقة اًمتل اؾمتعؿؾفا اسمـ اًمرومل ذم ىمصقدشمف،  إذن

قاق اًمعام،  وأمّهفا وىمد ارشمبطت اًمَقفمقػة اجلاََمًمِقَّة هلذه أًمقات سمطبقعة اًمـَّص اًمرصمائل واًمسِّ
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قرة ا شمعبػٌم ومـٌِّل ًمغقي قمامَّ يعتؾُج اإلكسان مـ مشاقمَر إزاء مقوقع ما،  ًمػـّقة اًمتل هلاًمصُّ

ل إمم اًمـَّص ودمعؾف حيؾِّؼ ذم قمقامل اخلقال اقمتامده  ، وىمد قُمِرَف قمـ اسمـ اًمروملدمذب اعمتؾؼِّ

باء وتصقيرهبا إذ ـباكت فديف ؿدرة ؽريبة ظذ مالحظة دؿبائؼ األصق»قمغم اًمصقرة اًمػـّقة: 

 .(1)«ببارًظبا تصقيًرا

قر واًمؽمايمقب قمّؿؼت اعمعـك.. اًمـَّظرة اًمتل أيَّدها قمبد اًمؼاهر وأكؽرها  صمؿ إنَّ اًمصُّ

ؽالكققن، يمام أدت  أًمػاظ  اًمـَّص اًمساًمػ أدسمقتف: إذ شمرشمبط َوفمقػة مَجَاًمِقَّة مـحتاًمشَّ

قاق اًمعام ًمؾـص: اما جيعؾف  يتسؿ اًمـَّص إديب )اعمـقة، قمؼمى، ؾمقػ..( وشمتـاهمؿ مع اًمسِّ

أؾمفؿت اًمَقفمقػة اجلاََمًمِقَّة اًمتل ظُمؾَِؼت سمحسـ اًمـظؿ ويؽسبف اعمزية اًمتل شمصػّمه أدسًما. و

المِة ًمإلكسان  واد يمقَػ ملْ مَتِِد، َمقُت اًمسَّ ايمقب: مثؾ )وًمؾجبال اًمرَّ سمػعؾ شمـاهمؿ اًمؽمَّ

دسمقَّة سمام ىمدمف ، مؽّقكة كًصا أدسمًقا شمعؾق ومقف ؾمؿة إؿمتك ٓٓتدسمَكْعَؾُؿُف( وشمآًمػفا سماإلحياء 

مـ اظمتالف قمـ اًمتَّعبػمات اًمعادية، وماعمعـك اعمعؼمَّ قمـف معـك مطروق ٓ ضمديد ومقف، ًمؽـ 

 ًمؾـص. ةـمريؼة اًمتَّعبػم اعمختؾػة قمـ اعملًمقف يماكت هل اعمؿقز

                                                           

عر اًمعريب، ؿمقىمل وقػ، ص( 1)   .208اًمػـ ومذاهبف ذم اًمشِّ
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قَّ 2]  (1)باب[: بدر صباـر افسَّ

 ؿصقدة )ألِّنِّ َؽريب(

 ألِّنِّ َؽريب

 ألنَّ افعراَق احلبقب

 ـبا يف اصتقباقبعقٌد، وأِّنِّ هُ 

 إفقِف، إفقفبا ُأكبادي: ظراق

 ؾرِجُع يل مـ كِدائل َكحقب

دى ر ظـُف افصَّ  َتػجَّ

 أحسُّ بلِّنِّ َظزُت اددى

 إػ ظباملٍ مـ ردى ٓ ُُيقب

                                                           

قَّباب (1) كنم جمؿققمات  ،ذم ىمرية )ضمقؽقر( مـ ًمقاء اًمبٍمة أديب قمراىمل، مقًمده: بدر صباـر افسَّ

 .1964شمقذم سماًمؽقيت  .مـ كظؿف: مـفا: )أزهار ذاسمؾة(، و)أؾماـمػم(، و)أكشقدة اعمطر(

 



     

 

 
 
 

 

174 

 كِدائل؛

با َهزْزُت افُغصقن  و إمَّ

دى  ؾَم َيتسباؿُط ؽُر افرَّ

 حجبارٌ 

 حجباٌر ومبا ِمـ ثَِمر

 َوَحتَّك افُعققن

ضقبِحجباٌر وَحتَّك   اهلقاء افرَّ

يف بعُض افدمِ   ِحجباٌر يـدِّ

 ِحجباٌر كدائل وَصخٌر َؾؿل

 (1)َوِرجالي ريٌح ََتقُب افِؼػبار

******** 

                                                           

قَّاب، (1)  .196و195ص ديقان سمدر ؿمايمر اًمسَّ
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عل عمؼارسمة هذه اًمؼصقدة أوَّ  أو »ة آومتتاطمقَّ  اًمـَّظر هق ل ما يؾػتذم هذا اًمسَّ

إطمدى مرايمز يمقهنا شمـبثؼ ظمطقرهتا مـ اًمتل « اًمػاحتة اًمـَّصقِّة أو آؾمتفالل أو اعمطؾع

 (، ؽريبألِّنِّ اب ىمصقدشمف سمتعؾقؾ )قَّ ويبدأ سمدر ؿمايمر اًمسَّ  .(1)ة احلاؾمؿةاًمـَّص آؾمؽماشمقجقَّ 

ف مـ ما ؾمقبثُّ  ؾمبَب  دًٓمة اًمعـقان: إذ يعؾُؾ اًمشاقمرتضح وقمـدما كدًمػ إمم اًمـص شم

حلظة يتعافمؿ ؿمعقره  قمـف، ويمقػ شمرطمؾ؟! وهق ذم يمؾِّ  هقاضمس شملسمك أن شمرطمَؾ 

ما طمقًمف،  يعقش سمعقًدا قمـ مقـمـف )اًمعراق(: ومقشعر سماًمبمس واحلزن سمؽؾِّ  سمآهمؽماب: إذ

ة مـذ أن شمرك مقـمـف، ػسقَّ اطمة اًمـَّ مظاهر احلقاة ذم همرسمتف يمئقبة طمزيـة: ومؼد شمريمتف اًمرَّ وشمبدو 

 شمعؽميف. اًمؼاؾمقة ت مشاقمر آهمؽمابوما اكػؽَّ 

 بب..، سمقد أنَّ سمعد اًمسَّ  عؾقؾ اًمذي يليت قمادةً  همريب( هذا اًمتَّ )ٕينِّ  سمداية اًمؼصقدة

هشة مـذ دت اًمدَّ ا اعمعتاد ذم شمريمقب اًمؽالم، هذه اعمخاًمػة وًمَّ اًمبدء سمف خماًمػً  اًمشاقمر آصمرَ 

ر إمم ـظَ شمتضح طمقـام يُ ة ة أؾمفؿت ذم ظمؾؼ وفمقػة مجاًمقَّ اًمبداية، ومـحت اًمـَّص ظمصقصقَّ 

 شمرايمقب وصقر ومعاٍن.مـ  اًمـَّصَّ  اًمـَّص سمرمتف، ومؼد يماكت سمداية متساوىمة مع ما يؽتـُػ 

ة هلذا سؼت مع سمعضفا ماكحة إدسمقَّ ؼـقَّات اًمتل اشمَّ قمغم جمؿققمة مـ اًمتِّ  صُّ ىمام اًمـَّ و

اقمر هق اًمبعقد، كسب اًمشَّ  (، اًمعراق سمعقد واًمقاىمع أنَّ افعراق احلبقب بعقٌد ص: ومـ )اًمـَّ 

                                                           

 .365اكظر: ؾمقؿقاء اًمعـقان، ظماًمد طمسلم، ص( 1)
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ذم مؽاكف، واإلكسان  ة همرسمتف.. إنَّ اًمعراق سماٍق اقمر صػة اًمبعد إمم سمؾده ًمقدل قمغم ىمنيَّ اًمشَّ 

  ضمعؾتف سمـظر اًمشاقمر سمعقد.هق مـ يبتعد أو يؼؽمب مـف، ًمؽـ صعقسمة اًمقصقل إمم اًمعراق 

إفقِف، إفقفبا ُأكبادي: صػات إكساكقَّة وجيعؾف ُيـاَدى: ) (اًمعراق)وهيب اًمشاقمر  

هذه اًمؽؾؿة  سمام حتؿؾفُ  )ُيـادى( قمغم ؾمبقؾ آؾمتعارة، وملوحك اًمعراق يماإلكسانظراق( 

وشمرضمع اًمقفمقػة اجلامًمقة هلذه اًمصقرة ذم مؼدرهتا قمغم ضمعؾ  مشاقمر وقمقاـمػ.مـ 

قرة ،  (1)إؿمقاء ذم وقء ضمديداًمؼارئ يرى  ًمتقوقح اًمػؽرة أو شمقيمقدها: ومؾؿ شملِت اًمصُّ

ا أسمدقمت اًمػؽرة وظمؾؼتفا ما )أكادي(:  قمغم اًمػعؾ اجلار واعمجرورؼدم شموىمد . ذًمؽ أهنَّ

(، ألِّن ؽريب )إًمقف وإًمقفا(، وهذا يعقدكا إمم اًمعـقان )إمم أوماد معـك يٌم سمحاضمة اًمشاقمر

اعمجرور متساوىًما مع شعقر اًمغرسمة ضمعؾف سملمس احلاضمة ًممظمر، ومؽان شمؼديؿ اجلار ووم

  اًمسقاق اًمعام.

وماًمعراق اًمبعقد أصمر ذم ظمصقصقة اًمؽالم، ًمتـؽػم يمؾؿة اًمعراق (  ظراق أكبادي:)  

أؾمفؿ اًمتـؽػم وراق اًمذي قماش ومقف اًمشاقمر، قمـ اًمع ار واًمدم أوحك همريًباسماًمدم اًمغارق

 ذم إواومة دًٓمة أظمرى ٓ شمبلم ذم اًمؼراءة إومم وٓ ذم قمزل هذه اًمؽؾؿة قمـ اًمـص.

                                                           

اث اًمـَّؼدي واًمبالهمل قمـد اًمعرب، ضماسمر قمصػقر، ص( 1) قرة اًمػـقَّة ذم اًمؽمُّ  .308اكظر: اًمصُّ
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ًمؽـ  : كادى قمراق،(ؾرِجُع يل مـ كِدائل َكحقبهقفات أن يؾبَّك اًمـِّداء: )و

ئًقا سمـػسف قمـ ذم ؾمقاق ضمديد كا اعمرادة ًٓمةضمقاب اًمـداء يمان )كحقب(، ىمدم اًمشاقمر اًمدِّ 

ومؾقس مـ جمقب ؾمقع اًمبؽاء واًمدمقع اًمغزيرة قمغم ًمققمة اًمػراق اعمباذة،  تًٓمدٓا

 .وقمغم ما اؾمتحاًمت إًمقف اًمعراق

دى)  ر ظـُف افصَّ ًمصدى( دٓٓت شمٌم سماًمبعد واخلقاء، محؾت يمؾؿة )ا :(َتػجَّ

ا ومقعؽسف اًمصدى اًمـاشمج قمـ سمعد اعمساومةو ردى ٓ  إػ ظباملٍ مـ) .يمان اًمبؽاء ىمقيًّ

ب اًمؽالم، ..ُُيقب( هؾ يقضمد قمامل مـ ردى؟ إنَّ طمنم إًمػاظ ذم ؾمقاق همػم متقىمع يغرِّ

 ف سمعقًدا.تِ ويدومع سملًمػَ 

دى( إن شمؽرار يمؾؿة  ومـ أيـ يسؼط؟ ؟يمقػ يسؼط اًمردى: )ؾَم َيتسباؿُط ؽُر افرَّ

ت ذم وفمقػة مجاًمقة شمبد )اًمردى(، وإؾمـاده إمم اًمػعؾ )يتساىمط( مـح هذا اًمسطر اًمشعري

قرةظمصقصقة ًمؾـص صػمشمف خمتؾًػا قمـ اًمسائد مـ اًمؽالم،   ؼررُ ٓ شمُ وقطمل هـا شمُ  واًمصُّ

اًمتل شمػتؼر  ومؼد أوهمؾ اًمشاقمر ذم اًمتعبػم قمـ معـك اعمقت اًمذي ؾمقطر قمغم سمؾدهاعمعـك، 

