وِزَارَة التَّعليــــنِ العَــايل
جاهِعَــــــتُ دِهَشـــــــق
كُلِّيَّتُ اآلدابِ والعلومِ اإلنسانِيَّت
قِسْـــنُ اللُّغت العربيَّت

الوَظيفت اجلَواليَّت يف األدبِ بنيَ
عبدِ القاهرِ الـجُرجاني والشَّكالنيني الرُّوس
رِسالتٌ أُعِدَّثْ لِنيلِ دَرجتِ املاجسْتريِ يف اللُغتِ العربيَّت

إِشـراف

إِعداد

أ.م.د .حَسَن إِبرَاهِين األَحْوَد

لِــــيـــْنـــــَا أَكْـــــــــرَم خـــِـــضـــــر
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ح
ح ح َ
سوفِعنِذِكسِِفضلِكماِ...أمًِِِ.ِ.أتً
ضاقدِِ ِال ِ
َ
ح
صاحثحِالقلةِالطِاهسِالسِقٍقِالرًِ ِسازخِمعًِيفِدزبِِاملاجسرريِ
ِ ِ
خطوجِخبطوجِِ...أخرًِدانٍا
َ
ِمالذيِوجنرًِ...عائلرً
ح
َ ََ ح
ّ
ٍقِدزتًِِوالسوحِالرًِسكندِزوحً.ِ.ِ.شوجًِعمِاز
زف ِ
َ حْح َ ّ َ َ َ ً َ َ َ َ َ َ
ٌِ.ِ.امنِكنرمِتعدِاللهِذعالىِمعٍناِعلىِهراِالعمل
إلٍكمِِ .
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الـمُقَـدِِّمَة
بسم اهلل الرَّمحنِ الرَّحيم
قدمُةُ:
ا مُد ِّ
ِ
ِ
َّ
صؾواته ظذ
أضقب
وصل اهلل
آٓئه،
ظظقم
رب افعادغ محدً ا ُيواذم
َ
احلؿدُ هلل ِّ
َ
ِ
شقدكا حمؿد وظذ ِ
وصحبه وش َّؾمُ.
آفه
ِّ
َّ
ُ
افوطقػة اجلامف َّقة  Aesthetic Functionذم
هيدف
ُ
افبحث إػ تَت ُّب ِع مػفو ِم َ
ِ
ِ
صطؾحا
افـجرجاين (ت174هـ) ،وـقف أضحى هذا ادػفوم ُم
ً
إدب ظـدَ ظبد افؼاهر ُ
ظـد َّ
افروس 4991-4941( The Russian Formalistsم) ،من
افشؽالكقغ ُّ
ِ
افـجرجاين و َّ
وافؽشف ظن
افروس هلذا ادػفوم،
خالل ادوازكة بغ رؤيتي ُ
افشؽالكقغ ُّ
ِ
ِ
ِ
فبـات
وافوطائف افتي تم ِّدهيا
كص ما،
ُ
افصاكعة فألدب َّقة  Literarinessذم ٍّ
اف ِّتؼـ َّقات َّ
وإيضاح أمهق ِة ات ِ
ِ
ِ
ِ
فتحؼقق
ِّساؿفا
ِّؼـقات إُخرى ذم افـَّص،
افـَّص إديب ،وظالؿتِفا بافت
َّ
ٍ
افوطقػة اجلامف َّقةَّ ،
صوص
يب ؿد ُتوجدُ ذم شواه من ك
وإن افتؼـ َّقات ادوجودة ذم افـَّص إد ِّ
َ
تؽتسب وطقػ ًة مغاير ًة ذم إدب.
ؽر أدب َّقة ،بقدَ َّأَّنا
ُ
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ُ
افوطقػ ُة اجلامف َّق ُة ذم إدب؟ وإػ
افبحث :ـقف
وإشئؾ ُة افتي ُيعافـ ُِجـفا
ُ
تتحؼق َ
مغر ٍ
يدخل ُّ
ُ
ب ذم إدب؟ وـقف فـا أن كؿ ّق َز افتَّغريب (ذم إدب)
أي مدى
ِّ
ـل ـال ٍم َّ
افذي ؿد يوجدُ ذم شواه من افؽالم؟
حتديد فؾو ِ
ٍ
طقػة اجلامف َّقة؟ وفر َّبام إجدى أن َ
افس ُ
ِ
كسلل:
اجساح
بقل إػ
َ
وبعدُ  ،ؾام َّ
هل ِمن شبقل...؟
ِ
ٓشتجالء
رضت هذه افؼض َّق ُة افـَّؼد َّية فؾـُّؼاد وراحوا يستح ُّثون اخلُطى
َظ َ
ِ
حؼقؼتفا ،وضب ًعا مل ُ
آختالف ذم
بب افؽام ُن ورا َء
افس ُ
خيل ؾع ُؾفم من اختالؾات .ؾام َّ
افرؤية؟ وهل ما ُؿقم شاب ًؼا ظذ أكَّه ِ
حمؼ ٌق فؾوطقػة اجلامف َّقة ُظ ِد َل ظـه حدي ًثا؟ من أين
ِّ َ
ُّ
ِ
إدب ذاتِه أم من ؿواظدَ يسعى افدَّ ارشون
معايرها ..من
افوطقػ ُة اجلامف َّق ُة
تستؿدُّ َ
َ
أي مدى ُيعدُّ شعي َّ
حلا فـ
فسـِّفا؟ وهل من ادؿؽن ؿوكـ ُة إدب؟ وإػ ِّ
افشؽالكقغ صا ً
«ظؼؾـة افتَّجربة ِّ
افشعر َّية»()4؟
شتتم دراش ُة افؼضايا افسابؼة ،ومعرؾ ُة ـقػقة حتؼق افو ِ
طقػة اجلامف َّقة من خالل
َ
َّ
َّ
ُ
ِ
ادؼاركة بغ رؤية ٍّ
افـجرجاين و َّ
افروس دػفوم افوطقػة،
ـل من ظبد افؼاهر ُ
افشؽالكقغ ُّ

( ) اكظرRussian Formalism, Victor Erlich, P630 :
4
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ِ
فؾؽشف ظن ِ
ٍ
شقتم ُ
إثر افذي تؼو ُم به تؾك افوطقػة ذم
كصوص أدب َّقة
حتؾقل
وؾقام بعد
ُّ
افـَّص إديب.
ٍ
َّ
َػرض ُه ماه َّق ُة افبحث ،وؿد اشتؾزمت ضبقع ُة
أي
إن
بحث ت ُ
َّبع ذم ِّ
ادـفج ادت َ
َ
ِ
ِ
جوهر ُالدِّ راسة ُادقارىة ُلًداب ُمن ُوجهة ُىظرُ
ادؼارن ،و «
ادـفج
افبحث اظتام َد
م
(أمريكوة)ُ،يكمن ُيفُتقريبناُمنُفهمُالبِنىُالدَّ اخلوة؛ُأيُاجلامل َّوةُلألعاملُاألدب َّوةُُٓ،يفُ
م
حرصُماُتنطويُعلوهُتلكُاألعاملُمنُمً ِّث ٍ
ِ
رات ُأجنب َّو ٍةُ،وماُمارستهُعذُاألعاملُاألدب َّوةُ
ِ
ِ
ُ
أوجه َّ
بغ
معرؾة
ادؼارن ذم
ادـفج
األجنبوَّة ُمن ُتيثر»( :)4إذ يساظد
افش ِبه وآختالف َ
ُ
رؤيتغ خمتؾػتي افؼوم َّقة ،وذم زمـغ خمتؾػغ.
ِ
ِ
افس ُ
تطرؿت إػ مػفو ِم
بعض
بقل إػ ادؼاركة هو اشتؼرا ُء
إؾؽار افتي َّ
وـان َّ
افو ِ
افـجرجاين و َّ
ظرض ما أتى به
اهلدف
افشؽالكقغ ،وفقس
ُ
طقػة اجلامف َّق ِة ظـدَ
َ
ُ
َ
ِ
ُ
افـجرجاين ً
يشؿل معظم
ادوشع افذي
ُ
ـامال :إذ ضبقع ُة افبحث تؼتيض اتِّباع آشتؼراء َّ
ِ
ِ
ا
ُحماوُٓ
منُاألجزاءُ،فوتتبعُاألحداثُوال ّظواهرُادشتتة
ويـطؾق آشتؼرا ُء «
أجزاء ادا َّدة،
ُ
ُعاما ُأو ُقض َّو اةُ
ُفوقرر مُ
كام ًّ
مجع ُما ُتآلف ُمنها ُحتَّى ُينتهي ُإىل ُخصائص ُمشرتكةّ ،
ُح ا

( ) إدب ادؼـــارن ،ظبده ظبُّود ،ص.17
4
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ِ
ث ُللجزئ َّواتُأوُالفرع َّواتُموضوعُ
مالحظة ُالباح ِ ُ
موحدة»(ُ،)1ويؼو ُم آشتؼرا ُء ظذ ُ«
َّ
آهتامم ُوبطريقة ُحتلول َّوة ُهبدف ُاشتقاق ُبعض ُالقواىني ُأو ُاألصر ُالنَّظر َّيةُ ،وذلك ُمنُ
ِ
ِ
ُبعض م
ُاجلزئ َّواتُأوُاحلآتُعذُ
ُاختبار
َّوصل ُإلوهاُبعد
َّتائجُالتيُتم ُالت م ُ
خاللُتعمومُالن
َّ
نةُملُتتمُدراس مُتهاُمنُقبل»(ُ.)2
كافةُاألجزاءُأوُاحلآتُادكوىةُلظاهرةُمع َّو
ِّ
ْ
حتؾقل ما اش ُت ِ
ُ
ؼر َئ من أؾؽار :ممَّا أ َّدى إػ اشتـتاجات صتَّى،
تم
وؾقام بعد َّ
ُأمور ُجزئو ٍة ُث ٍ
ٍ
وآشتـتاج هو «الت َُّّيمل ُيف
ابتة؛ ُٓستنتاج ُأحكام ُمنها»(ُ ،)3ويعتؿدُ
َّ
ا
هاُتسلسالُمنطق ًّواُ مُيفيضُإىلُجزمٍُعقالين»(.)1
آشتـتاجُ«القضاياُادبسوصةُلوحدثُُبون
ُ
َّحؾقل وآشتـتاج وادؼارك ُة ش ُتتَّبع ذم افر ِ
وآشتؼرا ُء وافت ُ
شافة ـ ِّؾفا ُبغق َة
ُ
ُ
ِّ
ِ
ِ
افوطقػة اجلامف َّقة ،ودعرؾة
افوصول إػ
ؿديام وحدي ًثا ذم حتديد مػفوم َ
إشس ادـُعتؿدة ً
افزمن :ممَّا يساظدُ ذم افوفوج ذم ضبقعته
افتَّغر اف َّطارئ ظذ ماه َّقة هذا ادػفوم ظز َّ
ومعرؾة آف َّقة ظؿؾه.

افسالم ادسدِّ ي ،ص.487
( ) إشؾوب َّقة وإشؾوب ،ظبد َّ
ِ
حمؿد أبو كصار وظؼؾة مبقضغ ،ص.18
حمؿد ظبقداتَّ ،
( ) مـفج َّق ُة افبحث افعؾؿيَّ ،
4

2

افربقعة.478/4 ،
افرمحن بن ظع َّ
( ) افبحث افعؾؿي ،ظبد افعزيز بن ظبد َّ
9

افسالم ادسدِّ ي ،ص.487
( ) إشؾوب َّقة وإشؾوب ،ظبد َّ
1
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ِ
ُ
ً
افـجرجاين افذي
ظافـام
افبحث من أ َّكه
وتليت أمه َّق ُة
جؾقال وهو ظبد افؼاهر ُ
يتـاول ً
ٍ
ووشع أؾؼفا ،وؿدَّ م كظر ًة كاضج ًة دا جاء به افعؾامء
َّ
ضور مصطؾحات ُض ِر َحت ؿبؾهَّ ،
ُ
ُ
اها كؼد ًّيا وهو ِّادماه َّ
افروس ،وهو من
يتـاول
افسافػون .ـام
افبحث ً
أيضا ِّادم ً
افشؽالكقغ ُّ
َّ
آدماهات افتي درشت إدب من داخؾه ،وهذا ِّ
أوائل ِّ
افزمن:
آدماه مل ََ ُؿد رؤاه مع َّ
اهات أخرى.
إذ ُبـ ِ َقت ظذ أؾؽاره ِّادم ٌ
إشباب افدَّ ِ
ِ
اؾعة هلذا افبحث ؾفي ّأو ًِٓ :ؿ َّؾ ُة افدِّ راشات افتي تـاوفت
أهم
أ َّما ُّ
ِ
ِ
افصاكعة ٕدب َّقة افـَّص
(افوطقػة اجلامف َّقة) :إذ
اـتػت افدِّ
ُ
افسافػة بتبقان ادؽ ِّوكات َّ
َ
راشات َّ
وادـُ ِ
سف َؿة ذم ِّ
ادؽوكات.
ادفؿة ادـُستسة وراء تؾك ِّ
بث إثر اجلاميل ؾقه ،دون اإلصارة إػ َّ
افسعي إػ َؾقص افـ ُؿــص َطؾح من افتَّعافؼات ادرتبطة به :ؾػي افؼديم مل
وثاك ًقاَّ :
يستخدم افـُّ َّؼاد افعرب مصطؾح افو ِ
طقػة اجلامف َّق ِة ،ؾفم أصاروا إػ ِدٓفة افـ ُؿــص َطؾح
َ َ
ُ
ُ
ؾح صقو ًظا ذم افـَّؼد افغريب احلديث.
دون أن يستخدموه ،ذم حغ ٓؿى افـ ُؿــص َط ُ
ِ
ٍ
ِ
موجز
تعريف
وثالثة ُؾصولُ :ذـِ َر ذم افتَّؿفقد
متفقد
افرشاف ُة إػ
ٌ
ٌ
وؿد ُؿ ِّس َؿت ِّ
مصطؾح إدبقة ،وتعريف افوطقػة اجلامفقة ذم إدبِ ُ .
ُ
ِ
إو ُل
ص
ظن
افػصل ّ
وخص َ
َّ
َ
َّ
ِ
ِ
ٍ
ِ
افـجرجاين ،ومل
فعرض
بعض من افوطائف اجلامف َّقة فالكزياحات اف ُّؾغو َّية ـام ور َد ْت ظـدَ ُ
ِ
ِ
ِ
ٍ
افوطقػة اجلامف َّقة ذم ِّ
تػصقل  ،ؾافغاي ُة
ـل
افعرض اشتؼصا ُء
خالل
ُي ْؼ َصدْ من
مواضن َ
ٍ
ُ
َ
افوطقػة اجلامف َّقة ظـدَ َّ
افروس ،ومتَّت
وتـاول
هقؽل ظا ٍم.
شم
افػصل اف َّثاين َ
افشؽالكقغ ُّ
ر ُ
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وآختالؾات مع ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
افـجرجاين.
ظبد
َّشاهبات
افػصل افعود ُة إػ افت
خالل هذا
من
افؼاهر ُ
ِ
ِ
ُ
ٓبن
افوطقػة اجلامف َّقة ذم مرث َّق ٍة
قؼي
ؾاهتم
إخر
افػصل
أ َّما
ؾدرس َ
َ
باجلاكب افتَّطب ِّ
َّ
ُ
ٍ
ؿص ٍة فزـر َّيا تامر.
وكص ٕيب ح َّقان افتَّوحقدي و َّ
افس َّقابٍّ ،
ومي ،وؿصقدة فبدر صاـر َّ
افر ِّ
ُّ
ِ
افساث
أؾتح بؿحاوفتي هذه ُضر ًؿا ُأخرى
فؾغوص ذم ُّ
وبعد ،...ؾلرجو أن َ
ٍ
َ
وثغرات مل
ترـت أشئؾ ًة مع َّؾؼ ًة،
تؽون هذه ادؼارب ُة مػقد ًة فؾدَّ ارشغ ،وؿد
واحلداثة ،وأن
ُ
ُتردمَّ ،
ظل افالحؼغ ُيػقدون و ُيؽؿؾون اف َّطريق.
بذفت من اجلفد
أوؾقت ؾقه ظذ افغاية ،وؿد
وهذا ظؿع ذم حو َفغ ٓ أ َّدظي ِّأين
ُ
ُ
تؼف ً
شبقال ،بقدَ َّ
اشتطعت إػ ذفك ً
حائال بقـي وبغ ما أمتـَّى من
ما
أن اف َّطبقع َة افبؼ َّي َة ُ
ُ
ٍ
وجل افذي َ َٓ ي ْلتِ ِقه ا ْف َباضِ ُل ِمن َب ْ ِ
ظز َّ
غ
وافسامل ُ من ذفك
ـتاب اهلل َّ
ُ
ـامل هلذا افعؿلَّ ..
َيدَ ْي ِه َو َٓ ِم ْن َخ ْؾ ِػ ِه .)4(
ٍ
وأمام ِّ
تشعبات صتَّى،
ز ُت ظذ تؼديم إهم خمترص ًة ومتجاوز ًة
جل ادا َّدة ُأج ْ
ضقق ادتن ظن اشتقعابِه،
خر ُمعغ ٕ ُب َّث ؾقفا بعض ًا مما خذفـي
ُ
وـاكت احلوايش َ
ٍ
ورشوح ـثرة َ
ٍ
افؼواكغ ادحدد ُة حلجم
ادتن وضا َؿت ظـفا
أؾؽار
ؾلحؾت إػ
ُ
ُ
ضاق ظـفا ُ
رشائل اداجستر.

( ) شورة ؾصؾت.)12( :
4
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أدع مؼامي هذا إٓ بعدَ توجقه أخؾص ُّ
افشؽر ٕشتاذي افدـتور حسنُ
وفن َ
إِبر ِ
اهومُاألُ ْْحدُافػاضل ادؼف ظذ هذا افبحث ،افذي صؿؾـي بعغ إحساكِه وأحاضـي
ِ
بؽري ِم ُك ِ
ِ
ؿراءة
حتؿل ظـا َء
صواب ما
صحه و ُفطف معامؾتِه ،وك َّبفـي إػ
ُ
أخطلت ؾقه ،وؿد َّ
ِ
صورته افـِّفائقة ..جزا ُه اهلل َّ
ُ
ُ
ـل خر.
افبحث ذم
يظفر
مرات ..ؾؾ ُه
افػضل ذم أن َ
افبحث َّ
وأتوجه ُّ
افسادة إؾاضل أظضاء جلـة احلؽم :دا بذفوه من
َّ
بافشؽر اجلزيل إػ َّ
ٍ
جفد ذم ؿراءة افبحث وتؼويؿه.
ٌ
ُّ
موصول إػ ـؾ َّقة أداب وافعؾوم اإلكساك َّقة وإػ أشاتذيت ذم ؿسم اف ُّؾغة
وافشؽر
افعرب َّقة ذم جامعة دمشق ،وإػ ـل من شاكدين ذم هذا افعؿل.
ِ
ِ
َّ
حمؿد وظذ
بـعؿه،
احلؿد
موجب
رب افعادغ
َ
واحلؿدُ هلل ِّ
وصل اهلل ظذ ش ِّقدكا َّ
ِ
ِ
وصحبه وش َّؾم.
آفه
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ال َّت ِ
ؿفقد:
كتائج مع َّقـة ذم إمور افعؾؿ َّقة ،وتتؼ َّؾص
تتعاطم أمه َّقة افؼواظد افتي تؼود إػ َ
أمه َّقة هذه افػؽرة أو مصداؿ َّقتفا ذم دوحة إدب :إذ َّ
افذوق َّ
أثر
افشخيص هـا يؽون فه ٌ
ثؿة ؿاظدة صامؾة ذم إدب وافػ ين واحلقاة ظؿو ًما،
ذم مؼاربة افـَّص إد ي
ب ،ؾؾقس َّ
دائًم من /ما خيرق افؼواظد ،وهذا اخلرق ؿد يؽون مؾػت ًا فػتًا إجياب ًّقا وؿد يؽون
ؾفـاك ً
خصائص
افعؽس ،ثم إكَّه من ؽر ادؿؽن أن كم يض َر إدب أو أن كؼ َّقدَ ه بؿعادفة :إذ ٓ
َ
توضع ـوصػة ـقؿقائي فتخرج أد ًبا .ومن ثم هذا افؽالم ٓ مؽان فه هـا ذم افعؾوم
ادعوفة ظذ َّ
افذوق وأراء َّ
افشخصقة أـثر من تعويؾفا ظذ افعؾوم
اإلكساك َّقة
ّ
وافؼواظد ،ومفًم َ
مال افبحث ذم إدب إػ افعؾؿ َّقة واف َّتؼعقد ،يبؼى َّ
فؾذوق ما فه ذم
افوطقػة اجلًمف َّقة فؾتؼـقات إدب َّقةَّ ،
ؾافذوق واف َّتحؾقل واف َّتعؾقل ـ ّؾفا
افؽشف ظن َ
وشائل ُتبتغى ذم هذه ادؼاربة افتي تسعى« إىل حؼقؼة تؼريب َّقة ،ولقس إىل حؼقؼة
إن َّ
َ
أن ظدم الؽامل ضامن البؼاء!» (.)1
الم َء
ادتـاقض هو َّ
مطؾؼةَّ ،...

( ) من َّ
افروش َّقة إػ أخالؿ َّقات افتَّاريخ ،تزؾقتان تودوروف وجان ؾريقه ،ص.78
افشؽالك َّقة ُّ
1
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ِ
ما افذي ُ
ُ
إدب وشوا ُه من أكوا ِع
بغ
جيعل افؽالم افعادي أد ًبا؟ ما
افػرق َ
ِ
ُ
مجقع
كص ما أد ًبا؟ وهل تـتؿي
اخلقال ذم
أي مدى ُيسفم
ُ
جعل ٍّ
اخلطابات؟ إػ ي
افساـقب إدب َّقة افتي تتضؿـُفا
إصعار ،وافؼصص اخلقاف َّقة .. ،إػ إدب؟ ماذا ظن َّ
افساـقب وحده ٌ
ـػقل بنضالق شؿة
اإلظالكات أو اخلطب افدي يـ َّقة؟ هل وجو ُد هذه َّ
إدب َّقة ظذ اإلظالكات ً
مثال؟
ٍ
ِ
وٓت
وحيؿ ُل افدَّ وال مدف
ضريؼة افتَّعبر آظتقاد َّية،
ويـزاح ظن
إدب
يبتعدُ
ُ
ُ
ي
ادـزاح ظن اف ُّؾغة
ـقب
أي مدى يعدُّ َّ
ُ
افس ُ
يػتح ادجال أمام افتَّلويل ،فؽن إػ ي
ـثرة :ممَّا ُ
ٍ
كص ؽر أدب؟ وهل ُّ
ترـقب ذم افعؿل إدب
ـل
آظتقاد َّية ترـق ًبا أدب ًّقا وفو ور َد ذم ٍّ
ثؿة تراـقب أدب َّقة بؿعزل ظن
َّسم بإدب َّقة ومن ثم ُ
حيؼق وطقػ ًة مجاف َّق ًة؟ وهل َّ
يت ُ
افـَّص؟
َ
افوطقػة
ُث ّؾ ٌة من آشتػسارات راودت
افعؼل افـَّؼدي ذم شعقه ٓشتؽـاه َ
ِ
اهلائل من أراء ادتبايـة _إػ حدي ما_ وإن ـاكت
افؽم
اجلًمف َّقة ،وؿد ُحي ُار ادر ُء أما َم
ي
ُ
يرتبط بؿؽوكَّات
خيضع حتديده _وإن ـان افتَّحديد
ـ ُّؾفا تتغ َّقى حتديدَ إدب افذي
ُ
ضورا بلمور ؾوق كص َّقة :إذ َّ
إن ضبقع َة احلقاة وافعك وما
افـَّص ذاته_ إػ أشباب تتع َّؾق ً
يستتب ُعفا من ضريؼة تػؽر ُ
تسك بصًمهتا ظذ افػؽر ـ يؾه.
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َّص تؼـ َّقات ح َّتى يؽتسب أدب َّقته ،إٓ َّ
أن وجو َدها ذم افـَّص
وٓبدَّ أن
يضم افـ ُّ
َّ
يتـاشب مع افبـقة افؽؾ َّقة فؾـَّص ،ومع ما
ب ترـق ًبا
ُ
ٓ يؽػي :ذفك َّأّنا جيب أن تر َّـ َ
ظـاص وتؼـ َّقات .وؿد صغؾت هذه افػؽرة افـُّ َّؼاد افعرب وافغربقغ(،)1
يتضؿـه من
َ
افـجرجاين تتل َّفق ؾؽرة خصوص َّقة افـَّص إدب من خالل كظر َّيته
ومع ظبد افؼاهر ُ
َّ
افشفرة (كظر َّية افـَّظم).
مؽوكات افـَّص إدب:
اهتؿت ادـاهج افـَّؼد َّية ادـطؾؼة من افـَّص بوطقػة ي
ـًم َّ
شع ًقا مـفا ٓشتؽشاف أدب َّقة إدب :ؾؼد درشت ٌّ
ـل من َّ
افشؽالك َّقة وافبـقو َّية
وإشؾوب َّقة وطقػة آكحراؾات اف ُّؾغو َّية بوصػفا مم يق ًزا ف ُّؾغة إدب َّقة .وذم هذا يتضح َّ
أن
ِ
ويصحح احلديث مـفا اجتاه حركة الؼديم ،دون أن يوقػفا
ادـاهج افـَّؼد َّية تتـاشل« ،
يـؼضه؛ أل َّكه دخل يف صؿقم جتربته
أو ير َّدها ظذ أظؼاهبا .فاجلديد فقفا يـؼدُ الؼديم وال ُ
جع بغ أؽؾبفا،
افرؤى افـَّؼد َّية ٌّ
وكقـوكته»( .)2إذن ُّ
مبـي بعضفا ظذ بعض ،واف َّتؼارب ٌّ
ادعوفة ظذ فغة افـَّص.
وهـا بافطبع أؿصد ادـاهج ي

افصػحات افؼادمة.
( ) تػصقل ذفك ذم ّ
1

( ) ظؾم إشؾوب وافـَّظرية افبـائ َّقة ،صالح ؾضل.95/1 ،
2
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إػ أي مدى ترتبط افوطقػة بادجتؿع؟ ّ
آختالف ذم افـَّظرة إػ إدب
إن
َ
ثم َّ
إن افـَّظرة
افرؤىّ ،
بتغر ُّ
تتغر ّ
افسائدة افتي َّ
يم يدي إػ آختالف ذم حتديد وطقػته َّ
وتغر مػفوم ي
وتغرت ماه ّقته ظز افعصور :ممَّا
تـوظت ظز َّ
إػ إدب َّ
افشعر َّ
افزمنَّ ،
افوطقػة اجلًمف َّقة.
أ َّثر ذم َ
ؿديًم وطقػة ي
افشعر ،وجعؾوا مـه َم ْقداكًا
وؿد ظرض افػالشػة افقوكاكقون ً
ي
فؾحث ظذ إخالق وكؼ افػضقؾة ،واهتؿوا بوطقػته اهتًم ًما ب ّقـًا متغاؾؾغ ظن

ُ
احلديث ظـفا أوضح ؾقًم تال من ظصور ،وـان ترـقزهم ظذ وطقػة
ضبقعته افتي بدأ
يـبئ بادماهفم إخالؿي ذم ؾفؿه(.)1
إدب ُ
ؾعـد أرشطو ( Aristotleت 322ق.م) ـان اف َّتطفر هو وطقػة إدب،
إدب
وذم ظك صدر اإلشالم ارتبطت وطقػة إدب بافدي ين وإخالق :إذ أضحى
ُ
ؿقاشا إػ ي
وشقؾ ًة فؾدؾاع ظن افدي ين :ؾغدا ي
افشعر اجلاهع :وذفك
عر أؿل ؿقؿة ؾـ ًّقا ً
افش ُ
ؽرضا مع ّقـًا أٓ وهو افدّ ظوة إػ افدي ين ،وهذا من جاكب ادسؾؿغ ،ذم حغ َّ
ّ
أن
ٕن فه ً
اف َّطرف أخر و َّطف ي
ؽرت ضبقعة إحداث افتي
افشعر دعاداة اإلشالم ،..إذن َّ
جرت ذم ادجتؿع من وطقػة إدب.
وادتغرات ،جودت إبراهقم ،ص.63
( ) اكظر :كظر َّية إدب
ّ
1
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وؿد ّاّت َذ ي
افسبك
مـحى جديدً ا :ؾصارت ي
افشعر ؾقًم بعد ً
افصقاؽة واجلودة ذم َّ
ورضب من الـَّسج ِ
افشعر« :فنكّام ِّ
آي ًة ظذ جودة ي
ـس من ال َّتصوير»(.)1
الشعر صـاظ ٌة
وج ٌ
ٌ
ب ّتتؾف مع طفور
وبافـَّظر إػ افغرب ذظت افـَّظرة إػ افـَّص إد ي
ي
ُ
حيقط بافـَّص فقس ذا بال،
وأصبح ما
آدماهات اف يؾساك َّقة ذم مطؾع افؼرن افعؼين،
َ
افتغر ذم هذه افـَّظرة جؾ ًّقا مع ؾقؽتور صؽؾوؾسؽي
ويبدو
ُّ ُ

Victor

ادفؿة
( )1984 -1893ظـدما كؼ مؼافته
َّ

Art As

Shkvskloy

()2

توجفت اجلفود ٓشتؽشاف
( Techniqueافػن بوصػه تؼـ َّقة) ظام  :1917إذ َّ
إن إدب َّقة هي افـَّظر َّية افدَّ اخؾ َّقة فألدب ،وبًم َّ
إدب َّقة ذم افـُّصوص ،...و ّ
أن آداب
افوطقػة
إمم متغايرة ،ـان اف َّتباين ذم افـَّظر َّية ضبقع ًّقا ،وهذا ُيػيض إػ اختالف َ
اجلًمف َّقة باختالف إزمان وإؿوام.

( ) احلقوان ،اجلاحظ131/3 ،و.132
1

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

بغ ظامي ( ،)1917-1916و ُيعدّ بحثه (افػن بوصػه تؼـقَّة) بقاكًا هلذه احلؾؼة ،وؿد
صؽَّل مع ياـبسون حؾؼة براغ .اكظر :افـَّؼد إدب ذم افؼرن افعؼين ،جان إيف تاديقه،
ص.22
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افرؤية افؼديؿة واحلديثة دػفوم
افساظقة إػ رصد ُّ
وذم رحؾة افبحث هذه َّ
ُ
افوؿوف ّأو ًٓ ظذ
احلديث
ادؽوكة فؾـَّص إدب ،..يستدظي
َ
افوطقػة اجلًمف َّقة فؾتؼـ ّقات ي
َ
وافوطقػة اجلًمف َّقة ،وؾقًم بعد ُّ
افرحل ظـد افوطائف اجلًمف َّقة
مػفومي إدب َّقة َ
حيط بـا َّ
فؾتؼـ َّقات إدب َّقة.

صطؾح األدب َّقة :Literariness
ُ م
ُ
ِ
ٍ
ٌ
ادعرفة اإلكساك َّقة قد
وجه من
حديث « ُيط َؾ ُق ظذ
كؼدي
مصطؾح
إدب َّقة
ٌّ
ٌ
ومدار هذا العؾم االفسايض حتديد
ويؽون موضو ُظفا (ظؾم األدب)،
يوما
ُ
ُ
تتبؾور ً
ُ
تشسك فقفا
ادجردة التي
األديب يف بـقته ووطقػته؛ ممَّا يز ُز الـَّوامقس
هو َّية اخلطاب
َّ
ِّ
ِ
هيدف إػ اشتؽشاف أف َّقة وافوشائل افتي
مصطؾح
اآلثار األدب َّقة»( ،)1ؾفو
كل
ُ
ٌ
ِ
إظًمل إدب َّقة :بغق َة حتؾقؾفا.
تسفم ذم خؾق
ُ

افسالم ادسدي ي ،ص.132
( ) إشؾوب َّقة وإشؾوب ،ظبد َّ
1
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وثؿ َة تؼارب بغ مصطؾح إدب َّقة ومصطؾح آخر هو ي
افشعر َّية افتي تبحث
حتؽم اإلبداع»( ،)1وهتدف ي
ظامة
«ظن الؼواكني العؾؿ َّقة التي
افشعر َّية إػ «وضع كظر َّية َّ
ُ
ُ
اخلطاب
يتوج ُه
تستـبط الؼواكني التي
وجمردة وحمايدة لألدب بوصػه فـًّا لػظ ًّقا؛ ِّإّنا
ُ
َّ
َّ
تصـع فراد َة
ادجردة التي
الؾغوي بؿوجبِفا ِوجف ًة أدب َّقة»( ،)2وهي ُت ْعـَى بـ «اخلصائص
ُ
َّ
ِ
احلدث األديب؛ أي األدب َّقة»( :)3إذ تبحث ي
تػِّس
افشعر َّية ذم بـقة افعؿل إدب :فؽي ي َ
ِ
ِ ٍ
ب) افتي تشؽّل افبِـقة
وطقػ َت ُه إدب َّقة ذم ضوء بِـقة أـز وأصؿل هي بِـقة (إد ّ
إشاش َّقة فألظًمل إدب َّقة(.)4
ٍ
ٍ
ُ
واحد :إذ َّ
ويشسك مصطؾحا إدب َّقة ي
إن «األدب َّقة مػفو ٌم
هدف
وافشعر َّية ذم
ٍ
مواز دػفوم ِّ
مصطؾح األدب َّقة مل
أن
الشعر َّية يف أهدافه –وإىل حد ما يف ضرائؼه ،...غر َّ
َ
لقـترش و ُيتبـَّى ،فرسظان ما صاظت ِّ
الشعر َّية وضغت ظؾقه»(.)5
واج الؽايف
الر َ
جيد َّ
َ

( ) مػاهقم ي
افشعر َّية ،حسن كاطم ،ص.11
1

( ) ادرجع كػسه  ،ص .9واكظر :معجم ادصطؾحات إدب َّقة ادعاصة ،شعقد ظ ُّؾوش ،ص.127
2

() ي
افرواية ،فطقف
افشعر َّية ،تزؾقطان ضودوروف ،ص .23واكظر :معجم مصطؾحات كؼد ي
3

زيتوين ،ص.14
( ) اكظر :موشوظة افـَّظر َّيات إدب َّقة احلديثة ،كبقل راؽب ،ص.383
4

( ) مػاهقم ي
أيضا :ص13و.14
افشعر َّية ،حسن كاطم ،ص .36واكظر ً
5
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ِ
ِ
ِ
افشعر َّي ُة وحدها «صاحب َة ِ
احلق يف الت ِ
فقست ي
العالقات
صبؽة
َّعامل مع
إذن
ُ
ادفؿة مع األدب َّقة أحقاكًا ،ومع اإلكشائ َّقة
األديب ،بل ِّإّنا
الدَّ اخؾ َّقة لؾـَّص
تتبادل هذه َّ
ِّ
الرمز
قدرا من ال َّتوافق بني َّ
أحقاكًا أخرى ،وهذان ادُــص َطؾحان األخران حيؼؼان ً
أن اكتشار مصطؾح ِّ
الشعر َّية حدي ًثا جعؾه أقرب إىل
الؾغوي ومدلوله الواقعي ،غر َّ
ال ِّؾسان يف الـّطق وإىل العؼل يف ال َّتػؽر ،مع مالحظة جاكب له أمه َّقته وهو اكحراف
الشؿويل إىل مـطؼة حمددة هي مـطؼة ِّ
ادُــص َطؾح ظن مػفومه ّ
الشعر باظتبارها أكثر
وكلّنا بذل قد ر َّدت ا ُدــص َطؾح إىل
ادـاضق صالحقة ألداء مفؿته وأقرهبا إىل ضبقعته
َّ
مرة أخرى»(.)1
أصؾه االصتؼاقي َّ
يتضح من خالل ما ُض ِرح من تعريف ا ي
فشعر َّية وإدب َّقة تواصج معـى هذين
ب خصوصقته،
َّص إد َّ
هتب افـ َّ
افـ ُؿــص َطؾحغ :إذ يشران إػ أف َّقات افػـ َّقة افتي ُ
ؾؿ ُح ظؿوم َّقة مصطؾح إدب َّقة ادشتق من إدب بًم يتضؿـ ُه من صعر وكثر ،وأ َّما
فؽن ُي َ
افرؽم من أ َّكه ُ
حيؿل دٓفة مصطؾح إدب َّقة ظقـه إٓ َّ
مصطؾح ي
أن اصتؼا َؿه
ُ
افشعر َّية ؾعذ ّ
افشعر :فذا صاع َّ
مصطؾح يشؿل ي
افشعر جعؾه أؿرب إػ ي
من ي
افشعر
مصطؾح إدب َّقة
أن
ٌ
َ
افشعر َّية ظذ ي
وافـَّثر ،ذم حغ تؼتك ي
افشعر .وافواؿع أ َّن إدب ظؿو ًما هو اختالف

حمؿد ظبد اد َّطؾب ،ص.93
( ) ؿضايا احلداثة ظـد ظبد افؼاهر اجلُرجاينَّ ،
1
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كثرا ،وبًم َّ
أن تعريف إدب َّقة هو ذاته تعريف
صعرا أم ً
ظن افؽالم افعادي ،شواء أـان ً
افشعر َّية ،ؾال مشاحة من اشتخدام هذين افـؿـُـص َطؾحغ فؾدي ٓفة ِ
ي
ذاهتا.
جيعل افؽالم أدبا ؿديم ؿدم إدب ،وؿد اش ُت ِ
ظًم ُ
و َّ
عؿل مصطؾح
َ ً
ٌ
إن افبح َث َّ
افشعر) ،وؿد ـاكت ي
مرة ظذ يد أرشطو ذم ـتابه (ؾن ي
ي
هتتم
افشعر َّية ظـده ُ
افشعر َّية َّأول َّ
بجوهر ي
ذاع صقته وأويل
افشعر وما ؾقه من ادحاـاة( ،)1ؾافـؿـُــص َطؾح ؿديم ،بقد أ َّكه َ
آهتًمم افػائق ذم افـَّؼد احلديث :ؾعـاية إفسـ َّقة و َّ
وافسقؿقائ َّقة
افروش َّقة ي
افشؽالك َّقة ُّ
وافبـقو َّية بافـَّص واف ُّؾغة ومجاف َّقات افتَّؾ يؼي أشفؿت ذم ُكضج افـ ُؿــص َطؾح واكتشاره(.)2
ٍ
وؿد اش ُت ْخ ِد َم مػفو ُم ي
بؿصطؾحات صتَّى( :إدب َّقة ،اإلكشائ َّقة،
افشعر َّية
افشعر ،بويطقؼقا ،ي
افشاظر َّية ،افـَّظم ،ظؾم إدب ،كظر َّية ي
افشعر َّيةَّ ،
ي
افشعر َّيات ،كظر َّية
افسمجة (.)3
ـؿـص َطؾح إػ َّ
إدب ،كظر َّية إدب افدَّ اخؾ َّقة) ،ويعود آختالف باشم اف ُ

ؾن ي
افشعر ،أرشطو ،ص 55وما بعدها.
( ) اكظرُّ :
1

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

حمؿد افـَّاص افعجقؿي ،ص .229
( ) اكظر :افـَّؼد افعرب احلديث ومدارس افـَّؼد افغرب َّقةَّ ،
3

وادصطؾح إدب ذم افثَّؼاؾة افعرب َّقة احلديثة ،ظبد افـَّبي اصطقف ،ص.119ومػاهقم ي
افشعر َّية،
حسن كاطم ،ص 14وما بعدها .ومعجم ادصطؾحات إدب َّقة ادعاصة ،شعقد ظ ُّؾوش ،ص.32
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ي
أيضا تب ًعا فؾعك َّ
تـوظت مػفومات ي
وآدماهات
افسائد
افشعر َّية ً
وؿد َّ
وافذوق َّ
أصاب مػفومفا كجد بعضفم يرى َّأّنا «ظؿو ُد ِّ
الشعر،...
افـَّؼد َّية ،ومن اف َّتـوع افذي
َ
ومن قائلَّ :إّنا الوحدات الـَّاطؿة لعـارص ال َّتشؽقل :وحدة ادوضوع أو وحدة
ّ
الروابط
الشعور أو وحدة األثر /االكطباع أو الوحدة العضو َّية ،ومن قائلِّ :إّنا َّ
الػؽر َّية أو ادعـو َّية أو اداد َّية التي تؾؿفا أو تشدها ظؼد ًة واحد ًة[ ،...و] كرى أن كخطو
مػفوما آخر لؾعالقات يؼو ُم ظذ مبدأ الوطقػ َّقة؛ فالعـن
خطوات كحو األمام لـؼسح
ً
ُ
ادؽون ِّ
يرتبط بسواه ارتباط وطقػة يم ِّدهيا يف بـقة الـَّص هلا دورها وهلا
الشعري
أو
ِّ
ادؽون يف حتؼقق وطقػته األدائ َّقة»(.)1
أمه َّقتفا ،وخيػق كالمها -الدَّ ور
وادفؿة إذا أخػق ِّ
َّ
ِ
ِ
ؿديًم ي
ادؿقز ِة فه ،مالمسغ ذم
وبخصائص ِه
بافشعر
َّ
وؿد ُصغ َل افـَّؼاد افعرب ً
ٍ
افصقاؽة افػـ َّقة وتر ّؾعفا
معوفغ ظذ أمه َّقة ي
ظؿؾفم آكئذ مصطؾح (إدب َّقة) افغرب ،و ّ
افـجرجاكقة من أهم ما ُض ِرح
كص ما .وتعدُّ كظر َّية افـَّظم ُ
ظن ادعـى ذم احلؽم ظذ أدب َّقة ٍّ
افـجرجاين ظن مػفوم ي
ظرض
افشعر َّية بؿصطؾح افـَّظم( :)2إذ
ظز
َ
ُ
ؿديًم ،وؿد َّ
ً

أيضا :ص.353
( ) أضقاف افوجه افواحد ،كعقم افقاذم ،ص .326واكظر ً
1

حمؿد ظبد ادطؾب ،ص .88ومػاهقم
( ) اكظر :ؿضايا احلداثة ظـد ظبد افؼاهر اجلُرجاينّ ،
2

ي
حودة ،ص.21
افشعر َّية ،حسن كاطم ،ص .11واخلروج من افتيقه ،ظبد افعزيز ُّ
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ويػِّس إدب َّقة ذم افـُّصوص،
مستويات افؽالم وحاول أن حيد َد ما يؿ يقز افؽالم إدب ي َ
وفؽن مل يؽن افـ ُؿــص َطؾح (إدب َّقة) مستخد ًما ظـده بل ادػفوم.
هذا يعـي َّ
افزمان وادؽان يتح َّؽًمن بؿػفوم إدب َّقة :ذفك أكَّه مػفو ٌم يتل َّثر
أن َّ
ب ذم ظك من افعصور ؿد ٓ يؽون ـذفك ذم ظك آخر:
ب َّ
افزمن ،ؾًم ـان ُي َرى أكَّه أد ٌّ
وظدّ أشاس ي
افرؤية :ؾًم افوزن إٓ
ؿديًم بافوزن ُ
تغرت ُّ
افشعر( ،)1وؾقًم بعد َّ
ؾؼد اه ُت َّم ً
إدب بوجوده .وؿد حاول افـُّ َّؼاد افؼدماء من خالل
رهتن
ظـك
ُ
خارجي ٓ ُي ُ
ٌّ
ٌ
ضرحفم فـ (ظؿود ي
تؽون إدب َّقة ،ؾؿع ادرزوؿي -
افشعر) أن حيددوا
إشس افتي ّ
َ
ً
افشعر افذي يؼ ّقد هدف ي
افشعر َّية بؿواؾؼة ظؿود ي
مثال -تتحدد ي
افشعر بتوضقح افػؽرة
وتداين أضراف اف َّتشبقه وآبتعاد ظن افتَّغريب( ،)2ذم حغ شاد مػفوم افتَّغريب مع
طفور َّ
أشاس إدب َّقة :إذ أضحى آختالف وآكزياح ذم
افروس بوصػه
َ
افشؽالكقغ ُّ
ي
افسـقبقة وافتَّصوير َّية واإليؼاظ َّقة
خيص بـى افـَّص ظذ ادستويات مجعاء ( َّ
ـل ما ّ

( ) اكظر :كؼد ي
افشعر ،ؿدامة بن جعػر ،ص.64
1

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

افـَّؼد افعرب افؼديم ،أحد مطؾوب ،ص.297
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افسائد هو مؽؿن إدب َّقة( )1افتي دم َّؾت بوضوح ظـدهم
وافدي ٓفقة) ظن افـَّؿوذج َّ
واشتخدمفا رومان ياـبسون

()2

 )1982 -1896( Roman Jackobsonبؿعـى

بافوطقػة اجلًمف َّقة إػ حد ـبر :إذ توجد إدب َّقة حقثًم
ظؾم إدب( ،)3وأضحت متعؾؼة َ

مؽوكاهتا أن تم يدي وطقػتفا اجلًمف َّقة افتي ارتبطت ظـد ياـبسون ذم اخلطاب
اشتطاظت ي
اف ُّؾغوي ظؿو ًما ي
خصوصا(.)4
وافشعري
ً
وإذن ّتتؾف مؽوكات إدب َّقة ووطائف هذه ادؽوكات ذم افـَّص .ؾًم افسبب
افؽامن وراء آختالف؟ وإػ أي مدى ُي ِ
سفم ادتؾ يؼي وادجتؿع ذم اشتـباط رؤى
أخرى ذم إدب َّقة؟
( ) اكظر :كظر َّية إدب ذم افؼرن افعؼين ،ك.م.كقوتن ،ص  .22وافـَّظر َّية إدب َّقة ادعاصة،
1

رامان شؾدن ،ص .33ومػفومات ذم بـقة افـَّص ،جمؿوظة مم يفػغ ،ص.37
واهتم مـذ شـيه إوػ باف ُّؾغة واف َّؾفجات وافػوفؽؾور،
( ) رومان ياـبسونُ :وف ِدَ بؿوشؽو،
َّ
2

وا َّضؾع ظذ أظًمل شوشر ،وذم شـة  1915أشس مع شتّة َّ
ضالب (افـَّادي اف يؾساين بؿوشؽو)
افروس ،وذم شـة َ 1923
وظـه تو َّفدت مدرشة َّ
اكتؼل ياـبسون إػ تشقؽوشؾوؾاـقا
افشؽالكقغ ُّ
وأظدَّ افدـتوراه  ،1933ثم اكتؼل إػ جامعة هارؾارد

 ،Harvardوهـاك ت َّ
رشخت ؿدمه ذم

اف َّتـظر اف يؾساين حتّى ؽدت أظًمفه معقـًا ي
فؽل اف َّت َّقارات اف يؾساكقة ،من أبرز مصـػاته :دراشات ذم
افسالم ادسدي ي ،ص245و.246
اف يؾساكقات افعا َّمة .اكظر :إشؾوب َّقة وإشؾوب ،ظبد َّ
( ) اكظر :ي
افشعر َّية ،تزؾقطان ضودوروف ،ص.24
3

( )4اكظر :ؿضايا ي
افشعر َّية ،رومان ياـبسون ،ص.78
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صحقح َّ
تؽؿن ذم افـَّص ،بقد َّأّنا تستؿدُّ ؿقؿتفا وحقويتفا من
أن إدب َّقة
ُ
ٌ
افرؤى ذم إدب َّقة ،وافواؿع يق َّ
أن هذا
ادتؾ يؼي وادجتؿع ،...ويد ُّفـا ظذ ذفك تباين ُّ
غرات ذم بـقة ادجتؿع
غرات ذم افتّػؽر واف َّت ّ
اف َّتباين خاضع فطبقعة احلقاة وافعك واف َّت ّ
ُ
تتحؽم بديؿومة بعض
تتصل بلمور ؽر أدب َّقة
وذم كواحي احلقاة مجعاء ،ؾإدب َّقة ذاهتا
ُ
كص ما تتع َّؾق بلمور ؾوق كص َّقةَّ ،
وإن وطقػة هذه
تؼـ ّقاهتا ،ؾاف َّتؼـقات ادسفؿة ذم أدب َّقة ٍّ
ومغر ًبا..
افزمن مما جيعل إدب متجد ًدا
اف يتؼـقات تتغر مع َّ
َّ
ُ
بافزمن وافػؽر
ووجفات افـَّظر ذم إدب َّقة متعددة وشتبؼى :ذفك َّأّنا
ترتبط َّ
َّ
مؽوكات إدب َّقة باختالف
افرؽم من اختالف ي
افسائد ذم جمتؿع ما ،وظذ َّ
وافذوق َّ
ص
تتح
وتصب ذم ّنر واحد :ذفك َّأّنا تؽسو افـَّ َّ
ُّ
إزمان تبؼى هذه آختالؾات ُ
بِ ُح َؾ ٍل ُّترجه ظن افؽالم افعادي.
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الوطقػة اجلامل َّقة :Function Aesthetic
ُ م
صطؾح َ
ُ
افعؿل إدب «إبداع ذو وطقػة مجال َّقة»( ،)1وافوطقػة اجلًمف َّقة هي« :الوطقػة
أثرا أدب ًّقا»( ،)2وهي افوطقػة افوحقدة افتي تسو ُد افـَّص
الرشالة ً
الؾغو َّية التي جتعل ِّ
كص ما أكَّه ذو ضبقعة أدب َّقة :ؾفي «ا ُدحدِّ دة هلو َّي ِة األدب أو
إدب ،وتعـي شقادهتا ذم ٍّ
رس أدب َّقة األدب»(.)3
ٍ
وإن َّ
َّ
وافرشافة
فغوي يتضؿ ُن ش ّت َة
حدث
ـل
ٍّ
افسقاق وادتؽ يؾم ي
ظـاص :ي
َ
ٍ
إن ف ي
وافشػرة ،ثم َّ
وافسامع وؿـاة آ يتصال ي
ظـك من هذه افعـاص وطقػ ًة مع َّقـ ًة:
ؽل
َّ
ي
ة/افشعر َّية ،ؾؾ ُّؾغة
افوطقػة افدي ٓف َّقة وافعاضػ َّقة واف َّطؾب َّقة وافتّلـقد َّية وادقتافغو َّية واجلًمف َّق
ذم إدب وطائف ظدَّ ة ،وهي مسابطة ظذ كحو ما :إِذ من ادؿؽن أن تطغى وطقػة
معغ وتستبدُّ به وحتر ُم وطائف أخرى من مشارـتفا ذم افـَّص،
ظـك ما ظذ ي
كص َّ
افوطقػ ُة اجلًمف َّقة.
افـؿفقؿـة ذم إدب ظؾقفا مجق ًعا أٓ وهي َ
ثؿ َة وطقػة هي ُ
فؽن َّ

( ) من افبـقو َّية إػ ي
افشعر َّية ،روٓن بارت وجرار جقـقت ،ص.77
1

افرواية ،فطقف زيتوين ،ص.115
( ) معجم مصطؾحات كؼد ي
2

( ) كؼد ثؼاذم أم كؼد أدب ،ظبد افـَّبي اصطقف ،ص.79
3
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وف ُّؾغة ذم إدب خصوص ّق ٌة مع ّقـة دمعؾفا خمتؾػة ظن اف ُّؾغة ذم جمآت ُأ َخر.
ُ
يتساوق مع كظر َّية إدب ومع
افسمال
ؾؽقف تتل َّتى اخلصوص َّقة ف ُّؾغة ذم إدب؟ هذا ُّ
صر افؽالم افعادي أد ًبا.
افسًمت افتي ُت ي
افبحث ظن ي
ظرض افـجرجاين مػفوم افو ِ
طقػة اجلًمف َّق ِة –وفقس فؾؿصطؾح :إذ مل يؽن
وؿد َ
َ َ
ُ
ِ
ِ
حسن
خالل ما تؼو ُم ظؾقه كظر َّية افـَّظ ِم من
هذا افـ ُؿــص َطؾح ؿد ُو ِجدَ بعد -من
ِ
ِ
ِ
خالل (معـى ادعـى) وهو «أن َ
ثم
وتآفػه ،ومن
ارتباط افؽال ِم
تعؼل من ال َّؾػظ معـًى ّ
ب وضريؼ َة
درس خصوص ّق َة افـَّص إد ي
ُيػيض ب ذل ادعـى إىل معـى آخر»( ،)1وؿد َ
ِ
أن ادز َّي َة ذم افؽالم ِ
وتوص َل إػ َّ
ترج ُع إػ افـَّظم :ؾال أصقا َء حمددةً :ـعؾو ِم افبقان
ترـقبه
َّ
ِ
أن ات َ
كصا أدب ًّقا :ذفك ّ
ظـاص هذه افعؾوم مع
يساق
وافبديع وادعاين حيت ُّم وجو ُدها ًّ
ِ
ِ
افس ِ
إضػاء اخلصوص َّقة فؾؽالم ،وباف َّتايل ذم وطقػتِفا اجلًمف َّقة،
افواردة ؾقه يم يثر ذم
قاق
ي
ؾافوطقػ ُة متغر ٌة تِب ًعا فؾسقاق ،وادز َّية ذم افؽالم ِ
وافسـقب(.)2
ترج ُع إػ افتَّلفقف َّ
ي
ّ
افوطقػ ُة اجلًمف َّقة ظـد َّ
افروس بؿػفوم إدب َّقة افذي يؼوم
وتتبدَّ ى َ
افشؽالكقغ ُّ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
جديدة ُت ُ
افؼارئ،
دهش
إشـادات
وتوفقد
افؽؾًمت
بغ
تغريب
ظـدهم ظذ
َ
افعالؿات َ

( ) دٓئل اإلظجاز ،ص.263
1

( ) اكظر :ادصدر كػسه ،ص .72و أرسار افبالؽة ،ص.4
2
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ِ
ُمرـزين ظذ ِ
مؽوكات افـَّص إخرى،
أثر افتيؼـ يقة ذم ترـقب افـَّص وظالؿتفا مع ي
ِ
وأثرها ذم ادتؾ يؼي :إذ َّ
افـظر إػ هذه افتيؼـ َّقات خارج افـَّص ٓ ُجيدي كػ ًعا ،ويرى
إن
َ
افروس َّ
َّ
أن «ققؿة ووطقػة الوشقؾة األدب َّقة
افشؽالكقون ُّ

Literary device

تعتؿد يف األشاس ظذ ظالقاهتا مع الوشائل األدب َّقة األخرى يف داخل الـّظام األديب
ظامة»( ،)1ؾ َّ
تتجذ وطقػة ظـاص افـَّص إدب ذم ـقـوكتِفا
الذي ُيؿ ّثؾه الـَّص بصورة َّ

ؽل ظـك صعري ذم ي
افـَّص َّقة وذم ظالؿتفا وارتباضفا بغرها من افتيؼـ َّقات ،وف ي
ـل شقاق
افسقاق حتّى تصل إػ ما يـاؿضفا ذم شقاق
وطقػة معقـة ،وهؽذا تتبدَّ ل افوطقػة بتبدّ ل ي
آخر( :)2ؾنذا اكتزظـا صورة – ً
حتًم :ذفك
مثال -من شقاؿفا افـَّيص ؾستختؾف وطقػتفا ً
َّ
افـجرجاين
أن وجودها افـَّيص هو ما حيد ُد وطقػتفا وأمهقتفا ،وهذا ما أـدَّ ه
ُ
و َّ
افروس.
افشؽالكقون ُّ

( ) كظر َّية افـَّؼد إدب احلديث ،يوشف كور ظوض ،ص.16
1

( ) اكظر :أضقاف افوجه افواحد ،كعقم افقاذم ،ص.327
2
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انفَصْمُ األوَّلُ:

انىَظيفتُ اجلًََانِيَّتُ عندَ عبدِ انقاهزِ اجلُزجاني
نُبْذةٌ عن حياةِ عبدِ انقاهزِ انـجُزجاني.
أوّنًا :انىَظيفت اجلًانيَّت قبمَ عبدِ انقاهزِ انـجُزجاني.
ث انيًا :جتهِّي يفهىو انىَظيفت اجلًانيَّت يف نظزيَّت اننَّظىِ عندَ عبدِ انقاهز انـجُزجاني:
[ :]1قِدَوُ يفهىو اننَّظى.
[ :]2نظزيَّت اننَّظى عندَ عبدِ انقاهزِ انـجُزجاني.
ثانثً ا :انىَظيفت اجلًانيَّت نهتَّزاكيب:
[ :]1انىَظيفت اجلًانيَّت نهتَّقديى وانتَّأخري.
[ :]2انىَظيفت اجلًانيَّت نهتَّعزيف وانتَّنكري.
رابعًا :انىَظيفت اجلًانيَّت نهصُّىرة األدبيَّت:
[ :]1انىَظيفت اجلًانيَّت نهًَجاس.
[ :]2انىَظيفت اجلًانيَّت نالستِعارة.
[ :]3انىَظيفت اجلًانيَّت نهكنايَت.
خايسًا :انىَظيفت اجلًانيَّت وانتَّهقِّي.
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حقاة ِ
ُكبذ ٌة ظـ ِ
ِ
افـجرجاين:
ظبد
افؼاهر ُ
ْ
افـجرجاين افَّْحقي َّ
افًّلمة
حمّد ُ
افرمحـ بـ َّ
هق أبق بُر ظبد افَاهر بـ ظبد َّ
ـبار ِ
ِ
رؿٔؼ ـان مـ ِ
وضع
أئّة افًرب َّٔة واف ٌُِّة وافبٔان
صًر ٌ
َ
ُوفدَ ذم مديْة ُجرجان فف ٌ
أصقل افبّلؽة وـان صاؾً ًّٔا أصًر ًّيا َو ِر ًظا ؿإ ًًا ُتقذم شْة إحدى وشبًغ وأربًّئة
وهذا ادنٓقر وؿٔؾ :شْة أرب ٍع وشبًغ وأربًّئة مـ اهلجرة(.)1
مم َّفػا ُت ُف:
دم افـَّحق:
افـّـُــٌْل ذم ذح اإليواح(.)2

( ) إيرِ :
افً َز ذم خز َم ْـ ؽز احلاؾظ ّ
افذهبل  .333/2وضبَات َّ
افناؾً َّٔة افُزى تاج
1

افسٔقضل
افسبُل  .149/5وبٌٔ ُة افقظاة ذم ضبَات اف ٌُِّقيغ وافُّْحاة جّلل افدِّ يـ ّ
افدِّ يـ ِّ
َّ
حمّد بـ صاـر افُتبل 369/2و.373
وافذيؾ ظِٔٓا
افق َؾٔات
 .136/2وؾقات َ
َّ
أئّة افتٍّسر
ادَّٔسة ذم تراجؿ ّ
وإظّلم خر افدِّ يـ افزرـع 48/4و  .49وادقشقظة َّ
واإلؿراء وافَّْحق واف ٌُِّة جمّقظة مٗ ّفٍغ 1284/2و.1285
() ِ
افً َز ذم خز َم ْـ ؽز احلاؾظ ّ
افذهبل  .333/2وبٌٔ ُة افقظاة ذم ضبَات اف ٌُِّقيغ
2

افسٔقضل  .136/2وضبَات َّ
افسبُل
افناؾً َّٔة افُزى تاج افدِّ يـ ِّ
وافُّْحاة جّلل افدِّ يـ ّ
افق َؾٔات َّ
حمّد بـ صاـر افُتبل .373/2
 .153/5وؾقات َ
وافذيؾ ظِٔٓا َّ
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ادـُ ِ
ـَتهد ذم ذح اإليواح(.)1
افًقامؾ ادئة(.)2
اجلّؾ(.)3
افتَِّخٔص(.)4
اف ًُّدة ذم افتَّكيػ(.)5

افسٔقضل  .136/2وضبَات
( ) بٌٔ ُة افقظاة ذم ضبَات اف ٌُِّقيغ وافُّْحاة جّلل افدِّ يـ ّ
1

افق َؾٔات َّ
َّ
حمّد بـ
افسبُل  .153/5وؾقات َ
وافذيؾ ظِٔٓا َّ
افناؾً َّٔة اف ُُزى تاج افدِّ يـ ِّ
صاـر افُتبل .373/2
افق َؾٔات َّ
( ) ضبَات َّ
وافذيؾ ظِٔٓا
افسبُل  .153/5وؾقات َ
افناؾً َّٔة افُزى تاج افدِّ يـ ِّ
2

حمّد بـ صاـر افُتبل .373/2
َّ
افسٔقضل  .136/2وضبَات
( ) بٌٔ ُة افقظاة ذم ضبَات اف ٌُِّقيغ وافُّْحاة جّلل افدِّ يـ ّ
3

افق َؾٔات َّ
َّ
حمّد بـ
افسبُل  .153/5وؾقات َ
وافذيؾ ظِٔٓا َّ
افناؾً َّٔة افُزى تاج افدِّ يـ ِّ
صاـر افُتبل .373/2
افق َؾٔات َّ
( ) ضبَات َّ
وافذيؾ ظِٔٓا
افسبُل  .153/5وؾقات َ
افناؾً َّٔة افُزى تاج افدِّ يـ ِّ
4

حمّد بـ صاـر افُتبل .373/2
َّ
افسٔقضل  .136/2وضبَات
( ) بٌٔ ُة افقظاة ذم ضبَات اف ٌُِّقيغ وافُّْحاة جّلل افدِّ يـ ّ
5

افق َؾٔات َّ
َّ
حمّد بـ
افسبُل  .153/5وؾقات َ
وافذيؾ ظِٔٓا َّ
افناؾً َّٔة اف ُُزى تاج افدِّ يـ ِّ
صاـر افُتبل .373/2
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دم اف َعروض:
ـتاب ذم اف ًَروض(.)1
ٌ
دم افدِّ راشات افؼرآك َّقة:
ذح ِ
افٍاِتة(.)2
ُ
إظجاز اف َُرآن افُبر(.)3
ُ
افهٌر(.)4
ُ
إظجاز اف َُرآن َّ
دم إدب:
ادٍتاح(.)5

افق َؾٔات َّ
حمّد بـ صاـر افُتبل .373/2
( ) ؾقات َ
وافذيؾ ظِٔٓا َّ
1

( ) ادهدر ٍٕسف .373/2
2

افسٔقضل  .136/2وضبَات
( ) بٌٔ ُة افقظاة ذم ضبَات اف ٌُِّقيغ وافُّْحاة جّلل افدِّ يـ ّ
3

َّ
افسبُل .153/5
افناؾً َّٔة افُزى تاج افدِّ يـ ِّ
افسٔقضل  .136/2وضبَات
( ) بٌٔ ُة افقظاة ذم ضبَات اف ٌُِّقيغ وافُّْحاة جّلل افدِّ يـ ّ
4

َّ
افسبُل .153/5
افناؾً َّٔة افُزى تاج افدِّ يـ ِّ
افق َؾٔات وا َّ
( ) ضبَات َّ
فذيؾ ظِٔٓا
افسبُل  .153/5وؾقات َ
افناؾً َّٔة اف ُُزى تاج افدِّ يـ ِّ
5

حمّد بـ صاـر افُتبل .373/2
َّ
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وؿد ؿامت َ
ؿديًم وحدي ًثا(.)1
حقل ظبد افَاهر ُ
افـجرجاين دراشات ُـ ُثر ً

حمّد مْدور .ادرايا ادحدّ بة مـ افبْٔق َّية إػ
( ) إير ظذ شبٔؾ ادثال :ذم ادٔزان اجلديد َّ
1

افتٍُّٔؽ ظبد افًزيز محقدة .اخلىٔئة وافتٍَُّر مـ افبْٔق َّية إػ افتَّؼحي َّٔة ظبد اهلل َّ
افٌذامل.
اف ُّثْائ َّٔات ادتٌايرة ذم ـتاب دٓئؾ اإلظجاز فًبد افَاهر اجلُرجاين دخلقش جار اهلل حسغ
دزه يل .ظبد افَاهر اجلُرجاين وجٓقده ذم افبّلؽة افًربٔة أمحد بدويٕ .ير َّية افَّْيؿ وؿّٔتٓا
افًِّ َّٔة ذم افدِّ راشات اف ٌُِّق َّية ظْد ظبد افَاهر اجلُرجاين وفٔد مراد .ؿوايا احلداثة ظْد ظبد
مْٓجا
افهقرة افبّلؽٔة ظْد ظبد افَاهر اجلُرجاين
افَاهر اجلُرجاين
ً
حمّد ظبد ادىِبُّ .
َّ
افساـٔب افَّْحق َّية مـ افقجٓة افبّلؽ ّٔة ظْد ظبد افَاهر ظبد افٍتاح
وتىبٔ ًَا أمحد ظع دمهانَّ .
حمّد ظ َّباس .ذم ِّ
افنًر َّية افًربّٔة
ٓصغ .إبًاد اإلبداظ ّٔة ذم مْٓج ظبد افَاهر اجلُرجاين َّ
ضراد اف ُُبٔز .صًر ّية إٓزياح بغ ظبد افَاهر اجلُرجاين وجان ـقهـ شًاد بقحلقاش.
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ؿبؾ ِ
ِ
افقطقػة اجلامف َّقة َ
افـجرجاين:
ظبد
افؼاهر ُ
ّأو ًَٓ :
ؿبؾ ِ
ًر ُض فٍُِر َ
ؾافٌرض مـ ذفؽ هق إدراك افتَّىقر
ظبد افَاهر
ُ
ظْدما ُي َ
حؾ بافََّْد مًف ؾجذور أؾُ ِ
وافَّْوج افذي َّ
ار ِه ُض ِر َحت شاب ًَا وما ئّزه ممّـ شب ََف مـ
ؾُرا.
مْٓجا
أوضح
ظًِمء إَّٔف
ُ
ً
ُ
وإٔوج ً
َ
مال افَْد ذم بدايتف إػ ظَد ادقازٕات بغ افَهائد وؾًٔم بًد حاول افُّْ ََّاد
ٍ
تًِّٔلت ٕحُامٓؿ ظذ ِّ
أرسار
فٔستُنػ
ََّدي
تَديؿ
َ
افنًر وؿد تَدَّ م افبح ُث افْ ُّ
َ
شّلم اجلّحل (ت231هـ) ظذ َّ
أفح اب ُـ ّ
أن ِّ
ِّ
فِنًر «صـاظ ًة وثؼاؾ ًة يعر ُؾفا
افنًر ؾَد ّ
ُ
وافصـاظاتش
أهؾ افعؾؿ ،ـسائر أصـاف افعؾؿ
ّ

()1

واض ًًا مَاربة ّ
فِنًر تستْدُ إػ

وجقهر هذه ادَاربة هق مًرؾة مم ِّٔزات إظًمل إدب َّٔة :إذ َّ
إن صًر ّي َة
ؾُرة اف ّىبَات
ُ
ِّ
افنًراء تتٖتَّك مـ خّلل اف َُدرة ظذ آبتُار وافتَّجديد ذم افتًَّبر.
افهٔاؽة افٍْ َّٔة ذم افًّؾ إديب ظذ
وؿد َ
ظرض اجلاحظ (ت255هـ) ٕمه َّٔة ِّ
حساب افدِّ ٓفة وادًْك :إذ َّ
إن «ادعاين مطروح ٌة دم اف َّطريؼ ،يعر ُؾفا افعجؿل وافعرب
وختر اف َّؾػظ ،وش ِ
لن دم إؿامة افقزنِ ّ ،
وافبدوي وافؼروي واددين ،وإكَّام ّ
فقفة ا َدخرجِ ،
افش ُ
ُ
ِ
ِ ِ
افسبؽ ،ؾن َّكام ِّ
ورضب مـ افـَّسج
افشعر صـاظ ٌة
ٌ
صحة اف ّطبع َ
وـَثرة اداء ،ودم ّ
وجق َدة َّ
َ
افٍٔهؾ ذم ِّ
افنًر
يب :إذ تنُ ُّؾ
افهٔاؽة أشاس افًّؾ إد ّ
وجـس مـ افتَّصقيرش( )2و ِّ
ٌ
( ) ضبَات ؾحقل ِّ
افنًراء .5/1
1

( ) احلٔقان 131/3و.132
2
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ُ
ٍّاضؾ بغ أديب وآخرّ :
ٕن ِّ
تٌاير
افنًر ضريَ ٌة خمهقص ٌة ذم افَقل
يتحَؼ افت
وهبا
ُ
ُ
ِ
ُ
اختّلف بٔئاهتؿ.
ّاس ج ُِّٓؿ ظذ
افُّل َم افًادي أ ّما ادًاين ؾَد
يتنارك ؾٔٓا افْ ُ
ِتق ُل
ادًتز (ت 296هـ)
ومع ابـ
ِّ
يتقج ُف آهتًم ُم أـثر إػ افقشائؾ افتل ّ
َّ
افُّل َم افًادي أد ًبا :إذ يتحدَّ ُ
شّل بإٓزياح ظْد
ث ظـ افقشائؾ افبديً َّٔة _ما ِّ
ِ
افنُّلٕٔغ_ و ُ
َّ
افبّلؽة بٍروظٓا اف َّثّلثة (ظِؿ افبٔان وظِؿ ادًاين وظِؿ
تنّؾ ظِق َم
ٌ
جِٔؾ ذم
أثر
افبديع) ويًْك اب ُـ ادًتز
َ
اإلرساف ذم اشتخدامٓا ؾٓل وإن ـان هلا ٌ
افبذخ ذم ب ِّثٓا ذم افَّْص ؿد يٗدي إػ ِ
يب أو ذم (أدب َّٔة افُّلم) ّإٓ َّ
َ
وأد ِه
أن
ِّ
افَّْص إد ِّ
و«حبقب بـ أوس اف َّطائل مـ بعدهؿ ُص ِع َ
وتػرع ؾقف،
ػ( )1بف ]افبديع[ حتّك ؽ َؾ َ
ب ظؾقفَّ ،
وأشاء دم بعض ،وتؾؽ ُظؼبك اإلؾراط وثؿر ُة
ؾلحسـ دم بعض ذفؽ
وأـثر مـف
َ
َ
اإلرسافش(.)2
ِنًر :إذ ؿال« :افشعر ٌ
ووضع ؿدامة بـ جًٍر (ت337هـ) حدًّ ا ف ِّ
مقزون
ؿقل
ٌ
مؼ َّػك يدل ظذ معـكش

()3

بٔدَ َّ
أن ادْيقمات افتًَِّّٔ َّٔة :ـّْيقمة ابـ مافؽ وشقاها..

افَِب مع َّ
ُ
( ) َّ
فذة جيدُ ها وهق مرتبة مـ مراتب احلب .إير :ؾَف
احلب
ًػ :وهق
افن ُ
َ
إحراق ِّ
1

اف ٌُِّة وأرسار افًرب َّٔة أبق مْهقر اف َّثًافبل ص.211
( ) افبديع ص.1
2

ؿهقرا ظـ ضبًٔة ِّ
( ) َٕد ِّ
افنًر :إذ مل يتوّـ تًريٍف
افنًر ص .64وؿد ـان رأي ؿدامة
ً
3

يسقي بغ ِّ
افنًر وافًِؿ افذي
«أهؿ ّ
مَقمات هذا افٍـ افتًّبري ـافًاضٍة واخلٔال [ـًم] إّٔف ّ
ََّٔض احلََٔل هلذا افٍـ إديبش .إير :ذم ٕير َّية إدب ظثًمن مقاذم .11/2
يًد افْ َ
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اشتّر ُ
يْىِؼ مْف
مًٔارا
ؿقل ؿدامة زمًْا بقصٍف
ـنٍت خلاضر افُّْ ََّاد ـّل ًما آخر .و
ُ
ً
َّ
ِ
فتبٔان افٍُٔ ّٔة افتل
افُّْ ََّاد ذم حُّٓؿ ظذ إظًمل إدب َّٔة .ؾَدامة شًك شً ًٔا حثٔ ًثا
ُتنُّؾ (إدب َّٔة) بٔد ّ
حٔب افُبر :بسبب تٖ ِّثره بافٍِسٍة وادْىؼ
أن
تِؼ ّ
أؾُاره مل َ
افس َ
َ
افٔقٕاين.
ّ
ِ
يتبغ َّ
افهٔاؽة
وظِٔف َّ ُ
افهٔاؽة افٍْ َّٔة ذم إدب :إذ َّ
أن افَدما َء ِتدّ ُثقا ظـ أمه َّٔة ِّ
وافهقر هلا ما هلا ذم تُقيـ (إدب َّٔة) .وؿد دظؿ ظبد
افهًْة ُّ
وما تتوُّْف مـ رضوب َّ

بافهٔاؽة ؾٓق افً َِؿ ادزَّز افذي وضد أرـان ظِؿ
ب ّ
ترح ُ
افَاهر ما شب ََف مـ ر ًؤى ّ
افبٔان وأطٓر ؾقائده

()1

ومـ ادُّـ افَقلَّ :
إن أؾُاره تدٕق مـ مٍٓقم (إدب َّٔة)

افٌريب افذي يبحث ؾٔف بًّؼ مـ خّلل ٕير َّية افَّْيؿ افتل شتُقن ادح َّىة افَادمة...

