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في الفكش العشبي املعاضش " الشعشيت"دسس 

- دساست جحليليت- ،(في سبيل البحث عن منهج لكتابت جاسيخ الشعشيت العشبيت)

جامعت مستغانم -كليت العلوم إلاجتماعيت ،عباس الشاسف. د

ت الهشبُت جىىناث في سئي * لٓذ ضادَىا مً خالٛ بهخمامىا بالشهٍش

ؿُٓي الهشبي اإلاهاضش، ألامش  خها، وظىخظ بالخدذًذ البدض البٍى البدض في جاٍس

ت الهشبُت  خ وجؿىس الشهٍش الزي ًىىه بىظىد ؤصمت مىهج وبالخالي ؤصمت َهم لخاٍس

ت في الُ٘ش . وججاوعاتها اإلاخخلُت ض في هزه الذساظت نلى دسط الشهٍش وهدً بر هٖش

ت الترازُت، رلٚ ؤن  الهشبي اإلاهاضش لِغ بهخٓاضا او بهماال ل٘خب دسط الشهٍش

ماٛ ؤبى دًب ويحرهما،  ت الهشبُت، مجهم ؤدوهِغ، ٖو ٖشحرا مً اإلاهخمحن بالشهٍش

دسط نبذالٓاهش الجشظاوي، ببً ظني، ببً )ًبني دسظه نلى ظاهب ٖبحر مجها

ولهلمىا ؤًػا ؤن بمخذاد هزا الذسط ال ًمً٘ له بداٛ ؤن ًىُطل نً  (...ْخِبت

رلٚ الترار الًني والضاخش الزي ج٘خىُه لحكاث وسئي ببذانُت ما جضاٛ ًيبىنا 

ت في َ٘شها اإلاهاضش بهما هدً هُهل رلٚ ختى هلٓي الػىء . لخؿىس دسط الشهٍش

ت الهشبُت، خاضت وؤن هزه  نلى ؤهم ال٘خاباث وؤلاهجاصاث اإلاخهلٓت بذسط الشهٍش

ت، نلى يحره مً  ت جشجبـ باهُخاح الُ٘ش الهشبي، في مجاٛ الشهٍش الشهٍش

ؤلاهجاصاث راتها في الُ٘ش الًشبي، ألامش الزي ًجهل هزا الذسط ؤٖثر ينى وؤوظو 

خه . سئٍت، وبهخماما بةزباث هٍى

برن، َاإلخخُاس ال ٌهذو ٗىهه بخخُاسا بظشاثُا، ًػاٍ بلى ما ظبٔ، 

بنخٓادها ؤن اإلاالُاث  الترازُت اإلاهمت ؤخزث خٓها مً الخٓذًم والهشع، بل 

ت اإلاهاضش . ٗاهذ في يالبُتها ؤظاظا لئلهؿالّ في ال٘خاباث اإلاخهلٓت بذسط الشهٍش

ت الهشبُت مً دون الشظىم بلى جلٚ  خطىس ؤن ًىؿلٔ بدض خٛى الشهٍش ًُ وبهه ال 

ٗاهذ خذازخه .  ألاضٛى الترازُت، مهما 

ش بحن  سبما لم هٓم بجشد شامل لهزه الذساظاث، لً٘ نلى ألاْل ما جَى

ؤًذًىا، وما سؤًىا مً وظهت هكشها، وهزا هى ألاظاط، ؤهه ًٓذم بغاَت وبظهاما 

ت الهشبُت، في الُ٘ش الهشبي اإلاهاضش برن، َاإلاهُاس ألاظاط في . لذسط الشهٍش
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ت وظىداٛو مً خالٛ الىمارط . ؤلاخخُاس هى مذي بظهام البدض في دسط الشهٍش

ت التي جخػمجها جلٚ  اإلاخخاسة، جٓذًم الخطىساث والشئي اإلاخهلٓت بالشهٍش

خ ضذوسها ألامش الزي ًجهلىا . الىطىص، مهخمذًً في جشجِب نشغها بدعب جاٍس

هِٓ نلى اإلاىخى الخٓذمي الزي بجخزجه جلٚ الىطىص في جىاولها إلاىغىم 

ت واإلاىهجُت ت وؤلاهخماماث الًالبت نلى جىظهاتها الٍُ٘ش وظُىخذ نشغىا . الشهٍش

لخلٚ الىطىص معإلت ال٘شِ نً ال٘خاباث ألاظاظُت التي شٙلذ دسط 

ت، ورلٚ  ت في َ٘شها اإلاهاضش والتي ْاسبذ ؤو خاولذ مٓاسبت الشهٍش الشهٍش

كل الهاظغ الىخُذ لهزا الهشع هى  بةخخالٍ نمٓها وجىىم هكشتها مىهجُا ٍو

ت الهشبُت ت والشٓاَُت للبدض في الشهٍش .  ال٘شِ نً الخإضُالث الٍُ٘ش

 :كمال أبو ديب- 1

نحو بذيل )في البنيت إلايقاعيت للشعش العشبي"بن هظ ٖماٛ ؤبى دًب

ًمً٘ بدساظه غمً " (جزسر لعشرع االليل رمقذمت في علم إلايقاا املقاسر 

ت في جىامحها وبوسجاماتها َٓذ . ؤلاهخماماث البدشُت اإلاخلهلٓت بالُانلُت الشهٍش

هاث بًٓانُت نذًذة لئلبذام الشهشي ال  ؤدث بَتراغاث دساظخه بلى بًجاد جىَى

: وجخدذد بشٙالُت هزا الىظ نلى الىدى آلاحي.ًمً٘ خطشها في ألاوصان الخٓلُذًت

ت الخٓلُذًت؟ وهل ًمً٘  ت في ألاوصان الشهٍش هل ًمً٘ خطش الُانلُت الشهٍش

ج٘عحرا للىصن ام بظخجابت ببذانُت لئلًٓام الشهشي؟  (نلل الشهش)بنخباس الضخاٍ

اغُت بدُض ججهل مً  وهل ًمً٘ ؤلاهخٓاٛ بالىصن ؤو ؤلآًام بلى مخىالُاث ٍس

ببذانا ال  (بهؿالْا مً اإلاٙىهاث ألاظاظُت للىصن وؤلآًام)ببذام الىصن وؤلآًام

 .جهاثُا؟

جإحي ؤهمُت هزه الذساظت في اإلآام ألاٛو مً ٗىجها نملذ نلى جُهُل 

ت (الىصن الشهشي )معإلت ؤلآًام الهشبي اإلاىسور ًٓٛى . ونالْخه بالُانلُت الشهٍش

هى بلًاء ؤلاَتراّ الهمُٔ، ؤخُاها، بحن : ٖماٛ ؤبى دًب نً الهذٍ مً دساظخه

ت راتها اض ي ومهؿُاث الُانلُت الشهٍش وظهل . مهؿُاث الىكام الىكشي الٍش

دساظت ؤلآًام، مً ظذًذ، وضُا مخدععا للدش٘الث الىًمُت التي جخدٕش في 

خُت نلى  ضلب نملُت الخلٔ الُني، دون ؤن ًُشع ُْما خاسظُت شٙلُت ؤو جاٍس
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الىكام اإلآترح هىا ال ًداٛو ؤن ًشظم ما ًجب ؤن ًٙىن . ؾبُهت هزه الدش٘الث