 يمد ومؽرشمف.ومـجده يتؾؿس أؾماًمقب وصقر شمم، ر اإلكساكقة كتقجة اًمؼتؾ واحلربمشاقم

أمؾ وماعمقت طمط رطمؾف ذم هبذا اًمبؾد ومؽقػ يرد اًمـداء؟؟ وٓ ىمد طمؾ اًمدمار واهلالك و

 :اًمذي أصاب يمؾ مظاهر احلقاة اعمقتاًمبالد.. 
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 حجبارٌ 

 حجباٌر ومبا ِمـ ثَِمر

 َوَحتَّك افُعققن

ضقب  ِحجباٌر وَحتَّك اهلقاء افرَّ

يف بعُض افدمِ   ِحجباٌر يـدِّ

 ِحجباٌر كدائل وَصخٌر َؾؿل

 َوِرجالي ريٌح ََتقُب افِؼػبار

يتـاؾمب مع اًمسقاق  ن واهلقاء واًمـداء( ذم ؾمقاق ضمديداعمبدع )اًمثاِمر واًمعققمجع 

ؿشاقمر وم :ويمرر يمؾؿة )طمجار( ا يقطمقف مـ ىمساوة كتقجة اًمغرسمة،اًمعام ًمؾـص وم

أؾمؼط اًمشاقمر جارة، وها هل مظاهر احلقاة يمؾفا يماحل ،ىماؾمقة يمؼسقة احلجار  آهمؽماب

 ،أصاسمف اكعؽس قمغم مظاهر احلقاة مجعاءاًمذي احلزن ، وممشاقمره قمغم احلقاة مـ طمقًمف

قر وفمقػة مجاًمقة أؾمفؿت يمئقب شمتزاطمؿ أؿمقاىمف إمم مقـمـف. و اًمشاقمرو ىمد يمان هلذه اًمصُّ

ر ذم ـمبقعة إن مطؾع اًمؼصقدة واًمتؽرار أصمَّ  دها.ذم اإليغال ذم اعمعـك اًمذي وًمد سمقضمق

هل اؾمتجاسمة  اًمؽالم وها مـ ومفا هق اًمـَّص خيتؾػ قمـ اعملًمقفمتؾؼقف، اًمـَّص وذم 
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اًمؼارئ خمتؾػة أيًضا: إذ يعقد ويؼرأ ويطقؾ اًمقىمقف واًمتلمؾ ًمقستؽشػ ـمبقعة سمـك 

 اًمـص.

ت ومقفا: وملومادت اًمعؿقم يمرَ كؽرة ذم يمؾ مرة ذُ )طمجار( يمؾؿة ضماءت ىمد و

يمؾؿة  ومع اًمبعد اًمذي شمقطمل سمفوأوطمت سملسمعاد دًٓمقة اىمتضاها اًمسقاق اًمعام ًمؾـص، 

ؼد يمان هلذه اًمؽؾؿة سمعد آظمر يتجغم سماًمدمار اًمذي مل شمسؾؿ ومطمجار( سمام حتؿؾف مـ ىمسقة، )

 قمؼّم ىمد و اما دومع اًمشاقمر إمم اًمرطمقؾ. ة:مـف مـطؼة ذم اًمعراق طمتك أصبح يمؾ رء طمجار

سملؾمؾقب خمتؾػ قمـ اعمعتاد، ومؾؿ يؼؾ: إكف اوطر إمم اًمسػر وآسمتعاد قمـ مقـمـف  اعمبدع 

ضمعؾ اًمؽمايمقب ذم سمـقة اًمـَّص اًمؽؾقَّة: اما سمؾ قمؼم سملؾمؾقب ؿمائؼ مثػم ًمالكتباه وممصمر ذم 

 وفمقػة مجاًمقة.اًمـَّص حتؼؼ 

تقيف مـ شمؼديؿ سمام حت هذه اإلؾمـادات اجلديدة( ِحجباٌر كدائل وَصخٌر َؾؿل) 

ن جيؿع اًمراسمط اًمؼارئ اًمذي حياول أ كػسدهشة ذم اًم تثِّ سماكزياح قمـ اعملًمقف، ووشملظمػم 

  ريب(.امت، ويسعػف اعمطؾع )ٕين همؾسملم هذه اًمؽ

 َوِرجالي ريٌح ََتقُب افِؼػبار

 وًّمدتشبقف اًمب ذم ومفام دائؿتا اًمتـؼؾ يماًمريح: وهذا اًمتغري( )َوِرجالي ريٌح 

وشمؽؿـ وقمغم اًمغراسمة واًمدهشة،  صقرة ضمديدة ىمامت قمغم اعمباقمدة سملم ـمرذم اًمتشبقف
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ظؾقـبا كقًظبا مـ آكتبباه فؾؿعـك افذي تعرضف، يف افطَّريؼة افتل تػرض هببا » وفمقػة اًمصقرة

با ٓ تشغؾ آكتبباه بذاتبا، إٓ  ويف افطَّريؼة افتل َتعؾـبا كتػباظؾ مع ذفؽ ادعـك وكتلثَّر بف، إَّنَّ

با تريد أن تؾػت اكتبباهـبا إػ ادعـك افذي تعرضف، وتػجمكبا بطريؼتفبا يف تؼديؿف  .(1)«أَّنَّ

بقؾ إمم ًمؽـ ٓ ؾم قؾبف وقمؼؾف يريدان اًمعرآ يريد اًمشاقمر أن يرطمؾ: إذ إّن ىمو

اًمـاس قمغم  ظماًمًقا مـ ( ومفق ىمد ٓ يؽقن ىمػار)وىمد وضمد اعمؽان اًمذي رطمؾ إًمقف  اًمبؼاء ،

ومال مؽان يضاهل  يقطمل هبا اًمسقاق،ه اًمؽؾؿة إمم دٓٓت وضمف احلؼقؼة، وشمؼقد هذ

 . اًمراطمة واًمسعادة سمعقًدا قمـفًمـ جيد سمؾده: ًمذا 

ًٓ قمغم آؾمتعارة واًمتشبقف واًمتعريػ واًمتـؽػم  أوطمك اًمشاقمر سماعمعـك  معقِّ

قر قمام  تثقػ، وقمؼموؾمقاها مـ شمؼـقات شمقطمل سملسمعاد ومقق كصّقة، معتؿًدا اًمتؽ هذه اًمصُّ

قرة وآكزيحما إنَّ اًمتَّعبػم قمـف. واًمؾُّغة اًمعادية ٓ شمستطقع  دف إمم اطمات هتوًمة حتؾقؾ اًمصُّ

وذم  اًمؽالم شمريمقبآًمقة وهذا اجلديد يتؿثؾ ذم واومتف، ًمػت آكتباه إمم اجلديد اًمذي أ

عريَّة أوحك آكزياح اًمّدٓزم أمًرا واؾمع و ،ا ضمديدً شمؼديؿ اعمعـك شمؼدياًم  ذم احلداصمة اًمشِّ

عر اًمعريب اًمؼآكتشار:  عر احلديث.. مؼاركة مع اًمشِّ ديؿ اًمذي إذ ـمغك آكزياح قمغم اًمشِّ

                                                           

ة اًمؾغة واجلامل ذم اًمـَّؼد اًمعريب، شمامر ؾمؾقم ، ص (1)  .328و327كظريَّ



     

 

 
 
 

 

181 

عريَّة آكزياح حمؽقم  ًٓ سمقـام ذم احلداصمة اًمشِّ يمان ومقف آكزياح حمؽقًما سماإلومفام أّو

 .(1)سماإلحياء

وذم  ظمصقصّقة شمريمقب اًمـَّص،وشمتجغّم إدسمقَّة ذم ىمصقدة )ٕيّن همريب( ذم 

ة ذم كسؼ معلّم دمؿعفا صالت شمتعاكؼ ًمتقّن ًمتؾؽ اًمّتؼـّقات أداء  وضمقد شمؼـّقات مـظؿَّ

قر ذم اًمـَّص سمام شمؽتـػف مـ إحياء  وفمقػتفا. وشمتعافمؿ أمهقة اًمقفمقػة ًمؾؽمايمقب واًمصُّ

 ،وىمد اؾمتخدم اًمشاقمر إًمػاظ اؾمتخداًما ضمديًدا وووعفا ذم ؾمقاىمات ضمديدة ،ًمؾؿعـك

وُيعلم شمعدد اًمؼراءات قمغم  وووعفا ذم ؾمقاق همػم متقىمع. ومؼد طمنم اًمعديد مـ إًمػاظ

ت اجلديدة اًمتل مل شمؽـ قمبًثا ومل شمؼػ وفمقػتفا قمغم إصمارة إدراك أهار هذه اإلؾمـادا

ل هنا ٓ شمؾغهاهـا سمقد أ قة هل اعمفقؿـةن اًمقفمقػة اجلامًموصحقح أ اًمدهشة ومحسب،

ًٓمّقة  إذ أؾمفؿت اًمتؼـقات إدسمقة ذم هذا اًمـص ذم شمعؿقؼ اعمعـك. :اًمقفمقػة اًمدِّ

 

 

 

                                                           

يـ يمؾقب، ص1) عرية، ؾمعد اًمدِّ   .205( اكظر: اعمدظمؾ إمم اًمتجرسمة اًمشِّ
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 :َقطقػة اجَلََمفِقَّة يف افـَّثرثباكًقبا: اف

   (1)أبق حقَّبان افتَّقحقدي[: 1]

افؾَّفؿ ُؿْدكبا بعزيؿة افراجعغ إػ ببابؽ، وبقِّْض وجقهـبا ظـد مـباجباتؽ، واؽؿْركبا »

ـَِػ َأْمـِؽ بباألمـ مـؽ، وأْمطِر ظؾقـبا شحبائب  ـَ بؿقاّد مقاهبؽ وِمـَحؽ، وآِوكبا إػ 

بقؾ إفقؽ، وَخػِّػ ظؾقـبا يف ـؾ ا ؼـبا ألؿصد افسَّ َؾ ُجقدك وَظْطِػؽ، َوَوؾِّ ـّ ألمقر افتَّق

دكبا ظـّبا، وُخْذ  ؾ ظؾقـبا ضاِلَب مبا أظَدْدَتف ألوفقبائؽ فديؽ، واشُؾْبـبا مـَّبا، وذِّ ظؾقؽ، وشفِّ

ؾـبا ببافتَّطباول احتجباًجبا. وٓ تماخذكبا  ـبا ظؾقـبا. وٓ تقافـبا ببافـِّعؿ اشتدراًجبا، وٓ متفِّ فـبا، وبؼِّ

افـباس أصتباًتبا إفقؽ،  ظؾقـبا بؽرمؽ إذا صدرَ  ، وارمحـبا إذا ِِصكبا ظظباًمبا وُرؾباًتبا، وُجْد (2)بقباًتبا

                                                           

( أسمق طمّقان اًمّتقطمقدي: قمكم سمـ حمؿد سمـ اًمعباس، ؿمػمازي إصؾ، يمان متػــًا ذم مجقع اًمعؾقم 1)

عر وإدب واًمػؼف واًمؽالم قمغم رأي اعمعتزًمة، ويمان ضماطمظقًّا يسؾؽ ذم  مـ اًمـَّحق واًمّؾغة واًمشِّ

ؾؽف، وهق ؿمقخ ذم اًمّصقومقة وومقؾسقف إدسماء وأديب اًمػالؾمػة، وحمؼؼ اًمؽالم وإمام شمصاكقػف مس

  .1924و1923اًمبؾغاء. اكظر: معجؿ إدسماء، ياىمقت احلؿقي اًمّرومل، ص

 ( سَمقاشًما: ًمقاًل. يؼصد قمغم هِمّرة.2)
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ـبا، يبا مَ  ؾَّ ـُ ـبا وظؾقؽ َضَرحـبا  ؾَّ ـُ ْؾـبا  َـّ َـّبا، وَأْكَظرو فـبا مـ أكػسـبا، وَأْفطََػ  (1)ـ هق أرحُؿ بـبا م

 بـبا مـ آببائـبا وأمفباتـبا. اْمُح ظـبا صػباتـبا بباشتقالئؽ، تؿ خّؾـبا ظؾقؽ ؾقؽ بقٓئؽ.

فتَّعقيض، مسمجة ببقبان مـسقب إػ يبا هذا! اشؿع فغة أخرى ظذ وجف ا

ْف ؾقفبا بغ مُ  ْبَفؿ حيباُر فبُّؽ مـف حتَّك تبؼك مدهقًصبا، وبغ واضح ُيِعزُّ افتؾخقص، وَتَصَّ

 كػسؽ حتَّك َتْرؿك َمـُْعقًصبا.