( ) إير :اف ِّىراز ادتوّـ ٕرسار افبّلؽة وظِقم حَائؼ اإلظجاز حئك بـ محزة افًِقي
1

.4/1
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جتع مػفقم افقطقػة اجلامفقة دم كظرية افـَّظؿ ظـدَ ِ
ثاك ًقاِّ :
ظبد افؼاهر:
َ
َّ
َّ
[ِ :]1ؿدَ ُم مػفق ِم افـَّظؿ:
ٍ
ٍ
َ
َ
َّ
ػ
بّلؽة
اصتّؾ ظِٔف مـ
ًجز بْيّف وبًم
افَرآن
إن
وؾهاحة وؿد أ َّف َ
افُريؿ ُم ٌ
َ
ِ
ِ
افك َؾة
مذهب
افـجرجاين ـتابف (دٓئؾ اإلظجاز) :فر َّد ظذ
ُ
أصحاب ِّ

()1

وفٔٗشس

َ
ٕير َّية افَّْيؿ مب ًِّْٔا َّ
هًب مًف
تتآفػ تآف ًٍا َي
اـٔب ذم افَرآن افُريؿ
أن
ُ
إفٍاظ ّ
ُ
وافس َ
ً
وافسٔاق
تٔب ذم إفٍاظ وادًاين
أي مْٓا ؾآتِّساق َّ
ُ
ؾوّل ظـ ُّ
وافس ُ
حذف ٍّ
افهقر ِّ
ْبئ بُّل ٍم ُم ٍ
ًجز.
افًامُ ..ي ُ
ادٓتّة ب٘ظجاز افَرآن
وؿد ٕن َٖت ٕير َّي ُة افَّْي ِؿ وترظر َظت ِضّ َـ افدِّ راشات
َّ
افساحر ببٔإف ود َّؿة ِ
رس إظجازه وذفؽ مع
ٕيّف وتتافت افدِّ
ُ
َّ
راشات افتل تبح ُث ذم ِّ
ِ
وآجتًمظل إ ّبان إتنار اإلشّلم وافٍتقحات
ٔاد
آزدهار ادتح ََّؼ ظذ َّ
ِّ
افهًٔد ّ
افس ِّ
افتل ؿا َم هبا ادسِّقن وما اش َت ْت َب ًَ ُف مـ تّلؿح افًِقم بغ احلوارات ادختٍِة ٕتٔجة
ِ
دخقل بًض إظاجؿ ذم اإلشّلم وإتنار اإلشّلم ذم ادْاضؼ ادٍتقحة وما راؾ ََ ُف مـ
ٍ
إبٓار بافَرآن افُريؿ ؾافًْاي ُة اف ُُزى افتل ُأوفٔت فَِرآن افُريؿ و َّفدت افُّْوج هلذه
ِ
ِ
افعالؿة
حؼقؼة
افَّْير َّية افتل ُتنُِّؾ «صقر َة افـَّظ ِؿ افتل ُي َرى ؾقفا اإلظجاز افؼرآين مع
ِ
ؿؽـ إدراـُفا
افرابطة َ
بلَّنا ظالؿة ظضق َّية ؿائؿةُ ،ي ُ
بغ اف َّؾػظ وادعـك وافؾغة وافػؽرَّ ،
َّ

( ) إير :دٓئؾ اإلظجاز ص393و.391
1
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وافذوقَ .
بافػؽر َّ
ربط ظبدُ افؼاهر بذفؽ بغ كظر َّيتف دم افـَّظؿ وبغ اإلظجا ِز واف َّؾػظ
افؼرآن و ُيز َز اإلظجا َز ؾقفش(.)1
وادعـك وافتَّصقير؛ فقخد َم
َ
ٍ
مرحِة مـ افُّْوج مل ِ
تستق فسقاه بٔد
افـجرجاين إػ
وو ْ
صِت ٕير َّي ُة افَّْي ِؿ مع ُ

مْذ ِ
إَّٔف فٔس َ
أول مـ ِتدّ َث ظْٓا :ؾٓل حهِٔة رؤى ؾُر َّية متقاصِة فًًِِمء ُ
ظك
اجلاحظ أو ؿبؾ ذفؽ بُثر

()2

وحئت هذه افٍُرة باهتًمم اف ٌُِّقيغ وافَّْحقيغ

ِ
ؾُرة افَّْيؿ ظًِمء ـثر َّإٓ َّ
أن أحدً ا مل يُـ حييك بًم ؿدَّ مف
تًاور ظذ
وافُّْ ََّاد( :)3إذ
َ
ٍ
وتٖشٔس هلا.
افـجرجاين مـ َؾٓ ٍؿ
ُ
افـجرجاين:
قصؾ إفٔف ظبد افَاهر ُ
أثر ؾًٔم ت َّ
وفَِايض ظبد اجل ّبار (ت 415هـ) ٌ
أن ما ؿدَّ مف افَايض ظبد اجلبار مـ ٍ
أن َّ
ؾُر أشٓؿ ذم ٕوج افَّْير َّية :إذ يٗـِّد َّ
ذفؽ َّ
ـؾ
ٍ
ـِّة ذم اجلِّة هلا وطٍٔ ٌة مٌاير ٌة فقطٍٔتٓا وؿّٔتٓا ؾًٔم إذا تَدَّ مت أو َّ
تٖخرت وفر َّبًم
أن افػصاحة ٓ تظفر دم أؾراد افؽالم ،وإكّام تظفر
تَدُّ مٓا أؾا َد ادًْك أو أؾسده و«اظؾؿ ّ
افضؿ أن يؽقن فؽؾ ـؾؿة صػة،
بافضؿ ظذ ضريؼة خمصقصة ،وٓ بدّ مع ّ
دم افؽالم ّ
( ) ٕير َّية افَّْيؿ وؿّٔتٓا افًِّّٔة ذم افدّ راشات اف ٌُِّق َّية ظْد ظبد افَاهر اجلُرجاين وفٔد مراد
1

ص.6
وافهقرة وافبْاء ِّ
حمّد حسـ ظبد اهلل ص.146
( ) إير :ادرجع ٍٕسف صُّ .5
افنًري َّ
2

( ) إير :افُتاب شٔبقيف 25/1و .26واف ًُ ّْدة ذم حماشـ ِّ
افنًر وآدابف وَٕده احلسـ
3

افهْاظتغ أبق هّلل احلسـ ب ُـ ظبد اهلل بـ
ابـ رصٔؼ افَرواين إزدي  .257/1وـتاب ِّ
َّ
افباؿّلين
شٓؾ افًسُري ص161وما بًدها .وإظجاز افَرآن أبق بُر بـ اف َّىّٔب
ص51و.52
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افضؿ .وؿد تؽقن باإلظراب
افصػة أن تؽقن بادقاضعة افتل تتـاول ّ
وؿد جيقز دم هذه ّ
افذي فف مدخؾ ؾقف ،وؿد تؽقن بادقؿعش(.)1
ِ
ٕسؼ َّ ٍ
افًُِمت ظذ ٍ
مًغ
ضؿ
يبغ ظبد اجل َّبار هاهْا مٍٓقم افَّْيؿ :إذ هق ُّ
ّ
ِ ِ
أبقاب افَّْحق ادختٍِة :وهبذا
ضؿ ُيراظل
ُ
َ
تتقاؾؼ ظذ دٓفتف اجلًمظة اف ٌُِّق َّية وهق ٌّ
يٗ ِّدي وطٍٔ َت ُف افدِّ ٓف َّٔة .ـًم حيدد ظبدُ اجل َّبار مَائس فٍِظ وادًْك فٔحََا فَِّْيؿ
ٍ
ُحسًْا ؾ ِّ
يقضح افدِّ ٓفة ادرادة وتُتسب
مٍردة
ُِؾ
يب حمد ٌد داخؾ اجلِّة ِّ
مقؿع إظرا ٌّ
ٌ
بوؿ
وتتحَؼ افٍهاحة
تْتيؿ ذم اجلِّة مقاؾَ ًة أبقاب افَّْحق
ادٍردات دٓفة حًْٔم
ُ
ِّ
ُ
ِ
افًُِمت ويتحدَ ُد تب ًًا هلا ُح ْس ُـ
مقاضع
ًق ُل ظِٔف هق
ُ
افُّلم بًوف إػ بًض ؾاد َّ
تقش َع ؾٔف ظبدُ افَاهر افذي أؾاد مـ أؾُار ظبد اجل َّبار وذفؽ ذم ـتابف
افَّْيؿ وهذا ما َّ

وضح ؾٔف تٍاضؾ
(دٓئؾ اإلظجاز) افذي يًدُّ
مٍه ًّل دا أمج َِف ظبد اجل َّبار :إذ َّ
تٍسرا ّ
ً
افُّلم ذم مقاؿًف وضريَة ظرضف وافًّلؿات افّْحق ّية اف ّرابىة بغ أجزائف(.)2

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

.199/16
تىقر وتاريخ صقؿل ضٔػ ص119و.123
( ) إير :افبّلؽة ّ
2
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[ :]2كظري ُة افـَّظؿ ظـدَ ِ
ِ
افـجرجاين:
ظبد
افؼاهر ُ
َّ
ظبد افَاهر ظذ افَّْحق افذي رأى ؾٔف أشاس افه ِ
ؿامت ٕيري ُة افَّْي ِؿ ظْدَ ِ
ٔاؽة
ِّ
َ
َّ
أثر افَّْحق ذم افبِْك افَّْه َّٔة :ؾاإلمُإات واف َّىاؿات افَّْحق َّية
إدب َّٔة
وجقهرها وؿد َّ َ
بغ َ
َ
افقضع افذي يؼتضقف
ـالمؽ
َ
َّظؿ ّإٓ أن َ
ُتثري افدِّ ٓفة ِّ
تضع َ
وافهٔاؽة ذم آن و«فقس افـ ُ
وتعؿؾ ظذ ؿقاكقـِف ُ
َ
ت ،ؾال تزيغُ ظـفا،
وأصقفِف،
ظؾؿ افـَّحق،
ـاهج ُف افتل ُ َِّن َج ْ
َ
وتعرف َم َ
ُ
ٍ
وحتػظ افرشقم افتل ر ِشؿت فؽ ،ؾال ُ ِ
َ
بقء مـفاش( )1و ّ
إن مراظاة إصقل افَّْحق َّية
ختؾ
ُ َ
َ
ِ
ـًِمت اجلِّة :ذفؽ َّ
َ
فقس
ارتباط
ٓزب يَتيض
أمر
افـّ َ
أن « َ
ٌ
ـتقاضع ظِٔٓا ٌ
واف ٌُِّق َّية ُ
عؾ ِ
َعؾقؼ افؽَؾِ ِؿ ِ
َّظؿ ِشقى ت ِ
ٍ
وج ِ
ٍ
بسبب ِمـ بعضش( )2ؾىريَ ُة
بعضفا
بعضفا
ببعضَ ،
افـ ُ
ِ
ْتج افَّْيؿ.
شبؽ إفٍاظ وتًإَٓا ت ُ
ِ
ُ
ضؿ ِـّل ٍم ـٔ ًٍَم اتٍَّؼ :إّٕف
وآرتباط َ
جمرد ّ
بغ أفٍاظ اجلِّة فٔس اظتباض ًّٔا أو َّ
َ
يُقن ارتبا ًضا يَتؤف افَّْحق ومًإٔف وظذ افَّْاط ِؿ أن َّ
يتقخك مًاين
مـ ادحتَّؿ أن
ُ
تتسِسؾ ذم
يوّْٓا ـّل َمف ،ؾادًاين
افَّْحق وأن يراظل افَّْيؿ ذم أبقاب افبّلؽة افتل
ِّ
ِ
متخرة مـ افتَّنُّٔلت افَّْحق َّية إٕسب فسٔاق افُّلم و«شبقؾ هذه
أثْاء اجلِّة
َّ
ادعاين ]افـّحق ّية[ شبقؾ إصباغ افتل ُت ْع َؿ ُؾ مـفا افصقر وافـّؼقش ،ؾؽام أكّؽ ترى
افر َ
كسج ،إػ
جؾ ؿد َ ََتدَّ ى -دم إصباغ افتل ظؿؾ مـفا افصقرة وافـّؼش دم ثقبف افذي َ
ّ
ٍ
رضب مـ افتّخر وافتّدبر دم أك ُػس إصباغ ودم مقاؿعفا ،ومؼاديرها وـقػ ّقة مزجف هلا
( ) دٓئؾ اإلظجاز ص.81
1

أيوا :ص.55
( ) ادهدر ٍٕسف ص .4وإير ً
2
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وترتقبف إ ّياها ،إػ ما مل يتَفدَّ إفقف صاحبف ،ؾجاء ُ
أظجب ،وصقرتُف
كؼشف مـ أجؾ ذفؽ
َ
وافش ِ
افشاظر َّ
أؽرب ،ـذفؽ حال َّ
تقخقفام معاين افـَّحق ووجقهف افتل ظؾؿت َّأَّنا
اظر دم ِّ
َ
حمصقل افـَّظؿش(.)1
ِ
ٍ
ظْدما يبٌل َّ
إٓتَاء مـ اخلٔارات افَّْحق َّية
ؾُرة ؾّٕ٘ف يسًك إػ
تَديؿ
اظر
َ
افن ُ
ِ
يَسب مـ
ص ظذ تزجٔتِٓا إػ حٔث إؾوؾ وهذا
واف ٌُِّق َّية ادـُُّْة
ُ
وحير ُ
افناظر ذم ِ
ِ
بقصٍف ادح َّى َة إوػ افتل تقاج ُف َّ
أثْاء
ًق ُل ظذ آختٔار
إشِقب َّٔة افتل ُت ِّ
ِ
إبداظف ِّ
افقطٍٔ ُة اجلًمف َّٔ ُة فساـٔبِف.
افنًر وبْا ًء ظِٔٓا تتحد ُد َ
ِ
ُ
َ
ثؿ َّ
إفػاظ َخدَ م
فستٔب ادًاين ذم افٍَّْس و«
َّب ذم اجلِّة تِب ًًا
إن
إفٍاظ ُترت ُ
َ
ادعاينش( )2وافَقل بٌر ذفؽ يًْل خِ ًىا بًْٔا :ذفؽ َّ
ت مـ معاكقفا
أن
إفٍاظ «فق َخ َؾ ْ
ٍ
ٍ
ٍ
جيب
ضؿر وٓ َه َجس دم
وؿع دم
تتجر َد أصقاتًا
خاضر ،أن َ
وأصداء حروف ،دا َ
حتك َّ
َ
ؿبؾ افـ ِ
ٌ
ّطؼ هبذه َ
جي َ
طؼ
عؾ هلا أمؽـ ٌة
ترتقب
ؾقفا
جيب افـ ُ
وكظؿْ ،
ومـازل ،وأن َ
ٌ
وأن ُ ْ
ٌ
بتؾؽش( .)3وافتٍّاضؾ بغ ـّلم وآخر مر ّده إػ افتَّٖفٔػ بغ افُّلم وإػ ترتٔبٓا تب ًًا

( ) دٓئؾ اإلظجاز ص 87و.88
1

( ) أرسار افبّلؽة ص.8
2

( ) دٓئؾ اإلظجاز ص .56وإير :باب اف ٍَِّظ وافَّْيؿ ص 249وما بًدها وص 359وما
3

بًدها.
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وافسّلمة ذم أي ـّلم يرجًان إػ ترتٔب افُِؿ ظذ
فستٔب ادًاين ذم افٍَّْس واحلُ ْس ُـ َّ
ضريَة مًِقمة «وحصقهلا ظذ صقرة مـ افتَّلفقػ خمصقصةش(.)1
افـجرجاين ذم إثبات إظجاز افَرآن مـ مز ّية ٕيّف ؾّستقى افُّلم
وإىِؼ ُ
ِ
وإلثبات ؾُرتف وإلبإة َّ
اإلظجاز ذم افَرآن
أن
آخر
ذم افَرآن افُريؿ
َ
مٌاير ِّ
ٕي ـّل ٍم َ
ٌ
ِ
ِ
ُ
ـام ٌـ ذم ٕيّف َ
مٌايرهتا فُِّلم
خّلهلا ظذ
ويدفؾ مـ
فًْمذج صًر َّي ٍة
يًرض
أخذ
ُ
َ

ٍ
ٍ
ٍ
افـجرجاين
دؾع ُ
افًادي بًم احتق ُت ُف مـ إمُإ َّٔات وضاؿات تًبر َّية ...إمر افذي َ
ِّ
ِ
ِ
ثبت
يب مـ افُّلم
افًادي وهق فُل ُي َ
ِّ
ٓشتُناف ادّٔزات افتل مت ِّٔ ُز افَّْص إد َّ
يتًرض دستقيات افُّلم :افُّلم افًادي وافُّلم إديب
خهقص ّٔ َة افُّل ِم افَرآين
َّ
فٔستْتج مم ِّٔزاتف.
يب
َ
مىق ًٓ ظْد افُّلم إد ِّ
وافُّلم ادًجز ويَػ َّ
أن ادز َّي َة ذم افُّل ِم ِ
وتقص َؾ إػ ّ
ترج ُع إػ افَّْيؿ افذي ٓ يْحدُّ أو ُيَ َّٔدُ باشتًارة
َّ
ُ
إفػاظ ٓ تُػقد حتّك تُم ِّفػَ
وافسـٔب ؾـ «
أو تنبٔف أو ـْاية وإًّٕم ادز َّي ُة ؾٔف فِتَّٖفٔػ َّ
ٍ
ٍ
()2
وافستقبش
وجف دون
عؿدُ هبا إػ
رض ًبا
افسـقب َّ
وجف مـ َّ
ًّ
خاصا مـ افتَّلفقػ ،و ُي َ
ِ
ِ
ِ
بًِق مْزفتِف افٍْ َّٔ ِة ـًم ّ
ٕص ما ً
أن
ـٍّٔل ِّ
وفٔس وجق ُد إفقان افبٔإ َّٔة أو افبديً َّٔة ذم ٍّ
ِ
افبحقر اف ًَروض َّٔة ومراظاة افَاؾٔة وحند
وافسر ورا َء
شّلمة اف ٌُِّة ومقاؾَة افَّْحق
ّ
بافهقر افبٔإ َّٔة افًه َّٔة ظذ افٍٓؿ مع
ادحسْات اف ٍَِّي ّٔة وادًْق ّية وإثَال افَّْص ُّ
ّ
أن ات َ
إؽٍال افَّْيؿ يز ُء إػ افَّْص وٓ يوّ ُـ فف (إدب َّٔة) :ذفؽ َّ
ِّساق هذه إفقان مع
( ) دٓئؾ اإلظجاز ص.5
1

( ) أرسار افبّلؽة ص.4
2
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ِ
افقاردة ؾٔف وتْاؽّٓا مع بًوٓا ً
ؾوّل ظـ وطٍٔتٓا ذم هذا افَّْص ذفؽ ـ ُِّف
افسٔاق
ِّ
ـٔب أدب َّٔ َت ُف مـ خّلل افَّْيؿ .ومل
يٗ ِّث ُر ذم إضٍاء اخلهقص َّٔ ِة فُِّلم ؾ
ُٔتسب َّ
افس ُ
ُ

َ
افسـٔب صًر ًّيا ـان أم ٕثر ًّيا ؾادٓ ُّؿ هق ؿدر ُة ذفؽ
خيهص افـ ُجرجاين
ضبًٔة ذفؽ َّ
افسـٔب ظذ تقفٔد إٓزياحات وتٖثرها ذم ِّ
ادتَِل(.)1
َّ
ٍ
وٓ تَقم افقطٍٔة اجلًمفٔ ُة ذم إدب ظذ مُق ٍ
مٍردة حيت ُِّؿ وجق ُدها بٔإًا
ٕات
ِّ
َّ
َ
ُ
افٍُاك مْف :إذ َّ
ّ
إن «إفػاظ ادػردة ...مل ت َ
تعرف معاكقفا
يهًب
وشحرا
آخا ًذا
ُ
ُقض ْع ُف َ
ً
عرف ؾقام بقـفام ؾقائدش( ،)2ـًم َّأَّنا «ٓ
دم أك ُػسفا ،وفؽـ ٕن ُي َض َّؿ بعضفا إػ بعض ،ؾ ُق َ
ُ
وأن افػضقؾ َة
جمردةٌ ،وٓ مـ حقث هل ـَؾِ ٌؿ مػردةٌَّ ،
تتػاضؾ مـ حقث هل أفػاظ َّ
ِ
وخال َؾفا دم مالئؿة معـك اف َّؾػظة دعـك افتل تؾقفا ،وما أصبف ذفؽ ،ممَّا ٓ تعؾؼ فف بكيح
اف َّؾػظش(.)3
افـجرجاين ظذ ّ
رس إظجاز افَرآن افُريؿ إًَّٕم يًق ُد إػ افَّْيؿ
أفح ُ
وبذفؽ َّ
أن َّ
َّ
افقطٍٔة اجلًمف َّٔة ذم ضريَة ترتٔب افًُِمت وارتباضٓا
وفٔس إػ اف ٍَِّظ ادٍرد
وتتجذ َ
ِ
َت مـ حقث هل
واتِّساؿٓا مع ما ؿب َِٓا وما بًدَ ها و«فق
َت َح ُسـ ْ
ـاكت افؽؾؿ ُة إِذا َح ُسـ ْ
ذاَتا وظذ ا ِ
ت ذفؽ دم ِ
ٌ
دون أن يؽق َن
فػظ ،وإذا اشتح َّؼت ادز َّي َة
وافؼف اشتح َّؼ ْ
َ
كػرادهاَ ،
ِ
اختؾػ هبا ُ
َ
وفؽاكت
احلال
ادجاورة هلا دم افـَّظؿ ،دا
افسبب دم ذفؽ حال هلا مع َأ َخقاَتا
ْ
َّ
( ) إيرِّ :
افنًر َّية ذم خىب افًك إمقي بدران ظبد احلسغ حمّقد افب َّٔايت ص.99
1

( ) دٓئؾ اإلظجاز ص .539وإير :ص 43وما بًدها.
2

( ) ادهدر ٍٕسف ص.46
3
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أن َ ْحت ُس َـ أبد َا أو ٓ َ ْحت ُس َـ أبد ًاش(ّ )1
افسٔاق
َّإما ْ
وإن افُِّة ادٍردة ٓ مًْك هلا بًّزل ظـ ِّ
أيضا
ادقجقدة ؾٔف ؾٓل «مقروث رصقؼ احلرـة مـ كص إػ آخر ،هلا ؿدرة ظذ احلرـة ً
بغ اددفقٓت بحقث إَّنا تؼبؾ تغقر هقيتفا ووجفتفا حسب ما هل ؾقف مـ شقاقش(.)2
وؿد ابتًد ظبد افَاهر ظـ افتٍَّؤؾ افذي صٌؾ افٍُر افََّْدي ؿبِف و«افـظرة
إػ افؾػظ وادعـك ؿد اختؾػت دم افؼرن اخلامس اهلجري ،ؾؾقس فديـا ك ّؼاد يػضؾقن
افؾػظ وهيؿؾقن ادعـك ،أو يؼدمقن ادعـك ظذ افؾػظ .وإكَّام كجد رؤى كؼد َّية تعطل افؾػظ
حؼف وادعـك حؼف دم آنش( :)3إذ اف ٍَِّظ وادًْك ظْد ظبد افَاهر شقاء ذم إدب مـ حٔث
إمهٔة .وؿد بدأ افكاع ظذ ؿؤة اف ٍَِّظ وادًْك مْذ صٔقع صحٍٔة بؼ بـ ادًتّر
افـجرجاين
(ت213هـ) وإَسؿ افُّْ ََّاد بغ مٗ ِّيد فٍِظ وآخر مٗ ِّيد فًِّْك وؿد ؿاوم ُ
«تقار اف َّؾػظقة أصد مؼاومةش( )4مَدِّ ًما رؤى مٌايرة ٕائ ًٔا بٍْسف ظـ افتٍؤؾ بغ اف ٍَِّظ
وادًْك :إذ إن اف ٍَِّظ وادًْك مسابىان ومزيتًٓم تتقؿػ ظذ حسـ افَّْيؿ وافًّلؿات
بغ إفٍاظ افتل تتبع ادًاين وـؾ تٌر ذم ترتٔب هذه إفٍاظ ؿد يتبًف تٌر ذم ادًْك:
إذ تستَّب إفٍاظ «مع إؾؽار دم افذهـ وافـطؼ م ًعا ،ومـ ثؿ ؾنن اف َّؾػظ وادعـك يقفدان
دم اف َّؾحظة كػسفاش( ،)5وٓ أؾؤِة ٕحدمها ظذ أخر وإفٍاظ هل افنُؾ افذي
( ) دٓئؾ اإلظجاز ص.48
1

( ) اخلىٔئة وافتٍُر مـ افبْٔق َّية إػ افتّؼحي ّٔة ظبد اهلل ّ
افٌذامل ص.328
2

( ) افََّْد ذم رشائؾ افََّْد ِّ
افنًري حتَّك َّناية افَرن اخلامس اهلجري حسغ افزظبل ص.32
3

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

مْٓجا وتىبٔ ًَا أمحد ظع دمهان ص.123
( ) افهقرة افبّلؽٔة ظْد ظبد افَاهر اجلرجاين
ً
5
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حيتقي ادوّقن وهذه افَّْيرة ختتِػ ظـ ٕيرة َّ
افنُّلٕٔغ افراؾوغ فثْائٔة افنُؾ
وادوّقن(.)1
اجلسؿ افذي
وافهٔاؽة هل «
افهٔاؽ َة ظْاي ًة ُظيّك
ِّ
وؿد أوػ ظبد افَاهر ِّ
ُ
وأؾؽارش( )2وتٖبك افهٔاؽ ُة ظْدَ ِ
ٍ
ٍ
يعز ظـ ِّ
ظبد افَاهر أن
ومعان
روح
جتسد ؾقف مـ ٍ
ِّ
ـؾ ما َّ
ِّ ُ
َ
افهٔاؽ َة إػ افَّْيؿ ُمَد ًما بذفؽ رؤية جديدة وادٓؿ هق أن
تُقن ؾًّْا بّلؽ ًّٔا :إذ
أرجع ِّ
َ
ارتباط ٍ
ُ
َ
ثان
تٖتِػ أفٍاظ اجلِّة وترتبط ؾًٔم بْٔٓا و«
يدخؾ بعضفا دم بعض ،ويشتدَّ
يؽقن ح ُافؽ
تاج دم اجلؿؾة إػ أن تض َعفا دم افـّػس وض ًعا واحدً ا ،وأن
َ
بلول ،وأن ُُي َ
مـفا ّ
ِ
ؾقفا َ
ك
حال افباين يضع ب َقؿقـف هفـا دم حال ما يضع بقساره هـاك .كعؿ ،ودم حال ما ُي ْب ُ
ِ
ورابع َي َض ُعفا بعدَ إَ َّو ِ
مؽان ٌ
جيلء ظذ هذا
فغ .وفقس دِا صلكُف أن
ثافث
افقصػ َحدٌّ
ٌ
ٌ
َ

ٍ
ٍ
ُ
خمتؾػةش( ،)3وبذفؽ تتبدى
وأكحاء
وجقه صتَّك
جيلء ظذ
ُيقط بف ،ؾنِكف
وؿاكقن
ُيك ُه
ٌ
َ
ُ

يٍوؾ
افقطٍٔة اجلًمف َّٔة ظْده ذم خهقص َّٔة إفٍاظ افتل متْح ادًْك ظّ ًَا وبّلؽة ؾِؿ ّ
َ
ادًْك ظذ افهٔاؽة ومل هيّؾ ادًْك ظذ حساب افهٔاؽة.
ُ
ؾسٔاق افُّلم ومًْا ُه يٗ ِّثران ذم افَّْيؿ
فِسٔاق ذم افتَّٖفٔػ مُإة أثرة:
و ِّ
ُ
َّ
افسٔاق افذي ُيًىل ادز ّية دقاؿع
تتًإؼ
يتجذ حًْٔم
افذي
ُ
إفٍاظ مْسجّ ًة مع ِّ
يتٌاير حسـ
إفٍاظ ؾِٔس فٍِية صٍة ثابتة بقصٍٓا فٍي ًة مٍردة :ذفؽ أ َّٕ ُف ؿد
ُ
( ) شٔتَدم تٍهٔؾ ذفؽ.
1

( ) ذم افََّْد إديب صقؿل ضٔػ ص.113
2

( ) دٓئؾ اإلظجاز ص.93
3
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ويُتسب اف ٍَِّظ وطٍٔتف اجلًمف َّٔة مٗؿتًا خّلل
افسٔاق
ُ
إفٍاظ بتٌاير مقؿًٓا مـ ِّ
رح ي ََّ ِّر ُب
مُقثف ذم اجلِّة فَُّْف ذم مجِة أخرى ؿد
يُتسب صٍ ًة مٌاير ًة وهذا اف َّى ُ
ُ
ِ
ِ
افـجرجاين مـ ادٍٓقم افذي جاء بف َّ
افروس
افقطٍٔة اجلًمف َّٔة ظْد ُ
مٍٓق َم َ
افنُّلٕٔقن ُّ
ٕص مًغ ٓ إػ افتَِّْ َّٔة بادىِؼ.
افذيـ َ
افقطٍٔة اجلًمف َّٔة إػ افتَِّْ ّٔة ذم ٍّ
ظزوا َ
ومـ َّ
افسٔاق ما
افنقاهد ظذ أن َ
افقطٍٔة اجلًمف َّٔة فُِِّة تتٖتَّك تب ًًا دقؿًٓا ذم ِّ
افـجرجاين ذم فٍية (إخدع) :وإٔت «ترى افؽؾؿ َة ترو ُؿؽ وتُمكِسؽ دم مقضع،
ذـره ُ
ثؿ تراها بعقـفا َت ْث ُؼؾ ظؾقؽ وت ِ
(إخدَ ع) دم بقت
ُقحشؽ دم مقضع آخر؛ ـؾػظ
ْ
ّ
احلامشة[ :اف َّىقيؾ]
َحق َ
احل ِّل َحتَّك َو َجدتُـِل
َت َؾ َّػ ُ
تك َ

إلص ِ
وأخدَ َظا
غاء فِقتًا ْ
َو ِج ْع ُ
مـ ا ِ ْ
ت َ

()1

وبقت افبحسي[ :اف َّىقيؾ]
ف ِ
ِ
افغـك
ذ َ
َو ِّإين َوإِ ْن َب َّؾ ْغتَـل َ َ

ت ِم ْـ ِر ِّق ادَطام ِع َأ ْخدَ ِظل
َو َأ ْظ َت ْؼ َ

ؾنن هلا دم هذيـ ادؽاكغ ما ٓ خيػك مـ احلسـ ،ثؿ إكّؽ تتلمؾفا دم بقت أب متّام:
ّ
[افـ َُّّْسح]

فِه َّّة اف َُ َن ْ ِري.
( ) اف ٍِّٔت :صٍحة افًْؼ .إخدع :ظرق ذم افًْؼ .وافبٔت ِّ
1
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َيا َد ْه ُر َؿ ِّق ْم مـ َأ ْخدَ َظ ْق َ
ؽ ،ؾؼد

ت هذا إَكا َم ِم ْـ ُخ ُر ِؿ ْ
ْ
ؽ
أض َج ْج َ

أضعاف ما وجدت
ؾتجد هلا مـ اف ِّث َؼؾ ظذ افـّػس ،ومـ اف َّتـغقص وافتّؽدير،
َ
ِ
افقطٍٔة اجلًمف َّٔة
افر ْوح واخل َّػة ،ومـ اإليـاس وافبفجةش( ،)2ؾّل تتحهؾ َ
هـاك مـ ّ
افسٔاق افذي تقجد ؾٔف ومـ ضّٓا إػ ؽرها،
بافُِّة ادٍردة وإًّٕم ذم مقؿًٓا مـ ِّ
وافسٔاق هق احلُؿ و«ؿقؿة
ؾَد حيسـ اف ٍَِّظ ذم مقضع وؿد ٓ حيسـ ذم مقضع آخر
ِّ
ادجرد ،وفؽـفا بقطقػتفا اجلامف َّقة وافدِّ ٓفقةش(،)3
افعـاس فقست دم جقهرها أو وجقدها َّ
افهٔاؽة وآشتجابة إلحياءات
ويتى َِّب ذفؽ مـ افَارئ افَدر َة ظذ دح افٍروق ذم ِّ
ؾافذوق هق احلُؿ ذم افبّلؽةَّ :
َّ
افذوق ادَسن بادًرؾة ادً ِِّؾ ٕحُامف(.)4
اف ٍَِّية
وؿد مٔ َز افـجرجاين بغ مستقيات افُّلم :شًٔا مْف إلثب ِ
ِ
ِ
افَرآن
إظجاز
ات
ً
ُ
َّ
ٍ
افُري ِؿ و َص َ
َّّٔٔز َّ
حمددات
افروس افذيـ حاو ُفقا أن يوًقا
ٌؾ هذا افت ُ
افنُّلٕٔغ ُّ

وافراء) :اجلٓؾ واحلّؼ وافًْػ وتَقيؿ إخدظغ يُقن بسك
( ) اخلُ ُرق (بوؿ اخلاء َّ
1

افًْػ.
( ) دٓئؾ اإلظجاز ص46و.47
2

( ) ادناـِة وآختّلف ظبد اهلل افٌذامل ص.84
3

مْٓجا وتىبٔ ًَا أمحد ظع دمهان
افهقرة افبّلؽ َّٔة ظْد ظبد افَاهر اجلُرجاين
ً
( ) إيرُّ :
4

ص38و .71وظبد افَاهر اجلُرجاين وجٓقده ذم افبّلؽة افًرب َّٔة أمحد بدوي ص.395
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فألدب

()1

ِ
وؿد َ
ظًم ُيّ ّٔز افُّلم إديب مـ
مّٓ َة افُنػ َّ
ٍٕس ُف َّ
محؾ مٍٓق ُم إدب َّٔة ُ

شقاه.
مٍر ًؿا بغ ٕقظغ مـ ادًاين:
ويَس ُؿ ُ
افـجرجاين افُّل َم إػ رضبغّ :
ِّ
شًمه ظبد افَاهر( :ادًْك) وهق ادٍٓقم مـ طاهر اف ٍَِّظ:
ادًْك ادرجًل :وؿد َّ
إذ ُ
تهؾ مْف إػ افٌرض بدٓفة فٍيف وحده وخيِق مـ إٓزياح.
َ
تعؼؾ مـ
شًمه ظبد افَاهر (مًْك ادًْك) وهق«أن
وادًْك اف َّثإقي :وهق ما ّ
ثؿ ُيػيض بؽ ذفؽ ادعـك إػ معـك آخرش
اف َّؾػظ معـًك ّ

()2

مٌرب ظـ
ويْنٖ مـ ـّلم َّ

افُّلم افًادي بًم حيقيف مـ رضوب ظِقم افبّلؽة وٓ ُ
تهؾ مْ ُف إػ افٌرض بدٓفة
ومدار هذا
يتحهؾ ظـ ضريؼ ادًْك اف َّياهر
اف ٍَِّظ وحده بؾ بًّْك آخر مستس
ّ
ُ
إمر ظذ افُْاية وآشتًارة وافتّّثٔؾ(.)3
ويَسب مهىِح مًْك ادًْك مـ مهىِح إدب ّٔة ؾُّلمها ئّزان إدب:
يب ظذ ؿاظدة آختّلف ظـ ادٖفقف( )4وبذا يُقن افَّْص إديب
إذ
يتٖشس افَّْص إد ُّ
ُ
( ) إير :افْير َّية إدب َّٔة ادًاسة رامان شِدن ص .26وٕير َّية إدب ذم افَرن افًؼيـ
1

ك.مٕٔ.قتـ ص .19ومقشقظة افَّْيريات إدب َّٔة احلديثة ٕبٔؾ راؽب ص .391ومًجؿ
افسّٔٔائ َّٔات ؾٔهؾ إمحر ص.293
ِّ
( ) دٓئؾ اإلظجاز ص.263
2

( ) إير :ادهدر ٍٕسف ص262و.263
3

( ) إير :ادناـِة وآختّلف ظبد اهلل افٌذامل ص.6
4
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ظًم هق شائد ذم افُّلم افًادي .ويبدو افٍرق ذم َّ
أن مًْك ادًْك جيًؾ
خمتِ ًٍا
ومٌر ًبا ّ
َّ
مـ ضريَة بْاء افُّلم ادختٍِة وشِٔ ًة إػ مًْك أبِغ أ ّما مهىِح إدب َّٔة ظْد
َّ
افروس ؾّل هيتؿ بادًْك وإًٕم بآفٔة بْاء ادًْك وبىريَة بْاء افْص إديب
افنُّلٕٔغ ُّ
افتل ظدُّ وها مـ أشباب إدب َّٔة.
جل ًَمف ِ َّٔة ذم إدب ظْد ظبد افَاهر تتبدّ ى ظز مًْك ادًْك هذا
َ
وافقطٍٔة ا َ
افـ ُّــه َىِح اف َّثري بإبًاد افدٓف َّٔة وافذي يٍيض إػ دؾع افَارئ إػ افتٖويؾ وافتٍُّر
افهقر :ـادجاز وآشتًارة ورا َء افدِّ ٓفة اف َّياهرة فٍِظ ِدٓفة أخرى هل
ؾَد ختٍل ُّ
ادَهقدة :إذ «يد ّفؽ اف َّؾػظ ظذ معـاه افذي يؼتضقف مقضقظف دم افؾغة ،ثؿ جتد فذفؽ
جَّس إػ ادًْك
ادعـك ِدٓفة ثاكقة تصؾ هبا إػ افغرضش( )1وما ادًْك اف َّياهر شقى
ٌ
ادراد :ؾٍل ؿقهلؿ ( :بٌِْل إَّٔؽ تَدم ً
ِّ
وتٗخر أخرى) و(ضقيؾ افَّْجاد) و(ٕٗوم
رجّل
افوحك) وـذا (رأيت أشدً ا) تريد بف ً
رجّل صجا ًظا ذم ذفؽ ـ ِّف إٔت ٓ تبٌل ادًْك
متحه ٌؾ ظـ ادًْك اف َّياهر وادًْك ادَهقد مـ افتًّابر
اف َّياهر فٍِظ وإًّٕم مًْك آخر
ِّ
سؾة
افستٔب :مًْك ّ
افسابَة هق ظذ َّ
افسدد بغ أمريـ وضقيؾ افَامة وادرأة اد َ
َّ
وتنبٔف ُّ
افنجاع بإشد ظذ شبٔؾ ادبافٌة ذم ظدم افتَّّٔٔز بًْٔٓم(.)2
وؿد وفج ظبد افَاهر مـ خّلل حديثف ظـ ٕقظل ادًاين ذم ظّؼ افٍُرة افتل

ُ
ضريَة بْاء افٍُرة ظْده هل اف ّرائز
أجٓد ٍٕسف بتبٔاَّنا أٓ وهل مستقيات افُّلم :إذ
( ) دٓئؾ اإلظجاز ص 262وإيرّ :
افنقاهد ذم ص262و.363
1

( ) إير :ادهدر ٍٕسف ص 68وما بًدها.
2
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افذي يٍ ّرق بغ افُّلم إديب وؽره

()1

َتتؿ كظر َّية افؾغة ِّ
افشعر َّية ادعاسة،
«ومثؾام ُ

بقجقه آختالف بغ افؾغة ادعقار َّية وافؾغة ِّ
افـجرجاين متؼص ًّقا وجقه
اهتؿ ُ
افشعر َّيةَّ ،
آختالف بقـفام مـ جفة ،ودرجة افتَّػاضؾ دم افؾغة ِّ
افشعر َّية كػسفا مـ جفة ثاكقة ،ؾفق
يؿـح (ادعـك) بقـام افؾغة ِّ
تـتج (معـك
يرى ّأو ًَّٓ ،
افشعر َّية هل ما ُ
أن افؾغة ادعقار َّية هل ما ُ
أن افؾغة ادعقار َّية تش ِّؽؾ خؾػ َّق َة افؾغة ِّ
افشعر َّية ،حقث يـبغل دم
ادعـك) ،وهق يرى ثاك ًقا َّ
َ
افؾغة ِّ
كدرك آكحراف دم
افشعر َّية ،مالحظة إصؾ؛ إذ بدون ذفؽ ـقػ فـا أن
أن افؽال َم  ٓ ...بدَّ أن ( ُيع َّؾ َؼ) بعضف
آشتعامل اخلاص فؾغة! وظذ هذا يرى ثاف ًثاّ ،
أن أي
افـجرجاين ظذ (افبِـقة) أو (افـَّسؼ) أو (افـِّظام)؛ حقث َّ
ببعض[ ،...و] يمـِّد ُ
تغقر دم (افـّسؼ) أو اختالؾف يم ِّدي إػ تغقر دم ادعـك أو بعثرتفش(.)2
ومنرا
وبذا جيع ظبد افَاهر ؿو ّٔة افَّْيؿ مٗ ِّـدً ا أمه ّٔة اتِّساق اف ٍَِّظ وادًْك
ً
ٌّر ذم افتًَّبر ظـ ادًْك افقاحد يٗ ِّدي
إػ ؽْك وشائؾ افتًَّبر مم َّا يٌْل ادًْك :إذ افت ُّ
تٌر ذم ادًْك
حت ًًم إػ ُّ

()3

ومـ ادُّـ افتًَّبر ظـ ادًْك افقاحد بٖشافٔب صتّك

وتُّـ ادز َّية ذم هذه افَُّْىة باختّلف ادًْك أو اختّلف تٖثره ذم افٍَّْس مع ِّ
ـؾ
افسابط بغ إفٍاظ وادًاين ؿق ًّيا.
وشِٔة وبذفؽ يُقن َّ

وافساث أمحد درويش ص.89
( ) إير :دراشة إشِقب بغ ادًاسة ُّ
1

( ) ذم ِّ
افنًر َّية افًرب َّٔة :ؿراءة جديدة ذم ٕير َّية ؿديّة ضراد افُبٔز ص 73و.71
2

ـثر ظـ هذه افٍُرة وأـَّد ؾُرتف بنقاهد ظدة :إير ظذ شبٔؾ ادثال:
( ) فِجرجاين ـّل ٌم ٌ
3

دٓئؾ اإلظجاز ص422و.423
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وظِٔف حاول ظبد افَاهر ذح مت ُّٔز اخلىاب إديب وتبٔغ ما افذي جيًؾ
وٕيًم يًِق ظذ ٕيؿ ..وهق يتحدَّ ث ظـ افَّْيؿ اجل َّٔد افذي
ـّل ًما أؾوؾ مـ آخر
ً
افنقاهد ِّ
متثِف بًض َّ
مٌربة
افنًر َّية :إذ تًِق َ
افقطٍٔة اجلًمف َّٔة دا احتقتف مـ ترـٔبات َّ
افسٔاق افًام .وبذفؽ مـ ادُّـ افتَّٖـٔد ظذ
وؾريدة متِّسَة ؾًٔم بْٔٓا ومتِّسَة مع ِّ
افـجرجاين وٕوجف وإن مل يًرض دهىِح
افقطٍٔة اجلًمف َّٔة ذم ذهـ ُ
وجقد مٍٓقم َ
افقطٍٔة.
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افقطقػة َ
فؾساـقب:
اجل َامفِ َّقة َّ
ثاف ًثاَ :
افقطقػة َ
اجل َامفِ َّقة فؾتَّؼديؿ وافتَّلخر:
[َ :]1
يّ ِّٔز اف َّتَديؿ واف َّتٖخر اف ٌُِّة افًرب َّٔة ظـ بًض اف ٌُِّات افتل تٍتَد هذه

اف َّياهرة اف ٌِّقية افتل يًز مـ خّلهلا إديب ظـ ٍ
ؾُرة ما تٍاجئ ٍٕسٔة افَارئ
َّ
ِّ

ظًم اظتاده مـ أشافٔب تَِٔدية( .)1وإصؾ ذم اجلِّة افًرب َّٔة
بٖشِقهبا افذي خيتِػ ّ
َّ
َّ
ويتٖخ َر ادًٍقل َّإٓ أ َّٕف ؿد يتَدَّ م ما
ويتٖخر اخلز وأن يتَدَّ َم افًٍؾ
أن يتَدَّ َم ادبتدأ
َّ
ويتٖخر ما ح َّف اف َّتَديؿ فقطائػ مجاف َّٔة .وفٔس اخلروج ظـ إصؾ ذم
ح َّف اف َّتٖخر
ؿدحا ذم افُّْهقص :ذفؽ أ َّٕف وراء هذا اخلرق فِستٔب ادًروف وطٍٔة
ترتٔب اجلِّة ً
مجافٔة.
ُ
احلديث ظـ اف َّتَديؿ واف َّتٖخر مـ افَّْحق
إىِؼ
وؿد
َ

()2

افقطٍٔة
وتتق ّفد َ

ِ
رضوب آختّلف ظـ افَقاظد ادًروؾة ذم
فِساـٔب إدب َّٔة بًم ِتِّ ُف مـ
جل ًَمف ِ َّٔة َّ
ا َ

افهحة ادىِقبة ذم بْاء اجلّؾ :إذ يَُّس
تٖفٔػ اجلِّة وهق
ٌ
اختّلف يٖبك أن حي ِّى َؿ ِّ
يّس ؿقاظد اجلِّة افًرب َّٔة ثؿ َّ
افسـٔب فَِّْحق
إن دماهؾ َّ
افِّْيام ادًتاد دون أن َّ

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

ظسُري وظع أشقدي ص.56
زد ص 127و 156وما بًدها .واخلهائص أبق افٍتح ظثًمن بـ
( ) إير :ادَتوب اد ِّ
2

جِّْل 382 /2و.384
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أشاشا .وؿد
افـجرجاين ذم ٕير َّية افَّْيؿ افتل تَقم ظذ افَّْحق
خيرجف مما ِتدَّ ث ظْف ُ
ً
حيل اف َّتَديؿ واف َّتٖخر باهتًمم ظبد افَاهر وظرض فف بتٍهٔؾ مٗ ِّـدً ا َوطٍٔتف
َ
جل ًَمف ِ َّٔة ذم افُّْهقص إدب َّٔة.
ا َ
ـثر
افـجرجاين ـّلمف ظـ هذه اف َّياهرة اف ٌُِّق َّية بَقفف« :هق ٌ
ويبتدئ ُ
باب ُ
ٍ
واشع افتكف ،بعقدُ افغايةُ ٓ ،
بديعة،
يػس فؽ ظـ
افػقائدَ ،جؿ ادحاشـ،
يزال َ
ُ
ِ
ٍ
فطقػة ،وٓ ُ
و ُيػيض َ
مسؿ ُعف ،و َي ْؾ ُطػ فديؽ مقؿ ُعف ،ثؿ
بؽ إِػ
تزال ترى صعر ًا يرو ُؿؽ َ
ٍ
مؽان إػ
وح ِّقل اف َّؾػظ ظـ
تـظر ؾتجدُ
شبب ْ
رء ُ
َ
ُ
أن راؿؽ وف ُطػ ظـدك أن ُؿدِّ م ؾقف ٌ
جل ًَمف ِ َّٔة فِتَديؿ وافتٖخر :ؾَد
افسابؼ مٍٓقم َ
مؽانش( ،)1محؾ ؿقل ُ
افقطٍٔة ا َ
افـجرجاين ّ
تتًدد افقطائػ اجلًمفٔة هلذه اف َّياهرة تب ًًا فِسٔاق افقاردة ؾٔف :مما جيذب ادتِ َِّل ويثر
إظجابف ويوٍل اختّل ًؾا ظذ ترـٔب افُّلم.
َّ
افقطٍٔة اجلَ ًَمف ِ َّٔة ذم إدب ذم اخلهقص َّٔة افتل يتّتع
وتتجذ إدب َّٔة ومـ ثؿ َ
ٍ
ٍ
افسـٔب اف ٌُِّقي :ذفؽ َّ
جديدة ذم اجلِّة وترـٔبات ؽر مٖفقؾة
إشْادات
أن خِؼ
هبا َّ
حمقرا
يسٓؿ ذم إبداع ٕهقص تْتّل إػ إدب وؿد «مت ِّثؾ احلرـة إؾؼقة ِّ
فؾصقاؽة ً
ُ
مـ حماور اخلؾؼ افؾغقي يعؿؾ بشؽؾ أشاد ظذ حتطقؿ اإلضار اف َّثابت فألشؾقب
بافصؾة بغ
حمؽقما
وفؼقاكغ افؾغة وؿقاظد افؽالم ،...وـث ًرا ما يؽقن ادعـك
ِّ
ً
ً
ؾهّل ذم ـتابف دٓئؾ اإلظجاز ظـ افتََّديؿ
( ) دٓئؾ اإلظجاز ص .136ظَد اجلرجاين
1

وافتَّٖخر وأثره ذم ادًْك ـًم ظرض صقاهد ـثرة تٗـِّد ؾُرتف إير ظذ شبٔؾ ادثال:
ص 136وما بًدها.
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افؽؾامت ،وأمه َّقة ادعـك تليت مـ أمه َّقة مقؿع افؽؾؿة وحتريؽ افؽؾؿة أؾؼ ًّقا إػ إمام
وإػ اخلؾػ يساظد مساظدة بافغة دم اخلروج بافؾغة مـ ضابعفا اف َّـػعل إػ ضابعفا
اإلبداظلش(.)1
افسافٍغ افذيـ ؿ َّٔدوا وطٍٔة اف َّتَديؿ واف َّتٖخر
وؿد ظاب ُ
افـجرجاين ظذ َّ
ؽر
بافًْاية وآهتًمم؛ « ْ
اظؾؿ أكَّا مل كجدْ ُهؿ ا ْظتَؿدوا ؾقف صقئ ًا َجيري َجمرى إصؾ َ
ِ
افعـاية وآهتاممش( :)2إذ ُ
يًِؾ شٔبقيف شبب ـؾ تَديؿ ذم حديثف ظـ افٍاظؾ
ـلَّنؿ يؼدِّ مقن افذي بقاكُف أهؿ هلؿ وهؿ ببقاكف أ ْظـَك وإِن ـاكا مجقعاً
وادًٍقلَّ « :

ُهي َّام َِّنؿ و َي ْعـقاَّنؿش(.)3

و َّ
إن ؿك وطٍٔة افتَديؿ وافتٖخر ظذ ؾُرة إمهٔة يَِؾ مـ صٖن هذه
اف َّياهرة ذم افُّلم ويّحق افقطٍٔة ا ِ
افـجرجاين
جل ًَمف َّٔة ادستبة ظِٔٓا .ويرؾض ُ
َ
َ
ؿك هذه افياهرة وحك وطٍٔتٓا بافًْاية مـ ؽر تًِٔؾ شبب تِؽ افًْاية.
ِ
وافتٖخر حتك
وؿد ؿادت هذه افْيرة افَاسة برأيف إػ افتَِٔؾ مـ صٖن افتَدي ِؿ
أـثر ُهؿ يرى تت ُّبًف رضب ًا مـ افتُ ُِّػ(.)4
أضحك َ

حمّد ظبد اد ّىِب ص161و.162
( ) جدف ّٔة اإلؾراد ّ
وافسـٔب ذم افََّْد افًريب افَديؿ ّ
1

( ) دٓئؾ اإلظجاز ص.137
2

( ) افُتاب . 34/1
3

( ) إير :دٓئؾ اإلظجاز ص.138
4
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وافقاؿع إن تتبع مقاضـ افتَديؿ وافتٖخر يْبئ بَّٖنًم «ٓ يلتقان فالهتامم أو
افعـاية وإكام يلتقان فتحرير ادعاين وضبطفاش( ،)1ؾتَديؿ افًٍؾ فف وطٍٔة خمتٍِة ظـ
افـجرجاين
تَديؿ آشؿ وادًْك ادراد هق افذي يتحُؿ ذم افتَديؿ وافتٖخر.
ويِح ُ
ّ
ظذ َّ
أن ادًاين ذم افُّلم هل افتل تَتيض افتََّديؿ وافـتَّٖخر وفٔس وجقدمها

وـؾ صقرة فِتَديؿ وفِتٖخر ّ
اظتباضًّٔا وإًّٕم فًِؾ فٌق َّية اشتِزمتٓا ادًاين ّ
تدل ظذ
مًغ وتٍٔد صقرة ذهّْٔة ٓ تتًدّ اها إػ ؽرها :ذفؽ ّ
ٕن افبٌٔة ٓتَػ ظْد
مًْك ّ
آهتًمم وافًْاية(.)2
ؾافتَديؿ وافتٖخر طاهرة فٌقية ختِؼ وطٍٔة مجاف ّٔة وتسٓؿ ذم جذب ادتِ َِّل
وهل تتبع فًِّْك :إذ ّ
إن تَديؿ ما حَف افتٖخر ؿد يٗ ِّثر ذم ادًْك ويزيده ظّ ًَا
ِ
ِ
حسب
آثار ادعاين ،وتُر ِّت ُبفا ظذ
وإشاس ذم ٕيؿ اجلّؾ هق أن « َت ْؼتػل دم كَظؿفا َ
تَرت ِ
ٍ
عتز ؾقف ُ
بعضش( ،)3وٓ
مع
حال ادـ ُظقم بعض ُف َ
ب ادعاين دم افـَّػس .ؾفق إذن ٌ
كظؿ ُي ُ
شبٔؾ إػ حسـ افَّْيؿ إٓ بارتباط إفٍاظ وترتٔبٓا ذم اجلِّة ترتٔ ًبا يتقاؾؼ مع ترتٔب
ادًاين افتل تتًإؼ مع بًوٓا :ؾستٔب أفٍاظ افُّلم يًقد إػ ادًْك.

( ) افبّلؽة تىقر وتاريخ صقؿل ضٔػ ص.173
1

( ) إيرٕ :ير َّية افّْيؿ وؿّٔتٓا افًِّ ّٔة ذم افدّ راشات اف ٌُِّق َّية ظْد ظبد افَاهر اجلرجاين وفٔد
2

مراد ص66و.67
أيوا :ص52و.53
( ) دٓئؾ اإلظجاز ص .49وإير ً
3
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جل ًَمف ِ َّٔة فِ َّتَديؿ واف َّتٖخر ذم اف َّىريَة ادخهقصة ذم ٕسج
وؿد تزز َ
افقطٍٔة ا َ
افًُِمت :مما ُيُسبٓا احلسـ وادز َّية :يَقل ّ
افناظر[ :افبسٔط]
ِ
حغ دظا
احلل َ
َشا َفت ظؾقف ص ُ
عاب ِّ

كصار ُه،
َأ َ

بقج ٍ
قه
ُ ُ

ـافدَّ كاكِر

احلسـ واكتفك إػ
تؿ هلا
ُ
«ؾنكّؽ ترى هذه آشتعارة ،ظذ ُف ْطػفا وؽرا َبتفا ،إكّام ّ
ُ
تقخك دم وضع افؽالم مـ افتّؼديؿ واف ّتلخر ،وجتدُ ها ؿد َم ُؾحت
حقث اكتفك ،بام َّ
ِ
اجلاريـ وافظرفِ ،
ؾلز ْل
وممازرتف هلا .وإن صؽؽت ؾا َظؿدْ إػ ّ
و َف ُطػت بؿعاوكة ذفؽ ُ
ِ
ًّ
ـال مـفا ظـ مؽاكف افذي وضعف ّ
احلل بقجقه
عاب
افشاظر ؾقف ،ؾؼؾ( :شافت ص ُ
ِّ
ـافدّ كاكر ِ
ظؾقف حغ دظا أكصاره) ،ثؿ اكظر ـقػ يؽقن احلا ُل ،وـقػ يذهب ُ
احل ْسـ
واحلالوة؟ وـقػ تُعدَ ُم َأرُيِ َّقتُؽ افتل ـاكت؟ وـقػ تذهب افـّشق ُة افتل ــت
جتدهاش()1؛ مراد افناظر هاهْا َّ
أن فِّّدوح مُإة ذم ؿقمف ؾ٘ذا دظاهؿ ف ّبقا افَّْداء
وتتجّع ذم افقادي .وتُّـ
افسٔقل افتل تْسال مـ أماــ ظدَّ ة
مجٔ ًًا
َّ
وـَّٖنؿ ّ
َّ
افقطٍٔة اجلًمف َّٔة ذم تَديؿ حرف اجلر (ظذ) ظذ افٍاظؾ (صًاب) وتَديؿ افيرف
(حغ) ظذ ما ُظدِّ َي إفٔف افًٍؾ (شال) وهق حرف اجلر (افباء) وفق أظدٕا ترتٔب
افقطٍٔة
افًُِمت متجاوزيـ افتَديؿ وافتٖخر فهار ادًْك بار ًدا ؽ ًثا وفتّلصت َ
جل ًَمف ِ َّٔة فِسـٔب ذم صٌٔتف افًادية.
ا َ

( ) دٓئؾ اإلظجاز ص.99
1
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وفِ َّتَديؿ واف َّتٖخر مقاضع ظدَّ ة مْٓا :تَديؿ افًٍؾ ادوارع( )1وتَديؿ
ادًٍقل بف

()2

وتَديؿ ادًٍقل بف وتٖخره ذم افٍَّْل( )3وتَديؿ افًٍؾ أو افٍاظؾ ذم

افـجرجاين ذم افُنػ ظـ افدَّ ؿائؼ واخلٍايا افتل تُّ ُـ وراء ـؾ
افٍَّْل( .)4ويؼع ُ
اشتخدامَّ ...
افسٔاق وأثره ذم هذه
وإن ظبد افَاهر ذم ظرضف هذه افَوايا يْىِؼ مـ ِّ
اف َّياهرة ؾَد حيسـ اف َّتَديؿ ذم مقضع وؿد ٓ حيسـ ذم مقضع آخر.
ِ
َّ
افقطٍٔة اجلَ ًَمف ِ َّٔة
افقطٍٔة اجلَ ًَمف َّٔة فتَديؿ افًٍؾ ذم شٔاق افٍَّْل تٌاير َ
إن َ
فتَديؿ آشؿ ذم اف ِّسٔاق ذاتف :إذ َّ
إن «تؼديؿ افػعؾ دم افـَّػل ظذ افػاظؾ أو ادػعقل أو
اجلار وادجرور هق كػل فؾػعؾ افقاؿع دم اجلؿؾة دون وجقب كػل هذه إشامءَّ ،أما
تؼديؿ أي مـ افػاظؾ أو ادػعقل أو اجلار وادجرور ؾفق إثبات فؾػعؾ وكػل فألشامء
بذاَتاش(.)5
افـجرجاين احلديث ظـ هذه اف َّياهرة وظذ شبٔؾ ادثال :خيتِػ
ؾهؾ ُ
وؿد ّ

ادًْك باختّلف ما يَع بًد مهزة آشتٍٓام ؾًؾ أو اشؿ؟ ؾ٘ذا بدأت بافًٍؾ ؾَِت:
أؾًِت؟ ـان َّ
افنؽ ذم افًٍؾ ٍٕسف وـان ؽرضؽ مـ آشتٍٓام أن تًِؿ وجقده.

( ) إير :دٓئؾ اإلظجاز  117وما بًدها.
1

( ) إير :ادهدر ٍٕسف ص.121
2

( ) إير :ادهدر ٍٕسف ص126و.127
3

( ) إير :ادهدر ٍٕسف ص.138
4

( ) افتَّديؿ وافتٖخر بغ افَّْحق وافبّلؽة مل افٔان إمحر ص.83
5
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ؾ٘ذا بدأت بآشؿ :ؾَِت :أإٔت ؾًِت؟ ـان َّ
افنؽ ذم افٍاظؾ مـ هق وـان افسدد
ؾٔف( :)1إذ يتَدم آشؿ ذم آشتٍٓام باهلّزة ظذ افًٍؾ ادايض إذا ـان افنؽ ذم
افٍاظؾ ٓ افًٍؾ ويتَدم افًٍؾ ادايض ظذ آشؿ إذا ـان افنؽ ذم افًٍؾ .ؾافًٍؾ
ادايض بًد مهزة آشتٍٓام جيًؾ آشتٍٓام ئٍد مًْك افتَرير وافسٗال ظـ افًٍؾ
فتَرير حهقفف أو ٍٕٔف وأما افسٗال ظـ آشؿ ؾٓق فتَرير ـقٕف ً
ؾاظّل أو ٓ .وؿد

راظك ظبد افَاهر اددفقل افٍَّْز هلذه اف َّياهرة افذي يًد شبب ًا ذم جًؾ افتَديؿ
وافتٖخر آـد(.)2
ِ
وترتقب أجزائف دم آشتػفام معـًك ٓ يؽق ُن
يؽقن فـظ ِؿ افؽال ِم
و«ٓ جيق ُز أن
َ
مـ
اشتخبار وآشتخبار هق
أن آشتػفا َم
ف ُف ذفؽ ادعـك دم اخلز .وذاك َّ
ضؾب َ
ٌ
ٌ
ُ
َ
بغ تؼدي ِؿ آش ِؿ
يػسق
ادخاضب أن ُخيزك .ؾنِذا ـان ـذفؽ ـان ُحمآً أن
احلال َ
ِ
ؿؾت ( :أؿا َم
ؽره إذا َ
وتلخره دم آشتػفا ِم ؾقؽقن ادعـك إذا َ
ؿؾت( :أزيدٌ ؿام؟) َ
ُ
آؾساق دم اخلز ويؽقن ؿق ُفؽ( :زيدٌ ؿام) و(ؿام زيدٌ )
يؽقن هذا
زيدٌ ؟) ،ثؿ ٓ
ُ
ٍ
َ
جقاب وأن تستثبتَف ادعـك
شبقؾ ؾقف إػ
شقاء؛ ذاك ٕكف يم ِّدي إػ أن تستعؿ َؾف أمر ًا ٓ
ً
ظذ ٍ
وجف فقس ظـده ظبار ٌة يثب ُتف َ
فؽ هبا ظذ ذفؽ افقجفش(.)3

( ) إير :دٓئؾ اإلظجاز ص 113و.111
1

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

افًاضل ّ
ظّلم ص.135
( ) دٓئؾ اإلظجاز ص143و.141
3
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وظِٔف خيتِػ مًْك اجلِّة آشتٍٓامٔة تب ًًا دا ئِٓا وـذفؽ احلال ذم اجلِّة
اخلزية وما يع آشتٍٓام هق ما يراد آشتٍٓام ظْف وبذفؽ تُّـ افقطٍٔة اجلًمفٔة
ٍ
مًان إضاؾٔة «ما يعؽس بافرضورة ادعـك ادراد بحقث ٓ
فِتَديؿ وافتٖخر ذم تَديؿ
ؽرت ؾقف افتؼديؿ وافتلخر أو ؽر
يعز ظـ معـك ما إٓ ترـقب خمصقص؛ ٕكؽ فق ّ
َّ
افسـقب وادعـكش(.)1
ذفؽ
ٓختؾ ادعـك ادراد وؾسدت افعالؿة بغ ضردم َّ
َّ
جل ًَمف ِ َّٔة فِ َّتَديؿ واف َّتٖخر ذم إحداث اختّلف ذم بْك
وبذفؽ
تتجذ َ
افقطٍٔة ا َ
افَّْص وهذا آختّلف يق ِّفدُ دٓٓت مل تُـ فتقجد فقٓ ما َّ
بافسـٔب مـ تَديؿ
حؾ َّ
وتٖخر.

( ) افتََّديؿ وافتَّٖخر بغ افَّْحق وافبّلؽة مل افٔان إمحر ص.69
1
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افقطقػة َ
اجل َامفِ َّقة فؾتَّعريػ وافتَّـؽر:
[َ :]2
اهتؿ افّْحاة بافتًَّريػ وافتَُّْر وجاء ظبد افَاهر وـنػ إرسار افبّلؽ َّٔة
ّ
واجلًمف ّٔة هلذه افتَْٔات بإ ًٔا ٕير َّيتف ظذ افَّْحق.
افـجرجاين ـّل ًما ؽر ؿِٔؾ ظـ اف َّتًريػ واف َّتُْر مث ًرا إٓتباه إػ
خهص ُ
افقطٍٔة اجلًمف َّٔة هلذه اف َّياهرة ومـ إبٔات افتل ٕافت ادزية دا حََتف تَْٔاهتا مـ
وطٍٔة مجافٔة بًٔدً ا ظـ ادًاين افِىٍٔة أو افسامٔة أبٔات فِبحسي :يَقل ظبد افَاهر
اص ُػقه ُ
َشاهدوا فف باف َػضؾ ،ثؿ َجعؾقه ـذفؽ مـ
باحلسـ وت َ
ظْٓا« :اظؿدْ إِػ ما ت ََق َ
ِ
ِ
ؽر ّ
َحس ُـ فف َّ
افشعر مـ معـًك
أجؾ (افـَّظؿ) خصقص ًاَ ،
افش ُ
دون ؽره ممّا ُي ْست َ
عر أو ُ
ٍ
ٍ
فطقػ أو حؽؿة أو ٍ
ٍ
ُ
يدخؾ دم افـَّظؿ .
جتـقس أو ؽر َذفؽ مما ٓ
اشتعارة أو
أدب أو
ِ
َؽ ِ
وتلم ْؾف ؾنِذا رأيت َ
رـات إَ ْرُي ّق ِة ِم َّؿ
واشتحسـت ،ؾاكظر إِػ َح
واهتززت
ارحتت
ؿد
َ
َ
َ
َّ
ؿؾت فؽ ـام ؿؾت .اظؿد إِػ
ـاكت؟ وظـدما ذا
أن افذي ُ
ْ
طفرت؟ ؾنِكؽ تَرى ِظقاك ًا َّ
ؿقل اف ُبحسي[ :ادتَارب]
رضائب َم ْـ ؿد ك ََرى
َبؾقكا
َ

تح َرضيبا
ؾام إِ ْن َر َأيـا فِ َػ ٍ

ادرء أبدَ ْت َف ُف احلادثا
ُه َق
ُ

زما َوصقؽًا َو َرأ ًيا َصؾِقبا
ُت َظ ً

شم َد ٍد

لشا َمفق َبا
شامحا ُم ّ
ً
رجك َو َب ً

َت َـ َّؼؾ

دم

ُخ ُؾؼل
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ؾؽافس ِ
ِ
صار ًخا
قػ إن ِج ْئ َت ُف
َّ

وـاف َب ِ
حر إِ ْن ِج ْئ َت ُف ُم ْستَثِقبا

()1

جل ًَمف ِ َّٔة فِتَديؿ وافتٖخر
يًقد شبب احلسـ ذم هذه إبٔات إػ َ
افقطٍٔة ا َ
وافتًريػ وافتُْر واحلذف وافذـر وشقاها مـ رضوب افبٔان وؿد تقخك
ثؿ فطػ مقضع صقابف ،وأتك ملتًك
افبحسي هبا أبقاب افْحق «ؾلصاب دم ذفؽ ـ ّؾفّ ،
(ه َق ادَْ ْر ُء َأ ْبدَ ْت َف ُف
يقجب افػضقؾة .أؾال ترى َّ
أن أول رء يروؿؽ مـفا ؿقففُ :
احل ِ
َْ
ات( ،ثؿ ؿقففَ ( :تـَ َّؼ َؾ ِدم ُخ ُؾ َؼ ْل ُش ْم ُد ٍد)بتـؽر افسمدد ،وإضاؾة اخلؾؼغ إفقف ،ثؿ
اد َث ُ
ؿقفف):ؾؽافسقػ( ،وظطػف بافػاء مع حذؾف ادبتدأ؛ ٕن ادعـكَ ٓ :حمافة ؾفق ـافسقػ،
ثؿ تؽريره افؽاف دم ؿقفف(:وـافبحر( ،ثؿ إكَّف ؿرن إػ ـؾ واحد مـ افتشبقفغ ذ ًضا
جقابف ؾقف ،ثؿ إكَّف أخرج مـ ـؾ واحد مـ افؼضغ حآً ظذ مثال ما أخرج مـ
صارخا) هـاك ومستثق ًبا هاهـاش(.)2
أخر ،وذفؽ ؿقفف):
ً
يتٖت آشتحسان ذم هذه إبٔات مما اصتِّت ظِٔف مـ مً ٍ
ان شامٔة أو مـ
مل َ
حُّة وإًٕم بٖثرها ذم افَارئ وما ب ّثتف ؾٔف مـ أرحئة ...ؾَد ترابىت ادًاين مع
جل ًَمف ِ َّٔة
افسٔاق :مما أـسب هذه إبٔات روَٕٓا افذي دمذ َ
بافقطٍٔة ا َ
افهٔاؽة ومع ِّ
فِتَْٔات ادقجقدة ذم افَّْص.