: نلُه بًٓام الشهش، وبهما ًداٛو ؤن ًطِ ما هى نلُه بًٓام الشهش اإلاىخج َهال

 وبهزا جتراظو 1.في الترار ؤوال، زم في همارط اهخجتها الشٓاَت الهشبُت اإلاهاضشة

اد هزا،خعبه،بلى ؤن الترار الهشبي .الُٓمت الىٓذًت لُ٘شة الضخاَاث ؤو الهلل ْو

ت الذاخلُت  ت بحن ؤلآًام والحٖش ت الحٍُى ًخلى مً ؤي جدلُل للهالْت البيٍُى

ٗاهذ لذًه َ٘شة معبٓت بإن الضخاٍ هٓظ لم ًخؿش . للٓطُذة، ألن الذاسط 

لذاسط في الترار، بعبب مُهىم الىٓاد للضخاٍ، ؤن الخدىالث ؤلآًانُت ْذ جإحي 

ض نلى  ت داخلُت في الخجشبت الُىُت راتها، وان البدض ًجب ؤن ًٖش حهبحرا نً خٖش

ت بحن حًحر الىخذة ؤلآًانُت نً الىمىرط وبحن البيُت  جدلُل الهالْت الحٍُى

بخهبحر آخش، لم ًخؿش للىاْذ في الترار ؤن الضخاٍ هى في . الٙاملت للٓطُذة

ادة"الىاْو، في نمل الُىان الخالٔ،  ٗاث " ٍص ال هٓظ، ألهه اظخجابت للمدش

 ومً هىا َةن مششونُت هزه ألاهماؽ 2.الُانلت في الخلٔ الُني في ؤنماّ الُىان

ٔ ٗىجها جيسجم مو ما ًمً٘ ؤن ًبذو  ال ًمً٘ ؤن جدذد نً ؾٍش

بمهنى ؤن ألاهماؽ التي جىدطش غمً " ؤلآًام الؿبُعي للشهش الهشبي"للخٓلُذًحن

ت في . ؤبدش الخلُل لِعذ ؤٖثر ششنُت مً ألاهماؽ الحذًشت هزه ألاهماؽ مدعاٍو

دسظت ششنُتها، بر ؤجها، ظمُها، حعخجُب لؤلظغ ؤلآًانُت نىذ الهشب، ألجها 

ت راتها وؤي ششنُت جػُى . جيبهض مً الحذور الخخابعي للىىي ؤلآًانُت الجزٍس

ت لها باألظغ  نلى ؤخذ ألاهماؽ دون يحره حهخمذ مٓاًِغ خاسظُت ال نالْت بيٍُى

الششنُت الىخُذة التي ًبرس وضِ همـ ما بها ًجب ؤن . الحٓت لئلًٓام الهشبي

ت التي ٌعمذ بها ٗل همـ لخدُٓٔ جُانل بيُىي بحن  حهخمذ مُٓاظا لها مذي الحٍش

ت الذاخلُت للهمل الشهشي  ت ؤلآًام والحٖش وهزا اإلآُاط مُٓاط ُُٖي . خٖش

ًيبو مً دساظت جؿبُُٓت لٙل نمل شهشي ًخلٓى، وال ًمً٘ حهمُمه نلى ٗل نمل 

  3.َني ًدٓٔ همؿا مهُىا للدش٘الث ؤلآًانُت

ولٓذ ؤدٕس ؤبىدًب ؤن بًٓام الشهش الهشبي مً الخىىم بدُض ؤن 

ت، ؤشٙاال  الدش٘الث ؤلآًانُت ًٌلب نلحها ؤن جخخز، في هخاط الُانلُت الشهٍش

ُبها الخام مً هىا ال ًمً٘ ؤن جىضِ ؤي . نذة جخخلِ بخخالَا مهما نً جٖش

ٗاهذ ْادسة نلى اخخىاء الخدىالث التي  ت في بًٓام الشهش بال٘ماٛ بال برا  هكٍش

ػه في دساظت ؤلاوسجام . حهتري ظمُو الدش٘الث ؤلآًانُت ؤٛو ما ًجب ؤن هَش
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الىًمي، الزي ؤخغ الشانش الهشبي وظىده بحن الىخذاث اإلاشٙلت لخخابو بًٓاعي، 

 4.هى َ٘شة الخلُل نً الضخاَاث والهلل

ت جىامذ واصدهشث في يُاب ؤي وعي  زٖش ؤبى دًب ؤن الُانلُت الشهٍش ٍو

ت ؤلآًام . لىظىد هكام هكشي لدش٘الث ؤلآًام الشهشي  لً٘ الحغ اإلاعجض بدٖش

ت في ؤلاوعان ت ظزٍس ٗان، دون شٚ، خطُطت َؿٍش الشانش، وماظعا -وحًحراجه، 

ا ْذ ًٙىن ؤزشه ؤنمٔ ب٘شحر مما هٓذس له آلان في جؿىس الخلٔ الشهشي  خٍُى

لم ًً٘ خغ ؤلآًام، ٖما ًمً٘ ان ٌعمى، شِئا . واجخاره الطىس التي اجخزها

ت  ت، ؤو بالخشِٓ الزي ٌعتهذٍ جملٚ اإلاهَش ً٘دعب باإلاشان نلى مٓىماث هكٍش

اظذه"بالٓىانذ التي جدذد  ت ". صحُذ الشهش َو ونلُه َةن الُانلُت الشهٍش

بإي جٓذًش – اظخمشث حهبر نً راتها، وجؿىس ألاشٙاٛ، التي جخخزها، لضمً ًخجاوص 

زالر مئت ظىت، ْبل ان ًخاح للهٓل الهشبي ؤن ًخطىس هكاما ٗلُا لىضِ ؤلآًام 

 بل ألاٖثر مً هزا َٓذ حشٙلذ لذي الشانش الهشبي 5.الشهشي وجدلُل مٙىهاجه

ؿشة ت َو ها بهٍُى اغُت ٌهَش خحن هكم الشانش . بًٓاناث مىخكمت لها ُْم ٍس

الهشبي ؤو ظمو ْطُذة، َةن ٗل وخذة بًٓانُت في البِذ مجها ججعذث لذًه 

، َُما ًخظ ؤلآًام، هى ؤن جداَل . ُْمت مهُىت مدذدة ٗان هم الهشبي ألاٛو و

اغُت -0-)ؤي ؤن خذور وخذة مشل. ٗل وخذة في الدشٙل ؤلآًاعي نلى ُْمتها الٍش

. لم ٌس ئ لحغ ؤلآًام نىذ الهشبي(0--0-0)-في مىغو مهحن جدذر َُه ؤًػا (0--

وهي ُْمت الىخذة الشاهُت  (3+1)لعبب ظىهشي هى ؤن ُْمت الىخذة ألاولى هي 

اإلااظغ الحُىي في بًٓام الشهش (0)--ًػاٍ بلى هزا ؤن الىىاة. (2+1+1)راتها

و هزه  الهشبي، وبٙىن ؾبُهت بًٓام الىخذة والدشٙل جخدذد بلى مذي بهُذ بمْى

الىىاة مً الىخذة اإلاُشدة، ؤي بالهالْت ألآَُت بحن هزه الىىاة وبحن الىىي 

بذوا هزا بذحهُا خحن ٌشاس مً ظذًذ . ألاخشي التي جذخل مهها في نالْت جخابهُت ٍو

بلى ألاهمُت الٓطىي لٙىن الىخذة والدشٙل ًىدعبان بلى َئت دون ؤخشي مً 

ه٘زا ًخضح ؤن زمت ششؾحن إلجداد الذوس ؤلآًاعي . (2ٍ)و(1ٍ)الُئخحن

ألاٛو هى جىخذ الُٓمت الهذدًت لهما، : لىخذجحن بًٓانُخحن في الشهش الهشبي

و الىىاة عي هزه الىىاة  (0--)والشاوي هى بجداد مْى َحهما، ؤو بشٙل ؤدّ، جىاقش مْى

-0--0)-ل٘ىه ال ًخدذ بذوس  (0--0-0)-بذوس (0---0-)مً هىا ًخدذد دوس . َحهما

لً٘ زمت ْطاثذ نشبُت حعىذ ؤهمُت مؿلٓت للُٓمت الهذدًت، دون جىاقش (0
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عي الىىاة ولِغ مً اإلاعدبهذ ؤن جٙىن هزه الٓطاثذ هخجذ في مشاخل  (0--)مْى