ـَر  (2)يبا هذا! إذا ذـرتف ؾباذـره واجًدا بف. إذا وجدتف ؾِجد ِذـًرا فف. ظذ أنَّ افذِّ

كباحقة افعببادة. وافقجد ذـر أيًضبا، وفؽـ مـ كباحقة آشتػبادة. وجٌد أيًضبا. وفؽـ مـ 

ػبات ـّؾفبا ببادحق، وافذـر ُمْسَتْػِرٌش  َمت ـؾفبا ببافزهق. ؾنذا  (3)وافقجد ُمْسَتْغِرق فؾصِّ فؾسِّ

ؿد يذـر وهق ؽر واجد  اصطرع افذـر وافقجد ـباكت افغؾبُة فؾقجد؛ ألنَّ افذاـرَ 

، وٓ مـ هذا افذـر فقس مـ مراشؿ افؾسبان أنَّ  وافقاجد ٓ ُيد إٓ وهق ذاـر. ظذ

ل مـ ادذـقر، و با افقجد ؾرتػع ظـ َتديده  مـباشؿ افػؽر، وفؽـف أوَّ اـر. ؾلمَّ ثبان مـ افذَّ

                                                           

  ( َكَظره واكتظره وشمـّظره: شملّكك قمؾقف.1)

  ( مـ اًمقضمد، ومِْعؾف: َوضَمد، جيِد.2)

  أي يستعروفا ويبسطفا. (3)
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روحباِّن، ومبباذة  (1)بـظؿ فػظ، وترتقب حرف؛ ألكَّف صقت مـ حرضة احلؼِّ بِغشقبان

باكقَّة، وإذا واَف تقَفَّ   .(3) ؾؼد ظال ظذ ادراد وأوَففقستقَف، وإذا اشتقَف (2)ربَّ

يبا هذا ومبا وصػل فؽ افذـر بغرائبف، وافقجد بغقافبف، ومبا يدور ظؾقفَم بحقافبف 

، وأكت إػ أن تذوق حالوة رـقظؽ وشجقدك بصدق افـِّقَّة وضفبارة افطَّقية (4)وجقادبف

يل،  أحقُج ، وبَم ظباد ظؾقؽ مـ ذفؽ أهبك وأهبج! وفؽـ مبا أصـع! فعؾَّ وصػل اشساق

واظتقباٌق مـِّل ظذ مبا هق أخّص يب وأجدى ظّع. وإذا ـبان تدبري إػ ؽري، ؾسقئتل 

وحسـتل تشسـبان يف احلدوث ، وتعتزيبان إػ ادشقئة، وإن ـباكتبا تػسؿبان يف آشؿ، 

، ومـ ختؾقة هل حَص،  وتتببايـبان ببافـَّعت. ؾقبا ظجبًبا مـ َؾّؽ هق أرس، ومـ َأرْسٍ هق َؾؽٌّ

ؾقك بؽ ُؾّض،  (5)ق ختؾقة! ؾنن َكَبْسَت بؽباف أو مقؿ، أو بحباء أو بجقؿ، ُؾِدمَ ومـ َحَْص ه

                                                           

  ( أي: وارد: ِمـ: هَمٌِم إمر: سماذه.1)

ف: أقمطاه واومًقا: وواوماه واؾمتقوماه، وشمقوّماه: أي أقمطاه واومًقا.2)  ( أورم ومالًكا طمؼَّ

  ( أورم: زاد وأذف.3)

ُر ويعطك، واجلادب: اعماطمؾ.4)  ( احلاًمب: ما ُيدِّ

م: ووعف قمؾ5) قف. واًمػدام )يمؽتاب وؾمحاب وؿمّداد( رء شمشّده ( وَمَدم وماه وقمؾقف سماًمِػدام وومدَّ

ؼل.  اًمعجؿ واعمجقس قمغم أومقاهفا قمـد اًمسَّ
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ؽ بؾ رّض  . ؾال َجَرَم ٓ إصبارة وٓ ظببارة، إٓ ظذ وجف آشتعبارة واإلظبارة؛ (1)وردم ـػِّ

 .(2) !«واهلل ادستعبان

********** 

،  ًمإلًمفيؼقم قمغم اًمدقماء واًمتقؾمؾ  طاسمع اًمديـل قمغم كص اًمتقطمقدي: إذيسقد اًم

 ومام وفمقػة ذًمؽ ؽمضمل سمعدة أؾماًمقب،ؿ يتتامم اًمدقماء واًمصمويبدأ اًمـص سمـداء )اًمؾفؿ( ومـ 

 ذم اًمـَّص؟

ـقات شمتسؼ ومقام سمقـفا ظماًمؼًة ، وشمؾؽ اًمتؼؿمّتكشمؼـقات سمدقمائف  اًمتقطمقدي يؾتؿس

ا  ومؾؿ شمستخدم )سماسمؽ قمغم)افؾَّفؿ ُؿْدكبا بعزيؿة افراجعغ إػ ببابؽ(، يؿقج سمإدسمقة:  كصًّ

وهل ما ؾمامه اجلرضماين سمـ: )معـك  إمم دًٓمة أظمرى يؼتضقفا اًمسقاق، احلؼقؼة( وإكام حتقؾ

 .اعمعـك(

ًمقس اعمعـك اًمظاهر هق اعمراد ذم هذا اًمؽمايمقب، ( بقِّْض وجقهـبا ظـد مـباجباتؽ) 

 اًمتقطمقدي ًمقعقــا اهلل قمغم طمسـ وإكام معـك اعمعـك : شمؾؽ اًمدًٓمة اعمستؽمة: إذ يصكمِّ 

، سملكف راٍض قمـا، ومال كستحل مـ ىمبح هائركا وقمالكقتـا ويمؾـا يؼلمًمـدقمق اهلل  إومعال:

                                                           

ها يمؾفا. وشمرّدم صمقسَمف: رىمعف.1) قُّ واجلَرش. وردم اًمثُّْؾؿة: ؾمدَّ   ( اًمرّض: اًمدَّ

 .218و217و216( اإلؿمارات اإلهلقَّة، أسمق طمّقان اًمّتقطمقدي، ص2)



     

 

 
 
 

 

186 

 واًمعبادة اًمتل دمعؾ اإلكسان مؼباًل إومعال قمـ طمسـ  بقِّْض وجقهـبا(وىمد يمـَّك سمؼقًمف: )

ىمد يمان هلذه اًمؽـاية وفمقػة شمؼصػمه،  كتقجةؿمعقر اًمذكب  يـتاسمفسملم يدي اهلل دون أن 

  ػمة.ثؿعاٍن يمسم مقطمقةعمعـك اعمراد وشمقيمقده، قة دمؾت ذم شمعؿقؼ امجاًم

ـَِػ َأْمـِؽ بباألمـ مـؽاؽؿْركبا بؿقاّد مقاهبؽ وِمـَحؽ» ـَ وأْمطِر  ، وآِوكبا إػ 

وفمقػة  قػ، ومؼد أدى اعمجاز هاهـاثؽشمتسؿ اًمصقر سماًمتَّ « ظؾقـبا شحبائب ُجقدك وَظْطِػؽ

قرة مؽقن ـماىمة شمعبػمي ذم آظمتزال واحلذف: اما يضػل قمؾقف مجاًمقة متثؾت ة، واًمصُّ

وسمـك ومؽرشمف رئقس وًمبـة أؾماؾمقة مـ ًمبـات اًمـَّص شملسمك أن شمؽقن وفمقػتفا اًمزيـة ومؼط. 

قمغم أن ٓ شمبؾغ سملم ـمرومقفا ازدادت أدسمقتفا اًمتل يمؾام يماكت اًمعالىمة سمعقدة  قمغم آؾمتعارة

 طمد اإلهبام. 

قية وأكت إػ أن تذوق حالوة رـقظؽ وشجقدك بصدق افـِّقَّة وضفبارة افطَّ »

أصمارت إواومة )اًمذوق( و)احلالوة( إمم اًمريمقع واًمسجقد إرحيقة ودقمت إمم   «أحقُج 

اظمتالف هذا اًمؽميمقب وظمروضمف قمـ اعمعـك احلؼقؼل ًمؾذوق، كتقجة اًمتلمؾ واًمتػؽر 

: ؿمبف اًمريمقع سمطعام يذاق، قمغم ؾمبقؾ هـا متعؾؼ سماجلـان..يرشمبط سماًمؾسان، وهاوماًمذوق 

سمف قمغم مـ شمقؾّمؾ إًمقف  حصؾة مـ ومقض قمطاء اهلل اًمذي يؿـهذه احلالوة مت آؾمتعارة،

قرة ذم أن وشمظفر أمهقة اسماًمدقماء.  إمم اًمؾَّػظ اعمستؽم إومضاًء  اًمؾَّػظ اًمظَّاهر مل يػضِ ًمصُّ

افؽؾَمت وادقاؿػ »و ،ومتح اعمجال ًمؽشػ كؼاط آًمتؼاء سملم يمال اعمعـقلما، ومؼد مباًذ 
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 فقس جديًدا معـك–ضقء ؾباظؾّقة اخلؾؼ افؾُّغقي افتل تدخؾ يف بـباء آشتعبارة تلخذ يف 

بط _هق أنَّ شقباق آشتعبارة أو آكطبباظبات  ]ـَم[.ادعجؿل أو افؾُّغقي معـباهبا _ببافضَّ

با  ع مدفقل افؽؾَمت األصع وحيدث تغقًرا جقهريًّ وآرتبباضبات افؼبائؿة حقهلبا، يقشِّ

 .(1)«ؾقف

عال إمر اًمتل ظمرضمت قمـ معـك سمام أنَّ اًمـَّص يؼقم قمغم اًمدقماء، ومؼد همؾبت أوم

شمٌم سمخصقصقة اًمعالىمة سملم اًمرب  اعمؼام: إذمم أهمراض أظمرى شمـاؾمب إإمر احلؼقؼل 

وىمد أًمح اًمتقطمقدي قمغم كقؾ روا  .وقمطاياه واًمعبد، وشمعؽس احلاضمة اًمؽبػمة ًمعقن اهلل

 ؾ:ثم ، ومقفمػ صقغة إمر  ًمؾتعبػم قمـ طماضمتف اًمؽبػمة هلل شمعاممؿمتكاًمرمحـ سمؽمايمقب 

بقؾ إفقؽ» َؾ ظؾقؽ، وَوؾِّؼـبا ألؿصد افسَّ ـّ ؾ ظؾقـبا ، وَخػِّػ ظؾقـبا يف ـؾ األمقر افتَّق شفِّ

وُجْد ظؾقـبا بؽرمؽ ، ارمحـبا إذا ِِصكبا ظظباًمبا وُرؾباًتبا ،...ضاِلَب مبا أظَدْدَتف ألوفقبائؽ فديؽ

ر إن همؾبة ومعؾ إمو .إمر إمم معـك اًمدقماء ىمد ظمرج، و«إذا صدر افـباس أصتباًتبا إفقؽ

مـ كاطمقة وشمعؽس رهمبة مؾحة قمـد  )اًمدقماء( قمغم هذا اًمـص شمـاؾمب ـمبقعة اًمـص

  .رواهويمسب  إمم اهلل شمعامم ذم اًمتؼرب اًمتقطمقدي

                                                           

ة اًمؾغة واجلامل ذم (1)           .322 اًمـَّؼد اًمعريب، شمامر ؾمؾقم، صكظريَّ
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ٓ ، و)ٓ تقافـبا ببافـِّعؿ اشتدراًجباؾ: ثتامم اًمـفل، وصقغتف )ٓ( و)اًمػعؾ اعمضارع(: ميتو   

ؾـبا ببافتَّطباول احتجباًجبا إن هذه و، رج اًمـفل إمم اًمدقماءظمو (ٓ تماخذكبا بقباًتبا، ومتفِّ

أيًضا يؾحظ اًمـداء اًمذي يشعر  احلققية واحلريمة ذم اًمـَّص. ثكشائقة شمبعإؾماًمقب اإل

 دى سمعقد مؽاًكا ًمؽـف ىمريب ىمؾًبا.سمؼرب مؽاكة اعمـادى معـقًيا، وماعمـا

امًمقة ًمؾصقر واًمؽمايمقب اًمتل اؿمتؿؾ قمؾقف اًمـص مـحتف إدسمقَّة، اجلإن اًمقفمقػة 