افهِٔب :افنديد .دٓئؾ اإلظجاز
افَّضيب :افَّْقع مـ َّ
( ) َّ
افَّسيعَّ .
افقء .افقصٔؽَّ :
1

ص84و.85
( )2ادهدر ٍٕسف ص85و .86
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وإن تقخل مًاين افْحق ووجقهف ادختٍِة شبب رئٔس مـ أشباب حسـ
افَّْيؿ و«افػروق وافقجقه ـثرة فقس هلا ؽاية تؼػ ظـدها ،وَّناي ٌة ٓ جتد هلا ازديا ًدا
ثؿ اظؾؿ أن فقست ادز ّية بقاجبة هلا دم أكػسفا ،ومـ حقث هل ظذ اإلضالق،
بعدها ّ ،
وفؽـ تعرض بسبب ادعاين وإؽراض افتل يقضع هلا افؽالم ،ثؿ بحسب مقؿع
بعضفا مـ بعض واشتعامل بعضفا مع بعض.
تػسر هذا :أكّف فقس إذا راؿؽ افتـؽر دم (شمدد) مـ ؿقفف(:تـ ّؼؾ دم ُخ ُؾؼل
شمدد)  ،...ؾنكّف جيب أن يروؿؽ أبدً ا ،ودم ـؾ رء  ،...بؾ فقس مـ ؾضؾ ومز ّية،
ّإٓ بحسب ادقضع ،وبحسب ادعـك افذي تريد وافغرض افذي تممش( ،)1ؾَد ختتِػ
جل ًَمف ِ َّٔة فِ َّتًريػ وفِ َّتُْر وؾ ًَا دقؿًٓا ذم افُّلم وهذا يٌِل احلُؿ افًام
َ
افقطٍٔة ا َ
بافسٔاق.
وادىِؼ ذم تَٔٔؿ افقطٍٔة ؾتحَٔؼ اف َّتًريػ واف َّتُْر وطٍٔة مجاف َّٔة مَٔد ِّ
ومـ ادٓؿ اإلصارة إػ َّ
افسـٔب
أن اجلرجاين ِتدَّ ث ظـ أحقال تهٔب َّ
اف ٌُِّقي ؾتحَؼ وطائػ مجاف َّٔة ومـ هذه إحقال :احلذف ِّ
وافذـر

()2

افَك

افٍهؾ وافقصؾ(.)4

( ) دٓئؾ اإلظجاز ص.87
1

( ) إير :ادهدر ٍٕسف ص 146وما بًدها.
2

( ) إير :ادهدر ٍٕسف ص 328وما بًدها.
3

( ) إير :ادهدر ٍٕسف ص222وما بًدها.
4
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وجيب افتٖـٔد َّ
افسٔاق
أن افقطائػ اجلًمف َّٔة فُؾ مـ هذه إحقال تتًِؼ ذم ِّ
ِّ
ؾُِؾ شٔاق خهقصٔتف ثؿ َّ
إن فٔست هذه إحقال مق ِّفدة وطائػ
افقاردة ؾٔف
مجافٔة بادىِؼ ..وهذه افٍُرة مُررة بُثرة ظْد اجلرجاين :إذ ـان بًد ضرحف فٍُرة
افسٔاق هق ما يسٓؿ ذم وجقد افقطٍٔة اجلًمفٔة :مما يًْل رضورة
ما يًقد فٔٗـد أن ِّ
إدراك َّ
أن افُّلم ظذ إدب أو افتْير ؾٔف ٓ يسًك فس ِّـ حَائؼ :ؾبغ إدب
وافَقاظد صداؿة مزيٍة.
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افقطقػة اجلامف َّقة فؾصقرة إدب َّقة:
راب ًعاَ :
ٍ
ِ ِ
بًْاية جدّ ـبرة بغ افًًِمء وافدَّ ارشغ :دا هلا مـ ٍ
أثر
افهقرة إدب َّٔة
َحي َٔت ُّ
ٍ
ً
ؾوّل ظـ وطٍٔتٓا
جِٔؾ ذم رشؿ افٍُرة وافتًَّبر ظـ مُْقٕات افٍَّْس وِتِٔة افَّْص
اجلًمف َّٔة ادتّ ِّثِة ذم جذب ادتِ َِّل وذم ضريَة اتِّساؿٓا مع شقاها مـ افتَِّْ َّٔات ادقجقدة ذم
افَّْص :مإح ًة شّة (إدب َّٔة) دا اـتٍْٓا مـ ـّلم و«افصقرة خالص ُة ِ
جتر ٍبة مجاف َّقة دم
ُ
َّسقج احلل ادتـامل وتق ِّفد افدِّ ٓٓت ،وٓ يؿؽـ إدراك أبعادها
كص
تتػاظؾ بـاه فتشؽِّؾ افـ َ
ٍّ
إٓ دم إضار افـِّظام افـَّيص دم صقرتف افؽؾ َّقة وافـَّامذج وإُضر ادعرؾ َّقة واخلؾػ َّقات
وادامرشات اداد َّية واحلقات َّقة فؾؿبدعش(.)1
َّ
فِهقرة إدب َّٔة ّ
آختّلف يتبع ضريَ َة اإلبداع ؾَد ًيًم
وإن
َ
افرؤى ُّ
وؿد اختٍِت ُّ
ـان ُ
ادجردة/افًَِ َّٔة افتل
افهقر
احلز أـز أ َّما ؾًٔم بًد ؾَد صاظت ُ
َّ
ادٔؾ إػ افتَّهقير ِّ
يهًب إدرا ُـٓا مـ افَراءة إوػ وخر مثال :أيب مت َّام ذم اشتًاراتف افٍريدة..
ُ
ِ
ِ
وصٍِّْت
افهقر إدب َّٔة ُ
وؿد ُصٌ َؾ افُّْ ََّاد وافدَّ ارشقن ذم احلديث ظـ أؿسام ُّ
ُ
بغ إٔقاظٓا وإسافت ؾًٔم تّل مـ ظهقر :مثؾ ِّ
(افنًر
تؼح
ٍات
ادٗ َّف ُ
وتقازن َ
ُ
افنًر) و(َٕد ِّ
وافنًراء) و(افبٔان وافتَّبٔغ) و(افبديع) و(ظٔار ِّ
ُّ
افنًر) و(ادقازٕة بغ أيب
افهْاظتغ) و(أرسار افبّلؽة) (ودٓئؾ
متَّام واف ُبحسي) و(افقشاضة) و(ـتاب ِّ
اإلظجاز)...إفخ

افَّسدي واإلٕنائل حسـ إبراهٔؿ إمحد ص.633
( ) أدب َّٔة افْ ِّ
َّص افَّْثري ظْد افتَّقحٔدي َّ
1
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افهقرة ُيِحظ َّ
افهقرة
أن اجلاحظ جًؾ ُّ
وبافًقدة إػ بدايات احلديث ظـ ُّ

ِ
صًرا( )1ؾىبًٔة ِّ
افهقرة.
افنًر تستدظل وجقد ُّ
شّ ًة مـ شًمت افُّلم فُٔقن ً

ً
تْاوٓ ب ًِّْٔا :إذ رأى َّ
أن
افسبؼ ذم تْاوهلا
وؿد ـان ٓبـ ؿتٔبة (ت276هـ) َؿ َه َ
ب َّ
وحسَْٓا مـ أشباب ظِ ِّق افَهٔدة(.)2
افهقرة ُ
جقد َة ُّ
ِ
منرا إػ وطٍٔة
افـجرجاين (ت366هـ)
و ُيى ُّؾ افَايض ظع بـ ظبد افًزيز ُ
ً
ِ
وافرصاؿة(.)3
ُّ
افهقرة ومجاف ّٔتٓا ادتحََة مـ جدِّ هتا :ممَّا يُسبٓا اف ُِّىػ َّ
يًزون ظـ ادٍٓقم بًم
ؿديًم مهىِح ُّ
افهقرة صائ ًًا :إذ ـإقا ِّ
ومل يُـ ً
ُ
افهقرة
ظِؿ افبٔان مـ تنبٔف واشتًارة وـْاية وجماز وبذا ارتبىت ُّ
ينتّؾ ظِٔف ُ
ِ
افؼح وافتَّقضٔح «ؾفل صقرة تزيقـقة ؽر
كت وطٍٔ ُتٓا ذم َّ
بافبّلؽة ـًم ُح َ
ظضقية دم جسد افؼصقدة افتؼؾقدية يؿؽـ اؿتالظفا مـ شقاؿفا دم افؼصقدة مع
احتػاطفا بؼقؿتفا افتزيـقة افتل تقضح وتدظؿ افػؽرة افتؼريريةش(.)4
إبرز ذم افتَّٖصٔؾ دٍٓقم
َجاوز هذه افَّْيرة إٓ مع ظبد افَاهر وهق اف ًَ َِ ُؿ
ومل ُتت
ُ
ْ
افهقرة
أي ظْاية! وـان ُ
ؽرض ُف مـ ـّلمف ظـ ُّ
افهقرة ؾَد أوػ هذا ادٍٓقم ظْاي ًة َّ
ُّ
بقان ِ
ُ
ُ
وتػسقش(ٕ ،)5اظ ًٔا ظذ
جتتؿع
وتتػؼ؛ ومـ أيـ
ختتؾػ
أمر ادعاين ـقػ
ُ
وإٔقاظٓا هق « ُ
ُ
( ) إير :احلٔقان 131/3و.132
1

افنًر ُّ
( ) إيرِّ :
وافنًراء  84/1و.85
2

( ) إير :افقشاضة بغ ادتْبل ُ
وخ ُهقمف ص39و.343
3

افرمز ذم ِّ
ؽسان ؽْٔؿ ص.61
افنًر افٍِسىْٔل احلديث وادًاس ّ
() ّ
4

( ) أرسار افبّلؽة ص.26
5
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َ
حل ْس َـ ذم ِّ
افنًر إػ ما يتوُّْ ُف مـ ا ِحلُّة وإخّلق ويَ ُِّقن اهتًممٓؿ
َم ْـ
يْسبقن ا ُ
وافهقر واتِّساؿٓا(.)1
ببٓاء إفٍاظ ُّ
ثؿ َّ
إن ِّ
صعرا إذا جاءت
فِنًر خهقص َّٔة ذم ظرض إؾُار :و«فقست افػؽرة ً
ِ
ِ
ظؾؿ وؾؾسػ ٌة ،وإكَّام ِّ
خصائص
تصقير
عر دم
افش ُ
ـام هل دم افعؾؿ وادعرؾة ،ؾفل دم ذفؽ ٌ
ٍ
ِ
ِ
تتحقل دم ذهـ َّ
يؾق َُّنا
وفطاؾة ـام
افؽامـة دم هذه افػؽرة ظذ د ِّؿ ٍة
اجلامل
افشاظر افذي ِّ
َّ
ِ
ِ
ُ
أرسارهاش(.)2
كاحقة
ويتـاوهلا مـ
بعؿؾ كػسف
َّ
وبًم َّ
أن ِّ
ؾ٘ن هذه اف َّىريَة ظِٔٓا مدار
افنًر هق ضريَ ٌة خمهقص ٌة ذم افُّلم
َّصقير وافص ِ
ِ
َ
ُ
أن « َ
افَّْاش ذفؽ َّ
عز
وأن
شبقؾ افت
شبقؾ افؽال ِم
قاؽةَّ ،
شبقؾ ادَعـك افذي ُي َّ
ِّ
افقء افذي يؼع افتَّصقير وافصق ُغ ؾقف؛ ِ
ـافػضة َّ
ظـف ُ
شبقؾ َّ
وافذهب ُيصاغ مـفام خات ٌَؿ أو
َّ
ُ
ُ
ّظر دم َص ْقغ اخلاتؿ ودم َج ْقدة افعؿؾ و رداءتف ،أن
أن ُحم ًآ إذا أكت
َ
ِش َق ٌار .ؾؽام َّ
أردت افـ َ
ِ
تـ ُظر إػ ِ
احلامؾة فتؾؽ افصقرة أو َّ
افذهب افذي وؿع ؾقف ذفؽ افعؿؾ وتؾؽ
افػ ّض ِة
َ
ِ
أردت أن ِ
ِ
افصـعة ،ـذفؽ ٌ
جمرد
مؽان
تعرف
حمال إذا
َ
َ
َّ
تـظر دم َّ
افػضؾ وادز َّية دم افؽالم أن َ
تؽقن ؾِ َّض ُة هذا أجقد ،أو َؾصف أكػس ،مل
ؾضؾـا خامتًا ظذ خا َتؿٍ ،بلن
معـاه ،وـام أكَّا فق َّ
َ
ً
ؾضؾـا بقتًا ظذ بقت مـ أجؾ
يؽـ ذفؽ
تػضقال فف مـ حقث هق خاتَؿ ،ـذفؽ يـبغل إذا َّ
ً
تػضقال فف مـ ُ
صعر وـال ٌمش(.)3
معـاه ،أن ٓ يؽقن
حقث هق ٌ

( ) إير :دٓئؾ اإلظجاز ص251و.252
1

افراؾًل ص.223
( ) وحل افَِؿ مهىٍك صادق َّ
2

( ) دٓئؾ اإلظجاز ص254و.255
3
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وح ْذ ِؿف افذي يرب ُٖ ِ
افػ ٕمار ٌة ظذ ِد َّؿة ؿائِِ ِف ِ
ِ
افقفقج
بٍْس ِف ظـ
افس َ َ
إن افُّل َم َّ
ِ
ِ
افن ِ
ُ
مٍاضِة َّ
يب:
وادوّقن :إذ
ُؾ
ذم
يدرك أمه َّٔ َة ـّل إمريـ ذم ُصْ ِع افَّْص إد ِّ
ِ
ِ
ْاظات إُخرى مقازٕ ٌة مؼوظ ٌة ما دام ِّ
افنًر صْاظ ًة
وافه
إدب
ؾادقازٕ ُة بغ
ِّ
ِ
ِ
بغ
مًٔار افت
افهٔاؽ ُة هل
ٍَّاضؾ َ
ادُقٕة مْٓا و ِّ
افهْ ِع ٓ ادادة َّ
تتحُؿ بجقدهتا ضريَ ُة ُّ
ُ
ُ

ُ
ٕص ما وظـ
افُّلم وفٔس فًِّْك ذم ذفؽ ٕهٔب ؾًُم
رس أدبَّٔة ٍّ
يتساءل افَّْاؿدُ ظـ ِّ
ِ
ِ
مًرؾة اخلاتَؿ ومجافَّٔات مُـِ ّقٕاتف
افهائ ِغ ذم
شبب جقدتف ؾُذفؽ إم ُر ظْد َّ
افقء وظـ ـْف ٕيّف وإتيامف ذم
افَّضورة تَتيض ذم مْٓجف افبحث ظـ مُـ ّقٕات َّ
و َّ
صقرتف افِّْٓائـَّٔة افتل اـتِّت ؾٔٓا ظِّـٔ َّ ُة اإلخراج وهذه افًِّٔ َّ ُة ـ ُِّٓا ُتس َّّك ذم
(افهٔاؽة)(.)1
ََّدي
وافبّلؽل بـ ِّ
ادقروث افْ ِّ
ِّ
يسؾخ ادعـك مـ افبقت
افهقرة أمه ّٔ ًة بٍّردها و«ٓ
ُ
افـجرجاين ُّ
وبذا ٓ يقيل ُ
ٍ
يـظر إػ افصقرة افتل ُجت ُ
ِّ
ؿؾ اف َّؾػظ
آخر ،وإكَّام
افش ِّ
ُ
ثؿ يؼاركُف بادعـك دم بقت َ
عري َّ
بؿعـاهش( :)2ذفؽ َّ
فِسٔاق ادقجقدة ؾٔف ؾّل بدَّ مـ
أن أمه َّٔتٓا ووطٍٔتَٓا تتحد ُد وؾ ًَا ِّ

آِتاد افًوقي بغ ادًْك وادبْك ِّ
ِّ
ـاِتاد اف ُّروح واجلسد  :فتحَؼ وطٍٔتٓا افُامْة
()3

بهٔاؽتٓا وشٔاؿٓا وذم ضريؼ تقـٔد ادًْك وتَريره

()4

و«افقطقػة دم تعافؼفا مع أدب َّقة

حمّد ظ َّباس ص44و.45
( ) إير :إبًاد اإلبداظ َّٔة ذم مْٓج ظبد افَاهر اجلُرجاين َّ
1

( ) افًّلؿة بغ مَقٓت ظبد افَاهر افََّْد َّية وافبّلؽ َّٔة وصًر اف َّىائٔغ ظايل بـ رسحان
2

اف َُرر ص.777
( ) إير :ظّقد ِّ
حمّد بـ مريز احلارثل ص. 327
افنًر افًريب َّ
3

( ) إير :دٓئؾ اإلظجاز ص71و.72
4
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اخلطاب ،جيب أن حتؼؼ متثقؾغ مها :افبالؽ َّقة واإلبالؽ َّقة؛ إؿـاع افعؼؾ وإمتاع افعاضػة ظذ
افهٔاؽة بٔد َّ
أن
أن تؽقن افغؾبة افـِّفائ َّقة فؾبالؽقة بغالؾفا اإلمتاظلش( ،)1ؾإدب تهًْف َّ
افهٔاؽة هلا وطٍٔة دٓف َّٔة :إذ «ٓ تؽتػل افصقرة بإكقاع افبالؽ َّقة ادعروؾة ،...إكَّام
هذه ِّ
جيب أن ُجت ِّسد افتَّجربة ِّ
أخاذ ف ُف ِدٓٓت ما ورائ ّقةش(.)2
افشعر ّية واحلقاة افشعقر ّية دم ؿـا ٍع َّ
ادًاير افبّلؽ َّٔ َة ذم ِتديد
يتجاوز
ؾُرا
ََّدي
تىق َر
ُ
افقظل افْ ُ
وظِٔفّ ..
وأثّر ً
َ
ُ
َ
وتقشًت ِدٓفتٓا وأضحك
افهقرة ووطٍٔتٓا اجلًمف َّٔة :إذ تٌرت افَّْيرة إفٔٓا
ُّ
َّ
اإلؽراق ذم ؽّقضٓا هق ما ُيُسبٓا بريَٓا وجاذبٔتٓا :ذفؽ َّ
ُ
إصقاء ادشسـ َة دم
أن «
َ
اجلـس ،ادتػؼ َة دم افـقع ،تستغـل بثبقت َّ
افشبف بقـفا ،وؿقام آتػاق ؾقفا ،ظـ تعؿ ٍؾ
واحل ْذق ،وافـظر ي ْؾ ُطػ و ِ
وتلمؾ دم إجياب ذفؽ هلا وتثبتف ؾقفا ،وإكام افصـعة ِ
يد ّق ،دم
َ
َّ
ُ َ
ُ
كسب
أن ُجتؿع
أظـاق ادتـاؾرات وادتبايـات دم ِر ْبؼة ،وتُع َؼد بغ إجـب ّقات معاؿدُ َ

ذؾت صـع ٌة ،وٓ ُذـر بافػضقؾة ٌ
ُ
ظؿؾ ،إٓ َّٕنام ُيتاجان مـ ِد ّؿة افػؽر
وص ْبؽة ،وما ُ
َاو َهلام
و ُفطػ افـظر كَػاذ اخلاضر ،إػ ما ٓ ُيتاج إفقف ؽرمها ،وُيتؽامن ظذ َمـ ز َ
وافطافب هلام مـ هذا ادعـك ،ما ٓ ُيتؽؿ ما ظدامها ،وٓ يؼتضقان ذفؽ إّٓ مـ جفة
افهقرة هق افبًد بغ ضرؾٔٓا :مما يستِزم
إجياد آئتالف دم ادختؾػاتش( ،)3ؾًم يهْع ُّ
افهقرة بٔان ادًْك
رسها :إذ فٔست وطٍٔة ُّ
افتٍُر وإرجاع افبك ـرتغ فِقفقج ذم ِّ
وتقضٔحف ؾٓل افتل ترشؿ افٍُرة وتهْع ِّ
افنًر ثؿ ّإَّنا «مؽقن مـ ادؽقكات
افَّسدي واإلٕنائل حسـ إبراهٔؿ إمحد ص.114
( ) أدب َّٔة افَّْص افَّْثري ظْد افتَّقحٔدي َّ
1

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

( ) أرسار افبّلؽة ص.148
3
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افعضقية دم افؼصقدة ؿد متـح اخلزة وؿد جتعؾ افشعقر أظؿؼ إزاء ؿض َّقة ما وؿد تؼقي
اإلدراك أو حتؿؾ افػؽرة ذاَتا أو افعاضػة ذاَتاش(.)1
ُ
افهقر ووطٍٔتِٓا
افـجرجاين
وهُذا أصبح
يدور حقل خهائص ُّ
احلديث مع ُ
ُ
َّص ؾَط أو َ
ربط
افسابؼ هلا افذي أحاهلا زيْ ًة فِْ ِّ
اجلًمف َّٔة :إذ دماوزت ُّ
افهقرة افتََّٔٔؿ َّ
ِ
ؾِِهقرة ِّ
ؾساده
افنًر َّية أث ٌر ذم ُح ْس ِـ افَّْيؿ أو
افؼح وافتٍَّسر
وطٍٔتٓا باف َُدرة ظذ َّ
ُّ
وذم متٔٔز ِّ
افنًر مـ شقاه مـ افَقل.

افرمز ذم ِّ
ؽسان ؽْٔؿ ص .62
افنًر افٍِسىْٔل احلديث وادًاس ّ
() ّ
1
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فؾؿجاز:
[َ :]1
افقطقػة اجلامف َّقة َ
َ
َ
دون اإلصارة إػ افـّـُـه َىِح أحٔإًا
ؿديًم مٍٓقم ادجاز
تْاول افًًِم ُء
ً
ً
افقطٍٔة اجلًمف َّٔة هلذه
خجقٓ
متحدَّ ثغ حدي ًثا
ُ
يْىِؼ مـ افَّْحق ذم افٌافب مع إؽٍال َ
ِ
ِ
وذحٓا دون
افهقرة ادجاز َّية
افتَْ ّٔة افبّلؽ َّٔة و ُم
َ
ُتٍغ باإلصارة إػ مقاض ِع ُّ
افتىرق إػ أثر افسٔاق ؾٔٓا( .)1ومع ظبد افَاهر ِ
يْو ُج هذا ادٍٓق ُم أـثر :ؾَد َ
صٌؾ
ِّ

مًٓم ذم ـتب افبّلؽة وافََّْد وفَُّْف مل يٖخذ صقرتف افًِّٔ َّة افدَّ ؿَٔة َّإٓ
ُ
ادجاز حٔ ّ ًزا ًّ
مستقدع
تقصؾ إفٔف
ُ
مع ظبد افَاهر( ،)2افذي أؾا َد ممَّـ شب ََف مـ افًًِمء واشتًان بًم َّ
افبٔاين.
ثّر ظَقهلؿ وشًك إػ تٖصٔؾ هذا ادٍٓقم
ِّ
ٍ ُ
وؿعت فف دم َو ْضع
ؽر ما
ْ
وادجاز ظْد ظبد افَاهر هق« :ـؾ ـؾؿة أريدَ هبا ُ
ٍ
ٍ
زت هبا ما
ت :ـؾ
وإن
دالحظة بغ اف ّثاين
واضعفا،
ـؾؿة ُج َ
صئت ؿ ْؾ َ
َ
وإولْ ،...
ّ
َ
تستلكػ ؾقفا وض ًعا،
وؿعت فف دم َو ْضع افقاضع إػ ما مل تقضع فف ،مـ ؽر أن
ْ
ٍ
ت فف دم وضع واضعفاش(،)3
دالحظة بغ ما ُ ُجت ّقز هبا إفقف وبغ أصؾفا افذي ُو ِض َع ْ
( ) إير :افُتاب شٔبقيف 163/1و336و .337واف ًُ ّْدة ذم حماشـ ِّ
افنًر وآدابف وَٕده
1

ُ
افسائر ذم أدب افُاتب
احلسـ بـ رصٔؼ افَرواين إزدي 265/1وما بًدها.
وادثؾ َّ
وافناظر ضٔاء افدِّ يـ بـ إثر 71/2و .72وِترير افتَّحبر ذم صْاظة ِّ
َّ
افنًر وافَّْثر وبٔان
إظجاز افَرآن ابـ أيب اإلصبع ادكي ص 457وما بًدها.
( ) إير :ظبد افَاهر اجلُرجاين بّلؽتف وَٕده أمحد مىِقب ص.139
2

( ) أرسار افبّلؽة ص351و.352
3
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ؾادجاز هق ـِّة اش ُت ِ
ً
اشتًًمٓ ؽر حََٔل مع وجقد صِة بغ ادًْك احلََٔل
ًّ َِت
افـجرجاين افًّٔؼ هلذا ادٍٓقم افبٔاين :افتَّٖ ُّمؾ افذي
وادًْك ادجازي.
وادّلحظ تٖ ُّمؾ ُ
َ
بس ًَ ِة أؾَف وٕهاظة ؾُره ود َّؿتِف ذم اشتخدام إفٍاظ ؾُان تًريٍف ادجاز ـًم
يق َ
ًّريػ جام ًًا مإ ًًا.
يْبٌل أن يُقن افت
ُ
ِ
افٍرق
ؿك
افـجرجاين تً َ
ويْتَدُ ُ
ريػ َمـ شِ ٍَف فِحََٔة وادجاز :إذ اظتادوا َ
إن «احلؼقؼ َة أن ُي َؼ َّر اف َّؾػظ ظذ أصؾف دم افؾغة ،وادجا َز أن ُي َ
بًْٔٓم بافَقلّ :
زال ظـ
ِ
ِ
َعؿ َؾ دم ِ
حر ،ويراد
ؽر ما ُوض َع فف ،ؾقؼال :أشدٌ  ،ويرا ُد بفُ :صجاع؛ و َب ٌ
مقضعف ،و ُي ْست َ
واشتَرت ذم افٍُّْقس بٔد ّ
أن افهحٔح
افرؤية فِّجاز
َّ
بف :جقادش( ،)1وؿد صاظت هذه ُّ
فػظ (أشد) ؿد اش ُت ِ
ظذ ِخّلؾف؛ «وذاك أكَّا إذا ح َّؼؼـا مل كجدْ َ
وافبت دم
عؿ َؾ ظذ افؼطع
ِّ
ؽر ما ُو ِض َع فف؛ ذاك ٕكَّف مل ُجي َع ْؾ دم معـك ُ
(صجاع) ظذ اإلضالق ،وفؽـ ُج ِع َؾ
ِ
افر ُ
فؾرجؾ أكَّف دم معـك إشد ،وأكَّف ـلكَّف
جؾ
بشجاظتف أشدً ا؛ ؾافتَّجق ُز دم أن ا َّد َ
ظقت َّ
َّ
هق دم ؿقة ؿؾبفِ ،
ظر ٓ َي ِ
عرض فف ،وهذا إن
أن
َ
وصدَّ ة َبطشف ،ودم َّ
َّ
اخلقف ٓ ُخيامره وافذ َ
جتقزٌ مـؽ دم معـك اف َّؾػظ ٓ فؾػظش(.)2
حص َ
ؾتّ ،
أكت َّ
فٍظ إػ ٍ
َٕؾ مًْك ٍ
افقطٍٔ ُة اجلًمف َّٔ ُة فِّجاز َ
يتبغ ْ
فٍظ
أن فٔست َ
وذم هذا َّ
باق ظذ مًْاه وإًَّٕم افتَّجقز ذم ادظاء ٍ
أن اف ٍَِّظ ٍ
آخر :ذفؽ َّ
صٍة فٍِظ ؾِٔس ادَهق ُد
ِّ
ُّ
َ
(أشد) اش ُت ِ
ٍ
(رأيت أشدً ا) َّ
ًّ َؾ ذم ؽر ما ُو ِض َع فف :أي أن إشد رجؾ
أن فٍظ
ذم:
ُ
( ) دٓئؾ اإلظجاز ص.266
1

( ) ادهدر ٍٕسف ص.367
2
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افر َ
بًّْك صجاع وإًَّٕم ادَهق ُد هق ا ِّدظاء َّ
صار مـ جْس إشد حََٔ ًة فف
جؾ َ
أن َّ
َّجقز ذم مًْك اف ٍَِّظ ٓ ذم اف ٍَِّظ ِ
ٍٕسف وهذا يٗـد ادًْك
ضبًٔتف وصٍاتف ؾافت ُ
ويَرره.
َّ
تتحَؼ ذم تٖثرها ذم افبِْٔة افدٓف َّٔة
فِهقرة ادجاز َّية
ُ
افقطٍٔة اجلًمف َّٔة ُّ
إن َ
جمرد
َّ
وافسـٔبة فَِّْص :ممَّا يستِزم افتٍُّر ذم هذه ُّ
افهقرة افتل تْٖى أن تُقن وطٍٔتٓا ّ
َٕؾ فٍِظ إػ ٍ
ٍ
فٍظ آخر :إذ ّ
تتجذ وطٍٔة ادجاز با ّدظاء صٍة رء فقء آخر ومـ هْا
يوؿ
بات ادجاز يتّ ّٔز ظـ احلََٔة ببّلؽتف افٍائَة ،ؾٓق «أبؾغ مـ احلؼقؼةش( :)1إذ
ُّ
ٕيا َمغ ِدٓف َّٔغ( :ادًْك) وهق افدِّ ٓفة ادٍٓقمة وافـ ُّدرـة مباذ ًة مـ طاهر اف ٍَِّظ
وفَُّْٓا فٔست ادَهقدة وإًَّٕم ضريؼ يَق ُد إػ افِّْيام افدِّ ٓيل اف َّثاين (مًْك ادًْك) افذي
هق افدِّ ٓفة افـّـُـستسة افتل يهؾ إفٔٓا ّ
افذهـ بافتَّٖ ُّمؾ وافتٍَُّر وهل ادَهقدة ذم
افُّلم.
إذن يَقم ادجاز ظذ رـٔزتغ؛ « ُ
بافصقاؽة اف َّؾػظ َّقة وإخرى
تتصؾ إحدامها ِّ
بحرـة افعؼؾ وؿدرتف آشتـباضقَّةش( )2وافًّلؿة بغ افِّْيامغ افدِّ ٓفٔغ ظّلؿة ترابط:
إذ افدِّ ٓفة اف َّياهر َّية ُتٍيض بافتَّٖ ُّمؾ إػ افدِّ ٓفة افـ ُّـستسة ؾـ «ادعـك إول ٓ يـاشب
افسقاق بؾ يؽرسه وجيعؾف ً
حمآّ ،أما ادعـك افثاين ؾر ّده إػ حظرة اإلمؽان
ِّ
وآكسجام ،...وادجاز بلكقاظف خروج ظذ صػرة افؾغة ويؼع ظذ ادستقى افدّ ٓيل،...
( ) دٓئؾ اإلظجاز ص.367
1

حمّد ظبد ادىِب ص.81
( ) ؿوايا احلداثة ظْد ظبد افَاهر اجلُرجاين َّ
2
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أداء فقطائػف
[وهق
ٌ
اكحراف] يعقد فؾسقاق متاشؽف ،...بؾ جيعؾف أؿقى وأـثر ً
ِّ
تًّؼ ادًْك وتواظػ افتٖثر ذم افَارئ ـًم أَّنا تْتج
افشعر َّيةش( ،)1و ُّ
افهقر ادجاز ّية ّ
افقطٍٔة اجلًمف َّٔة فِهقر ادجاز ّية
ٕها خمتِ ًٍا
مٌايرا ظـ ادٖفقف وبافتٖـٔد فٔست َ
ًّ
ً
ج ِّٓا شقاء :ؾٓل تتٍاوت بٖمهٔتٓا وظَّٓا وؽْاها افدٓيل وذفؽ يرجع فسٔاق
افهقرة ؾٔف.
ورودها ومقؿع ُّ
ادًز ظْٓا جماز ًّيا
وؿد حِؾ ظبد افَاهر صقاهد ـثرة وؿارن بغ افٍُرة َّ
فٔقضح آختّلف ذم افقطٍٔة افدٓف َّٔة واجلًمف َّٔة بغ
ادًز ظْٓا حََٔ ًة:
ِّ
وافٍُرة َّ
ادجاز واحلََٔة وؿد ـان افتٍَّؤؾ فهافح افتًَّبر ادجازي :دا حيِّف مـ وطٍٔة
مجاف َّٔة تتّثؾ ذم افبّلؽة وافدِّ ؿة ذم افتًَّبر وؾًٔم يُسبف فَِّْص مـ روظة خترجف ظـ
رتابة افُّلم افًادي()2؛ ؾٍل ؿقل افٍرزدق[ :افؽامؾ]
اخ ُ ِس َط افس ُ ِ
اءكا
ُي ِؿل إذا ْ
َْ
ققف ك َس َ

َرضب تَطر َفف افس ِ
قاظدُ ْأر َظ ُؾ
ْ ٌ
ُ َّ

()3

افَّضب خّل ًؾا فِحََٔة َّ
أشْد َّ
بافَّضب ٓ
بٖن احلًمية ّ
افناظر ؾًؾ احلًمية إػ َّ
يَقم هبا شقى اإلٕسان وفق ُأريدَ افتًَّبر ظـ ادًْك افذي ؿهدَ ه َّ
تًبرا ظذ
افناظر
ً
( ) ظِؿ إشِقب وافَّْيرية افبْائ َّٔة صّلح ؾوؾ .583/2
1

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

ص294و296و333و  427و429و.463
أهقج ٓ ُيبايل ما
رضب
افسٔػ :ش َِّف .أرظؾ :أي يريد
َ
ٌ
( ) ادهدر ٍٕسف ص  .295اخسط ّ
3

أصاب.
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ٍ
برضب تطر فف
افسققف كساءكَا
وجف احلََٔة ٓ ادجاز ـٖن ُيَال« :كحؿل إذا ُ
اخس َط ّ
افسقاظد أرظؾش( :)1فتّلصت اف َّىاؿة افدٓف َّٔة واجلًمف َّٔة فَِّْص.
ّ
دجاز إحرا ًؾا ظـ آشتخدام اف ٌُِّقي ادٖفقف ؾًم حاج ُة افَّْص
وإذا ـان ا ُ
وافَارئ إػ هذا افٍـ افبٔاين؟ ِ
ومل َ َ
ـان افتًَّبر ادستس هق إبِغ؟
ِّ
ِّ
إن رصدَ افقطٍٔة اجلًمفٔة فِّجاز يُنػ ظـ ضاؿتف ِ
َّ
افدٓفٔة افًافٔة :إذ إِّٕف
َّ
َ
َ
حيَؼ فِّجاز تِؽ ادز َّية
ويٍتح
ُيثري افدِّ ٓفة
ادجال أما َم افًديد مـ افتَّٖويّلت :ممَّا ُ
ُ
افتل ٓ تقجد ذم افُّلم احلََٔل و«تعدد افدٓفة يمشس ذظقة ادجاز مـ كاحقة،
()2
متْح افٍرصة
َّٖويع مجاف َّٔ ًة ُ
وُيدد وطقػتف مـ كاحقة ثاكقةش وؿد يؤػ ذفؽ افبًدُ افت ُّ

مرات ظدّ ةٓ :شتُناف مٌافَٔٓا ؾَد يهىاد ادجاز ادًْك افدَّ ؿٔؼ
فتد ّبر افُّْهقص َّ
ادراد وحيَؼ اؿتها ًدا فٌق ًيا ذم ظِّـَّٔة افتَّخاضب وآتِّهال(.)3
افـجرجاين وتًَّف بىبًٔة ادجاز وبقطٍٔتف اجلًمف َّٔة
وظِٔف َّ ُ
يتبغ ٕوج رؤية ُ
ادسّٓة ذم إثراء افَّْص دٓف ًٔا وأخذه إػ دوحة إدب..

( ) دٓئؾ اإلظجاز ص.295
1

( )2ادرايا ادَ ًّرة ظبد افًزيز محقدة ص.393
( ) إير :اف ُّثْائ َّٔات ادتٌايرة ذم ـتاب دٓئؾ اإلظجاز فًبد افَاهر اجلُرجاين دخلقش جار اهلل
3

حسغ دزه يل ص.324
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افقطقػة اجلامف َّقة فالشتِعارة:
[َ :]2
َّ
ؿديؿ ِؿدَ م افدِّ راشات افَرإٓ َّٔة واف ٌُِّقية وإدب َّٔة
ؾـ آشتًارة
إن افبحث ذم ِّ
ٌ
وؿد صاب بًض اخلِط مٍٓقمٓا :إذ ُدجمت مع شقاها مـ افٍْقن افبٔإ َّٔة وؿد
ُح ِد َدت أمهٔتٓا بافتََّارب بغ ضرؾٔٓا( .)1وؿد تْ َّبف افَايض ظع بـ ظبد افًزيز
افـجرجاين إػ اخلاص َّٔة ادّ ِّٔزة فّلشتًارة وافتل دمًِٓا ختتِػ ظـ ؽرها مـ افٍْقن
ُ
افبٔإ َّٔة ؾآشتًار ُة «ما اـت ُِػل ؾقفا بآشؿ ادستعار ظـ إصؾ ،و ُك ِؼ َؾت افعبارة
ؾج ِعؾت دم مؽان ؽرها .ومالـُفا تؼريب َّ
افش َبف ،ومـاشب ُة ادستعار فف فؾؿستعار مـف،
ُ
ٌ
إظراض ظـ
يتبغ دم أحدمها
ُ
وامتزاج اف َّؾػظ بادعـك؛ حتك ٓ يقجد بقـفام مـاؾرة ،وٓ َّ
أخرش

()2

َّ
افـجرجاين هق مّلك آشتًارة
وإن جّلء ادًْك وتَريبف ظْد افَايض ُ

فتَرب فْا إصٔاء وتقضحٓا وـْٖٕا ٕرٕق إفٔٓا ظـ ـثب أو
ؾَّ٘نا ّ
وأشاس وجقدها َّ
ـْٖٕا ًٕٔنٓا.
( ) إير :افبديع ظبد اهلل بـ ادًتز ص2وما بًدها .واف ًُ ّْدة ذم حماشـ ِّ
افنًر وآدابف وَٕده
1

افهْاظتغ أبق هّلل
احلسـ بـ رصٔؼ افَرواين إزدي  268/1وما بًدها .وـتاب ِّ
احلسـ بـ ظبد اهلل بـ شٓؾ افًسُري ص 268وما بًدها .وَٕد افَّْثر ؿدامة بـ جًٍر
ص71و72و .73وِترير افتّحبر ذم صْاظة ِّ
افنًر وافَّْثر وبٔان إظجاز افَرآن ابـ أيب
اإلصبع ادكي 97و .98وادقازٕة بغ صًر أيب متام وافبحسي أبق افَاشؿ احلسـ بـ بؼ
افسائر ذم أدب افُاتب ّ
وافناظر ضٔاء افدِّ يـ بـ إثر 74/2
أمدي  .266/1وادثؾ َّ
وما بًدها.
( ) افقشاضة بغ ادتْبل ُ
وخ ُهقمف ظع بـ ظبد افًزيز اجلُرجاين ص.45
2
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ٕيرات افًًِمء ذم آشتًارة إػ ظبد افَاهر افذي مل يَبؾ أؿقال
وؿد تْاهت
ُ
تهقرا متْاش ًَا مستْدً ا إػ أشس
مًَٔم
ً
افسافٍغ ظْٓا بؾ ٕاؿش آراءهؿ ووازن بْٔٓا ً
َّ
وواضحة و ُي ِْ َّ ُح ذم حديثف ظْٓا «افـَّظرات افعؿقؼة دم افبحث ،وإصافة دم
واضحا مم ِّٔ ًزا فف مـ ؽره
آشتؼراءش( :)2إذ ٕ َِو َج مٍٓقم آشتًارة فديف وِتدد ِتديدً ا
ً
()1

مـ افٍْقن افبٔإ َّٔة ويًد ما ؿدّ مف ؾٔٓا آخر ما أبدظف افبّلؽّٔقن(.)3
أظؿ مـ آشتعارة[ ،...ؾـ] ّ
ـؾ اشتعارة
وآشتًارة ٌ
جماز فٌقي وادجاز « ّ
أن
جماز وفقس ـؾ جماز اشتعارةش(،)4
ِّ
افـجرجاين مٍٓق َم آشتًارة وهلْ « :
ويقض ُح ُ
افقء َّ
ُتريدَ تشبقف َّ
وجتلء إػ اشؿ ادش َّبف بف
ُػصح بافتَّشبقف وتُظفره،
بافقء ،ؾتَدَ َع ْ
أن ت َ
َ
ُعر ُه ادش َّبف ُ
وجتر َي ُف ظؾقف ،تريد أن تؼقل( :رأيت ً
رجال هق ـإشد دم صجاظتف وؿقة
ؾت َ
ِ
شقاء) ،ؾتدع ذفؽ وتؼقل( :رأيت أشدً ا)َ .
آشتعارة وهق ما
آخ ُر مـ
َبطشف
ورض ٌب َ
ً
ـان كحق ؿقفف [ :افُامؾ]
أصبحت ِ
بقد َّ ِ
مامفا
إ ْذ
ْ
افشامل ِز ُ
ِ
يذـرون آشتعارةَ،
إول حقث
افـاس يضؿقكف إػ
افرضب وإِ ْن ـان
هذا
َ
ُ
ُ
َ
فؾقء َّ
افق َء فقس بف ،ودم اف َّثاين َّ
افق َء َّ
إول جتعؾ َّ
افق َء
شقاء؛
ؾؾقسا
وذاك أكَّؽ دم َّ
ً
افساث افََّْدي وافبّلؽل ظْد افًرب جابر ظهٍقر ص.223
افهقرة افٍْ َّٔة ذم ُّ
( ) إيرُّ :
1

افساـٔب افَّْحق َّية مـ افقجٓة افبّلؽ َّٔة ظْد ظبد افَاهر ظبد افٍتاح ٓصغ ص.231
( ) َّ
2

( ) إير :ظبد افَاهر اجلُرجاين بّلؽتف وَٕده أمحد مىِقب ص.147
3

( ) أرسار افبّلؽة ص. 398
4
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ً
فقس ففش( ،)1ومـ ثؿ آشتًارة هل أن ُيست َ
ًَّؾ ٌ
اشتًًمٓ
مًغ
فٍظ اخ ُت َّ
ص ذم مًْك َّ
ٌ
خاص ظذ شبٔؾ
اشتًًمل
جيري جمرى افًادة :إذ إّٕف
جديدً ا خمتِ ًٍا ؽر ٓز ٍم أن
ٌّ
َ
ف أحد ضرؾٔف
ادجاز .وبذفؽ تساءى افدِّ َّؿة ذم حدِّ آشتًارة افتل هل تنبٔف ُح ِذ َ
ف ادن َّبف ؾآشتًارة تكحي ّٔة أ َّما
يتًغ ٕقع آشتًارة :ؾ٘ن ُح ِذ َ
وتب ًًا فِّحذوف َّ
إذا ِ
ف ادن َّبف بف ؾآشتًارة مُْ ّٔة(.)2
حذ َ
ثؿ َّ
إن فّلشتًارة وطٍٔ ًة مجاف َّٔ ًة تتّ َّثؾ «بادبافغة واإلؽراق دم افتخققؾ،
ؾلكت دم آشتعارة ٓ ترى صقئًا يشبف صقئًا آخر دم صػة أو أـثر ـام هق احلال دم
بـاء ظذ ختقؾ احتادمها دم
افتَّشبقف ،وإكام أكت تدظل َّ
أن ادش َّبف هق ظغ ادش َّبف بفً ،
احلؼقؼةش( )3ـًم تُّـ افقطٍٔة اجلًمف ّٔة هلذا افٍـ افبٔاين ذم محؾ ادتِ َِّل ظذ افٍَز إػ
افدِّ ٓفة اخلٍ ّٔة ثؿ افتًمهل مًٓا ؾٔنًر بروظة ادًْك هبا وبجٍاؾف وؽثاثتف بسقاها
ً
ظًم متْحف مـ جدّ ة ذم بْاء افْص ..وهذا خيتِػ ظـ ٕيرة َّ
فِهقرة:
افنُّلٕٔغ ُّ
ؾوّل ّ
إذ جردوها مـ وطٍٔتٓا افدٓف َّٔة فهافح ؽّقضٓا وصًقبة ترـٔبٓا ؾحكت
وطٍٔتٓا ب٘حداث رجرجة ذم افَّْص وذم ٍٕس متَِٔف.

وؽ ِ
( ) دٓئؾ اإلظجاز ص .67وافبٔت ف َِبٔد بـ ربًٔة وصدرهَ :
داة ٍ
ريح ؿد ـن ٍْ ُت َو َؿ َّر ٍة.
1

افنًمل افباردة ـ ٍَ ٍْ ُت ظاديتٓا بْ ِ
هتب ؾٔٓا ريح َّ
َحر اجلزور
افَرة :افزد وادًْك :ـؿ مـ ؽداة ّ
َّ
وذب اخلّقر واف ُِّٓق واف َّىرب .وإير :أرسار افبّلؽة ص.33
يسؿ ظبد افَاهر ٕقظل آشتًارة هبذيـ آشّغ.
( ) مل ِّ
2

( ) ذم افََّْد إديب ظبد افًزيز ظتٔؼ ص.79
3
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افـجرجاين بقصٍٓا صاهدً ا ظذ روظة فٍيٓا
ومـ إبٔات افتل أصار إفٔٓا ُ
وشبُٓا :إذ يدفؾ ظذ ّ
أن مجال آشتًارة هْا يُّـ باف ٍَِّظ ٓ بادًْك :ؿقل ّ
افناظر:
[افىقيؾ]
حاج ٍة
َودََّا َؿ َضقـا مـ ِمـًك ـ َُّؾ
َ

بإرـان مـ هق ِ
ماش ُح
ومسح
ِ ْ
َّ

أخذكا بلضراف احلديث بقــا

وشا َفت بل ْظ ِ
إباضح
ادطل
ـاق
ُ
ِّ

()1

َّ
(ودََّا َؿ َؤْا مـ
افسافٍة ذم ؿقل افناظرَ :
وتتجذ َ
افقطٍٔة اجلًمف َّٔة ذم إبٔات ّ
ٍ
ظز ظـ ؿواء مْاشؽ احلج
مًْك ُـ َّؾ َ
حاجة) :ذفؽ إّٔف أوجز وأبان ظـ ادراد :إذ ّ
ماشح) إػ
(ومسح بإرـان مـ هق
تًبرا مُث ًٍا وؾًٔم بًد أصار بَقفف:
مجًٔٓا
ُ
َّ
ً
مًزا
ثؿ ؿال( :أخذٕا بٖضراف إحاديث بْْٔا) ّ ً
ضقاف افقداع افذي ُيٗ ّدى ذم افْٓاية ّ
ظـ حاهلؿ ذم ضريؼ افًقدة :إذ يتُِّقن ويتبادفقن أضراف احلديث ؾِؿ يَؾ:
بافسٔقل
شرا رسي ًًا فٌِاية أصبف ّ
(ِتدّ ثْا ومنْٔا)؛ ممَّا أؽْك ادًْك ..وادىل تسر ً
افتل دمري ذم افقادي .وتُّـ اجلدِّ ة وافدِّ ؿة واف ُِّىػ ذم هذه آشتًارة ذم خهقص ّٔة
أؾادها :إذ جًؾ (شال) ً
ادىل) وفق ؿال:
ؾًّل فألباضح ثؿ ظدّ اه بافباء (بٖظْاق
ِّ
افروٕؼ
(شافت
ادىل ذم إباضح) فتّلصك ذفؽ ّ
ّ

()2

ّ
ؾافناظر َٕؾ فٍظ (شال) إػ

دٓفة أخرى وآثر افدٓٓت ادستسة .ومز ّية افُّلم هاهْا ذم ذفؽ آشتًًمل اخلاص
ف ٌُِّة افذي يًدُّ شب ًبا فِتٍّاضؾ بغ ـّلم وآخر وافذي مْح إبٔات أدب ّٔـتٓا ومـ ثؿ
( ) أرسار افبّلؽة ص .21إباضح :مجع أبىح وهق ادسٔؾ افقاشع ؾٔف دؿاق احلل.
1

( ) إير :ادهدر ٍٕسف ص22و .23ودٓئؾ اإلظجاز ص 74و75و.76
2
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حسـ ترتقب تؽامؾ معف افبقان حتك وصؾ ادعـك إػ
وطٍٔتٓا اجلًمف َّٔة افتل تُّـ ذم « ْ
واشتؼر دم افػفؿ مع وؿقع افعبارة دم إذنش(،)1
افسؿع،
ّ
افؼؾب ،مع وصقل اف َّؾػظ إػ ّ
افعامة وما تؽتـػف مـ صػاء
وبذا يتٖتّك حسـ هذه إبٔات «مـ خالل افصقرة إدب َّقة ّ
ادعاين مع إفػاظ ذات افدِّ ٓفة آشتعار ّية افتل مـحت افصقرة درجة مـ احلس ّقة دم
افتَّعبر وافتّؼريب افذهـلش(.)2
وتتجذ افقطٍٔة اجلًمفٔة فّلشتًارة « َّأَّنا تعطقؽ افؽثر مـ ادعاين بافقسر مـ
افصدؾة افقاحدة ِظد ًة مـ افدّ ررش( ،)3ووطٍٔة آشتًارة وؽرها
اف َّؾػظ؛ ح َّتك ُخترج مـ َّ
حسـ إًّٕم يُقن بحسـ مقؿًٓا ذم افَّْيؿ «وممَّا
مـ رضوب افبٔان وما يُقن هلا مـ ْ
احل ْس ِـ ؾقف بِ َس ِ
أـْثِر ُ
بب افـَّظؿُ ،
ادتـبل [افطقيؾ]:
ؿقل
ِّ
و َؿ َّقدْ ُت َك ْػ ِز دم َذ َ
راك َحم َّب ًة

وجدَ ا ِ
حسان َؿ ْقد ًا َت َؼ َّقدا
إل
َ
وم ْـ َ
َ

افعام ّل ُ
يؼقل فؾرجؾ يؽ ُث ُر
آشتعار ُة دم أصؾفا ُمبتذف ٌة معروؾ ٌة ،ؾنِكّؽ تَرى
ِّ
ِ
ِ
ومجقؾ
بؽثرة إِحساكِف إِ َّيل
وخيتار ادُؼا َم ظـده( :ؿد ؿ َّقدين
إِحساكُف إِفقف وبِره فف حتك يلف َػف
َ
صارت كَػز ٓ تُطاو ُظـل ظذ اخلروجِ مـ ظـ ِْده) ،وإِكّام ـان ما تَرى
ؾعؾِف معل ،حتك
ْ
()4
مـ احلسـ بادَ ْسؾؽ افذي ُشؾِ َ
ؾافقطٍٔة اجلًمف َّٔة فّلشتًارة
ؽ دم افـَّظؿ وافتّلفقػش
َ
َ
( ) أرسار افبّلؽة ص.22
1

حمّد ظ َّباس ص.92
( ) إبًاد اإلبداظ ّٔة ذم مْٓج ظبد افَاهر اجلُرجاين َّ
2

( ) أرسار افبّلؽة ص.43
3

( ) دٓئؾ اإلظجاز ص134و.135
4
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افسٔاق :إذ افىريَة ادخهقصة ذم ٕسج افًُِمت تُسبٓا احلسـ
تتبدّ ى مـ خّلل ِّ
وادزية.
ِ
ِ
ِ
ازدادت
إخػاء،
آشتعارة أكؽ ـ ّؾام ِز ْد َت إرا َدتَؽ افتشبق َف
صلن
و«مـ
ً
تؽقن إذا ـان افؽال ُم ؿد ُأ ِّف َ
إن
أؽرب ما
آشتعار ُة حسـ ًا .حتك إكؽ تراها
ػ تلفقػ ًا ْ
ُ
َ

ِ
ٍ
أردت أن ت ِ
ُ
ومثال
ؿع.
رء تعا ُؾف
خرجت إػ
ُػص َح ؾقف بافتشبقف
َ
َ
افس ُ
ُ
افـػس ويؾػ ُظف َّ
ؿقل ِ
ذفؽ ُ
ابـ ادعتز[ :جمزوء افرمؾ]
َأ ْث َؿ َرت

ان
ؽص ُ
َأ َ

احتِف
َر َ

ُِجلـ َِاة

ُ
احل ْس ِـ

ُظـَّا َبا

ُظفر افتشبقف وت ِ
كػسؽ ظذ أن ت ِ
احتجت إػ
ُػص َح بف،
أٓ ترى أكؽ فق
َ
َ
َ
محؾت َ
ِ
ِ
صبقف اف ُعـ ِ
احل ِ
هل ـإؽصان فطافبل ُ
ّاب مـ
سـ
(أثؿرت
أن تؼقل:
ْ
ُ
أصابع يده افتل َ
أضراؾِفا ادخضقبة) .وهذا ما ٓ ختػك َؽثا َثتفش( )1وهذا اإلخٍاء واحلذف ؿد يُسب
افدوال مدفقٓت صتّك بًم يقحٔف وبًم يستثره مـ صقر ذم ذهـ افَارئ و«افػارق
افذي يتحدث ظـف ظبد افؼاهر ،..بغ افصقرة افشعرية ومعـاها افـثري هق جقهر ما
أشامه احلداثققن افغربققن بلدبقة إدبش(.)2
افـجرجاين إػ افَقلّ :
افقطٍٔة اجلًمف َّٔة
إن َ
وتتْاهك ادقازٕات ادًَقدة مـ ؿبؾ ُ
يًز بٖفٍاظ ؿِِٔة ظـ
فِتًّبر افبٔاين تتّثؾ ذم افتًَّبر ادقجز وادُ ّثػ ؾبقاشىتف َّ
( ) دٓئؾ اإلظجاز ص453و.451
1

( )2ادرايا ادَ ًّرة ظبد افًزيز محقدة ص.431
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ٍ
ظؿقما ،ومـفا آشتعارة تُعغ ظذ افتّػـّـ دم صقاؽة
مًان ـثرة :ؾـ «إكامط افبقاك ّقة
ً
إشافقب ،و ُيػيض ذفؽ إػ تؽثقػ افبـك افدٓف َّقة وتقـقدها وتؼقيتفاش( :)1ومـ ثؿ
آشتًارة «أبؾغ مـ احلؼقؼةش

()2

وهذا يق ّ
افـجرجاين «ؿد جعؾ مبدأ اف ّطاؿة
بٖن ُ

وافسؿة افدٓف َّقة فؾتشؽقالت
مؼقاشا أشاش ًّقا دم حتديد ادقزة افبقاك ّقة
اإلُيائ ّقة
ّ
ً
افؾغق َّيةش(.)3
افـجرجاين ا ّضِع ظذ رؤى افسابَغ وؿدم رؤى مثّرة
وممَّا تَدم يِحظ أن ُ
شاظدت ذم ٕوج مٍٓقم آشتًارة افتل تتبدى َوطٍٔتٓا اجلًمف َّٔة ذم مقؿًٓا مـ
افَّْيؿ وما بغ ادًاين مـ آرتباط وبَدرهتا ظذ مقاراة ادًْك ادراد :ممَّا يدؾع
تًز ظـ صًقبة اخلىاب
افَارئ إػ تِّسف ..ويسٓؿ ذم زيادة ؾسحة افتَّٖ ُّمؾ افتل ِّ
واختّلؾف ظـ افُّلم افًادي :ممَّا يّْحف شّ َة (إدب َّٔة).

( ) افثُّْائ َّٔات ادتٌايرة ذم ـتاب دٓئؾ اإلظجاز فًبد افَاهر اجلُرجاين دخلقش جار اهلل حسغ
1

دزه يل ص.332
( ) دٓئؾ اإلظجاز ص .448
2

( ) افثُّْائ َّٔات ادتٌايرة ذم ـتاب دٓئؾ اإلظجاز فًبد افَاهر اجلُرجاين دخلقش جار اهلل حسغ
3

دزه يل ص.333
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افقطقػة اجلامف َّقة فؾؽـا َية:
[َ :]3
يًز ادبدع مـ
افُْاية ؾ ٌّـ مـ افٍْقن افبٔإ َّٔة افَائّة ظذ اإلحياء وافتَّٖويؾ ِّ
افسًل وراء طاهر افُّلم وؿد تْاول
خّلهلا ظـ ؾُرتف بٖشِقب يدظق افَارئ إػ َّ
بَّٖنا «فػظ ُأريدَ بف ٓزم معـاه مع
افَدماء هذا افتًَّبر افبٔاين( )1وظرؾٓا اخلىٔب افَزويْل َّ
ٍ
بٍِظ سيح :أي باف ٍَِّظ افذي
يبغ ادتُِؿ ظـ مَهقده
جقاز إرادة معـاه حقـئذش( .)2وٓ ُ
ِ
يًز ظـ مراده بٍِظ ؽر
يًز بىريَة ُت ًّْؾ ذهـ ادتِ َِّل ؾٓق ّ
وضع فف ذم اف ٌُِّة وإًّٕم ّ
مراد إٓ إٔف يقحل بادًْك ادراد.
وتْاهك ادٍٓقم إػ ؽايتف مع ظبد افَاهر وافُْاية ظْده هل« :أن يريدَ ادتؽ ّؾؿ
إثبات معـك مـ ادعاين ،ؾال يذـره باف َّؾػظ ادقضقع فف دم افؾغة ،وفؽـ جيلء إػ معـًك هق
َ
تافقف ِ
ور ْد ُؾف دم افقجقد ،ؾققمئ بف إفقف ،وجيعؾف ً
دفقال ظؾقفش(ٓ :)3يروم ادتُ ِِّؿ افدِّ ٓفة
خِػ ادًْك اف َّياهر وبذفؽ يًمث ُؾ افٍـ افُْائل
ادختبئ
اف َّياهر َّية فٍِظ :إذ يتٌ َّٔك ادًْك
َ
َ
آشتًارة وادجاز ذم حافة اخلٍاء افتل يزجٔٓا إػ اف ٍَِّظ مقح ًٔا مـ خّلهلا بدٓفة مستسة

( ) إير :افبديع ظبد اهلل بـ ادًتز ص64و .65وَٕد ِّ
افنًر ؿدامة بـ جًٍر ص.157
1

وِترير افتَّحبر ذم صْاظة ِّ
افنًر وافَّْثر وبٔان إظجاز افَرآن ابـ أيب اإلصبع ادكي
افهْاظتغ أبق هّلل احلسـ بـ ظبد اهلل بـ شٓؾ افًسُري ص 386وما
ص .143وـتاب ِّ
بًدها.
( ) اإليواح ذم ظِقم افبّلؽة ادًاين وافبٔان وافبديع .333/2
2

( ) دٓئؾ اإلظجاز ص.66
3
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افـجرجاين بـ (ادًْك)
شًمها ُ
هل ادرادة ؾدٓفة اف ٍَِّظ اف َّياهر ؽر مرادة وهل ما ّ
افقطٍٔة
وتُّـ وطٍٔتٓا ذم هداية افَارئ إػ افدِّ ٓفة اخلٍ ّٔة (مًْك ادًْك) افتل تتجذ َ
اجلًمف َّٔة مـ خّلهلا.
وذفؽ َّبغ ذم ؿقهلؿ( :بًٔدة مٓقى افَرط) ؾْٓا ادراد وصػ ضقل اجلٔد فُـ
افوحك) أي َّ
أن ادرأة مسؾة
تًبرا
تًبرا ـْائ ًٔا ومثِف ؿقهلؿٕٗ( :وم ّ
مل ُي َّ
مباذا وإ ًَّٕم ً
ً
ًز ً

فدهيا مـ يَقم بٖمقرها وبخدمتٓا وـذا ؿقهلؿ( :ضقيؾ افّْجاد) يريدون ضقيؾ افَامة
تقصِقا إفٔف بذـر
ؾَد أرادوا ذم هذا ـ ِّف مًْك مل يذـروه بٍِيف اخلاص بف وفُّْٓؿ ّ
مًْك آخر مـ صٖٕف أن يردؾف ذم افقجقد وأن يُقن إذا ـان أؾّل ترى َّ
أن افَامة إذا
ضافت :ضال افّْجاد؟ وإذا ـإت ادرأة مسؾة هلا مـ ئٍُٓا أمرها ردف ذفؽ أن تْام إػ
افوحك(.)1
ّ

ومـ افَّضوري أن ترتبط افدّ ٓفتان (اف َّياهرة واخلٍّٔة) ارتبا ًضا ؿق ًيا ؾتنر
افنؽ :فٍٔٓؿ ِّ
افدِّ ٓفة اف َّياهرة إػ افدِّ ٓفة اخلٍٔة إصارة ب ّْٔة ٓ يًسهيا َّ
ادتَِل ادراد
بَّٔس

()2

ومع ما متْحف افُْاية مـ أبًاد دٓف َّٔة ومع رضورة ارتباط تِؽ افدٓٓت

أن ما ّ
بافدّ ال اف َّياهر افذي هق جَّس فًِّْك اخلٍل إٓ َّ
يدل ظِٔف اف ٍَِّظ اف َّياهر فٔس
ِ
ثبات دًًْك« ،أكت
بافَّضورة أن يقصؾ افَارئ إػ ادًْك ادَهقد :ؾحََٔة
افُْاية َّأَّنا إِ ٌ
ِ
ِ
كظرت إِػ
ضريؼ اف َّؾػظ .أٓ ترى أ َّكؽ دَّا
دون
تعرف ذفؽ ادعـك مـ
َ
ضريؼ ادعؼقل َ
( ) إير :دٓئؾ اإلظجاز ص.66
1

( ) إير :ادهدر ٍٕسف ص267و.268
2
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وظرؾت مـف أَّنؿ أرادوا أكف ـثر ِ
ِ
ِ
وافضقاؾة ،مل
افؼرى
رماد افؼدر)،
ـثر
ِّ
َ
َّ
ُ
ؿقهلؿ( :هق ُ
ؾؼؾت :إِ َّكف ـال ٌم ؿد جاء
رجعت إِػ كػسؽ،
تعرف ذفؽ ِم َـ اف َّؾػظ ،وفؽـؽ ظرؾتَف بلن
َ
َ
ْ

ِ
افرمادش( :)1ذفؽ َّ
أن دٓفة افُرم ٓ ُتدرك مـ
ظـفؿ دم اددح ،وٓ معـك فؾؿدح بؽثرة
طاهر اف ٍَِّظ :ؾادًْك افُْائل يَِل بٍْسف ذم ذهـ افَارئ ادتّ ًِّـ بف ظْدما يقجد ذم
ُّ
ويدل ظِٔف :ؾ٘ذا ؾتَّنت ذم ادًجؿ ظـ مًْك (ـثر رماد افَدر)
افسٔاق افذي يق بف
ِّ
افسـٔب ُّ
يدل أو يداين مًْك افُرم.
فًدت خاوي افٍُر :إذ ٓ مًْك مًجّل هلذا َّ
ٍ
أن ادَا َم مَام مدح و ُت ِ
ؾحْٔئذ تٍٓؿ َّ
وحًْٔم تًرف ّ
أن
افسٔاؿ َّٔة
درك ضبًٔة افًّلؿات ِّ
ِ
افرماد ظذ ّ
ْهب ف ُٔى َبخ ؾٔٓا إـؾ
أن
ؿدورا ـثرة ُت َ
ً
ادتُ ِِّؿ أراد أن يد َّل بُثرة َّ
فِؤقف ّ
وأن ـثرة اف ّىبخ ذم افَدور تستدظل إحراق احلىب ؾٔجتّع رماد ـثر ِتت
ِ
وفٔست ادز ّي ُة
افسابَة.
افَدور ...ؾُثرة رماد افَدر دفٔؾ ظذ ـثرة افَرى ذم افًهقر ّ
افؼرى افؽثر مـ ٍ
أثبت فف ِ
ِ
هاهْا «أ ّك ُف َّ
وجف وهق أبؾغُ .
أـثر بؾ ادعـك أكؽ َّ
دل ظذ ؿ ًرى َ
َ
وأوج ْب َت ُف إجياب ًا هق أصدّ ش(.)2
()3
تتحهؾ ذم ضريؼ إثبات ادًْك وتقـٔده ٓ ذم ادًْك
افقطٍٔة اجلًمف َّٔة فُِْاية
ّ
ؾ َ
ِ
ِ
طاهره ،وادبافغ ُة
فقست ادز ّي ُة افتل تُثبتُفا هلذه إجـاس ظذ افؽالم ادسوك ظذ
ذاتف :إذ «
س ادعاين افتل ِ
ِ
افتل تَدَّ ظل هلا دم أك ُػ ِ
بخزه ،وفؽـّفا دم ضريؼ إثباتِف هلا
ادتؽؾؿ إفقفا
يؼصدُ
ُ

( ) دٓئؾ اإلظجاز ص.431
1

( ) ادهدر ٍٕسف ص .71وإير :ص447و448
2

( )3ذـر اجلُرجاين صقاهد ظدة ظذ وطٍٔة افُْاية .إير ظذ شبٔؾ ادثال :ادهدر ٍٕسف
ص73و71و72و447و.448
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ِ
مـ افتَّكيح) أكّؽ دّا
وتؼريره إ ّياها.
تػسر هذا أ ْن فقس ادعـك إذا ؿؾـا( :إن افؽـا َية أبؾغُ َ
ُ
زدت دم إثبا ِ
زدت دم ذاتف ،بؾ ادعـك أكّؽ
ت ظـ ادعـك
تف ؾجعؾتَف أبؾغَ وآـدَ
َ
َ
َـ َّـ ْق َ
وأصدَّ ش(.)1
يتٍقق ظذ ادًْك
افقطٍٔة اجلًمف َّٔة فُِْاية بتقـٔد ادًْك افذي ّ
ومـ هْا تُّـ َ
اف َّياهرّ :
افصػة بنثبات دفقؾفا،
وإجياهبا بام هق صاهد دم وجقدها ،آـدُ وأبؾغُ
ٕن «إثبات ّ
َ
شاذجا ؽ ً
دم افدَّ ظقى مـ أن جتلء إفقفا ؾتثبتفا هؽذا
ُػال؛ وذفؽ أكَّؽ ٓ تدَّ ظل صاهدَ
ً
شؽ ؾقف ،وٓ ُي َظ َّـ بادُ ِ
معروف ،وبحقث ٓ ُي ّ
خز
طاهر
افصػة ودفق َؾفا َّإٓ وإمر
افتجقزُ
ٌ
َّ
ّ
ٌ
افهٍة افتل تريد إثباهتا :ممَّا ي َّقي ادًْك ويزيد
وافغؾطش( ،)2ؾٍل افُْاية تٖيت بافدفٔؾ ظذ ّ
ذم بّلؽتف.

ظرؾت َّ
وفٔس مـ َف ٍْ ِظ ِّ
أن اب َـ َه ْرمة أرا َد بَقفف[ :ادـرسح]
افنًر
َ
ٓ ُأمتِع افعق َذ ِ
بافػ ِ
صال ،وٓ
ْ ُ ُ

أبتاع
ُ

إَِّٓ

ؿريب َة

إج ِؾ
َ

()3

ومؤاف وإًَّٕم افتٍَُّر ؿادك إػ هذا ادًْك :ذفؽ إَّٔف
أن يّدح ٍٕسف بَّٖٕف ـري ٌؿ
ٌ
)

يدل ظِٔف اف ٍَِّظ مـ ؿرب ِ
ٓ مًًْك فِتّدُّ ح بياهر ما ُّ
أجؾ ما ينسيف ؾٓق أرا َد أن يَقل:
َّ
ظز بٖٕف ينسي ما ؿد دٕا
إن ما ينسيف مـ صاة أو بًر ٓ يِب ُث أن يذب َحف فِؤقف :فذا َّ

( ) دٓئؾ اإلظجاز ص .71وإير :ص447و448
1

( ) ادهدر ٍٕسف ص.72
2

( ) ادهدر ٍٕسف ص 286و.431
3
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بح و ُيْْح ُر ظـ ؿريب
أجِ ُفٕٕ :ف ُي ْذ ُ

()1

ٍ
أن ِّ
وهذا ُّ
بسؾسؾة مـ
افذهـ يؿر
يدل ظذ « َّ

افعؿؾق ِ
ات افعؼؾ َّق ِة وافـَّػس َّق ِة ادتالمحة فقصؾ دم افـِّفاية إػ افغرض إصع ادرتبط بافعبارة
َّ

ادقجفة إفقفش(.)2
افؽـائ َّقة َّ
افـجرجاين بًَد ادقازٕات بغ إشِقب افُْائل وإشِقب
ً
وأيوا يَقم ُ
افكيح :فُٔنػ ظـ بّلؽة إشِقب افُْائل وؿقتف ذم افدِّ ٓفة ظذ ادراد ؾِق اش ُت ْب ِد َل
َّ
افكيح بٖشِقب ـْائل فٌابت تِؽ اخلهقص َّٔة ذم افُّلم وفٌاب مًٓا ذفؽ
إشِقب َّ
ِّ
ادتجع ذم افَّْص وافَارئ.
افتَّٖثر
وظِٔف يِحظ َّ
فِهقرة ظْد ظبد افَاهر أث ًرا ذم ُح ْس ِـ افَّْيؿ أو
فِقطٍٔة اجلًمف َّٔة ُّ
أن َ

ِ
ؾساده وذم متٔٔز ِّ
فِهقر افبٔإٔة إَّٔف مل
افنًر مـ شقاه مـ افَقل
ويتبغ مـ خّلل ِتِِٔف ُّ
َّ
افهقر مـ شٔاؿٓا ؾٓذه افٍْقن افبٔإ ّٔة هل مـ ُمَتؤات افَّْيؿ وظْف َِتْدُ ث وبف
يْزع ُّ
ِ
َ
حؽؿ مـ
تقخَّ ؾقام بقـفا
تصقر أن
رء مـفا دم افؽَؾؿ وهل أؾرا ٌد مل ُي َ
تُقن و«ٓ ُي َّ
ٌ
يدخؾ ٌ
أحؽام افـحقش

()3

فِهقرة افبٔإ ّٔة تتحدد تب ًًا فِسٔاق افذي حيتقهيا
وافَّٔة افٍْ ّٔة ُّ

وـذفؽ إمر بافْسبة إػ إٓزياحات اف ٌُِّقية ؾّل وطٍٔة مجاف َّٔة فّلٕزياح ظّق ًما وإًٕم
ذم ظّلؿتف مع ظْاس افَّْص إخرى.

( ) إير :دٓئؾ اإلظجاز ص431و441و.442
1

( ) افثُّْائ َّٔات ادتٌايرة ذم ـتاب دٓئؾ اإلظجاز فًبد افَاهر اجلُرجاين دخلقش جار اهلل حسغ
2

دزه يل ص.342
( ) دٓئؾ اإلظجاز ص.293
3
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افشؽؾ ادحضَّ ،
ومل جيًؾ ظبد افَاهر « َّ
افشؽؾ اجلامد ،هق مقضـ اجلامل دم
افروح ،ويـػخ ؾقف مـ احلقاة .ؾفق إذا َ
افعؿؾ افػـل ،بؾ هق يضؿ إػ هذا َّ
أخذ
افشؽؾ ّ
افصـعة افتل متتزج
افصـعة أفقة بؾ يريد َّ
افصـعة دم إدب ٓ يريد تؾؽ َّ
بؿبدأ َّ
افسـٔبل أو افتَّهقيري ذم افَّْص وإًَّٕم وفج ذم
بافروحش( :)1ؾِؿ يَػ ؾَط ظْد إٓزياح َّ
ّ
ما حيدثف ذفؽ إٓزياح ذم ادًْك مـ ظّؼ ومبافٌة وبًم حيدثف ذم افَارئ مـ تٖمؾ وتٍُر.