خُت مهُىت مً جؿىس ؤلآًام الشهشي  ؼ . جاٍس هزه الىكشة مً شإجها ؤن جَش

ت الخدىالث في حشُ٘ل وخذاث البدىس هى مبذؤ . الضخاٍ َاإلابذؤ الزي ًد٘م هكٍش

ُبي بعُـ اض ي جٖش دُل جدلُل بِذ شهشي بلى . ٍس ت الضخاٍ ٗلها، ٍو بهه ًلػي هكٍش

خحن هدلل بِخا ما، ًجب . مٙىهاجه ؤلآًانُت نمال نلى دسظت ٖبحرة مً البعاؾت

اغُت  لٙل مً وخذاجه بهذ الخدلُل بلى . ؤن وهٍش شِئا واخذا هى الُٓمت الٍش

الص يء ألاظاس ي هى ؤن : وما الًٙىن " صخاَا"مٙىهاث هىوٍت ال هإبه إلاا ْذ ًٙىن 

ها في ٗل بدش   6.جيخج لذًىا الُٓم الهذدًت للىخذاث ٖما وهَش

ت نلم الخلُل في ْىالب  هُب ٖماٛ ؤبىدًب نلى الهشوغُحن ؤجهم ظمذوا خٍُى َو

بلى الخٓىحن - وضِ ؤلآًام الشهشي -مُخت، مهٓذة، جدىلذ نً يشغها ألاظاس ي

ه٘زا اهٓلب ًَ وضِ . إلاا ٌعمذ به وما ال ٌعمذ به مً حش٘الث بًٓانُت

ٖما خذده " ًمحز صحُذ الشهش مً َاظذه"ؤلآًام الشهشي بلى نلم 

 7.الهشوغُىن 

مً٘ ؤن هلخظ دساظخه في بهؼ اإلابادت مجها : ٍو

 ٛ خان ؤبذؤ بهما: ًٓى ألاولى هي ؤن البدىس العخت : زمت خُٓٓخان ظزٍس

نشش ًمً٘ ؤن جٙىن جىضِ بعهىلت مشحرة باظخخذام الىخذجحن 

ً مً . بخدىالتهما اإلام٘ىت (َانلً/َهىلً)ؤلآًانُخحن والشاهُت هي ان هىإ بدٍش

هزه البدىس ًدشٙل اخذهما باظخخذام الىخذة ألاولى وج٘شاسها نذدا مهُىا مً 

دشٙل آلاخش باظخخذام الىخذة الشاهُت وج٘شاسها نذدا مهُىا مً اإلاشاث . اإلاشاث ٍو

ًيبػي جإُٖذ قاهشة زالشت هي ؤن . هزان البدشان هما اإلاخٓاسب واإلاخذإس

الحُٓٓخحن اإلآشسجحن هىا جبؿالن برا اجخزها ؤظاظا للىضِ ؤي جُهُلت ؤخشي مً 

 (َانلً/َهىلً)هزه الكاهشة حشهش، نلى ألاْل، بان الىخذجحن. جُهُالث الخلُل

لهما بلخطاّ ظزسي بةًٓام الشهش الهشبي، وان الدشٙلحن ألاظاظحن الىابهحن مجهما 

ًم٘ىىا . لهما خطاثظ ًجب اٖخىاهها ألجها وزُٓت ؤلالخطاّ بؿبُهت هزا ؤلآًام

ؤن هشي ؤن الىخذجحن اإلازٗىسجحن راتهما جخدلالن بلى هىاجحن بًٓانُخحن ؤنمٔ 

ت هما مً  (نلً)بـ (َا)، وان حشٙل الىخذجحن ٌهخمذ نلى نالْت (َا/نلً)ظزٍس

بمهنى ؤن . (نلً+َا)هي (َانلً)بِىما  (َا+نلً)، هي(َهىلً).خُض الخخابو ألآَي
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ؤهماؽ ؤلآًام في الشهش الهشبي جيبو مً نالْت هاجحن الىىاجحن الخخابهُت، وان حًحر 

اغُت هي خذور نذد ؤو آخش مً الىىاة في ظُاّ  (َا)ؤلآًام ٌهخمذ نلى قاهشة ٍس

: بدُض جطبذ. (نلً)الىىاة

" هىاة بًٓانُت "(نلً)و (َا)ٗل مً - 1

ُبهما - 2 " وخذة بًٓانُت"الدشٙل الىاجج مً جٖش

ُبها- الدشٙل الىاجج مً ج٘شاس-3  8".حش٘ال بًٓانُا"الىخذاث او جٖش

نلى دسظت ْطىي مً  (نلً)و (َا)وفي سؤًه ؤن وضِ البدىس باظخخذام 

الكاهشة الىخُذة التي ججعذ شِئا مً الشزور هي خذور . العهىلت وال٘ماٛ

ٗاملت، لً٘ مً العهل الخًلب نلى هزه  (َا)ؤظضاء بًٓام ال ًمً٘ وضُها بـ

( 0---).ٖما في الٙامل والىاَش. َاْذة ظاٖجها (ٍ)اإلاشٙلت بىضِ الجضء ؤلآًاعي بـ

ش ؤن 9.نذا رلٚ ٌعخُٓم الىضِ ببعاؾت (0/--0)جطبذ   ونلُه ًخلظ بلى جٍٓش

ؤلآًام في الشهش الهشبي ًيبو مً الحذور الخخابعي إلزيخحن مً زالر هىي مٙىهت 

ونلُه ًمً٘ ؤن هشي ؤهه، في الشٙل الٙامل للبدىس، . (0)-و (0)--و (0---): هي

مما ًكهش ان  (0)-ال جتزامً مو (0)---، لً٘ (0)-مو  (0)--و (0)--مو (0---)جتزامً 

عمي ؤبى . الىىاجحن ألاخحرجحن جتزامىان في نذد مً البدىس خحن ٌهخىسها الضخاٍ َو

( 0)---ًمً٘ ان حشٙل ٖال مً الىىاجحن (0)---خُض ًالخل ؤن ( نلتن)بـ (0---)دًب

ٗاتها، نلى الخىالي (0-)و بن جدلُل البدىس بلى . بُٓذان واخذ او ازىحن مً مخدش

ا مؿلٓا ًدشٙل مً ازىتي نششة (نلً/َا)الىىاجحن  ( 12)ًكهش ؤن لها همىرظا هكٍش

هزا ٌهني ؤن لذًىا مجمىنخحن . (َا-نلً)و (نلً-َا)هىاة بًٓانُت بدىاوب مىخكم لـ

ًخضح ؤًػا، ؤهه لِغ زمت بدش . مً البدىس ال خمعا ٖما في هكام الخلُل

ُب الىمىرط الىكشي جماما وجدشٙل البدىس مً هىي مخخابهت بُٓذان . ٌعخىفي جٖش

ُترع ٖماٛ ابى دًب ان 10.نذد مً الىىي اإلاىظىدة ؤضال في الىمىرط الىكشي   ٍو

الىجذ  (-0-)بهؼ الشزور اإلاالخل في هكام الخلُل هابو مً بَتراع اإلآؿو

بن هزا اإلآؿو وفي الىاْو الخُهُلت التي ًشد . اإلاُشوّ ماظعا بًٓانُا في الهشبُت

ٗي، بَخهاال  (-0-0-0/-مُهىالث)َحها ٗلها  ُبها الحش وهمُت مُخهلت، باظمها وجٖش

و، ومً ظهت ؤخشي ال  ٗامال، َهي مً ظهت ال جكهش ْاثمت بزاتها بال في البدش العَش
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و بؾالْا  ولخجاوص مدذودًت ؤلاخخماالث اإلاخهلٓت 11.جشد في الشٙل الشهشي للعَش

بالدش٘الث ؤلآًانُت لهاجحن الىخذجحن، والشجابت التي ال بذا ؤن جيخج نً هزه 

اإلادذودًت، ًمً٘ جدُٓٔ حش٘الث بًٓانُت بةغاَت هىي بًٓانُت بلى الىخذة 

ال  (نلً)وؤن (َا)وج٘شِ الذساظت اإلاخإهُت ؤن الىىاة اإلاػاَت هي داثما. اإلااظعت

ش، ؤن . جػاٍ بؾالْا ت الشابخت غمً الىخذة  (نلً)ًمً٘ الخٍٓش هي الىىاة الجزٍس

ش الدش٘الث ؤلآًانُت ٗلها (َا)اإلااظعت، وؤن  . هي اإلاخًحر الزي ٌهمذ بلُه في جؿٍى

جبها لهزا الخطىس، ًٙىن همى الدش٘الث ؤلآًانُت في الشهش الهشبي الخىاقشي 

ت،  ْاثما نلى ؤظاط اجخار وخذجحن بًٓانُخحن او زالر وخذاث هٓؿت ظزٍس

شهما بةغاَت الىىاة بةهخكام ال نشىاثُت َُه ٌه٘غ اإلاشاٛ الزي جٓبله  (َا)وجؿٍى

ت في مىاغو ٌعهل جدذًذ  (َا)جإحي بغاَت. ألارن الهشبُت والحعاظُت الشهٍش

اغُت اإلاشجبُت مً الشُٔ اهه لِغ هىإ ؤي حشٙل بًٓاعي ٌهخمذ نلى . ُْمها الٍش

شها بةغاَت -جىاٛو ؤسبو وخذاث بًٓانُت مً الدشٙل ال . بلحها (َا)ألاظاط وجؿٍى

شٚ ؤن رلٚ مشجبـ بؿبُهت خغ ؤلآًام نىذ الهشب، بال ؤن زمت حشٙلحن 

ت  بًٓانُحن سبانُحن جيخج سبانُتهما مً اجخار وخذجحن بًٓانُخحن هٓؿت ظزٍس

ل . بلى بخذحهما زم ج٘شاسها مشة واخذة (َا)وبغاَت هزان الدش٘الن، هما الؿٍى

ومً اإلاذهش ؤن ؤخذهما ًٓو في َئت وآلاخش في الُئت الشاهُت مً . والبعُـ

ت الهشبُت 12.الدش٘الث اغُت الجهاثُت، بال ان الُانلُت الشهٍش  بن ؤلاخخماالث الٍش

ال جػاٍ في ؤلاهخاط الشهشي، بلى ؤي  (َا)ًالخل مشال ؤن . همذ نذدا ْلُال مجها

ذ ًُترع ؤن . وخذة بًٓانُت ؤٖثر مً زالر مشاث ( 0)--/-جدشٙل مً  (0---)ْو

بلى  (0)-الهٓالب ظاًٖ (1+َا)ؤي اجها  (0-)ش٘ال مخدىال للىىاة  (--)وانخباس

 13.مخدٕش

بهزا ًٙىن ٖماٛ ؤبى دًب ْذ ؤظاب نً َشغُاجه، ورلٚ بهؿالْا مً 

بدشه إلاعإلت ؤلآًام ومٙىهاجه ألاظاظُت بالشظىم ؤظاظا بلى هزا ؤلآًام راجه، 

ت في  وهى ما ًمً٘ ؤن وهخبره، نمال جإضُلُا لئلًٓام الشهشي في دسط الشهٍش

َٓذ بظخؿام نبر ؤظلىب مجهجي جدلُلي إلاعإلت ؤلآًام . َ٘شها الهشبي اإلاهاضش

ت وخطشها بلى ؤلابذام  ومٙىهاجه وبهخكامه ججاوص جٓهُذ البدىس او ألاوصان الشهٍش

ت ت جىمى . الالجهاجي لئلًٓام الزي ًمشل ظىهش الُانلُت الشهٍش َالُانلُت الشهٍش
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َالُانلُت هي ال جهاثُت الشٙل ؤلآًاعي . بالىمى اإلاعخمش والالجهاجي ألشٙاٛ ؤلآًام