وآيمد، ومػل اًمـّثر شمعؾق  هذه اًمتؼـقات أيًضا وفمقػة دًٓمقة ضمعؾت اعمعـك أقمؿؼوىمد أدت 

 .اًمقفمقػة اًمدًٓمقة: ذًمؽ أن اًمدًٓمة مفؿة ذم هذا اجلـس إديب
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 (1)[: زـريبا تبامر2]

 ؿّصة )ؿز خباٍو(                                     

ة وأمعباء دؿقؼة وـبد وذايغ مألى ـبان اجلـرال رجاًل ذا رئتغ ومعدة وأمعباء ؽؾقظ»

ببافدم األمحر، وٓ خيتؾػ ظـ ؽره مـ افرجبال إّٓ بؽقكف جـرآً يف جقش ُمبارب يف بالد 

فقست بالده. وـبان اجلـرال ـثر افضجر مـ مفـتف اخلبافقة مـ اإلثبارة، وحيؾؿ بلن يعؿؾ 

سـغ. وـبان اجلـرال يقًمبا يف مزرظة فسبقة افبؼر وافغـؿ أو يف مستشػك فؾؿعقؿغ واد

صبارًمبا ـثر آـتئباب، ٓ يبتفج إٓ حغ يتخقؾ ظصػقًرا صغًرا حيباول افطران وخيػؼ، 

وٓ يبتفج إّٓ حغ يتخقؾ جـقده ادطقعغ ألوامره حيتؾقن افؼرى واددن متـباؾسغ ظذ 

 إببادة هدمفبا وؿتؾ شؽباَّنبا، وٓ يبتفج إّٓ حغ يتخقؾ أّكف يزود جـقده بلشؾحة ؿبادرة ظذ

                                                           

ا شمامر: أديب ؾمقري وصحػل ويماشمب ىمصص ىمصػمة، ُوًمد سمدمشؼ (1) ب يمت،1931ام قم زيمريَّ

اًمؼصة اًمؼصػمة واخلاـمرة اهلجائقة اًمساظمرة ، واًمؼصة اعمقضمفة إمم إـمػال، شُمرمَجت يمتبف 

مـ أهؿ  .ية واًمروؾمقة وإعماكقةاًمؼصصقة إمم اإلكؽؾقزية واًمػركسقة واإلؾمباكقة واإليطاًمقة واًمبؾغار

أقمامًمف إدسمقة: )صفقؾ اجلقاد إسمقض(، و)اًمرقمد(، و)احلرائؼ(، و)اًمـؿقر ذم اًمققم اًمعاذ(.
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مئبات األفقف يف ثقان، ؾال حيباوفقن اشتخدامفبا حتك ٓ حيرمقا ؿتؾ أظدائفؿ ببطء 

 وتشػ. 

وابتفج يف أحد األيبام ابتفباًجبا خمتؾًػبا حغ تـبَّف إػ أنَّ صعًرا جديًدا أشقد بدأ يـبت يف 

عر افؼؾقؾ األصقب، وتبباهك بف دفقاًل ظذ افرجقفة وظقدة افشبباب . رأشف وحيؾ ُمّؾ افشِّ

وتزايد كؿق صعر جسؿف مغطًقبا اجلؾد بطبؼة ـثقػة خشـة، وتبَدل صؽؾ وجفف تدرُيًقبا. 

وحباوَل يف إحدى افؾقبايل أن يستسؾَؿ فؾـّقم، ؾلخػؼ، وأحسَّ بؼقة ؽبامضة َتتباح ـؾ 

جسده، ؾؼػَز مـ رسيره، ومتطَّك أمبام ادرآة وهق يـظر إفقفبا مؾقبًا، ؾرأى أكَّف ؿد صبار ضبًعبا 

بشعر ـثقػ، واشتحبافت أطػبار يديف إػ خمبافب وأشـباكف وأَضاشف إػ  ذا مفبابة مغطك

أكقباب. ؾباشتؿتع بتبّدفف، ودمهف جقع ٓ يؼباوم، ؾباكؼضَّ ظذ ظـؼ زوجتف افتل ـباكت 

كبائؿة، وؿتؾفبا ؿبؾ أن تصحق، وفؽـف مل يستسغ حلؿفبا ادسهؾ افؼباد، ؾسـفبا مشؿئًزا، 

ضقع ادبتسؿ إببان ك  قمف، وُأظِجَب بؾحؿف افطَّبازج افغض. ووثب ظذ ابـفبا افرَّ

وـبان أحد حراس اجلـرال واؿًػبا خبارج ؽرؾة افـّقم مشدود افؼبامة وإصبعف ظذ 

زكباد بـدؿقتف تلهًببا ألي حدث ضبارئ، ؾبقؽت بضبع خيرج مـ افغرؾة مؾّطًخبا ببافدمباء، 

متصباحيغ، ؾببادر إػ إضالق افـَّبار ظؾقف، وأرداه ؿتقاًل، ؾساـض بؼقة احلّراس مضطربغ 
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وظثروا ظذ بؼبايبا افزوجة وابـفبا، ومل يعثروا ظذ اجلـرال، ؾسباد اظتؼباد بلّن افضبع أـؾف 

 .(1)«بلـؿؾف، ومل يسك مـف مبا حيتباج إػ ؿز

********** 

ة ضمـرال فمامل ًمؼَل طَمتػف قمغم يد ضمـقده اًمذيـ اسمؼ ىمصَّ ـماعما  يعرض اًمـَّص اًمسَّ

ـبان » ًمؼاص سمقصػ إقمضاء اًمداظمؾقة ًمؾجـرالوىمد سمدأ ا درهبؿ قمغم اًمؼتال واًمعـػ،

اجلـرال رجاًل ذا رئتغ ومعدة وأمعباء ؽؾقظة وأمعباء دؿقؼة وـبد وذايغ مألى ببافدم 

ومفذه إقمضاء ٓ ختتؾػ قمـد يمؾ اًمبنم، وما  :ة اًمقصػقّ ثسمعب -سمداية–ما يشعر  ،«األمحر

ًٓ ذم ضمقش حمارب.يؿقز هذا اجلـرال مـ ؾمقاه مـ اًمرضمال مفـتف ومؼط: إذ يعؿؾ ضمـر  ا

ٓ يبتفج إٓ حغ يتخقؾ »شمتاسمعت ومقام سمعد اًمصػات اًمـػسقة ًمؾجـرال ومفق 

ظصػقًرا صغًرا حيباول افطران وخيػؼ، وٓ يبتفج إّٓ حغ يتخقؾ جـقده ادطقعغ 

ألوامره حيتؾقن افؼرى واددن متـباؾسغ ظذ هدمفبا وؿتؾ شؽباَّنبا، وٓ يبتفج إّٓ حغ 

جـقده بلشؾحة ؿبادرة ظذ إببادة مئبات األفقف يف ثقان، ؾال حيباوفقن  يتخقؾ أّكف يزود

ٓ »شمؽرار أؾمؾقب اًمؼٍم  إنّ  ،«اشتخدامفبا حتك ٓ حيرمقا ؿتؾ أظدائفؿ ببطء وتشٍػ 

                                                           

  . 174و173( احلٍمم، زيمريا شمامر، ص1)
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اًمبنم، ًمؽـ يػؼد معاين يدل قمغم ىمسقة هذا اجلـرال، ومفق خمؾقق يم« يبتفج إٓ حغ

 ذم ىمؾبف. اإلكساكقة، ومحب اًمؼتؾ ىمار  

ك طماًمة اًمؽآسمة قمـف هق فمفقر ؿمعر أؾمقد ذم رأؾمف ومػرح سمف: إذ رأى ومقف وما كحَّ  

ومتؽؿـ اجلدة ، إنَّ هذه اًمتػاصقؾ شمدومع اًمؼارئ ًمققاصؾ اًمؼراءة .قمقدة اًمشبابقمغم دًمقاًل 

تزايد كؿق صعر جسؿف »ىمد ف ذم اًمؼارئ.  وثذم أومؽار هذا اًمـص، وذم اًمتشقيؼ اًمذي يبع

، «تبدل صؽؾ وجفف تدرُيًقبا. ؾرأى أّكف ؿد صبار ضبًعبامغطًقبا اجلؾد بطبؼة ـثقػة خشـة، و

اشتؿتع بتبدفف، » مل يؽـ اًمتغػم اًمذي طمؾ هبذا اجلـرال مدقماة ًمؾحزن أو اًمضجر، ومؼد

ودمهف جقع ٓ يؼباوم، ؾباكؼض ظذ ظـؼ زوجتف افتل ـباكت كبائؿة، ...ووثب ظذ ابـفبا 

 «.افرضقع ...، وُأظجب بؾحؿف افطبازج افغض

عَرض سملؾمؾقب ضمديد، يؼقم قمغم دمذسمـا إومؽار اًمتل شمُ  ظمالل ىمراءة اًمؼصة

ـرال قمغم يد اإلحياء واًمتخققؾ، وشمؽمى إطمداث اًمعجقبة ًمتـتفل اًمؼصة سمؿؼتؾ اجل

ِرَم مـ أسمسط طمؼقق اعمقت هذا اجلـرال اًمذي يمان يستؿتع سمؼتؾ إسمرياء، ىمد طُم  ضمـقده،

 ،« يسك مـف مبا حيتباج إػ ؿزشباد اظتؼباد بلنَّ افضبع أـؾف بلـؿؾف، ومل» وهل اًمدومـ: إذ

 ويرّدكا اًمسطر إظمػم مـ اًمؼصة إمم قمـقاهنا )ىمؼم ظماٍو(.

دٓزم، وضماكب ومـِّل، ويمال اجلاكبلم اًمؼّصة قمغم ضماكبلم ضماكب إسمالهمل/وشمؼقم 

مفامن، وهمرض اعمبدع هق شمقصقؾ ومؽرة ًمؽـ سمتؼـقات ومـقة: إذ شمسفؿ هذه اًمتؼـقات ذم 
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مقز اًمشؽالكققن سملم ومحقى اًمؼصة  ىمدو ضمذب اًمؼارئ.اًمدًٓمة وشمعؿقؼفا وذم شمؽثقػ 

معّقؿة( أو ») اًمتل شمستخدم شمؼـّقات (1))اًمػؽرة اعمراد شمقصقؾفا( وـمريؼة سمـاء اًمؼصة

رة( فؽل ُتبؼل اكتبباهـبا مشدوًدا إفقفبا  . (2) «)ممخِّ

ىمد سُمـل اًمـَّص سملؾمؾقب ومـِّل ضمعؾ هذا اًمـص يـتسب إمم إدب، واهلدف ذم  و 

قسعك اعمبدع إمم اًمتَّعبػم هق شمقصقؾ ومؽرة سمغالف مجازم، ومإدسمقة ـثرية اًمـُّصقص اًم

وـَم يتجـب افؽباتب تؼرير »سملؾمؾقب همػم قمادي، ًمؽـ ٓ يؼؽمب مـ اًمغؿقض يمثػًما..، 

صػبات صخصقباتف ُيب أن يتجـب ـذفؽ تؼرير ادعـك، ؾبادعـك يف افؼصة ُيب أن يـؿق 

يؿؽـ أن يػفؿ إٓ مـ جمؿقع افؼصة، ؾنذا  مـ بدايتفبا حتك يبؾغ ؿؿتف يف َّنبايتفبا وٓ

احتقى جزء مـفبا ظذ ادعـك دون األجزاء األخرى ؾنن ذفؽ معـباه أن افؼصة ٓ تصقر 

 .(3)«حدًثبا متؽباماًل فف وحدة

                                                           

 .301و300اكظر: كظريَّة إدب، ريـقف ويؾقؽ وآوؾمتـ وارن، ص( 1)

ة إدب، شمػمي إيغؾتقن، ص2)   . 15( كظريَّ

 . 43( اًمؼصة شمطقرا ومترًدا، يقؾمػ اًمشاروين، ص3)
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ىمد متريمزت ىمصة )ىمؼم ظماٍو( قمغم ؿمخصقة حمقرية )اًمضاسمط( وؿمخصقات و

ع قمـ اًمطرح اعمباذ ًمػؽرشمف، صماكقية )اًمزوضمة واسمـف اًمروقع واحلراس(، وىمد اسمتعد اعمبد

ومفق أراد أن يقصؾ ومؽرة معقَّـة ًمؽـ سملؾمؾقب ومـِّل، معتؿًدا اًمتؽثقػ واإلحياء: إذ ٓ 

ًٓ إمم اعمدًمقٓت اعمستؽمة،  يقصؾ إمم اعمعـك اعمراد إٓ سمعد إكعام اًمـظر ذم اًمدوال وصق

ـفاية يمقػ يمان يتقوح ذم اًم ...تف: إذ آرشمباط ىمقي سملم إومؽارراءة اًمـص سمرمىموسمعد 

ضمزاء هذا اًمضاسمط مـ ضمـس قمؿؾف، وىمد وفمػ زيمريا شمامر ومؽرة اجلزاء مـ ضمـس 

اًمعؿؾ ذم ؾمقاق ضمديد وووح يمقػ ًمؼل اجلـرال مٍمقمف دون أن يؽرم ذم دومـف، ومفق 

 يستحؼ عمظاعمف اًمؽثػمة.