( ) إشس اجلًمف َّٔة ذم افََّْد افًريب ظز افدِّ يـ إشًمظٔؾ .338
1
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افقطقػة اجلامف َّقة واف َّتؾ ِّؼل:
خامساَ :
ً
يُتسب افَّْص إديب مُإتف إثرة مـ شّق تًبراتف وٍٕادها إػ افَِب
ُ
إول فألدب ادبغ أن خيؾؼ فؾـػس دكقا ادعاين ادالئؿة فتؾؽ افـّزظة اف ّثابتة
و«
افغرض ّ
يؾؼل إرسار دم إمقر ادؽشقؾة بام يتخ ّقؾ
ؾقفا إػ ادجفقل وإػ جماز احلؼقؼة ،وأن َ
ُ
ضاظػ مـ معاكقف ،ويسك ادايض مـفا ثابتًا
ـثرا واؾ ًقا بِام ُي
ؾقفا ،وير َّد افؼؾقؾ مـ احلقاة ً
ؿارا بام خي ّؾدُ مـ وصػف ،وجيعؾ ادممل مـفا ً
فذيذا خػق ًػا بام يبث ؾقف مـ افعاضػة،
ًّ
ُ
يؽشػ ؾقف مـ اجلامل واحلؽؿة؛ ومدار ذفؽ ـ ّؾف ظذ إيتاء
وادؿؾقل ممت ًعا ُح ْؾ ًقا بام
أيضاش(.)1
افـّػس ّفذة ادجفقل افتل هل دم كػسفا َف ّذ ٌة جمفقف ٌة ً
ّ
ِترك ذهـ ادتِ َِّل و«افتّعافؼ ....بغ افـَّص ِّ
افشعري
وإن افتَْ َّٔات إدب َّٔة ّ
وافؼارئ أهؿ افؼوط افتل يـبغل تقاؾرها دم افؼراءة ؾحتك يتحؼؼ آتصال بغ افـَّص
وافؼارئ ٓ بد مـ أن يؽقن إول مـفام با ًثا ومقح ًقا وجاذ ًبا ومغر ًيا إػ احلد افذي
ُيرك ؾضقل افؼارئ ادعاس ودواؾعف وؽرائزه إػ افؼراءة ومتابعتفا ويؽقن ذفؽ
بػعؾ اإلمتاع وافتشقيؼ ودؽدؽة افقجدان ومالمسة افعؼؾ ،ؾقؽقن فؾـص جاذبقةش(.)2
وؿد يتٖمؾ ادتِ َِّل اف ٍَِّظ اف َّياهر ّ
فٍٔؽ مٌافَٔف ؾْٔتَؾ مـ افدِّ ٓفة اف َّياهرة
إػ افدِّ ٓفة ادستسة وفِّتَِل مّٓة رئٔسة ذم اشتْباط افدِّ ٓفة افتل ٓ يهؾ إفٔٓا إٓ

افراؾًل .233/3
( ) وحل افَِؿ مهىٍك صادق ّ
1

افَّسدي واإلٕنائل حسـ إبراهٔؿ إمحد ص.176
( ) أدب ّٔة افّْص افّْثري ظْد افتّقحٔدي ّ
2
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بًد تٖ ّم ٍؾ وتٍُر وؿد و َؿ َر ذم افذهـ أن ؿّٔة إصٔاء افتل ُحي َه ُؾ ظِٔٓا بًد ضِب أو
رؽبة أو اصتٔاق ..تُقن أـز وتقػ ظْاية ؾائَة ؾتٖخذ مُإة جِِٔة ذم افٍْس:
ِ
بؿعد ٍن فف،
و«افقء إذا طفر مـ مؽان مل ُي ْع َفد طفقره مـف ،وخرج مـ مقض ٍع فقس
ِ
افـػقس بف أـثر ،وـان َّ
ؾسقاء دم إثارة افتعجب،
بافشغَػ مـفا أجدر،
ـاكت َص َباب ُة
ٌ
ِ
ِ
افقء مـ مؽان فقس مـ أمؽـتف ،ووجق ُد
ادستغربُ ،وجق ُدك
وإخراجؽ إػ روظة
َ
ٍ
عرف مـ أصؾف دم ذاتف وصػتفش(« :)1وفذفؽ ُرضب ادثؾ فؽؾ ما
رء مل ُي َ
قجد ومل ُي َ
ِ
َف ُط َ
ز ِد اداء ظذ اف ّظؿل؛ ـام ؿال[ :افبسقط]
ػ مقؿعف ب َ ْ
ٍ
ؿقل ُي ِص ْب َـ ِبف
وه َّـ َيـْبِ ْذ َن مـ
ُ

ِ
ِ
افصادي
مقاؿع اداء مـ ذي اف ُغ َّؾة َّ
َ

وأصباه ذفؽ ممَّا ُيـال بعد مؽابدة احلاجة إفقف ،وتؼدّ م ادطافبة مـ افـّػس بفش

()2

ؾٔحتاج ادتِ َِّل فٍٓؿ افٌّقض افٍِّْل إػ ؾوؾ َر ِوية ؾرجع افَراءة ويتٖ َّمؾ افَّْص:
فٔزز ما اشتُ َّـ ؾٔف مـ دٓٓت.
افهقرة :دا حيدثف مـ وطٍٔة مجافٔة
و ّ
ؾوؾ ظبد افَاهر افتّباظد بغ ضرذم ُّ
تتجذ ذم افٌّقض افذي خيرج افُّلم ظـ افرتابة ـًم تتجذ ذم افقؿت ظْٔف بًم ِتدثف
افتًجب واحلرة ؾٔتٖمؾ افَّْص ويسًك
مـ ردة افًٍؾ ظْد افَارئ :إذ تَِل ذم ٍٕسف
ّ
دّلمسة روح ادًْك ادراد و«إذا اشتؼريت افتّشبقفات وجدت افتّباظد بغ ّ
افشقئغ

( ) أرسار افبّلؽة ص.131
1

( ) ادهدر ٍٕسف ص .139وافبٔت فِ َُ ّىامل.
2
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مؽاَّنا إػ
ـ ّؾام ـان أصدَّ ـان إػ افـّػقس أظجب ،وـاكت افـّػقس هلا أضرب ،وـان
ُ
أن ُ ِ
حتدث إرُي ّقة أؿربش( )1إٓ ّ
افـجرجاين هق تباظدٌ
أن هذا افتّباظد افذي أصار إفٔف ُ

افهقرة وتستّٔؾ ومتتع مـ
ُخيٍل ورا َءه تآف ًٍا وتدإ ًٔا بغ اف َّىرؾغ وبذفؽ تٗ ِّثر ُّ
خّلل خماضبتٓا اجلإب ُّ
وافسـٔبل فِّتَِل(.)2
افنًقري واخلٔايل َّ
افقطٍٔة اجلًمف َّٔة فِتَِل ؽر ؿِِٔة
افـجرجاين ظـ َ
واإلصارات افتل ذـرها ُ
ؾٓا هق يبحث ذم افتَديؿ وافتٖخر ؾَٔقل« :وٓ ُ
مسؿ ُعف،
تزال ترى ِصعر ًا يرو ُؿؽ
َ
رء
تـظر ؾتجدُ
شبب ْ
َ
و َي ْؾ ُطػ فديؽ مقؿ ُعف ،ثؿ ُ
أن راؿؽ وف ُطػ ظـدك أن ُؿدَّ م ؾقف ٌ
ٍ
افقطٍٔة اجلًمف َّٔة تُّـ ذم ما يبًثف ذم
وح َّقل اف َّؾػظ ظـ
مؽان إػ مؽانش()3؛ إذ إن َ
ُ
ادتِ َِّل مـ مناظر فىٍٔة.
افـجرجاين «افغرابة برباط يعصؿفا مـ افسدي دم هقة افغؿقضش
وؿد ربط ُ

()4

افستقب افذي بؿثؾف حتصؾ افدِّ ٓفة
أن اف َّؾػظ مل يرتّب ّ
مٍر ًؿا بغ افتًَّٔد افذي شببف « ّ
ِّ
ظذ افغرضش( )5وبغ افٌّقض افذي حيتاج إػ ؿدر مـ افتًّب وإظًمل افٍُر

( ) أرسار افبّلؽة ص.133
1

افَّسدي واإلٕنائل حسـ إبراهٔؿ إمحد
( ) إير :أدب ّٔة افّْص افّْثري ظْد افتّقحٔدي ّ
2

ص.316
( ) دٓئؾ اإلظجاز ص.136
3

( ) رواؾد ِّ
افنًر َّية ظْد اإلمام ظبد افَاهر اجلُرجاين ظّلء افدِّ يـ رموان ص.77
4

( ) أرسار افبّلؽة ص.142
5
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افنًر َّية ظذ ٍ
فِحهقل ظذ افدِّ ٓفة ويْتج هذا افٌّقض بسبب ـثاؾة افىاؿة ِّ
ٕحق
افنًري ؿاب ً
َجيًؾ افَّْص ِّ
ّل فتًدُّ د افَراءات ؿابِٔ ًة تزهـ ظذ أدب َّٔتف ٕحق ؿقل ادتْبل:
[افقاؾر]
ِ
ُ
ب
افتلكقث ِٓ ْش ِؿ
وما
افشؿس َظ ْق ٌ
َ

وٓ

افتذـر
ُ

َؾخْ ٌر

ِ
فؾفالل

أيوا[ :افقاؾر]
وؿقفف ً
رأيتُؽ دم افذيـ َأ َرى ُم ُؾقـ ًا

ـلكَّؽ

َؼقؿ
ُم ْست ٌ

دم

ُحم ِ
ال

وؿقل افّْابٌة[ :افقاؾر]
ؾنكّؽ ـاف َّؾقؾ ا َّفذي هق ُمدرـل

أن ادُـتلى ظـؽ ِ
واش ُع
وإن ِخ ْؾ ُ
ت ّ
ْ

أيوا[:افىقيؾ]
وؿقفف ً
ُ
ـقاـب
وادؾقك
صؿس
ؾنكَّؽ
ٌ
ٌ

َب
عت مل َي ْبدُ
إ َذا َض َؾ ْ
مـفـ ـ َْقـ ُ
ّ

افصدَ ف ٓ يزز فؽ ّإٓ أن ُ
«هذا ّ
تش ّؼف ظـف،
افرضب مـ ادعاين ـاجلقهر دم َّ
ثؿ ما ّ
ـؾ ؾؽر هيتدي إػ وجف
وـافعزيز ادُحتجب ٓ ُيريؽ وجفف حتّك تستلذن ظؾقفّ ،
ظام اصتؿؾ ظؾقف ،وٓ ـُؾ خاضر يم َذن فف دم افقصقل إفقف ،ؾام ّ
ـؾ أحد ُيػؾح
افؽشػ ّ
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افصدَ ؾة ،ويؽقن ذفؽ مـ أهؾ ادعرؾةش(ّ )1
وإن ادًاين افتل تدرك بًد ٕي هلل
دم ّ
صؼ َّ
مىق ًٓ خماف ًٍا مـ شبَقه
مـ أفىػ ادًاين وؿد وؿػ ظبد افَاهر ظْد هذه افٍُرة ّ
ؾًٔم ؿافقه مـ رضورة تَريب افتنبٔف وما إػ هْافؽ مـ ذوط ظّقد ِّ
افنًر افتل
افهقر ِّ
معقارا كؼد ًّيا
افنًر َّية ؾَد رؾض افذيـ «اختذوا ادؼاربة
ِّ
تٍوؾ افقضقح ذم ُّ
ً
ـؾ ظالؿة تؼقم ظذ اإلؽراب مـ ٍ
ؽؾق أو تضاد ،أو خمافػة فؾؿلفقف ،أو ؾؼدان
فؾتـاشب ادـطؼل بغ أضراف افصقرةش(.)2
وهذا آختّلف ذم بْاء افُّلم وما يتوّْف مـ ؽّقض ..حيتاج إػ ذوي
ظيص افقفقج ظذ مـ يو ُّـ ظذ ٍٕسف
افًِؿ فٔستخرجقا ما اشتٌِؼ مْف ؾباب افتَِّ َِّل
ُّ
افسامع ،وٓ َجيد
بافًِؿ وادًرؾة :ذفؽ إَّٔف «ٓ يصادف افؼقل دم هذا افباب مقؿ ًعا مـ َّ
فديف ؿبقًٓ حتك يؽقن مـ أهؾ َّ
بلن دا
افذوق وادعرؾة ،وحتك يؽقن ممـ حتدثف كػسف َّ
يقمئ إفقف مـ احلسـ وافؾطػ أصالً ،وحتك َخيتؾػ احلال ظؾقف ظـد تلمؾ افؽالم،
ظجبتَف َظ ِ
جب ،وإذا ك َّبفتَف دقضقع
ؾقجد إرُيقة تارة ،و ُيعرى مـفا أخرى ،وحتك إذا َّ
ادزية اكتبفش

()3

وينر ظبد افَاهر هبذا افُّلم إػ ٍٕسٔة ادتِ َِّل ظْد تَِٔف افَّْص

ؾتٍاظؾ افَارئ مع ما يَرأه وإحساشف بًم يبثف افَّْص مـ مناظر وتًابر هق واحد مـ
افقطٍٔة اجلًمف َّٔة فِتَِل و«ادتؾؼل فقس جمرد ؿارئ يتؾؼك بحقادية
مياهر تبدي َ

( ) أرسار افبّلؽة ص.141
1

( ) افََّْد ذم رشائؾ افََّْد ِّ
افنًري حتَّك َّناية افَرن اخلامس اهلجري حسغ افزظبل ص.197
2

( ) دٓئؾ اإلظجاز ص.291
3
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اكطباظات افشاظر ومشاظره ،بؾ هق مشارك دم ظؿؾقة اخلؾؼش

()1

وتتٖثر افقطٍٔة

حجؿ
افهقر :ذفؽ أن
افهٔاؽة شقاء ذم افساـٔب أم ذم ُّ
اجلًمف ّٔة فِتَِل باجلدة ذم ِّ
َ
ِ
افَراء أمر ٓ ُيتٌا َؾؾ ظْف :ؾتُرار صقر مً ّْٔة -
ورود إزياح ما ومًرؾتف مـ ؿبؾ ّ
افهقر :إذ تٌدو مبتذفة
افقطٍٔة اجلًمف َّٔة هلذه ُّ
م ًثّل -ذم شٔاؿات مً ّْٔة فف ما فف ذم وأد َ
مٖفقؾة.
افـجرجاين متَدّ ًما ذم دراشتف خىقة
وؿد تابع حازم افَرضاجْل (ت 632هـ) ُ
جديدة

()2

أ ً
خذا بُثر مـ ادٍٓقمات افََّْد َّية ٕحق افْوج –وٓ خيٍك تٖ ّثره بافٍُر

افٍِسٍل افٔقٕاين -وؿد أـّد رضورة اإلؽراب ذم افَّْص بقصٍف وشِٔة فّلختّلف
افذي تتىِبف إدب َّٔة  -وؾًٔم شٔتَدم مـ ـّلم شٔتقضح افتَارب مع افَْد افٌريب
مىق ًٓ ظْد هذا ادٍٓقم مهىِح ًا ظِٔف اشؿ (افتٌَّريب):-
احلديث افذي وؿػ ّ
«ؾلؾضؾ ِّ
خػل ـذبف،
افشعر ما َحسـت حماـاتف وهقلتف ،وؿقيت صفرتف أو صدؿف ،أو
َ

أن أؾوؾ إٔقاع ادحاـاة هل ادستٌربةّ :
وؿامت ؽرابتفش  .ويرى حازم َّ
ٕن هلا وؿ ًًا
()3

ذم افٍّْس هق ؽره بافّْسبة إػ ادًتاد ادًٓقد :ذفؽ َّ
أن افٍْقس إٔست بادًتاد بًْٔم
افقء وإَٓٔاد
ؽر ادًتاد يٍجٗها بًم مل يُـ بف هلا اشتئْاس ؿط .ؾتًٍْؾ بادٔؾ إػ ّ
فف أو افٍّْرة ظْف

()4

ؾـ « ِّ
ّعجب افذي هق
افشعر احلؼقؼل ٓ بدّ أن يؼسن بافغرابة وافت ّ

افرمز ذم ِّ
ؽسان ؽْٔؿ ص.67
افنًر افٍِسىْٔل احلديث وادًاس ّ
() ّ
1

( ) إير :مْٓاج افبٌِاء ورساج إدباء ص112وما بًدها.
2

( ) ادرجع ٍٕسف ص.71
3

( ) إير :ادرجع ٍٕسف ص.96
4
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حرـة فؾـّػسش( ،)1هذا اإلؽراب حيرك ذهـ ادتِ َِّل بًم حئؾ إفٔف مـ احتًمٓت ٕوجف
صتك ؽر افقجف افذي هق ظِٔف طاهر احلال :ممَّا يٗ ِّدي إػ تًدُّ د افَراءات وتْقظٓا.

يتبغ َّ
ؽاضا
مْٓج
أن مْٓج ظبد افَاهر
فٌقي :يستْد إػ اف ٌُِّة ً
ٌّ
ٌ
وممَّا تَدم َّ
افىرف ظـ شقاها مـ أشباب هلا ارتباط ذم إٕناء إدب وتتٖتَّك ؿّٔة مْٓجف ذم إّٔف
افـجرجاين ذم
يتبغ افٍُر افّْاصع افذي ؿدّ مف ُ
«أؿرب ادـاهج إػ ضبقعة إدبش( )2ـًم َّ
تىرق هلذه افٍُرة إٓ ّأَّنا ؿد بٌِت مـ افّْوج
ٕير َّية افَّْيؿ ؾٓق وإن مل يُـ أول مـ ّ
تهق ًرا أشاش ًّٔا وهق ضريَ ُة
ظْده مامل تبٌِف ظْد ؽره :إذ وظك ؾُرة (إدب َّٔة) وأـّد ّ
ٍ
بوائر
صٔاؽة ادًْك وظرضف ؾادًْك وحده فٔس هق بٌٔة إدب وؿبحف فٔس
ً
ؾوّل
بإدب وحسـ افهٔاؽة وافتّهقير يَقد إػ حسـ اإلبإة ظـ ادًْك وجّلئف
ظـ حسـ افًّلؿات افدّ اخِ ّٔة بغ إفٍاظ ذم اجلِّة وتآزرها ذم ِ
افقطٍٔة
خِؼ َ
اجلًمف َّٔة فِساـٔب وهذه افهٔاؽة ٓ تنُِٓا إفٍاظ بٍّردها وإًّٕم افًّلؿات ؾًٔم
بْٔٓا.

( ) ذم ِّ
افنًر َّية افًرب ّٔة ؿراءة جديدة ذم ٕير َّية ؿديّة ضراد افُبٔز ص .99وإير :افًّلؿة
1

بغ مَقٓت ظبد افَاهر افََّْد ّية وافبّلؽ ّٔة وصًر اف ّىائٔغ ظايل بـ رسحان افَرر
ص.778
حمّد زـل افًنًموي ص.373
( ) ؿوايا افََّْد إديب بغ افَديؿ واحلديث َّ
2
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فِهقرة افبٔإ ّٔة افتل ؿد ُزج َّٔت ذم
بافقطٍٔة اجلًمف َّٔة ُّ
افـجرجاين َ
وؿد ظْل ُ
وافؼح بٔد إَّٔف مع افتَّدّ م زمْ ًٔا تبايْت
افزيْة ّ
بداية دراشتٓا َٕد ًيا وبّلؽ ًٔا إػ خإة ّ
افهقرة مْ ّب ًٓا إػ وطٍٔتٓا
افـجرجاين جقإب أخرى ذم ُّ
افَّْيرة إفٔٓا وؿد أضاء ُ
ظًم ظجز ظْف
افسٔاق افقاردة ؾٔف وذم َٕؾ افتًَّبر ّ
اجلًمف َّٔة افتل تتٖتك مـ اتِّساؿٓا مع ِّ
بافسٔاق
افُّلم افًادي وافقطٍٔة اجلًمفٔة خمتٍِة مـ ٕص ٔخر :ذفؽ َّأَّنا تتًِؼ ِّ
وهذا يهح ظذ ـؾ ما ذـره ظبد افَاهر مـ رضوب ظِؿ افبّلؽة ..ومـ ادُّـ
افتًَّبر ظـ ؾُرة مًْٔة بهقر صتَّك مـ تنبٔف بٖٕقاظف أو جماز أو ـْاية :إٓ َّ
أن إمر
فٔس اظتباض ًٔا :ذفؽ َّ
افسٔاق وضبًٔة افٍُرة ادىروحة تستِزم ٕق ًظا مً ًّْٔا مـ
أن ِّ
افهقر :ؾَد تٗ ِّدي ؾُرة ما بآشتًارة ً -
افهقر
مثّل -ما ٓ تٗ ِّديف بٖٕقاع أخرى مـ ُّ
ُّ
ِ
ادبدع صٔ ًئا دون آخر
خيتار
ُ
وهذا يٗـد ؾُرة آختٔار ؾّـ بغ إمُإات اف ٌُِّة ؿد ُ
افهقر ذم
افسٔاق وممَّا يزز أمهٔة افقطٍٔة اجلًمف َّٔة تب ًًا دقؿع ُّ
وذفؽ بًم يتساوق مع ِّ
َّ
يْىِؼ
ختص ٕير َّية افَّْيؿ إًَّٕم
افُّلم
ُ
وإن ظبد افَاهر ذم ـؾ ما ظرضف مـ ؿوايا ُّ
افسٔاق وأثره ذم ٍّ
افقطٍٔة اجلًمف َّٔة ظْده مـ
ـؾ مـ تِؽ افَوايا وبذفؽ تتبدَّ ى َ
مـ ِّ
خّلل ٕير ّيتف ذم افَّْيؿ.
افصؾة بغ
فِـجرجاين «ؾضؾ ٓ يداكقف ؾقف كاؿد ظرب دم تقثقؼ ِّ
وؿد ـان ُ
افصقاؽة وادعـك ،ودم آظتداد دم ذفؽ بإفػاظ مـ حقث دٓفتفا ومقؿعفا؛ جماز ّية
ِّ
()1
أثر ٓ ُيُْر ذم
ـاكت أم حؼقؼ ّقة ،وبقان تلثرها دم تلفقػ افصقرة إدب َّقةش
ُّ
ؾِِهقرة ٌ

حمّد ؽّْٔل هّلل ص.285
( ) افََّْد إديب احلديث َّ
1
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افرتابة ظـ إصٔاء وافُنػ ظـ ظّلؿات
رشؿ ادًْك وخِؼ افٍُرة وإجٓاض َّ
جديدة بْٔٓا ؾتٌدو إصٔاء ادًروؾة جديدة :مما حيرك افٍُر ويثر افتَّٖ ُّمؾ وفًّري
فِهقرة إدب َّٔة ؿريب مـ ؾٓؿ افُّْ ََّاد
هذا ما يزز وطٍٔتٓا اجلًمف َّٔة .وبذا ؽدا ؾّٓف ُّ
ادًاسيـ.
وٓبد مـ افتَّْبٔف إػ َّ
افـجرجاين
أن وجقد مهىِح
يوؿ ادٍاهٔؿ افتل ضرحٓا ُ
ّ
افقطٍٔة اجلّـاف َّٔة افـٌريب
يوّـ هلذه ادٍـاهٔؿ آشتـّرار َّية وافتّىـ ّقر ؾُـان مهـىِح َ
بافهٍحات افَادمة -مهىِح ًا صام ً
ّل ومًز ًا ظـ تِؽ ادٍاهٔؿ.
-افذي شٔستٖثر َّ
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الفَصْلُ الثَّاني:

الىَظيفحُ اجلَمَالِيَّحُ عندَ الشَّكالنيّني الزُّوس:
أوّلًا :نُثْذَجٌ تارخييَّحٌ عن الشَّكالنيني الزُّوس.
[ :]1أسثابُ نشأجِ الشَّكالنيني الزُّوس.
[ :]2مَىلِدُ الشَّكالنيَّح الزُّوسيَّح.
[ :]3نِهايح الشَّكالنيني الزُّوس.

ثانيًا :مثادئ الشَّكالنيني الزُّوس:
[ :]1األدتيَّح.
[ :]2التَّغزية.

ثالثًا :الىَظيفح اجلَمَالِيَّح عِندَ الشَّكالنيني الزُّوس:
[ :]1مفهىمُ الىَظيفح اجلَمَالِيَّح.

[ :]2الىَظيفح اجلَمَالِيَّح للصُّىرج األدتيَّح.
[ :]3الىَظيفح اجلَمَالِيَّح للنَّثز األدتي.
[ :]4الىَظيفح اجلَمَالِيَّح والتَّلقِّي.
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افروس:
أو ًُٓ :ك ْب َذ ٌة تارخيق ٌة ظن افشؽالكقغ ُّ
اٟمّمب آهتام ُم ذم ُم٘مارسمة اًمٕمٛمؾ إديب َ
ىمبٞمؾ اًم٘مرن اًمٕمنميـ قمغم اعم١م ًِّمػ ،وُما
َّ
ُ
حيٞمط سماًمٜمَّص ،وؿماع ذم اعمٜماهج اًمٜمَّ٘مد َّية ُم٘مارسمة اًمٜمَّص إديب سمآؾمتٜماد إمم دراؾمة ُما
شمستٙمِمػ راسم ًٓما ُ
طمق ًَمف ،وـمٗم٘مت شمٚمؽ اعمٜماهج ُ
يّمؾ سملم اًمٜمَّص
دمقل هٜما وهٜماك قم َّٚمٝما
ُ
ُ
حيٞمط سمف ، ..ووؾمط هذا اجلق فمٝمر قمامل اًم ُّٚمٖمة اًمٗمرٟمز ومرديٜماٟمد دي ؾمقؾمػم
وُما
ً )7171 - 7581( Ferdinand de Saussureم ُٞمٜمٝمل قمالىمة اًمٜمَّص سمٛمحٞمٓمف
٘مارب وومؼ
يتقؾمؾ سماًم ُّٚمٖمة ومٛمـ سماب أومم أن ُي َ
وًمٞمقزم آهتامم ًمٚمٜمَّص ذاشمف ًمٙمقن إدب َّ
ُمٕمقًمة قمغم اًم ُّٚمٖمة،
ـمبٞمٕمتف ..وىمد اٟمبث٘مت -سمٜما ًء قمغم ُما ـمرطمف دي ؾمقؾمػمُ -مٜماهج ٟم٘مد َّية ِّ
ويمان أ ّوهلاَّ :
اًمروؾمٞمة.
اًمِمٙمالٟم َّٞمة ُّ
ِ
وُمـ اعمٕمٚمقم َّ
صمالصمة أىمسام ذم ُم٘مارسمتٝما ًمٚمٜمَّص
اعمٜماهج اًمٜمَّ٘مد َّية اٟم٘مسٛمت إمم
أن
َ
ِ
سؿ َّادمف إمم ُما َ
طمقل اًمٜمَّص؛ يماعمٜمٝمج )اًمتَّارخيل واًمٜمَّٗمز وآضمتامقمل،(....
إديب؛ ىم ٌ
وىمسؿ َّادمف ٟمحق اًمٜمَّص؛ ( َّ
اًمروؾم َّٞمة  Formalisme Russesواًمبٜمٞمق َّية
اًمِمٙمالٟم َّٞمة ُّ
ٌ
وىمسؿ ِّادمف ٟمحق اعمتٚم ِّ٘مل؛ مت َّثؾ ذم
 Structuralismوإؾمٚمقسم َّٞمة ،)….Stylistics
ٌ
ٟمٔمر ّية اًمتَّٚم ِّ٘مل .Reception Theory
وىمد شمتداٟمك سمٕمض ُم٘مارسمات حتٚمٞمؾ اًمٜمُّّمقص إدسم َّٞمة؛ ذًمؽ َّ
أن «افـظريات
متاما ،وإكام تتحول إػ ظصارات متتصفا كظريات
واددارس إدبقة وافـؼدية ٓ متوت ً
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ومثٛمة شم٘ماـمع سملم قمٚمؿ اجلامل واًمبالهمة َّ
اًمروؾم َّٞمة
واًمِمٙمالٟم َّٞمة ُّ
ومذاهب تافقة فتحقا هباش()7؛ َّ
اًمؽميمٞمز قمغم اعما َّدة اًم ُّٚمٖمق َّية؛ إذ شمٚمت٘مل َّ
اًمِمٙمالٟم َّٞمة ُمع
واًمبٜمٞمق َّية وإؾمٚمقسم َّٞمة ُمـ طمٞمث َّ
همػمها ُمـ ِّ
قمقٓ قمغم اًمٜمَّص
آدماهات اعمٜمٓمٚم٘مة ُمـ اًمٜمَّص؛ وماًمٜمَّ٘مد اجلديد واًمبٜمٞمق َّية َّ
رئٞمسا ذم اًم َّتحٚمٞمؾ ُمع دماهؾ اعمٕمٜمك ،قمغم رأي َّ
اًمِماقمر آرؿمٞمباًمد ُماك
سمقصٗمف
ً
ُمرشمٙمزا ً
ًمٞمش  ٓ« :Leishجيب ظذ افؼصقدة أن تدل ،بل أن تُوجدش( ،)2يمام شمت٘مارب إؾمٚمقسم َّٞمة
ُمـ آراء َّ
اًمِمٙمالٟمٞملمّ ،إٓ َّأَنا ٟمحت سم٠مومٙمارهؿ إمم ُمدى أوؾمع ،ويمذًمؽ إُمر ُمع اًمٜمُّ َّ٘ماد
اجلدد .New Critics
افروس:
أهم أظالم افشؽالكقغ ُّ
روُمان يايمبسقن.
ومٙمتقر ؿمٙمٚمقومسٙمل.
سمقريس إخيٜمبقم .)1( )7181-7551( Borise Eikhenbaum

( ) ُمقؾمققمة اًمٜمَّٔمر َّيات إدسم َّٞمة احلديثةٟ ،مبٞمؾ راهمب ،ص.851
7

( ) ُمٗمٝمقُمات ذم سمٜمٞمة اًمٜمَّص ،جمٛمققمة ُم١م ًِّمٗملم ،ص.31
2

( ) سمقريس إخيٜمبقمُ :مـ أقمْماء طمٚم٘مة ؾمان سمؽموؾمبقرغ– (مجٕم ِّٞمة دراؾمة اًم ُّٚمٖمة ِّ
اًمِمٕمر َّية-
1

أوسمقياز) .اٟمٔمر :اًمٜمَّ٘مد إديب ذم اًم٘مرن اًمٕمنميـ ،ضمان إيػ شماديٞمف ،ص.22
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يقري شمٞمٜمٞماٟمقف .)7( )7131-7513( Yuri Tynianov
أوؾمٞمب سمريؽ .)2( )7138-7555( Ossip Brik

[ :]1أشباب ِ
افروس:
ؽالكقغ
افش
كشلة
ُ
ُّ
ِ
شمتب ِ
ِ
يب مجٕماء؛ وم٘مد ؾمٞمٓمرت
قمالىمات
ٕمت اًمدِّ راؾمة اًم َّت٘مٚمٞمد َّية ًمألدب
اًمٕمٛمؾ إد ِّ
َّ

اًمسٞماىم ّٞمة قمغم اًمقاىمع اًمٜمَّ٘مدي ،ومٖمدا ُم١م ِّرظمق إدب يماًمنمـمل اًمذي يسٕمك ذم
اًمٜمَّٔمر َّيات ِّ
ؾمبٞمؾ اًمقصقل إمم احل٘مٞم٘مة إمم اًم٘مبض قمغم ِّ
يمؾ ُما يتٕم َّٚمؼ سمإُمر اًمذي ِّ
حي٘مؼ سمف ،وطمتّك
اًمٜمَّاس اًمذيـ يٛم ُّرون َّ
سماًمِمارع ،!...وسمذا أضحك آهتامم سمام ٓ يٛمس ضمقهر اًمٕمٛمؾ
إديب ً
اًمّمحٞمح( .)1وُمع فمٝمقر َّ
اًمروؾم َّٞمة ذم سمداية
ممٞمال ًمٚمٜمَّاىمد قمـ ضمادة اًمٜمَّ٘مد َّ
اًمِمٙمالٟم َّٞمة ُّ
اًمسٞمٓمرة شمتالؿمك أُمام ؾمٚمٓمة اًمٜمَّص؛ إذ سمدأ اًم َّتٕمقيؾ قمغم
اًم٘مرن اًمٕمنميـ أظمذت هذه َّ
ًمٖمة اًمٜمَّص وأدسم َّٞمتف ،ومل ُيٜمٔمر إًمٞمف قمغم أٟمَّف رؾماًمة هدومٝما شمقصٞمؾ إومٙمار.

( ) يقري شمٞمٜمٞماٟمقفُ :مـ اعم١مؾمسلم اًمٗمٕمٚمٞملم ًمٚمٛمدرؾمة َّ
اًمروؾم َّٞمة ،وهق ُمـ أقمْماء
اًمِمٙمالٟم َّٞمة ُّ
7

طمٚم٘مة ؾمان سمؽموؾمبقرغ .اٟمٔمر :اًمٜمَّ٘مد إديب ذم اًم٘مرن اًمٕمنميـ ،ضمان إيػ شماديٞمف ،ص.22
( ) أوؾمٞمب سمريؽُ :مـ اعم١مصمريـ ذم طمٚم٘مة ؾمان سمؽموؾمبقرغ ،ويٕمقد ًمف اًمٗمْمؾ ذم اشمِّّمال هذه
2

احلٚم٘مة سمحٚم٘مة ُمقؾمٙمق اًم ُّٚمٖمق َّية .اٟمٔمرُ :مـ َّ
اًمروؾم َّٞمة إمم أظمالىم َّٞمات اًمتَّاريخ ،شمزومٞمتان
اًمِمٙمالٟم َّٞمة ُّ
شمقدوروف وضمان ومػميٞمف ،ص.27
( ) اٟمٔمرُ :مـ َّ
اًمِمٙمالٟم َّٞمة إمم ُما سمٕمد اًمبٜمٞمق َّية ،راُمان ؾمٚمدن.11/5 ،
1
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اًمروؾم َّٞمة وومٞمام سمٕمد َّ
شمقضمف َّ
اًمِمٙمالٟم َّٞمة اًمٖمرسم َّٞمة (اًمٜمَّ٘مد
وىمد يمان
ُّ
اًمِمٙمالٟم َّٞمة ُّ

اجلديد) هاد ًوما إمم احلدِّ ُمـ اخلٚمط ذم اًمدِّ راؾمة إدسم َّٞمة ،وم٘مد ؿمٜمُّقا هجق ًُما قمغم اًم ُّٓمرق
()7

اًمتَّ٘مٚمٞمد َّية ذم دراؾمة إدب؛ َ
ٕ ََّنا شمبتٕمدُ قمـ ضمقهر إدب ،يمام ؾم َٕمقا إمم شمٓمقير ٟمٔمر َّية
ٟم٘مد َّية سم٢مُمٙماَنا ومّمؾ إدب قمـ قمٚمقم اًمتَّاريخ وآضمتامع واًمٗمٚمسٗمة ،وآسمتٕماد قمٜمد
احلديث قمـ إدب قمـ اخلٚمٗمٞمَّات واًمٗمائدة آضمتامقمٞمَّة واعمْمٛمقن اًمٗمٙمري ،وآًمتٗمات
إمم حتٚمٞمؾ اًمبٜمٞمة اًم ُّٚمٖمق َّية .
()2

ٟمٗمر ُمـ اًمٜمُّ َّ٘ماد إمم َّ
ٟمقع ُمـ اًم َّثقرة قمغم اًمٜمَّٔمريات
اًمِمٙمالٟم َّٞمة قمغم َّأَنا ٌ
وىمد ٟمٔمر ٌ
رؾمخ ْتف ٌّ
َ
اًمرود؛
اًمسٞماىم َّٞمة ،وُما
واًمرُمز َّية ذم إدب ُّ
اًمسقؾمٞمقًمقضم َّٞمة َّ
يمؾ ُمـ اًمٜمَّٔمريتلم ّ
ِّ
اًمِمٙمالٟمٞمقن َّ
اًمسٞماىم َّٞمة ،وأيمد َّ
إذ َّ
أن ُما هق ظمارج اًمٜمَّص
اًمرؾماًمة ِّ
اًمِمٙمؾ اًمٗمٜمِّل ذم ظمدُمة ِّ
يب إمم ُمْمٛمقن ٓ يِمبف احلٞماة اًمتل أظمذ ُمٜمٝما؛ ومٗمل اًمٕمٛمؾ إديب
يتحقل ذم اًمٜمَّص إد ِّ
َّ
قمام هل ذم اًمقاىمع(.)1
شمٖمدو وىمائع احلٞماة هلا ظمّمقص َّٞمة خمتٚمٗمة ّ

سٛمك قمٜمد سمٕمْمٝمؿ َّ
اًمِمٙمالٟم َّٞمة اًمٖمرسم ّٞمة ،ويْمٕمف سمٕمْمٝمؿ أظمر حتت ُمٔم ّٚمة اًمٜمَّ٘مد
( ) اًمٜمَّ٘مد اجلديد ُي ّ
7

َّ
اًمِمٙمالين .اٟمٔمر :اخلروج ُمـ اًمتِّٞمف ،قمبد اًمٕمزيز محقدة ،ص.15
َّ
( ) اٟمٔمر :اًمٜمَّ٘مد َّ
واًمِمٙمالٟم َّٞمة
اًمرود ،زم.ت ًمٞمٛمقن وُماريقن ج .ريس ،ص.787
اًمِمٙمكم ُّ
2

اًمروؾم َّٞمة ،ومٙمتقر إيرًمٞمخ ،ص73و .78وحتقٓت اًمٜمَّ٘مد ،حمٛمد قمزام ،ص.713
ُّ
( ) اٟمٔمرُ :مقؾمققمة اًمٜمَّٔمر َّيات إدسم َّٞمة احلديثةٟ ،مبٞمؾ راهمب ،ص .111وُمـ َّ
اًمِمٙمالٟم َّٞمة إمم ُما سمٕمد
1

اًمبٜمٞمق َّية ،راُمان ؾمٚمدن.11/5 ،
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إذن اًمداومع وراء اًمٜمَّ٘مد َّ
اًمِمٙمالين هق حتٚمٞمؾ اًمٜمَّص إديب اؾمتٜما ًدا إمم اًم ُّٚمٖمة،
ِ
ِ
وومّمٚمف قمـ سم٘مٞمة اًمٕمٚمقمُّ ،..
ُ
ـمبٞمٕمتف ذاهتا،
درؾمف ُمـ
أؾمسف وـمري٘م َة
ومٙمؾ قمٚم ٍؿ
يستٜمبط َ
اعمٕمقًمة قمغم اًمٜمُّّمقص ومٙمرة ومساد اًمٜمَّٔمرة
ويمذًمؽ إدب .وىمد شمبٜمَّت اعمٜماهج اًمٜمَّ٘مد َّية ّ
يٙمػ قمـ اًمتّجقال
احلري قمغم دارس إدب أن
اًمسٞماىم َّٞمة أو ومقق اًمٜمَّّم ّٞمة ًمألدب ،ومٛمـ
َّ
ّ
ِّ
١مرخ أو اًمٗمٞمٚمسقف
ذم ؾماطمة اًمٜمُّّمقص
ُمتحررا ُمـ اًم٘مٞمقد؛ ومٝمق أضحك يامرس دور اعم ِّ
ً
ُمتجاهال َّ
ً
أن ُمادة إدب هل اًم ُّٚمٖمة اًمتل ُمٜمٝما ٟمِم٠م وُمٜمٝما
أو اعمّمٚمح آضمتامقمل...
يبحر ذم دراؾمة اًمٜمُّّمقص إدسم َّٞمة اٟمٓمال ًىما واٟمتٝما ًء ذم اًم ُّٚمٖمة.
صمؿ قمٚمٞمف أن َ
يٙمقن ،وُمـ ّ

ِ
افروشقة:
[َ :]2موفدُ افشؽالكقة ُّ
فمٝمرت َّ
اًمروؾم َّٞمة ذم روؾمٞما قمٜمدُما أقمٚمـ ؿمٙمٚمقومسٙمل أٟمَّف «شقؼف
اًمِمٙمالٟم َّٞمة ُّ
افرود افذين اشتباحوا مجافقته من أجل افتعبر ظن ؿضايا ٓ
بادرصاد فؼتؾة إدب ُّ

متت إفقه بصؾةش ُ ،مٝمٛمٚملم اًم ُّٚمٖمة وأؾماًمٞمب شمقفمٞمٗمٝما وؾمٞماىمٝما وؾمقاها ُمـ اًم٘مْمايا اًمتل
ُّ
()7

اؾمتٜمد إًمٞمٝما َّ
اًمِمٙمالٟمٞمقن اًم ُّروس ذم ُم٘مارسمة اًمٜمُّّمقص إدسمٞمَّة وُمدى ىمدرهتا قمغم
اخلٚمقد( )2سمٕمٞمدً ا قمـ إُمقر اخلارضم َّٞمة اًمتل ىمد شم١م ِّصمر ذم إدب ،سمٞمد َّأَنا ُمـ همػم اعمٛمٙمـ أن
ٕمتٛمد قمٚمٞمف ذم حتٚمٞمٚمف.
أؾماؾما ُي َ
شمٙمقن ً

( ) ُمقؾمققمة اًمٜمَّٔمر َّيات إدسم َّٞمة احلديثةٟ ،مبٞمؾ راهمب ،ص.344
7

( ) اٟمٔمر :اعمرضمع ٟمٗمسف ،ص.117
2
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ضٛمت َّ
اًمِمٙمالٟم َّٞمة جمٛمققمة ُمـ اًمٜمُّ َّ٘ماد واًمدَّ ارؾملم ُمـ ًمٞمٜمٞمٜمٖمراد وُمقؾمٙمق،
و َّ
وذًمؽ ُما سملم ( ،)7114-7178و ُقمٜمٞمت سماًمٕمالىمات اًمدَّ اظمٚم َّٞمة ًمٚمٜمَّص إديب ،وذقمت
ُ
شمِمٖمؾ طم ّٞمزها اًمٜمَّ٘مدي ذم أطمْمان طمٚم٘متل ُمقؾمٙمق The Moscow Linguistic
 Circleوؾمان سمؽموؾمبقرغ أو  OpoiazأوسمقيازSociety for The Study ،
of Poetic Language.

وىمد شم٠مؾمست طمٚم٘مة ُمقؾمٙمق اًم ُّٚمٖمق َّية ظمالل ؿمتاء ُ ،7178-7173متخذ ًة ُمـ
واهتٛمت سماًمدِّ راؾمات اًم ُّٚمٖمقية،
شمرأؾمٝما روُمان يايمبسقن،
ُم٘مرا هلا ،وىمد
َّ
َّ
ُمقؾمٙمق ًّ
وؿمجٕمت دراؾمة اًم ِّٚمساٟم ّٞمات و ِّ
اًمِمٕمر َّية(.)7
َّ
وشمٓمقرت َّ
سٛمك طمٚم٘مة
َّ
اًمِمٙمالٟم َّٞمة أيمثر ذم اًمٕم٘مد اًم َّثاين ُمـ اًم٘مرن اًمٕمنميـ سمام ُي َّ
ؾمان سمؽموؾمبقرغ (مجٕم ّٞمة دراؾمة اًم ُّٚمٖمة ِّ
اًمِمٕمر َّية -أوسمايز) اًمتل فمٝمرت سملم قماُمل

( ،)7171-7171قمؼم ٟمنم جمٛمققمات طمقل ٟمٔمر ّية اًم ُّٚمٖمة ِّ
اًمِمٕمر َّية؛ إذ أوًمت قمٜمايتٝما إمم
اًمدِّ راؾمات إدسمٞمَّة ،وأهؿ اعم١م ِّصمريـ ومٞمٝما :ومٙمتقر ؿمٙمٚمقومسٙمل ،ويمان ـماًمبًا ذم ؾمان

( ) اٟمٔمر:
7

The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary

 Theory, J.A. Cuddon, p327.وُمـ َّ
اًمِمٙمالٟم َّٞمة إمم ُما سمٕمد اًمبٜمٞمق َّية ،راُمان ؾمٚمدن،
.11/5وُمـ َّ
اًمروؾم َّٞمة إمم أظمالىم َّٞمات اًمتَّاريخ ،شمزومٞمتان شمقدوروف وضمان ومػميٞمف،
اًمِمٙمالٟم َّٞمة ُّ
ص .27وٟمٔمر َّية إدب ذم اًم٘مرن اًمٕمنميـ ،ك.مٟ.مٞمقشمـ ،ص.71
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أيْما:
سمؽموؾمبقرغ ،و ُيٕمدُّ سمحثف (اًمٗمـ سمقصٗمف شم٘مٜمٞمة) سمٞماٟمًا ًمٚمٛمجٛمققمة ،وُمـ أقمْمائٝما ً
سمقريس إخيٜمبقم ويقري شمٞمٜمٞماٟمقف(.)7
وىمد اشمّّمٚمت اعمجٛمققمة سمحٚم٘مة ُمقؾمٙمق اًم ُّٚمٖمق َّية سمٗمْمؾ أوؾمٞمب سمريؽ وأضحت
اًمستاًمٞمٜمل ـماهلا ذم َناية قمام)2(7124؛
راسمٓمة ذم شمنميـ إ ّول قمام  .7171وًمٙمـ اًم٘مٛمع ّ
اًمسقومٞمٞمتل.
مما أ َّدى إمم اٟمحالهلا ذم آحتاد ّ

ِ
افروس:
[ِ :]3ناية افشؽالكقغ ُّ
اًمسٜمقات إومم ُمـ قمٛمر ِّ
ازدهرت أومٙمار َّ
آحتاد
اًمِمٙمالٟمٞملم ذم روؾمٞما ظمالل َّ
اًمسقومٞمٞمتل ،سمٞمد َّ
تراؾق افـؼد افعؾؿي
أن
اًمسٞماد مل يٙمـ ذم صاحلٝما؛ إذ « َ
َ
اًمقضع ِّ
ُّ
ٍ
أصمار ؾمتاًملم ذم قمام ّ 7121
اًمِمٙمقك طمقل أهداومٝما؛
فؾشؽالكقة مع كؼد شقادش( ،)1وم٘مد َ
ُمتٛمثٚم ًة سمٛمٞمقهلا إرؾمت٘مراـمٞمة اًمتل شمتٜمارم ُمع اًمقاىمٕمـ َّٞمة آؿمؽمايم َّٞمة اًمتل َّ
ؾمخرت إدب
اًمسقومٞمٞمت َّٞمة ُمـ ضمٝمة ،وسمٕمزوومٝما قمـ ىمْمايا اإلٟمسان واعمجتٛمع
خلدُمة أهداف اًمدَّ وًمة ُّ
سماًمِمٙمؾ وم٘مط ُمـ ضمٝمة أظمرى .يمام َّ
وآهتامم َّ
اًمروس يماٟمقا أُما َم أقمامل
أن اعمس١موًملم ّ
( ) اٟمٔمر :اًمٜمَّ٘مد إديب ذم اًم٘مرن اًمٕمنميـ ،ضمان إيػ شماديٞمف ،ص.22
7

( ) اٟمٔمرُ :مـ َّ
اًمروؾم َّٞمة إمم أظمالىم َّٞمات اًمتَّاريخ ،شمزومٞمتان شمقدوروف وضمان ومػميٞمف،
اًمِمٙمالٟم َّٞمة ُّ
2

ص.27
( ) اعمرضمع ٟمٗمسف ،ص.82
1
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إحلاطما ُمـ ُمست٘مبؾ ِّ
ؾمٝمؾ اًم َّٓمريؼ أُمام اجلامقمات إدسم َّٞمة اعماريمس َّٞمة
أيمثر
اًمِمٕمر؛ مما َّ
ً
اعمتٓمرومة عمٝمامجة َّ
اًمِمٙمالٟمٞملم رؾمٛم ًّٞما وسمرضاوة ،وهذا ُما أ َّدى إمم اٟمدصمار ُمٕمٔمؿ
اًمِمٙمالٟمٞملم ذم ِّ
َّ
ىمسؿ ُمٜمٝمؿ ذم روؾمٞما وظمْمٕمقا ًمٚمٜمَّٝمج
اًمسقومٞمٞمتلً ،مٙمـ سم٘مل
ٌ
آحتاد ّ

اًمسقومٞمٞمت ،وىمسؿ آظمر هاضمر ،وُمٜمٝمؿ روُمان يايمبسقن اًمذي همادر طمٚم٘مة
اًمذي يريده ّ
ُمقؾمٙمق اًم ُّٚمٖمق َّية ًمٞمتاسمع قمٛمٚمف ذم سمراغ قمام .)7(7124
وسمذا هرب ُمٕمٔمؿ َّ
شمٜم٘مرض
اًمِمٙمالٟمٞملم ُمـ روؾمٞما ٟمتٞمجة اضٓمٝمادهؿً ،مٙمـ مل
ْ
أومٙمارهؿ ،ومل شمٗم٘مد سمري٘مٝما ،وم٘مد شماسمٕمقا أقمامهلؿ اًمٗمٙمر َّية ،ومل شمثٜمِٝمؿ فمروومٝمؿ اجلديدة
ُمتٓمقرة إمم رؤى ُمرشمٙمزة قمغم ُمبادئٝمؿ إؾماؾم َّٞمة،
ؼمت إمم أوروسما اًمٖمرسم َّٞمة،
ِّ
قمٜمٝما؛ إذ قم َ
وىمد أصمٛمرت ضمٝمقدهؿ ظمارج روؾمٞما ُم١مؾمس ًة طمٚم٘مة سمراغ اًم ُّٚمٖمق َّية The Prague
.Linguistic Circle
وطمٚم٘مة سمراغ اًم ُّٚمٖمق َّية :مجٕم َّٞمة روؾم َّٞمة -شمِمٞمٙم َّٞمة ،أؾمسٝما اًم ُّٚمٖمقي اًمتِمٞمٙمل ومٞمٚمٞمؿ
ُماشمسٞمقس Vilem Mathesiusقمام  ،7121وهل قمبارة قمـ جمٛمققمة ُمـ
َّ
اًمسٞماد وؾماومروا إمم
اًمسٞمئة ُمع اًمٜمِّٔمام ِّ
اًمِمٙمالٟمٞملم اًمذيـ شمريمقا اًمبالد ٟمتٞمجة قمالىمتٝمؿ ِّ
شمِمٞمٙمقؾمٚمقومايمٞما ،وظمٓمقا سم٠مومٙمار أوسمقياز ظمٓمقة ضمديدة ،آظمذيـ ُمسارات خمتٚمٗمة؛ وم٘مد
اهتٛمقا سماًمٕمقاُمؾ همػم إدسم َّٞمة ذم اًم َّتحٚمٞمؾ اًمٜمَّ٘مدي ،ورسمٓمقا إدب سماعمجتٛمعَّ .
وإن هلذه
ُّ
( ) اٟمٔمر :اًمٜمَّ٘مد َّ
اًمرود ،زم.ت ًمٞمٛمقن وُماريقن ج .ريس ،ص .781واًمٜمَّ٘مد إديب ذم
اًمِمٙمكم ُّ
7

اًم٘مرن اًمٕمنميـ ،ضمان إيػ شماديٞمف ،ص .22وُمقؾمققمة اًمٜمَّٔمر َّيات إدسم َّٞمة احلديثةٟ ،مبٞمؾ راهمب،
ص .347واعمّمٓمٚمحات إدسم َّٞمة احلديثة ،حمٛمد قمٜماين ،ص11و.13
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َ
اًمروس قماعم ًّٞما ،وذم شم٠مؾمٞمس اًم ِّٚمساٟم َّٞمات اًمبٜمٞمق َّية ،وىمد أ َّصمر
احلٚم٘مة
اًمٗمْمؾ ذم اٟمتِمار أومٙمار ُّ
اهتٛمت سماًم ُّٚمٖمق َّيات اهتامُم ًا رئٞمس ًّٞما ُمع
ومٞمٝما روُمان يايمبسقن سمٕمد هرسمف ُمـ روؾمٞما .وىمد َّ
اهتامم صماٟمقي سمإدب قمغم قمٙمس مجاقمة ُمقؾمٙمق ،وشمبدو اعمِماةهة واضحة سملم ُمٗماهٞمؿ
طمٚم٘متل ُمقؾمٙمق وسمراغ(.)7

اًمروس ذم اًمٖمرب؛ سمسبب ّ
وىمد َّ
شم٠مظمر اٟمتِمار أومٙمار َّ
شم٠مظمر شمرمجة
اًمِمٙمالٟمٞملم ُّ
اًمسٞماد ذم روؾمٞما ًمرؤاهؿ اًمٜمَّ٘مد َّية؛ مما
أقمامهلؿ إمم اإلٟمٙمٚمٞمز َّية ،وسمسبب ُمٕمارضة اًمٜمِّٔمام ِّ
ضمٕمؾ شم٘مبّٚمٝمؿ همػم يسػم ذم إوؾماط اًمٜمَّ٘مد َّية .ويمان ًمٔمٝمقر اًمٜمَّ٘مد اجلديد أو ُما قمرف سمـ
اًمِمٙمالٟمٞمَّة اًمٖمرسمٞم َّة أصمر ذم إسمٕماد اًمٜمٔمر أيمثر قمـ َّ
َّ
اًمِمٙمالٟمٞمَّة اًم ُّروؾمٞم َّة؛ وذًمؽ عما ايمتسبف
اًمٜم َُّّ٘ماد اجلدد ُمـ ؿمٕمبٞمة وىمبقل( .)2ويٕمد روُمان يايمبسقن ُمـ أهؿ ُمـ ٟم َّٔمر َّ
ًمٚمِمٙمالٟم َّٞمة
ُمٙمقٟمة ًاًمبٜمٞمق َّية ذم
اًمروؾمٞمة ،وُمع هجرشمف ُمـ روؾمٞما اٟمتنمت أومٙماره وٟمْمجت أيمثر ِّ
ُّ
ُمرطمٚمة ٓطم٘مة.

اًمرود ،زم.ت ًمٞمٛمقن وُماريقن ج .ريس ،ص .781وُمـ َّ
( ) اٟمٔمر :اًمٜمَّ٘مد َّ
اًمِمٙمالٟمٞمَّة
اًمِمٙمكم ُّ
7

اًمروؾم َّٞمة إمم أظمالىم َّٞمات اًمتَّاريخ ،شمزومٞمتان شمقدوروف وضمان ومػميٞمف ،ص27و .22وُمـ َّ
اًمِمٙمالٟم َّٞمة
ُّ
إمم ُما سمٕمد اًمبٜمٞمق َّية ،راُمان ؾمٚمدن15/5 ،و .11وٟمٔمر َّية إدب ذم اًم٘مرن اًمٕمنميـ ،ك.مٟ.مٞمقشمـ،
ص.24
( ) اٟمٔمر :اخلروج ُمـ اًم ِّتٞمف ،قمبد اًمٕمزيز محقدة ،ص11و.54
2
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افروس:
ثاك ًقا :مبادئ افشؽالكقغ ُّ
اًمِمٙمالٟمٞملم ُمـ ىمبؾ ظمّمقُمٝمؿ َّ ،
اًمِمٙمالٟم َّٞمة قمغم َّ
ُمّمٓمٚمح َّ
واًمِمٙمالٟم َّٞمة:
ُأـمٚمِ َؼ
ُ
()7

اًمؽميمٞمب َّٞمة ًمٚمٕمٛمؾ إديب  ،وهل ُمـ ِّ
شمٕمٜمل آهتامم َّ
آدماهات
سماًمِمٙمؾ؛ أي سماعمٔماهر َّ
()2

اعمٝمتٛمة سمٓمري٘مة اًم٘مقل /سمآًم ّٞمات شمِمٙمّؾ اًمدِّ ًٓمة ٓ سماًمدِّ ًٓمة ذاهتا .وىمد أؿمار
اًمٜمَّ٘مد َّية
َّ
روُمان يايمبسقن إمم أمهٞمة اًم ّٓمري٘مة  Procedeذم إدسم َّٞمة؛ ومٓمري٘مة شمريمٞمب اًمٙمالم
ٍ
أقمامل أدسم َّٞمة ُمٕمتٛمدة اعمقاد اًم ُّٚمٖمقية  .وسمذًمؽ شمتبدّ ى
شمتٞمح إٟمِما َء
وصٞماهمتف صٞماهمة ومٜم ّٞمة ُ
()1

ظمّمقص ّٞمة اًمٜمَّص إديب سمٓمري٘مة اؾمتخدام اًمٙمٚمامت ،ويمان اًمبحث ذم هذه
اخلّمقص ّٞمة/اًم َّٓمري٘مة هق أؾماس أقمامل َّ
اًمِمٙمالٟمٞملم.
وُمـ أهؿ ُما قمرضتف َّ
اًمِمٙمالٟم َّٞمة هق اًمٗمرق سملم اًم ُّٚمٖمة اًمٕماد َّيـة أو اًمٕمٛمٚمٞمَّة واًم ُّٚمٖمة

إدسمٞمَّة  ،وهٜما جيب آٟمتباه إمم أُمريـ؛ َّأوهلام :أٟمَّف ٓ جيقز اًمبحث قمـ اًمٗمرق سملم هاشملم
()3

اًمّمٞماهمة
اًم ُّٚمٖمتلم ذم اًمقاىمع اعمٕماًمج ُمـ ىمبؾ اًمٙماشمب ،وإٟمّام يتجغم اًمٗمرق ذم ـمري٘مة ِّ
( ) اٟمٔمرَّ :
اًمروؾمٞمَّة ،ومٙمتقر إيرًمٞمخ ،ص .12واًمٜمَّ٘مد إديب ذم اًم٘مرن اًمٕمنميـ ،ضمان
اًمِمٙمالٟم َّٞمة ُّ
7

إيػ شماديٞمف ،ص.22
( ) اٟمٔمر :اعمّمٓمٚمحات إدسم َّٞمة احلديثة ،حمٛمد قمٜماين ،ص.15
2

( ) اٟمٔمرُ :مٗمٝمقُمات ذم سمٜمٞمة اًمٜمّص ،جمٛمققمة ُم١مًمٗملم ،ص 11و .11وأـمٞماف اًمقضمف اًمقاطمد،
1

ٟمٕمٞمؿ اًمٞماذم ،ص11و.13
اًمؽميمٞمز قمغم هذا اًمٗمرق .اٟمٔمرٟ :مٔمر َّية إدب ،ريٜمٞمف ويٚمٞمؽ وآوؾمتـ
( ) وشمبٕمتٝما إؾمٚمقسمٞمة ذم ّ
3

وارن ص18و11و.11
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واًمتَّٕمبػم( . )7وأُما إُمر اًم َّثاين :ومٝمق َّ
أن اًمٚمٖمتلم (اًمٕماد َّية وإدسم َّٞمة) شمِمؽميمان ذم اًمٕمٜماس
ذاهتا ،إٓ َّ
اعمبدع ذم اًم ُّٚمٖمة إدسم َّٞمة يستخدم هذه اًمٕمٜماس اؾمتخدا ًُما خمتٚم ًٗما ويق ِّفمٗمٝما ذم
أن
َ
ؾمٞماىمات وسمٜمٞمات ضمديدة.
وٓ يٜمٔمر َّ
اًمِمٙمالٟمٞمقن إمم إدب قمغم أٟمَّف ُمرآة ًمٚمقاىمع ،سمؾ قمٚمؿ ُمست٘مؾ ًمف
ظمّمائّمف اًمٜمَّاسمٕمة ُمـ ـمبٞمٕمتف ؿم٠مٟمف ذم ذًمؽ ؿم٠من اًمٕمٚمقم إظمرى ،ومٓمري٘مة سمٜماء اًمٜمَّص
اًمرئٞمس قمٜمد َّ
اًمِمٙمالٟمٞملم ،واًمٕمٛمؾ إديب
شمّمػمه أد ًسما هل ّ
اعمٕمقل ّ
إديب وأًم ّٞمات اًمتل ّ
ا
مستؼال مؽتػ ًقا بذاته ،إذا أراد أن
قمٜمدهؿ «ظامل ؿائم بذاته[ ،...و] افػن يـبغي أن يؽون
يؽون ؾـاا وأن يؼوم بوطقػته افـّابعة من ضبقعتهش( ،)2واؾمتٜمدوا ذم ذًمؽ إمم ٟمٔمرهتؿ ًمألدب
اعمٜمٓمٚم٘مة ُمـ «افػن اف ّطؾقعي دم اددرشة ادستؼبؾ ّقة  ،...Futurismeافتي أظطت
أوفو ّية مطؾؼة فؼصقدة ترؾض ادعـى ؾتغدو ا
خافصا)»(.)3
(دآ
ً
اًمروس صمٜمائ َّٞمة َّ
يمام رومض َّ
اًمِمٙمؾ واعمْمٛمقن اًمتل شمبٜمَّتٝما اًمٜمَّٔمر َّية
اًمِمٙمالٟمٞمقن ُّ
اًمرُمز َّية؛ َّ
وماًمِمٙمؾ واعمْمٛمقن ذم اًمٕمٛمؾ إديب يِمٙمِّالن وطمد ًة
اًمٙمالؾمٞمٙم َّٞمة واعمدرؾمة َّ

( ) اٟمٔمرُ :مٕمرومة أظمرُ :مدظمؾ إمم اعمٜماهج اًمٜمَّ٘مدية احلديثة ،قمبد اهلل إسمراهٞمؿ وؾمٕمٞمد اًمٖماٟمٛمل
7

وقمقاد قمكم ،ص.774
( ) ُمقؾمققمة اًمٜمَّٔمر َّيات إدسم َّٞمة احلديثةٟ ،مبٞمؾ راهمب ،ص.117
2

( ) ُمٗمٝمقُمات ذم سمٜمٞمة اًمٜمَّص ،جمٛمققمة ُم١م ًِّمٗملم ،ص .81واٟمٔمرَّ :
اًمروؾم َّٞمة ،ومٙمتقر
اًمِمٙمالٟم َّٞمة ُّ
1

إيرًمٞمخ ،ص .21وُمـ َّ
اًمِمٙمالٟم َّٞمة إمم ُما سمٕمد اًمبٜمٞمق َّية ،راُمان ؾمٚمدن .11/5 ،وٟم٘مد اًمٜمَّ٘مد ،شمزومٞمتان
شمقدوروف ،ص.25
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يتٙمقن ُمـ جمٛمققمة قمٜماس شمرسمٓمٝما قمالىمات ُمٕم َّٞمٜمة ٓ
قمْمقي ًة ٓ يٛمٙم ُـ ومّمٚمٝما ،واًمٙمالم َّ
وضمقد ًمٚمٕمٜمٍم ظمارضمٝما وٓ وضمقد ًمف إٓ ةها ،وهذه اًمٕمالىمات هل اًمِمٙمؾ اًمذي هق
حمتقى اعمْمٛمقن( ،)7ومٚم ُّٚمٖمة وضمقدها اعمست٘مؾ ،وًمٞمست وقما ًء ًمتقصٞمؾ اعمٕمٜمك ،وسمذا دجمقا
َّ
اًمِمٙمؾ واعمْمٛمقن ،سمٞمد أ َّٟمف ًمٞمس دجمًا يّمٕمب ُمٕمف اًم َّتٗمريؼ سمٞمٜمٝمام؛ إذ إ ِّٟمف إًمٖماء ًمٚمٛمْمٛمقن
حتق َل ّ
يمؾ رء إمم ؿمٙمؾ ،وهذا ُما ي١م ِّيمده أطمد أىمٓماب َّ
اًمروؾم َّٞمة وهق
سمٕمد أن َّ
اًمِمٙمالٟم َّٞمة ُّ
سمقريس أخيٜمبقم :أظمرج َّ
اًمِمٙمالٟمٞمقن «أكػسفم من افتؼابل افتؼؾقدي فؾشؽل وادضؿون
ب ؾقه شائل ادضؿون .إن
ومن مػفوم افشؽل باظتباره ؽطاء خارج ًقا أو وظاء ُي َص ُّ
احلؼائق تمـد أن خصوص ّقة افػن ٓ تعز ظـفا افعـارص افتي تدخل دم صـع افعؿل ،بل
اخلاصة افتي تستخدم هبا ]تؾك افعـارص[»(.)2
اف ّطريؼة
ّ
اًمـجرضماين اًمذي ضمٕمؾ إًمٗماظ شماسمٕمة ًمٚمٛمٕماين؛ ومٝمل
وهٜما يٙمٛمـ آظمتالف ُمع ُ
زج إًمٗماظ ذم اًمٙمالم
اًم٘ماًمب /اًمِمٙمؾ اًمذي حيتقي اعمْمٛمقن ،ومٚمٞمس ُمـ اعمجدي ّ
واًمؽمايمٞمب؛ ذًمؽ َّ
أن شمرشمٞمب
وشمقًمٞمد شمرايمٞمب ومريدة ُمع إهمٗمال ُمْمٛمقن شمٚمؽ إًمٗماظ َّ
َ
ـاكت أوظق ًة فؾؿعاين ،ؾنِِنا ٓ حماف َة
إفػاظ إذا
اًمٙمالم وصٞماهمتف يٕمقد إمم اعمٕمٜمك ،و« إن
ْ

( ) اٟمٔمرٟ :مٔمر َّية إدب ،ريٜمٞمف ويٚمٞمؽ وآوؾمتـ وارن ،ص712و .711وإؾمٚمقسم ّٞمة وإؾمٚمقب،
7

اًمسالم اعمسدّ ي ،ص .711سمخالف اًمٜمَّٔمر َّية اعماريمس َّٞمة اًمتل ىم ّٚمّمت أمه ّٞمة اًمٚمٖمة وىمٍمهتا قمغم
قمبد ّ
اعمٕمؼم قمـ احلٞماة.
أَنا وقماء ًمٚمٛمْمٛمقن ّ
( ) اخلروج ُمـ اًمتٞمف ،قمبد اًمٕمزيز محقدة ،صً .52
ٟم٘مال قمـ:
2

Introduction to the Formal Method, Boris Eichenbaum, p10.
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يؽون ّأوًٓ دم افـ ِ
وجب فؾػظ افدال
ػس،
أن
َ
تتبع ادعاين دم مواؿعفا ،ؾنِذا وجب دعـًى ْ
َ
ُ
يؽون مث َؾه أوًٓ دم افـُّطق»(.)1
ظؾقه أن
َ

واظم ُت َؼمت ـمروطمات َّ
اًمِمٙمالٟمٞملم ذم اًمدِّ راؾمات اًمٕمٛمٞم٘مة ًمألؾمٚمقب وسمٜمٞمة
اًمِمٕمر (اًمّمٜماقمة ِّ
اًمرسد ،ويمان ِّ
اًمِمٕمر َّية) اعمجال إقمٔمؿ إصمام ًرا وإيمثر ٟمتاضم ًا ذم ضمٝمقد
اًمِمٙمالٟمٞملم ،وم٘مد اهتٛمقا سمف أيمثر ُمـ اًمٜمَّثر؛ َّ
ٕن اإلطماـمة سمف أؾمٝمؾ ُمـ اإلطماـمة سماًمٜمَّثر(.)2
وهٙمذا ّ
دمغم اهتامم َّ
اًمروس سم٢مٟمِماء قمٚمؿ إدب اعمٝمتؿ سمدراؾمة
اًمِمٙمالٟمٞملم ُّ
اخلّمائص اًمتل دمٕمؾ إدب أد ًسما ُمـ ظمالل ايمتِماف اعمبادئ اًمٕماُمة اًمتل حتٙمؿ
دريملم -ذم اًمقىمت ٟمٗمسف -اؾمتحاًمة وضمقد قمٚمؿ ًمألدب
آؾمتخدام إديب ًم ُّٚمٖمةُُ ،م
َ
سماعمٕمٜمك اًمدىمٞمؼ؛ ٓؾمتحاًمة وضمقد يمٞمٜمقٟمة ؿماُمٚمة وَنائ ّٞمة ًمٚمخاص ّٞمة إدسم َّٞمة(.)1
وسمذًمؽ مل يتبٜمَقا قم٘مٞمدة ضماهزة وَنائ ّٞمة؛ إذ أيمدوا ُمٗمٝمقُملم ،ومها :اؾمت٘مالل
اًمٕمٛمؾ إديب قمـ اًمٕمقاُمؾ اخلارضمٞمة سمقصٗمف ُم٘مارسمة قمٚمٛم ّٞمة ُمقضققمٝما إدسم َّٞمة؛ أي
اخلّمائص اعمٛمٞمزة ًمٚمٕمٛمؾ إديب ،واًمتّ٠ميمٞمد قمغم إضمزاء اعمٙمقٟمة ًمألدب( .)3وم٘مد قمٜمٞمت
( ) دٓئؾ اإلقمجاز ،ص82و.81
7

( ) اٟمٔمرRussian Formalism, Victor Erlich, P631. :
2

( ) اٟمٔمرُ :مٗمٝمقُمات ذم سمٜمٞمة اًمٜمَّص ،جمٛمققمة ُم١م ًِّمٗملم ،ص .81واعمرايا اعمحدَّ سمة ُمـ اًمبٜمٞمق َّية إمم
1

اًمتّٗمٙمٞمؽ ،قمبد اًمٕمزيز محقدة ،ص.717
( ) اٟمٔمرَّ Russian Formalism, Victor Erlich, p627. :
اًمروؾم َّٞمة،
واًمِمٙمالٟم َّٞمة ُّ
3

ومٙمتقر إيرًمٞمخ ،ص .73وُمـ َّ
اًمِمٙمالٟم َّٞمة إمم ُما سمٕمد اًمبٜمٞمق َّية ،راُمان ؾمٚمدن.37/5 ،
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(اًمِمٙمؾ إديب) ،ومل ِ
اًمِمٙمالٟم َّٞمة سمبٜمك اًم ُّٚمٖمة وـمري٘مة شمريمٞمبٝما ّ
َّ
شمقل اهتام ًُما ًمٚمٗمٙمرة اًمتل
شمٕمرضٝما هذه اًم ُّٚمٖمة؛ ذًمؽ َّ
أن حتٚمٞمؾ اعمْمٛمقن ىمد حيٞمؾ إمم قمٚمؿ اًمٜمّٗمس أو قمٚمؿ آضمتامع؛
مما ي١م ِّدي إمم آسمتٕماد قمـ ـمبٞمٕمة إدب.
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[:]1إدبقة :Literariness
إن ًمروُمان يايمبسقن اًمٗمْمؾ ذم إرؾماء دقمائؿ إدسم َّٞمةّ .
َّ
وإن ُمقضقع إدسم َّٞمة/قمٚمؿ
إدب قمٜمد َّ
اًمِمٙمالٟمٞملم -يمام أؿمار يايمبسقنً -مٞمس هق إدب ذم قمٛمقُمف ،وإٟمّام
ُمقضققمف «(إدبقة)؛ أي ما جيعل من ظؿل ً
ظؿال أدب اقا .ويضقف إخيـباوم :جيب ظذ
افسامت ادؿ ّقزة دادة إدبقةش( ،)7وهذا اًمبحث قمـ ظمّمائص
افـّاؿد إديب أن هيتم ّ
بتؼّص ّ

اًمٕمٛمؾ إديب جيٕمؾ ُم٘مارسمة اًمٜمَّص إديب ىمريبة ُمـ ـمبٞمٕمتف؛ مما يْمٕمػ ُمـ آرشمباط سملم
اًمٜمَّص وحمٞمط اًمٙماشمب أو ٟمٗمسٞمتف ...وؾمقاها ُمـ اًم٘مْمايا اخلارضمة قمـ إدب واًمتل
شمساقمد سمتٗمسػم دواومع اإلٟمتاج ٓ اإلٟمتاج ذاشمف ،ومما يسٛمح سمتٛمٞمٞمز يمؾ ٟمص أديب قمـ همػمه
ُمـ اًمٜمُّّمقص همػم إدسمٞمَّة()2؛ ذًمؽ َّ
أن «ضبقعة إدب تتضح بجالء ظـدما كدع جاكبه
افدٓيلش(.)1
وإدسم َّٞمة هل اخلّمائص اًمتل مت ّٞمز اًمٜمَّص إديب ُمـ ؾمقاه ُمـ اًمٙمالم ،وهلا
ٚمٛمح اًمتّ٘مارب سملم آدماهات
جمٛمققمة ُمـ اًمٕمٜماس شمتجغم ذم ُمٗمٝمقم آٟمزياح ،وهٜما ُي َ
( Russian Formalism, Victor Erlich, p628. )7واٟمٔمرَّ :
اًمروؾم َّٞمة،
اًمِمٙمالٟم َّٞمة ُّ
ومٙمتقر إيرًمٞمخ ،ص .73وٟمٔمر َّية إدب ذم اًم٘مرن اًمٕمنميـ ،ك.مٟ.مٞمقشمـ ،ص .71واعمّمٓمٚمحات
إدسم َّٞمة احلديثة ،حمٛمد قمٜماين ،ص.11
( ) اٟمٔمرThe Oxford Companion to English Literature, Margaret :
2

 . Drabbl, p374.وُمٕمجؿ اعمّمٓمٚمحات إدسم َّٞمة اعمٕماسة ،ؾمٕمٞمد قم ّٚمقش ،ص.12
وُمقؾمققمة اًمٜمَّٔمر َّيات إدسم َّٞمة احلديثةٟ ،مبٞمؾ راهمب ،ص.157
( ) ٟمٔمر َّية إدب ،ريٜمٞمف ويٚمٞمؽ وآوؾمتـ وارن ،ص.15
1
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اعمٕمقًمة قمغم اًم ُّٚمٖمة؛ ومإؾمٚمقسمٞمة شمرصد اخلّمائص اعمٛمٞمزة ًمٚمٜمص إديب .صمؿ َّ
إن
اًمٜمَّ٘مد َّية ّ
آٟمزياح هق أهؿ ُما يٛم ّٞمز اًمٜمَّص إديب؛ إذ يق ًّمد إدسم َّٞمة ذم اًمٜمَّص ،وىمد شم١م ِّدي اًمتّ٘مٜمٞمة
قمٞمٜمٝما شم٠مصمػمات قمدّ ة ووفمائػ ُمتبايٜمة شمب ًٕما ًمٚمسٞماق اًمقاردة ومٞمف ،واًمٕمٙمس صحٞمح؛
وماًمقفمٞمٗمة اًمقاطمدة شم١م ّدى سمٗمٕمؾ شم٘مٜم ّٞمات قمدّ ة ،وهذا ُما أيمّده قمٚمؿ إؾمٚمقب اعمٝمتؿ سمـ
«إدوات إشؾوب ّقة وبأثار افـّامجة ظـفا] ،...و[ اف ّظواهر إشؾوب ّقة متعددة افتلثر
دائام ،ؾافوشقؾة افواحدة يؿؽن أن تمدي إػ كتائج خمتؾػة وتلثرات متبايـة ،ـام أن افتلثر
ً
افواحد يؿؽن أن يتم بوشائل متعددة»(.)1
قمام ؾمب٘مف ُمـ
وىمد ايمتسب ُمّمٓمٚمح إدسم َّٞمة ُمع روُمان يايمبسقن ُمٗمٝمق ًُما
ُمٖمايرا ّ
ً