. اإلابذم دوما

في البيُت ؤلآًانُت للشهش الهشبي،ورلٚ بخالٍ "هٓٛى هزا نً هطه 

ت الهشبُت، سيم "في الشعشيت"هطه خُض ال ًمً٘ بنخباسه بدشا مدػا في الشهٍش

خه في  خه الُجىة التي ؤْام نلحها هكٍش ؤهه ٌهتٍر بجاهب مً ألاضٛى الهشبُت لىكٍش

اح لجىن  ت ؤلاهٍض ت خاضت هكٍش ت، بلى ظاهب ألاضٛى الًشبُت لهزه الىكٍش الشهٍش

ت ٖبيُت مً بيُاث الخؿاب . ٗىهً ت في الشهٍش َاإلاالِ ًداٛو ان ًٓذم هكٍش

ت " الىظ الشهشي "اللعاوي ٌشخمل نلحها  في ظمُو الشٓاَاث، ؤي ًىدى بالشهٍش

، بن ٖماٛ ؤبىدًب في هطه . هدى اإلاىغىنُت الهلمُت في "ونلى هزا، َُمً٘ الٓٛى

ت ت " الشهٍش خاٛو ؤلاهػمام بلى الخُاساث اإلاهاضشة التي بهخمذ بالبدض في الشهٍش

اث  وجدذًذها غمً مجاٛ الخؿاب اللعاوي ورلٚ في غىء اإلاىاهج والىكٍش

ت الٓاثمت نلى . اللعاهُت وألادبُت اإلاهاضشة خاضت مجها الًشبُت خه في الشهٍش َىكٍش

ت  مُهىم الُجىة التي جػمجها هطه هزا، حعخمذ ٖشحرا مً جدذًذاتها مً هكٍش

اث واإلاىاهج واإلاُاهُم التي ظادث في  اح لجىن ٗىهً، ومً جلٚ الىكٍش ؤلاهٍض

في البيُت ؤلآًانُت للشهش "الشٓاَت الًشبُت اإلاهاضشة، ورلٚ مٓاسهت بمالُه 

، الزي "(هدى بذًل ظزسي لهشوع الخلُل ومٓذمت في نلم ؤلآًام اإلآاسن )الهشبي

ًمً٘ وضُه باهه مخطظ بطىسة مدؼ لخىاٛو الكاهشة ؤلآًانُت في الشهش 

مً٘ ؤن ٌهخبر هزا اإلاالِ نمال جإضُلُا، بلى ظاهب . الهشبي الٓذًم خاضت ٍو

ت في  ت الهشبُت، وبغاَت مخمحزة لذسط الشهٍش ألانماٛ الخإضُلُت ألاخشي، للشهٍش

. الُ٘ش الهشبي اإلاهاضش

ولهلىا ال هجاهب الطىاب، لى ْلىا بإن هطه هزا مداولت في جلٓي 

ت في الشٓاَت  شها ووششها في ألاوظاؽ الٍُ٘ش ت الحذًشت وجبًر ت الشهٍش الىكٍش

ت هابو مً ألاضٛى  الهشبُت اإلاهاضشة، اٖثر مىه مداولت لخطذًش جطىس للشهٍش

ت الهشبُت، مٓاسهت او ن٘غ ما ْام به في هطه  في البيُت "الشٓاَُت والٍُ٘ش

هدى بذًل ظزسي لهشوع الخلُل ومٓذمت في نلم ؤلآًام )ؤلآًانُت للشهش الهشبي

ت الهشبُت ٖىمـ ببذاعي " (اإلآاسن  الزي ٌهذ بةمخُاص نمال جإضُلُا خاضا بالشهٍش

ت والشٓاَُت الخاضت به برن، َهى هظ ٖخب غمً هزا .ًخإزش بالخطاثظ الٍُ٘ش
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ت والهلمُت، ومعاهمت  شغُاجه الٍُ٘ش العُاّ، وبخإزحر مً مُاهُمه وؤدواجه َو

غمً هزا اإلاجاٛ، مهخمذا، ؤو معخُُذا، ؾبها، مً ؤخذر ما جىضلذ بلُه 

ت وألاظلىبُت في مجاٛ بظدشماس الىظ ؤلابذاعي بشٙل  الذساظاث اللعاهُت واللًٍى

.  خاص، والخؿاب بشٙل نام

 :جمال الذين بن الشيخ- 2

الشعشيت "هتٕر ٖماٛ ؤبى دًب، وهيخٓل بلى هظ آخش لجماٛ الذًً بً الشُخ

 :و ًخدذد ؤلاشٙاٛ ألاظاس ي لهزا الىظ، في."العشبيت

هل ًمً٘ ؤن ًبذم الشانش خاسط اليعٔ الشٓافي اإلاد٘م الزي ًشعى الشهش 

وؤلابذام، والزي ًيخمي بلُه الشانش راجه، ؤم ؤن ؤلابذام نملُت وعُٓت مد٘مت 

جدعم بالجبر وؤلاخػام لليعٔ الشٓافي، ؤو الشهشي نلى ألاْل، اإلاخٙامل؟ 

، بلى البدض نً  مداولت ؤلاظابت نً هزه الدعائالث ظخذَهه مىهجُا، ٖما ًٓٛى

ْشاثً وبلى جدلُل ؤلاوالُاث ؤزىاء اشخًالها، ودون ان هذًش الكهش، ولى لحكت، 

خ، خاولىا ان هطِ وغها وان هُعش جٓىُت وه٘زا ظُجىا . للىطىص والخاٍس

ًبذو لىا اهه . خٓلىا بهالماث جمىهىا مً الخشوط مىه َيعٓـ بزلٚ في ؤلانخباؾُت

ت  بن ؤلابذام 14.مً اإلامً٘، مىز آلان،  ان هخٓذم في دساظت الذواٛ الشهٍش

ت ظمانُت زٓاَُت مهُمىت ت . الشهشي هى خطُلت راٖشة شهٍش َهى ًشي ؤن الشهٍش

ٔ همىرط -نملُت ببذانُت جخم غمً وعٔ زٓافي بظخماعي ماظغ ومًلٔ َو

ٔ معلماث  ت نملُت آلُت جخم َو ظلؿىي، ألامش الزي ًجهل مً الشهٍش

بن الشانش ًٌتٍر مً خضان الخؿاؾاث الهٓلُت والخؿاؾاث .بًذًىلىظُت مىظهت

ت التي جُشع وظىدها نلُه وحشٙل مششونه ت . اللًٍى وجىكم مطؿلحاث مإلَى

َهبر ؤزش الخجارب . ؤيشاغا جبذو نلى ألاْل في خالتها الجهاثُت ٖىدُجت بلخطاّ

ت  جي ًدخُل ٗل خاَض يشض ي لىُعه بىظاثله الخهبحًر والخذاعي وؤلامخذاد الخذٍس

الخاضت، لً٘ شِئا َشِئا جُٓذ الٙلماث والطىس جىجشها الذاٛ، وال ًتٕر لها 

بن هزه الهالماث والطىس حشحر بلى خحز مً . ؤلاظخهماٛ اإلاخىاجش بال ُْمت نالمت

برا . الػشب الخاص باأليشاع، ووقُُتها لم حهذ ج٘مً في بيىاثه وجىظُهه

في هزا اإلاجاٛ ش٘ال مً البدض َهما ًٓىمان - مو رلٚ-جطىس الشانش والجمهىس 
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هزا ًادي بلى . بزلٚ في خذود غُٓت، بر ًخهلٔ ألامش بخلبِغ مًاًش لىُغ الىاْو