وهؽذا كجد أن اًمقفمقػة اجلامًمقة دمؾت مـ ظمالل شمؼـقَّات قمدة أؾمفؿت ذم 

عالىمة سملم مؽقكات اًمـَّص ، واًمسمف ودومعف إمم مقاصؾة اًمؼراءةشمشقيؼ اًمؼارئ وضمذ

. وشمعؾق اًمقفمقػة اًمدًٓمقة ذم هذا اًمـص، شمسفؿ ذم ظمؾؼ وفمائػ ضمديدةرضورية ومؼد 

 .عما اكتسب هذا اًمـص إمم إدب وهذا ٓ يؾغل اًمقفمقػة اجلامًمقة اًمتل ًمقٓ هقؿـتفا

 شملسمك اًمتل اإلكساكّقة عؾقماًم مـ يبؼك -ًمف ًمؾتـظػم  اعمسعك يمان ومفام–إن إدب 

اعمؼارسمة، ومؾؽؾِّ كصٍّ  إـمار وؿـ ُيدرج أن إومضؾ مـ إدب مع شمعامؾ أي ًمذا اًمتؼعقد:

أديب ظمصقصقتف: وماًمـسبّقة ذم إطمؽام هل إؾماس ومقام شمقّصؾ وُيتقّصؾ إًمقف مـ شمـظػم 

 ًمألدب. 
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ُ  1 حثالبُ ُىتائج 

 َ راشة وجودُ تبغن ؽالكقغ ة بغ افـُجرجاين وافشن ؼدين ك تشاهباٍت  من خالل افدِّ 2 

الع افغرب ظذ ؾؽر افعرب؛ إذ لثر واضِّ ر وافتن لث  إػ افتن  ٓ تعودُ  وس، وهي تشاهباٌت افر   3 

صقِّة ضبقعة ادادة اددروشة )إدب( وخصو إػ يرِجعُ رؾغ شابه بغ افطن افتن  شبب إنّ  4 

 5 طبقعة ادوضوعِ ؾ ،ز بطريؼة ترـقبه ادختؾػةإدب ظؿوًما يتؿقن افـنص إديب؛ ذفك أنن 

ظر ظن ادجتؿعات ومعاجلتفا ظذ كحو مشابه، بغض افـن  أؾؽارٍ  ادعاَفج اشتؾزمت ضرَح  6 

ـظر وافبحث افؽالم إديب هو مدار افتن  بـاء ذم ضريؼة ذا ـان آختالُف مان؛ فوافزن  7 

 8 رؾغ. ظـد ـال افطن 

ُإىلُ  9 :ُالنَّتائجُاآلتوةوقدُاىتهىُالبحث 

   ؽالكقنةافتنشابُه بغ افر  10 وآختالُف ذم ذم أموٍر ـثرةٍ  ؤيتغ افـُجرجاكقة وافشن

افعصور واختالف  إػ اختالِف  وآؾساُق  هذا آختالُف  بعض إمور، ويعودُ  11 

ؼد افذي شبق وجودمها؛ ؾافـُجرجاين صفد اخلالف ادستعر ذم زمـه بغ افؾنػظ افـن  12 

ػضقل. ؾغي هذا افتن فقُ  ، ؾجاءَ اد إػ تػضقل أحدمها ظذ أخروادعـى، ومقل افـ ؼن  13 

الم ة افؽة، ؾدرس خصوصقن راشات افؼرآكقن ه ـان ذم ظرص صاظت ؾقه افدِّ ـام أكن  14 

 15  شحر افؼرآن افؽريم.إديب؛ فقبغن 
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ل ظذ افؾ غة، ؾضاًل اكتشار أؾؽار ظامل افؾ غة افػركيس دي شوشر افذي ظون إنن م ث 1 

قاؿقة افتي مل تعد صاحلة فدراشة افـ صوصظرين ة إػ افـن افـنظرة افعامن ظن   2 ات افسِّ

ؽالكق دوؿد اشتـؽالين. ه أشفم ذم كشوء افػؽر افشن ، ذفك ـؾّ إدبقنة ػ افـنص ن إوافشن 3 

راشات افؾِّساكقنة ائدة ذم افتنعامل مع افـ صوص؛ ؾؼد راؾضغ  وافدِّ قاؿقة افسن افـنظرة افسِّ 4 

فت إػ  ظن افَوطقػة اجَلاَمفِقنة فؾعؿل إديب، وادمن غؽالكقابؼة فؾشن ابتعدت ادـاهج افسن  5 

 6 ظن ذااها، تعزِّ  كقون بإدب بوصػه فغةً ؽالافشن  ـَي ما هو خارج افـنص، من هـا ظُ 

 7 ات افتي حتؼؼفا.ؼـقن مفتؿغ بػؽرة إدبقنة وبوطائف افتِّ 

  سقة ادبدع وجمتؿعه خارج افـنص ذم أثـاء حتؾقؾه وافتنعويل ظذ كػ افـنظر إػ إنن 8 

هي  وافؾغة، ؽائؿة افذي يؼوم بافؾ غة ة إػ ضبقعة افـنص إديبافـنظر وثؼاؾته، جعل 9 

ئقس  ن افرن وظذ وطقػتفا  ل ظؾقفاؾـنص إديب، وفدراشته جيب أن كعوِّ فادؽوِّ 10 

 11 اجلامفقة.

ؽالكقغ بافؾ غة، واكطالؿفم مـفا ذم افتن          ـظر ويؾحظ اهتامم افـُجرجاين وافشن 12 

واشتحافة أن يصـع ادعـى  عويل ظذ افؾ غة ذم افتحؾقلة افتن حؾقل، وتبقغ أمهقن وافتن  13 

 14 بقد أنن  ذم افـص، ادوجودةإدب، ؾام يصـع إدب افوطقػة اجلامفقة فؾتؼـقات 

افتؼـقات  وفج ذم داخل افـنص ووظى أن ؿقؿةكظرة افـُجرجاين أظؿق، ؾؼد  15 

، رابًطا ذم بحثه ذم إدبقة ترتبط بؿؼدراها ظذ تؼديم ادعـى تؼدياًم جديًدا 16 
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ؽالكقغ افذين وؿػوا ظذ ظتبات  ،فِقنة بغ افؾنػظ وادعـىاَم افَوطقػة اجلَ  بخالف افشن 1 

 2 .افؾ غة وشقؾًة وهدؾاً جاظؾغ  افـ صوص

 مصطؾحي )معـى ادعـى( اجلرجاين وافشؽالكقغ ذم ق ذم افػؽر بغ تعاف ثؿة 3 

ة افـنظم )افط رَق ادخصوصَة( )إدبقنة(؛  و م فؾؽالإذ يوّضُح افـُجرجاين ذم كظرين 4 

وإن ـان هدف افـُجرجاين هو افؽشف ظن إظجاز  افتي دمعُؾه ممقنًزا من شواه. 5 

عر تؽلة فقصل مـافؼرآن افؽريم، إٓ أ فا إػ اإلظجاز من خالل ّكه اختذ من افشِّ 6 

، تبقان ؾؽرة أن افؽالم مستويات،  وهو يبحُث ذم ضريؼِة ترـقِب افـنص إديبِّ 7 

َل إفقِه م ن خالِل ادوازكات افتي ظؼَدها بَغ ـالٍم بقاينٍّ وـالٍم ويدفُل ظذ ما توصن 8 

ُ بطريؼٍة مؽثنػٍة وبتؼـّقاٍت خمتؾػٍة تمدِّي وطقػًة مجافّقة  عر يعزِّ ، فقؼوَل: إنن افشِّ ظاديٍّ 9 

تؽؿُن ذم ضريؼة بـاء افتِّؼـقنة من كاحقة وباتِّساؿفا مع افـنص ـؾِِّه من كاحقٍة أخرى  10 

حعـى من مبافغة وتلثر وهباء، وإػ ادوأيًضا بام أضاؾْتُه  من خالل  ظبد افؼاهر يوضِّ 11 

عرينة وشواها أمهقنة تؾك افتؼـقات وأثرها ذم ادعـى؛ مما  مؼاركته بغ افتعابر افشِّ 12 

يعـي ظدم تـحقته فؾؿعـى ذم أثـاء دراشته، ؾؾو اشتخدمت هذه افتؼـقات ذااها ذم  13 

ي، ؾؾم تؽن افؼضقة ظـد ـالم ظادي دا أدنت وطقػة مجافقة ودا  14 ـان هلا أثر ذم ادتؾؼِّ

/أشؾوب مغّرب ظن إشافقب افعادية، افـُجرجاين ؾؼط ذم تغريب افؽالم 15 
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ؾؾؾؿعـى أمهقة ذم هذا افتغريب أو آختالف؛ أي هو اختالف صؽع يعطي  1 

 2 .. وتلثره ذم افؼارئ خصوصقة فؾـص، وهو أيًضا اختالف ذم ظرض ادعـى

وس ؾؼد اشتخدموا مصطؾح إدبقنةأما            ؽالكقون افر  حتاول  افتي افشن 3 

جيعؾفا تغاير افؾ غة و خلاص فؾ غة افذي هيبفا أدبّقتفا،افؽشف ظن آشتعامل ا 4 

افعادية، ورأوا أن ادؽوكات افصاكعة فألدبقة تؼوم بوطقػتفا اجلامفقة افتي تتحؼق  5 

. ويرى افشؽالكقون أن ؿوًماوكات مع بعضفا ومع افـنص ظباتِّساق هذه ادؽ 6 

إثر جمؿوظة من افّتؼـّقات افتي ُتزيح آظتقادّية ظـه، وادفم هو هو افعؿل إديب  7 

هدؾوا إػ ا يصـع إدب هو ضريؼة بـاء افـص؛ إذ وم ادغّرب أو افـّازع فألفػة، 8 

افـنص معرؾة خصوصّقة اخلطاب إديب مؾحغ ظذ أمهقة افَوطقػة اجلاََمفِقنة ذم مـح  9 

 10 أدبقته.