ُمٗماهٞمؿ ُـم ِر َطمت ًمتقضٞمح ُمٕمٜمك هذا اعمّمٓمٚمح؛ إذ ارشمبط ُمّمٓمٚمح إدسمٞمَّة قمٜمده
اًمِمٕمر َّية ذم اخلٓماب اًم ُّٚمٖمقي قمغم إـمالىمف و ِّ
سماًمقفمٞمٗمة ِّ
اًمِمٕمر قمغم وضمف اخلّمقص(.)2
ويتٛم َّثؾ ُمقضقع إدسم ّٞمة قمٜمد يايمبسقن ذم اإلضماسمة قمـ اًمس١مال اًمتازمُ :ما اًمذي
جيٕمؾ ُمـ رؾماًمة ًمٗمٔمٞمّة أصم ًرا أدسمٞم ًّا؟ وحيدد هذا اعمقضقع ُما يٛمٞمز إدب ُمـ ؾمقاه ُمـ
أٟمقاع اخلٓماب؛ ًمذا ًمألدسمٞمة ُمٙماٟمة أصمػمة ذم اًمدراؾمات إدسمٞمَّة ،وهل شمٕمٜمك سم٘مْمايا اًمبٜمٞمة
اًمٚمساٟمٞمة ،ومٝمل ضمزء ٓ يتجزأ ُمـ اًمٚمساٟمٞمات( ،)1وشمدرس اًمٚمساٟمٞمات اًم ُّٚمٖمة سمحآهتا

( ) قمٚمؿ إؾمٚمقب واًمٜمٔمر َّية اًمبٜمائٞمة ،صالح ومْمؾ.715/7 ،
7

( ) اٟمٔمر :ىمْمايا ِّ
اًمِمٕمرية ،روُمان يايمبسقن ،ص.15
2

( ) اٟمٔمر :اعمّمدر ٟمٗمسف ،ص.23
1
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إدسم َّٞمة وهمػم إدسم َّٞمة؛ إذ هتتؿ سماًم٘مْمايا اًم ُّٚمٖمقية قماُمة ،أُما إدسمٞمَّة ومتختص سمإدب وم٘مط،

ِ
ُمٕماجل ًة ً
ؿمٙمال ُمـ أؿمٙمال اًم ُّٚمٖمة(.)7
وُمـ اعمٛمٙمـ طمٍم ُما ـمرطمف َّ
اًمروس ُمـ رؤى ٟم٘مدية ضٛمـ
اًمِمٙمالٟمٞمقن ُّ
قمٜمقان إدسم َّٞمة؛ إذ شمتجغم أقمامهلؿ سمٛمحاوًمة وضع ىمقاٟملم شمّمٚمح ًمألديب ُمـ اًمٙمالم ،وُما
هذا إظمػم ؾمقى شمٕمريػ إدسم َّٞمة ،وُمبدؤهؿ إؾماد هق ُما ذيمره يايمبسقن «موضوع
ظؾم إدب فقس إدب بل إدبقةش()2؛ أي اعمٛمٞمزات اًمتل دمٕمؾ ُمـ اًمٕمٛمؾ إديب ً
قمٛمال
أدسم ًّٞما ،ومقضمٝمقا ضمٝمقدهؿ إمم ُمادة إدب ،أٓ وهل اًم ُّٚمٖمة ،راومْملم يمؾ ُما يتّمؾ سماًمٜمَّص
ُمـ أُمقر ومقق ٟمّمٞمة ىمد شمدل قمغم اًمٜمَّص أو ىمد شمٙمقن ؾمبب وضمقده؛ وذًمؽ َٕنؿ يرون
أن اًمدراؾمات اًمتل شمتٜماول إدب ُمـ اًمٜمَّاطمٞمة آضمتامقم ّٞمة أو اًمٜمَّٗمس ّٞمة دراؾمات ٓ شمتّمؾ
سمٕمٚمؿ إدب ،وإٟمّام سمٕمٚمقم أظمرى (قمٚمؿ اًمٜمَّٗمس ،وقمٚمؿ آضمتامع.)...،

وإدب ًمٞمس هذه اًمٕمٚمقم ،سمؾ هق ًمٖمة خمّمقصة اًمتَِّمٙمٞمؾُ ،مٖمايرة ًمٚمٙمالم
اًمّمقر واًمبٜمٞمة اًمٙمٚمٞمَّة ،ويٜمبٖمل دراؾمتٝما
اًمٕمادي ،شم٘مقم قمغم ىمقاٟملم ظماصة ةهاُ ،مـ طمٞمث ُّ
اعمٙمقن إؾماد ًمألدب ،وآسمتٕماد قمـ إطماًمة ُمٙم ِّقٟمات إدسمٞمَّة إمم
ذم ذاهتا ،سمقصٗمٝما ّ
اًمسٞماد أو اًمٜمّٗمز وؾمقاه ُمـ
أُمقر ومقق ٟمّمٞمّة ،ومال ُمٙمان ًمٚمٛمْمٛمقن آضمتامقمل أو ِّ
اًمساًمٗمة؛ ذًمؽ ّ
أن إدب واىمٕمة ُماد ّية،
اعمْماُملم اًمتل قم ّقًمت قمٚمٞمٝما اعمٜماهج اًمٜمَّ٘مد َّية َّ

( ) اٟمٔمر :سمٜمٞمة اًم ُّٚمٖمة اًمِمٕمرية ،ضمان يمقهـ ،ص.34
7

(Russian Formalism, Victor Erlich, p628. )2
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ظمٚم٘متٝما اًمٙمٚمامت ٓ اعمقضققمات أو اعمِماقمر أو اعمقاىمػ أو رؤى ُمبدقمٞمف ،وهق ىماسمؾ
ًمتحٚمٞمؾ أدائف ًمقفمٞمٗمتف يمام يٛمٙمـ ًمٚمٛمرء أن يٗمحص آًمة (. )7
هذا يٕمٜمل أن اًمٜمَّص إديب ُمست٘مؾ قمـ اًمٕمقاُمؾ إظمرى اًمتل هلا أصمر ذم شمٙمقيٜمف،
وسمذا قمزًمقا اًمٕمٜمٍم اإلٟمساين ُمـ قمٛمٚمٞمّة اإلسمداع إديب(ُ ،)2مٝمتٛملم سمخٚمؼ قمٚمؿ أديب
ٌ
ُمست٘مؾ قمـ همػمه
ُمست٘مؾ اٟمٓمال ًىما ُمـ اخلّمائص اجلقهر ّية ًمٚمام ّدة إدسم َّٞمة( .)1ومٕمٚمؿ إدب
ظماصة سمف ،ىمادرة قمغم شمٗمسػمه ،وهق « يؼوم ظذ مـفج ّقته
ُمـ اًمٕمٚمقم ،وهلذا اًمٕمٚمؿ ىمقاٟملم ّ
اخلاصة ،وهي ادـفج ّقة افبويطقؼقةش( .)3وهٜما يتبدّ ى اًمتِماسمف سملم َّ
اًمِمٙمالٟمٞملم
وإجرائ ّقته
ّ
وجيب أن
ؿائم بذاته
واًمٜمُّ َّ٘ماد اجلدد ذم اًمؽميمٞمز قمغم ومٙمرة إدسم َّٞمة؛ إذ اًمٕمٛمؾ إديب « ٌ
ُ
ـقان ٌ

ٍ
ٚمٛمح اًمتقاؿمج ُمع ُما ٟم ّٔمر
ُيـ َظر إفقه
بؿعزل ظن افتّاريخ وافغرض وادم ّففش(ً ،)8
وأيْما ُي َ

ُمريمزا قمغم اًمّمٞماهمة
إًمٞمف قمبد اًم٘ماهر ُمـ ظمّمقص ّٞمة إدب اعمٖمايرة ًمٚمٛمٞماديـ إظمرى،
ً
اًمساُمٞمة.
وـمري٘مة سمٜماء اًمٗمٙمرة سمٕمٞمدً ا قمـ اعمْماُملم ّ

( ) اٟمٔمرٟ :مٔمر َّية إدب ،شمػمي إيٖمٚمتقن ،ص .71وىمْمايا ِّ
اًمِمٕمرية ،روُمان يايمبسقن،
7

ص15و.11
( ) اٟمٔمرٟ :مٔمرية اًمٜمَّ٘مد إديب احلديث ،يقؾمػ ٟمقر قمقض ،ص.77
2

( ) اٟمٔمرٟ :م٘مد اًمٜمَّ٘مد ،شمزومٞمتان شمقدوروف ،ص.18
1

( ) ٟمٔمرية اًمٜمَّ٘مد إديب احلديث ،يقؾمػ ٟمقر قمقض ،ص.71
3

( ) اعمرضمع ٟمٗمسف ،ص.71
8
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هؾ ُمـ اًمرضوري أن شمتقاومر يمؾ قمٜماس إدسم َّٞمة ًمٜم٘مقلّ :
إن اًمٕمٛمؾ أديب؟ ُما
ُمدى اٟمٗمتاح ُمّمٓمٚمح إدسم َّٞمة ٓؾمت٘مبال اًمقاومد اجلديد ُمـ اًمٕمٜماس اًمتل شمٙمسق اًمٜمَّص
حتقٓت ُمٗمٝمقم إدسم َّٞمة ،صمؿ وفمٞمٗمتٝما قمؼم إزُمٜمة؟
سمحٚمؾ أدسمٞمة؟ وُما اجلدوى ُمـ رصد ّ
طمدد َّ
اًمِمٙمالٟمٞمقن إدسم َّٞمة ُمـ ظمالل إدب ذاشمف ،ودرؾمقا اًمٜمُّّمقص إدسم َّٞمة
ٓؾمتٙمِماف اًم٘مقاٟملم اعمسٝمٛمة ذم شمِمٙمٞمؾ أدسمٞمة إدب؛ َّ
وإن إدسم َّٞمة «فقست صػة
مالزمة فؾـص بلرسه ،وإكام صػة فبعض ادظاهر دم افـص إديب ،وهي كتاج فعؿؾ ّقة أدبقة
تُعرف بؿػفوم افتشويه أو اخلروج باف ُّؾغة ظن اشتخدامفا افعادي إػ اشتخدامفا
ٕمرف سمآٟمزياح و «هو تشويش فـظام اف ُّؾغة يبدأ بافػصل بغ
إديبش( ،)7هذا اًمتِمقيف ُي َ
إول وتعويم معـى افثاين ،وفقست افشعرية دم أحد
افدّ ال واددفول بتثبقت صؽل ّ
مػفوماهتا بلـثر من ذفك ،إِنا هي إخرى بؿختؾف تؼـ ّقاهتا وظـارصها اكحراف ظن
ؿواظد اف ُّؾغة وترمقزاهتا وظصقانش(.)2
ّ
بتػرد بعض افؽؾامت بخواص صعر ّية متتاز هبا ظن ؽرها ...يعد
وإن آقمت٘ماد « ّ
ؿصورا صديدً ا دم إدراك خواص افشعر اف ُّؾغوية ،...ؾؾقست هـاك ـؾؿة صعر ّية وأخرى
ً
ؽر صعر ّيةش( ،)1ومإدسم ّٞمةِّ /
اًمِمٕمر َّية ًمٞمست جمرد ُمٙمقٟمات ،وأدسم ّٞمة ٟمص ُما ٓ شمرضمع إمم
( ) ٟمٔمرية اًمٜمَّ٘مد إديب احلديث ،يقؾمػ ٟمقر قمقض ،ص.71
7

( ) أـمٞماف اًمقضمف اًمقاطمدٟ ،مٕمٞمؿ اًمٞماذم ،ص.747
2

( ) قمٚمؿ إؾمٚمقب واًمٜمٔمرية اًمبٜمائ ّٞمة ،صالح ومْمؾ .811/2 ،واٟمٔمر :اًمٜمٔمر َّية إدسم َّٞمة اعمٕماسة،
1

راُمان ؾمٚمدن ،ص.25
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قمٜمٍم ُمٗمرد سمٕمٞمٜمف ،ومال شمقضمد ُمقضققمات وٓ أًمٗماظ أدسم ّٞمة وهمػم أدسم ّٞمة ،وإٟمام شمرضمع إمم
اًمٕمالىمات اًم٘مائٛمة سملم اًمٕمٜماس ،ووفمٞمٗمة شمٚمؽ اًمٕمٜماس اًمتل ختتٚمػ شمب ًٕما ًمٕمقاُمؾ ٟمّم ّٞمة
وومقق ٟمّم ّٞمة ،ومإُمر ًمٞمس سمقضمقد شم٘مٜم ّٞمات ضمديدة أو ُمٖمايرة عما هق ُم٠مًمقف ،سمؾ
سماًمٕمالىمات سملم هذه اًمتّ٘مٜم ّٞمات وقمالىمة هذه اًمتّ٘مٜم ّٞمات ُمع اًمٜمَّص ووفمٞمٗمتٝما.
اًمـجرضماين ًمٚمٗمٙمرة ذاهتا؛ وم٘مد رومض
وىمد شمٓمرىمت ٟمٔمرية اًمٜمَّٔمؿ قمٜمد قمبد اًم٘ماهر ُ
ٍ
سمٛمٕمزل قمـ قمالىماهتا ُمع
اًمـجرضماين أن حت٘مؼ اًمٙمٚمٛمة اعمٗمردة ُمز ّية أو وفمٞمٗمة مجاًم ّٞمة
ُ
اًمسٞماق اًمٕمام؛ ذًمؽ َّ
تعرف
أن «إفػاظ ادػردة ...مل تُوضع ُف َ
اًمٙمٚمامت إظمرى وُمع ِّ
معاكقفا دم أك ُػسفا ،وفؽن ٕن ُي َضم بعضفا إػ بعض ،ؾقعرف ؾقام بقـفام ؾوائد»(ً ،)1مٙمـ
اًمـجرضماين يمان يٕمقل قمغم اعمٕمٜمك-سمخالف َّ
اًمِمٙمالٟمٞملم ، -واًمٙمٚمٛمة اعمٗمردة قمٜمده ٓ
ُ
خاصا
اًمسٞماق اعمقضمقدة ومٞمف ،و«إفػاظ ٓ تُػقد حتّى تُم ّفف رض ًبا ا
ُمٕمٜمك هلا سمٛمٕمزل قمـ ِّ
وجه دون ٍ
من افتّلفقف ،ويعؿدُ هبا إػ ٍ
وافستقب»(.)2
وجه من افسـقب ّ
ُ َ
َّ
وإن إدب ُما هق قمٜمد َّ
اًمِمٙمالٟمٞملم ؾمقى «مؼدرات فغوية متؿوضعة دم بـى
افـص ومستوياته ،وهي ٓ متثل افواؿع ،بل تتكف بعالؿاهتا افداخؾقة ،وتمدي
وطقػتفا إدبقة ،ظز تؾك افعالؿاتش  ،وىمد رأت آن ضمٞمٗمرؾمقن ذم اًمٜمَّ٘مد ّ
اًمِمٙمالين
()1

ً
شمٖمػم «ادوؿف من
قمام ؾماد
ـمقيال؛ ومٗمل شمٜمٔمػمهؿ ًمٗمٙمرة (إدسم َّٞمة) َّ
شمٓم ّٚمٕمات ُمٖمايرة متا ًُما ّ
( ) دٓئؾ اإلقمجاز ،ص .811واٟمٔمر :ص 31وُما سمٕمدها.
7

( ) أرسار اًمبالهمة ،ص.3
2

اًمراسمع اهلجريُ ،مراد طمسـ ومٓمقم ،ص.28
( ) اًمتَّٚم ِّ٘مل ذم اًمٜمَّ٘مد اًمٕمريب ذم اًم٘مرن َّ
1
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ادم ّفف بشؽل أشاد ،وأخذ افـُّؼاد يـظرون إػ اف ُّؾغة إدبقة من خالل آشتخدام
افوطقػي فؾوشائل إدبقة .وأصبح معرو ًؾا أن اف ُّؾغة ؽر إدبقة ترـّز ظذ احلؼقؼة
ؾنن ادرجع ّقة أمر
وأما دم اف ُّؾغة إدبقة ّ
ادرجع ّقة دون آفتػات إػ افوشائل إدبقةّ ،...
ؽر ذي موضوع[،...وؿد] أؿام ّ
افشؽالكقون كو ًظا من آكػصال بغ إدب وادم ّفف
تغر أشاد دم إظراف افتّؼؾقدية افتي ط ّؾت تـظر إػ إدب
واحلؼقؼة ،وأ ّدى ذفك إػ ّ
ؾؼط من خالل ثـائ ّقة ّ
افشؽل وادضؿونش(.)7

ومإدسم ّٞمة ُمـ اًمٜمِّماـمات اإلٟمساٟمٞمّة اًمتل حتٛمؾ ىمٞمٛمة ذم ذاهتا ،وٓ شمسٕمك وراء
همايات ظمارضمٞمة؛ يماًمتقاصؾ سملم اًمٜماس وٟم٘مؾ أومٙمار ُمٕمٞمٜمة؛ ومٝمذا همرض اًم ُّٚمٖمة اًمٕمٛمٚمٞمة
اًمتل هل وؾمٞمٚمة ٓ هماية .أ ُّما اًم ُّٚمٖمة إدسمٞم َّة ومٝمل هماية ذم ذاهتا ٓ وؾمٞمٚمة  ،وهذا اًمٙمالم
( )2

اًمِمٙمالٟمٞملم يروون َّ
اًمِمٕمر إمم صٜمٕمة ختٚمق ُمـ أي ُمٕمٜمك ،واًمقاىمع َّ
أن َّ
حيٞمؾ ِّ
أن ُما خيٚمؼ
إدب هق اًم ّٚمٖمة ٓ اعمٕمٜمك ،وُمـ صمؿ مل جيردوا اًمٜمَّص ُمـ ُمٕمٜماه ،ومٝمؿ وم٘مط مل يٜمٔمروا إمم
وماًمّمٞماهمة
واًمّمٞماهمة ذم آنِّ ،
اًمـجرضماين اعمٝمتؿ سماعمٕمٜمك ِّ
اعمٕمٜمك ذم حتٚمٞمٚمٝمؿ إدب ،سمخالف ُ
ً
وصقٓ خمتٚم ًٗما قمـ اعمٕمتاد.
قمٜمده هل ـمريؼ ًمٚمقصقل إمم اعمٕمٜمك
اًمساًمٗمة ًمألدب وقمدّ ه ُمرآة ًمٚمقاىمع ،وريمزوا
إذن رومض اًمِمٙمالٟمٞمقن اًمٜمّٔمرات ّ
اهتامُمٝمؿ قمغم إدسم َّٞمة ذم اًمٜمَّص ،وقمغم اؾمت٘مالل اًمٕمٛمؾ إديب اًمذي ي٘مقم سمإدسم َّٞمة،
( ) ٟمٔمرية اًمٜمَّ٘مد إديب احلديث ،يقؾمػ ٟمقر قمقض ،ص.75
7

( ) اٟمٔمرُ :مـ َّ
اًمروؾم َّٞمة إمم أظمالىم َّٞمات اًمتَّاريخ ،شمزومٞمتان شمقدوروف وضمان ومػميٞمف،
اًمِمٙمالٟم َّٞمة ُّ
2

ص75و.71
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وقمٚمٞمف جيب أن ُحي َّٚم َؾ اٟمٓمال ًىما ُمـ هذه اًمٗمٙمرة ،وىمد همدت ّ
ضمؾ قمٜمايتٝمؿ «أن حيددوا بروح
تػّس افؽقػ ّقة افتي تـتج هبا افوشائل إدبقة تلثرات
ظؾؿ ّقة كامذج تصوير ّية وؾرضقات ّ
مجافقة (إشتطقؼ ّقة) وافؽقػقة افتي يتؿقز هبا إديب ظن ؽر إديب ظذ افرؽم من اتصافه
خاصا ف ُّؾغةش(.)7
به [ ،.....و] ؾفؿوا إدب بوصػه
اشتخداما ا
ً
ص شمقدوروف ِّ
أي قمٜماية،
اًمِمٕمر َّية سمدراؾمة ُمستٗمٞمْمة ،وأوٓها قمٜماية ّ
وىمد َظم ّ
جمار ًيا يايمبسقن ذم يمثػم ُمـ رؤاه« :فقس افعؿل إديب دم حد ذاته هو موضوع افشعرية،
إديب .وـل ظؿل
ؾام تستـطؼه هو خصائص هذا اخلطاب افـّوظي افذي هو اخلطاب
ّ
ٍ
وظامة ،فقس افعؿل ّإٓ إكجازًا من إكجازاهتا
ظـدئذ ٓ يعتز ّإٓ جت ّؾ ًقا فبـقة حمددة
ّ
ؾنن هذا افعؾم ٓ ُيعـى بإدب احلؼقؼي بل بإدب ادؿؽن،
ادؿؽـة .وفؽل ذفك ّ
جردة افتي تصـع ؾراد َة احلدث إديب؛ أي
وبعبارة أخرى ُيعـى بتؾك اخلصائص اد ّ
إدبقةش( )2اًمتل شمبحث ذم ظمّمقص ّٞمات اًمٜمَّص اعمقضمقد ً
ومٕمال ،وهل ذم اهتامم مماصمؾ شمٜم ّٔمر
سماًم٘مقة ،ـمارطم ًة اخلّمائص اًمتل
عما جيب أن يٙمقن قمٚمٞمف اًمٜمَّص إديب؛ أي اًمٜمَّص اعمقضمقد ّ
شمّمٜمع إقمامل إدسم َّٞمة اًم٘مائٛمة واعمٛمٙمٜمة ،وهادومة إمم اًمتّجديد اًمذي يٜمٕمش اًمٜمَّص وجيٕمٚمف
يٜمتسب إمم ؿمجرة إدب.

( ) اًمٜمٔمرية إدسم َّٞمة اعمٕماسة ،راُمان ؾمٚمدن ،ص .21واٟمٔمرَّ :
اًمروؾم َّٞمة ،ومٙمتقر
اًمِمٙمالٟم َّٞمة ُّ
7

إيرًمٞمخ ،ص.73
( ) ِّ
اًمروايةً ،مٓمٞمػ زيتقين ،ص.73
اًمِمٕمر ّية ،ص .21واٟمٔمرُ :مٕمجؿ ُمّمٓمٚمحات ٟم٘مد ّ
2
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اًمِمٕمر َّية قمغم (آٟمزياح) ،و ِّ
وىمد سمٜمك ضمان يمقهـ ُمٗمٝمقم ِّ
اًمِمٕمر قمٜمده اٟمزياح قمـ
ىماٟمقن اًم ُّٚمٖمة ،ويرى أٟمّف ُمـ اًمٕمسػم أن شمتح٘مؼ ؿمٕمر ّية ٟمص ُما شمب ًٕما ًمٕمٜماس جمردة؛ إذ ٓ
سمد ُمـ اًمٜمٔمر إمم ُمقىمع شمٚمؽ اًمٕمٜماس ذم اًمٜمَّص واًمٕمالىمات اًم٘مائٛمة سمٞمٜمٝما(.)7
وهٙمذا شمبٖمل إدسم َّٞمة ُمٕمرومة ظمّمقص ّٞمة اخلٓماب إديب ،وشم٘مقم قمغم آٟمزياح؛
ومإدب وٓ ؾمٞمام ِّ
اًمِمٕمر ذم اؾمتٕمامًمف ًم ُّٚمٖمة حياول اؾمتٖمالل يمؾ ـماىماهتا اعمٕمجٛم ّٞمة
اًمقفمٞمٗمة اجلَ َامًم ِ َّٞمة ،ومال
واًمّمقشم ّٞمة َّ
واًمؽميمٞمب ّٞمة واًمدًٓم َّٞمة ،وُمـ شمقاؿمج هذه اًمٕمٜماس شمٜمبع َ
ّ
ُمٙمقٟماشمف ذم ؿمبٙمة ُمـ
اًمسٞماق ،وُما جيٕمؾ اًمٙمالم أد ًسما هق اٟمتٔمام ّ
وضمقد ًمألدسم ّٞمة ظمارج ِّ
اًمٕمالىمات ،وشمتٛمثؾ إدسم َّٞمة ذم وفمٞمٗمة هذه اعمٙمقٟمات ضٛمـ اًمٜمَّص مما يٚمٖمل وضمقد
قمٜماس أدسمٞمة سمٛمٕمزل قمـ اًمٜمَّص ومما يٕمٜمل شمبدّ ل وفمائػ اًمت٘مٜمٞمات إدسم َّٞمة شمب ًٕما عمقاىمٕمٝما.

( ) اٟمٔمر :سمٜمٞمة اًم ُّٚمٖمة ِّ
اًمِمٕمر َّية ،ص.25
7
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[ :]2افتغريب(:Estrangement )1
ريمَّز اًمٜمَّ٘مد إديب ذم اًم٘مرن اًمٕمنميـ قمغم اًمتِّ٘مٜمٞمَّات اًمٗمٜمٞمَّة اًمتل شمسٝمؿ ذم شمٕمدد
اعمٕمٜمك  ،وإدب ُمتٕمدد اًمدِّ ًٓمة ،سمام يٙمتٜمٗمف ُمـ أؾماًمٞمب وشمريمٞمبات ُمّمقهمة صٞماهم ًة
()2

خمتٚمٗم ًة قمـ اًمٙمالم اًمٕمادي ،وشمتح٘مؼ إدسم َّٞمة ذم اًم ُّٚمٖمة سمقاؾمٓمة اًمتّ٘مٜم ّٞمات اًمتل ُشمِمٙمّؾ
اٟمزياطما قمـ اًمٜمّٛمط اعمٕمتاد ُمـ اًمٙمالم ،وشمبٕم ًا ًمٓمري٘مة شمريمٞمب اًمٙمالم اعمٖمايرة قمام هق
ً
ؾمائد ،شمٜمحرف اًم َّٚمٗمٔمة قمـ ُمدًمقهلا ُمٙمتسبة اًم٘مدرة قمغم اإلحياء سمٛمدًمقٓت قمدة.
ضمقهري ذم اًمٕمٛمؾ إديب
واًمتَّٖمريب أو آآًم َّٞمة أو ُمٗمٝمقم يمرس إًمٗمة هق ُمبدأ
ٌّ
قمٜمد اًمِمٙمالٟمٞملم ،ويرى ومٙمتقر ؿمٙمٚمقومسٙمل أٟمّف ُمـ اًمٕمسػم «احلػاظ ظذ كضارة
إدراـتـا فؾؿوضوظات ،ؾؿطافب افوجود افعادي حتتم ظذ اإلدراـات أن تصبح آفقة
ومفؿة افػن حتديد ًا هي أن يعقد إفقـا افوظي بإصقاء افتي أصبحت
افوؿع ،...
ّ

ٍ
شمرمجات قمدَّ ة؛ ُمٜمٝما :اًمتَّبٕمٞمد ،آظمتالف ،اًمتَّخارج ،سمٞمد َّ
أن
ُمّمٓمٚمح Estrangement
ضمؿ
ُ
( ) ُشم ِر َ
7

وخيتٚمػ ُمٗمٝمقم اًمتَّٖمريب قمٜمد
ؿمٞمققما ذم اًمٙمتب اًمٜمَّ٘مد ّية.
اًمؽممجات
ُ
شمرمجتف سمـ اًمتَّٖمريب هل ُمـ أيمثر َّ
ً
اًمروس قمـ ُمٗمٝمقم اًمتَّٖمريب قمٜمد َّ
َّ
اًمِماقمر واًمٙماشمب اعمرسطمل إعماين سمرشمقًمد سمرخيت .أ ُّما
اًمِمٙمالٟمٞملم ُّ
ُمٗمٝمقم اًمتَّٖمريب قمٜمد َّ
اًمِمٙمالٟمٞملم ومٞمٕمٜمل يمرس اًمٓمري٘مة اعم٠مًمقومة ذم صٞماهمة اًمٙمالم ،وأ َُّما قمٜمد سمرخيت
ختص اعمرسح ،وهتدف إمم ُمٜمع اجلٛمٝمقر ُمـ اًمتَّامهل ُمع َّ
اًمِمخّمٞمات ،وشمذيمُّر أن ُما
ومٝمق شم٘مٜمٞمة ُّ
يِماهدوٟمف متثٞمؾ وًمٞمس طم٘مٞم٘مة ،وماعمرسح قمٜمد سمرخيت ًمٞمس ًمٚمتَّامهل ،وإٟمّام ًمالرشم٘ماء سماًمققمل.
( ) اٟمٔمر:
2
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موضوظات ملفوؾة فوظقـا افقومي ادعتادش()7؛ مما ي١م ّصمر ذم شمريمٞمب اًمٜمَّص ،ويٙمسبف ؾمٛمة
إدسم َّٞمة ،وهذه اخلّمقص ّٞمة واعمٖمايرة ذم اًمتِمٙمٞمؾ اًم ُّٚمٖمقي شمقًمد اإلحياء اًمذي يٕمد
رضورة ًمألدب؛ ومإدب يقطمل سماعمٕمٜمك وٓ ي٘مرره ،وذًمؽ قمغم قمٙمس اًم ُّٚمٖمة اًمٕمادية.
وسمذًمؽ مل هيتؿ َّ
اًمِمٙمالٟمٞمقن سماعمقضققمات ،وإٟمَّام سمٓمري٘مة قمرضٝما؛ ًمذا ريمزوا
قمغم اًمقؾمائؾ اًمتل شمٜمتج أصمر اًمتٖمريب؛ إذ َّ
ّعود يػسس إظامل وادالبس وإثاث
إن «افت ّ
وافزوج واخلوف من احلرب ،...ويوجد افػن فعل اإلكسان يسسد إحساس احلقاة؛
يوجد فقجعل اإلكسان حيس بإصقاء ...،وتؼـ ّقة افػن هي جعل إصقاء ؽريبة ،جعل
إصؽال صعبة ،مضاظػة ،صعوبة اإلدراك وضوفه؛ ٕن ظؿؾ ّقة اإلدراك ؽاية مجاف ّقة
افقءّ ،أما ّ
بـػسفا ويـبغي أن يطال أمدها ،افػن شبقل ٓختبار (ؾـ ّقة) ّ
افقء كػسه
ؾؾقس بذي ؿقؿةش( ،)2ومآقمتٞماد يٛمحق اإلطمساس سمإؿمٞماء مجٞمٚمة يماٟمت أم ىمبٞمحة ،وهٜما
شمتبدى وفمٞمٗمة اًمتٖمريب ذم اًمٓمري٘مة همػم اعم٠مًمقومة ًمٕمرض ومٙمرة ُما وًمٞمس ذم اإلشمٞمان سمٛمٕمٜمك
أو ومٙمرة ضمديدة؛ مما يٖمػم ُمـ اؾمتجاسمتٜما ًمألؿمٞماء؛ ذًمؽ أن همرض اًمٗمـ يتٛمثؾ ذم ضمٕمؾ
اعمتٚم٘مل حيس سمإؿمٞماء ٓ ،أن يتٕمرف إًمٞمٝما.

ويِمٙمؾ اًمتٖمريب ٟمقاة اإلدراك اإلؾمتٓمٞم٘مل وُمٜمبع اًم٘مٞمؿ اًمٗمٜمٞمة ،وهق يٕمٜمل
سماًمٜمسبة إمم َّ
اًمِمٙمالٟمٞملم اًم ُّروس صمالصمة أؿمٞماء خمتٚمٗمة؛ ومٕمغم ُمستقى متثٞمؾ اًمقاىمع يٕمٜمل
( ) اًمٜمٔمر َّية إدسم َّٞمة اعمٕماسة ،راُمان ؾمٚمدن ،ص.21
7

( ) ٟمٔمر َّية إدب ذم اًم٘مرن اًمٕمنميـ ،ك.مٟ.مٞمقشمـ ،ص  .22واٟمٔمر :اًمٜمٔمر َّية إدسم َّٞمة اعمٕماسة،
2

راُمان ؾمٚمدن ،ص21و .14وُمٗمٝمقُمات ذم سمٜمٞمة اًمٜمّص ،جمٛمققمة ُم١مًمٗملم ،ص.11
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آظمتالف قمـ اًمقاىمع ،وقمغم ُمستقى اًم ُّٚمٖمة يٕمٜمل اًمبٕمد قمـ آؾمتٕمامل اًم ُّٚمٖمقي َّ
اًمِمائع،
وقمغم ُمستقى اًمديٜماُمٞمة إدسمٞمَّة ي٘متيض هذا اعمّمٓمٚمح اًمٕمام آٟمحراف قمـ اعمٕمٞمار اًمٗمٜمل
اًمسائد أو شمٖمٞمػم هذا اعمٕمٞمار(. )7
َّ
وإن اًمٕمٛمؾ إديب جمٛمققمة ُمـ اًمتّ٘مٜم ّٞمات اًمتل ُشمزيح آقمتٞماد ّية قمٜمف ،واعمٝمؿ هق
اعمٖمرب  Estrangingأو اًمٜمّازع ًمألًمٗمة  ،Defamiliarizingوُما يٛم ّٞمز اًم ُّٚمٖمة
إصمر ّ
افصـعات
إدسم َّٞمة هق « ّأِنا
(تشوه) اف ُّؾغة آظتقاد ّية بطرائق صتّى ،ؾتحت ضغط ّ
ّ
ّ
وتتؽشف ،وتتؾوى ،وتتداخل ،وتتطاول ،وتـؼؾب،
إدبقة ،تتشدد اف ُّؾغة آظتقاد ّية،
(ج ِع َؾت ؽريبة)ش(.)2
وتؼف ظذ رأشفاّ ،إِنا فغة ُ
ِ
إدب أدسم َّٞم َتف؛ ذًمؽ َّ
أن آؾمتخدام اًمٕمادي ًم ُّٚمٖمة يٙمقن هدومف
َّٖمريب
ب اًمت
َ
ُ
و ُيٙمس ُ
شمقصٞمؾ رؾماًمة ُما ،ذم طملم ّ
أن هذا اخلروج قمـ اًمٜمٛمط اعم٠مًمقف ذم اؾمتخدام اًم ُّٚمٖمة يق ًّمد
اًمقفمٞمٗمة اجلَ َامًم ِ َّٞمة ،وهذا ٓ يٚمٖمل اًمقفمٞمٗمة اًمدِّ ًٓم َّٞمة ،وإُمر هٜما أوًمق ّيات ،ومٖماية ِّ
اًمِمٕمر
َ
مجاًم ّٞمة ىمبؾ أن شمٙمقن دًٓم َّٞمة ،وىمد شمٙمقن ىمدرهتا قمغم اإلسمالغ أيمؼم ُمـ اًم ُّٚمٖمة اًمٕماد َّية عما
ّ
اًمرصٞمد
شمتٛمتع سمف ًمٖمة إدب ُمـ رصٞمد دٓزم؛ مما يزيد ُمـ شم٠مصمػمها ذم اًم٘مارئ،
ويتجغم ّ
اًمدِّ ٓزم ًم ُّٚمٖمة ِّ
اًمِمٕمر َّية سماٟمْمقائٝما قمغم شم٘مٜمٞمات ىمقاُمٝما «خرق افعادة اف ُّؾغوية»(.)1
( ) اٟمٔمرَّ :
اًمروؾمٞمة ،ومٙمتقر إيرًمٞمخ ،ص.714
اًمِمٙمالٟم َّٞمة ُّ
7

( ) ٟمٔمر َّية إدب ،شمػمي إيٖمٚمتقن ،ص.73
2

( ) اعمٖماُمرة اًمٜمَّ٘مد ّيةٟ ،مٕمٞمؿ اًمٞماذم ،ص .11واٟمٔمر :ؿمٕمر ّية آٟمزياح سملم قمبد اًم٘ماهر اجلرضماين
1

وضمان يمقهـ ،ؾمٕماد سمقحلقاش ،ص.271
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وشمٕمج اًم ُّٚمٖمة إدسم َّٞمة سماًمؽمايمٞمب اًمزاظمرة سماعمٕماين اعمتٕمددة ،وماعمٕمٜمك ُمتٕمدد ،هٙمذا
هق إدب ،ي٠مسمك اًم٘مقل اًمٜمِّٝمائل ُيٕمٞمٜم ُف ذم ذًمؽ شمٚمؽ اًم ِّت٘مٜم َّٞمات اًمتل هتب ُف ِؾمٛمت ُف ،ومال َ
ىمقل
واضحا؛ إذ ّ
إن ًمألدب ٟمّمٞم ًبا ُمـ اًمٖمٛمقض ذم ًمٖمتف ذاك اًمٖمٛمقض اًمذي يرىمك
حيا
ً
س ً
وأوهلا
افرشائل ادرـ ّزة دم كػسفا ـذفك؛ ّ
سماعمٕمٜمك ،و«اإلهبام وافؾبس من أهم خصائص ّ
ؾنن افؾبس يؽؿن دم جذور افشعرش(.)7
افشعر؛ وهلذا ّ
وإدب جيذب اًم٘مارئ سمام يٙمتٜمٗمف ُمـ همٛمقض؛ إذ يستثٛمر اعمبدع ـماىمات اًم ُّٚمٖمة،
ُمـ ظمالل اًمٚمجقء إمم آٟمحراومات قمـ اعمٕمٞمار ،وماًمٜمّٗمس شمتقق إمم اجلديد ،وهذا
ً
جل َامًم ِ َّٞمة ذم
آٟمحراف همدا
ُمٝمام ذم ظمٚمؼ آظمتالف وُمـ صمؿ إدسم َّٞمة َ
واًمقفمٞمٗمة ا َ
قماُمال ً
اًمٜمُّّمقص« ،ؾإدب كوع (خاص) من اف ُّؾغة ،بخالف اف ُّؾغة (آظتقاد ّية) افتي
أن تعقغ اكحراف ما يؼتيض افؼدرة ظذ حتديد ادعقار
كستخدمفا ظذ كحو صائع ،بقد ّ
ثؿة فغة (معقار ّية) وحقدة بؿثابة ظؿؾة
افذي حيقد ظـه ،...افػؽرة افتي مػادها ّ
أن ّ
مشسـة يتؼاشؿفا ـل أؾراد ادجتؿع بافتّساوي ،هي أخدوظة وهم ،ؾل ّية فغة ؾعؾ ّقة
تتل ّفف من جمال مع ّؼد جدا ا من اخلطابات ،تتخافف تب ًعا فؾطبؼة وافدين واجلـس وادـزفة
حمؽَم دم مجاظة أفسـ ّقة
موحدة ظذ كحو ُ ْ
وهؾؿجرا ،وٓ يؿؽن بل ّية وشقؾة أن تؽون ّ
متامثؾة وحقدةش(.)2

( ) قمٚمؿ إؾمٚمقب واًمٜمٔمرية اًمبٜمائ ّٞمة ،صالح ومْمؾ.813/2 ،
7

( ) ٟمٔمر َّية إدب ،شمػمي إيٖمٚمتقن ،ص.71
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وذًمؽ يٕمقد إمم اًمتداول ُمـ طمٞمث اًمٙمثرة أو اًم٘م ّٚمة ،ذًمؽ َّ
أن يمثرة آؾمتخدام
اعمٖمرسمة ً
أصمر ذم اًمتٖمريب،
أصال إمم شمٕماسمػم ُمبتذًمة ،ومٚمٚمتداول ٌ
حتٞمؾ سمٕمض اًمتّٕماسمػم إدسم َّٞمة ّ
أيْما ،ومـ «افـص إصدُّ (كثر ّية) من افؼرن اخلامس ظؼ ؿد يبدو
وإُمر ذم ذًمؽ ًمٚمزُمـ ً
ٍ
بسبب من افتزامه مفجور افؽالمش( ،)7وهذا ي٘مقد إمم اًم٘مقل:
(صعر ايا) بافـّسبة فـا افقوم
ًمٞمس يم ُّؾ اظمتالف قمـ اًم ُّٚمٖمة اًمٕماد ّي ٌة ُيدرج ضٛمـ إـمار إديب ،وًمٞمس يمؾ ُما هق ضٛمـ
اًم ُّٚمٖمة اًمٕماد ّية خيٚمق ُمـ آٟمزياح ،ومإُمر يبتٕمد قمـ اًمت٘مٕمٞمد اعمٓمٚمؼ وي٘مؽمب ُمـ اًمٜمّسب ّٞمة
شمبٕما ًمٕمقاُمؾ وُم١م ّصم ٍ
ٍ
شمريمٞمب
اًمزُمـ) شمتحٙمّؿ ذم أدسم َّٞمة /ؿمٕمر ّية
رات ومقق ٟمّم ّٞمة (اًمتداولَّ ،
ً
ُما.
وىمد أدرك ّ
أن ادعاير وآكحراؾات تتبدّ ُل من شقاق اجتامظي أو
اًمِمٙمالٟمٞمقن « ّ
وأن (افشعر) هبذا ادعـى يتو ّؿف ظذ ادوؿع افزمـي افذي جتد كػسك
تارخيي إػ آخرّ -
ٍ
زمان ومؽان،
(مغربة) ٓ يضؿن أن تؽون ـذفك دم ـل
ؾقه[ ،...ؾـ] ؿطعة من اف ُّؾغة
ّ
مغربة ّإٓ ؿبافة خؾػ ّقة أفسـ ّقة معقار ّية مع ّقـة ،وإذا ما تبدّ فت هذه اخلؾػ ّقة ؾن ّن
ؾفي فقست ّ
ُّ
تؽف ظن ـوِنا ُمدْ َرـ ًة بوصػفا أدبقةش .
افؽتابة
()2

هذا يٕمٜمل َّ
ٟمّما أدسم ًّٞما؛ إذ يمثرة اؾمتخدام شمريمٞمب أديب ىمد
أن ًمٞمس يمؾ اٟمزياح خيٚمؼ ًّ
ٍ
اظمتالف ُما شم١م ِّدي إمم ضمٕمؾ
ٟمص ُما ،وشمداوًم ّٞمة
يسٚمب ُمٜمف وفمٞمٗمتف اجلامًمٞمة اعمخّمقصة ذم ٍّ
ُ
اعمختٚمػ ُم١مشمٚم ًٗما ،وىمد ي١مدي «ؾؼدان إدوات إدبقة فؼدرهتا ظذ افتغريب إػ افتؿققز
( ) ٟمٔمر َّية إدب ،شمػمي إيٖمٚمتقن  ،ص 71و.71
7

( ) اعمّمدر ٟمٗمسف ،ص.71
2
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بغ (إداة  )Deviceو (افوطقػة )Function؛ ذفك أن ادػعول افتغريبي فألداة
ٓ يعتؿد ظذ وجودها ـلداة ،وإكّام ظذ وطقػتفا ضؿن افعؿل افذي تظفر ؾقه ،ؾإداة
افواحدة يؿؽن أن تستخدم دم تلدية جمؿوظة متـوظة من افوطائف ادؿؽـة مثؾام يؿؽن
ٕدوات خمتؾػة أن تشسك دم تلدية وطقػة واحدةش(.)7
وىمد ـمرطمت َّ
اًمِمٙمالٟم َّٞمة ُمٗمٝمق ًُما ًمألدب سمقصٗمف رض ًسما ُمـ «افـظام افعالئؼي بعد
يتغر بػعل افتّاريخ ،وهو افذي ُيشؽّل افبعد
أن ـان
كظاما مطؾ ًؼا؛ أي هو كظام ّ
ً
أن افوشائل إدبقة ٓ يؿؽن أن تظل ظذ حاهلا دم ـل
افدايؽروين( )2فألدب؛ ذفك ّ
افعصور؛ إذ جيب أن تتغر من أجل أن يوفد إدب اجلديد ،وذفك حتى ٓ يعتاد افـاس
ّ
وٓصك أن مثل هذا افرأي يدظو إػ أن ُيـظر إػ
هذه افوشائل ؾتػؼد وطقػتفا إدبقة،
افتّؼؾقد إديب ٓ ظذ أكّه خط متواصل ،وإكّام ظذ أكّه خط متؼ ّطع بحقث يمدي هذا

( ) اًمٜمٔمرية إدسمٞمة احلديثة ،آن ضمٗمرؾمقن وديٗمٞمد رويب ،ص.33
7

( ) اًمدايٙمروٟمٞمؽ Diachronic؛ هق اًمبٕمد اًمتَّارخيل؛ أي دراؾمة شمٓمقر اًمٚمٖمة و شمٖمػم قمٜماسها قمؼم
2

اًمتَّاريخ ،قمغم قمٙمس اًمسايٙمروٟمٞمؽ  Synchronic؛ اًمبٕمد أين اًمذي يٕمٜمل دراؾمة اًمٚمٖمة ذم زُمـ
ُمٕملم .اٟمٔمرُ :مٕمجؿ اعمّمٓمٚمحات إدسم َّٞمة اعمٕماسة ،ؾمٕمٞمد قم ّٚمقش ،ص71و.71
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مستؿرة فؾـظام إديبش  ،وماًمٕمقاُمؾ ومقق اًمٜمَّّم ّٞمة شم١م ّصمر
افتّؼ ّطع إػ ظؿؾ ّقة إصالح وجتديد
ّ
جل َامًم ِ َّٞمة.
ذم َ
اًمقفمٞمٗمة ا َ
()7

اًمـجرضماين وُمّمٓمٚمح
ويٚمحظ شم٘مارب ُمّمٓمٚمح (ُمٕمٜمك اعمٕمٜمك) اًمذي ـمرطمف ُ
(اًمتٖمريب) قمٜمد َّ
اًمروس اًمذي ي٘مقم قمغم آسمتٕماد قمـ اًمٜمٛمط اعم٠مًمقف ،إٓ
اًمِمٙمالٟمٞملم ُّ
اًمـجرضماين ريمز ُمـ ظمالل طمديثف قمـ (ُمٕمٜمك اعمٕمٜمك) قمغم أصمر اًمت٘مٜمٞمة ذم صٜمع
أن ُ
إدب وقمغم أصمر اًمدِّ ًٓمة اعمستؽمة ويماٟمت هل إهؿ قمٜمده؛ إذ شمٗمسح اعمجال ًمت٠مويالت
ؿمتّك ،ومؽمشمبط اًمقفمٞمٗمة اجلامًم ّٞمة ُمع اًمقفمٞمٗمة اًمدًٓم َّٞمةً .مٙمـ يبدو اًمٗمرق سملم اًمٓمروملم
قمٜمدُما اهتؿ اًمِمٙمالٟمٞمقن سماًمِمٙمؾ ضماقمٚملم اًم ُّٚمٖمة وؾمٞمٚمة وهدوم ًا دون آًمتٗمات إمم أصمر
اًمٚمٖمة إدسم َّٞمة ذم اعمٕمٜمك ،وقمقًمقا قمغم ُمٗمٝمقم (اًمتٖمريب) سمقصٗمف شم٘مٜمٞمة شمزيح آقمتٞمادية
قمـ اًمٙمالم ،وماهلدف ُمـ إدب قمٜمدهؿ هق إطمداث أصمر وًمٞمس شمٕمٛمٞمؼ اًمدِّ ًٓمة ،وهؿ مل
يٖمٗمٚمقا اًمدِّ ًٓمةً ،مٙمـ يروون أن اعمٕمٜمك ٓ يسٝمؿ ذم صٜمع إدسم َّٞمة ،وآية قمدم إهمٗماهلؿ
اعمٕمٜمك هق أَنؿ أيمدوا َّ
أن اًمت٘مٜمٞمة ختتٚمػ وفمٞمٗمتٝما شمب ًٕما ًمٚمسٞماق .وىمد يماٟمت ٟمٔمرة
اًمـجرضماين أقمٛمؼ ،ومٝمق وإن اؿمؽمك ُمع َّ
اًمِمٙمالٟمٞملم ذم رومْمف ًمٚمٛمٕمٜمك ذم شم٘مٞمٞمٛمف
ُ
ًمألدب ،إٓ أٟمف مل يرومض اعمٕمٜمك سماعمٓمٚمؼ؛ ومٝمق ي٘مّمد أن ًمٞمس اعمٕمٜمك هق احلاُمؾ
شمٕمبػما ُم٠مًمق ًوما وآظمر
ًمألدب ،وإٟمام اًمّمٞماهمة؛ ٕٟمف ُمـ اعمٛمٙمـ اًمتَّٕمبػم قمـ اعمٕمٜمك ذاشمف
ً
اًمؽميمٞمب واًم َّٚمٗمظ وم٘مط مها اعمٙمقٟمان ًمألدب
أديبً ،..مٙمـ ٓ أدب دون ُمٕمٜمك ،ومٚمق يمان َّ

( ) ٟمٔمر َّية اًمٜمَّ٘مد إديب احلديث ،يقؾمػ ٟمقر قمقض ،ص71و.75
7
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ٓؾمتحال إدب جمرد أًمٗماظ وأصقات ُمرشمبة يمٞمٗمام اشمٗمؼ ،وذم إصؾ جيب أن يتبع
شمرشمٞمب إًمٗماظ اعمٕمٜمك ٓ أن شمّماغ إًمٗماظ ىمبؾ أن يقضمد اعمٕمٜمك...
وقمٚمٞمف اهتؿ َّ
اًمروس ذم اًمبحث قمـ اخلّمقصٞمة إدسم َّٞمة ًمٚمٜمّمقص،
اًمِمٙمالٟمٞمقن ُّ
وذًمؽ سمتتبع آًمٞمة اًمٓمرق اًمتل يستخدُمٝما اعمبدقمقن ذم يمتاسماهتؿ .وُمٝمام ىمٞمؾ قمـ وضمقد
قمٚمؿ ًمٚمِمٕمر وٟمٔمر ّية ًمألدب يب٘مك هذا ُمـ ىمبٞمؾ شمداول اعمّمٓمٚمحات سملم إدب وُمٞماديـ
احلٞماة إظمرى.
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اجلامفِقة ِ
افروس:
ؽالكقغ
افش
ـد
ظ
َ
ثاف ًثاَ :
ُّ
افوطقػة َ َ
افوطقػة َ
اجل َامفِقة:
[ :]1مػفو ُم َ
ؿماب اخلٚمط ومٙمر ًة ُذيمِ َرت ذم سمٕمض اًمٙمتب اًمٜمَّ٘مد َّية أٓ وهلّ :
إن إدسم َّٞمة صٗمة
شمِمٛمؾ إدب وهمػمه؛ سمٛمٕمٜمك ّ
ُّّمقص همػم إدسم َّٞمة ىمد شمِمٛمؾ شمرايمٞمب
إن اًمٜم
َ
ًمؽمايمٞمب َ
ٌ
ُمنموع؛ عماذا ٓ جيٕمؾ وضمقد هذه اًمؽمايمٞمب ذم
ؾم١مال
أدسم َّٞمة ،وهٜما ىمد يٕم ُّـ ًمذهـ اًم٘مارئ
ٌ
اًمٜمُّّمقص همػم إدسم َّٞمة ُمـ هذه اًمٜمُّّمقص أدسم ًا؟
«ماذا فو شؿعت أحدً ا ما ظذ اف ّطاوفة ادجاورة دم حاكة ،وهو يع ّؾق ً
ؿائال (هذه
ِٕنا
خربشة صـقعة!) ؾفل هذه فغة (أدي ّبة) أم (ؽر أدبقة)؟ دم افواؿع ّإِنا فغة (أدبقة)؛ ّ
مستؿدّ ة من رواية كوت هامسون (اجلوع) .وفؽن ـقف يل أن أظرف ّأِنا أدبقة؟ ؾفي دم
افـّفاية ٓ تُرـّز أي اكتباه حمدد ظذ ذاهتا ـلداء فػظي[ .فؽن] افسقاق يؼول يلّ :إِنا أدبقة،
ٍ
متلصؾة يؿؽن أن متُ ّقزها ظن أكواع
ّأما اف ُّؾغة ذاهتا ؾال متؾك أ ّية خصائص أو صػات ّ
أخرى من اخلطابش(.)7
اًمسٞماق
اًمسٞماق ،ومٝمؾ ِّ
اًمساسمؼ ومٙمرة إدسم َّٞمة ُمـ زاوية ِّ
يٕمرض إيٖمٚمتقن ذم يمالُمف ّ
اًمؽميمٞمب سمحد ذاشمف؟ إمم أي ُمدى يٛمٙمـ أن
هق اًمذي يسؿ اًمؽمايمٞمب سمإدسم َّٞمة أو ـمبٞمٕمة َّ
عمجرد وضمقدها
ًمٚمسٞماق أصمر ذم ُمٜمح َّ
اًمؽميمٞمب أدسم ّٞمتف؟ وهؾ شمٙمتسب اًمٙمٚمٛمة أدسم ّٞمتٝما ّ
يٙمقن ِّ

( ) ٟمٔمر َّية إدب ،شمػمي إيٖمٚمتقن ،ص75و.71
7
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ذم قمٛمؾ أديب؟ وهؾ هٜماك يمٚمٛمة أو شمريمٞمب أديب ذم طمد ذاشمف؟ اًمزظمارف اًم َّٚمٗمٔمٞمة ذم
اإلقمالٟمات واعمقاقمظ اًمدِّ يٜمٞمة ،هؾ دمٕمؾ شمٚمؽ اعمقاقمظ واإلقمالٟمات أد ًسما؟
قمرف ؿمٙمٚمقومسٙمل اًمٕمٛمؾ ِّ
اًمِمٕمري سم٠مٟمف «مجٚمة وؾمائٚمف اًمٗمٜمٞمة artistic
ِّ
ِ
devicesش( ،)7ويرى يايمبسقن َّ
اًمٙمتاسمة اًمتل مت ِّثؾ «قمٜم ًٗما ُمٜم ّٔم ًام
ٟمقع ُمـ
أن
إدب ٌ
َ
أيْما
َٙمب ِّ
سمحؼ اًمٙمالم آقمتٞماديش( .)2وإدب إٟمِماء ًمٖمقي  ،Discourseوهق ً
ُيرشم ُ

إٟمِماء أد ِّيب  ،Literaryيتٛم ّٞمز ُمـ ؾمقاه ُمـ رضوب اإلٟمِماءات اًم ُّٚمٖمق َّية إظمرى
اًمقفمٞمٗمة اجل َ َام ًِمٞمَّة ًمٞمست اًمقطمٞمدة ذم إدب ،سمٞمد
سمتقفمٞمٗمف اًم ُّٚمٖمة شمقفمٞم ًٗما مجاًمٞمًّا ،وإن يماٟمت َ
ّ
شمتجغم
اًمسائدة سملم جمٛمققمة اًمقفمائػ اًمتل شم١م ِّدهيا اًم ُّٚمٖمة ذم إدب؛ وسمسببٝما
أَنا ّ
َّ
إدسمٞمَّة()1؛ إذ ٓ ىمٞمٛمة ًمٚمت٘مٜمٞمات إدسم َّٞمة إن مل حت٘مؼ اًمقفمٞمٗمة اجلامًمٞمة اًمتل هتتؿ قمٜمد
اًمِمٙمالٟمٞملم سماًمدال ذاشمف ،وهذا آهتامم سماًمدال ي٘مقد إمم اؾمت٘مالل اًمٕمٛمؾ إديب(.)3

( ) Russian Formalism, Victor Erlich, p633.
7

( ) ٟمٔمر َّية إدب ،شمػمي إيٖمٚمتقن ،ص.77
2

( ) اٟمٔمر :ىمْمايا ِّ
اًمِمٕمرية ،روُمان يايمبسقن ،ص .17وٟمٔمر َّية إدب ذم اًم٘مرن اًمٕمنميـ،
1

ك.مٟ.مٞمقشمـ ،ص .721وسملم اًمٚمٖمقيات واًمٜمَّ٘مد إديب :وضمقه اؾمتٚمٝمام ،قمبد اًمٜمّبل اصٓمٞمػ،
ص .11واعمّمٓمٚمح إديب ذم اًم ّث٘ماومة اًمٕمرسم ّٞمة احلديثة ،قمبد اًمٜمّبل اصٓمٞمػ ،ص771و.773
( ) اٟمٔمر :اًمبٜمٞمق َّية اًمتِمٞمٙم ّٞمة ،د.و.ومقيمٞمام ،ص.717
3
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واًمقفمٞمٗمة ُمّمٓمٚمح ؿمائع ذم اًمٜمَّ٘مد احلديث يتٕم َّٚمؼ قمٜمد َّ
اًمِمٙمالٟمٞملم «بإدوات
اهتؿ َّ
اًمروس سمٛمٗماهٞمؿ يماًمِمٙمؾ
إدبقة ضؿن كص معغش( ،)7وىمد
اًمِمٙمالٟمٞمقن ُّ
َّ

واهتٛمت ٟمٔمر َّية يايمبسقن اًم ِّٚمساٟم ّٞمة اًم َّتقاصٚم ّٞمة سمٕمٜماس اًم ِّرؾماًمة ووفمائٗمٝما
واًمقفمٞمٗمة ،
َّ
ُمـ أضمؾ متٞمٞمز اًمقفمٞمٗمة اجل َ َام ًِمٞمَّةِّ /
اًمِمٕمر َّية ُمـ اًمقفمائػ اخلٛمس إظمرى ًم ُّٚمٖمة ،ومٝمدف
()2

اًم ِّرؾماًمة اًمتل شمريمّز قمغم ٟمٗمسٝما سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ اًمٕمقاُمؾ اخلارضمة قمٜمٝما هق ُما يٛمٞمز
اًمقفمٞمٗمة ِّ
اًمِمٕمر َّية(.)1
وىمد ُقمٜمل اًمِمٙمالٟمٞمقن سماًمٓمري٘مة أو اًمت٘مٜمٞمة اًمتل شمتح٘مؼ ةها إقمامل إدسمٞمَّة وًمٞمس

ٌ
سماعمحتقى( ،)3ورأوا ّ
ُمرشمبط سماٟمٖمالق اًمٜمَّص قمغم ٟمٗمسف وسماهتامُمف
جل َامًم ِ َّٞمة
أن َ
حت٘مؼ َ
اًمقفمٞمٗمة ا َ
اًمس١مال (يمٞمػ) ي٘مقل اًمٜمَّص ٓ (ُماذا) اًمذي هيؿ
سمآًم َّٞمة اًمتَّٕمبػم ،وذًمؽ سماًمتقضمف ٟمحق ُّ

( ) اًمٜمَّص وإؾمٚمقسم ّٞمة سملم اًمٜمٔمر َّية واًمتّٓمبٞمؼ ،قمدٟمان سمـ ذريؾ ،ص.18
7

جلامًمٞمَّة :اعمٕمٞمار واًم٘مٞمٛمة سمقصٗمٝما طم٘مائؼ اضمتامقم ّٞمةُ ،مارك اؾمقٟمٞمق ،ص.223
( ) اٟمٔمر :اًمقفمٞمٗمة ا َ
2

( ) اٟمٔمرُ :مـ َّ
اًمروؾم َّٞمة إمم أظمالىم َّٞمات اًمتَّاريخ ،شمزومٞمتان شمقدوروف وضمان ومػميٞمف،
اًمِمٙمالٟم َّٞمة ُّ
1

اًمسٞمٛمٞمائ ّٞمات ،ومٞمّمؾ إمحر ،ص.214
ص .58وُمٕمجؿ ّ
( ) اٟمٔمر:
3

The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary

Theory, J.A. Cuddon, p327
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حول افذي جسدته ّ
افشؽؾقة
اًمرؾمائؾ همػم إدسم َّٞمة( .)7ويمان هذا اًمتقضمف «جوهر افت ّ
َّ
إول تؼري ًبا من افؼرن افعؼينش(.)2
افروشقة مـذ مـتصف افعؼد افثاين حتّى ِناية افعؼد ّ
ُّ
و«افشعر فغة ،وفؽـّفا فغة ُحتدث تلثرات ٓ ُحيدثفا ،بصورة ثابتة ،افؽالم
افعادي ،...ودم اف ُّؾغة افعادية ادُستخدَ مة فألؽراض افعؾؿقة ،يؽون افسـقز ظادة ظذ
شقاق ادمفف ،...ويؽون افسـقز دم حافة افػن افؾػظي ظذ افرشافة ـغاية دم ذاهتا
متغرا
وفقست جمرد وشقؾة ،ؾافسـقز يؽون ظذ صؽل افرشافة بوصػه ً
أثرا ثابتًا وٓ ّ ً
ً
جمرد ُمـ أي صٚمة شمرسمٓمف سماًمٕمامل
ومستؼال أبدً ا ظن افظروف اخلارج ّقةش( ،)1ومإدب َّ
اخلارضمل ،وهق ُمتحرر ُمـ احلٞماة ،وُمٙمٛمـ إدسم َّٞمة ًمٞمس ذم إطمقال اًمٜمَّٗمس َّٞمة ًمٚم٘مارئ أو
اعم١م ًِّمػ سمؾ ذم إصمر إديب ذاشمف( ،)3وُمٕمرومة ٟمقع اًمٙمالم أأدب أم ٓ؟ يؽمشمب قمغم وفمٞمٗمتف؛
ذًمؽ أن شمقصٞمؾ إومٙمار وٟم٘مؾ اًمقىمائع سمٕمٞمدان قمـ وفمٞمٗمة إدب اجلامًم َّٞمة اًمتل شمٕمتكم

قمرش اًمٜمَّص إديب وشمتِمارك ُمع وفمائػ اًم ُّٚمٖمة إظمرى ذم اًمٜمَّص اًمذي يرشمبط حت٘مؼ
وفمٞمٗمتف اجلامًمٞمَّة سمتح٘مٞم٘مف وفمٞمٗمة إضاومٞمة أو أيمثر(.)8

( ) اٟمٔمرٟ :مٔمر َّية إدب ذم اًم٘مرن اًمٕمنميـ ،ك.مٟ.مٞمقشمـ ،ص.751
7

( ) اخلروج ُمـ اًمتّٞمف ،قمبد اًمٕمزيز محقدة ،ص21و.23
2

( ) ٟم٘مد اؾمتجاسمة اًم٘مارئ ُمـ َّ
اًمِمٙمالٟم َّٞمة إمم ُما سمٕمد اًمبٜمٞمق َّية ،ضملم ب .شمقُمبٙمٜمز ،ص.11
1

( ) اٟمٔمرRussian Formalism, Victor Erlich,P628 &634. :
3

( ) اٟمٔمر :اًمتَِّمٙمٞمؾ اًم ُّٚمٖمقي ذم ؿمٕمر قمبد اًم٘مادر اجلزائل ،وهب روُم َّٞمة ،ص.71
8
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وذم ُمسٕمك يايمبسقن ٓؾمتٙمِماف وفمائػ اًم ُّٚمٖمة ،وضع أٟمٛمقذج آشمّمال
اإلقمالُمل؛ ومٚم ُّٚمٖمة وفمائػ قمدة شمتحدد شمب ًٕما ًمؽميمٞمزها قمغم أؿمٞماء دون أظمرى ذم قمٛمٚم ّٞمة
اًم َّتقاصؾ اًم ُّٚمٖمقي ،وشم١م ّصمر اًم ُّٚمٖمة وـمري٘مة سمٜمائٝما ذم اًمقفمٞمٗمة .وحتتاج يمؾ قمٛمٚم َّٞمة شمقاصؾ
ِ
سم٢مؾم٘ماط قمٜمٍم ُمٜمٝما ،وىمد وضٕمٝما
ًمٖمقي إمم ؾمتة قمٜماس ٓ ،يٛمٙمـ ىمٞمام شمقاصؾ

اعمرؾمؾ إًمٞمف ،وًمٙمل شمٙمقن ممارؾمة
يايمقسمسقن ذم اًمٜمَّٛمقذج أيت :يبٕمث اعمرؾمؾ رؾماًمة إمم َ
وم َّٕماًمة َّ
وم٢من هذه اًم ِّرؾماًمة شم٘متيض ؾمٞما ًىما شمتّمؾ سمف وحتٞمؾ إًمٞمف ،يمام شم٘متيض اًم ِّرؾماًمة ؿمٗمرة
أظمػما ىمٜماة آشمّمال سملم
ُمِمؽميمة سمٞمٜمف وسملم اعمرؾمؾ اؿمؽمايمًا يمٚمٞمًّا أو ضمزئٞمًّا قمغم إىمؾ ،صمؿ ً
واعمرؾمؾ إًمٞمف ،متٙمٜمٝمؿ ُمـ ممارؾمة قمٛمٚمٞمّة آشمّّمال واحلٗماظ قمٚمٞمٝما:
اعمرؾمؾ
َ
افسقاق
ِ
ادرشل

افرشافة

ادرشل إفقه
َ

ؿـاة آتّصال
ّ
افشػرة

ويقضمد ِّ
ًمٙمؾ قمٜمٍم ُمـ هذه اًمٕمٜماس وفمٞمٗمة خمتٚمٗمة ًم ُّٚمٖمة(.)7

( ) اٟمٔمر :ىمْمايا ِّ
اًمِمٕمر َّية ،روُمان يايمبسقن ،ص21و .25واًمٜمٔمر َّية إدسم َّٞمة اعمٕماسة ،راُمان
7

ؾمٚمدن ،ص .24وُمٞمخائٞمؾ سماظمتلم اعمبدأ احلقاري ،شمزومٞمتان شمقدوروف ،ص .774وٟمٔمر َّية
إدب ذم اًم٘مرن اًمٕمنميـ ،ك.مٟ.مٞمقشمـ ،ص728و .721
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َّ
خيص إدب؛ إذ يرسي ٟمٛمقذج آشمّمال اًمذي وضٕمف
وإن احلديث هٜما ٓ ُّ
يايمبسقن قمغم ِّ
جل َامًم ِ َّٞمة.
يٛمٝمد ًمٚمقصقل إمم َ
يمؾ واىمٕمة يمالُمٞمة ،وهق ذم ذًمؽ ِّ
اًمقفمٞمٗمة ا َ
ٍ
إن َّ
وشمب ًٕما عما شم٘مدَّ مَّ :
اًمسٞماق واعمتٙم ِّٚمؿ
ًمٖمقي يتْمٛم ُـ ؾم ّت َة
طمدث
يمؾ
ٍّ
قمٜماس؛ ِّ
َ
ٍ
ِّ
واًمساُمع وىمٜماة آشمِّّمال ِّ
قمٜمٍم ُمـ هذه اًمٕمٜماس وفمٞمٗم ٌة
وًمٙمؾ
واًمِمٗمرة،
واًمرؾماًمة َّ
ِّ
ُمٕم ّٞمٜم ٌة؛ اًمقفمٞمٗمة اًمدًٓم َّٞمة واًمٕماـمٗم َّٞمة واًم َّٓمٚمب َّٞمة واًمتّ٠ميمٞمد َّية واعمٞمتاًمٖمق ّية واجلامًم َّٞمةِّ /
اًمِمٕمر ّية،
اًمرؾماًمة ووم ً٘ما ًمٚمقفمٞمٗمة اًمٖماًمبة ومٞمٝما؛ ومٗمل اعمٜمٔمقُمات اًمتٕمٚمٞمٛمٞمة شمٕمٚمق
وشمتحدد هقية ِّ
جل َامًم ِ َّٞمة ُما خيرج هذه اعمٜمٔمقُمات ُمـ إدب اًمذي هتٞمٛمـ
اًمقفمٞمٗمة اًمدًٓم َّٞمة قمغم َ
اًمقفمٞمٗمة ا َ
ومٞمف اًمقفمٞمٗمة اجلامًم ّٞمة قمغم اًمقفمائػ إظمرى.
ويرى يايمبسقن َّ
أن اًمقفمٞمٗمة اًمدِّ ًٓم َّٞمة ًمٚمٖمة ذم ِّ
اًمِمٕمر شمٜمخٗمض إمم احلد إدٟمك()7؛
جل َامًم ِ َّٞمة قمغم ِّ
اًمِمٕمر؛ ومٝمل «افوطقػة ادفقؿـة ظذ شائر افوطائف
إذ هتٞمٛمـ َ
اًمقفمٞمٗمة ا َ
إخرى وادتحؽّؿة هبا ،وافـّاطؿة هلا دم هرم ّقة تتسـّمّ ...
افذروة ؾقفا دون ـبر مـازظة
من كظراهتا افوطائف إخرى افتي تؼـع بسػوح اهلرم أو حتى ظتباتهش(.)2
قضمد رؾماًمة ًمٗمٔم َّٞمة ذات وفمٞمٗمة واطمدة ًم ُّٚمٖمة ،وماًمقفمائػ ُمقضمقدة ذم ِّ
يمؾ
وٓ ُشم َ
رؾماًمة ًمٙمـ ذم شمرشمٞمب هرُمل خمتٚمػ ًمٚمقفمائػ ،وشمتحدد اًمبٜمٞمة اًم َّٚمٗمٔم َّٞمة ًمٚمرؾماًمة شمب ًٕما
اًمسائدة ومٞمٝما .وختتٚمػ وفمٞمٗمة اًم ُّٚمٖمة سماظمتالف اعمجال اعمقضمقدة ومٞمف؛ ومٗمل
ًمٚمقفمٞمٗمة َّ
( ) اٟمٔمرRussian Formalism, Victor Erlich, p631 :
7

( ) ٟم٘مد صم٘ماذم أم ٟم٘مد أديب ،قمبد اهلل َّ
اًمٖمذاُمل وقمبد اًمٜمَّبل اصٓمٞمػ ،ص .11واٟمٔمر :ص 11و15
2

و.751
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اعمجآت اًمٕمٚمٛم َّٞمة ُمـ اًمقاضمب أن شمٙمقن اًم ُّٚمٖمة واضحة سمٕمٞمدة قمـ اًم َّتٕم٘مٞمد واًمٖمٛمقض،
اًمسائدة شمٙمقن ذم ُمثؾ هذا
وٓ يٛمٜمع هذا ُمـ أن حت٘مؼ وفمٞمٗمة مجاًم َّٞمةً ،مٙمـ اًمقفمٞمٗمة َّ
اخلٓماب هل اًمدِّ ًٓم َّٞمة .وًمٞمس صمٛمة اظمتالف ذم ـمبٞمٕمة اًم ُّٚمٖمة اعمستٕمٛمٚمة ذم إدب أو ذم
اعمجآت اًمٕمٚمٛم َّٞمة أو ذم احلٞماة اًمٕمادية؛ ذًمؽ َّ
أن آظمتالف يٙمٛمـ ذم وفمٞمٗمة اًم ُّٚمٖمة ذم
يمؾ ُمٜمٝما.
وىمد ريمز يايمبسقن قمغم دور اًمقفمائػ إظمرى ذم اًمٜمَّص إديب ومال يٛمٙمـ أن
جل َامًم ِ َّٞمة وم٘مط؛ إذ شمِماريمٝما وفمائػ أظمرى وسمدور
شم٘متٍم دراؾمة إدب قمغم اًمقفمٞمٗمة ا َ
ًمٞمس سماًم٘مٚمٞمؾ؛ ومٛم٘ماصد اًمٕمٛمؾ ِّ
اًمّمٚمة سماًمٗمٚمسٗمة ،وومـ اًمتٕمٚمٞمؿ
اًمِمٕمري ىمد شمٙمقن وصمٞم٘مة ِّ
جل َامًم ِ َّٞمة قمغم ِّ
اًمِمٕمر؛ وماعم٘مآت
آضمتامقمل وهمػممها.
ً
وأيْما ٓ شم٘متٍم َ
اًمقفمٞمٗمة ا َ
واًمرؾماًمة اًمٕمٚمٛمٞمة ،ىمد حت٘مؼ مجٞمٕمٝما وفمٞمٗمة مجاًم َّٞمة ،وىمد
اًمّمحٗمٞمة ،واإلقمالٟماتِّ ،
جمرد وؾمٞمٚمة إؿمار َّية(.)7
شمستخدم يمٚمامت سمذاهتا ،وُمـ أضمؾ ذاهتا ،وًمٞمس سمقصٗمٝما َّ
أوطمٙمام قمغم َّ
اًمرؾماًمة أدب؛ وهل «ٓ تؼتك ظذ
ُمٕمٞمارا
إذن وضمقدها ًمٞمس
أن ِّ
ً
ً
افرتبة ؾحسب ،ؾفي هـا مـ ّظؿة دا ظداها وفقست تابعة فغرها.
افشعر بل هـاك ؾارق دم ّ
افرئقيس
وظـدما
ّ
كتصور فغة افشعر ظذ ّأِنا فغة تؼوم ؾقفا افوطقػة افشعرية بافدّ ور ّ
ّ
ؾنن هذا يساظدكا ظذ ؾفم فغة افـثر افقوم ّقة افتي ختضع افوطائف ؾقفا دراتب
افغالب ّ
متاما بافرضورة هذه افوطقػة افشعرية اجلامفقة ،بل تظل تؼوم
أخرى ،دون أن تغقب ظـفا ً
اًمسائد ،روُمان يايمبسقن ،ص .12وٟمٔمر َّية إدب ذم اًم٘مرن اًمٕمنميـ ،ك.مٟ.مٞمقشمـ،
( ) اٟمٔمرَّ :
7

ص.725
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اًمسائد
ؾقفا بدور ثاكوي ؿابل فؾتحؾقلش(ً ،)7مٙمـ احلٙمَؿ هق اهلٞمٛمٜمةَّ /

The

ادؽوكات افتي
ادتػوق أو جمؿوظة
ادؽون
Dominant؛
ّ
ّ
واًمسائد ُمٗمٝمقم يٕمٜملّ « :
َّ
تضؿن وحدة افعؿل إديب ،وإمؽاك ّقة اشتؼبافه؛ أي حؼقؼة آظساف به ـظاهرة
افصػة ادؿ ّقزة فه وفب أدب ّقته ،...وظـدما
أدبقةّ ،...
إن اخلصقصة افسائدة فألدب هي ّ
افوطقػة َ
اجل َامفِقة ؾنن افـتقجة هي ظؿل ؾـّيش(.)2
تسود َ
واؾمتٓماع يايمبسقن ُمـ ظمالل طمديثف قمـ وفمائػ اًم ُّٚمٖمة «أن يرد أشس افـؼد
اجلاميل احلديث وأن يؽشف ظن ثاكوية افؼقم افـػسقة آجتامظقة ؾقه إذا مل تشؽّل رصقدً ا
يساظد ظذ ؾفم افبـقة ّ
افشؽؾقة اف ُّؾغوية فألظامل إدبقةش(.)1
ووطائف اف ُّؾغة ـام حددها ياـبسون:
 .7اًمقفمٞمٗمة اعمرضمٕم َّٞمة  / Referantialاًمدِّ ًٓم َّٞمة /اإلؿمار َّية  /اعمٕمروم َّٞمة :هتٞمٛمـ
اًمرؾماًمة ومٞمف(.)3
هذه اًمقفمٞمٗمة قمٜمدُما يٙمقن َّ
اًمسٞماق اًمذي شمرد ِّ
اًمؽميمٞمز قمغم ِّ
 .2اًمقفمٞمٗمة

آٟمٗمٕماًم َّٞمة

/Emotiveاًمٕماـمٗم َّٞمة/اًمتَّٕمبػم َّية:

شمريمّز

قمغم

ِ
اعمرؾمؾ/اعمتٙم ّٚمؿ ،و ُ
متٞمؾ إمم اًمتَّٕمبػم اعمباذ قمـ ُمقىمٗمف مما ي٘مقل ،وهذا ُما جيٕمٚمٝما شمّمٓمبغ
( ) قمٚمؿ إؾمٚمقب واًمٜمَّٔمرية اًمبٜمائ َّٞمة ،صالح ومْمؾ.855/2 ،
7

جلامًم َّٞمة :اعمٕمٞمار واًم٘مٞمٛمة سمقصٗمٝما طم٘مائؼ اضمتامقم َّٞمةُ ،مارك اؾمقٟمٞمق ،ص.228
( ) اًمقفمٞمٗمة ا َ
2

( ) قمٚمؿ إؾمٚمقب واًمٜمَّٔمر َّية اًمبٜمائ َّٞمة ،صالح ومْمؾ.831/2 ،
1

( ) اٟمٔمر :ىمْمايا ِّ
اًمِمٕمر َّية ،روُمان يايمبسقن ،ص.25
3
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ً
ُمٗمتٕمال ؛ ُمثؾ :اؾمتخدام أًمٗماظ
سمٚمقن ُمـ آٟمٗمٕمال اًمٕماـمٗمل ؾمقاء يمان صد ًىما أم
ٕمجب(.)7
اًم َّت ّ
 .1اًمقفمٞمٗمة

اًم َّٓمٚمب َّٞمة

Conative

/اًم َّت٠مصمػم َّية/اإلومٝماُم َّٞمة:

شمريمّز

قمغم

اُمع/اعمرؾمؾ إًمٞمف؛ إذ ُيستخدَ م هاهٜما اًمٜمِّداء وإُمر وُما ؾمقامها(.)2
اًمس
َ
َّ
 .3اًمقفمٞمٗمة اًم َّتخاـمب َّٞمة / Phatiqueاًم َّت٠ميمٞمد َّية /آٟمتباه َّٞمة :شمتٖم ّٞمك هذه اًمقفمٞمٗمة
إىماُمة اًم َّتقاصؾ أو ُمدّ ه أو ىمٓمٕمف؛ ًمٚمؼمهٜمة قمغم َّ
أن ىمٜماة آشمّّمال شم٘مقم سمٕمٛمٚمٝماُ ،مثؾ:
(اؾمٛمع) أو (هؾ شمسٛمٕمٜمل) و (اٟمتبف) وُما إمم ذًمؽ ،وهذه هل اًمقفمٞمٗمة اًمتل ُشمٕمٓمل
شمريمٞمزا وأوًمق ّية ًم٘مٜماة آشمّّمال(.)1
ً
 .8اًمقفمٞمٗمة اعمٞمتاًمٖمق َّية  :Metalinguistiqueشمريمّز قمغم اًمِمٗمرة ،وهتتؿ سم٠من
اًمِمٗمرة ذاهتا؛ مما جيٕمؾ اعمتٙم ّٚمؿ يريمّز قمغم ّ
واًمساُمع ُمستخد َُملم ّ
اًمِمٗمرة
يٙمقن اعمتٙم ّٚمؿ َّ
اًمساُمع( :إٟمٜمل ٓ أومٝمٛمؽُ ،ماذا اًمذي شمريد ىمقًمف؟) أو
واًمساُمع يس٠مل قمٜمٝما ،يم٠من ي٘مقل ّ
ّ
ي٘مقل اعمتٙم ّٚمؿ( :أريد أن أىمقل ..أو أىمّمد أو أقمٜمل.)3()..