يبػي لهزه الطٌُ . هدُجت مضدوظت ًُشع بهخكاس الجمهىس اظخهماٛ ضٌُ َٓـ، ٍو

ه٘زا جٙىن الهباسة التي ًد٘م نلحها بالجىدة هي جلٚ التي جبحن . ان جٙىن مُهىمت

مٓطىدها ظُذا وبعشنت شذًذة، ؤي جلٚ التي جداَل بٓىة نلى اجطاٛ 

ت، َمً اإلاعلم به 15.الٓطُذة بالىاْو  وهزا في جطىسه ال ًخهلٔ بال٘خابت الشهٍش

رلٚ ان الشانش ال ًُ٘ش في خلخلت . ؤال جخخلِ ؤظلىبُت الشهش نً ؤظلىبُت الىثر

َاظخٓشاس الجمالُت . خؿاؾاث اللًت، وال ًُ٘ش في بْتراح ظجن ظذًذة لل٘خابت

ٗان الشهش لٓشون، وهى . جىاقشه هضنت ْذامت مُشؾت في الخىكُم اللُكي ذ  ْو

اإلاادة ألاظاظُت التي اظخخذمذ لدشُ٘ل متن ْىانذ اللًت، اإلاٙان اإلاُػل 

بن الشهش وهى ًخدٕش في بؾاس ما هى مُهىم، ٌهُذ حشُ٘ل . لىظىد هزه الٓىانذ

ومً ألاُٖذ ان الحذود الػُٓت للبِذ . الهالْاث اإلاىؿُٓت احي ًٓىم َحها الىاْعي

بال . واللجىء بلى بْتراهاث َكت ًم٘جهما ان ًادًا بلى بػو اخخالالث في هزا اإلاجاٛ

 بن وظـ الىخبت هزا، بُػل اهخكامه 16.ان رلٚ ٌهذ في جهاًت الخدلُل هادسا

الذاخلي، واللًت التي ًُشغها نلى اإلابذم، واإلاىاغُو التي جؿلب مىه مهالجتها، 

ىا مذسظُا   17.ًجهل مً الشٓاَت مجاال مدُىقا، ومً ؤلاهخاط الشهشي جمٍش

: محمذ لطفي اليوسفي-3

ؿل نلُىا بهذ هزا هظ ؤخش له ؤهمُخه ٖزلٚ إلادمذ لؿُي  ٍو

ُمت هزا الىظ ج٘مً في بغاءة . "الشعش رالشعشيت"الُىظُي ولهل ؤهمُت ْو

تها  ت الهشبُت في مداولتها البدض نً هٍى خ الشهٍش خُت خاظمت مً جاٍس لحكت جاٍس

والخإضُل لها، وفي مداولت ؤلاخخٙإ باآلخش زٓاَُا، ووهني بها لحكت هٓل هظ 

بلى الشٓاَت الهشبُت، ؤي جلٓي رلٚ الىظ الزي هى مً بِئت "في الشعش"ؤسظؿى

ت، بلى  خُت والٍُ٘ش ت وزٓاَُت مخخلُت ؤو لها خطاثطها ومدذداتها الخاٍس ٍَ٘ش

َٓذ جمشل ؤلاشٙاٛ . الشٓاَت الهشبُت ؤلاظالمُت بخطاثطها ومدذداتها، هي ؤًػا

: نلى الىدى الخالي

هل خاَل هظ ؤسظؿى نلى ماهُخه؟ وما نالْت جلٚ اإلااهُت ألاضلُت 

ت الهشبُت  بخلٚ اإلاخدٓٓت في ججلُاجه في الشٓاَت الهشبُت؟ هل بظخؿانذ الشهٍش

ت  ؤن جاظغ لخطىضُتها الشٓاَُت وجدمي راتها ؤزىاء لحكت الخُخذ نلى شهٍش
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آلاخش زٓاَُا؟ ما هي مٓىماث رلٚ؟ وهل ٌهذ هزا ؤلاخخماء بالزاث نمال ببذانُا 

ذ؟  وجإضُلُا في راث الْى

 

ؤن هىإ معاَت : ًىؿلٔ الُىظُي في مداولت ؤلاظابت نً رلٚ مً معلمت مُادها

خاضت وان رلٚ الىٓل ًخٙىن مً . بحن الىظ ألاضلي وججلُاجه في الشٓاَت الهشبُت

. هظ، جشظمت، ششح: زالزت مٙىهاث

ش : وهدً بذوسها هدعاءٛ مهه مً اإلاعاوٛ نً بْامت جلٚ اإلاعاَت، ما جبًر

رلٚ؟ 

ًداٛو الُىظُي ؤلاظابت نً هزا الدعاٛئ بهؿالْا مما ًخمحز به البدض 

وهى ًدذد محزة البدض في . في الشهش داخل البُئخحن الشٓاَُخحن الُىهاهُت والهشبُت

، ؤي بحعام البدض في الشهش مً خالٛ "اإلااهُت"الشهش في الشٓاَت الُىهاهُت بـ

في البدض في الشهش داخل " الىقُُت"، جٓابل رلٚ محزة "ماهُخه"البدض في 

َاإلخخالٍ، ؤو الخالٍ ًبذؤ مً .الشٓاَت الهشبُت ؤلاظالمُت بؿابهها اإلاهشفي البُاوي

ذي جبدض في الشهش نً جدذًذ : هىا زٓاَت، بد٘م ههجها اإلاهشفي الُلعُي الخجٍش

، وزٓاَت جبدض للشهش نً وقُُت حعىذ بلُه داخل الىكام اإلاهشفي "ماهُخه"

. البُاوي

لٓذ ظاء ؤلاهخمام بالشهش، داخل الىكام اإلاهشفي البُاوي،في هكش الُىظُي،مخىلذا 

ت َهله ووقُُخه ا نً ؤلاهخمام بُهل الشهش، ؤي الىكش في الشهش مً صاٍو . نػٍى

ت ضُت )رلٚ ؤن الُهل ال ًمً٘ ؤن ًخدٓٔ ؤو ًدذر، بال باٖخماٛ ششوؾه الشهٍش

ت جٓو في الشهش ولً٘ لِعذ ماهُخه ؤو ظيعه ؤو همؿه. (الشهش بن . بن الشهٍش

ت له، بن لها ُٖاها معخٓال هى الزي ًمىدها  ضُت الص يء ظضء مىه ول٘جها مُاْس

تها ٖطُت ال ٖماهُت ٌهلً هزا الىعي نً هُعه في شٙل مٓذمت مػمشة . هٍى

ٗامىت في ال٘الم ت ؾاْت  هي التي ججهل ال٘الم . مذاسها الدعلُم بإن الشهٍش

رلٚ ؤن ؤلاوشًاٛ بالىثر خحن جٙىن . الشهشي ًخمحز نً ؤي هىم آخش مً ال٘الم

الًاًت مداضشة الشهش ًػهىا ؤمام هىم مً ؤلاخخُاء بال٘الم مؿلٓا، وؤلاَخىان 

ٗان ؤو شهشا ٗان ؤلاهخمام في الشٓاَت . بمٓذساجه التي ال ُجدص ى، هثرا  مً هىا 

ت والخٓاؽ  الهشبُت بالٓٛى الشهشي، ولِغ بالشهش ٖماهُت، ؤي مالخٓت الشهٍش

ا. ؾشاثٔ ججلحها في ال٘الم ىهذ بٙىهه شهٍش ًُ ؤما نباسة الشهشي . بن الٓٛى هى الزي 
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 ٛ ت ضُت ال ماهُت، هي جلحٔ . َهي حشًل خحز الطُت التي جلحٔ بالٓى الشهٍش

ٗاهذ  ت، لهزا  بال٘الم وجلخبغ به، َدششم في ؤلاسجٓاء بلى رسي ظمالُت وحهبحًر

َخجهل الحذود الُاضلت سظشاظت وجٙاد . الشهشبت جٓو في الشهش وجىذط في الىثر

  18.جلػي اإلاعاَت

خم هزا نبر نملُت  ذ، ٍو ت ضُت لل٘الم جلحٔ به وجخىلذ نىه في راث الْى الشهٍش

ل للًت الهادًت ٔ مخؿلباث الحذر الشهشي، .جدٍى ؤي بظباس اللًت نلى الدشٙل َو

ٗامىت في الطُايت،  ت  ورلٚ ألن الٓٛى الشهشي ٖالم مالِ، وبالخالي، َالشهٍش

 ٛ ت واإلاىلذ لها . مخىلذة نً ُُُٖاث بخشاط الٓى َهزا الٓاهىن الحاغً للشهٍش

يبني نلُه، هزا ما ًبحن  لِغ خاضا بالشهش، َالىثر ؤًػا، ًمً٘ ؤن ٌهخمذه ٍو

ت ؤظاظا في الشهش وانخماد خطاثطها  اهخمامهم بالىثر، ورلٚ لحطش الشهٍش

 هزه الىقُُت اإلاىاؾت للشهش داخل الىكام اإلاهشفي البُاوي جخدذد 19.اإلامحزة

ت)باألظالُب البُاهُت  (اللًٍى

ٗاهذ ؤلاباهت هي وقُُت ال٘الم في الخطىس البُاوي، َةهه مً الؿبُعي  وإلاا 

ت برا جىافى مو هزه الىقُُت بال خشط نً داثشة  ؤن ال٘الم اإلاخطِ بالشهٍش

بل نلُه، بانخباسه ؤسقى ؤهىام ال٘الم ؤن ًمط ي بهزه الًاًت بلى اإلاىخهى، . ال٘الم

 ًٌذو الىظ وضُا ياًخه 20.وهى ال ًُهل رلٚ بال بالجمو بحن ؤلاَهام وؤلامخام

  21.(الخإظِغ)ؤلاباهت ولِغ ٖشُا مخهلٓه الدعمُت

ٗان بهخمام الىٓذ داخل الشٓاَت الهشبُت بالىصن الشهشي في مٓابل   مً هىا 

ؤلاهخمام بالحٙاًت في جطىس ؤسظؿى، ومً زم سبـ اللًت بالىصن ومً زم سبؿهما 

ضا للبُان َالىصن ًإحي  (الىقُُُت البُاهُت، ؤي الخبُحن).مها باإلًٓام، ٗل رلٚ حهٍض

خه ت ضُت خاغىت لهٍى بالىصن . لُٓي الشهش مً الخالش ي في ما لِغ مىه، َالشهٍش

ت ٌششم الشهش في َخذ مجشاه وبن . الىصن لحكت اوهخاّ الشهش مً الىثر. والشهٍش

الىصن ظىاء ججلى في شٙل جُهُالث ؤو في ْالب مٓاؾو ؤو هبر، بهما ًإحي لُٓي 

. ال٘الم مً ٖعش الحذود التي بن هى َهل ضاس مهذدا بالخشوط مً داثشة الشهش

  22.َالحذر الشهشي مششوؽ بةًجاد جىايم بًٓاعي ضىحي داللي

بن جلٓي ٖخاب الشهش ألسظؿى في الشٓاَت الهشبُت ٌهذ مداولت لخإُٖذ 

ت في الشٓاَت الهشبُت لٓذ بجخز ؤو، بن صح الخهبحر، . خطىضُت الكاهشة الشهٍش
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ٗاة"جلبغ مُهىم  ت ؤسظؿى، داخل نملُت "اإلادا ضي في شهٍش ، وهى مُهىم مٖش