  ِّعر مقداًكا فؾحث عر ـبر ظـاية، ؾؾقس افشِّ ومل يعِط ظبد افؼاهر ادعـى ذم افشِّ 11 

ظذ إخالق أو كؼل افواؿع أو كؼ حؽؿة، وما شوى ذفك...، وإكنام احُلسن ذم  12 

ور إدبقنة افتي متـُحه ذفك  ترـقبه افػريد، وكظؿه افرؾقع وبام يشتؿل ظؾقه من افص  13 

ؽالكقغ افذين ظزفوا افعوامل ؾوق افسحر. وه ـا يؾحظ هذا افتواصج مع افشن 14 

، فؽن دمدر اإلصارة إػ افـنصّقة ذم تـظرهم افـنؼدي وذم حتؾقؾفم افـ صوص إدبقنة 15 

 16 وصقة افتي يتضؿـفا افؽالم إديبأن افـُجرجاين جعل ذفك افـنظم افػريد واخلص
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ويزيد من ظؿؼه، وفقس افـُجرجاين من صؽاًل حيتوي ادعـى ويعّز ظـه، وشقؾة/ 1 

أكصار افشؽل أو ادضؿون، ؾال كص دون فػظ أو معـى، ؾؽالمها رضوريان  2 

فتؽوين افـنص إديب، وبذفك ـان ظـده افشؽل ـاجلرس افذي جيب أن يؽون  3 

ل حمؽم افبـاء فؾوصول إػ ادعـى افذي هو اهلدف من حسن افـنظم، ؾؾم يػضِّ  4 

ؽل ضريًؼا د افـُجرجاين افشؽل ظذ ضؿون ادضؿون؛ ذفك أّكه جعل تغريب افشن 5 

ب )أي دٓٓت متعددة(.  6 مغرن

ؽالكقون ؾؼد رـزوا ظذ ضريؼة ترـقب افشؽل ورـزوا ظذ افتغريب      أما افشن 7 

ؾؼط، ورأوا أن افتغريب ذم بـاء افؽالم يصـع إدب، وهم ذم افواؿع مل جيردوا  8 

فه ذم ٓ ظالؿة ٕن  ؛ية مل يؾتػتوا إػ ادعـىافـص من ادعـى، ؾػي أظامهلم افـؼد 9 

، إٓ رة إخرةؽذم هذه افػ اجلرجاينصـع إدب، ومع اصساـفم مع كظرهم ب 10 

 11 آختالف ذم آختالف ذم افسـقب يؼود إػ؛ ؾادعـى وّضح أمهقةأن اجلرجاين 

 12 .درجة تلثر ادعـى

 بل بافعالؿات بغ تؾك افتؼـقات دد إدبقنة ذم تؼـقنات معّقـةٓ تتح ، 13 

ؽالكقون إػ أنن  وبوطقػتفا وبطريؼة تشابؽفا وترـقبفا. وؿد ذهب افـُجرجاين وافشن 14 

 15 ح أدبًقا؛ما يصـع إدبقنة هو افَوطقػة اجلاََمفِقنة فالكزياح؛ ذفك أكه فقس ـل  اكزيا
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ورة هي ما حي ورة ذم افـنص؛ ؼق إدبقنة وؾؾقست افص  آكزياح يصـع ؾإكام وطقػة افص  1 

 2 . تتحؼُق باتِّساق ظـارص افـنص إدب ظـدما يؼوم بوطقػة مجافقنة

ـام ٓ يؿؽن افؼول: إكه يوجد ـؾؿة تتسم بـ )إدبقنة( أيـام وردت، ؾؼد تتعؾق           3 

خرى؛ إذ ٓ تعويل افؽؾامت إب)إدبقنة( بؽؾؿة فؽن ذم شقاق معغ؛ أي ذم ظالؿتفا  4 

هي أفػاٌظ مػردٌة، وإكام من  ظذ افؾنػظ ادػرد، وٓ تػاضَل بَغ إفػاِظ من حقُث  5 

خالل وجودها ذم شقاق، ؾؼد توجد ـؾؿة بعقـفا ذم شقاؿغ متغايرين، وذم ـلِّ شقاق  6 

 7 هلا وطقػة ٌخمتؾػة.

  اد؛ دا تسبغه ظذ افـنص من حسن وروكق ة اهتامم افـ ؼن عرين ورة افشِّ صغؾت افص  8 

حرصت وفؼدراها ظذ إثبات افػؽرة، ؾضاًل ظن أثرها ذم جذب افؼارئ، وؿد  9 

ورة ووطقػتفا بافتن افرؤى افؼديؿة أمهقن  ى إػ ا أدن يـة؛ ممن ؼريب وافزِّ وضقح وافتن ة افص  10 

ورة.افَوطقػة اجلاََم  إؽػالِ  ؽالكقغ ويبدو افتن  فِقنة فؾص  شابه بغ افـُجرجاين وافشن 11 

وس واضًحا ذم افسن  ر من ترـقزهم ثور افبقاكقة أــقز ظذ افَوطقػة اجلاََمفِقنة فؾّص افر  12 

ور ذم أدبقةظذ حتديدها ورشحفا؛ وذفك   13 .افـنص من خالل إبراز أثر هذه افص 

  ي، ؾؽان افسمال ـقف أثرت افَوطقػة أما ذم افَوطقػة اجلاََمفِقنة وافتن ي ؾؼِّ ذم ادتؾؼِّ 14 

من خالل مؼدرة  ؾعؿل إديبافوطقػة اجلامفّقة فارئ مفؿة جؾقؾة ذم مجافًقا؟ فؾؼ 15 
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ؽالكقون افعؿل ظذ افتلثر ؾقه. ور إدبقنة  وؿد بغن افـُجرجاين وافشن أثر افص  1 

عر  ي كتقجَة خصوصقنتِفا، ؾافشِّ اـقب إدبقنة ذم أدبقنة افـنص وذم إثارة ادتؾؼِّ وافسن 2 

 ؽريٍب ظن ادـُعتاد يؼود إػحيتوي ظذ يش
ٍ
س ويؼود إػ مشاظر خمتؾػة ذم افـػ ء 3 

 4 .إضافة اإلدراك احليس

 عر ؿد توجد يعتؿد افـنثر إديبِّ تؼـقات صعرّية، ؾافتِّؼـقا ت افتي توجد ذم افشِّ 5 

 6 وبوطقػة خمتؾػة؛ ؾؿع شقادة افوطقػة اجلامفّقة ذم فؽن بشؽل أؿل ثر أيًضا،ذم افـن 

ثر حتؿل ضاؿة وال ذم افـن افدن  ؛ ذفك أنن اـبرً  اثرً إٓ أن فؾوطقػة افدٓفقة أ افـنثر 7 

عر، دٓفقن  آختالف بغ هذين اجلـسغ،  هـا يؽؿنوة أـز مما هي ظؾقه ذم افشِّ 8 

 9 وتوصقؾفا أيًضا.  ذم افـنثر ظذ آفقة بـاء افػؽرةقؽون افسـقز ؾ

  تتؿثل افَوطقػة اجلاََمفِقنة ذم ظالؿة آختالف ادوجود ذم كص ما مع شواه من 10 

آفقة تلفقف ويتجّذ هذا آختالف ذم  ،آختالؾات افتي هلا أثر ذم أدبقنة إدب 11 

ؾال يؿـح  ه.أو فؼواظد افـحو فؾؿعتاد وؽر خمافػة ٕصول فؾؽالم خمافػة 12 

افػقصل هو افَوطقػة اجلاََمفِقنة   ذا افـنص؛ إذافتغريب ادوجود ذم كص ما إدبقنة هل 13 

بشؽل  ؾقام بقـفاافتي تتحؼق من خالل ظالؿة آختالؾات ادوجودة ذم كص ما  14 

 15 ؾال يصـع افـنص إديب ،ة(ذا افـنص تتجذ ذم )إدبقن يسفم ذم مـح خصوصقة هل

 16 فتؼـقات ادؽوكة فؾـص.ؿواظد وٓ تؼـقات وإكام وطائف ا
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ت، ؾإمر هـا ٓ يشبه يـلى إدب ظن أن يؽون جمّرد مؽّوكا وبذا         1 

َب ظن ؿواظد فؼوكـةادعادٓت َر وُكؼن إدب، شتبؼى كتقجة هذا اجلفد  ، ومفام ُكظِّ 2 

ومهه، وتبؼى افتعاريف ادبثوثة فألدب تعاريف ظاّمة  رساًبا بّراًؿا ٓ يؾبُث أن يستبغَ  3 

بعقدة ظن افّدؿة أو افعؾؿقة، وهذا فقس تؼؾقاًل من جفد افباحثغ، وإكام تلـقد ظذ أّن  4 

إحؽام، ؾإمر  جمال افبحث ذم إدب جمال رؤيوي مغايٌر فؾعؾؿّقة واإلحصائقة ذم 5 

 6 إذن يرتبط بطبقعة ماّدة افبحث )إدب(.

ُالقول: ُوختام  7 

راشات ُِؽقِّ  ةٌ كؼدين  ةٌ ؿضقن  اجلاََمفِقنةَ  افَوطقػةَ  إنن  افػة، ومل حتظَ بت ذم أثـاء افدِّ  8 افسن

 9 حيددُ  وَء ظذ مػفومٍ ؾضقؾُة هذا افبحث ذم تسؾقطه افضن  بدراشٍة مستؼؾنة، وفربنام تؽؿنُ 

ة، بل وطائف هذه افعـارص ذم افـنص، معقـن  تجاوًزا ؿرَصها ظذ ظـارَص مُ  إدِب  ةَ أدبقن  10 

 11 افعريب وافغريب. ينؼدـة وتػصقالت ذم افـن بقِّ  وهلذا ادػفوم إصاراٌت 
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 .1965، 2مصطػك افبايب احلؾبل وأوٓده بؿرص، ط

 .2003قدة، ظامل ادعرؾة، افؽقيت، قف، ظبد افعزيز محُّ اخلروج مـ افتِ  .32

د ظع افـ جار، ادؽتبة افعؾؿق ة،  .33 اخلصائص، أبق افػتح ظثامن بـ جـل، ّتؼقؼ: حمؿ 

 )د.ت(. ،2ط

ة إػ افت ؼحيق   .34 امل، اهلقئة ادرصي  ظبة، اخلطقئة وافت ؽػر مـ افبـققي  ة د اهلل افغذ 

ة فؾؽتاب، ط  .1998، 4افعام 

، أمحد درويش، دار ؽريب، افؼاهرة، ثادراشة إشؾقب بغ ادعاسة وافسُّ  .35

 .1998)د.ط(، 

دٓئؾ اإلظجاز، ظبد افؼاهر افـُجرجاين، ؿرأه وظؾ ؼ ظؾقف: حمؿقد صاـر، مؽتبة  .36

 .2004، 5اخلاكجل، افؼاهرة، ط

ق اب، دار افعقدة، بروت، )د.ط(، ديقان بدر  .37  .1971صاـر افس 

ان ؽـقؿ، دار افعائدي،  .38 مز يف افِشعر افػؾسطقـل احلديث وادعاس، ؽس  افر 

 .2001، 1دمشؼ، ط
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ام، أبق ظع ادرزوؿل، ظؾ ؼ ظؾقف وـتب حقاصقف: ذح ديقان احلامشة ٕيب ت   .39

افِديـ، دار افؽتب افعؾؿق ة،  ة: إبراهقؿ صؿسوضع ؾفارشف افعام   قخ،ؽريد افش  

 .2003، 1بروت، ط

د صاـر، دار افِشعر وافشُّ  .40 عراء، ابـ ؿتقبة افِديـقري، ّتؼقؼ وذح: أمحد حمؿ 

 ، )د.ت(.2ادعارف، افؼاهرة، ط

افِشعري ة، تزؾقطان ضقدوروف، ترمجة: صؽري ادبخقت ورجاء بـ شالمة، دار  .41

ار افبقضاء، ط  .1990، 2تقبؼال، افد 

د، ادرـز افث   .42 وشقة، ؾؽتقر إيرفقخ، ترمجة: افق ي حمؿ  ؽالكق ة افرُّ ؼايف افعريب، افش 

ار افبقضاء، بروت، ط  .2000، 1افد 

قرة افبالؽق ة ظـد ظبد افؼاهر افـُجرجاين مـفًجا وتطبقًؼا، أمحد ظع دمهان،  .43 افصُّ

 .2،2000ؼاؾة، دمشؼ، طمـشقرات وزارة افث  

قرة افػ .44 اث افـ ؼدي وافبالؽل ظـد افعرب، جابر ظصػقر، ادرـز افصُّ ـق ة يف افسُّ

 .1992، 3افث ؼايف افعريب، بروت، ط

د حسـ ظبد اهلل، دار ادعارف، افؼاهرة، )د.ط(،  .45 قرة وافبـاء افِشعري، حمؿ  افصُّ

 )د.ت(.