( ) اٟمٔمر :ىمْمايا ِّ
اًمِمٕمرية ،روُمان يايمبسقن  ،ص.25
7

( ) اٟمٔمر :اعمّمدر ٟمٗمسف ،ص.21
2

( ) اٟمٔمر :اعمّمدر ٟمٗمسف ،ص.14
1

( ) اٟمٔمر :اعمّمدر ٟمٗمسف ،ص. 17
3

137


 .1اًمقفمٞمٗمة اجلامًم َّٞمةِّ /
سم٠مَنا« :افوطقػة
يٕمرومٝما يايمبسقن ّ
اًمِمٕمر َّية :وهل اًمتل ّ

أثرا أدب اقاش  ،وذًمؽ طملم شمريمّز اًم ِّرؾماًمة قمغم ٟمٗمسٝما  .وُمـ
اف ُّؾغوية افتي جتعل افرشافة ً
()7

()2

همػم اعمٛمٙمـ ىمٍم اًمقفمٞمٗمة اجلامًمٞمة قمغم ِّ
اًمِمٕمر؛ ذًمؽ أَنا ًمٞمست اًمقفمٞمٗمة اًمقطمٞمدة اًمتل
شم١م ِّدهيا اًم ُّٚمٖمة ذم إدب؛ ًمٙمٜمّٝما هل اًمقفمٞمٗمة اعمٝمٞمٛمٜمة ذم اًمٜمَّص إديب قمغم ؾمقاها ُمـ
اًمقفمائػ ،أُما ذم إٟمِمٓمة اًم ُّٚمٖمق َّية إظمرى ومال شم٠مظمذ اًم َقفمٞمٗمة اجل َ َام ًِمٞمَّة أصم ًرا ً
وماقمال سمؾ
صماٟمق ًّيا(.)1
شمٚمٛمس ُمٕمٜمك
وذم إدب ٓ هيتؿ اًمدَّ ال سمتقصٞمؾ ُمدًمقل وٓ يسٕمك اًم٘مارئ إمم ّ
ً
ووماقمال
رئٞمسا
ُما أو اؾمتٜمباط ُمٕمٚمقُمة ،وإ َّٟمام يٙمقن آهتامم سماًمدَّ ال ٟمٗمسف سمقصٗمف
قمٜمٍما ً
ً
جل َامًمِ َّٞمة آٟمتباه وآهتامم ٟمحق
ذم حتقيؾ اًمٜمَّص اًمٕمادي إمم أدب؛ إذ دمذب َ
اًمقفمٞمٗمة ا َ
اًمدال ذاشمف سمٕمٞمدً ا قمـ اًمقفمائػ إظمرى( ،)3وهل اخلاص َّٞمة اًم ُّٚمٖمق َّية اعمالزُمة ًمألدب

اًمروايةً ،مٓمٞمػ زيتقين ،ص.778
( ) ُمٕمجؿ ُمّمٓمٚمحات ٟم٘مد ّ
7

( ) اٟمٔمر :ىمْمايا ِّ
اًمِمٕمرية ،روُمان يايمبسقن  ،ص.17
2

( ) اعمّمدر ٟمٗمسف ،ص 25و.17
1

جلامًم َّٞمة :اعمٕمٞمار واًم٘مٞمٛمة سمقصٗمٝما طم٘مائؼ اضمتامقم ّٞمةُ ،مارك اؾمقٟمٞمق ،ص.228
( ) اٟمٔمر :اًمقفمٞمٗمة ا َ
3
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ُ
يـفض ظذ أشاشفام
وشمتٛم َّثؾ قمـ «ضريق افعالؿة اخلاصة افؼائؿة بغ افعؿؾقتغ افؾتغ
أي بـاء فغوي ،أٓ ومها آختقار  Selectionوافسـقب .)1(»Combinaison

وشمتؿ قمٛمٚم ّٞمة آظمتٞمار قمغم أؾماس ُمـ اًمتامصمؾ واعمِماةهة واًمؽمادف واعمٖمايرة
ُّ
واًمٓمباق ،سمٞمٜمام شم٘مقم قمٛمٚمٞمّة اًمت٠مًمٞمػ وشمٙمقيـ احلدث قمغم اعمجاورة .وُمـ هٜما ّ
وم٢من
اًمقفمٞمٗمة اجلامًمٞمَّة شمٕمرض ُمبدأ اًمتّٕمادل /اًمتامصمؾ ذم حمقر آظمتٞمار قمغم حمقر اًمت٠مًمٞمػ
واًمؽميمٞمب()2؛ أي هل إؾم٘ماط حمقر آظمتٞمار آؾمتبدازم اًمذي يٕمتٛمد قمغم اًمتِّماسمف
َّ
اًمسٞماىمل اعمٕمتٛمد قمغم اًمتجاور اعمٙماين؛ إذ يتحٙمّؿ ُمبدأ
واًمؽمادف قمغم حمقر َّ
اًمؽميمٞمب ِّ
اًمتٕمادل «دم آكتؼاء[ ،و] يتحؽم بافتايل دم حمور افسـقب ،ويؿـحه تؾك افتعددية دم
ادعـى وافدٓفة افتي يتسم هبا افـص حغ تسود افوطقػة افشعرية ؾقهش(.)1
ًمٜمْمٛمٝما
وُمـ سملم اإلُمٙماٟمات اعمتاطمة وُمـ سملم اعمؽمادومات ٟمختار ُمٗمردات ُمٕم ّٞمٜمة
ّ
اًمسٞماق؛ ذًمؽ َّ
أن ُمـ سملم جمٛمققمة
ذم مجٚمة شمرشمٙمز إمم ىمقاقمد اًم ُّٚمٖمة ،ويرضمع آظمتٞمار إمم ِّ
ُمٕملم ،ومٚمٙمؾ قمٜمٍم
اخلٞمارات اعمٛمٙمٜمة يقضمد قمٜمٍم هق إىمدر قمغم ُمالءُمة ُمقىمػ ّ

( ) اٟمٔمرُ :مٗمٝمقُمات ذم سمٜمٞمة اًمٜمّص ،جمٛمققمة ُم١مًمٗملم ،ص31و.31
7

اًمِمٕمرية ،روُمان يايمبسقن ،ص .11وٟم٘مد اؾمتجاسمة اًم٘مارئ ُمـ ّ
( ) اٟمٔمر :ىمْمايا ِّ
اًمِمٙمالٟمٞمة إمم ُما
2

سمٕمد اًمبٜمٞمقية ،ضملم ب .شمقُمبٙمٜمز ،ص11و .15وإؾمٚمقسم ّٞمة ،سمٞمػم ضمػمو ،ص775و .771وسمالهمة
اخلٓماب وقمٚمؿ اًمٜمَّص ،صالح ومْمؾ ،ص.82
( ( ُمقؾمققمة اًمٜمَّٔمر َّيات إدسم َّٞمة احلديثةٟ ،مبٞمؾ راهمب ،ص.111
1
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إُمٙماٟمٞمة وومٕماًمٞمة ُمٕم ّٞمٜمة ذم أداء اعمراد .أ ُّما اًمت٠مًمٞمػ سملم إًمٗماظ اعمختارة ،ومٚمف أصمر ُمٝمؿ ذم
اًمّمٞماهمة قمـ ـمريؼ اًمتّ٘مديؿ واًمت٠مظمػم واإلؾمٜمادات
اجلٛمٚمة وقمٜمف
يتحّمؾ آظمتالف ذم ّ
ّ
إن ظؾم ادعاين يعؿل ظذ ادستوى إؾؼي فؾتعبر
اعمختٚمٗمة( .)7وُمـ اعمٛمٙمـ اًم٘مقلّ « :
اف ُّؾغوي ،ويتواؾق مع ظؾم افـّحو؛ بقـام يعؿل ظؾام افبقان وافبديع ظذ ادستوى افرأد،
اخلاصةش(.)2
ومها افؾذان حيؼؼان إشؾوب ويؾوكان اخلطاب بسامته
ّ

ويرى يايمقسمسقن أٟمّف ُمـ همػم اًمّمقاب رسمط اًم َقفمٞمٗمة اجل َ َام ًِمٞمَّة سماًمٜمَّٔمؿ؛
وماعمٜمٔمقُمات اًمتل شمٕمدد أيام ّ
اًمِمٝمقر أو ىمقاقمد اًمٜمّحق أو ُمتقن اًمٕمٚمقم إظمرى ٓ شمداين
اًمِمٕمر احل٘مٞم٘مل ،وقمغم اًم ّرهمؿ مما شم١م ِّديف ُمـ وفمٞمٗمة ،إٓ ّ
ِّ
أن اًم َقفمٞمٗمة اجل َ َام ًِمٞمَّة هاهٜما شمت٘مٚمص
ًمّماًمح اًمٖمرض اًمرئٞمس اًمذي شمتٓم ّٚمع إًمٞمف شمٚمؽ اعمٜمٔمقُمات( .)1وماًمقفمٞمٗمة إدسم َّٞمة /اجلامًم ّٞمة
ًمٞمست ُم٘مّمقرة قمغم إدب ،سمٞمد أَنا شمسقد ذم إدب ُم٘ماسمؾ صماٟمقيتٝما ذم ٟمّمقص ُمـ
وٟمثرا ،ومام سماًمؽ
ؿمٕمرا ً
ٟمقع آظمر .وختتٚمػ اًمقفمٞمٗمة اجلامًمٞمة ذم ُما سملم اًمٜمُّّمقص إدسم َّٞمة؛ ً
سملم ٟمّمقص همػم أدسم َّٞمة!
شمزطمزح
واًمقفمٞمٗمة اجلَ َامًم ِ َّٞمة شمتح٘مؼ قمؼم شم٘مٜم ّٞمات إدسم َّٞمة ،شمٚمؽ اًمتّ٘مٜمٞمات اًمتل
ُ
َ
ًمتّمػمه أد ًسما ،وًمٙمـ ًمٞمس وضمق ُد شمٚمؽ اًمتِّ٘مٜم ّٞمات ً
يمٗمٞمال
آقمتٞمادية قمـ اًمٙمالم اًمٕمادي
ّ
سم ِ
خٚمؼ إدب؛ وماًم٘مْم ّٞمة ًمٞمست 2=7+7؛ ذًمؽ أ َّٟم ُف ٓ ُسمدَّ ُمـ شمٜماهمؿ شمٚمؽ اًمتِّ٘مٜم ّٞمات ذم
واًمؽماث ،أمحد درويش ،ص.721
( ) اٟمٔمر :دراؾمة إؾمٚمقب سملم اعمٕماسة ّ
7

( ) ٟمٔمرية اًمٜمَّ٘مد إديب احلديث ،يقؾمػ ٟمقر قمقض ،ص.732
2

( ) اٟمٔمر :قمٚمؿ إؾمٚمقب واًمٜمٔمرية اًمبٜمائ ّٞمة ،صالح ومْمؾ.784/7 ،
1
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ًمتٞمسػم ِ
أداء ُمٝمٛمتٝما إداء اعمـُ ِ
ٍ
ِ
بدع ًمألدب ،وٓ سمدّ أن شمرشمبط ومٞمام
ُمٕملم وشمٕماٟم٘مٝما
ّ
ٟمسؼ َّ
سمٞمٜمٝما سمِمبٙمة ُمـ اًمٕمالىمات؛ قمالىمات شمتقاؿمج وشمتالطمؿ ُمـ ظمالل وضمقدها ضٛمـ ٟمسؼ
يسٝمؿ ذم اشمِّساىمٝما ًمت١م ِّدي اًمقفمٞمٗمة اعمؼمزة ًم٘مٞمٛمتٝما وأصمرها ذم اًمٜمَّص ،وسمذًمؽ يٙمقن
اخلاصة افعالئؼ ّقة
اخلاصة افـّسؼ ّقة وأخراها:
ًمألدسم ّٞمة «ثالث خصائصّ ..أوٓها:
ّ
ّ
جل َامًم ِ َّٞمة ًمٚمت٘مٜمٞمات إدسم َّٞمة
وثافثتفا:
اخلاصة افوطقػ ّقة»( .)1وإُمر ذم دراؾمة َ
ّ
اًمقفمٞمٗمة ا َ
يتجاوز حتديد اًمت٘مٜمٞمة وذطمٝما؛ ذًمؽ أٟمف يسٕمك ًمدراؾمة أصمر اًمت٘مٜمٞمة ذم شمريمٞمب اًمٜمَّص
وقمالىمتٝما سمٖمػمها ُمـ ُمٙمقٟمات اًمٜمَّص ،وأصمرها ذم اعمتٚم ِّ٘مل.
قمرومت أن
أُما قمـ يمٞمٗم ّٞمة اًمتٛمٞمٞمز سملم إدب وؾمقاه ُمـ ٟمّمقص همػم أدسم َّٞمة ..وم٘مد
َ
يتقؾمؾ سماًم ُّٚمٖمة ومٝمل ُمادشمف ،سمٞمد أٟمّف يستٕمٛمٚمٝما سمِمٙمؾ ُمٖماير ٓؾمتخداُماهتا اًمٕماد ّية،
إدب ّ
وماًم ُّٚمٖمة هل أؾماس إدب ،وهل ُما شمٙمسبف صٗمتف (إدسم َّٞمة)؛ وُمـ اعم١ميمّد َّ
أن اًمدَّ ارؾملم ٓ
حمْما ُمـ ىمراءة إدبَّ ،إٓ َّ
أن شمٚمؽ اعمتٕمة هل
ٚمحقن وٓ َيتٖم ّٞمقن اعمتٕمة واجلامل هد ًوما ً
ُي ّ
ِ
اًمس ُ
ىمراءة إدب ،وهل ُما ُشمٙمز اًمٜمَّص سمح َّٚم ِة إدسم َّٞمة.
بٞمؾ إومم ُمـ
اًمرائز وهل ّ
ّ
ِ
اًمـجرضماين َّ
واًمِمٙمالٟمٞملم ذم شمريمٞمزمها
اًمقفمٞمٗمة اجلَ َامًم َّٞمة قمٜمد ُ
ويٚمحظ اًمتِماسمف ذم ُمٗمٝمقم َ
قمغم أًمٞمة اعمختٚمٗمة ذم سمٜماء اًمٙمالم وقمغم قمالىمة ُمٙمقٟمات اًمٜمَّص ُمع سمٕمْمٝما ًمتح٘مٞمؼ
جل َامًم ِ َّٞمة ،وماًم ُّٚمٖمة قمٜمد قمبد اًم٘ماهر ًمٞمست أًمٗما ًفما سمؾ قمالىمات( ،)2وًمٚمسٞماق ذم
َ
اًمقفمٞمٗمة ا َ
ُ
جل َامًم ِ َّٞمة عمٙمقٟمات اًمٜمَّص اًمتل
اًمت٠مًمٞمػ ُمٙماٟمة أصمػمة؛
ومسٞماق اًمٙمالم ي١م ِّصمر ذم َ
اًمقفمٞمٗمة ا َ
( ) أـمٞماف اًمقضمف اًمقاطمدٟ ،مٕمٞمؿ اًمٞماذم ،ص.131
7

( ) اٟمٔمر :ذم اعمٞمزان اجلديد ،حمٛمد ُمٜمدور ،ص247وُما سمٕمدها.
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شمٙمتسب هذه اًمقفمٞمٗمة قمٜمد متقضٕمٝما ذم اجلٛمٚمةً ،مٙمٜمَّٝما ذم مجٚمة أظمرى ىمد ٓ حتٔمك سمتٚمؽ
ُ
اًمقفمٞمٗمة.
وىمد اٟمّمب اهتامم َّ
جل َامًم ِ َّٞمة ًم ُّٚمٖمة؛ ًمذا اهتٛمقا سماًمِمٙمؾً ،مٙمـ
اًمِمٙمالٟمٞملم قمغم َ
اًمقفمٞمٗمة ا َ
ً
ُمٝمٛمال قمٜمدهؿ ،وُما
هذا ٓ يٕمٜمل أن هماية إدب قمٜمدهؿ اًمِمٙمؾ وم٘مط ،وماعمٕمٜمك ًمٞمس
يٛم ّٞمز إدب ًمٞمس همٞماب اعمٕمٜمك (اعمدًمقل) ،وإٟمّام شمٕمددية اعمٕماين (اعمدًمقٓت)( .)7وذم
ٟمٔمرهؿ اعمدًمقل ُمٝمؿ ًمٙمـ ًمٞمس هق ُما يّمٜمع إدب ،ومال أصمر ًمٚمٛمٕمٜمك ذم أدسمٞمة اًمٜمَّص،
وإٟمام اًمت٘مٜمٞمة هل اًمتل شمتح٘مؼ ةها إدسم َّٞمة ،وسمذًمؽ مل يٙمـ هدف إدب قمٜمدهؿ اعمتٕمة أو
شمقصٞمؾ رؾماًمة ُما ،سمؾ شم٘مديؿ رؤية ضمديدة ًمألؿمٞماء.
ّ
وإن ُما يٛم ّٞمز اًم ُّٚمٖمة ذم إدب ّأَنا هدف ذم ذاهتا ،وًمٞمست وؾمٞمٚمة إمم هدف؛ وماًم ُّٚمٖمة ذم
ٍ
همرض ُما؛ شمقصٞمؾ ُمٕمٚمقُمة،
اعمجآت إظمرى؛ يماًمتقاصؾ اًمٞمقُمل ..شمسٕمك إمم حت٘مٞمؼ
إىمٜماقمٜما سمٗمٙمر ُما؛ إذ شمٙمقن اًمقفمٞمٗمة اًمدًٓم َّٞمة ًم ُّٚمٖمة ذم أقمغم درضماهتا قمغم طمساب هتٛمٞمش
وماًمؽميمٞمز يٙمقن قمغم اًم ُّٚمٖمة اًمتل متتع اعمتٚم ِّ٘مل سمروقمة
جل َامًم ِ َّٞمة ..أُما ذم إدب ّ
َ
اًمقفمٞمٗمة ا َ
شمريمٞمبٝما وشمٕمبػماهتا اًمتل شمثػم اعمِماقمر وشم٠مرسها سمسحرها وشمٕمدد دًٓمتٝما؛ مما خيٚمؼ سمٜما ًء
اًمسائد ذم اًمٙمالم ،ومٝمل ًمٖمة أدسم َّٞمة ُمِمحقٟمة سم٠مىمَم ـماىمات اًمتَّٕمبػم.
ُمٖمايرا يٙمرس اًمٜمّٛمط ّ
ً
ُما يٕمٜمل أٟمَّف ُمـ اًمٕمسػم شم٘مرير وضمقد وفمٞمٗمة واطمدة ُمـ وفمائػ اًم ُّٚمٖمة ذم ٟمص
أديب؛ إذ حترض وفمائػ اًم ُّٚمٖمة سمتٗماوت؛ وم٘مد شمسقد وفمٞمٗمة ُما ذم ٟمص ُما دون أظمرى ،وهٜما
( ) اٟمٔمرRussian Formalism, Victor Erlich,P630&631 :
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قضمد يمؾ ُمـ هذه
اًمسائدة ،وُمـ اعمٛمٙمـ أن ُشم َ
شمتحدد ـمبٞمٕمة اًمٜمُّّمقص شمب ًٕما ًمٚمقفمٞمٗمة َّ
اًمقفمائػ ذم أي رؾماًمة ًمٖمق َّية ،سمٞمد َّ
اًمرؾماًمة ،هذا
أن هٞمٛمٜمة إطمداها شمتٕم َّٚمؼ سمٓمبٞمٕمة هذه ِّ
دًمٞمال قمغم َّ
جل َامًم ِ َّٞمة ذم رؾماًمة ًمٞمس ً
يٕمٜمل َّ
أدب؛ إذ إٟمِّف
اًمرؾماًمة ٌ
أن وضمقد َ
أن هذه ِّ
اًمقفمٞمٗمة ا َ
ُمـ اعمٛمٙمـ ضمدًّ ا أن ُشمقضمد هذه اًمقفمٞمٗمة ذم رؾمائؾ ًمٖمق َّية همػم أدسم َّٞمة ،وًمٙمـ هٞمٛمٜمة
اًمقفمٞمٗمة اجلامًم َّٞمة قمغم ؾمقاها ُمـ اًمقفمائػ اًمتل ي١مدهيا اًمٜمَّص اًم ُّٚمٖمقي هل ُما شم٘مرر سم٠من
اًمٜمص يٜمتٛمل إمم إدب.
َّ
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[ :]2افوطقػة َ ِ
فؾصورة إدبقة:
اجل َامفقة ُّ
َ
ٍ
اهتؿ َّ
وفمٞمٗمة ذم ُمٜمح
اًمّمقرة إدسم َّٞمة؛ عما هلا ُمـ
اًمروس سمٛمٗمٝمقم ُّ
اًمِمٙمالٟمٞمقن ُّ
َّ
َ
وشمٗمتح ذهٜمَ ُف أُما َم
ظمٞمال اعمتٚم ِّ٘مل،
شمثػم
ُ
َّص إد ِّ
اًمٜم ِّ
يب ؾمٛمتف اعمٛم َّٞمزة (إدسم َّٞمة) ،ومٝمل ُ
ٍ
ِ
ٍ
ظمٗماء ُ
اًمّمقرة
شم٠مويالت قمدَّ ة ،وذًمؽ سمام حتٛم ُٚمف ُمـ
حيٞمؾ إمم شمٕمدد اًمتَّ٠مويالت .وأضحت ُّ
اعمٙمقن اًمذي ي٘مقم ِّ
قمٜمد َّ
اًمِمٕمر سمف ،وهل ُمـ أهؿ شم٘مٜمٞمات اًمتَّٖمريب
اًمِمٙمالٟمٞملم هل
ِّ
ٍ
ِ
قمالىمات همػم ُمتداٟمٞمة واؾمتخدام
اضمتالب
اعمح٘م٘مة ًمألدسم َّٞمة ذم اًمٜمَّص سمام حتٛمٚمف ُمـ حماوًم ِة
ٍ
ٍ
همريبة قمـ اعمٕمتاد ،ومٝمل ًمٞمست وؿم ًٞما أو زيٜم ًة ،سمؾ هل ضمقهر ِّ
اًمِمٕمر ،ويرى
إؾمٜمادات
ومٙمتقر ؿمٙمٚمقومسٙمل َّ
اًمّمقر ِّ
اًمِمٕمر َّية هل أداة «إلجياد أؿوى اكطباع ممؽن ،...وما
أن ُّ
وماًمّمقر ِّ
اًمِمٕمر َّية شمّمٜمٕمٝما
افصورة ادجازية افشعرية شوى صور حلقل اف ُّؾغة افشعرية»(ُّ ،)1
ُّ
اعمٖمرسمة اًمتل شمسٝمؿ ذم اعمباًمٖمة ذم اًمت٠مصمػم.
شمٚمؽ اإلؾمٜمادات ّ
ُمتك ختٚمؼ اًمّمقرة أد ًسما؟ ّ
إن اًمّمقرة ُشمستخدَ م ذم ًمٖمة احلٞماة اًمٕمادية وًمٞمست
َ
حتدث رضمرضم ًة ذم سمٜمك اًمٜمَّص
ممٞمزا ًمألدب قمٜمدُما شمستٓمٞمع أن
طمٙمرا قمغم إدب ،وشمّمبح ً
ً
شم٠مصمػما شم٠مسمك أن حتدصمف قماد ًة .وٓ شمتٕمٚمؼ إدسم ّٞمة ذم
وذم ٟمٗمسٞمة اعمتٚم ِّ٘مل؛ أي قمٜمدُما حتدث ً
اًمّمقرة سمحد ذاهتا ،وإٟمام ذم شمريمٞمبٝما ووفمٞمٗمتٝما ذم اًمٜمَّص ،ومٚمٞمس ُّ
يمؾ يمال ٍم يٜمٓمقي قمغم
صقراً ،مٙمـ ٓ يٙمقن أد ًسما.
اًمّمقرة أد ًسما ،وم٘مد حيتقي اًمٙمالم
ً

( ) ٟمٔمر َّية إدب ذم اًم٘مرن اًمٕمنميـ ،ك.مٟ.مٞمقشمـ ،ص.27
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اًمّمقر؛
اًمّمقر ،سمؾ سماًم َّٓمري٘مة واًمٙمٞمٗمٞمَّة اًمتل ُشمستَخد ُم ةها ُّ
واًمٕمؼم ُة ًمٞمست سمقضمقد ُّ
ِ
آؾمتٕمارة ذم اًمٜمَّثر اًمٗمٜمِّل هق شمقضٞمح اًمٗمٙمرة وشم٘مريبٝما إمم أذهان
اهلدف ُمـ
وم٢مذا يمان
ُ
اًم٘م َّراءَّ ،
اًمِمٕمر خمتٚمػ؛ إذ يستخد ُُمٝما ِّ
وم٢من إُمر سم ِّ
اًمِمٕمراء إلطمداث إصمر اجلامزم.
وًمٚمّمقرة ذم إدب وفمٞمٗمة مجاًمٞمة؛ ومٝمل شمٖم ّرب اعمٕمٜمك وشمٙمرس أًمٗمة ُما هق ُمٕمتاد وشمدومع
ُّ
اًم٘مارئ إمم شم٠مُمٚمف ،وحتقل ُما هق ُمٕمٝمقد إمم رء همريب ،وذًمؽ سمت٘مديٛمف ذم ضقء ضمديد
وسمحنمه ذم ؾمٞماق همػم ُمتقىمع ومتجٕمٚمف يبدو همري ًبا أو همػم ُم٠مًمقف(.)7
ريمز َّ
اًمِمٙمالٟمٞمقن قمغم اًمت٘مٜمٞمة؛ إذ شمٜماوًمقا «إدب ظذ أكه اشتخدام خاص فؾغة
حيؼق مت ّقزه بآكحراف ظن اف ُّؾغة افعؿؾقة وتشوهيفا ،ؾاف ُّؾغة افعؿؾقة ُتستخدَ م اشتخدام ًا
يرتبط بلؾعال افتوصقل ،أما اف ُّؾغة إدبقة ؾؾقس هلا أي وطقػة ظؿؾقة وإكام جتعؾـا كرى
واًمّمقرة إدسم َّٞمة شمقطمل سماعمٕمٜمك ،ويٛم ِّثؾ اإلحياء ؾمٛم ًة ُمٝمٛم ًة
بطريؼة خمتؾػة ؾحسبش(،)2
ُّ
ًمٚمٖمة إدب اًمبٕمٞمدة قمـ اًم َّت٘مرير واعمباذة ذم ـمرح اعمٕماين ،وهذا اإلحياء يٗمتح اعمجال
يستٜمٗمر ـماىماشمف اًم َّتخٞمٚم َّٞمة ًمٞمتٗماقمؾ
أُمام اًم َّت٠مويؾ وشمٕمدد اًمدِّ ًٓمة؛ مما يستدقمل ُمـ اًم٘مارئ أن
َ
ُمع هذا اًمٙمؿ اًمقاؾمع ُمـ اًمدِّ ٓٓت اًمتل شمِم ِّٙمٚمٝما شمٚمؽ اًمٕمالئؼ اجلديدة سملم إًمٗماظ،

( ) اٟمٔمر .Russian Formalism, Victor Erlich, P629. :واعمّمٓمٚمحات إدسم َّٞمة
7

احلديثة ،حمٛمد قمٜماين ،ص.14
( ) اًمٜمّٔمر ّية إدسم َّٞمة اعمٕماسة ،راُمان ؾمٚمدن.25 ،
2

145


افصور ٓ ،دم افتّكيح بإؾؽار
ؿوة افشعر تتؿثل دم اإلحياء بإؾؽار ظن ضريق ُّ
و« ّ
جمر ّدة وٓ دم ادبافغة دم وصػفا»(.)1
اعمت٠ميت ُمـ دومع اًم٘مارئ إمم ىمراءهتا همػم ُما
اًمّمقرة هق رس مجاًمٞمتٝما ّ
واًمٖمٛمقض ذم ُّ
اًمّمقرة قمٜمد َّ
اًمِمٙمالٟمٞملم ،ومٚمٞمس اعمٝمؿ
ُمرة وشم٠مُمٚمٝما ًمٞمٗمؽ همٛمقضٝما ،وهٜما شمٙمٛمـ وفمٞمٗمة ُّ
احليس وافزمن
اعمْمٛمقن وإٟمّام روح اعمْمٛمقن وُما يقطمل سمف ،و«إضافة صعوبة اإلدراك ّ
احليس ؽاية مجاف ّقة دم حد ذاهتا ومن ثم جيب
افذي يستغرؿه؛ إذ إن ظؿؾ ّقة اإلدراك ّ
إضافتفاش()2؛ وماًمٕمٜماية ُمريمّزة قمغم آًمٞمة اًمدِّ ًٓمة ٓ ُماه ّٞمتٝما ،وسماعم٘مارٟمة ُمع قمبد اًم٘ماهر يٚمحظ
اًمِمٙمالٟمٞملم سماًمؽميمٞمز قمغم اًمت٘مٜمٞمة اًمٗمٜمٞمة ،سمٞمد أن َّ
اؿمؽمايمف ُمع َّ
اًمِمٙمالٟمٞملم شمقىمٗمقا قمٜمد هذه
اًمٜم٘مٓمة ذم طملم اختذها قمبد اًم٘ماهر ًمٞمبٜمل قمٚمٞمٝما ومٙمر ًة أظمرى وهل (ُمٕمٜمك اعمٕمٜمك)؛ إذ
اًمٓمري٘مة أو اًمت٘مٜمٞمة ُمٝمٛمة إليّمال اعمٕمٜمك وشم٠ميمٞمده ورؾمقظمف قمٜمد اًم٘مارئ.
اًمّمقرة واًمذي ي١م ِّدي إمم اؾمتٖمراق ٍ
ويرى سمقريس أخيٜمبقم َّ
زُمـ
أن اًمٖمٛمقض ذم ُّ
ذم إدرايمٝما هق آًمٞمة ُمـ آًمٞمات يمرس إًمٗمة ،واًمٗمـ «ضريؼة فؽّس أفقة دم اإلدراك
افصورة فقس هو تسفقل وجود ادعـى أمام إدراــا ،بل خؾق إدراك
احليس ،واهلدف من ُّ
بافقء ،خؾق (مشاهدة) ّ
حيس خاص ّ
جمرد معرؾته .من هـا جتيء افعالؿة
افقء وفقس ّ
ّ

( ) اًمٜمَّ٘مد إديب احلديث ،حمٛمد همٜمٞمٛمل هالل ،ص.211
7

( ) اًمٜمٔمر َّية إدسم َّٞمة اعمٕماسة ،راُمان ؾمٚمدن ،ص.14
2
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اًمّمقرة ًمٞمست
افصورة وظؿؾ ّقة (جعل افقء ؽري ًبا)ش()7؛ وسمذًمؽ شمٙمقن وفمٞمٗمة ُّ
بغ ُّ
إدراك اعمٕمٜمك وشمقضٞمحف ،وإٟمام ظمٚمؼ إدراك ممٞمز ًمٚمٜمصّ ،إَنا ختٚمؼ رؤية ًمٚمٌمء ً
سمدٓ ُمـ
ًمٚمّمقرة ُمـ أن شمٙمقن ضمديدة ًمتحدث هذه اًمت٠مصمػمات اًمتل
أن شمٙمقن أداة عمٕمرومتف ،ومالسمد ُّ
ىمد شمتآيمؾ ُمع اًمتٙمرار وإًمٗمة؛ ذًمؽ ّ
أن «اإلدراك ظـدما يغدو ظاد ايا يصر ظؿؾ ّقة آف ّقةش(.)2
اًمّمقرة وفمٞمٗمتٝما اًم٘مديٛمة اعمتٛمثٚمة ذم شم٘مريب اعمتباقمدات وشمقضٞمح
وىمد دماوزت ُّ
اًمّمقرة أو
اعمٕمقًمة قمغم حمتقى ُّ
إؿمٞماء ومحؾ اعمٕمٜمك ..وؾمقى ذًمؽ ُمـ اًمقفمائػ ّ
ٟمٗمٕمٞمتٝما هماض ًة اًمبٍم قمـ مجاًم ّٞمتٝما وشمريمٞمبٝما ،ومتتجغم ُمع َّ
اًمّمقرة ذم
اًمِمٙمالٟمٞملم وفمٞمٗمة ُّ
شم٘مديٛمٝما اعمختٚمػ؛ مما يٕمٓمٞمٝما وفمٞمٗمتٝما اًمٗماقمٚمة ذم اًمٜمَّص إديب ،وهٜما يٚمحظ اًمٜمَّٔمرة
َّ
اًمـجرضماين يماٟمت أقمٛمؼ ،ومٝمق مل يٖمٗمؾ أمهٞمة
ًمٚمّمقرة ،وٓ ريب أن ٟمٔمرة ُ
اًمِمٙمالٟم َّٞمة ُّ
وأيْما مل يٖمٗمؾ اعمْمٛمقن اًمذي دماوزه اًمِمٙمالٟمٞمقن يمث ًػما ،ومٙماٟمت
اًمّمقرة
ً
اجلدّ ة ذم ُّ
اًمّمقرة قمٜمده شمتبدى ذم اجلدة ذم اًمتَّٕمبػم واًمبٕمد قمـ آسمتذال ًمٚمقصقل ظمٚمػ
وفمٞمٗمة ُّ
اًمؽميمٞمب اًم َّٔماهر إمم دٓٓت شمٖمٜمل اًمٜمَّص وشمٜمزع قمٜمف آقمتٞمادية.
َّ
وحتتقي قمٛمٚمٞمة ِّ
اكحراف وهد ٌم فألكامط افتعبر ّية
اًمِمٕمر «ظذ ص ّؼغ :أحدمها
ٌ
افعادية ،وأخر إظادة بـائفا وتصحقحفا؛ وفؽي يؼوم افشعر بوطقػته من ّ
افرضوري أن
ِ ِ
يعثر ؾقفا ظؾقه من جديد دم وظي افؼارئ وضؿره.
يػؼد معـاه دم افؾحظة كػسفا افتي ُ
( ) اخلروج ُمـ اًمتّٞمف ،قمبد اًمٕمزيز محقدة ،صً 53
ٟم٘مال قمـIntroduction to the Formal :
7

Method, Boris Eichenbaum, p11.
( ) ٟمٔمر َّية إدب ذم اًم٘مرن اًمٕمنميـ ،ك.مٟ.مٞمقشمـ ،ص.27
2
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هذه احلرـة ادتذبذبة افتي تتلرجح بغ ؾؼدان ادعـى ادلفوف وترـقب ادعـى اجلديد ...
فؾصورة افشعرية احلديثة ،ومتثّل بافتّايل صعر ّية افشعر وخاص ّقته
مت ّثل ادحور إشاد ُّ
ادؿقزة ،...وشـرى دائام أكـا ٓ كؾتؼي بـػس ادعـى افذي ترــاه من خؾػـا؛ ؾخالل
شمٖمػم وؾمٞمٚمة
يتغر ادعـى دم خواصه احلؿقؿة
ويتغر ـذفك افشؽل»()1؛ ومٞمٗميض ّ
ّ
افذبذبة ّ
اًمـجرضماين؛ ومإًمٗماظ شمتبع اعمٕماين ،ويمؾ شمٖمػم
اًمتَّٕمبػم إمم شمٖمػم ذم اعمٕمٜمك ،وهذا ُما ـمرطمف ُ
شمٖمػم ذم اعمٕمٜمك.
ذم شمرشمٞمب هذه إًمٗماظ ىمد يتبٕمف ٌ
إذن ٓ يٙمٗمل وضمقد صقرة ًمٚم٘مقل إن :هذا ؿمٕمر؛ ذًمؽ أٟمّف ٓسمد ُمـ شمراسمط
اًمسٞماق؛ إُمر اًمذي حي٘مؼ وفمٞمٗمتٝما اجلامًم ّٞمة اًمتل شمتٛمثؾ
ُّ
اًمّمقر ُمع سمٕمْمٝما واشمِّساىمٝما ُمع ِّ
ذم اًمتٖمريب ذم سمٜمٞمة اًمٜمَّص وذم شمٚم٘مٞمف.

( ) قمٚمؿ إؾمٚمقب واًمٜمٔمرية اًمبٜمائ ّٞمة ،صالح ومْمؾ.851/2 ،
7
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افوطقػة َ
اجل َامفِقة فؾـثر إديب:
[َ :]3
اًمٜمَّثر إديب هق« :رسد ـتايب يعتؿدُ تؼـقات وتؼافقد صاظريةش(َّ ،)7
إن اًم ِّت٘مٜمٞمات
أيْما؛ ذًمؽ َّ
أن إدسم َّٞمة ٓ شم٘متٍم قمغم ِّ
اًمتل شمقضمد ذم ِّ
اًمِمٕمر
اًمِمٕمر ىمد شمقضمد ذم اًمٜمَّثر ً
واًم٘مّمة ،...وسمذًمؽ
واًمرواية
َّ
وم٘مط؛ إذ شمقضمد ذم إضمٜماس إدسم َّٞمة مجٞمٕمٝما؛ يماخلٓماسمة ِّ

يٖمدو ُمـ اًمٕمسػم أن ٟمْمع ِّ
َٕنام يتِماسمٙمان ويتداظمالن ُمع
اًمِمٕمر ذم ُم٘ماسمؾ اًمٜمَّثر؛ ذًمؽ َّ
سمٕمْمٝمام( ،)2وىمد «طفر ـثر من افـظريات افتي هدؾت إػ تػسر كشلة اف ُّؾغة وضبقعتفا
افتي تتبدل مع تبدل ادوضوع افذي تعاجله؛ ؾتختؾف هذه افطبقعة دم موضوع افعؾم
ظـفا دم موضوع إدب ،ودم إدب ختتؾف من افشعر إػ افؼصة أو ادّسحقة ،ودم
افشعر ذاته ختتؾف بغ افشعر افؽالشقؽي وافشعر احلديث.)3(»...
صمؿ َّ
إن اًمت٘مٜمٞمات إدسم ّٞمة ىمد شمقضمد ذاهتا ذم يمال اجلٜمسلم ،وقمٜمدُما ختتٗمل هذه
ٟمّما شم٘مرير ًّيا ،وهذا ُما يزيح ؾمٛمة إدسم َّٞمة قمٜمف .وُما ُذيمِ َر ُمـ
اًمت٘مٜمٞمات يّمبح اًمٜمَّص ًّ
اًمساًمٗمة ىمد ُيّمٞمب اًمٜمَّثر إديب ،سمٞمد َّ
أن
شمٖمريب واظمتالف ذم اًمٙمالم ذم َّ
اًمّمٗمحات َّ

( ) ُمٕمجؿ اعمّمٓمٚمحات إدسم َّٞمة اعمٕماسة ،ؾمٕمٞمد قم ّٚمقش ،ص.241
7

( ) اٟمٔمرُ :م٘مدّ ُمة ًمدراؾمة اًمّمقرة اًمٗمٜمٞمّةٟ ،مٕمٞمؿ اًمٞماذم ،ص.77
2

اًمرُمز ذم ِّ
همسان همٜمٞمؿ ،ص.11
اًمِمٕمر اًمٗمٚمسٓمٞمٜمل احلديث واعمٕماسّ ،
() ّ
1
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جل َامًم ِ َّٞمة ختتٚمػ ذم اًمٜمَّثر قمٜمٝما ذم ِّ
اًمِمٕمر؛ إذ شمتٕمٚمؼ اًمقفمٞمٗمة ذم اًمٜمَّثر ذم اعمٕمٜمك
َ
اًمقفمٞمٗمة ا َ
سمِمٙمؾ رئٞمز؛ ومـ « افـثر حيتػل بجوهر ادحتوى[ ،و] افشعر حيتػل بشؽل ادعـىش(.)7
ذًمؽ أن اًمدوال ذم اًمٜمَّثر حتٛمؾ ـماىمة دًٓمٞمة أيمؼم مما هل قمٚمٞمف ذم ِّ
اًمِمٕمر،
و«تداظقات افوضوح وافغؿوض حكت وطقػة افـثر بافـػعقة وافتوصقؾقة ووطقػة
افشعر باإلمتاع احلادث بػعل فذة ـشف افغؿوض وادػاجلة دم حتصقؾه»  ،وهٜما يٙمٛمـ
()2

آظمتالف سملم هذيـ اجلٜمسلم ،ومتتٚم٘مك اًمٙمٚمٛمة ذم ِّ
اًمِمٕمر سمذاهتا ،وُمـ أضمؾ ذاهتا وًمٞمست
ٍ
ً
شمٕمبػما قمـ ُمِماقمر ُمٕم ّٞمٜمة ،وقمغم هذا شمؽماضمع اًمقفمٞمٗمة
ُٕمر ُما أو
ُمدًمقٓ
سمقصٗمٝما
ً
اًمدِّ ًٓم َّٞمة ذم ًمٖمة ِّ
اًمِمٕمر قمٜمد اًمِمٙمالٟمٞملم وشمٙمتسب إسمٜمٞمة اًم ُّٚمٖمقية ىمٞمٛمة ُمست٘مٚمة(.)3
اًمّمقرة إدسم َّٞمة ذم ِّ
اًمقفمٞمٗمة
اًمِمٕمر واًمٜمَّثر  ،سمٞمد أن َ
وىمد أيمد اًمِمٙمالٟمٞمقن وضمقد ُّ
ا ِ
جل َامًم ِ َّٞمة ًمٚمت٘مٜم ّٞمة ذاهتا
ًمٚمّمقرة خمتٚمٗمة سملم اجلٜمسلم؛ مما يٕمٜمل اظمتالف َ
جل َامًم َّٞمة ُّ
اًمقفمٞمٗمة ا َ
َ
()3

سماظمتالف اجلٜمس إديب ً ،مٙمـ ًمٞمس سماعمٓمٚمؼ ومٛمـ اعمٛمٙمـ أن يتِمارك ِّ
اًمِمٕمر واًمٜمَّثر ذم
()8

( ) اًمتِّمٙمٞمؾ اًم ُّٚمٖمقي ذم ؿمٕمر قمبد اًم٘مادر اجلزائل ،وهب روُم ّٞمة ،ص.78
7

( ) إدب وإدسم َّٞمة ،طمسـ إسمراهٞمؿ إمحد ،ص .741واٟمٔمر :أصقل اًمٜم٘مد إديب ،أمحد
2

َّ
اًمِمايب ،ص.143
( ) اٟمٔمر :ىمْمايا اًمِمٕمرية ،روُمان يايمبسقن ،ص .71وٟمٔمر ّية اًمبٜمائ ّٞمة ذم اًمٜمَّ٘مد إديب ،صالح ومْمؾ،
1

حمٛمد قمزام ،ص.31
ص .83وحتٚمٞمؾ اخلٓماب إديب قمغم ضقء اعمٜماهج اًمٜمَّ٘مد َّية احلداصمٞمةَّ ،
( ) اٟمٔمرَّ :
اًمروؾم َّٞمة ،ومٙمتقر إيرًمٞمخ ،ص. 71
اًمِمٙمالٟم َّٞمة ُّ
3

( ) اٟمٔمرٟ :مٔمر َّية إدب ،ريٜمٞمف ويٚمٞمؽ وأوؾمتـ وارن ،ص.18
8
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اًمقفمائػ اجلامًمٞمة ،ومـ «وطقػة آشتعارة دم اإلثارة واإلحياء يؿؽن أن تؽتـف افشعر ـام
تؽتـف افـثرش(.)7
وٓ خيتص اًمٜمَّثر سمدٓٓت حمددة ،وماعمٕمٜمك ٟمٗمسف ذم ِّ
اًمِمٕمر واًمٜمَّثر ًمٙمـ ـمري٘مة
اًمتَّٕمبػم خمتٚمٗمة ،واًمتِّماسمف ضمكم سملم ِّ
اًمِمٕمر واًمٜمَّثر ُمـ طمٞمث اؾمتخداُمٝمام اعمادة ذاهتا
(اًم ُّٚمٖمة) ،ويٙمٛمـ آظمتالف ذم آؾمتٕمامل اعمتٛم ّٞمز ًمٕمٜماس اًمٜمص إديب وـمري٘مة سمٜماء
اًمٜمص ،وإن شمٚمٛمس اًمٗمارق ذم ـمبٞمٕمة ِّ
اًمقفمٞمٗمة اجلَ َامًم ِ َّٞمة
اًمِمٕمر واًمٜمَّثر ي٘مقد إمم ُمٕمرومة حت٘مؼ َ
ذم يمؾ ُمٜمٝمام.
َّ
اًمِمٕمر شم٘مقم قمغم اإلي٘ماع ،ويتٛم ّٞمز ِّ
إن اًم ُّٚمٖمة ذم ِّ
اًمِمٕمر «دم ضبقعة افبـاء افتّخقع من
كاحقة ،ودم ضبقعة افبـاء اإليؼاظي افذي يرتبط بآكتظام ادتؿ ّقز فؽؾامته من كاحقة أخرى؛
افعامة ،يتؿ ّقز ظـفا
أي أن افشعر وإن اصسك مع باؿي أكواع افػن دم اخلصائص افتّخقؾقة ّ
بخصائص ذات ّقة مرتبطة بطبقعة أداته من حقث ـقػ ّقة تشؽقؾفا وتلثرهاش .
()2

أُما ذم اًمٜمَّثر وماعمٝمؿ قمٜمد اًمِمٙمالٟمٞملم ـمري٘مة رسد إومٙمار وشمسٚمسٚمٝما؛ أي اًمت٘مٜمٞمة
ٓ اعمٕمٜمك؛ إذ أيمدت ٟمٔمرية اًمٜمَّثر قمٜمد ؿمٙمٚمقومسٙمل أوًمقية اًمتٜمٔمٞمؿ قمغم اعمقضقع،
وأوًمقية إقمراف اًمرسدية قمغم احلٞماة(ُ ،)1مـ ظمالل آهتامم سمـ «افطرائق افتي يتم هبا

( ) ٟمص اًم َّثٕماًمبل سملم اإلسمداع واًمٜمَّ٘مد ،طمسـ إسمراهٞمؿ إمحد ،ص.731
7

( ) ُمٗمٝمقم ِّ
اًمِمٕمر ،ضماسمر قمّمٗمقر ،ص.714
2

( ) اٟمٔمرRussian Formalism, Victor Erlich, P632. :
1

151


تغريب إحداث ادلفوؾة بواشطة اإلبطاء واإلضافة وافؼطع؛ ذفك ٕن هذه افتؼـقة دم
إرجاء إحداث أو تطويؾفا تدؾعـا إػ أن كوفقفا اكتباهـاش(.)7
ّ
وإن سمٜمٞمة ِّ
ٙمسب
اًمِمٕمر قمٜمد ضمايمبسقن هل سمٜمٞمة اًمتقازي ،واًمتقازي :متاصمؾ ُي
ُ
يمبػما ذم أن ٟمٗمسف .واًمتّقازي ُمقضمقد ذم اًمٜمَّثر
إسمٞمات اعمؽماسمٓمة اشمسا ًىما
واضحا ّ
ً
وشمٜمق ًقما ً
أيْماً ،مٙمـ صمٛمة اظمتالف()2؛ ومٞمتح٘مؼ اًمتّقازي ذم ِّ
اًمِمٕمر ُمـ ظمالل اًمقزن اًمذي ي٘متيض
ً
حتام
«من ظـارص افدٓفة افـّحو ّية وادعجؿ ّقة توزي ًعا متواز ًيا .وحيظى افصوت هـا ً
بإشبؼ ّقة ظذ افدٓفة .وظذ افعؽس من ذفك ،كجد دم افـثر أن افوحدات افدٓفقة ذات
اف ّطاؿة ادختؾػة هي افتي تـ ّظم بإشاس افبـقات ادتوازية .ودم هذه احلافة يمثر توازي
افوحدات ادسابطة ظذ أشاس ادشاهبة أو افتباين أو ادجاورة بشؽل ؾعال دم بـاء احلبؽة
وظذ ختصقص ذوات افػعل ومواضقعه وظذ اكسقاب افتقامت افّسديةش(.)1
وصٗمقة اًم٘مقل :يٙمقن اًمؽميمٞمز ذم اًمٜمَّثر قمغم آًمٞمة سمٜماء اًمٗمٙمرة ،سمٞمد أٟمف صمٛمة هدف
أول وهق شمقصٞمؾ ومٙمرة ُمٕمٞمٜمة سمِمٙمؾ أديب ،ومتٕمٚمق اًمقفمٞمٗمة اًمدًٓم َّٞمة دون أن شمٚمٖمل ؾمٞمادة
اًمقفمٞمٗمة اجلَ َامًم ِ َّٞمة اًمتل ٓ شمؽماضمع وماقمٚمٞمتٝما إزاء اعمٝمٛمة اجلٚمٞمٚمة ًمٚمدوال ذم شمقصٞمؾ اًمٗمٙمرة..
َ

( ) اًمٜمَّٔمر َّية إدسم َّٞمة اعمٕماسة ،راُمان ؾمٚمدن ،ص.14
7

اًمِمٕمر ّية اًمٕمرسم ّٞمةٟ :محق ٍ
( ) اٟمٔمر :ذم ِّ
ُمٗمٝمقُمل ضمديد َقم ْق ٌد إمم اجلذور إىمدم ،ـمراد اًمٙمبٞمز،
وقمل
ٍّ
2

ص33و.38
( ) ىمْمايا اًمِمٕمرية ،روُمان يايمبسقن ،ص.745
1
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ودمدر اإلؿمارة إمم أٟمف ًمٞمس ُمـ اًمسٝمقًمة ـمرح ؾمامت شمّمٚمح ًمألٟمقاع اًمتل
شمٜمْمقي حتت اًمٜمَّثر ُمـ ظمٓماسمة وُم٘ماُمة وىمّمة ورواية..؛ ذًمؽ َّ
أن ًمٙمؾ ُمـ هذه اًمٗمٜمقن
ؾمامت ذم سمٜمٞمتٝما وـمبٞمٕمة ًمٖمتٝما ،وم٘مد شمٗمٞمض اًم٘مّمة اًم٘مّمػمة سماًمتٙمثٞمػ اعمٕمتٛمد قمغم اإلجياز
صقرا ؿمتَّك شمسٝمؿ ذم شم٘مريب هذا اًمٗمـ ُمـ ِّ
اًمِمٕمر ذم طملم
ذم اًمٙمالم ،وىمد ي٠مظمذ اإلجياز
ً
شمت٘مٚمص شم٘مٜمٞمة اًمتٙمثٞمػ ذم اًمرواية ً
ُمثال.
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افوطقػة َ
اجل َامفِقة وافتؾؼي:
[َ :]4
سمث ٍ
إن اعمبدقملم يسٕمقن إمم ِّ
َّ
أصمر ُما ذم اًم٘مارئ ُمـ ظمالل إسمداقماهتؿ إدسم َّٞمة،
شمذوق اًم٘مارئ وشمٗماقمٚمف ُمع اًمٜمَّص( .)7وىمد اظمتٚمٗمت
وشمتح٘مؼ اًمقفمٞمٗمة اجلامًمٞمة ًمٚمتٚم٘مل ذم ّ
اًمٜمَّٔمرة إمم أمهٞمة اًم٘مارئ سماظمتالف آدماهات اًمٜمَّ٘مد َّية ذم ُمٓمٚمع اًم٘مرن اًمٕمنميـ إمم أن
سمٚمغ اًمدَّ رس اًمٜمَّ٘مدي أوضمف ذم هذا اعمقضقع قمغم يد قمٚمٛملم ُمـ أقمالم ُمدرؾمة يمقٟمستاٟمس
إعماٟمٞمة ،ومها هاٟمس روسمػمت ياوس  Hans Robert Jaussوومقًمٗمٖماٟمغ إيزر
.Wolwgang Iser
ويرى إيزر َّ
أن قمامد قمٛمٚمٞمّة ىمراءة اًمٜمَّص إديب هق اًمتّٗماقمؾ سملم سمٜمٞمتف وُمتٚم٘مٞمف،

وقمٚمٞمف جيب أن هتتؿ دراؾمة اًمٜمُّّمقص إدسمٞمَّة سمٛمٙمقٟمات شمٚمؽ اًمٜمُّّمقص،
وسمإومٕمال اعمرشمبٓمة سماًمتّجاوب ُمٕمٝما  ،وماًمٜمَّص إديب ًمف ىمٓمبان؛ اًم٘مٓمب اًمٗمٜمِّل
()2

 Artisticواًم٘مٓمب اجلامزم Esthetic؛ أ ُّما اًم٘مٓمب اًمٗمٜمِّل ومٞمٕمٜمل اعمٙم َّقٟمات اًمٗمٜمٞمَّة
شمٚم٘مل اًم٘مارئ وشم٠م ّصمره ذم اًمٜمَّص .وذم اًمقاىمع َّ
ًمٚمٜمَّص ،وأ َُّما اًم٘مٓمب اجلامزم ومٝمق ِّ
إن

( ) اٟمٔمر :اعمرآة واخلارـمة ،جمٛمققمة ُم١مًمٗملم ،ص .71و اخلٓمٞمئة واًمتٙمٗمػم ُمـ اًمبٜمٞمق ّية إمم اًمتّنمحي ّٞمة،
7

قمبد اهلل ّ
اًمٖمذاُمل ،ص.255
( ) اٟمٔمر :ومٕمؾ اًم٘مراءة ،ومقًمٗمٖماٟمغ إيزر ،ص.72
2
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اًمٕمٛمؾ إديب ٓ يتٓماسمؼ ُمع اًمٜمَّص متا ًُما أو ُمع شمٚم٘مٞمف .إ َّٟمام يِمٖمؾ ُمٜمزًمة وؾم ًٓما سملم
اًم٘مٓمبلم ،وآًمت٘ماء سملم اًمٜمَّص واًم٘مارئ هق اًمذي حي٘مؼ ًمٚمٕمٛمؾ وضمقده(.)7
واحلديث قمـ اًمتَّٚم ِّ٘مل قمٜمد َّ
اًمِمٙمالٟمٞملم طمدي ٌث ظمجقل ،ومٚمؿ يٓمرطمقا ذًمؽ
ً
ضئٞمال قمـ أمهٞمة اًم٘مارئ ذم ُم٘مارسمة
اًمٓمرح اًمٜمَّاضج ،وإ َّٟمام ُشمٔمٝمر دراؾماهتؿ ضماٟم ًبا
اًمٜمُّّمقص .وُمع ذًمؽ ٓ يٛمٙمـ إٟمٙمار أصمرهؿ ذم ٟمٔمرية اًمتَّٚم ِّ٘مل ،وذًمؽ ُمـ ظمالل
شم٠ميمٞمدهؿ «اخلاصقة اجلامفقة فألدب ،ورضورة إجياد تػسر أديب ؿائم ظذ حتؾقل
افـص من داخؾه هبدف تذوؿهش(. )2
وًمٚم٘مارئ أصمر ضمٚمٞمؾ ذم شمٚم٘مل اًمٜمُّّمقص واًمتٗماقمؾ ُمٕمٝما وإقمادة ظمٚم٘مٝما ،ومٝمق ُمـ
«يؿظفر افوطقػة [اجلامف ّقة] ويؿـحفا ذظقة افتحؼقش( ،)1ويبدو ذًمؽ ضمٚم ًّٞما ذم ىمقل
ؿمٙمٚمقومسٙمل« :فؾتعرف ظذ افطابع افشعري فعؿل ما ٓ بد من افعودة إػ اجلؿفور؛
صعرا وافعؽس بافعؽسش(.)3
ٕن افعؿل يؽون بافـسبة دمفػه كث ًرا ،بقـام يعتزه افؼارئ ً

( ) اٟمٔمرٟ :م٘مد اؾمتجاسمة اًم٘مارئ ُمـ ّ
اًمِمٙمالٟمٞمة إمم ُما سمٕمد اًمبٜمٞمقية ،ضملم ب .شمقُمبٙمٜمز ،ص.771
7

واٟمٔمر :ومٕمؾ اًم٘مراءة ،ومقًمٗمٖماٟمغ إيزر ،ص.72
اًمراسمع اهلجريُ ،مراد طمسـ ومٓمقم ،ص.23
( ) اًمتَّٚم ِّ٘مل ذم اًمٜمَّ٘مد اًمٕمريب ذم اًم٘مرن َّ
2

( ) إدب وإدسم َّٞمة ،طمسـ إسمراهٞمؿ إمحد ،ص.741
1

( ) اًمٜمَّ٘مد إديب ذم اًم٘مرن اًمٕمنميـ ،ضمان إيػ شماديٞمف ،ص.11
3
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ويتٛمحقر دور اعمتٚم ِّ٘مل قمٜمد َّ
اًمِمٙمالٟمٞملم ُمـ ظمالل ُمٜمٕمٙمسات ُمٗمٝمقم
(اًمتَّٖمريب)؛ ذًمؽ َّ
أن «تؼـ ّقة افػن هي جعل إصقاء ؽريبة ،جعل إصؽال صعبة،
مضاظػة ،صعوبة اإلدراك وضوفه؛ ٕن ظؿؾ ّقة اإلدراك ؽاية مجاف ّقة بـػسفا ويـبغي أن
ُيطال أمدهاش( ،)7واًمتٖمريب ذم سمٜماء اًمٙمالم يٖمري اًم٘مارئ ذم ُمقاصٚمة اًم٘مراءة وشمٙمرارها
قم َّٚمف يٗمؽ ؿمٗمرات قمّمت قمـ احلؾ ذم ىمراءاشمف إومم ،وقم ّٚمف يستٙمِمػ ذًمؽ اًمبٜماء اعمبٜمل
قمغم ىمقاقمد يٕمرومٝما وأًمٗماظ ي٠مًمٗمٝما ،إٓ أٟمّف ٓ يزال يٜمٕمؿ اًمٜمّٔمر ومٞمف ًمٖمراسمتف وإؾمٜماداشمف

اعمٖمايرة ًمٚمٛمٕمتاد .وىمد ُقمدَّ ٟم٘مؾ اًمٌمء إمم دائرة ضمديدة ًمإلدراك هماية رئٞمسٞمة ًمٚمِمٕمر وقم ّٚمة
وضمقده؛ إذ يزيح اإلدراك آقمتٞمادي قمؼم اٟمتزاع اعمقضقع ُمـ ؾمٞماىمف اعمٕمتاد ،وقمؼم وضع
أؿمٞماء ُمتباقمدة ذم ُمقضع اعمجاورة؛ مما ي٘ميض قمغم آؾمتجاسمات اعم٠مًمقومة(.)2
وسمام أن ٟمٔمرة َّ
أؾماؾما إمم اظمتالومف قمـ همػمه ُمـ
اًمِمٙمالٟمٞملم إمم إدب شمستٜمد
ً
اًمٙمالم ،هذه اًمٜمَّٔمرة شم١م ِّصمر ذم رؤيتٝمؿ ذم دور اًم٘مارئ ذم اًمٕمٛمٚم ّٞمة إدسم َّٞمة ،وماًم٘مارئ سمداية
يتٜمبف إمم ُما خيتٚمػ ومٞمف إدب قمـ ؾمقاه ،وم٢مذن هق ٍ
شمٚمؼ يٕمقل قمغم إدوات اعمختٚمٗمة ذم
سمٜماء اًمٜمَّص ،واًمتَّٖمريب ذم سمٜماء اًمٙمالم ي٘مق ُد إمم اًمتَّٖمريب سماًمتَّٚم ِّ٘مل؛ سمٛمٕمٜمك إن اؾمتجاسمة
اعمتٚم ِّ٘مل ًمٚمٙمالم اًمٕمادي ختتٚمػ قمـ اؾمتجاسمتف ًمٚمٙمالم إديب ،وخيتٚمػ إدراك إدب قمـ
أي إدراك آظمر ،إٓ َّ
أن هذا اإلدراك يٖمدو قماد ًيا ُمع شمٙمرار اؾمتٕمامل اًمت٘مٜمٞمات إدسمٞمة؛ إذ
ِّ
( ) ٟمٔمر َّية إدب ذم اًم٘مرن اًمٕمنميـ ،ك.مٟ.مٞمقشمـ ،ص .22واٟمٔمر :اًمٜمٔمر َّية إدسم َّٞمة اعمٕماسة،
7

راُمان ؾمٚمدن ،ص .14وُمٗمٝمقُمات ذم سمٜمٞمة اًمٜمّص ،جمٛمققمة ُم١مًمٗملم ،ص.11
( ) اٟمٔمرَّ :
اًمروؾم َّٞمة ،ومٙمتقر إيرًمٞمخ ،ص71و.24
اًمِمٙمالٟم َّٞمة ُّ
2
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«اإلدراك ظـدما يغدو ظاد ايا يصر ظؿؾ ّقة آف ّقةش( .)7واًمٖمٛمقض وإيمساب إًمٗماظ دٓٓت
ضمديدة يثػمان اًم٘مارئ ويدومٕماٟمف إمم اًمتٗمٙمر سماًمٜمَّص إٓ َّ
أن ؿمٞمقع اًمؽمايمٞمب اعمٖمرسمة ي١مدي
إمم وأد سمري٘مٝما ،و«تصبح مبتذفة فدرجة أن يصبح افؼراء اجلدد ذوي مـاظة ضدها
ويطؾبون صقئًا خمتؾ ًػا ،صقئًا من ادػسض أن يؽون مضا ادا دا شبقش(. )2
أصمر ذم إـماًمة ُمدة اإلدراك احلز قمٜمد اًم٘مارئ،
وًمٚمتَّ٠م ُُّمؾ اًمذي يستٚمزُمف اًمتَّٖمريب ٌ
ذم طملم َّ
أصمرا ومٜم ًٞما ٓ ذم اًمٜمَّص وٓ ذم اًم٘مارئ ،واًمبٖمٞمة قمٜمد
أن اًمتَّ٘مٜم َّٞمات اعمٕمتادة ٓ حتدث ً
ممٞمزا ًمألدب ،وهمراسمة اًمٜمَّص
اًمِمٙمالٟملم أن ُشمٓمال قمٛمٚمٞمة اإلدراك احلسٞمة وم٢مـماًمتٝما شمٕمد ً
شمدقمق إمم إـماًمة ُمدة إدرايمف ٓؾمتٙمِماف أرساره وهٜما يتبدى إدب« :افعؿل يبدع ؾـ ًقا
ظذ كحو يعاق ؾقه إدراـه ،وحيدث أؿوى تلثر ممؽن من خالل بطء اإلدراكش(،)1
اًمـجرضماين سمـ اًمتَّ٠م ُُّمؾ واًمتٗمٙمر ،وم٘مد رسمط
وُمٗمٝمقم اإلدراك قمٜمدهؿ هق ذاشمف ُما قمؼم قمٜمف ُ
اًمقفمٞمٗمة اجلَ َامًم ِ َّٞمة ًمٚمتٚم٘مل سمت٠مُمؾ اًم٘مارئ ومٞمام ي٘مرأه وإداُمة ٟمٔمره
اًمـجرضماين واًمِمٙمالٟمٞمقن َ
ُ
اًمـجرضماين يمان هيدف ُمـ هذا اًمتَّ٠م ُُّمؾ إمم أن يّمؾ اًم٘مارئ إمم اعمٕمٜمك  .ذم
ومٞمف ،سمٞمد أن ُ
طملم أن َّ
اًمِمٙمالٟمٞملم طمٍموا اًمقفمٞمٗمة ذم جمرد اًمتَّ٠م ُُّمؾ وإداُمة اًمٜمٔمر وُما يسب٘مٝما ُمـ
دهِمة.

( ) ٟمٔمر َّية إدب ذم اًم٘مرن اًمٕمنميـ ،ك.مٟ.مٞمقشمـ ،ص.27
7

( ) ٟمٔمر ّية إدب ،ريٜمٞمف ويٚمٞمؽ وآوؾمتـ وارن ،ص.111
2

( ) ٟمٔمر َّية إدب ذم اًم٘مرن اًمٕمنميـ ،ك.مٟ.مٞمقشمـ ،ص.21
1
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َّ
إن َّ
ٕمقًمقن قمغم آظمتالف ذم شمريمٞمب اًمٙمالم إلصمارة اعمتٚم ِّ٘مل،
اًمِمٙمالٟمٞملم ي ِّ
وإـماًمة ومؽمة شم٠مُم ّٚمف ًمٚمٜمص ،و«إن افسـقز ظذ إدراك إدبقة دم افـص أدى بافشؽؾقغ
إػ مالمسة افطابع اجلاميل ؾقه ورشخ مػفوم افشؽل بحقث يـدرج دم آفقات
آشتؼبال اجلاميل فؾعؿلش( ،)7وهٜما ي٘مؽمب اًمِمٙمالٟمٞمقن ُمـ اًمٗمٙمر اًمٜماضج اًمذي
ىمدُمف ياوس اًمذي رسمط أدسمٞمة اًمٜمُّّمقص سمآٟمزياح ِّ
اًمِمٕمري؛ «ؾام جيعل من افعؿل
إديب ً
ظؿال ؾـ اقا هو اختالؾه افـوظي (اكزياحه افشعري) وفقس ارتباضه افوطقػي بـ
(افسؾسة ؽر إدبقة) ،ومن هذا افتؿققز بغ اف ُّؾغة افشعرية واف ُّؾغة افعؿؾقة ،اكبثق
مػفوم (اإلدراك افػـي) افذي ؿطع ـل حساب افصؾة بغ إدب وممارشة احلقاةش
جل َامًم ِ َّٞمة ًمٚمتٚم٘مل..
ومٞمح٘مؼ ُمٗمٝمقم اإلدراك َ
اًمقفمٞمٗمة ا َ

()2

وسمذًمؽ يٚمحظ اقمتامد ِّ
اًمِمٕمر قمغم اإلحياء سمإطماؾمٞمس واعمِماقمر وإومٙمار،
دون شمٍميح أو حتديد؛ مما حيرض اعمتٚم ِّ٘مل ويدومٕمف ًمٞمت٠مُمؾ اًمٜمُّّمقص .وقمغم اًمرهمؿ
اًمقفمٞمٗمة اجلَ َامًم ِ َّٞمة ًمٚمتَّٚم ِّ٘مل ،إٓ أن هذا اعمٗمٝمقم ُهم ِّٞمب قمٜمد
ُمـ أمهٞمة اًم٘مارئ وأمهٞمة َ
اًمِمٙمالٟمٞملم؛ ويمان يمالُمٝمؿ ذم اًمتَّٚم ِّ٘مل ٓ يتجاوز ومٙمرة إـماًمة ومؽمة اإلدراك احلز
قمٜمد اًم٘مارئ.