" الخخُُل"خُىا آخش، و" الخمشُل"جاسة، و " الدشبُه"الخلٓي هزه، بمُهىم 

 ألامش الزي ٌهخبر بوهٙاظا لحػىس مُاهُم الىكام اإلاهشفي البُاوي، 23.اخُاها

.  خاضت مُهىمي الدشبُه والخمشُل

ومهما ًً٘، َىدً داخل هزا الحذر ؤو هزه اللحكت، لحكت الخلٓي، 

ل وضشام، خػشة هكامحن  لعىا في خػشة جشظمت ؤو ششح بل في خػشة جإٍو

هدً ؤمام مداولت جخجه هدى الخطىضُت مً هاخُت، وتهُى بلى . ًخطاسنان

ألاٛو معشحي :  بهىا ؤمام جطىسًٍ للشهش مخخلُحن24.الٙىهُت مً هاخُت ؤخشي 

دسامي الحٙاًت ششؽ وظىده وجدٓٓه، والشاوي يىاجي مششوؽ باإلبخهاد نً 

 هزا 25.الٓظ والعشد واإلاداوسة وألاخذار، ألجها لِعذ مىه، ٗىجها جدُله بلى هثر

الخلٓي الزي جلبغ داخله هظ ؤسظؿى مُاهُم الىكام اإلاهشفي البُاوي والشئٍت 

ُا وصًَا وظىء َهم دون الخُؿً بلى ٗل  اإلاخىلذة نىه ْذ بذا للذاسظحن جدٍش

  26.رلٚ

برن، الخالضت التي هطل بلحها مً خالٛ هظ الُىظُي، هي ان الىكام 

ت الهشبُت ظىاء في جُعحر  ٗان له جإزحر ٖبحر نلى جطىساث الشهٍش اإلاهشفي البُاوي 

ُٔ بحن جلٚ الخطىساث وجطىساث  هزا الخؿاب او بهخاظه، وؤي مداولت للخَى

ٗاهذ جخػو لخىظهاث رلٚ الىكام،ألامش الزي ٌهضص الٓٛى بإن للشٓاَت  دخُلت 

ت لً٘، ومهما ًً٘ مً هٓذ لخإزحر . الهشبُت دوسا في حشُ٘ل جطىساث الشهٍش

ت الهشبُت، َةن الخلٓي اإلاشاس بلُه لىظ  الىكام اإلاهشفي البُاوي في الشهٍش

ت الهشبُت ومداولتها ببذام  خ الشهٍش ؤسظؿى، ًمشل لحكت خاظمت في جاٍس

س ي . مُاهُمها وجإضُلها وظىجذ هطا آخش ًزهب في هزا ؤلاججاه لُىظِ ؤلادَس

"  الخخُُل والشهش"هى هظ

س ي:يوسف إلادسيس ي-4 ، مععى "التخييل رالشعش "ًخػمً هظ ًىظِ ؤلادَس

واظخهماالجه في الشٓاَت الهشبُت " الخخُُل"جإضُلُا وظهذا مٓاسها لخدبو دالالث 

خاضت في الذسط البالغي والشهشي، وجإظِعاجه الُلعُُت والباليُت، او ٖما 

اث"ٌعمُه ضاخب الىظ  ، َةن الحذًض نً مُهىم الخخُُل ". خٍُش َ٘ما ًٓٛى

ت  في العُاّ الُلعُي، ونً الطىسة التي اجخزتها هجشة مُاهُم الشهٍش

ألاسظؿُت بلى الُلعُت ؤلاظالمُت ًجب ؤن ًبذؤ مً الىٓٛى ألاولى، ألن مً شإن 
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٘شِ ضىس حشٙله ألاولى  ُت التي وشإ َحها ، ٍو رلٚ ؤن ًبحن الحٓٛى اإلاهَش

وهزا ششؽ ؤظاط . واإلاالمذ الذاللُت ألاضلُت التي وظمذ اشخًاله في البذاًت

وجخدذد . إلبشاص خذود بظهام الُالظُت اإلاعلمحن في حشُ٘له وبزشاء بهذه الىقُُي

ٔ الترظمت والششح  جلٚ الىطىص في ال٘خب والشظاثل التي هٓلذ نً ؾٍش

. (هـ328ث)بلى متى بً ًىوغ (هـ252ث)والخلخُظ الترار الُىهاوي مً ال٘ىذي

خ اإلاُهىم هجذ ؤن ٗلمت  وسدث نىذ ْعؿا " جخُُل"َدحن ٌهىد بىا الىظ بلى جاٍس

ا، وهي اإلآابل لٙلمت  ا"بً لْى ت " َىؿاٍص الُىهاهُت، وجخدذد داللتها بىضُها خٖش

ِ اإلآذم مً الذماى وهي جخخز هُغ . بدساُٖت للٓىة الزهىُت التي في آخش الخجٍى

ا، الخخُل ٗاهذ حعخهمل هىا ٗلمت جخُُل بمهىُحن مخخلُحن. مهنى َىؿاٍص بمهنى : و

الخُاٛ، ؤي مل٘ت ؤلادسإ الزهني التي جبض في الىُغ ضىس ألاشُاء اإلاادًت 

ومكاهشها الحعُت، وبمهنى اإلاىاغُو الخُالُت، ؤي الطىس الزهىُت التي ًخمشل 

 27.بها ؤلاوعان في هىمه ؤو في ًٓكخه ؤشُاء مىظىدة ؤو مخىهمت

اهُت بلى الهشبُت ضادَذ  ت ؤسظؿى مً العٍش بن الىٓٛى ألاولى لشهٍش

خ الشٓاَت الهشبُت، ووهني بها بذاًت جإظِغ الباليت  لحكت خاظمت ودُْٓت في جاٍس

زا بذاًت جدٛى ؤخٙامهما  والىٓذ الهشبُحن إلاطؿلحاتهما ومُاهُمهما، ٖو

ئُت والٓاثم، في  وجطىساتهما مً ؾابهها ؤلاهؿباعي والخإزشي اإلاىظىم بالخجٍض

ؤيلبه، نلى الشُاهُت، بلى معخىي الخإلُِ وال٘خابت الزي ًىم نً بشوص وعي 

ت بشئٍت ظمالُت نمُٓت وبألُاث جدلُلُت  ظذًذ ًيشذ مٓاسبت الهملُت الشهٍش

 مً هىا اسجبـ مُهىم الخخُُل ببهؼ ؤلابذالاث 28.ومُهىمُت دُْٓت ومدذدة

 .ؤلاضؿالخُت التي مهذث لىػىظه

ٗان  ٗان مطؿلح الدشبُه ؤزىاء جشظمت ٖخاب الشهش ألسظؿى خُض  لٓذ 

ًخُانل مو الزّو الجمالي العاثذ في بذاًت وشإة الذسط البالغي نىذ الهشب 

هخبرها نالمت ممحزة  الزي ًىلي نىاًت ْطىي للمشابهت في الخؿاب الشهشي، َو

ٔ الىضج  ٗاهذ ما جضاٛ جخلمغ ؾٍش ألظلىبه الُني خاضت وان ٗلمت الخخُُل 

ٗان بزلٚ هابها مً بدسإ واضح ونمُٔ للخاضُت  ؤلاضؿالحي في هزه اللحكت، و

  29.الىىنُت للشهش في ضىستها الهامت واإلاجشدة، ومً سيبت ؤُٖذة في الخىبُه نلحها
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ٗان مطؿلح الدشبُه ْذ اسجبـ بترظمت وهٓل ٖخاب الشهش ألسظؿى، َةن  وبرا 