اؾعق ة افؽُ  .46 وظبد  زى فتاج افِديـ افِسبؽل، ّتؼقؼ: حمؿقد افّطـاحلضبؼات افش 

 . ، )د.ط(، )د.ت(افػتاح احلؾق، دار إحقاء افؽتب افعربق ة، افؼاهرة

م اجلؿحل، ؿرأه وذحُف: حمؿقد صاـر، ضبؼات ؾحقل افشُّ  .47 د بـ شال  عراء، حمؿ 

ة، )د.ط(، )د.ت(.  دار اددين، جد 
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افِطراز ادتضؿـ ٕرسار افبالؽة وظؾقم حؼائؼ اإلظجاز، حيقك بـ محزة  .48

 .1914ة، مرص، افؽتب اخلديقي  ، دار افعؾقي

ظبد افؼاهر افـُجرجاين بالؽتف وكؼده، أمحد مطؾقب، وـافة ادطبقظات،  .49

 .1973، 1افؽقيت، ط

 مرص،افعربق ة، أمحد بدوي، مؽتبة  ظبد افؼاهر افـُجرجاين وجفقده يف افبالؽة .50

  )د.ت(.افؼاهرة، )د.ط(، 

ز، احلاؾظ افذ   .51 ز مـ ؽ  د افّسعقد بـ هبل، ّتؼقؼافِعز  يف خ  : أبق هاجر حمؿ 

  .1985، 1بسققين زؽؾقل، دار افؽتب افعؾؿق ة، بروت، ط

ة افبـائق ة، صالح ؾضؾ، دار افؽتاب ادرصي، افؼاهرة،  .52 ظؾؿ إشؾقب وافـ ظري 

  .2007، 1بـاين، بروت، طدار افؽتاب افؾُّ 

افؼرواين إزدي، ْؿدة يف حماشـ افِشعر وآدابف وكؼده، احلسـ بـ رصقؼ افعُ  .53

د حمقل افِديـ ظبد احلؿقد، دار اجلقؾ، بروت، حؼؼف وؾص   ؾف وظؾ ؼ حقاصقف: حمؿ 

 .1981، 5ط

د بـ مريز احلارثل، دار احلارثل فؾِطباظة وافـ ؼ،  .54 ظؿقد افِشعر افعريب، حمؿ 

 .1996، 1افط ائػ، ط

ال ي افؽدية، مؽتبة ؾقفػغاكغ إيزر، ترمجة: محقد حلؿداين واجلؾعؾ افؼراءة،  .55

 ادـاهؾ، ؾاس، )د.ط(، )د.ت(.

م فف ؾؼف افؾُّغة وأرسار افعربق ة، أبق مـصقر افث عافبل، ضبطف وظؾ ؼ حقاصقف وؿد   .56

 .2000، 2ة، بروت، طقيب، ادؽتبة افعرصي  ووضع ؾفارشف: ياشغ إيُّ 
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ُـّ افِشعر، أرشطق، ترمجة: إبراهقؿ محادة، مؽتبة إكجؾق  .57 ة، )د.ط(،  ادرصي  ؾ

 )د.ت(.

ُـّ ومذاهبف يف افِشعر ادعاس، صقؿل ضقػ، دار ادعارف، افؼاهرة، ط .58 ، 11افػ

 )د.ت(.

د بـ صاـر افؽتبل، ّتؼقؼ: إحسان ظب   .59 يؾ ظؾقفا، حمؿ  ق ات وافذ  اس، ؾقات افقؾ 

 ، )د.ط(، )د.ت(.دار صادر، بروت

ة افعربق ة: .60 ة ؿديؿة، ضراد افؽبقز، اِّتاد افؽت اب ؿراءة جديدة يف كظري   يف افِشعري 

 .2004 )د.ط(، افعرب، دمشؼ،

ْقٌد إػ اجلذور إؿدم، ضراد  .61 ة افعربق ة: كحق وظل مػفقملٍّ جديد ظ  يف افِشعري 

 .1998، 1قزيع، ظامن، طؼ وافت  افؽبقز، أزمـة فؾـ  

د مـدور، كؼ وتقزيع ممشسات ع. بـ  .62 ظبد اهلل، تقكس، يف ادقزان اجلديد، حمؿ 

 .1988، 1ط

 ، )د.ت(.5يف افـ ؼد إديب، صقؿل ضقػ، دار ادعارف، افؼاهرة، ط .63

 .1972، 2فضة افعربق ة، بروت، طيف افـ ؼد إديب، ظبد افعزيز ظتقؼ، دار افـ   .64

 .2000، 2ة، اإلشؽـدري ة، طة إدب، ظثامن مقايف، دار ادعرؾة اجلامعق  يف كظري   .65

اروين، مرـز احلضارة افعربق ة، افؼاهرة، طًرا وترُّ ة تطقُّ افؼص   .66 ، 2ًدا، يقشػ افش 

2001. 

ـة ادرصّية  .67 د ظبد ادطؾب، افؼ  ؿضايا احلداثة ظـد ظبد افؼاهر افـُجرجاين، حمؿ 

 .1995، 1طافؼاهرة، فقكجامن،  -ةافعادق  
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د افق ي ومبارك  .68 ة، رومان ياـبسقن، ترمجة: حمؿ  حـقن، دار ؿضايا افِشعري 

ار افبقضاء، ط  .1988، 1تقبؼال، افد 

د زـل افعشاموي، دار افـ فضة  .69 ؿضايا افـ ؼد إديب بغ افؼديؿ واحلديث، حمؿ 

 . 1984افعربق ة، بروت، )د.ط(، 

ـتاب افِصـاظتغ، أبق هالل احلسـ بـ ظبد اهلل بـ شفؾ افعسؽري، ّتؼقؼ: ظع  .70

د أبق افػضؾ إبراهقؿ، دار إحقاء افؽتب افعربق ة،  د افبجاوي وحمؿ  افؼاهرة، حمؿ 

 . 1952، 1ط

الم هارون، مؽتبة اخلاكجل، افؼاهرة،  .71 افؽتاب، شقبقيف، ّتؼقؼ وذح: ظبد افس 

 .1988، 3ط

ائ .72 مف وظؾ ؼ ظؾقف: ادثؾ افس  اظر، ضقاء افِديـ بـ إثر، ؿد  ر يف أدب افؽاتب وافش 

 ، )د.ت(.2أمحد احلقيف وبدوي ضب اكة، دار هنضة مرص، افؼاهرة، ط

ة ة افسُّ اددخؾ إػ افت جِربة اجلامفق ة، شعد افِديـ ـؾقب، مـشقرات اهلقئة افعام   .73 قري 

 .2011 )د.ط(، فؾؽتاب، دمشؼ،

، 1ػغ، ترمجة: شفقؾ كجؿ، دار كقـقى، دمشؼ، طخلارضة، جمؿقظة ممفِ ادرآة وا .74

2001. 

ة إػ افت ػؽقؽ، ظبد افعزيز محُّ  .75 بة مـ افبـققي  قدة، ظامل ادعرؾة، ادرايا ادحد 

 .1998، 232افؽقيت، افعدد

 .2001، 272، افعددقدة، ظامل ادعرؾة، افؽقيتادرايا ادؼّعرة، ظبد افعزيز محُّ  .76
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ار ادشاـؾة وآختالف، ظبد اهلل افغذ   .77 امل، ادرـز افث ؼايف افعريب، بروت، افد 

 .1994، 1افبقضاء، ط

ـة ادرصي   .78 د ظـاين، افؼ  فقكجامن،  -ة افعادق ةادصطؾحات إدبق ة احلديثة، حمؿ 

 .2003، 3افؼاهرة، ط

س، دار افغرب ومل، ّتؼقؼ: إحسان ظب امعجؿ إدباء، ياؿقت احلؿقي افرُّ  .79

 .1993، 1اإلشالمل، بروت، ط

ار افعربق ة فؾعؾقم كاذون، مـشقرات  .80 معجؿ افِسقؿقائق ات، ؾقصؾ إمحر، افد 

 .2010، 1آختالف، اجلزائر، ط

بـاين، معجؿ ادصطؾحات إدبق ة ادعاسة، شعقد ظؾُّقش، دار افؽتاب افؾُّ  .81

ار افبقضاء، ط  .1985، 1بروت، شقصزيس، افد 

معجؿ مصطؾحات افـ ؼد افعريب افؼديؿ، أمحد مطؾقب، مؽتبة فبـان كاذون،  .82

 .2000، 1بروت، ط

معجؿ مصطؾحات كؼد افِرواية، فطقػ زيتقين، مؽتبة فبـان كاذون، دار افـ فار  .83

 .2002، 1فؾـ ؼ، فبـان، ط

ة احلديثة، ظبد اهلل إبراهقؿ وشعقد معرؾة أخر: مدخؾ إػ ادـاهج افـ   .84 ؼدي 

ار افبقضاء، طث  ادرـز افافغاكؿل وظقاد ظع،   .1990، 1ؼايف افعريب، بروت، افد 

ة، كعقؿ افقايف، اّّتاد افؽّتاب افعرب، دمشؼ، .85  .1992 )د.ط(، ادغامرة افـ ؼدي 
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افـُؿـغـل يف أبقاب افت قحقد وافعدل، افؼايض أبق احلسـ ظبد اجلب ار إشد  .86

، 1افعريب، مرص، ط اثافسُّ  آبادي، ّتؼقؼ: إبراهقؿ مدـقر وضف حسغ، دار إحقاء

 .ـه1380

ار افبقضاء،  .87 ة، حسـ كاطؿ، ادرـز افث ؼايف افعريب، بروت، افد  مػاهقؿ افِشعري 

 .1994، 1ط

ة فؾؽتاب، طمػفقم  .88 ة افعام   .1995، 5افِشعر، جابر ظصػقر، اهلقئة ادرصي 

مػفقمات يف بِـقة افـ ص )افِؾساكّقة/ افِشعري ة/ إشؾقبق ة/ افت ـاصّقة(، جمؿقظة  .89

، 1باظة وافـ ؼ وافت قزيع، دمشؼ، طممفػغ، ترمجة: وائؾ برـات، معد فؾطِ 

1996. 

د ظبد اخلافؼ ظضؿق  ادؼتضب، أبق افعب اس ادزِ  .90 ة، ادجؾس إظذ د، ّتؼقؼ: حمؿ 

 .1994، 2فؾشمون اإلشالمق ة، افؼاهرة، ط

قرة افػـق  مؼدِ  .91 ة، كعقؿ افقايف، مـشقرات وزارة افث ؼاؾة واإلرصاد مة فدراشة افصُّ

 .1982 )د.ط(، افؼقمل، دمشؼ،

ؿـقايت، مـشقرات اهلقئة مة فؾـ ؼد إديب، ريتشارد داتقن، ترمجة: دظد ضقيؾ مؼدِ  .92

ة فؾؽتاب، وزارة افث ؼاؾة، دمشؼ، طة افسُّ افعام    .2011، 1قري 

ة إػ افِشعري ة، روٓن بارت وجرار جقـقت، ترمجة: ؽس   .93 ِقد، مـ افبـققي  ان افس 

 .2001، 1دار كقـقى، دمشؼ، ط

وشقة إػ أخالؿق ات افت اريخ، تزؾقتان تق .94 ؽالكق ة افرُّ دوروف وجان ؾريقف، مـ افش 

قد، اجلؿعق  ترمجة: ؽس    .2002 )د.ط(، ة فؾِطباظة،ة افت عاوكق  ان افس 
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ة، رامان شؾدن، جمؿقظة مـ ادسمجغ، مراجعة  .95 ؽالكق ة إػ ما بعد افبـققي  مـ افش 

وإذاف: ماري تريز ظبد ادسقح، مقشقظة ـؿزيدج يف افـ ؼد إديب، ادجؾس 

 .2006، 1ة، افؼاهرة، طؼاؾث  إظذ فؾ

د احلبقب بـ مـفاج افبؾغاء ورساج إدباء، حازم افؼرضاجـِ  .96 ل، ّتؼقؼ: حمؿ 

 .1986، 3اخلقجة، دار افغرب اإلشالمل، بروت، ط

د أبق كصار وظؼؾة مبقضغ، دار  ثة افبحمـفجق   .97 د ظبقدات وحمؿ  افعؾؿل، حمؿ 

 . 1999، 2وائؾ فؾـؼ، ظامن، ط

ام وافبحسي، أبق افؼاشؿ احلسـ بـ بؼ أمدي، ّتؼقؼ: أيب ت  ادقازكة بغ صعر  .98

قِ   .1994، 4د أمحد صؼر، دار ادعارف، افؼاهرة، طافس 

ة يف تراجؿ أئؿ   .99 ة افت ػسر واإلؿراء وافـ حق وافؾُّغة، جمؿقظة ادقشقظة ادقَّس 

 .2003، 1ػغ، جمّؾة احلؽؿة، بريطاكقا، طممفِ 

إدبق ة احلديثة، كبقؾ راؽب، مؽتبة فبـان كاذون، بروت، مقشقظة افـ ظري ات  .100

ـة ادرصي    .2003، 1فقكجامن، افؼاهرة، ط -ؼة افعادّقة فؾـ  افؼ 

مقخائقؾ باختغ ادبدأ احلقاري، تزؾقتان تقدوروف، ترمجة: ؾخري صافح،  .101

 .1996، 2ادمشسة افعربق ة فؾِدراشات وافـ ؼ، بروت، ط

ة وافت طبقؼ، ظدكان بـ ذريؾ، اِّتاد افؽت اب افـ ص وإ .102 شؾقبق ة بغ افـ ظري 

 .2000افعرب، دمشؼ، )د.ط(، 

ة إدب يف افؼرن افعؼيـ، ك.م.كققتـ، ترمجة: ظقسك ظع افعاـقب، دار كظري   .103

 . 1996، 1روتاريـت، مرص، ط
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اظة، شقريا، ـضقد وافِطبكظرّية إدب وادتغّرات، جقدت إبراهقؿ، تـقير فؾت   .104

 .1996، 1ط

ة إدب، تري إيغؾتقن، ترمجة: ثائر ديب، مـشقرات وزارة افث ؼاؾة، كظري   .105

 .1995دمشؼ، )د.ط(، 

يخ، ة إدب، ريـقف ويؾقؽ و آوشتـ وارن، ترمجة: ظادل شالمة، دار ادرِ كظري   .106

 .1992افّرِياض، 

ة إدبق ة احلدي .107 ترمجة: شؿر مسعقد، ة، آن جػرشقن وديػقد رويب، ثافـ ظري 

 .1992، 1ؼاؾة، دمشؼ، طث  مـشقرات وزارة اف

ة إدبق ة ادعاسة، رامان شؾدن، ترمجة: جابر ظصػقر، دار ؿباء،  .108 افـ ظري 

 .1998افؼاهرة، )د.ط(، 

ة افبـائق ة يف افـ ؼد إديب، صالح ؾضؾ، دار افؼُّ  .109 ، 1وق، افؼاهرة، طكظري 

1998 . 