اًمراسمع اهلجريُ ،مراد طمسـ ومٓمقم ،ص.21
( )7اًمتَّٚم ِّ٘مل ذم اًمٜمَّ٘مد اًمٕمريب ذم اًم٘مرن َّ
( ) مجاًمٞمة اًمتٚم٘مل ُمـ أضمؾ شم٠مويؾ ضمديد ًمٚمٜمّص إديب ،هاٟمس روسمػمت ياوس ،ص.11
2
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ومما شم٘مدم يٚمحظ اقمتٜماء َّ
اًمروؾمٞمة وشمٕمقيٚمٝما ذم اًمتّحٚمٞمؾ واًمٜمَّ٘مد قمغم
اًمِمٙمالٟم َّٞمة ُّ
شمّمقر أومْمؾ ًمألدب جيب اًمٜمٔمر إًمٞمف ٟمٔمرة ُمست٘مٚمة قمـ
ًمٖمة اًمٜمَّص ،ومٚمٚمقصقل إمم ّ
أؾماؾما شمٕمتٛمد
اعمٞماديـ إظمرى ،وسمذا رؾمٛمت ًمٜمٗمسٝما ظم ًٓمك ضمديدة آظمذ ًة ُمـ اًمٜمَّص
ً
قمٚمٞمف ،ومٚمؿ شمٕمد ؾمػمة طمٞماة اعمبدع وٓ جمتٛمٕمف وٓ شمريمٞمبتف اًمٜمّٗمس ّٞمة وٓ إيدًمقضم ّٞمة وٓ
اًمٗمٙمر ّية ُمٝمٛمة؛ ذًمؽ َّ
اعمٕمقل قمٚمٞمف ذم اًمتَّحٚمٞمؾ .وقمٚمٞمف اؾمتٜمد
أن اًمٜمَّص هق
ّ
اًمِمٙمالٟمٞمقن إمم ًمٖمة إدب ذم وضع قمٚمؿ ًمألدبُ ،مٕمتٛمديـ قمغم حتٚمٞمؾ اًمٜمُّّمقص
سمٖمٞمة اًمٙمِمػ قمـ ظمّمائّمٝما ،وىمد أسمٕمدوا ُما يٛمت ًمألدب ُمـ أُمقر ومقق ٟمّم ّٞمة،
ذًمؽ َ
أؾماؾما يٕمتٛمد قمٚمٞمف ٓؾمتٙمِماف إدسم َّٞمة ،وهؿ مل
أن هذه إُمقر ٓ شمّمٚمح
ً
يرومْمقا حمتقى اًمٜمصً ،مٙمٜمٝمؿ آُمٜمقا َّ
أن ُما يّمٜمع اًمٜمَّص إديب هق اًم ُّٚمٖمة ووفمٞمٗمة
اًمت٘مٜمٞمات ذم اًمٜمَّص.
وىمد أيمدّ َّ
اًمروس رضورة اًمتّجديد ذم ـمرق سمٜماء اًمٜمَّص إديب
اًمِمٙمالٟمٞمقن ُّ
ويمرس اعم٠مًمقف ،ؾمٕم ًٞما ًمتِمٙمٞمؾ أدسم َّٞمة إدب ،وًمٙمل شمتح٘مؼ إدسم َّٞمة ٓ سمد ُمـ وضمقد
اًمساسم٘مة إمم ظمّمقص ّٞمة هذا احلٙمؿ واظمتالومف قمام
اًمتٖمريب ،وىمد أؿمػم ذم ّ
اًمّمٗمحات ّ
طمب ًمٚم٘مريب اًمدّ اين ،وُمـ يمر ٍه ًمٚمّمٕمب اًمٖمريب..
ىمديام ُمـ ٍّ
ؾماد ً
وىمد ؾمٕمك ّ
اًمِمٙمالٟمٞمقن ًمٚمٙمِمػ قمـ إدسم َّٞمة ذم اًمٜمُّّمقص ،ووضمدوا أن
اظمتالف إدب قمام ؾمقاه ُمـ أٟمقاع اخلٓماب يٙمٛمـ ذم خماًمٗمة اعم٠مًمقف (اًمتٖمريب)،
وهذا ُما يٛمٜمح إدب أدسمٞمتف ،وإذا يماٟمت إدسم َّٞمة هل ُما جيٕمؾ اًمٙمالم أدسم ًا وهل
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اعمٛمٞمزات اًمتل ختاًمػ آقمتٞمادي ُمـ اًمٙمالم ،وإذا يمان اًمتٖمريب هق خماًمٗمة اعم٠مًمقف،
ومٝمذا يٕمٜمل أن صمٛمة شمقاؿمج ًا سملم إدسم َّٞمة واًمتَّٖمريب.
وشمتبدى ظمّمقصٞمة ِّ
اًمِمٕمر سمام حيٛمٚمف ُمـ شم٘مٜم ّٞمات ٓ شمستخدم ذم اًمٙمالم
اًمٕمادي ،وىمد حت٘مؼ شم٘مٜم ّٞماشمف وفمائػ مجاًم ّٞمة؛ مما يٛمٜمح اًمٜمَّص صٗمة إدسم َّٞمة ،وإدسم َّٞمة
ًمٞمست جمٛمققمة شم٘مٜم ّٞمات سمؾ هل وفمٞمٗمة اًمتّ٘مٜم ّٞمات؛ ومقفمٞمٗمة اًمتّ٘مٜم ّٞمات هل ُما جيٕمؾ
أن هذه اًمتّ٘مٜم ّٞمات ًمٞمست طمٙمر ًا قمغم إدبّ ،إٓ ّ
اًمٜمَّص أد ًسما ٓ اًمتّ٘مٜم ّٞمات ذاهتا؛ ذًمؽ ّ
أن
قمام همػمه ُمـ أٟمقاع اًم٘مقل؛ ومٗمل اخلٓماسمات همػم إدسم َّٞمة
وفمٞمٗمتٝما ختتٚمػ ذم إدب ّ
شمسقد اًمقفمٞمٗمة اًمدًٓمٞمة وشمؽماضمع اًمقفمٞمٗمة اجلامًمٞمة.
وإدب وفمٞمٗمتف إؾماؾم ّٞمة شمقصٞمؾ ومٙمرة سم٠مؾمٚمقب مجازم؛ أي همايتف مجاًم ّٞمة
جل َامًم ِ َّٞمة جيب أن شمٙمقن ؾمائدة وًمٞمست اًمسٛمة اًمقطمٞمدة ًمٚمٜمص،
شمقصٞمٚم ّٞمةَ ،
وماًمقفمٞمٗمة ا َ
وقمغم اًمرهمؿ ُمـ ؾمٞمادهتاً ،مٙمٜمّٝما ًمٞمست اًمرئٞمس ّٞمة؛ ذًمؽ ّ
أن ًم ُّٚمٖمة ذم إدب وفمائػ
ٟمص ُما ،شمتحتّؿ أدسمٞمتف ،ومٝمل رس
ؿمتك ،وقمٜمدُما شمسقد هذه اًمقفمٞمٗمة اجلامًمٞمة ذم ٍّ
جيرد اًمٕمٛمؾ اًمٗمٜمل ُمـ
إدسم َّٞمة ،وؾمٞمادهتا ٓ شمٕمٜمل أَنا
ٌ
هدف ٌ
حمض؛ وماًمتّٕمقيؾ قمٚمٞمٝما ّ
أي وفمٞمٗمة أظمرى ..وًمق يماٟمت اًمت٘مٜم ّٞمة هل اًمسبٞمؾ اًمقطمٞمد ًمألدب ًمٖمدا إدب
ُمتٙمٚم ًٗما ِظم ْٚم ًقا ُمـ اًمروح.
وشم٠ميت أمه ّٞمة اًم ُّٚمٖمة ذم اًمٜمَّص ّأَنا شمٙمِمػ قمـ ـمبٞمٕمتف ( أهق أديب أم ٓ)؛ إذ َّ
إن
وضمقد اًمدِّ ًٓمة ذم اًمٜمص إديب وـمٖمٞماَنا ووضقطمٝما قمغم طمساب إُمقر اًمٗمٜمٞمة ي٘مٚمؾ
ُمـ أدسم َّٞمة هذا اًمٜمَّص ،وًمر ّسمام ىمد خيرج ٟم٘مد ًّيا ُمـ إـمار إدب ،وذم اًمقىمت ذاشمف ًمٞمست
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ومتنمب اًمٜمَّص إديب سماًمرؤية
إُمقر اًمٗمٜم ّٞمة /اًمتّ٘مٜم ّٞمة هل احلاُمؾ واًمْماُمـ ًمألدب؛ ّ
اًمزُمـ ،وهذا ُما همٗمؾ قمٜمف
اإلٟمساٟم ّٞمة يسٝمؿ ذم ظمٚمقده وىماسمٚم ّٞمتف ًمٚمدراؾمة واًمتحٚمٞمؾ ُمع َّ
اًمِمٙمالٟمٞمقن.
ٍ
ٕمٛمد
وجيدر آٟمتباه إمم أٟمف ًمٞمس ُمـ اًمّمقاب ذم أصمٜماء ُم٘مارسمة
قمٛمؾ أديب أن ُي َ
ىمص سمٛمبْمٕمف سمٓمـ ُمريْمف
إمم دمزيئف وشمريمف ومٞمام سمٕمد يمام يؽمك اًمٓمبٞمب اجلراح اًمذي ّ
يْمٛمد اجلراح ،وماًمٜماىمد اًمذي ي٘مقم سمتحٚمٞمؾ
وظمرج ُمـ همرومة اًمٕمٛمٚم ّٞمات دون أن
ّ
اًمّمقرة
اًمٜمَّص إديب ٓ سمد أن يٕمقد إمم شمريمٞمب ُما طمٚمٚمف ومجع ُما ومٙمٙمف ًمتتجغم ُّ
صمؿ َّ
إن اًمٜمٔمر إمم أضمزاء اًمٕمٛمؾ ُمٗمردة خيتٚمػ قمـ اًمٜمٔمر إًمٞمٝما ضٛمـ
اًمٙماُمٚمة عما ي٘مارسمفّ ،
اًمسٞماق اعمقضمقدة ضٛمٜمف،
قمٛمؾ يٜمٔمٛمٝما ،ومقضمقد
اعمٙمقٟمات ذم ٍّ
ّ
ٟمص ُما يتحٙمؿ ومٞمٝما ِّ
طمتام؛ إذ ّ
إن وفمٞمٗمة قمٜمٍم ُما
وًمق وضٕمت أطمدها ذم ؾمٞماق آظمر ٓظمتٚمٗمت وفمٞمٗمتٝما ً
اًمقفمٞمٗمة
سماًمسٞماق اعمقضمقد ومٞمف وسمٕمالىمة هذا اًمٕمٜمٍم ُمع همػمه ُمـ اًمٕمٜماس ،وم َ
شمتٕمٚمؼ ِّ
ا ِ
اًمسٞماق اًمذي شمقضمد ومٞمف هذه اًمت٘مٜمٞمة.
جل َامًم َّٞمة ًمت٘مٜم ّٞمة ُما ختتٚمػ سماظمتالف ِّ
َ
وإن ُما ؾمبؼ ُمـ طمديث قمـ اظمتالف وقمٜمػ سمحؼ اًمٙمالم اًمٕمادي ٓ ،يٕمٜمل
اخلروج قمـ ىمقاقمد اًم ُّٚمٖمة ،وماعمبدع يراقمل ىمقاقمد اًم ُّٚمٖمةً ،مٙمـ يستخدم اًم ُّٚمٖمة
اًمـجرضماين ذم أصمٜماء
ظماصا يسٛمح سم٢مقمٓماء دٓٓت قمدة ًمٚمدوال ،وىمد ذيمر ُ
اؾمتخدا ًُما ًّ
طمديثف قمـ اعمٕمٜمك وُمٕمٜمك اعمٕمٜمك وقمـ ٟمٔمر ّية اًمٜمَّٔمؿ رضورة ُمقاوم٘مة أسمقاب اًمٜمّحق،
ومإدب يستٚمزم أن يٜمِم٠م شمب ًٕما ًم٘مقاقمد اًم ُّٚمٖمة اعمٜمٔمقم ةهاً ،مٙمـ خيرج قمـ رشماسمة اًمٙمالم
ُمستٙمرها.
ممجقضما
اًمٕمادي ،دون أن يٖمرق ذم اًمٖمٛمقض واًمتّٙم ّٚمػ وإٓ أصبح
ً
ً
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وسمٕمد هذا اًمٕمرض ًمرؤى َّ
اًمروس ُخي َٚمص إمم أن ُمٜمٝمجٝمؿ اًمٜم٘مدي
اًمِمٙمالٟمٞملم ُّ
وإحلاطمٝمؿ قمغم قمٚمٛم ّٞمة إدب ،أُمر خيرج قمـ ـمبٞمٕمة إدب اًمتل ؾمٕمقا هلا ً
أصال..
ومٝمؿ قمقًمقا قمغم اًم ُّٚمٖمة وآٟمزياح واًمقؾمائؾ واًمت٘مٜمٞمات اًمٗمٜمٞمة ووماهتؿ رضورة أن
روطما وقماـمٗمة.
يسٙمـ اًمٜمَّص ً
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الفصلُ الثّالثُ:

الوَظيفة اجلَمَالِيَّة يف األدب (دراسةٌ تطبيقيّةٌ)

أوّلًا :الوَظيفة اجلَمَالِيَّة يف الشِّعر :
[ :]1ابهُ الرّومي.
[ :]2بدر شاكر السَّياب.
ثاويًا :الوَظيفة اجلَمَالِيَّة يف النَّثر :
[ :]1أبو حيَّان التَّوحيدي.
[ :]2زكريَّا تامر.
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افقطقػة َ
اجل ََمفِ َّقة يف ِّ
افشعر :
ّأو ًَٓ :
افرومل
[ُ :]1
ابـ ّ

()1

حمؿد سمـ قمبد اهلل سمـ ـماهر[ :اًمبسقط]
اًمرومل يرصمل َّ
ىمال اسمـ ّ
أح ِد
إن ادـ َّق َة ٓ ُت ْبؼل ظذ
َّ
َ

باب َأخبا ِظ ٍز وٓ َح َش ِد
وٓ َت ُ

هذا األمر َأ َت ْتف وهق يف َــ ٍ
َػ
َ
ُ
ُ

ْت أو َظدَ ِد
ـباف َّؾقؾ مـ ُظدَ ٍد مبا ِصئ َ

ب فِ ْؾ ِ
ـؾ ُم ْس َت ْع ِذ ٍ
ِمـ ِّ
ؿقت َد ْيدَ ُك ُف

ِ
ِ
افبقض وافز ََّر ِد
بس
َب ُّز افؽَُمة و ُف ُ

ِص َّؽ ُت ُف

افرو ِع ـباف َّط َر ِد
َيرى اف ِّطرا َد ؽدا َة َّ

ُم ْعتباد ٌة

َؿـ ََص

األبطبال

اًمرومل «283-221هـ» :وهق قمكم سمـ اًمع َّباس سمـ ضمريح أو ضمقرضمقس ،أسمق احلسـ،
( ) اسمـ ُّ
1

ؿماقمر يمبػم مـ ـمبؼة َّ
سمشار واعمتـبل ،اقمتؿد ذم ؿمعره قمغم اًمثَّؼاومة احلديثة وٓؾم َّقام اعمـطؼ ،رومل
إصؾُ ،وًمد وكشل سمبغداد ،ومات ومقفا مسؿق ًما .اكظر :إقمالم ،ظمػم اًمدِّ يـ اًمزريمكم،
.298/4
( ) اًمؽامة :مجع يمؿل ،وهق اًمػارس ُّ
اًمز َرد :قمدّ ة احلرب.
اًمسققفّ .
اًمشجاع .اًمبقضّ :
2

اًمصقد.
اًمسالح .اًم ّط َرد :مزاوًمة ّ
( ) اًمشؽَّة :اًمـَّقع مـ ؿمؽ ِّ
3
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()2

()3

 
ٓ

َت ْثـِل

يؿ َت ُف
َظ ِز َ

إَّٓ

ضقع
َ

َـ َّػ ْق ِف

َص ُؾفبا
ُي َ ِّ

بغ األكبا ِم وٓ ت ْع ِصقف يف َأ َح ِد
َ

ِ
ُ
ادقت ُي ْم ِذ ُك ُف
رشقل
ح َّتك أتبا ُه

ِ
افص َؿ ِد
افقاحد
فق ْجف
أن
َّ
َّ
افبؼباء َ
َ
ادجد يف ِ
ِ
ِ
احلقباة ُ
أمد
وأخرى
ُأخرى

َ
ـلكَّف

اف َّؾ ْق ُ
ث
ْ
تزل

ومل

َظزيؿ ُت ُف

أو

ُج ْر َظ ُة

افـَّ َػ ِد

ِ
َ
احلَم ُم بِ ِف
واَف
هلل مـ هبافِ ٍؽ
ـؿ ُم ْؼ َؾ ٍة بعدَ ُه َظ ْزى ُم َم َّر َؿ ٍة

ـلكََّم

أن ُي َ
ؼبال هلبا:
بادت ظؾقف ؾل ْؽـ ْ
َج ْ
َت ْ
قجبا َمـ ِ َّق َت ُف
ْ
إن ٓ يؽـ ُط ُػ ُر َاهل َ

يبا ظغ جقدي بدَ م ٍع مـؽ م ّط ِ
رد
ُ
ُ
ْ
ؾلـرم اف َّـب ِ
ِ ()1
ِ
تصد
ت
يذوي ؽر ُ ْ
ُم َ
ْ
َ ُ

َرائؿ ُف
أمبا ترى افغ َْر َس ٓ تَذوي ـ ُ
ِ
دِ ِ
يؼ ُؾقن هببا
قتة
َّ
افس ْقػ َؿ ْق ٌم ْ ُ
ِ
اجتَؿعبا
ظ ُّز احلقباة وظ ُّز ادقت مبا ْ

ِ
إٓ ظذ ش ِ
ِ
األبد
شبائر
قؿفبا يف
ُ
ادج ِد يف ؽبايباتِف اف ُب َع ِد
َفقسقا مـ
ْ
أشـك وأبـك فِبقت ِ
افعزِّ ذي اف ُع ُؿ ِد
ْ
ْ

َك ْع َؾ ُؿ ُف

فألش ِد
َ

افس ِ
المة
َّ

قت
َم ُ

فإلكسبان

ِ
افس ْق َ
ػ ُطؾ ًَم يف ََضائبِف
مل ُيعؿؾ َّ
ٓ َت ْب َعدَ َّن أببا افع ّبباس مـ َمؾِ ٍؽ
َ
ت بِ ِف
ؽبا َد ْر َت
حقض ادـبايبا إ ْذ َذ ْب َ
ٍ
أكت ُم ْػ ِض ُؾفبا
ـلس
وإن َؾ ْض َؾ َة
َ
مبات ُ
فؿ
مت بؾ َ
مبا َّ
أهؾ األرض ـ ُّؾ ُ

وإكََّم

ـ ِ
ت
ُح َؾ ْ

ِ
افؼ ْت َؾ ُة

َش َّ ًَم

ِ
رمد

ظذ

َّ
ـعباء
افش ُ

ُ
شقػ ذي َؿ َق ِد
ؾؾؿ يس ِّؾ ْط ظؾقف
أصبحت يف اف َب َع ِد
كليت ،وإن
وإن
َ
َ
ْ
ب َّ ِ
ِ
ادذاق ـذو ِ
ْ
ببافز ِد
ظذ َب
افش ْفد َ
األحشباء وافؽ ِ
ِ
َبد
ذات َب ْر ٍد ظذ
َف ُ
ِ
اجلسد
افروح يف
بـت مـفؿ
َ
إذ َ
وــت ُّ

( ) يذوي :جيػ ويقبس.
1
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أصبحت يف جدَ ٍ
ث
وإن
َ
َ
ؾلكت أوػ ْ
َ

ِ
ِ
َ
واجلدَ ِد
افقظث
بلهؾ
بلن ُت َعزَّى

أخ َؾ َؼفبا
ـؿ مـ
هر ْ
َ
مصبائب ـبان افدَّ ُ
ٍ
ظغ تسباظد ُه
بباك ف ُف
مـ بغ
ٌ

ِ
أثقاهببا ُ
أضحك َ
اجلدُ ِد
َّباس يف
بؽ افـ ُ

قء هلبا
ز ٌة يف ُحدُ ور ٓ ُر ُؿ َ
َؾ َع ْ َ
احل ِ
ت يف ُ
غ ـَم
شق ْي َ
بغ افعبادَ َ
زن َ
َّ
ت َص ْج َق َك ؾقفؿ إذ ُؾؼدْ َت ـَم
ب َث ْث َ
َظدْ ًٓ حقباة ومقت مـؽ فق ُو ِزكبا
ــت أك َْس ْقت َُف ْؿ أن ْيذـ ُُروا َحزَك ًبا
َ
ؿدْ
ك ْ
قمبا ـبان َيؽؾِ ُؿفبا
َؽل َت مـفؿ ُـ ُؾ ً
ِ
َرج ْ
ػ جقاك ُبفبا
ظجبت
ُ
فألرض مل ت ُ
فؾشؿس مل ُتؽ َْس ْ
ظجبت َّ
ػ دفؾِؽِ ِف
ُ
ِ
ِ
َه َّ
ت
ـقؾباء
ت
افبدر ؾبا َّد َر َظ ْ
ال َو َؾ ْ
ٓ ُط ْؾ َؿ َف ْق صباهدَ ْت مـ َ
َصظف
حبال َم ْ َ

وبغ

آخر
َ

طقي
َم ٍّ

ظذ

()1

ِ
ـؿد

وزؾر ٌة مت ُ
األحشباء يف َص َع ِد
أل
َ
ِ
افرؽ َِد
ت
شق ْي َ
ُ
َّ
بقـفؿ يف افعقشة َّ
ت ر ْؾدَ َك ؾقفؿ ؽَ ْ َر ُم ْػ َت َؼ ِد
ب َث ْث َ
هذا بذاك مل يـْ ُؼص ومل ي ِ
زد
َ ْ
َ
واجل ِ
َ
ؾد
افص ْ ِز
ـس ْقن ذـ َْر َّ
َؾبافقق َم َي َ
()2

ب اف َّز ِ
مبان ؾتلشقهبا بخَ ْ ِر َي ِد
َر ْي ُ
ِ
َ
ـقػ مل ْ متَ ِ ِد
افرواد
وفؾجببال َّ
افضقباء افذي فقٓه مل َت ِؼ ِد
وهق ِّ
()3

ثقب افؽُسقف ؾؾؿ ت ُْؼ ْق ظذ ِ
بؾد
َ
ُ
ِ ()4
افبدر مل تؼ ْق ومل تؽَد
مبا صباهدَ
ُ

*************

( ) أظمؾ َؼفا :أومـاها.
1

( ) ُطمدور :ؾمقالن دمع اًمعلم.
2

( ) يمؾقم :مجع َيم ْؾؿ وهق اجلرح.
3

اًمرومل405/1 ،و.406
( ) ديقان اسمـ ُّ
4
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اًمبقت إو ُل مـ اعمرصمقة سمؽؾؿة (اعمـقة) شمصدُّ را يٌم ِ
سمع َظ ِؿ ما َّ
يستلصمر
طمؾ ،و
شمصدَّ َر
ُ
َّ
َّ
َّ
ُ
ً
وسمؽؾ شمعبػم ذم اًمؼصقدة ،و ُّ
ِّ
اعمقت ِّ
يطؾ َّ
اًمشاقمر ذم مطؾع إسمقات ؿمارقم ًا كؼؿتف
سمؽؾ معـك
ُ
قمغم اعمقت اًمذي حيصدُ إرواح دون ضمدوى مـ اعمؼاومة ودون اهتامم عمؽاكة شمؾؽ
ٍ
ىمقشمف أو ؾمؾطتف،
إرواح ،وماعمقت يني قمغم مجقع اًمبنم همػم آسمف سمؿؽاكة اإلكسان أو ّ
َّ
اًمسؾطة:
ويملن اعمقت إكسان ٓ خياف ذوي ّ
أح ِد
َّ
إن ادـ َّق َة ٓ ُت ْبؼل ظذ َ

تباب أخبا ِظ ٍّز وٓ َح َش ِد
وٓ
ُ

(إن اعمـق َة ٓ ُشمبؼل قمغم ِ
اًمصقرة آؾمتعار َّية طماذ ًوما
أطمد) :سمـك اًمشاقمر ومؽرشمف قمغم ُّ
َ
ْ
َّ َّ

يؼمز ؾمؾطة اعمقت أمام ؾمؾطة
اعمش َّبف سمف (اإلكسان)
ومٍم ًطما سمؾػظ اعمش َّبف (اعمـ َّقة) :اما ُ
ِّ
ًمؼقة اإلكسان أمامف.
اإلكسان :إذ ٓ كظر َّ
هتاب أظما ِقم ٍّز وٓ َطم َش ِد)َّ :
إن إؾمـا َد صػة (قمدم اهلقبة) إمم اعمقت إؾمـا ٌد
(وٓ ُ
صب اًمشاقمر ذم
جمازي ،وماًمدًٓمة اًمظاهرة ُشمػيض إمم دًٓمة مستؽمة شمعؿؼ اعمعـك :إذ
َّ
ٌ
مشػما سمذًمؽ إمم ىمقة اعمقت أمام
(اعمقت) أطماؾمقس ومشاقمر ومجعؾف (ٓ خيشك)،
ً
اًمصقرة اعمجازية سملسمعاد ومقق
أمر
طمتؿل .وىمد أوطمت هذه ُّ
ٌ
اإلكسان وؾمؾطتف ،وماعمقت ٌ
صب
جل َامًم ِ َّقة طمقـام
ّ
كص ّقة آظمذة ظمقال اًمؼارئ إمم طمؼقؼة مس ّؾؿ هبا ،وشمؽؿـ َ
اًمقفمقػة ا َ
اعمشاقمر اإلكساكقة (قمدم اخلقف) قمغم ما هق همػم إكساين (اعمقت)  .يمام شمؽؿـ اعمػارىمة
سماضمتامع (اعمقت) و(قمدم اخلشقة) ،وماًمقاىمع يٌم سمارشمباط (اعمقت) و(اخلشقة) ٓ يمام ذيمر
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اًمشاقمر ..وهـا شمؼمز شمؾؽ اًمدِّ ًٓمة اعمس ّؾؿ هبا (طمتؿقة اعمقت) اًمتل ُقم ّؿ َؼت أيمثر سمػعؾ هذا
اإلؾمـاد اعمجازي.
ْت أو َظدَ ِد
ـباف َّؾقؾ مـ ُظدَ ٍد مبا صئ َ

هذا األمر َأ َت ْتف وهق يف َــَ ٍ
ػ
َ
ُ ُ
محؾ شمشبقف طمراس اعمرصمل سماًم َّؾقؾ وفمائػ قمدَّ ة ،ومؾرسمام ذم ؾمقاق آظمر يمان ًمؾقؾ
وكحك أظمرى ...ومؼد
ىمرب دٓٓت َّ
اًمسقاق اًمعام ّ
إحياءات مغايرة عما هل قمؾقف هـاً ،مؽـ ِّ

أطماط سماعمرصمل مـ ٍ
هاًمة ُ
َ
اًمؼقة ،شمؾؽ اهلاًمة
احلقاضمز واحلدو َد خمؽمىم ًة ما
دماوزت اعمـ َّقة
َ
حتؿؾ َّ
يماًم َّؾقؾ سمام ىمد ُّ
بس ُط قمغم اعمؽان
شمدل قمؾقف يمؾؿة (ًمقؾ) مـ فمالم وظمقف َّ
وىمقة :وماًم َّؾقؾ ُي َ
سمؽامؾف..
ُم ْعتباد ٌة َؿـ ََص األبطبال ِص َّؽ ُت ُف

افرو ِع ـباف َّط َر ِد
يرى اف ِّطرا َد ؽدا َة َّ

شمتجغم اًمقفمقػة اجلامًم َّقة ًمؾتَّؼديؿ واًمتَّلظمػم ذم ظمصقصقة أومادها ذم سمـقة اًمـص وذم
إصمراء اعمعـك ،ومؼدم اًمشاقمر اخلؼم (معتادة) قمغم اعمبتدأ (ؿمؽتف) ،ومخرج قمـ ـمريؼة اًمؽالم
اعمعتادة ،..وًمق مل يعؿد اعمبدع إمم هذه اًمظاهرة ًمغدا اعمعـك سمار ًدا هم ًّثا.
اًمرو ِع يماًم َّط َر ِد) :شمثػم اًمقفمقػة اجلامًمقة ًمؾصقرة هاهـا دٓٓت
(يرى اًم ِّطرا َد همداة َّ
ِ
يسػم قمؾقف :إذ يؼتؾفؿ ويصطادهؿ ذم
مػادها :مت َّتع اعمر ِّصمل َّ
سمؼقة يمبػمة :ومؼتال إسمطال ٌ
أمر ٌ
اًمصقد.
ؾماطمة اعمعارك يمام ًمق أ َّكف يامرس َّ
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ِ
َ
ـلكَّف اف َّؾ ْق ُ
يؿ َت ُف
ث ٓ َت ْثـل َظ ِز َ
ِ
ومل ت ْ
َص ُؾفبا
زل
َ
ضقع َـ َّػ ْقف ُي َ ِّ

إَّٓ َظزيؿ ُت ُف أو ُج ْر َظ ُة افـَّ َػ ِد
بغ األكبام وٓ ت ْع ِصقف يف َأ َح ِد

ُ
رشقل ادقت ُي ْم ِذ ُك ُف
ح َّتك أتبا ُه

ِ ِ
افص َؿ ِد
أن
َّ
فق ْجف افقاحد َّ
افبؼباء َ
َ

متقؾمال
اًمصقر ذم هذا اًمـَّص ظمادم ًة اعمعـك اًمذي قمؼم اسمـ اًمرومل قمـف
ُـم ِّق َقمت ُّ
ِّ
أيضا
شمؼـ ّقات ؿمتّك ،وماعمرصمل يماًمؾقؾ ذم اًمؼقة ،وها هق يؽرر ومؽرة اًمؼقة مرات ..ويعقد ً
اًمصؿدَّ .
قوح اًمؾققمة اعمستؼرة ذم ذهـ
إن اًمتَّؽرار ي ّ
ًمقؽرر طمتؿقة اعمقت وماًمبؼاء ًمؾقاطمد ّ
اًمرومل سملكّف فماهرة متؿقزة ذم جمرى ِّ
ّ
اًمشعر اًمعريب :إذ يتؿ ّقز ؿمعره
اًمشاقمر .و ُيشفد ٓسمـ ُّ
سمبعض اًمغراسمة اًمتل شمتلشمك مـ ـمريؼ طمبف اًمتػصقؾ وإحلاطمف قمغم اعمعـك اًمقاطمد اؾمتؼصا ًء
واؾمتقعا ًسما طمتك يؾؿ سمصغائره ويمبائره( ،)1يمام يػعؾ ذم هذه اًمؼصقدة :إذ يؾجل إمم اًمتؼـ ّقات
إدسم ّقة اًمتل يقفمػفا شمقفمق ًػا ضمقدً ا سمحقث شممدي وفمقػتفا اجلامًمقة اعمتؿثؾة ذم اظمتالف
اًمـّص قمـ اًمؽالم اًمعادي :اما جيعؾ اًمؼارئ يطقؾ اًمقىمقف أمام اًمـص.
ت ش ًَم ظذ ر ِ
ِ
مد
ـؿ ُم ْؼ َؾ ٍة بعدَ ُه َظ ْزى ُم َم َّر َؿ ٍة
َ
ـلكََّم ـُح َؾ ْ َ َّ
يبا ظغ جقدي بدَ م ٍع مـؽ م َّط ِ
رد
َت أن ُيؼبال هلبا:
جبادت ظؾقف ؾل ْؽـ ْ
ْ
ُ
ُ
ْ
|
اشمسؿت اًمقفمقػة اجلامًمقة ًمؾصقرة اًمتشبقفقة (ـؿ م ْؼ َؾ ٍة ..ـلكََّم ـ ِ
ت َش َّ ًَم ظذ
ُح َؾ ْ
ُّ
ُ
ِ
اًمسقاق اًمعام ًمؾؼصقدة اًمذي يؿقج سماحلزن واًمبؽاء
اًمساًمػ سماشمِّساىمفا مع ِّ
َرمد) ذم اًمبقت ّ

( )1اكظر :شماريخ ِّ
حمؿد اًمبفبقتل ،ص.517
اًمشعر اًمعريب طمتّك آظمر اًمؼرن اًم ّثاًمث اهلجري ،كجقب َّ
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وسماًمتَّضاد سملم أصمر اًمؽحؾ احلؼقؼل واعمجازي .وهـا اؾم ُت ِ
خدم اًمؽحؾ اؾمتخدا ًما ضمديدً ا:
ما يدومع اعمتؾؼل إمم إقمادة اًمؼراءة وشملمؾ اًمبقت .واعمعروف قماد ًة َّ
أن اًمؽحؾ مادة مػقدة
شمقوع قمغم اًمعلم ومتزيد مـ مجاهلا ،سمقد ّ
أن اًمؽحؾ ذم هذا اًمبقت خمتؾػ قمـ اًمؽحؾ اًمذي
أيضا ٓ يعطل ذًمؽ اعمـظر اجلامزم ًمؾعلم ،ومعغم اًمعؽس متا ًما أطمال
يقوع ًمؾزيـة ،وهق ً
ً
اكتػاظما وؾمقا ًدا ،ومبعد ووماة اعمرصمل صارت اًمدّ مقع مالزمة ًمؾعققن ومغدت
اًمعقـلم
اًمسفر وإرق ومؼد أ َّصمر ذم ًمقن اجلؾد اًمذي طمقل اًمعقـلم ،وىمد ؿمبف َّ
اًمشاقمر
مـتػخة ،أ َّما َّ
اًمسقاد مـ ؿمدَّ ة
طمال اًمعقـلم وهل مـتػخة مـ يمثرة اًمبؽاء وًمقن ما طمقهلا يؿقؾ إمم َّ
إرق اًمذي أصاهبا إصمر رطمقؾ اعمرصمل ...ؿمبف طمال اًمعلم ويملهنا ىمد ُيم ِح َؾتً ،مؽـ ًمقس
همػم هقئتفا.
سماًمؽحؾ اعمعروف ِّ
ًمؾزيـة ،سمؾ سمام أصاهبا مـ طمزن ّ
قجبا َمـِقَّ َت ُف
ْ
إن ٓ يؽـ ُط ُػ ُر َاهل َ
أمبا ترى افغ َْر َس ٓ تَذوي
َرائؿ ُف
ـ ُ

ؾلـرم افـَّب ِ
ت ِ
تص ِد
يذوي ؽر ُ ْ
ُم َ
َ ُ ْ
ِ
إٓ ظذ ش ِ
األبد
قؿفبا يف شبائر
ُ

قمامد اًمبقت شمؼديؿ صقرة مـ يعطل أومضؾ ما قمـده دون آًمتػات إمم ما سمعد هذا

اًمصقرة
اًمعطاء ،وملطمسـ اًمـَّبت هق اًمذي
ُّ
جيػ قمغم ؾمقىمف دون أن يميمؾ .وأ َّدت ُّ
اًمتَّؿثقؾ َّقة ذم اًمبقت اًمساًمػ وفمقػة مجاًمقة شمتضح مـ ظمالل قمالىمتفا مع ما ؾمبؼ مـ
يمالم ،وشمٌم اًمصقرة سمنرصار اعمرصمل وحتديف ذم ؾماطمة اعمعارك ،ومفق ٓ يؽماضمع وٓ
يستسؾؿ ،ومل شمؽـ سمغقة هذا اعمرصمل اًمبطؾ أن يـتٍم ذم معاريمف ومقؽػقف أكَّف يـاوؾ ويؼاشمؾ
سمغض اًمـَّظر قمـ اًمـتائج  ،ومجفد اعمرصمل اًمؽبػم قمغم أرض اعمعريمة يغـل قمـ اًمـَّتقجة.
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ِ
افس ْق َ
ػ ُطؾ ًَم يف ََضائبف
مل ُيعؿؾ َّ

ْ
ُ
شقػ ذي َؿ َقد
يسؾط ظؾقف
ؾؾؿ

كسب (قمدم اًمظؾؿ) إمم اًمسقػ ،وهق ذم ذًمؽ يضػل صػات إكساكقة قمغم
ًمـصف .وشمتامم
إؿمقاءً ،مقخرج سمتعبػماشمف قمـ اًمـؿط اعملًمقف وًمقحؼؼ آظمتالف ِّ
إسمقات اًمتل شمػصح قمـ مؽاكة اعمرصمل سملم اًمـاس:
ِ
مبات ُ
فؿ
أهؾ
مت بؾ َ
مبا َّ
األرض ـ ُّؾ ُ

ـت مـفؿ وــت افروح يف ا ِ
جلسد
إذ بِ َ
ُّ

قمـدما مات اعمرصمل مات اًمـاس مجق ًعا ،يؼقد هذا اًمؽميمقب إمم اًمتػؽر واًمتلمؾ
سمام ىمام قمؾقف مـ خماًمػة ًمؾؿلًمقف مـ اًمتعبػمات ،ويليت اًمتلمؾ ً
ؾمبقال ًمتحؼقؼ اًمقفمقػة
اجلامًمقة ًمؾتؾؼل :إذ يعقد اًمؼارئ اًمؼراءة ًمؾقًمقج ذم اعمعـك اعمراد.
فؾشؿس مل ُتؽ َْس ْ
ظجبت َّ
ػ دفؾِؽِ ِف
ُ

افضقباء افذي فقٓه مل ت َِؼ ِد
وهق ِّ

َه َّ
ت
ت ـقؾباء افبدر ؾبا َّد َر َظ ْ
ال َو َؾ ْ

ثقب افؽُسقف ؾؾؿ ت ُْؼ ْق ظذ ِ
بؾد
َ
ُ

ٓ ُط ْؾ َؿ َف ْق صباهدَ ْت مـ حبال

افبدر مل تؼق ومل تؽ َِد
مبا صباهدَ
ُ

مَصظف ـمغت إكسة قمغم ما ؾمؾػ مـ أسمقات ،وماًمشاقمر ما ّ
اكػؽ يعزو صػات إكساك َّقة
َ ْ َ
ًمألؿمقاء :ومؼد أؾمـد ًمؾشؿس واًمبدر صػة اًمقوماء ،وأؾمـد اًمػعؾ (ؿماهد) إمم (اًمبدر) ،ما
ضمعؾ اًمـص يـتؿل إمم إدب.
شمـققمت أًم ّقات واًمقؾمائؾ اًمػـ ّقة اًمتل اؾمتعؿؾفا اسمـ اًمرومل ذم ىمصقدشمف،
إذن ّ
وىمد ارشمبطت اًمقفمقػة ا ِ
مهفا
َ
واًمسقاق اًمعام ،وأ ّ
جل َامًم َّقة هلذه أًمقات سمطبقعة اًمـَّص اًمرصمائل ِّ
َ
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مشاقمر إزاء مقوقع ما،
يعتؾج اإلكسان مـ
قمام
ُ
ُّ
َ
شمعبػم ومـ ٌِّل ًمغقي َّ
اًمصقرة اًمػـ ّقة اًمتل هل ٌ
ف قمـ اسمـ اًمرومل اقمتامده
دمذب اعمتؾ ِّؼل إمم اًمـَّص ودمعؾف حي ِّؾؼ ذم قمقامل اخلقال ،وىمد ُقم ِر َ
قمغم اًمصقرة اًمػـ ّقة« :إذ ـباكت فديف ؿدرة ؽريبة ظذ مالحظة دؿبائؼ األصقباء وتصقيرهبا
تصقيرا ببار ًظبا»(.)1
ً
صمؿ َّ
قمؿؼت اعمعـك ..اًمـَّظرة اًمتل أ َّيدها قمبد اًمؼاهر وأكؽرها
إن ُّ
اًمصقر واًمؽمايمقب ّ
َّ
مجاًم ِ َّقة مـحت اًمـَّص اًمساًمػ أدسمقتف :إذ شمرشمبط أًمػاظ
اًمشؽالكققن ،يمام أدت َوفمقػة َ َ
اًمسقاق اًمعام ًمؾـص :اما جيعؾف يتسؿ
اًمـَّص إديب (اعمـقة ،قمؼمى ،ؾمقػ )..وشمتـاهمؿ مع ِّ
جل َامًم ِ َّقة اًمتل ُظمؾِ َؼت
شمصػمه أد ًسما .وأؾمفؿت َ
اًمقفمقػة ا َ
سمحسـ اًمـظؿ ويؽسبف اعمزية اًمتل ّ
قت اًمس ِ
ِِ
المة ًمإلكسان
اًمرواد
َ
سمػعؾ شمـاهمؿ َّ
يمقػ مل ْ َمتدَ ،م ُ َّ
اًمؽمايمقب :مثؾ (وًمؾجبال َّ
كصا أدسم ًقا شمعؾق ومقف ؾمؿة إدسم َّقة سمام ىمدمف
مؽقكة ً
َك ْع َؾ ُؿ ُف) وشمآًمػفا سماإلحياء سمدٓٓت ؿمتكّ ،
اعمعؼم قمـف معـك مطروق ٓ ضمديد ومقفً ،مؽـ
مـ اظمتالف قمـ اًمتَّعبػمات اًمعادية ،وماعمعـك َّ
ـمريؼة اًمتَّعبػم اعمختؾػة قمـ اعملًمقف يماكت هل اعمؿقزة ًمؾـص.

( ) اًمػـ ومذاهبف ذم ِّ
اًمشعر اًمعريب ،ؿمقىمل وقػ ،ص.208
1
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افس َّقباب
[ :]2بدر صباـر َّ

()1

(ألِّن َؽريب)
ؿصقدة ِّ
ألِّن ؽَريب
ِّ
َ
افعراق احلبقب
ألن
َّ
وأِّن ُهـبا يف اصتقباق
بعقدٌ ِّ ،
ِ
إفقف ،إفقفبا ُأكبادي :ظراق
ِ
ؾرج ُع يل مـ كِدائل كَحقب
افصدى
َػجر ظـ ُف َّ
ت َّ
زت اددى
بلِّن َظ ُ
أحس ِّ
ُّ
إػ ظباملٍ مـ ردى ٓ ُُيقب
افس َّقباب :أديب قمراىمل ،مقًمده ذم ىمرية (ضمقؽقر) مـ ًمقاء اًمبٍمة ،كنم جمؿققمات
( ) بدر صباـر َّ
1

مـ كظؿف :مـفا( :أزهار ذاسمؾة) ،و(أؾماـمػم) ،و(أكشقدة اعمطر) .شمقذم سماًمؽقيت .1964
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كِدائل؛
و َّإمبا َهز ْز ُت افغُصقن
ُ
افردى
ؾَم َي
ؽر َّ
تسباؿط ُ
حجبار
ٌ
حجبار ومبا ِمـ ثَِمر
ٌ
َو َحتَّك اف ُعققن
ِ
افرضقب
جبار َ
وحتَّك اهلقاء َّ
ح ٌ
ِ
جبار يـدِّ يف ُ
بعض افد ِم
ح ٌ
ِ
خر َؾؿل
جبار كدائل َ
وص ٌ
ح ٌ
و ِرجالي ريح ََتقب ِ
افؼػبار
ُ
ٌ
َ

()1

********

اًمس َّقاب ،ص195و.196
( ) ديقان سمدر ؿمايمر َّ
1
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اًمسعل عمؼارسمة هذه اًمؼصقدة َّأول ما يؾػت اًمـَّظر هق آومتتاطم َّقة «أو
ذم هذا َّ

اًمػاحتة اًمـَّص ِّقة أو آؾمتفالل أو اعمطؾع» اًمتل شمـبثؼ ظمطقرهتا مـ يمقهنا إطمدى مرايمز
ألِّن ؽريب)،
اًمس َّقاب ىمصقدشمف سمتعؾقؾ ( ِّ
اًمـَّص آؾمؽماشمقجقَّة احلاؾمؿة  .ويبدأ سمدر ؿمايمر َّ
()1

وقمـدما كدًمػ إمم اًمـص شمتضح دًٓمة اًمعـقان :إذ ُ
ؾمبب ما ؾمقب ُّثف مـ
يعؾؾ اًمشاقمر
َ
شمرطمؾ قمـف ،ويمقػ شمرطمؾ؟! وهق ذم ِّ
َ
يمؾ حلظة يتعافمؿ ؿمعقره
هقاضمس شملسمك أن
سمآهمؽماب :إذ يعقش سمعقدً ا قمـ مقـمـف (اًمعراق) :ومقشعر سماًمبمس واحلزن ِّ
سمؽؾ ما طمقًمف،
اًمراطمة اًمـَّػس َّقة مـذ أن شمرك مقـمـف،
وشمبدو مظاهر احلقاة ذم همرسمتف يمئقبة طمزيـة :ومؼد شمريمتف َّ
وما اكػ َّؽت مشاقمر آهمؽماب اًمؼاؾمقة شمعؽميف.
اًمسبب ،..سمقد َّ
أن
سمداية اًمؼصقدة ِّ
(ٕين همريب) هذا اًم َّتعؾقؾ اًمذي يليت قماد ًة سمعد َّ
آصمر اًمبدء سمف خماًم ًػا اعمعتاد ذم شمريمقب اًمؽالم ،هذه اعمخاًمػة و ًَّمدت اًمدَّ هشة مـذ
اًمشاقمر َ
اًمبداية ،ومـحت اًمـَّص ظمصقص َّقة أؾمفؿت ذم ظمؾؼ وفمقػة مجاًم َّقة شمتضح طمقـام ُيـ َظر إمم
ٍ
ومعان.
َّص مـ شمرايمقب وصقر
اًمـَّص سمرمتف ،ومؼد يماكت سمداية متساوىمة مع ما
ُ
يؽتـػ اًمـ َّ
ص قمغم جمؿققمة مـ اًم ِّتؼـ َّقات اًمتل ا َّشمسؼت مع سمعضفا ماكحة إدسم َّقة هلذا
وىمام اًمـَّ ُّ
اًمـَّص :ومـ (افعراق احلبقب بعقدٌ ) ،اًمعراق سمعقد واًمقاىمع َّ
أن َّ
اًمشاقمر هق اًمبعقد ،كسب

( ) اكظر :ؾمقؿقاء اًمعـقان ،ظماًمد طمسلم ،ص.365
1
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إن اًمعراق ٍ
اًمشاقمر صػة اًمبعد إمم سمؾده ًمقدل قمغم ىمن َّية همرسمتفَّ ..
َّ
سماق ذم مؽاكف ،واإلكسان
هق مـ يبتعد أو يؼؽمب مـفً ،مؽـ صعقسمة اًمقصقل إمم اًمعراق ضمعؾتف سمـظر اًمشاقمر سمعقد.
وهيب اًمشاقمر (اًمعراق) صػات إكساكقة وجيعؾف يـادىِ ( :
إفقف ،إفقفبا ُأكبادي:
ُ َ
َّ
ظراق) قمغم ؾمبقؾ آؾمتعارة ،وملوحك اًمعراق يماإلكسان ( ُيـادى) سمام حتؿؾ ُف هذه اًمؽؾؿة
مـ مشاقمر وقمقاـمػ .وشمرضمع اًمقفمقػة اجلامًمقة هلذه اًمصقرة ذم مؼدرهتا قمغم ضمعؾ
ِ
اًمصقرة ًمتقوقح اًمػؽرة أو شمقيمقدها:
اًمؼارئ يرى إؿمقاء ذم وقء ضمديد  ،ومؾؿ شملت ُّ
()1

ذًمؽ َّأهنا أسمدقمت اًمػؽرة وظمؾؼتفا .وىمد شمؼدم اجلار واعمجرور قمغم اًمػعؾ (أكادي) :ما
أوماد معـك يٌم سمحاضمة اًمشاقمر إمم (إًمقف وإًمقفا) ،وهذا يعقدكا إمم اًمعـقان (ألِّن ؽريب)،
ومشعقر اًمغرسمة ضمعؾف سملمس احلاضمة ًممظمر ،ومؽان شمؼديؿ اجلار واعمجرور متساو ًىما مع
اًمسقاق اًمعام.
(أكبادي :ظراق) ًمتـؽػم يمؾؿة اًمعراق أصمر ذم ظمصقصقة اًمؽالم ،وماًمعراق اًمبعقد
اًمغارق سماًمدمار واًمدم أوحك همري ًبا قمـ اًمعراق اًمذي قماش ومقف اًمشاقمر ،وأؾمفؿ اًمتـؽػم
ذم إواومة دًٓمة أظمرى ٓ شمبلم ذم اًمؼراءة إومم وٓ ذم قمزل هذه اًمؽؾؿة قمـ اًمـص.

اًمؽماث اًمـَّؼدي واًمبالهمل قمـد اًمعرب ،ضماسمر قمصػقر ،ص.308
اًمصقرة اًمػـ َّقة ذم ُّ
( ) اكظرُّ :
1
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وهقفات أن يؾ َّبك اًمـِّداءِ ( :
ؾرج ُع يل مـ كِدائل كَحقب) :كادى قمراقً ،مؽـ
ضمقاب اًمـداء يمان (كحقب) ،ىمدم اًمشاقمر اًمدِّ ًٓمة اعمرادة ذم ؾمقاق ضمديد كائ ًقا سمـػسف قمـ
اًمدٓٓت اعمباذة ،ومؾقس مـ جمقب ؾمقع اًمبؽاء واًمدمقع اًمغزيرة قمغم ًمققمة اًمػراق
وقمغم ما اؾمتحاًمت إًمقف اًمعراق.
افصدى) :محؾت يمؾؿة (اًمصدى) دٓٓت شمٌم سماًمبعد واخلقاء،
َػجر ظـ ُف َّ
(ت َّ
ويمان اًمبؽاء ىمق ًّيا ومقعؽسف اًمصدى اًمـاشمج قمـ سمعد اعمساومة( .إػ ظباملٍ مـ ردى ٓ
ُُيقب)..هؾ يقضمد قمامل مـ ردى؟ َّ
يغرب اًمؽالم،
إن طمنم إًمػاظ ذم ؾمقاق همػم متقىمع ِّ
ويدومع سملًم َػتِف سمعقدً ا.
ُ
افردى) :يمقػ يسؼط اًمردى؟ ومـ أيـ يسؼط؟ إن شمؽرار يمؾؿة
(ؾَم َي
ؽر َّ
تسباؿط ُ
(اًمردى) ،وإؾمـاده إمم اًمػعؾ (يتساىمط) مـح هذا اًمسطر اًمشعري وفمقػة مجاًمقة شمبدت ذم
ؼرر
ظمصقصقة ًمؾـص صػمشمف خمتؾ ًػا قمـ اًمسائد مـ اًمؽالم،
ُّ
واًمصقرة هـا ُشمقطمل وٓ ُشم ُ
اعمعـك ،ومؼد أوهمؾ اًمشاقمر ذم اًمتعبػم قمـ معـك اعمقت اًمذي ؾمقطر قمغم سمؾده اًمتل شمػتؼر
مشاقمر اإلكساكقة كتقجة اًمؼتؾ واحلرب ،ومـجده يتؾؿس أؾماًمقب وصقر شمميمد ومؽرشمف.
وىمد طمؾ اًمدمار واهلالك هبذا اًمبؾد ومؽقػ يرد اًمـداء؟؟ وٓ أمؾ وماعمقت طمط رطمؾف ذم
اًمبالد ..اعمقت اًمذي أصاب يمؾ مظاهر احلقاة:
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حجبار
ٌ
حجبار ومبا ِمـ ثَِمر
ٌ
َو َحتَّك اف ُعققن
ِ
افرضقب
جبار َ
وحتَّك اهلقاء َّ
ح ٌ
ِ
جبار يـدِّ يف ُ
بعض افد ِم
ح ٌ
ِ
خر َؾؿل
جبار كدائل َ
وص ٌ
ح ٌ
و ِرجالي ريح ََتقب ِ
افؼػبار
ُ
ٌ
َ
مجع اعمبدع (اًمثِامر واًمعققن واهلقاء واًمـداء) ذم ؾمقاق ضمديد يتـاؾمب مع اًمسقاق
اًمعام ًمؾـص وما يقطمقف مـ ىمساوة كتقجة اًمغرسمة ،ويمرر يمؾؿة (طمجار) :ومؿشاقمر
آهمؽماب ىماؾمقة يمؼسقة احلجار  ،وها هل مظاهر احلقاة يمؾفا يماحلجارة ،أؾمؼط اًمشاقمر
مشاقمره قمغم احلقاة مـ طمقًمف ،وماحلزن اًمذي أصاسمف اكعؽس قمغم مظاهر احلقاة مجعاء،
اًمصقر وفمقػة مجاًمقة أؾمفؿت
واًمشاقمر يمئقب شمتزاطمؿ أؿمقاىمف إمم مقـمـف .وىمد يمان هلذه ُّ
ذم اإليغال ذم اعمعـك اًمذي وًمد سمقضمقدها .إن مطؾع اًمؼصقدة واًمتؽرار أ َّصمر ذم ـمبقعة
اًمـَّص وذم متؾؼقف ،ومفا هق اًمـَّص خيتؾػ قمـ اعملًمقف مـ اًمؽالم وها هل اؾمتجاسمة
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أيضا :إذ يعقد ويؼرأ ويطقؾ اًمقىمقف واًمتلمؾ ًمقستؽشػ ـمبقعة سمـك
اًمؼارئ خمتؾػة ً
اًمـص.
يمرت ومقفا :وملومادت اًمعؿقم
وىمد ضماءت يمؾؿة (طمجار) كؽرة ذم يمؾ مرة ُذ َ
وأوطمت سملسمعاد دًٓمقة اىمتضاها اًمسقاق اًمعام ًمؾـص ،ومع اًمبعد اًمذي شمقطمل سمف يمؾؿة
(طمجار) سمام حتؿؾف مـ ىمسقة ،ومؼد يمان هلذه اًمؽؾؿة سمعد آظمر يتجغم سماًمدمار اًمذي مل شمسؾؿ
قمؼم
مـف مـطؼة ذم اًمعراق طمتك أصبح يمؾ رء طمجارة :اما دومع اًمشاقمر إمم اًمرطمقؾ .وىمد ّ
اعمبدع سملؾمؾقب خمتؾػ قمـ اعمعتاد ،ومؾؿ يؼؾ :إكف اوطر إمم اًمسػر وآسمتعاد قمـ مقـمـف
سمؾ قمؼم سملؾمؾقب ؿمائؼ مثػم ًمالكتباه وممصمر ذم سمـقة اًمـَّص اًمؽؾ َّقة :اما ضمعؾ اًمؽمايمقب ذم
اًمـَّص حتؼؼ وفمقػة مجاًمقة.
ِ
خر َؾؿل) هذه اإلؾمـادات اجلديدة سمام حتتقيف مـ شمؼديؿ
جبار كدائل َ
وص ٌ
(ح ٌ
وشملظمػم واكزياح قمـ اعملًمقف ،سم ِّثت اًمدهشة ذم كػس اًمؼارئ اًمذي حياول أن جيؿع اًمراسمط
سملم هذه اًمؽؾامت ،ويسعػف اعمطؾع (ٕين همريب).
و ِرجالي ريح ََتقب ِ
افؼػبار
ُ
ٌ
َ
ريح) ومفام دائؿتا اًمتـؼؾ يماًمريح :وهذا اًمتغريب ذم اًمتشبقف و ًّمد
(و ِرجالي ٌ
َ
صقرة ضمديدة ىمامت قمغم اعمباقمدة سملم ـمرذم اًمتشبقف وقمغم اًمغراسمة واًمدهشة ،وشمؽؿـ
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وفمقػة اًمصقرة «يف اف َّطريؼة افتل تػرض هببا ظؾقـبا كق ًظبا مـ آكتبباه فؾؿعـك افذي تعرضف،
ويف اف َّطريؼة افتل َتعؾـبا كتػباظؾ مع ذفؽ ادعـك وكتل َّثر بفَّ ،إَّنبا ٓ تشغؾ آكتبباه بذاتبا ،إٓ
َّأَّنبا تريد أن تؾػت اكتبباهـبا إػ ادعـك افذي تعرضف ،وتػجمكبا بطريؼتفبا يف تؼديؿف»(.)1
وٓ يريد اًمشاقمر أن يرطمؾ :إذ ّ
إن ىمؾبف وقمؼؾف يريدان اًمعراق ًمؽـ ٓ ؾمبقؾ إمم
اًمبؼاء  ،وىمد وضمد اعمؽان اًمذي رطمؾ إًمقف (ىمػار) ومفق ىمد ٓ يؽقن ظماًم ًقا مـ اًمـاس قمغم
وضمف احلؼقؼة ،وشمؼقد هذه اًمؽؾؿة إمم دٓٓت يقطمل هبا اًمسقاق ،ومال مؽان يضاهل
سمؾدهً :مذا ًمـ جيد اًمراطمة واًمسعادة سمعقدً ا قمـف.
معق ًٓ قمغم آؾمتعارة واًمتشبقف واًمتعريػ واًمتـؽػم
أوطمك اًمشاقمر سماعمعـك ِّ
اًمصقر قمام
وؾمقاها مـ شمؼـقات شمقطمل سملسمعاد ومقق كص ّقة ،معتؿدً ا اًمتؽثقػ ،وقمؼمت هذه ُّ
ٓ شمستطقع اًم ُّؾغة اًمعادية اًمتَّعبػم قمـف .و َّ
اًمصقرة وآكزياطمات هتدف إمم
إن حماوًمة حتؾقؾ ُّ
ًمػت آكتباه إمم اجلديد اًمذي أواومتف ،وهذا اجلديد يتؿثؾ ذم آًمقة شمريمقب اًمؽالم وذم
شمؼديام ضمديدً ا ،وذم احلداصمة ِّ
أمرا واؾمع
شمؼديؿ اعمعـك
اًمشعر َّية أوحك آكزياح اًمدّ ٓزم ً
ً

اًمشعر احلديث ..مؼاركة مع ِّ
آكتشار :إذ ـمغك آكزياح قمغم ِّ
اًمشعر اًمعريب اًمؼديؿ اًمذي

( ) كظر َّية اًمؾغة واجلامل ذم اًمـَّؼد اًمعريب ،شمامر ؾمؾقم  ،ص327و.328
1
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يمان ومقف آكزياح حمؽق ًما سماإلومفام أ ّو ًٓ سمقـام ذم احلداصمة ِّ
اًمشعر َّية آكزياح حمؽقم
سماإلحياء(.)1
ّ
(ٕين همريب) ذم ظمصقص ّقة شمريمقب اًمـَّص ،وذم
وشمتجغم إدسم َّقة ذم ىمصقدة ّ
ًمتقن ًمتؾؽ اًمتّؼـ ّقات أداء
وضمقد شمؼـ ّقات
معلم دمؿعفا صالت شمتعاكؼ ّ
مـظؿة ذم كسؼ ّ
َّ
واًمصقر ذم اًمـَّص سمام شمؽتـػف مـ إحياء
وفمقػتفا .وشمتعافمؿ أمهقة اًمقفمقػة ًمؾؽمايمقب
ُّ
ًمؾؿعـك ،وىمد اؾمتخدم اًمشاقمر إًمػاظ اؾمتخدا ًما ضمديدً ا وووعفا ذم ؾمقاىمات ضمديدة،
ومؼد طمنم اًمعديد مـ إًمػاظ وووعفا ذم ؾمقاق همػم متقىمع .و ُيعلم شمعدد اًمؼراءات قمغم
إدراك أهار هذه اإلؾمـادات اجلديدة اًمتل مل شمؽـ قمب ًثا ومل شمؼػ وفمقػتفا قمغم إصمارة
اًمدهشة ومحسب ،وصحقح أن اًمقفمقػة اجلامًمقة هل اعمفقؿـة هاهـا سمقد أهنا ٓ شمؾغل
اًمقفمقػة اًمدِّ ًٓم ّقة :إذ أؾمفؿت اًمتؼـقات إدسمقة ذم هذا اًمـص ذم شمعؿقؼ اعمعـك.

( ) اكظر :اعمدظمؾ إمم اًمتجرسمة ِّ
اًمشعرية ،ؾمعد اًمدِّ يـ يمؾقب ،ص.205
1
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ثباك ًقبا :اف َقطقػة َ
اجل ََمفِ َّقة يف افـَّثر:
[ :]1أبق ح َّقبان افتَّقحقدي

()1

واؽؿركبا
«اف َّؾفؿ ُؿدْ كبا بعزيؿة افراجعغ إػ ببابؽ ،وب ِّق ْض وجقهـبا ظـد مـباجباتؽ،
ْ
ِ ِ
بؿقاد مقاهبؽ ِ
ومـَحؽِ ،
وأمطِر ظؾقـبا شحبائب
ّ
وآوكبا إػ َــَػ َأ ْمـؽ بباألمـ مـؽْ ،
ِ
وخ ِّػػ ظؾقـبا يف ـؾ األمقر افتَّقـ َّؾ
افسبقؾ إفقؽَ ،
ُجقدك و َظ ْطػؽَ ،و َو ِّؾؼـبا ألؿصد َّ
ِ
وخ ْذ
وذدكبا ظـّباُ ،
ظؾقؽِّ ،
وشفؾ ظؾقـبا ض َ
الب مبا أظدَ ْدتَف ألوفقبائؽ فديؽ ،واش ُؾ ْبـبا مـَّباِّ ،
احتجباجبا .وٓ تماخذكبا
متفؾـبا ببافتَّطباول
فـبا ،وب ِّؼـبا ظؾقـبا .وٓ تقافـبا ببافـِّعؿ
اشتدراجبا ،وٓ ِّ
ً
ً
صدر افـباس أصتباتًبا إفقؽ،
وجدْ ظؾقـبا بؽرمؽ إذا
بقباتًبا( ،)2وارمحـبا إذا ِِصكبا
ورؾباتًباُ ،
َ
ظظبامبا ُ
ً

( )1أسمق طم ّقان اًمتّقطمقدي :قمكم سمـ حمؿد سمـ اًمعباس ،ؿمػمازي إصؾ ،يمان متػــًا ذم مجقع اًمعؾقم
مـ اًمـَّحق واًم ّؾغة ِّ
واًمشعر وإدب واًمػؼف واًمؽالم قمغم رأي اعمعتزًمة ،ويمان ضماطمظ ًّقا يسؾؽ ذم
اًمصقومقة وومقؾسقف إدسماء وأديب اًمػالؾمػة ،وحمؼؼ اًمؽالم وإمام
شمصاكقػف مسؾؽف ،وهق ؿمقخ ذم ّ
اًمرومل ،ص1923و.1924
اًمبؾغاء .اكظر :معجؿ إدسماء ،ياىمقت احلؿقي ّ
( ) َسمقاشمًاً :
ًمقال .يؼصد قمغم ِهم ّرة.
2
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وأ ْك َظر( )1فـبا مـ أكػسـباَ ،
أرحؿ بـبا مـَّباَ ،
وأ ْف َطػَ
و َّـ ْؾـبا ُـ َّؾـبا وظؾقؽ َض َرحـبا ُـ َّؾـبا ،يبا َمـ هق
ُ
بـبا مـ آببائـبا وأمفباتـباْ .ام ُح ظـبا صػباتـبا بباشتقالئؽ ،تؿ خ ّؾـبا ظؾقؽ ؾقؽ بقٓئؽ.
يبا هذا! اشؿع فغة أخرى ظذ وجف افتَّعقيض ،مسمجة ببقبان مـسقب إػ
ً
حيبار ف ُّبؽ مـف حتَّك تبؼك
مدهقصبا ،وبغ واضح ُي ِعزُّ
ََص ْ
ف ؾقفبا بغ ُم ْب َفؿ ُ
افتؾخقص ،وت َّ
كػسؽ حتَّك ت َْرؿك َمـْ ُع ً
قصبا.
يبا هذا! إذا ذـرتف ؾباذـره واجدً ا بف .إذا وجدتف(ِ ِ )2
أن ِّ
ـر
ـرا فف .ظذ َّ
افذ َ
ؾجد ذ ً
أيضبا ،وفؽـ مـ كباحقة آشتػبادة.
أيضبا .وفؽـ مـ كباحقة افعببادة .وافقجد ذـر ً
وجدٌ ً
فؾسَمت ـؾفبا ببافزهق .ؾنذا
وافقجد ُم ْس َتغ ِْرق ِّ
فؾصػبات ـ ّؾفبا ببادحق ،وافذـر ُم ْس َت ْػ ِر ٌش(ِّ )3
افذاـر ؿد يذـر وهق ؽر واجد
ألن
اصطرع افذـر وافقجد ـباكت افغؾب ُة فؾقجد؛ َّ
َ
أن هذا افذـر فقس مـ مراشؿ افؾسبان ،وٓ مـ
وافقاجد ٓ ُيد إٓ وهق ذاـر .ظذ َّ
مـباشؿ افػؽر ،وفؽـف َّأول مـ ادذـقر ،و ثبان مـ َّ
ؾلمبا افقجد ؾرتػع ظـ َتديده
افذاـرَّ .

( ) َك َظره واكتظره وشمـ ّظره :شملكّك قمؾقف.
1

( ) مـ اًمقضمد ،ومِ ْعؾفَ :و َضمد ،جيِد.
2

( ) أي يستعروفا ويبسطفا.
3
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احلؼ بِغشقبان( )1روحباِّن ،ومبباذة
بـظؿ فػظ ،وترتقب حرف؛ ألكَّف صقت مـ حرضة ِّ
ر َّبباك َّقة ،وإذا واَف َّ
تقَف( )2فقستقَف ،وإذا اشتقَف ؾؼد ظال ظذ ادراد وأوَف(.)3
يبا هذا ومبا وصػل فؽ افذـر بغرائبف ،وافقجد بغقافبف ،ومبا يدور ظؾقفَم بحقافبف
وجقادبف( ،)4وأكت إػ أن تذوق حالوة رـقظؽ وشجقدك بصدق اف ِّـ َّقة وضفبارة اف َّطقية
أحقج  ،وبَم ظباد ظؾقؽ مـ ذفؽ أهبك وأهبج! وفؽـ مبا أصـع! َّ
فعؾ وصػل اشساق يل،
ُ
ٌ
ظع .وإذا ـبان تدبري إػ ؽري ،ؾسقئتل
واظتقباق مـِّل ظذ مبا هق ّ
أخص يب وأجدى ّ
وحسـتل تشسـبان يف احلدوث  ،وتعتزيبان إػ ادشقئة ،وإن ـباكتبا تػسؿبان يف آشؿ،
ؽ هق أرس ،ومـ َأ ْ ٍ
رس هق َؾ ٌّ
وتتببايـبان ببافـَّعت .ؾقبا ظج ًببا مـ َؾ ّ
ؽ ،ومـ ختؾقة هل حَص،
ت بؽباف أو مقؿ ،أو بحباء أو بجقؿُ ،ؾ ِد َم( )5ؾقك بؽ ُؾ ّض،
ومـ َح َْص هق ختؾقة! ؾنن َك َب ْس َ
( ) أي :واردِ :مـَ :هم ٌِم إمر :سماذه.
1

( ) أورم ومالكًا طم َّؼف :أقمطاه واوم ًقا :وواوماه واؾمتقوماه ،وشمق ّوماه :أي أقمطاه واوم ًقا.
2

( ) أورم :زاد وأذف.
3

( ) احلاًمب :ما ُيدِّ ُر ويعطك ،واجلادب :اعماطمؾ.
4

( ) َومدَ م وماه وقمؾقف ِ
سماًمػدام وومدَّ م :ووعف قمؾقف .واًمػدام (يمؽتاب وؾمحاب وؿمدّ اد) رء شمشدّ ه
5

اًمسؼل.
اًمعجؿ واعمجقس قمغم أومقاهفا قمـد َّ
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وردم ـ ِّػؽ بؾ ّ
رض( .)1ؾال َج َر َم ٓ إصبارة وٓ ظببارة ،إٓ ظذ وجف آشتعبارة واإلظبارة؛
واهلل ادستعبان!» (.)2
**********
يسقد اًمطاسمع اًمديـل قمغم كص اًمتقطمقدي :إذ يؼقم قمغم اًمدقماء واًمتقؾمؾ ًمإلًمف ،
ويبدأ اًمـص سمـداء (اًمؾفؿ) ومـ صمؿ يتتامم اًمدقماء واًمؽمضمل سمعدة أؾماًمقب ،ومام وفمقػة ذًمؽ
ذم اًمـَّص؟
يؾتؿس اًمتقطمقدي سمدقمائف شمؼـقات ؿمتّك ،وشمؾؽ اًمتؼـقات شمتسؼ ومقام سمقـفا ظماًمؼ ًة
كصا يؿقج سمإدسمقة( :اف َّؾفؿ ُؿدْ كبا بعزيؿة افراجعغ إػ ببابؽ) ،ومؾؿ شمستخدم (سماسمؽ قمغم
ًّ
احلؼقؼة) وإكام حتقؾ إمم دًٓمة أظمرى يؼتضقفا اًمسقاق ،وهل ما ؾمامه اجلرضماين سمـ( :معـك
اعمعـك).
(ب ِّق ْض وجقهـبا ظـد مـباجباتؽ) ًمقس اعمعـك اًمظاهر هق اعمراد ذم هذا اًمؽمايمقب،
وإكام معـك اعمعـك  :شمؾؽ اًمدًٓمة اعمستؽمة :إذ ِّ
يصكم اًمتقطمقدي ًمقعقــا اهلل قمغم طمسـ
ٍ
راض قمـا ،ومال كستحل مـ ىمبح هائركا وقمالكقتـا،
إومعالً :مـدقمق اهلل ويمؾـا يؼلم سملكف
اًمرض :اًمدَّ ُّق واجلَرش .وردم اًم ُّث ْؾؿة :ؾمدَّ ها يمؾفا .وشمر ّدم صمق َسمف :رىمعف.
() ّ
1

( ) اإلؿمارات اإلهل َّقة ،أسمق طم ّقان اًمتّقطمقدي ،ص216و217و.218
2
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وىمد يمـَّك سمؼقًمف( :ب ِّق ْض وجقهـبا) قمـ طمسـ إومعال واًمعبادة اًمتل دمعؾ اإلكسان ً
مؼبال
سملم يدي اهلل دون أن يـتاسمف ؿمعقر اًمذكب كتقجة شمؼصػمه ،ىمد يمان هلذه اًمؽـاية وفمقػة
مجاًمقة دمؾت ذم شمعؿقؼ اعمعـك اعمراد وشمقيمقده ،مقطمقة سم ٍ
ؿعان يمثػمة.
ِ ِ
«اؽؿركبا بؿقاد مقاهبؽ ِ
ومـَحؽِ ،
وأمطِر
ّ
وآوكبا إػ َــَػ َأ ْمـؽ بباألمـ مـؽ ْ
ْ
وظ ْط ِػؽ» شمتسؿ اًمصقر سماًم َّتؽثقػ ،ومؼد أدى اعمجاز هاهـا وفمقػة
ظؾقـبا شحبائب ُجقدك َ
واًمصقرة مؽقن
مجاًمقة متثؾت ذم آظمتزال واحلذف :اما يضػل قمؾقف ـماىمة شمعبػمية،
ُّ
رئقس وًمبـة أؾماؾمقة مـ ًمبـات اًمـَّص شملسمك أن شمؽقن وفمقػتفا اًمزيـة ومؼط .وسمـك ومؽرشمف
قمغم آؾمتعارة اًمتل يمؾام يماكت اًمعالىمة سمعقدة سملم ـمرومقفا ازدادت أدسمقتفا قمغم أن ٓ شمبؾغ
طمد اإلهبام.
«وأكت إػ أن تذوق حالوة رـقظؽ وشجقدك بصدق افـِّ َّقة وضفبارة اف َّطقية
أحقج» أصمارت إواومة (اًمذوق) و(احلالوة) إمم اًمريمقع واًمسجقد إرحيقة ودقمت إمم
ُ
اًمتلمؾ واًمتػؽر كتقجة اظمتالف هذا اًمؽميمقب وظمروضمف قمـ اعمعـك احلؼقؼل ًمؾذوق،
وماًمذوق يرشمبط سماًمؾسان ،وهاهـا متعؾؼ سماجلـان :..ؿمبف اًمريمقع سمطعام يذاق ،قمغم ؾمبقؾ
شمقؾمؾ إًمقف
آؾمتعارة ،هذه احلالوة متحصؾة مـ ومقض قمطاء اهلل اًمذي يؿـ سمف قمغم مـ ّ
ِ
يػض إمم اًم َّؾػظ اعمستؽم إومضا ًء
ًمصقرة ذم أن اًم َّؾػظ اًم َّظاهر مل
سماًمدقماء .وشمظفر أمهقة ا ُّ
مباذا ،ومؼد ومتح اعمجال ًمؽشػ كؼاط آًمتؼاء سملم يمال اعمعـقلم ،و«افؽؾَمت وادقاؿػ
ً
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افتل تدخؾ يف بـباء آشتعبارة تلخذ يف ضقء ؾباظؾ ّقة اخلؾؼ اف ُّؾغقي –معـك جديدً ا فقس
أن شقباق آشتعبارة أو آكطبباظبات
هق_ َّ
ببافضبط_ معـباهبا اف ُّؾغقي أو ادعجؿل].ـَم[ َّ
تغقرا جقهر ًّيبا
يقشع مدفقل افؽؾَمت األصع وحيدث
وآرتبباضبات افؼبائؿة حقهلباِّ ،
ً
ؾقف»(.)1
سمام َّ
أن اًمـَّص يؼقم قمغم اًمدقماء ،ومؼد همؾبت أومعال إمر اًمتل ظمرضمت قمـ معـك
إمر احلؼقؼل إمم أهمراض أظمرى شمـاؾمب اعمؼام :إذ شمٌم سمخصقصقة اًمعالىمة سملم اًمرب
واًمعبد ،وشمعؽس احلاضمة اًمؽبػمة ًمعقن اهلل وقمطاياه .وىمد أًمح اًمتقطمقدي قمغم كقؾ روا
اًمرمحـ سمؽمايمقب ؿمتك ،ومقفمػ صقغة إمر ًمؾتعبػم قمـ طماضمتف اًمؽبػمة هلل شمعامم مثؾ:
شفؾ ظؾقـبا
افسبقؾ إفقؽ ،و َخ ِّػػ ظؾقـبا يف ـؾ األمقر افتَّقـ َّؾ ظؾقؽ ،و ِّ
« َو ِّؾؼـبا ألؿصد َّ
ِ
وجدْ ظؾقـبا بؽرمؽ
الب مبا أظدَ ْدتَف ألوفقبائؽ فديؽ ...،ارمحـبا إذا ِِصكبا
ورؾباتًباُ ،
ض َ
ظظبامبا ُ
ً
إذا صدر افـباس أصتباتًبا إفقؽ» ،وىمد ظمرج إمر إمم معـك اًمدقماء .وإن همؾبة ومعؾ إمر
قمغم هذا اًمـص شمـاؾمب ـمبقعة اًمـص (اًمدقماء) مـ كاطمقة وشمعؽس رهمبة مؾحة قمـد
اًمتقطمقدي ذم اًمتؼرب إمم اهلل شمعامم ويمسب رواه.