مطؿلح الخًُحر اسجبـ بترظمت وهٓل ٖخاب الخؿابت والزي ٌهني جمشُل ضُت نً 

ٔ اإلامازلت بحن شِئحن مما ًجهل واهه " الخًُحر"هىم خاص مً ؤهىام  (اإلاشاٛ)ؾٍش

ش الُني،  ش واإلاباششة بلى معخىي ؤلاًداء والخطٍى ًشقى بالهباسة مً معخىي الخٍٓش

وهى باإلغاَت بلى هزا ؤظلىب ظاس في ال٘الم الُىمي، بال ؤهه ضُت مداًشت للٓٛى 

َهي حعخهمل . وهزا بذوسه ًٓابل مطؿلح الدشبُه. الشهشي وخاضُت ممحزة له

ت بلًت يحر مباششة جٓىم  بمهنى ألاظلىب الجمالي الزي ٌهبر نً الذاللت الشهٍش

ش واجها ظضء مً " الدشبُه"ٖما حعخهمل بمهنى . ؤظاظا نلى ؤلاًداء والخطٍى

َالخًُحر لِغ هىنا باليُا مدذدا، ول٘ىه خاضُت . وهىم مهحن مىه" الخًُحر"

ُبُت والذاللُت للىظ الشهشي مسحت ظمالُت  ؤظلىبُت جػُي نلى البيُاث التٖر

اث ألاخشي للخؿاب، ؤي اهه ٌشمل ٗل ألاهىام الباليُت  بذٌهت ومًاًشة للمعخٍى

ش  ومخخلِ ألاظالُب ؤلاًداثُت التي جىٓل ال٘الم وحهبر باإلاهنى مً معخىي الخٍٓش

ش ومهنى رلٚ ان الخًُحر ٌشحر بلى مطؿلح اإلاجاص . واإلاباششة بلى ؤلاًداء والخطٍى

دون ؤن ٌهني به الباب الخاص في نلم البُان الزي ًذٛ نلى حعمُت الص يء بةظم 

ٗان مىه بعبب، وبهما ًٓطذ به داللخه الهامت التي حشمل ٗل ٖالم  ما ْاسبه ؤو 

بلٌُ مٓابل للحُٓٓت، والتي جػم الدشبُه وؤلاظخهاسة ويحرهما مً مداظً 

ًادي في الترظمت الهشبُت الٓذًمت للخؿابت " الخًُحر"ونلُه َةن مطؿلح . ال٘الم

في جشظمت متى بً ًىوغ ؤال وهي " الدشبُه"الىقُُت هُعها التي ؤداها مطؿلح

ؤلاإلااح بلى الخاضُت الخخُُلُت لؤلظلىب الشهشي، بال ؤهه ًخمحز نً مطؿلح 

هىد العبب في رلٚ بلى ان جىقُُه  الدشبُه بٙىهه ؤٖثر مىه جىغُدا لهزا ألامش، َو

ًىذسط في بؾاس جدذًذ اإلآىماث الجمالُت والخطاثظ ألاظلىبُت التي جمحز 

ألامش الزي ًجهل مً اظخهماٛ مطؿلح الخبذًل ؤمشا . الخؿابت والشهش وجماًضهما

وانُا بإن ألاظلىب ال ً٘دعب ظمالُخه بال برا اظخؿام ان ًدمل اإلاخلٓي نلى 

ٗاهذ  ؤلاوعُاّ وساء الهىالم وألاَٙاس الخُالُت التي ًبخ٘شها، وان ًزنً لها ٖما لى 

  30.ؤمامه َهال وخُٓٓت

 



 

47 
 

ت خاضت وممحزة جيشذ بًطاٛ اإلاهاوي بلى الىُغ وجخُُلها في  َالخًُحر وظُلت حهبحًر

خم رلٚ باظخهماٛ الٙلماث في يحر مهىاها  الزهً بإظلىب بًداجي ظمُل، ٍو

ت نً بىائها الؿبُعي اإلاإلٍى بن مُهىم الخًُحر . ألاضلي والخشوط بالتراُٖب اللًٍى

ٗاة ألاسظؿي بما ًدىاظب مو جطىس الهشب لباليت  هى ضُايت ظمالُت إلاُهىم اإلادا

ٗاة نىذ الُالظُت اإلاعلمحن مً . الخؿاب الشهشي  بذو الخمازل بحن الخًُحر واإلادا ٍو

اإلاخهت )ؤوالهما اجهما ٌهخبران وظُلت َىُت لخدُٓٔ الخخُُل الشهشي : هاخُخحن

، وزاهُتهما ؤجهما ٌهذان ظيعا باليُا ناما جىذسط (الجمالُت وؤلازاسة الىُعُت

 31.غمىه ؤظالُب الدشبُه وؤلاظخهاسة وال٘ىاًت والخمشُل واإلاجاص

س ي ؤن سبـ الُالظُت بحن اإلاعخىي ؤلآًاعي للىظ  ذ ًىظِ ؤلادَس ًٖا

ُبُت، وانخباسهم الىصن وظُلت مً وظاثل  اجه الذاللُت والتٖر الشهشي ومعخٍى

الخخُُل، ٌهذ مً ؤهم الىخاثج التي خلطىا بلحها، والتي ًجب ان جدمل نلى 

ت ألاولى بشاساث . اظتهاداتهم الخاضت صحُذ ؤن للىٓاد ونلماء الٓشون الهجٍش

ت ومخهذدة جطب في هزا ؤلاؾاس، بال ؤجها  لم جٓشس ولم جىضح بالٓذس الالصم -مخُْش

الطلت بحن جخُُالث اإلاهاوي وألالُاف والتراُٖب -ٖما هى الشإن باليعبت للُالظُت

  32.مً ظهت، وبحن جخُُالث ألاوصان مً ظهت ؤخشي 

بن جدٛى مُهىم الخخُُل مً الذسط البالغي بلى الذسط الُلعُي وما 

ًشأَ رلٚ مً خطاثظ جشجبـ باإلاُهىم وجىقُُه، بدُض ٌعمذ رلٚ بشضذ 

ت التي ؾشؤث نلُه بهذ  مخخلِ الخدىالث الذاللُت والخؿىساث الىقُُُت الجىهٍش

لحكت بذاًت حشٙله، والتي ؤدث بلى بزشاء وغهه الىكشي واإلاجهجي َطاس ؤداة 

 لهزا ؤلاهخمام باإلظخهاسة 33.بظشاثُت إلآاسبت الجىاهب الخُالُت والخخُُلُت للشهش

ٌهىد لٙىجها ؤٖثر ألاظالُب الباليُت مالءمت للخؿاب الشهشي وجدُٓٓا لىقُُخه 

الجمالُت وياًخه الخخُُلُت، َهي جٓاسب بحن الكىاهش اإلاادًت اإلاخىاَشة واإلاخبانذة، 

وجمدى الُىاضل اإلاادًت والؿبُهُت التي جبانذ بُجها، َخذمجها غمً نالْاث 

بًداثُت مخُانلت ألاؾشاٍ ومخىاظبت ألاظضاء، وهزا ما ال ًٓىم به الدشبُه الزي 

س ي ان 34.ًبٓي لٙل مىغىم اظخٓالله وجماًضه نً شبحهه الخل ؤلادَس  ٍو

خطىضُت الهمل الزي ْام به الُاسابي وابً ظِىا وابً سشذ واهمُخه الجمالُت، 

ج٘مً في ؤجهم ؤضلىا رلٚ اإلاُهىم وهٓلىه مً ظُاْه الىُس ي الزي اظخهمل َُه 
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ؤٛو مشة، َخططىه بالشهش ومجاٛ ؤلابذام الُني، َلم حهذ ٗلمت جخُُل 

ت  َػُاغت وجدىاصنها دالالث نامت ومخبانذة، بل ضاسث ؤداة لخدلُل شهٍش

الخؿاب، ولُٓاط مذاه ؤلابذاعي وبُان خطاثطه الُىُت التي جخدٓٔ بىاظؿتها 

  35.جخُُلُت الٓطُذة

، هى ؤخذ "الىٓذ الشٓافي"بن هظ نبذهللا الًزامي، :عبذهللا الغزامي- 5

ت مىخى ظذًذا  الىطىص اإلاهمت التي جٓذم مٓاسبت جداٛو ؤن جىدى بذسط الشهٍش

ت  ؤو مًاًشا، ؤو نلى ألاْل جذنم رلٚ اإلاىخى الزي ٌععى بلى بلىسة مٓاسبت وسٍئ

ت اإلادذود باإلاجاٛ البالغي الجمالي . جخهذي مجاٛ الشهٍش

الٓذًم )ًمً٘ جىضُِ هزا الىظ بٙىهه هٓذا للخؿاب الشٓافي الهشبي

نبر خؿاب الجمالُت واله٘غ صحُذ، ؤي هٓذ الخؿاب الجمالي نبر (واإلاهاضش

هزا هى ؤلاؾاس . هٓذ ألاوعاّ الشٓاَُت التي جػمشها الشٓاَت داخل جلٚ الخؿاباث

ت الهشبُت، َهى ال ًٓاسب مً  الزي جدشٙل في خذوده مٓاسبت الًزامي للشهٍش

ظمالي وزٓافي، بل ًجهل خٓل الجمالُت ظضءا مً : خالٛ هطه هزا بحن خٓلحن

الحٓل الشٓاقي، ؤي مخػمىا َُه وؤلُت مً ؤلُاث جىاظذه وقهىسه وجدمُل 

مػامُىه، وختى ًخاح له هزا، َاألمش ًخؿلب مىهجُا بًجاد ؤلُت مُهىمُت 

بخخىاثُت، بن صح الخهبحر، حعمذ له بهزا ؤلاهخٓاٛ مما هى ظمالي مدؼ بلى ما 

هى زٓافي مدؼ ٖىطىص الجمالُت بما ٌعمذ مً بٖدشاٍ ألالُت التي ججهل مً 

الشٓاَُت نبر هطىص الجمالُت، وبالخالي،  (ُْمه)الخؿاب الشٓافي ًمشس ؤوعاْه

ض ؤوعاْه . جدٛى الىٓذ الجمالي بلى ؤلُت م٘شظت داخل الخؿاب الشٓافي لخهٍض

وبالخالي، جطبذ الجمالُت ؤلُت مً آلُاث الخؿاب الشٓافي، وبن خاولذ اإلاىاهج 

ورلٚ بهؿالْا، مً بَتراغه مً ؤن ٗل هظ ؤو خؿاب .الجمالُت بحهامىا بًحر رلٚ

دت ًخُحها الىكام الشٓافي الزي  (اليعٔ)ومػمشة (ؤو مخلٓاة)ًخػمً داللخحن، ضٍش

شحر ْػُت الخإزحر . ًيخمي بلُه الىظ الجمالي ألامش الزي ٌهضص َ٘شة اليعٔ، ٍو

ُت داخل اليعٔ الشٓافي . والخذاخل بحن الحٓٛى اإلاهَش

 