ة افؾُّغة واجل .110 ، 1قم ، دار احلقار، شقرية، طامل يف افـ ؼد افعريب، تامر شؾُّ كظري 

1983. 

ة افـ ظؿ وؿقؿتفا افعؾؿق ة يف افِدراشات افؾُّغقي   .111 ة ظـد ظبد افؼاهر افـُجرجاين، كظري 

 .1983، 1وفقد مراد، دار افػؽر، دمشؼ، ط

، 1افؼاهرة، طة افـ ؼد إديب احلديث، يقشػ كقر ظقض، دار إمغ، كظري   .112

1994. 
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ؽالكق ة إػ ما بعد افبـققي   .113 ة، جغ ب. تقمبؽـز، كؼد اشتجابة افؼارئ مـ افش 

د جقاد حسـ ادقشقي،  ترمجة: حسـ كاطؿ، ظع حاـؿ، مراجعة وتؼديؿ: حمؿ 

 .1999 )د.ط(، ادجؾس إظذ فؾث ؼاؾة، افؼاهرة،

د ؽـقؿل هالل، دار اف .114  .1982، 1عقدة، بروت، طافـ ؼد إديب احلديث، حمؿ 

افـ ؼد إديب يف افؼرن افعؼيـ، جان إيػ تاديقف، ترمجة: ؿاشؿ ادؼداد،  .115

 .1993، 1مـشقرات وزارة افث ؼاؾة، دمشؼ، ط

د ظبد ادـعؿ خػاجل، دار  .116 كؼد افِشعر، ؿدامة بـ جعػر، ّتؼقؼ وتعؾقؼ: حمؿ 

 )د.ت(.افؽتب افعؾؿق ة، بروت، )د.ط(، 

د  افـ اس افعجقؿل،افعريب احلديافـ ؼد  .117 ـؾق ة  ث ومدارس افـ ؼد افغربق ة، حمؿ 

د  ظع احلامل، صػاؿس، ط  .1998، 1أداب، شقشة، دار حمؿ 

د مـدور .118 ، هنضة مرص فؾِطباظة وافـ ؼ، افؼاهرة، افـ ؼد ادـفجل ظـد افعرب، حمؿ 

 .1996)د.ط(، 

عؾقؼ: ضف حسغ بؽ وظبد احلؿقد كؼد افـ ثر، ؿدامة بـ جعػر، ّتؼقؼ وت .119

 .1941ة ببقٓق، افؼاهرة، )د.ط(، افعبادي، ادطبعة إمري  

كؼد افـ ؼد، تزؾقتان تقدوروف، ترمجة: شامل شقيدان، مراجعة: فقؾقان  .120

 .1986، 1شقيدان، مـشقرات مرـز اإلكامء افؼقمل، بروت، ط

امل وظبد افـ   .121 بل اصطقػ، دار افػؽر كؼد ثؼايف أم كؼد أديب، ظبد اهلل افغذ 

 .2004، 1ادعاس، بروت، دار افػؽر، دمشؼ، ط
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افـ ؼد يف رشائؾ افـ ؼد افِشعري حت ك هناية افؼرن اخلامس اهلجري، حسغ  .122

 .2001، 1ظبل، دار افػؽر ادعاس، بروت، دمشؼ، طافزُّ 

اؾعل، راجعف واظتـك بف: درويش اجلقيدي،  .123 وحل افؼؾؿ، مصطػك صادق افر 

 .2002ؽتبة افعرصي ة، بروت، )د.ط(، اد

افقشاضة بغ ادتـبل وُخُصقمف، ظع بـ ظبد افعزيز افـُجرجاين، ّتؼقؼ وذح:  .124

ة، بروت، ط اوي، ادؽتبة افعرصي  د افبج  د أبق افػضؾ إبراهقؿ وظع حمؿ  ، 1حمؿ 

2006.  

 املقاالت

اصطقػ، جمؾة أداب ة، د.و.ؾقـقام، ترمجة: ظبد افـ بل ة افتشقؽق  افبـققي   .1

ـة 102-101إجـبّقة، اِّتاد افؽت اب افعرب، افعدد  .2000، دمشؼ،25، افس 

وجقه اشتؾفام، ظبد افـ بل اصطقػ، جمؾة افػؽر ات وافـ ؼد إديب: بغ افؾُّغقي   .2

ـة61افعريب، معفد اإلكامء افعريب، افعدد  .1990، بروت،11، افس 

د ظّتقُّ  .3 ـة509زام، جمؾة ادعرؾة، وزارة افث ؼاؾة، افعدد ٓت افـ ؼد، حمؿ  ، 44، افس 

 .2006دمشؼ، 

اث افسُّ جمؾة افت شؽقؾ افؾُّغقي يف صعر ظبد افؼادر اجلزائري، وهب رومق ة،  .4

 .2006 دمشؼ، ،101افعدداِّتاد افؽت اب افعرب، افعريب، 
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د صافح ذيػ ينمجافق ات افت ؼديؿ وافت لخر يف رومق ات أيب ؾراس احلؿدا .5 ، حمؿ 

ـة14ظسؽري وظع أشقدي، جمِؾة افؾُّغة افعربق ة وآداهبا، افعدد  ، ضفران،  8، افس 

 .ـه1433

ة ظـد اإلمام ظبد افؼاهر افـجُ  .6 ة رجاين، ظالء افِديـ رمضان، جمؾّ رواؾد افِشعري 

 .2004، 10ؼاؾات، صادرة ظـ ـؾق ة أداب يف جامعة افبحريـ، افعددث

ائد، رومان ياـبسقن، ترمجة: ظبد افـ بل اصطقػ، جمّؾة أداب إجـبق ة،  .7 افس 

 .1998، دمشؼ، 94اِّتاد افؽت اب افعرب، افعدد

ة وافِدٓفة  .8 ا تامر كؿقذًجاافـُّ »شقؿقاء افعـقان: افؼق  ، شؿقر يف افققم افعاذ فزـري 

 .2005مشؼ، ، د21، ادجؾد4و3خافد حسغ، جمّؾة جامعة دمشؼ، افعدد

ة يف خطب افعرص إمقي، بدران ظبد احلسغ حمؿقد افبق ايت، جمؾّ  .9 ة افِشعري 

ـة 4، ادجؾ د2جامعة ـرـقك، افعدد  .2009، 4، افس 

ة وافبالؽق ة وصعر افط ائقغ، ظا ي بـ  .10 افعالؿة بغ مؼقٓت ظبد افؼاهر افـ ؼدي 

ة،   عقديّ ادؿؾؽة افعربق ة افسُّ  ،29رسحان افؼرر، جمّؾة جامعة أم افؼرى، افعدد

 . ـه1425

ادصطؾح إديب يف افث ؼاؾة افعربق ة احلديثة، ظبد افـ بل اصطقػ، جمّؾة جمؿع افؾُّغة  .11

 .2000، اجلزء إول، دمشؼ، 75افعربق ة، ادجؾد
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ود،  ي.ت .12 ؽع افرُّ فقؿقن وماريقن ج. ريس، ترمجة: ظبد افـ بل  افـ ؼد افش 

ـة 209ة ادعرؾة، وزارة افث ؼاؾة، افعدداصطقػ، جمؾّ   .1979، دمشؼ، 18، افس 

مارك اشقكقق، افقطقػة اجل امفق ة: ادعقار وافؼقؿة بقصػفا حؼائؼ اجتامظق ة،  .13

ـة230: ظبد افـ بل اصطقػ، جمّؾة ادعرؾة، وزارة افث ؼاؾة، افعددترمجة ، 20، افس 

 .1981دمشؼ، 

سائل اجلامعيَّة  الرَّ

دي واإلكشائل، حسـ إبراهقؿ إمحد، قحقدي افَّس  ثري ظـد افت  أدبق ة افـ ص افـ   .1

مة فـقؾ صفادة افدّ  ة، جامعة دمشؼ، ـتقراه، ـؾق ة أداب وافعؾقم اإلكساكق  رشافة مؼد 

2003. 

مة فـقؾ وافبالؽة، مل افقان إمحر، رشافة مؼد  حق لخر بغ افـ  ؼديؿ وافت  افت   .2

 .2001درجة اداجستر يف أداب، ـؾق ة أداب وافعؾقم، اجلامعة إمريؽقة، بروت، 

مة فـقؾ صفادة  .3 رومق ات أيب ؾراس احلؿداين، ؾضقؾة بـ ظقسك، رشافة مؼد 

 .2004اداجستر جامعة أيب بؽر بؾؼايد، تؾؿسان، 

بغ ظبد افؼاهر افـُجرجاين وجان ـقهـ، شعاد بقحلقاش،  صعرّية آكزياح .4

مة فـقؾ صفادة اداجستر، جامعة احلاج خلرض، اجلزائر،   .2012رشافة مؼد 

مة فـقؾ ث  كص اف .5 عافبل بغ اإلبداع وافـ ؼد، حسـ إبراهقؿ إمحد، رشافة مؼد 

 .1998شؼ، ة، جامعة دمصفادة اداجستر، ـؾق ة أداب وافعؾقم اإلكساكق  
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Abstract 

     Language is different from the language in the 

literature in the fields of another, which is 

conservatively term (Literariness), which refers to the 

technical mechanisms by which the text becomes 

different from other speech.            

     If all linguistic event includes six elements; 

the context and the speaker and the message and the 

listener and the channel of communication and code, 

and each of these elements and specific function; 

Referential and emotional and order and confirmatory 

and Emotive, Conative , Phatique, Metalinguistique 

and Poetic / Aesthetic Function , which is 

interconnected somehow; there function is dominant in 

the literature on all of them, namely, aesthetic 

functionality that Formalists Russians (1930-1915) 

known to  as: linguistic functionality that makes the 

message literary impact. 
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   And reflected the aesthetic function when Abd al 

Kaher Jorjani (471) through what underlying systems 

of good speech link and corrupted theory, and through 

(the meaning of meaning); distinguishing between 

speech levels: normal speech, speech literary, speech 

miraculous, in an effort to prove the miracles of the 

Qur'an. Literary text privacy and method of 

composition has been studied and found that the 

advantage to speak due to the systems; there is no 

specific things;  requires their presence a literary text; 

the harmony of this science elements with context 

contained therein affects give privacy to speak, and 

thus the function aesthetic , office is used variable 

depending on the context, and the advantage to speak 

due to the authoring and installation.     

                             

Aesthetic Function when the Russians Formalists 

literary concept, through the estrangement of relations 

between the words and the generation of new backups 

amaze the reader, focusing on the impact of technology 
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IV 

in the synthesis of the text and its relationship with 

other components of the text, and its impact on the 

recipient. The consideration to these technologies 

outside the text does not work; Their function is 

reflected in the text disruption in their relationship and 

its relation to other technologies, and this was 

confirmed by Jorjani also. 