( ) كظر َّية اًمؾغة واجلامل ذم اًمـَّؼد اًمعريب ،شمامر ؾمؾقم ،ص.322
1
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اشتدراجبا ،وٓ
ويتتامم اًمـفل ،وصقغتف (ٓ) و(اًمػعؾ اعمضارع) :مثؾ ٓ( :تقافـبا ببافـِّعؿ
ً
احتجباجبا ،وٓ تماخذكبا بقباتًبا) وظمرج اًمـفل إمم اًمدقماء ،وإن هذه
متفؾـبا ببافتَّطباول
ِّ
ً
أيضا يؾحظ اًمـداء اًمذي يشعر
إؾماًمقب اإلكشائقة شمبعث احلققية واحلريمة ذم اًمـَّصً .
سمؼرب مؽاكة اعمـادى معـق ًيا ،وماعمـادى سمعقد مؽاكًا ًمؽـف ىمريب ىمؾ ًبا.
إن اًمقفمقػة اجلامًمقة ًمؾصقر واًمؽمايمقب اًمتل اؿمتؿؾ قمؾقف اًمـص مـحتف إدسم َّقة،
أيضا وفمقػة دًٓمقة ضمعؾت اعمعـك أقمؿؼ وآيمد ،ومػل اًمـّثر شمعؾق
وىمد أدت هذه اًمتؼـقات ً
اًمقفمقػة اًمدًٓمقة :ذًمؽ أن اًمدًٓمة مفؿة ذم هذا اجلـس إديب.
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[ :]2زـريبا تبامر

()1

ؿصة (ؿز ٍ
خباو)
ّ
«ـبان اجلـرال رج ً
ال ذا رئتغ ومعدة وأمعباء ؽؾقظة وأمعباء دؿقؼة وـبد وذايغ مألى
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
يقمبا يف مزرظة فسبقة افبؼر وافغـؿ أو يف مستشػك فؾؿعقؿغ وادسـغ .وـبان اجلـرال
ً
صغرا حيباول افطران وخيػؼ،
ظصػقرا
صبارمبا ـثر آـتئباب ٓ ،يبتفج إٓ حغ يتخقؾ
ً
ً
ً
وٓ يبتفج إّٓ حغ يتخقؾ جـقده ادطقعغ ألوامره حيتؾقن افؼرى واددن متـباؾسغ ظذ
هدمفبا وؿتؾ شؽباَّنبا ،وٓ يبتفج إّٓ حغ يتخقؾ أكّف يزود جـقده بلشؾحة ؿبادرة ظذ إببادة

( ) زيمر َّيا شمامر :أديب ؾمقري وصحػل ويماشمب ىمصص ىمصػمةُ ،وًمد سمدمشؼ قمام ،1931يمتب
1

مجت يمتبف
اًمؼصة اًمؼصػمة واخلاـمرة اهلجائقة اًمساظمرة  ،واًمؼصة اعمقضمفة إمم إـمػالُ ،شمر َ
اًمؼصصقة إمم اإلكؽؾقزية واًمػركسقة واإلؾمباكقة واإليطاًمقة واًمبؾغارية واًمروؾمقة وإعماكقة .مـ أهؿ
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.
صعرا جديدً ا أشقد بدأ يـبت يف
وابتفج يف أحد األيبام
ً
ابتفباجبا خمتؾ ًػبا حغ تـ َّبف إػ أ َّن ً
رأشف وحيؾ ّ
افشعر افؼؾقؾ األصقب ،وتبباهك بف دفق ً
ُمؾ ِّ
ال ظذ افرجقفة وظقدة افشبباب.
وتزايد كؿق صعر جسؿف مغط ًقبا اجلؾد بطبؼة ـثقػة خشـة ،وتبدَ ل صؽؾ وجفف تدرُي ًقبا.
َ
وأحس بؼقة ؽبامضة َتتباح ـؾ
يستسؾؿ فؾـّقم ،ؾلخػؼ،
وحباول يف إحدى افؾقبايل أن
َّ
َ
جسده ،ؾؼػ َز مـ رسيره ،ومت َّطك أمبام ادرآة وهق يـظر إفقفبا مؾق ًبا ،ؾرأى أكَّف ؿد صبار ضب ًعبا
ذا مفبابة مغطك بشعر ـثقػ ،واشتحبافت أطػبار يديف إػ خمبافب وأشـباكف وأَضاشف إػ
َّ
ؾباكؼض ظذ ظـؼ زوجتف افتل ـباكت
أكقباب .ؾباشتؿتع بتبدّ فف ،ودمهف جقع ٓ يؼباوم،
كبائؿة ،وؿتؾفبا ؿبؾ أن تصحق ،وفؽـف مل يستسغ حلؿفبا ادسهؾ افؼباد ،ؾسـفبا مشؿئزًا،
وأ ِ
افرضقع ادبتسؿ إببان كقمفُ ،
ب بؾحؿف اف َّطبازج افغض.
ظج َ
ووثب ظذ ابـفبا َّ
وـبان أحد حراس اجلـرال واؿ ًػبا خبارج ؽرؾة افـّقم مشدود افؼبامة وإصبعف ظذ
زكباد بـدؿقتف تله ًببا ألي حدث ضبارئ ،ؾبقؽت بضبع خيرج مـ افغرؾة مؾ ّطخً با ببافدمباء،
احلراس مضطربغ متصباحيغ،
ؾببادر إػ إضالق افـَّبار ظؾقف ،وأرداه ؿتقالً ،ؾساـض بؼقة ّ
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بلن افضبع أـؾف
وظثروا ظذ بؼبايبا افزوجة وابـفبا ،ومل يعثروا ظذ اجلـرال ،ؾسباد اظتؼباد ّ
بلـؿؾف ،ومل يسك مـف مبا حيتباج إػ ؿز»(.)1
**********
ًمؼل َطمتػف قمغم يد ضمـقده اًمذيـ ـماعما
اًمساسمؼ َّ
ىمصة ضمـرال فمامل َ
يعرض اًمـَّص َّ
درهبؿ قمغم اًمؼتال واًمعـػ ،وىمد سمدأ اًمؼاص سمقصػ إقمضاء اًمداظمؾقة ًمؾجـرال «ـبان
اجلـرال رج ً
ال ذا رئتغ ومعدة وأمعباء ؽؾقظة وأمعباء دؿقؼة وـبد وذايغ مألى ببافدم
األمحر» ،ما يشعر –سمداية -سمعبث ّقة اًمقصػ :ومفذه إقمضاء ٓ ختتؾػ قمـد يمؾ اًمبنم ،وما
يؿقز هذا اجلـرال مـ ؾمقاه مـ اًمرضمال مفـتف ومؼط :إذ يعؿؾ ضمـر ًآ ذم ضمقش حمارب.
شمتاسمعت ومقام سمعد اًمصػات اًمـػسقة ًمؾجـرال ومفق «ٓ يبتفج إٓ حغ يتخقؾ
صغرا حيباول افطران وخيػؼ ،وٓ يبتفج إّٓ حغ يتخقؾ جـقده ادطقعغ
ظصػقرا
ً
ً
ألوامره حيتؾقن افؼرى واددن متـباؾسغ ظذ هدمفبا وؿتؾ شؽباَّنبا ،وٓ يبتفج إّٓ حغ
يتخقؾ أكّف يزود جـقده بلشؾحة ؿبادرة ظذ إببادة مئبات األفقف يف ثقان ،ؾال حيباوفقن
ٍ
وتشػ»ّ ،
إن شمؽرار أؾمؾقب اًمؼٍم «ٓ
اشتخدامفبا حتك ٓ حيرمقا ؿتؾ أظدائفؿ ببطء

( ) احلٍمم ،زيمريا شمامر ،ص173و. 174
1
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يبتفج إٓ حغ» يدل قمغم ىمسقة هذا اجلـرال ،ومفق خمؾقق يماًمبنمً ،مؽـ يػؼد معاين
اإلكساكقة ،ومحب اًمؼتؾ ىمار ذم ىمؾبف.
كحك طماًمة اًمؽآسمة قمـف هق فمفقر ؿمعر أؾمقد ذم رأؾمف ومػرح سمف :إذ رأى ومقف
وما َّ
دًمقال قمغم قمقدة اًمشبابَّ .
ً
إن هذه اًمتػاصقؾ شمدومع اًمؼارئ ًمققاصؾ اًمؼراءة ،ومتؽؿـ اجلدة
ذم أومؽار هذا اًمـص ،وذم اًمتشقيؼ اًمذي يبعثف ذم اًمؼارئ .وىمد «تزايد كؿق صعر جسؿف
مغط ًقبا اجلؾد بطبؼة ـثقػة خشـة ،وتبدل صؽؾ وجفف تدرُي ًقبا .ؾرأى أكّف ؿد صبار ضب ًعبا»،
مل يؽـ اًمتغػم اًمذي طمؾ هبذا اجلـرال مدقماة ًمؾحزن أو اًمضجر ،ومؼد «اشتؿتع بتبدفف،
ودمهف جقع ٓ يؼباوم ،ؾباكؼض ظذ ظـؼ زوجتف افتل ـباكت كبائؿة... ،ووثب ظذ ابـفبا
افرضقع ُ ،...
وأظجب بؾحؿف افطبازج افغض».
عرض سملؾمؾقب ضمديد ،يؼقم قمغم
ظمالل ىمراءة اًمؼصة دمذسمـا إومؽار اًمتل ُشم َ
اإلحياء واًمتخققؾ ،وشمؽمى إطمداث اًمعجقبة ًمتـتفل اًمؼصة سمؿؼتؾ اجلـرال قمغم يد
ضمـقده ،هذا اجلـرال اًمذي يمان يستؿتع سمؼتؾ إسمرياء ،ىمد ُطم ِر َم مـ أسمسط طمؼقق اعمقت
بلن افضبع أـؾف بلـؿؾف ،ومل يسك مـف مبا حيتباج إػ ؿز»،
وهل اًمدومـ :إذ «شباد اظتؼباد َّ
وير ّدكا اًمسطر إظمػم مـ اًمؼصة إمم قمـقاهنا (ىمؼم ٍ
ظماو).
اًمؼصة قمغم ضماكبلم ضماكب إسمالهمل/دٓزم ،وضماكب ومـِّل ،ويمال اجلاكبلم
وشمؼقم ّ
مفامن ،وهمرض اعمبدع هق شمقصقؾ ومؽرة ًمؽـ سمتؼـقات ومـقة :إذ شمسفؿ هذه اًمتؼـقات ذم
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شمؽثقػ اًمدًٓمة وشمعؿقؼفا وذم ضمذب اًمؼارئ .وىمد مقز اًمشؽالكققن سملم ومحقى اًمؼصة
معقؿة) أو
(اًمػؽرة اعمراد شمقصقؾفا) وـمريؼة سمـاء اًمؼصة( )1اًمتل شمستخدم شمؼـ ّقات «( ّ
(ممخرة) فؽل تُبؼل اكتبباهـبا مشدو ًدا إفقفبا» (.)2
ِّ
و ىمد ُسمـل اًمـَّص سملؾمؾقب ومـِّل ضمعؾ هذا اًمـص يـتسب إمم إدب ،واهلدف ذم
اًمـُّصقص اًمـثرية إدسمقة هق شمقصقؾ ومؽرة سمغالف مجازم ،ومقسعك اعمبدع إمم اًمتَّعبػم
يمثػما« ،..وـَم يتجـب افؽباتب تؼرير
سملؾمؾقب همػم قماديً ،مؽـ ٓ يؼؽمب مـ اًمغؿقض ً
صػبات صخصقباتف ُيب أن يتجـب ـذفؽ تؼرير ادعـك ،ؾبادعـك يف افؼصة ُيب أن يـؿق
مـ بدايتفبا حتك يبؾغ ؿؿتف يف َّنبايتفبا وٓ يؿؽـ أن يػفؿ إٓ مـ جمؿقع افؼصة ،ؾنذا
احتقى جزء مـفبا ظذ ادعـك دون األجزاء األخرى ؾنن ذفؽ معـباه أن افؼصة ٓ تصقر
ً
متؽبامال فف وحدة»(.)3
حد ًثبا

( ) اكظر :كظر َّية إدب ،ريـقف ويؾقؽ وآوؾمتـ وارن ،ص300و.301
1

( ) كظر َّية إدب ،شمػمي إيغؾتقن ،ص.15
2

( ) اًمؼصة شمطقرا ومتر ًدا ،يقؾمػ اًمشاروين ،ص.43
3
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وىمد متريمزت ىمصة (ىمؼم ٍ
ظماو) قمغم ؿمخصقة حمقرية (اًمضاسمط) وؿمخصقات
صماكقية (اًمزوضمة واسمـف اًمروقع واحلراس) ،وىمد اسمتعد اعمبدع قمـ اًمطرح اعمباذ ًمػؽرشمف،
ومفق أراد أن يقصؾ ومؽرة مع َّقـة ًمؽـ سملؾمؾقب ومـِّل ،معتؿدً ا اًمتؽثقػ واإلحياء :إذ ٓ
ً
وصقٓ إمم اعمدًمقٓت اعمستؽمة،
يقصؾ إمم اعمعـك اعمراد إٓ سمعد إكعام اًمـظر ذم اًمدوال
وسمعد ىمراءة اًمـص سمرمتف :إذ آرشمباط ىمقي سملم إومؽار ...يتقوح ذم اًمـفاية يمقػ يمان
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 شمؼـ َّقات قمدة أؾمفؿت ذم
شمشقيؼ اًمؼارئ وضمذسمف ودومعف إمم مقاصؾة اًمؼراءة ،واًمعالىمة سملم مؽقكات اًمـَّص
رضورية ومؼد شمسفؿ ذم ظمؾؼ وفمائػ ضمديدة .وشمعؾق اًمقفمقػة اًمدًٓمقة ذم هذا اًمـص،
وهذا ٓ يؾغل اًمقفمقػة اجلامًمقة اًمتل ًمقٓ هقؿـتفا عما اكتسب هذا اًمـص إمم إدب.
إن إدب –ومفام يمان اعمسعك ًمؾتـظػم ًمف -يبؼك مـ اًمعؾقم اإلكساك ّقة اًمتل شملسمك
اًمتؼعقدً :مذا أي شمعامؾ مع إدب مـ إومضؾ أن ُيدرج وؿـ إـمار اعمؼارسمةِّ ،
كص
ومؾؽؾ ٍّ
تقصؾ إًمقف مـ شمـظػم
شمقصؾ و ُي ّ
أديب ظمصقصقتف :وماًمـسب ّقة ذم إطمؽام هل إؾماس ومقام ّ
ًمألدب.
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نتائجُ البَحث

1

ىتائجُُالبُحث

2

ٍ
افـجرجاين ن
وافشؽالكقغ
نَ
تبغ من خالل افدِّ راشة وجو ُد تشاهبات كؼد نية بغ ُ

3

تشاهبات ٓ تعو ُد إػ اف نتلثر واف نتلثر وا ِّضالع افغرب ظذ ؾؽر افعرب؛ إذ
افروس ،وهي
ٌ

4

إن شبب اف نتشابه بغ اف نطرؾغ ِ
ّ
يرج ُع إػ ضبقعة ادادة اددروشة (إدب) وخصوص ِّقة

5

افـنص إديب؛ ذفك ن
أن إدب ظؿو ًما يتؿ نقز بطريؼة ترـقبه ادختؾػة ،ؾطبقعة ادوضو ِع

6

ٍ
أؾؽار ومعاجلتفا ظذ كحو مشابه ،بغض افـنظر ظن ادجتؿعات
ضرح
ادعا َفج اشتؾزمت َ

7

آختالف ذم ضريؼة بـاء افؽالم إديب هو مدار اف نتـظر وافبحث
وافزمان؛ فذا ـان
ُ
ن

8

ظـد ـال اف نطرؾغ.

9

وقدُاىتهىُالبحثُإىلُالنَّتائجُاآلتوةُ:

10

ٍ
ٍ
افـجرجاكقة ن
وآختالف ذم
ـثرة
أمور
وافشؽالك نقة ذم
ُ
 افتنشاب ُه بغ افرؤيتغ ُ

11

ِ
ُ
اختالف افعصور واختالف
وآؾساق إػ
آختالف
بعض إمور ،ويعو ُد هذا
ُ

12

ؾافـجرجاين صفد اخلالف ادستعر ذم زمـه بغ اف نؾػظ
افـنؼد افذي شبق وجودمها؛
ُ

13

وادعـى ،ومقل افـ نؼاد إػ تػضقل أحدمها ظذ أخر ،ؾجا َء ف ُقؾغي هذا اف نتػضقل.

14

ـام أ نكه ـان ذم ظرص صاظت ؾقه افدِّ راشات افؼرآك نقة ،ؾدرس خصوص نقة افؽالم

15

فقبغ شحر افؼرآن افؽريم.
إديب؛ ن
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1

ظول ظذ افؾغةً ،
ثم ن
ؾضال
إن اكتشار أؾؽار ظامل افؾغة افػركيس دي شوشر افذي ن

2

افسقاؿقة افتي مل تعد صاحلة فدراشة افـصوص
ظن افـنظرة افعا نمة إػ افـنظر نيات ِّ

3

افشؽالين .وؿد اشتـد ن
إدب نقة ،ذفك ـ ّؾه أشفم ذم كشوء افػؽر ن
افشؽالكقون إػ افـنص

4

افسائدة ذم افتنعامل مع افـصوص؛ ؾؼد
افسقاؿقة ن
وافدِّ راشات اف ِّؾساك نقة راؾضغ افـنظرة ِّ

5

جل َامف ِ نقة فؾعؿل إديب ،ن
افسابؼة ن
وادمفت إػ
فؾشؽالكقغ ظن َ
افوطقػة ا َ
ابتعدت ادـاهج ن

6

ـي ن
تعز ظن ذااها،
افشؽالكقون بإدب بوصػه فغ ًة ِّ
ما هو خارج افـنص ،من هـا ُظ َ

7

مفتؿغ بػؽرة إدب نقة وبوطائف اف ِّتؼـ نقات افتي حتؼؼفا.

8

 ن
إن افـنظر إػ خارج افـنص ذم أثـاء حتؾقؾه وافتنعويل ظذ كػسقة ادبدع وجمتؿعه

9

وثؼاؾته ،جعل افـنظرة إػ ضبقعة افـنص إديب افذي يؼوم بافؾغة ؽائؿة ،وافؾغة هي

10

كعول ظؾقفا وظذ وطقػتفا
افرئقس فؾـنص إديب ،وفدراشته جيب أن ِّ
ِّ
ادؽون ن

11

اجلامفقة.

12

افـجرجاين ن
وافشؽالكقغ بافؾغة ،واكطالؿفم مـفا ذم اف نتـظر
ويؾحظ اهتامم ُ

13

واف نتحؾقل ،وتبقغ أمه نقة اف نتعويل ظذ افؾغة ذم افتحؾقل واشتحافة أن يصـع ادعـى

14

إدب ،ؾام يصـع إدب افوطقػة اجلامفقة فؾتؼـقات ادوجودة ذم افـص ،بقد ن
أن

15

افـجرجاين أظؿق ،ؾؼد وفج ذم داخل افـنص ووظى أن ؿقؿة افتؼـقات
كظرة ُ

16

تؼديام جديدً ا ،راب ًطا ذم بحثه ذم
إدبقة ترتبط بؿؼدراها ظذ تؼديم ادعـى
ً
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1

جل َامف ِ نقة بغ اف نؾػظ وادعـى ،بخالف ن
افشؽالكقغ افذين وؿػوا ظذ ظتبات
َ
افوطقػة ا َ

2

افـصوص جاظؾغ افؾغة وشقؾ ًة وهدؾ ًا.

3

 ثؿة تعافق ذم افػؽر بغ اجلرجاين وافشؽالكقغ ذم مصطؾحي (معـى ادعـى)

4

افـجرجاين ذم كظر نية افـنظم (افط َ
رق ادخصوص َة) فؾؽالم
و (إدب نقة)؛ إذ ّ
يوض ُح ُ

5

افـجرجاين هو افؽشف ظن إظجاز
افتي دمع ُؾه مم نق ًزا من شواه .وإن ـان هدف ُ

6

افؼرآن افؽريم ،إٓ أكّه اختذ من ِّ
افشعر تؽلة فقصل مـفا إػ اإلظجاز من خالل

7

ِ
ِ
ُ
يب،
ضريؼة
يبحث ذم
تبقان ؾؽرة أن افؽالم مستويات ،وهو
ترـقب افـنص إد ِّ

8

ويدفل ظذ ما توص َل ِ
ِ
ُ
بقاين وـال ٍم
إفقه من
خالل ادوازكات افتي ظؼدَ ها َ
ن
بغ ـال ٍم ٍّ

9

ٍ
ػة وبتؼـق ٍ
بطريؼة مؽ نث ٍ
ٍ
َ
فقؼول :ن
إن ِّ
خمتؾػة تم ِّدي وطقػ ًة مجاف ّقة
ات
يعز
ظادي،
ّ
ٍّ
افشعر ِّ ُ

10

ٍ
كاحقة أخرى
تؽؿن ذم ضريؼة بـاء افتِّؼـ نقة من كاحقة وباتِّساؿفا مع افـنص ـ ِّؾ ِه من
ُ

11

يوضح ظبد افؼاهر من خالل
وأيضا بام أضاؾ ْت ُه إػ ادعـى من مبافغة وتلثر وهباء ،و ِّ
ً

12

مؼاركته بغ افتعابر ِّ
افشعر نية وشواها أمه نقة تؾك افتؼـقات وأثرها ذم ادعـى؛ مما

13

يعـي ظدم تـحقته فؾؿعـى ذم أثـاء دراشته ،ؾؾو اشتخدمت هذه افتؼـقات ذااها ذم

14

ـالم ظادي دا أ ندت وطقػة مجافقة ودا ـان هلا أثر ذم ادتؾ ِّؼي ،ؾؾم تؽن افؼضقة ظـد

15

مغرب ظن إشافقب افعادية،
ُ
افـجرجاين ؾؼط ذم تغريب افؽالم/أشؾوب ّ
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1

ؾؾؾؿعـى أمهقة ذم هذا افتغريب أو آختالف؛ أي هو اختالف صؽع يعطي

2

أيضا اختالف ذم ظرض ادعـى وتلثره ذم افؼارئ..
خصوصقة فؾـص ،وهو ً

3

أما ن
افشؽالكقون افروس ؾؼد اشتخدموا مصطؾح إدب نقة افتي حتاول

4

افؽشف ظن آشتعامل اخلاص فؾغة افذي هيبفا أدب ّقتفا ،وجيعؾفا تغاير افؾغة

5

افعادية ،ورأوا أن ادؽوكات افصاكعة فألدبقة تؼوم بوطقػتفا اجلامفقة افتي تتحؼق

6

باتِّساق هذه ادؽوكات مع بعضفا ومع افـنص ظؿو ًما .ويرى افشؽالكقون أن

7

افعؿل إديب هو جمؿوظة من افتّؼـ ّقات افتي ُتزيح آظتقاد ّية ظـه ،وادفم هو إثر

8

ادغرب أو افـّازع فألفػة ،وما يصـع إدب هو ضريؼة بـاء افـص؛ إذ هدؾوا إػ
ّ

9

افوطقػة اجلَ َامف ِ نقة ذم مـح افـنص
معرؾة خصوص ّقة اخلطاب إديب مؾحغ ظذ أمهقة َ

10

أدبقته.

11

 ومل ِ
ِّ
افشعر ـبر ظـاية ،ؾؾقس ِّ
يعط ظبد افؼاهر ادعـى ذم ِّ
فؾحث
افشعر مقداكًا

12

حلسن ذم
ظذ إخالق أو كؼل افواؿع أو كؼ حؽؿة ،وما شوى ذفك ،...وإكنام ا ُ

13

متـحه ذفك
ترـقبه افػريد ،وكظؿه افرؾقع وبام يشتؿل ظؾقه من افصور إدب نقة افتي ُ

14

افسحر .وهـا يؾحظ هذا افتواصج مع ن
افشؽالكقغ افذين ظزفوا افعوامل ؾوق

15

افـنص ّقة ذم تـظرهم افـنؼدي وذم حتؾقؾفم افـصوص إدب نقة ،فؽن دمدر اإلصارة إػ

16

افـجرجاين جعل ذفك افـنظم افػريد واخلصوصقة افتي يتضؿـفا افؽالم إديب
أن ُ
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1

وشقؾة/صؽ ً
افـجرجاين من
ال حيتوي ادعـى
ويعز ظـه ،ويزيد من ظؿؼه ،وفقس ُ
ّ

2

أكصار افشؽل أو ادضؿون ،ؾال كص دون فػظ أو معـى ،ؾؽالمها رضوريان

3

فتؽوين افـنص إديب ،وبذفك ـان ظـده افشؽل ـاجلرس افذي جيب أن يؽون

4

يػضل
حمؽم افبـاء فؾوصول إػ ادعـى افذي هو اهلدف من حسن افـنظم ،ؾؾم ِّ

5

افـجرجاين افشؽل ظذ ادضؿون؛ ذفك أكّه جعل تغريب ن
افشؽل ضري ًؼا دضؿون
ُ

6

مغرب (أي دٓٓت متعددة).
ن

7

أما ن
افشؽالكقون ؾؼد رـزوا ظذ ضريؼة ترـقب افشؽل ورـزوا ظذ افتغريب

8

ؾؼط ،ورأوا أن افتغريب ذم بـاء افؽالم يصـع إدب ،وهم ذم افواؿع مل جيردوا

9

افـص من ادعـى ،ؾػي أظامهلم افـؼدية مل يؾتػتوا إػ ادعـى؛ ٕن ٓ ظالؿة فه ذم

10

كظرهم بصـع إدب ،ومع اصساـفم مع اجلرجاين ذم هذه افػؽرة إخرة ،إٓ

11

وضح أمهقة ادعـى؛ ؾآختالف ذم افسـقب يؼود إػ آختالف ذم
أن اجلرجاين ّ

12

درجة تلثر ادعـى.

13

 ٓ تتحدد إدب نقة ذم تؼـ نقات مع ّقـة ،بل بافعالؿات بغ تؾك افتؼـقات

14

وافشؽالكقون إػ ن
افـجرجاين ن
أن
وبوطقػتفا وبطريؼة تشابؽفا وترـقبفا .وؿد ذهب ُ

15

افوطقػة اجلَ َامف ِ نقة فالكزياح؛ ذفك أكه فقس ـل اكزياح أدب ًقا؛
ما يصـع إدب نقة هو َ
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1

ؾؾقست افصورة هي ما حيؼق إدب نقة وإكام وطقػة افصورة ذم افـنص؛ ؾآكزياح يصـع

2

تتحؼق باتِّساق ظـارص افـنص.
إدب ظـدما يؼوم بوطقػة مجاف نقة
ُ

3

ـام ٓ يؿؽن افؼول :إكه يوجد ـؾؿة تتسم بـ (إدب نقة) أيـام وردت ،ؾؼد تتعؾق

4

(إدب نقة) بؽؾؿة فؽن ذم شقاق معغ؛ أي ذم ظالؿتفا بافؽؾامت إخرى؛ إذ ٓ تعويل

5

ِ
َ
ٌ
ُ
أفػاظ مػردةٌ ،وإكام من
حقث هي
إفػاظ من
بغ
ظذ اف نؾػظ ادػرد ،وٓ
تػاضل َ

6

خالل وجودها ذم شقاق ،ؾؼد توجد ـؾؿة بعقـفا ذم شقاؿغ متغايرين ،وذم ِّ
ـل شقاق

7

هلا وطقػة ٌخمتؾػة.

8

 صغؾت افصورة ِّ
افشعر نية اهتامم افـ نؼاد؛ دا تسبغه ظذ افـنص من حسن وروكق

9

ً
ؾضال ظن أثرها ذم جذب افؼارئ ،وؿد حرصت
وفؼدراها ظذ إثبات افػؽرة،

10

وافزيـة؛ مم نا أ ندى إػ
افرؤى افؼديؿة أمه نقة افصورة ووطقػتفا باف نتوضقح واف نتؼريب ِّ

11

إؽػال افوطقػة ا ِ
ن
وافشؽالكقغ
افـجرجاين
جل َامف نقة فؾصورة .ويبدو اف نتشابه بغ ُ
ِ َ
َ

12

ِ
فؾصور افبقاكقة أـثر من ترـقزهم
افروس
واضحا ذم ن
افوطقػة اجلَ َامف نقة ّ
افسـقز ظذ َ
ً

13

ظذ حتديدها ورشحفا؛ وذفك من خالل إبراز أثر هذه افصور ذم أدبقة افـنص.

14

 أما ذم افوطقػة ا ِ
افوطقػة ذم ادتؾ ِّؼي
جل َامف نقة واف نتؾ ِّؼي ،ؾؽان افسمال ـقف أثرت َ
َ
َ

15

مجاف ًقا؟ فؾؼارئ مفؿة جؾقؾة ذم افوطقػة اجلامف ّقة فؾعؿل إديب من خالل مؼدرة
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1

ن
وافشؽالكقون أثر افصور إدب نقة
افـجرجاين
افعؿل ظذ افتلثر ؾقه .وؿد نبغ ُ

2

وافساـقب إدب نقة ذم أدب نقة افـنص وذم إثارة ادتؾ ِّؼي كتقج َة خصوص نقتِفاِّ ،
ؾافشعر
ن

3

ٍ
ؽريب ظن ادـُعتاد يؼود إػ مشاظر خمتؾػة ذم افـػس ويؼود إػ
حيتوي ظذ يش ٍء

4

إضافة اإلدراك احليس.

5

يب تؼـقات صعر ّية ،ؾافتِّؼـقات افتي توجد ذم ِّ
افشعر ؿد توجد
 يعتؿد افـنثر إد ِّ

6

أيضا ،فؽن بشؽل أؿل وبوطقػة خمتؾػة؛ ؾؿع شقادة افوطقػة اجلامف ّقة ذم
ذم افـنثر ً

7

ـبرا؛ ذفك ن
أن افدن وال ذم افـنثر حتؿل ضاؿة
افـنثر إٓ أن فؾوطقػة افدٓفقة أ ًثرا ً

8

دٓف نقة أـز مما هي ظؾقه ذم ِّ
افشعر ،وهـا يؽؿن آختالف بغ هذين اجلـسغ،

9

أيضا.
ؾقؽون افسـقز ذم افـنثر ظذ آفقة بـاء افػؽرة وتوصقؾفا ً

10

جل َامف ِ نقة ذم ظالؿة آختالف ادوجود ذم كص ما مع شواه من
 تتؿثل َ
افوطقػة ا َ

11

ّ
ويتجذ هذا آختالف ذم آفقة تلفقف
آختالؾات افتي هلا أثر ذم أدب نقة إدب،

12

فؾؽالم خمافػة فؾؿعتاد وؽر خمافػة ٕصول افـحو أو فؼواظده .ؾال يؿـح

13

جل َامف ِ نقة
افتغريب ادوجود ذم كص ما إدب نقة هلذا افـنص؛ إذ افػقصل هو َ
افوطقػة ا َ

14

افتي تتحؼق من خالل ظالؿة آختالؾات ادوجودة ذم كص ما ؾقام بقـفا بشؽل

15

يسفم ذم مـح خصوصقة هلذا افـنص تتجذ ذم (إدب نقة) ،ؾال يصـع افـنص إديب

16

ؿواظد وٓ تؼـقات وإكام وطائف افتؼـقات ادؽوكة فؾـص.

201

نتائجُ البَحث

1

مؽوكات ،ؾإمر هـا ٓ يشبه
جمرد
ّ
وبذا يـلى إدب ظن أن يؽون ّ

2

ب ظن ؿواظد فؼوكـة إدب ،شتبؼى كتقجة هذا اجلفد
ادعادٓت ،ومفام ُك ِّظ َر و ُك نؼ َ

3

رسا ًبا ّبرا ًؿا ٓ ُ
يستبغ ومهه ،وتبؼى افتعاريف ادبثوثة فألدب تعاريف ظا ّمة
يؾبث أن
َ

4

تؼؾقال من جفد افباحثغ ،وإكام تلـقد ظذ ّ
ً
أن
بعقدة ظن افدّ ؿة أو افعؾؿقة ،وهذا فقس

5

مغاير فؾعؾؿ ّقة واإلحصائقة ذم إحؽام ،ؾإمر
جمال افبحث ذم إدب جمال رؤيوي
ٌ

6

إذن يرتبط بطبقعة ما ّدة افبحث (إدب).

7

وختامُالقولُ:

8

إن افوطقػ َة ا ِ
افسافػة ،ومل َ
حتظ
ن َ
جل َامف نق َة ؿض نق ٌة كؼد ني ٌة ُؽ ِّقبت ذم أثـاء افدِّ راشات ِ ن
َ

9

ٍ
افضو َء ظذ مػفو ٍم حيد ُد
بدراشة مستؼ نؾة ،وفر نبام تؽؿ ُن ؾضقؾ ُة هذا افبحث ذم تسؾقطه ن

10

ِ
ظـارص معقـنة ،بل وطائف هذه افعـارص ذم افـنص،
ؿرصها ظذ
إدب ُم
أدب نق َة
ً
َ
تجاوزا َ

11

إصارات ب ِّقـة وتػصقالت ذم افـنؼدين افعريب وافغريب.
وهلذا ادػفوم
ٌ
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صادر َوا َمل ِ
راجع
ا َمل
ُ
ُــب العرب َّية
ال ُكت ُ
افـجرجاين ،حمؿد ظباس ،دار افػؽر
 .1إبعاد اإلبداظقة يف مـفج ظبد افؼاهر ُ
ادعاس ،دمشؼ ،بروت.1999 ،
افرومل ،ذحف :أمحد حسـ بسج ،دار افؽتب افعؾؿقة،
افرومل ،ديقان ابـ ُّ
 .2ابـ ُّ
بروت ،ط.2002 ،2
 .3إدب ادؼـــارن ،ظبده ظ ُّبقدِ ،اّتاد افؽتاب افعرب ،دمشؼ.1999 ،
افسقرية
 .4إدب وإدبقة ،حسـ إبراهقؿ إمحد ،مـشقرات اهلقئة افعامة ُّ
فؾؽتاب ،وزارة افثؼاؾة ،دمشؼ.2015 ،
افـجرجاينّ ،تؼقؼ :حمؿقد صاـر ،دار اددين ،جدة،
 .5أرسار افبالؽة ،ظبد افؼاهر ُ
(د.ط)( ،د.ت).
 .6إشس اجلامفقة يف افـؼد افعريب ،ظز افدِ يـ إشامظقؾ ،دار افػؽر افعريب ،افؼاهرة،
(د.ط).1992 ،
 .7إشؾقبقة وإشؾقب ،ظبد افسالم ادسدِ ي ،افدار افعربقة فؾؽتاب ،تقكس،
ط( ،3د.ت).
 .8إشؾقب ّقة ،بقر جرو ،ترمجة :مـذر ظقار ،مرـز افـامء احلضاري ،حؾب ،ط،2
.1994
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 .9اإلصارات اإلهلقة ،أبق حقان افتقحقديّ ،تؼقؼ وتؼديؿ :ظبد افرمحـ بدوي،
وـافة ادطبقظات ،افؽقيت ،دار افؼؾؿ ،بروت ،ط.1981 ،1
 .10أصقل افـؼد إديب ،أمحد افشايب ،مؽتبة افـفضة ادرص ّية ،افؼاهرة ،ط،10
.1993
 .11أضقاف افقجف افقاحد ،كعقؿ افقايفِ ،اّتاد افؽتاب افعرب ،دمشؼ( ،د.ط)،
.1997
 .12إظجاز افؼرآن ،أبق بؽر حمؿد بـ افط ِقب افباؿالينّ ،تؼقؼ :افس ِقد أمحد صؼر ،دار
ادعارف ،مرص( ،د.ت).
افزرـع ،دار افعؾؿ فؾؿاليغ ،بروت ،ط( ،15د.ط)،
 .13إظالم ،خر افدِ يـ ِ
.2002
 .14اإليضاح يف ظؾقم افبالؽة ادعاين وافبقان وافبديع ،اخلطقب افؼزويـل ،دار
افؽتب افعؾؿ ِقة ،بروت( ،د.ط)( ،د.ت).
 .15افبحث افعؾؿل ،ظبد افعزيز بـ ظبد افرمحـ بـ ظع افربقعةُ ( ،يطؾب مـ
افرياض ،ط.2000 ،2
ادم ِفػ) ِ
 .16افبديع ،ظبد اهلل بـ ادعتز ،دار ادسرة ،بروت ،ط.1982 ،3
افسققضلّ ،تؼقؼ :حمؿد
 .17بغقة افقظاة يف ضبؼات اف ُّؾغقيغ وافـُّحاة ،جالل افدِ يـ ّ
أبق افػضؾ إبراهقؿ ،دار افػؽر ،ط.1979 ،2
 .18بالؽة اخلطاب وظؾؿ افـص ،صالح ؾضؾ ،ظامل ادعرؾة ،افؽقيت ،افعدد،164
.1992
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 .19افبالؽة افعربقة بغ افـاؿديـ اخلافديـ ظبد افؼاهر اجلـُرجاين وابـ شـان
اخلػاجل ،ظبد افعاضل ظالم ،دار اجلقؾ ،بروت ،ط.1993 ،1
تطقر وتاريخ ،صقؿل ضقػ ،دار ادعارف ،افؼاهرة ،ط( ،9د.ت).
 .20افبالؽة ُّ
 .21بـقة اف ُّؾغة ِ
افشعرية ،جان ـقهـ ،ترمجة :حمؿد افق ي وحمؿد افعؿري ،دار تقبؼال
فؾـؼ ،افدار افبقضاء ،ط.1986 ،1
 .22تاريخ ِ
افشعر افعريب حتك آخر افؼرن افثافث اهلجري ،كجقب حمؿد افبفبقتل ،دار
افؽتب ادرصية ،افؼاهرة.1950 ،
ّ .23ترير افتحبر يف صـاظة ِ
افشعر وافـثر وبقان إظجاز افؼرآن ،ابـ أيب اإلصبع
ادرصي ،تؼديؿ وّتؼقؼ :حـػل حمؿد ذف ،ادجؾس إظذ ُّ
فؾشمون اإلشالمقة
افساث.1963 ،
جلـة إحقاء ُّ
ّ .24تؾقؾ اخلطاب إديب ظذ ضقء ادـاهج افـؼدية احلداثقة ،حمؿد ظزام ،اتـِحــاد
افـؽـتـاب افــعـرب ،دمشؼ.2003 ،
 .25افساـقب افـحقية مـ افقجفة افبالؽقة ظـد ظبد افؼاهر ،ظبد افػتاح ٓصغ ،دار
افرياض( ،د.ت).
ادريخِ ،
 .26افتؾ ِؼل يف افـؼد افعريب يف افؼرن افرابع اهلجري ،مراد حسـ ؾطقم ،مـشقرات
افسقرية فؾؽتاب ،وزارة افثؼاؾة ،دمشؼ.2013 ،
اهلقئة افعامة ُّ
افـجرجاين :دراشة
 .27اف ّثـائقات افـ ُؿتغايرة يف ـتاب دٓئؾ اإلظجاز فعبد افؼاهر ُ
دٓفقة ،دخلقش جار اهلل حسغ دزه يل ،دار دجؾة ،إردن ،ط.2008 ،1
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 .28جدف ّقة اإلؾراد وافسـقب يف افـؼد افعريب افؼديؿ ،حمؿد ظبد ادطؾب ،افؼـة
ادرصية افعاد ّقة فؾـؼ -فقكجامن ،افؼاهرة ،ط.1995 ،1
 .29مجافقة افتؾ ِؼل مـ أجؾ تلويؾ جديد فؾـص إديب ،هاكس روبرت ياوس،
ترمجة :رصقد بـحدو ،ادجؾس إظذ فؾثؼاؾة ،افؼاهرة ،ط.2004 ،1
افريس فؾؽتب وافـؼ ،ط.2000 ،1
 .30احلرصم ،زـريا تامر ،رياض ِ
 .31احلققان ،اجلاحظّ ،تؼقؼ وذح :ظبد افسالم هارون ،ذـة ومؽتبة ومطبعة
مصطػك افبايب احلؾبل وأوٓده بؿرص ،ط.1965 ،2
محقدة ،ظامل ادعرؾة ،افؽقيت.2003 ،
 .32اخلروج مـ اف ِتقف ،ظبد افعزيز ُّ
 .33اخلصائص ،أبق افػتح ظثامن بـ جـلّ ،تؼقؼ :حمؿد ظع افـجار ،ادؽتبة افعؾؿقة،
ط( ،2د.ت).
 .34اخلطقئة وافتؽػر مـ افبـققية إػ افتؼحيقة ،ظبد اهلل افغذامل ،اهلقئة ادرصية
افعامة فؾؽتاب ،ط.1998 ،4
وافساث ،أمحد درويش ،دار ؽريب ،افؼاهرة،
 .35دراشة إشؾقب بغ ادعاسة ُّ
(د.ط).1998 ،
افـجرجاين ،ؿرأه وظؾؼ ظؾقف :حمؿقد صاـر ،مؽتبة
 .36دٓئؾ اإلظجاز ،ظبد افؼاهر ُ
اخلاكجل ،افؼاهرة ،ط.2004 ،5
 .37ديقان بدر صاـر افسقاب ،دار افعقدة ،بروت( ،د.ط).1971 ،
 .38افرمز يف ِ
افشعر افػؾسطقـل احلديث وادعاس ،ؽسان ؽـقؿ ،دار افعائدي،
دمشؼ ،ط.2001 ،1
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 .39ذح ديقان احلامشة ٕيب تام ،أبق ظع ادرزوؿل ،ظؾؼ ظؾقف وـتب حقاصقف:
ؽريد افشقخ ،وضع ؾفارشف افعامة :إبراهقؿ صؿس افدِ يـ ،دار افؽتب افعؾؿقة،
بروت ،ط.2003 ،1
افشعر ُّ
ِ .40
وافشعراء ،ابـ ؿتقبة افدِ يـقريّ ،تؼقؼ وذح :أمحد حمؿد صاـر ،دار
ادعارف ،افؼاهرة ،ط( ،2د.ت).
ِ .41
افشعرية ،تزؾقطان ضقدوروف ،ترمجة :صؽري ادبخقت ورجاء بـ شالمة ،دار
تقبؼال ،افدار افبقضاء ،ط.1990 ،2
افروشقة ،ؾؽتقر إيرفقخ ،ترمجة :افق ي حمؿد ،ادرـز افثؼايف افعريب،
 .42افشؽالكقة ُّ
افدار افبقضاء ،بروت ،ط.2000 ،1
مـفجا وتطبق ًؼا ،أمحد ظع دمهان،
افـجرجاين
ً
افصقرة افبالؽقة ظـد ظبد افؼاهر ُ
ُّ .43
مـشقرات وزارة افثؼاؾة ،دمشؼ ،ط.2000،2
افساث افـؼدي وافبالؽل ظـد افعرب ،جابر ظصػقر ،ادرـز
افصقرة افػـقة يف ُّ
ُّ .44
افثؼايف افعريب ،بروت ،ط.1992 ،3
افصقرة وافبـاء ِ
افشعري ،حمؿد حسـ ظبد اهلل ،دار ادعارف ،افؼاهرة( ،د.ط)،
ُّ .45
(د.ت).
افسبؽلّ ،تؼقؼ :حمؿقد اف ّطـاحل وظبد
 .46ضبؼات افشاؾعقة اف ُؽزى فتاج افدِ يـ ِ
افػتاح احلؾق ،دار إحقاء افؽتب افعربقة ،افؼاهرة( ،د.ط)( ،د.ت).
 .47ضبؼات ؾحقل ُّ
افشعراء ،حمؿد بـ شالم اجلؿحل ،ؿرأه وذح ُف :حمؿقد صاـر،
دار اددين ،جدة( ،د.ط)( ،د.ت).
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 .48اف ِطراز ادتضؿـ ٕرسار افبالؽة وظؾقم حؼائؼ اإلظجاز ،حيقك بـ محزة
افعؾقي ،دار افؽتب اخلديقية ،مرص.1914 ،
افـجرجاين بالؽتف وكؼده ،أمحد مطؾقب ،وـافة ادطبقظات،
 .49ظبد افؼاهر
ُ
افؽقيت ،ط.1973 ،1
افـجرجاين وجفقده يف افبالؽة افعربقة ،أمحد بدوي ،مؽتبة مرص،
 .50ظبد افؼاهر ُ
افؼاهرة( ،د.ط)( ،د.ت).
ِ
افسعقد بـ
 .51افعز يف خز مـ ؽز ،احلاؾظ افذهبلّ ،تؼقؼ :أبق هاجر حمؿد ّ
بسققين زؽؾقل ،دار افؽتب افعؾؿقة ،بروت ،ط.1985 ،1
 .52ظؾؿ إشؾقب وافـظرية افبـائقة ،صالح ؾضؾ ،دار افؽتاب ادرصي ،افؼاهرة،
دار افؽتاب اف ُّؾبـاين ،بروت ،ط.2007 ،1
 .53اف ُع ْؿدة يف حماشـ ِ
افشعر وآدابف وكؼده ،احلسـ بـ رصقؼ افؼرواين إزدي،
حؼؼف وؾصؾف وظؾؼ حقاصقف :حمؿد حمقل افدِ يـ ظبد احلؿقد ،دار اجلقؾ ،بروت،
ط.1981 ،5
 .54ظؿقد ِ
افشعر افعريب ،حمؿد بـ مريز احلارثل ،دار احلارثل فؾ ِطباظة وافـؼ،
افطائػ ،ط.1996 ،1
 .55ؾعؾ افؼراءة ،ؾقفػغاكغ إيزر ،ترمجة :محقد حلؿداين واجلال ي افؽدية ،مؽتبة
ادـاهؾ ،ؾاس( ،د.ط)( ،د.ت).
 .56ؾؼف اف ُّؾغة وأرسار افعربقة ،أبق مـصقر افثعافبل ،ضبطف وظؾؼ حقاصقف وؿدم فف
ووضع ؾفارشف :ياشغ إ ُّيقيب ،ادؽتبة افعرصية ،بروت ،ط.2000 ،2
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 .57ؾ ُّـ ِ
افشعر ،أرشطق ،ترمجة :إبراهقؿ محادة ،مؽتبة إكجؾق ادرصية( ،د.ط)،
(د.ت).
 .58افػ ُّـ ومذاهبف يف ِ
افشعر ادعاس ،صقؿل ضقػ ،دار ادعارف ،افؼاهرة ،ط،11
(د.ت).
 .59ؾقات افقؾقات وافذيؾ ظؾقفا ،حمؿد بـ صاـر افؽتبلّ ،تؼقؼ :إحسان ظباس،
دار صادر ،بروت( ،د.ط)( ،د.ت).
 .60يف ِ
افشعرية افعربقة :ؿراءة جديدة يف كظرية ؿديؿة ،ضراد افؽبقزِ ،اّتاد افؽتاب
افعرب ،دمشؼ( ،د.ط).2004 ،
 .61يف ِ
مػفقمل جديد ظ ْق ٌد إػ اجلذور إؿدم ،ضراد
افشعرية افعربقة :كحق وظل
ٍّ
افؽبقز ،أزمـة فؾـؼ وافتقزيع ،ظامن ،ط.1998 ،1
 .62يف ادقزان اجلديد ،حمؿد مـدور ،كؼ وتقزيع ممشسات ع .بـ ظبد اهلل ،تقكس،
ط.1988 ،1
 .63يف افـؼد إديب ،صقؿل ضقػ ،دار ادعارف ،افؼاهرة ،ط( ،5د.ت).
 .64يف افـؼد إديب ،ظبد افعزيز ظتقؼ ،دار افـفضة افعربقة ،بروت ،ط.1972 ،2
 .65يف كظرية إدب ،ظثامن مقايف ،دار ادعرؾة اجلامعقة ،اإلشؽـدرية ،ط.2000 ،2
وتر ًدا ،يقشػ افشاروين ،مرـز احلضارة افعربقة ،افؼاهرة ،ط،2
 .66افؼصة ُّ
تطق ًرا ُّ
.2001
افـجرجاين ،حمؿد ظبد ادطؾب ،افؼـة ادرص ّية
 .67ؿضايا احلداثة ظـد ظبد افؼاهر ُ
افعادقة -فقكجامن ،افؼاهرة ،ط.1995 ،1
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 .68ؿضايا ِ
افشعرية ،رومان ياـبسقن ،ترمجة :حمؿد افق ي ومبارك حـقن ،دار
تقبؼال ،افدار افبقضاء ،ط.1988 ،1
 .69ؿضايا افـؼد إديب بغ افؼديؿ واحلديث ،حمؿد زـل افعشاموي ،دار افـفضة
افعربقة ،بروت( ،د.ط).1984 ،
افصـاظتغ ،أبق هالل احلسـ بـ ظبد اهلل بـ شفؾ افعسؽريّ ،تؼقؼ :ظع
 .70ـتاب ِ
حمؿد افبجاوي وحمؿد أبق افػضؾ إبراهقؿ ،دار إحقاء افؽتب افعربقة ،افؼاهرة،
ط.1952 ،1
 .71افؽتاب ،شقبقيفّ ،تؼقؼ وذح :ظبد افسالم هارون ،مؽتبة اخلاكجل ،افؼاهرة،
ط.1988 ،3
 .72ادثؾ افسائر يف أدب افؽاتب وافشاظر ،ضقاء افدِ يـ بـ إثر ،ؿدمف وظؾؼ ظؾقف:
أمحد احلقيف وبدوي ضباكة ،دار هنضة مرص ،افؼاهرة ،ط( ،2د.ت).
 .73اددخؾ إػ افت ِ
افسقرية
جربة اجلامفقة ،شعد افدِ يـ ـؾقب ،مـشقرات اهلقئة افعامة ُّ
فؾؽتاب ،دمشؼ( ،د.ط).2011 ،
 .74ادرآة واخلارضة ،جمؿقظة مم ِفػغ ،ترمجة :شفقؾ كجؿ ،دار كقـقى ،دمشؼ ،ط،1
.2001
محقدة ،ظامل ادعرؾة،
 .75ادرايا ادحدبة مـ افبـققية إػ افتػؽقؽ ،ظبد افعزيز ُّ
افؽقيت ،افعدد.1998 ،232
محقدة ،ظامل ادعرؾة ،افؽقيت ،افعدد.2001 ،272
 .76ادرايا ادؼ ّعرة ،ظبد افعزيز ُّ
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 .77ادشاـؾة وآختالف ،ظبد اهلل افغذامل ،ادرـز افثؼايف افعريب ،بروت ،افدار
افبقضاء ،ط.1994 ،1
 .78ادصطؾحات إدبقة احلديثة ،حمؿد ظـاين ،افؼـة ادرصية افعادقة -فقكجامن،
افؼاهرة ،ط.2003 ،3
افروملّ ،تؼقؼ :إحسان ظباس ،دار افغرب
 .79معجؿ إدباء ،ياؿقت احلؿقي ُّ
اإلشالمل ،بروت ،ط.1993 ،1
افسقؿقائقات ،ؾقصؾ إمحر ،افدار افعربقة فؾعؾقم كاذون ،مـشقرات
 .80معجؿ ِ
آختالف ،اجلزائر ،ط.2010 ،1
 .81معجؿ ادصطؾحات إدبقة ادعاسة ،شعقد ظ ُّؾقش ،دار افؽتاب اف ُّؾبـاين،
بروت ،شقصزيس ،افدار افبقضاء ،ط.1985 ،1
 .82معجؿ مصطؾحات افـؼد افعريب افؼديؿ ،أمحد مطؾقب ،مؽتبة فبـان كاذون،
بروت ،ط.2000 ،1
افرواية ،فطقػ زيتقين ،مؽتبة فبـان كاذون ،دار افـفار
 .83معجؿ مصطؾحات كؼد ِ
فؾـؼ ،فبـان ،ط.2002 ،1
 .84معرؾة أخر :مدخؾ إػ ادـاهج افـؼدية احلديثة ،ظبد اهلل إبراهقؿ وشعقد
افغاكؿل وظقاد ظع ،ادرـز افثؼايف افعريب ،بروت ،افدار افبقضاء ،ط.1990 ،1
 .85ادغامرة افـؼدية ،كعقؿ افقايفّ ،اّتاد افؽتّاب افعرب ،دمشؼ( ،د.ط).1992 ،
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افـؿـغـل يف أبقاب افتقحقد وافعدل ،افؼايض أبق احلسـ ظبد اجلبار إشد
ُ .86
افساث افعريب ،مرص ،ط،1
آباديّ ،تؼقؼ :إبراهقؿ مدـقر وضف حسغ ،دار إحقاء ُّ
1380هـ.
 .87مػاهقؿ ِ
افشعرية ،حسـ كاطؿ ،ادرـز افثؼايف افعريب ،بروت ،افدار افبقضاء،
ط.1994 ،1
 .88مػفقم ِ
افشعر ،جابر ظصػقر ،اهلقئة ادرصية افعامة فؾؽتاب ،ط.1995 ،5
 .89مػفقمات يف بِـقة افـص (اف ِؾساك ّقةِ /
افشعرية /إشؾقبقة /افتـاص ّقة) ،جمؿقظة
ممفػغ ،ترمجة :وائؾ برـات ،معد فؾ ِطباظة وافـؼ وافتقزيع ،دمشؼ ،ط،1
.1996
زدّ ،تؼقؼ :حمؿد ظبد اخلافؼ ظضؿقة ،ادجؾس إظذ
 .90ادؼتضب ،أبق افعباس اد ِ
فؾشمون اإلشالمقة ،افؼاهرة ،ط.1994 ،2
افصقرة افػـقة ،كعقؿ افقايف ،مـشقرات وزارة افثؼاؾة واإلرصاد
 .91مؼدِ مة فدراشة ُّ
افؼقمل ،دمشؼ( ،د.ط).1982 ،
 .92مؼدِ مة فؾـؼد إديب ،ريتشارد داتقن ،ترمجة :دظد ضقيؾ ؿـقايت ،مـشقرات اهلقئة
افسقرية فؾؽتاب ،وزارة افثؼاؾة ،دمشؼ ،ط.2011 ،1
افعامة ُّ
 .93مـ افبـققية إػ ِ
افشعرية ،روٓن بارت وجرار جقـقت ،ترمجة :ؽسان افس ِقد،
دار كقـقى ،دمشؼ ،ط.2001 ،1
افروشقة إػ أخالؿقات افتاريخ ،تزؾقتان تقدوروف وجان ؾريقف،
 .94مـ افشؽالكقة ُّ
ترمجة :ؽسان افسقد ،اجلؿعقة افتعاوكقة فؾ ِطباظة( ،د.ط).2002 ،
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 .95مـ افشؽالكقة إػ ما بعد افبـققية ،رامان شؾدن ،جمؿقظة مـ ادسمجغ ،مراجعة
وإذاف :ماري تريز ظبد ادسقح ،مقشقظة ـؿزيدج يف افـؼد إديب ،ادجؾس
إظذ فؾثؼاؾة ،افؼاهرة ،ط.2006 ،1
 .96مـفاج افبؾغاء ورساج إدباء ،حازم افؼرضاجـِلّ ،تؼقؼ :حمؿد احلبقب بـ
اخلقجة ،دار افغرب اإلشالمل ،بروت ،ط.1986 ،3
 .97مـفجقة افبحث افعؾؿل ،حمؿد ظبقدات وحمؿد أبق كصار وظؼؾة مبقضغ ،دار
وائؾ فؾـؼ ،ظامن ،ط.1999 ،2
 .98ادقازكة بغ صعر أيب تام وافبحسي ،أبق افؼاشؿ احلسـ بـ بؼ أمديّ ،تؼقؼ:
افس ِقد أمحد صؼر ،دار ادعارف ،افؼاهرة ،ط.1994 ،4
 .99ادقشقظة ادقَّسة يف تراجؿ أئؿة افتػسر واإلؿراء وافـحق واف ُّؾغة ،جمؿقظة
مم ِفػغ ،جم ّؾة احلؽؿة ،بريطاكقا ،ط.2003 ،1
 .100مقشقظة افـظريات إدبقة احلديثة ،كبقؾ راؽب ،مؽتبة فبـان كاذون ،بروت،
افؼـة ادرصية افعاد ّقة فؾـؼ -فقكجامن ،افؼاهرة ،ط.2003 ،1
 .101مقخائقؾ باختغ ادبدأ احلقاري ،تزؾقتان تقدوروف ،ترمجة :ؾخري صافح،
ادمشسة افعربقة فؾدِ راشات وافـؼ ،بروت ،ط.1996 ،2
 .102افـص وإشؾقبقة بغ افـظرية وافتطبقؼ ،ظدكان بـ ذريؾِ ،اّتاد افؽتاب
افعرب ،دمشؼ( ،د.ط).2000 ،
 .103كظري ة إدب يف افؼرن افعؼيـ ،ك.م.كققتـ ،ترمجة :ظقسك ظع افعاـقب ،دار
روتاريـت ،مرص ،ط.1996 ،1
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وادتغرات ،جقدت إبراهقؿ ،تـقير فؾتـضقد واف ِطباظة ،شقريا،
 .104كظر ّية إدب
ّ
ط.1996 ،1
 .105كظرية إدب ،تري إيغؾتقن ،ترمجة :ثائر ديب ،مـشقرات وزارة افثؼاؾة،
دمشؼ( ،د.ط).1995 ،
ادريخ،
 .106كظرية إدب ،ريـقف ويؾقؽ و آوشتـ وارن ،ترمجة :ظادل شالمة ،دار ِ
افر ِياض.1992 ،
ّ
 .107افـظرية إدبقة احلديثة ،آن جػرشقن وديػقد رويب ،ترمجة :شؿر مسعقد،
مـشقرات وزارة افثؼاؾة ،دمشؼ ،ط.1992 ،1
 .108افـظرية إدبقة ادعاسة ،رامان شؾدن ،ترمجة :جابر ظصػقر ،دار ؿباء،
افؼاهرة( ،د.ط).1998 ،
افؼوق ،افؼاهرة ،ط،1
 .109كظرية افبـائقة يف افـؼد إديب ،صالح ؾضؾ ،دار ُّ
.1998
 .110كظرية اف ُّؾغة واجلامل يف افـؼد افعريب ،تامر ش ُّؾقم  ،دار احلقار ،شقرية ،ط،1
.1983
افـجرجاين،
 .111كظرية افـظؿ وؿقؿتفا افعؾؿقة يف افدِ راشات اف ُّؾغقية ظـد ظبد افؼاهر ُ
وفقد مراد ،دار افػؽر ،دمشؼ ،ط.1983 ،1
 .112كظرية افـؼد إديب احلديث ،يقشػ كقر ظقض ،دار إمغ ،افؼاهرة ،ط،1
.1994
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 .113كؼد اشتجابة افؼارئ مـ افشؽالكقة إػ ما بعد افبـققية ،جغ ب .تقمبؽـز،
ترمجة :حسـ كاطؿ ،ظع حاـؿ ،مراجعة وتؼديؿ :حمؿد جقاد حسـ ادقشقي،
ادجؾس إظذ فؾثؼاؾة ،افؼاهرة( ،د.ط).1999 ،
 .114افـؼد إديب احلديث ،حمؿد ؽـقؿل هالل ،دار افعقدة ،بروت ،ط.1982 ،1
 .115افـؼد إديب يف افؼرن افعؼيـ ،جان إيػ تاديقف ،ترمجة :ؿاشؿ ادؼداد،
مـشقرات وزارة افثؼاؾة ،دمشؼ ،ط.1993 ،1
 .116كؼد ِ
افشعر ،ؿدامة بـ جعػرّ ،تؼقؼ وتعؾقؼ :حمؿد ظبد ادـعؿ خػاجل ،دار
افؽتب افعؾؿقة ،بروت( ،د.ط)( ،د.ت).
 .117افـؼد افعريب احلديث ومدارس افـؼد افغربقة ،حمؿد افـاس افعجقؿل ،ـؾقة
أداب ،شقشة ،دار حمؿد ظع احلامل ،صػاؿس ،ط.1998 ،1
 .118افـؼد ادـفجل ظـد افعرب ،حمؿد مـدور ،هنضة مرص فؾ ِطباظة وافـؼ ،افؼاهرة،
(د.ط).1996 ،
 .119كؼد افـثر ،ؿدامة بـ جعػرّ ،تؼقؼ وتعؾقؼ :ضف حسغ بؽ وظبد احلؿقد
افعبادي ،ادطبعة إمرية ببقٓق ،افؼاهرة( ،د.ط).1941 ،
 .120كؼد افـؼد ،تزؾقتان تقدوروف ،ترمجة :شامل شقيدان ،مراجعة :فقؾقان
شقيدان ،مـشقرات مرـز اإلكامء افؼقمل ،بروت ،ط.1986 ،1
 .121كؼد ثؼايف أم كؼد أديب ،ظبد اهلل افغذامل وظبد افـبل اصطقػ ،دار افػؽر
ادعاس ،بروت ،دار افػؽر ،دمشؼ ،ط.2004 ،1
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 .122افـؼد يف رشائؾ افـؼد ِ
افشعري حتك هناية افؼرن اخلامس اهلجري ،حسغ
افزظبل ،دار افػؽر ادعاس ،بروت ،دمشؼ ،ط.2001 ،1
ُّ
 .123وحل افؼؾؿ ،مصطػك صادق افراؾعل ،راجعف واظتـك بف :درويش اجلقيدي،
ادؽتبة افعرصية ،بروت( ،د.ط).2002 ،
 .124افقشاضة بغ ادتـبل ُ
افـجرجاينّ ،تؼقؼ وذح:
وخ ُصقمف ،ظع بـ ظبد افعزيز ُ
حمؿد أبق افػضؾ إبراهقؿ وظع حمؿد افبجاوي ،ادؽتبة افعرصية ،بروت ،ط،1
.2006

املقاالت
 .1افبـققية افتشقؽقة ،د.و.ؾقـقام ،ترمجة :ظبد افـبل اصطقػ ،جمؾة أداب
إجـب ّقةِ ،اّتاد افؽتاب افعرب ،افعدد ،102-101افسـة  ،25دمشؼ.2000،
 .2بغ اف ُّؾغقيات وافـؼد إديب :وجقه اشتؾفام ،ظبد افـبل اصطقػ ،جمؾة افػؽر
افعريب ،معفد اإلكامء افعريب ،افعدد ،61افسـة ،11بروت.1990،
ّتقٓت افـؼد ،حمؿد ظزام ،جمؾة ادعرؾة ،وزارة افثؼاؾة ،افعدد  ،509افسـة،44
.3
ُّ
دمشؼ.2006 ،
افساث
 .4افتشؽقؾ اف ُّؾغقي يف صعر ظبد افؼادر اجلزائري ،وهب رومقة ،جمؾة ُّ
افعريبِ ،اّتاد افؽتاب افعرب ،افعدد ،101دمشؼ.2006 ،
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 .5مجافقات افتؼديؿ وافتلخر يف رومقات أيب ؾراس احلؿداين ،حمؿد صافح ذيػ
ظسؽري وظع أشقدي ،جم ِؾة اف ُّؾغة افعربقة وآداهبا ،افعدد  ،14افسـة ، 8ضفران،
1433هـ.
 .6رواؾد ِ
افـجرجاين ،ظالء افدِ يـ رمضان ،جم ّؾة
افشعرية ظـد اإلمام ظبد افؼاهر ُ
ثؼاؾات ،صادرة ظـ ـؾقة أداب يف جامعة افبحريـ ،افعدد.2004 ،10
 .7افسائد ،رومان ياـبسقن ،ترمجة :ظبد افـبل اصطقػ ،جم ّؾة أداب إجـبقة،
ِاّتاد افؽتاب افعرب ،افعدد ،94دمشؼ.1998 ،
كؿقذجاش،
 .8شقؿقاء افعـقان :افؼقة وافدِ ٓفة «افـُّؿقر يف افققم افعاذ فزـريا تامر
ً
خافد حسغ ،جم ّؾة جامعة دمشؼ ،افعدد3و ،4ادجؾد ،21دمشؼ.2005 ،
ِ
افشعرية يف خطب افعرص إمقي ،بدران ظبد احلسغ حمؿقد افبقايت ،جم ّؾة
.9
جامعة ـرـقك ،افعدد ،2ادجؾد ،4افسـة .2009 ،4
 .10افعالؿة بغ مؼقٓت ظبد افؼاهر افـؼدية وافبالؽقة وصعر افطائقغ ،ظا ي بـ
افسعقد ّية،
رسحان افؼرر ،جم ّؾة جامعة أم افؼرى ،افعدد ،29ادؿؾؽة افعربقة ُّ
1425هـ.
 .11ادصطؾح إديب يف افثؼاؾة افعربقة احلديثة ،ظبد افـبل اصطقػ ،جم ّؾة جمؿع اف ُّؾغة
افعربقة ،ادجؾد ،75اجلزء إول ،دمشؼ.2000 ،
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افرود  ،ي.ت فقؿقن وماريقن ج .ريس ،ترمجة :ظبد افـبل
 .12افـؼد افشؽع ُّ
اصطقػ ،جم ّؾة ادعرؾة ،وزارة افثؼاؾة ،افعدد ،209افسـة  ،18دمشؼ.1979 ،
 .13افقطقػة اجلامفقة :ادعقار وافؼقؿة بقصػفا حؼائؼ اجتامظقة ،مارك اشقكقق،
ترمجة :ظبد افـبل اصطقػ ،جم ّؾة ادعرؾة ،وزارة افثؼاؾة ،افعدد ،230افسـة،20
دمشؼ.1981 ،

الرسائل اجلامع َّية
َّ
 .1أدبقة افـص افـثري ظـد افتقحقدي افَّسدي واإلكشائل ،حسـ إبراهقؿ إمحد،
رشافة مؼدمة فـقؾ صفادة افدّ ـتقراه ،ـؾقة أداب وافعؾقم اإلكساكقة ،جامعة دمشؼ،
.2003
 .2افتؼديؿ وافتلخر بغ افـحق وافبالؽة ،مل افقان إمحر ،رشافة مؼدمة فـقؾ
درجة اداجستر يف أداب ،ـؾقة أداب وافعؾقم ،اجلامعة إمريؽقة ،بروت.2001 ،
 .3رومقات أيب ؾراس احلؿداين ،ؾضقؾة بـ ظقسك ،رشافة مؼدمة فـقؾ صفادة
اداجستر جامعة أيب بؽر بؾؼايد ،تؾؿسان.2004 ،
افـجرجاين وجان ـقهـ ،شعاد بقحلقاش،
 .4صعر ّية آكزياح بغ ظبد افؼاهر ُ
رشافة مؼدمة فـقؾ صفادة اداجستر ،جامعة احلاج خلرض ،اجلزائر.2012 ،
 .5كص افثعافبل بغ اإلبداع وافـؼد ،حسـ إبراهقؿ إمحد ،رشافة مؼدمة فـقؾ
صفادة اداجستر ،ـؾقة أداب وافعؾقم اإلكساكقة ،جامعة دمشؼ.1998 ،

212

الـمَصادرُ وَالـمَراجع

الكُتـُـب األَجنب َّية
1. An Introduction to Literature, Criticism and
Theory.

Andrew

Bennett

and

Nicholas,

Longman,

London, Third Edition, 2004.
2. The Oxford Companion to English Literature,
Margaret Drabbl ,Oxford University, New York, Sixth
Edition, 2000.
3. The Penguin
Literary

Theory

Dictionary of Literary Terms and

,J.A.

Cuddon,

Penguin

Books,

London, 1999.
4 .Russian Formalism, Victor Erlich, The Johns
Hopkins, 2005.

متَّ بِعَوْنِهِ تَعاىل

212

Abstract

Ministry of Higher Education
Damascus University
Faculty of Arts and Humanities
Department of Arabic Language

Aesthetic Function in Literature between
Abd al kaher Jorjani and Russian Formalists
Message prepared for a master's degree in Arabic Language

Supervised by:

Achieved by:

Dr.Hasan Ibrahim Alahmad

Lina Akram Kheder

2015-2014

I

Abstract

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,

and

Poetic

Conative
/

,

Phatique,

Aesthetic

Metalinguistique

Function ,

which

is

interconnected somehow; there function is dominant in
the

literature

functionality
known to

on
that

all

Formalists

them,

namely,

Russians

aesthetic

(1930-1915)

as: linguistic functionality that makes the

message literary impact.

II

of

Abstract

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

composition

has

text
been

privacy
studied

and
and

method

found

that

of
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

III

Abstract
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

confirmed by Jorjani also.

IV

technologies,

and

this

was