 

49 
 

وهِٓ نلى هزا ؤلاوشًاٛ الزي ٌهمل الىظ نلُه مً خالٛ بزاسجه إلاجمىنت مً 

: الدعائالث في مٓذمت هطه، مشل

ت، خذازت سظهُت؟ وهل ظنى الشهش  ٓطذ الحذازت الشهٍش هل الحذازت الهشبُت، ٍو

الهشبي نلى الصخطُت الهشبُت، وهل هىإ نالْت بحن بخترام الُدل الشهشي 

وضىانت الؿايُت؟ هل هىإ ؤوعاّ زٓاَُت حعشبذ مً الشهش وبالشهش لخاظغ 

٘شة اليعٔ الشهشي  ٗاهذ َ٘شة الُدل َو لعلٕى يحر بوعاوي ويحر دًمٓشاؾي، و

ٗاهذ الشٓاَت، بما بن ؤهم ما َحها الشهش، وساء شهشهت  وساء جشظُخها، ومً زم 

 36الزاث وشهشهت الُٓم؟

ً سئٍت هٓذًت جشجبـ  ىاناث، لخٍٙى ، الىضٛى بلى ؤظىبت ْو وهى ًداٛو

و الىٓذًت الحذًشت  بخطىضُت الشٓاَت الهشبُت، معخُُذا مً الذساظاث واإلاشاَس

في الشٓاَت الًشبُت، التي جطب في ٗىجها مىخىظا مُاهُمُا ًداٛو جىضُِ اإلاشخلت 

ت، وبانخباسها  ت التي ظشي حعمُتها بمشخلت ما بهذ الحذازت ؤو ما بهذ البيٍُى الٍُ٘ش

ض نلى الخؿاب الشٓافي، وجداٛو ؤن جمدى الُىاّس ؤلابِعُمىلىظُت الخٓلُذًت  جٖش

ُت، بما ًجهل ؤي هظ ؤو ؤي مىخىط خؿابي نشغت إلاجمىنت  بحن الحٓٛى اإلاهَش

مً الهىامل اإلاخهذدة اإلاىخجت له، واإلاازشة َُه، ٖما ًجهله مادة إلاجمىنت مً 

، . اإلاىاهج اإلاخهذدة ووُْىا جبها لهزا العااٛ نلى اإلاىجضاث البدشُت "ًٓٛى

ُت وبضؿالخُت  ت التي جذاَهذ هدى هزه الٓػُت، وشٙلذ راٖشة مهَش والىكٍش

عخط يء بها ولهل مٓىلت ؤسخىت الىطىص، وجىطُظ . ًشج٘ض بلحها مششونىا َو

ت خ جمشل خالضت هكٍش  مً خُض 37."هٓذًت جخدذ خىلها ألاظئلت وؤلاظشاء/الخاٍس

جىاظذ ألاَشاد في شبٙاث ظمانُت ونالماجُت جُّى ْذستهم نلى بدسإ َهلها بهم 

خ مىكىمت نالماجُت ؤلعيُت . وجخهالى نلى ظُؿشتهم، ؤي مً خُض ان الخاٍس

ت ٖما جدذد بجزنخه  وهى بهزا ًداٛو ؤلابخهاد نً دسط الشهٍش

 ٛ وعخدػش :"اإلاىغىنُت في الُ٘ش الًشبي، وهزا مهم نلى معخىي الخإضُل، ًٓى

وبه هبادس بلى اظدبهاد اإلاهنى  (ؤدبُت)و (ؤدبي)اإلاهنى ألابهذ إلاطؿلح

ٗادًمي الشظمي إلاطؿلخي ؤدبي وؤدبُت، وهى رلٚ الخطىس العاثذ نً ؤن ألادبي /ألا

هى الخؿاب الزي ْشسجه اإلااظعت الشٓاَُت خعب ما جىاسزخه مً مىاضُاث 

وبهزه اإلاىاضُاث ًخم الُشص والخطيُِ، وجخم . باليُت وظمالُت، ْذًمت وخذًشت
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خُض هىإ َىىن ساُْت، ومً جدتها ودوجها جإحي ؤشُاء ال . نملُاث بظدبهاد ٖشحرة

لىا وهٍش ُِٖ ظشث مهاملت . جمىدها اإلااظعت ضُت الشقي  (ؤلِ لُلت ولُلت)ٗو

التي انخبرث مما ال ًلُٔ بال بالطبُان واليعاء وغهاٍ الىُىط، وهزه ضُاث 

ٓه الخؿاب البالغي الشظمي في هكشجه  ج٘شِ نً اليعٔ الشٓافي الزي ًخدٕش َو

ٗاإلاشؤة والؿُل، وفي هكشجه بلى خؿاب ًىدعب بلى  بلى آلاخش اإلاخخلِ والػهُِ 

وفي مٓابل رلٚ هشي جٓذًشا نالُا . هاالء الػهُاء مما ًجهله مدخٓشا مشلهم

 (مترظمه)ألهه ًىدعب بلى اإلااظعت الشٓاَُت الشظمُت َٙاجبه (ٗلُلت ودمىت)ل٘خاب 

هى ؤخذ َدٛى الخؿاب الشٓافي، ٖما ؤهه ٖخاب مهمٛى للملٕى ومً ًىضُىن 

بالهٓالء، وهى لزا ًىؿىي نلى الح٘مت والهٓل، ال نلى مخهت العُهاء ٖما في 

  38."ؤلِ لُلت ولُلت

وهزا ظنى نلى . مش الزي ؤوظذ، في بنخٓاده، معخىي سظمُا وآخش شهبُا ألا

الخؿابحن مها خُض بهُطل ألادب الشاقي واٖدعب ُْمت مخهالُت ختى نلى 

َهى ظمالي . اإلااظعت الىٓذًت راتها، َطاس ال ًىكش بلُه بال نبر الجمالُت اإلاخهالُت

بالػشوسة وبرا ما ؤسدث هٓذه َإهذ ال جىٓذ بال ششؾه الجمالي، ٖإن ًٙىن َُه ما 

ال ًخُٔ مو ألانشاٍ الباليُت ؤو ؤهكمت الخهبحر اإلااظعاحي مما نؿل الحغ 

الىٓذي الُهلي في الشٓاَت، وظهل الىاْذ واخذا مً خشاط اإلااظعت ولم ًخؿىس 

الىعي الىٓذي جبها لزلٚ ألن الىٓذ ظلم واظدعلم لششوؽ اإلااظعت التي ؤظهم 

وه٘زا قل الُهل الىٓذي ًذوس خٛى دواثشه . الىاْذ في بًجادها والحُاف نلحها

اليعُٓت ولم ًخجه بلى  ٖشِ نُىب الخؿاب، بما في رلٚ نُىب اإلااظعت 

ل، وبخػام  الىٓذًت راتها ودوسها في جىمُـ ؤَهاٛ ؤلاظخٓباٛ والخزّو والخإٍو

ٗان ظمُال في هكش الىاْذ الٓذًم  َهل الٓشاءة لششوؽ اإلااظعت وؤخٙامها، وما 

قل ظمُال لذي الىاْذ الحذًض، ولِغ مً َاّس بال مً خُض وظىه مهالجت رلٚ 

الث مخخلُت له .  الجمُل واظخخشاط جإٍو

، ؤن ًخدشس مطؿلح ؤدبي ؤو ؤدبُت ت َهى )َال بذ، ٖما ًٓٛى ؤو الشهٍش

مً ُْذ الخطىس الشظمي اإلااظعاحي، بدُض ٌهاد الىكش في  (ًالمغ هزا اإلاُهىم

ؤظئلت الجمالي وششوؾه وؤهىام الخؿاباث التي جمشله، هزا مً ظهت، ومً ظهت 

ؤخشي ال بذ مً ؤلاججاه بلى ٖشِ نُىب الجمالي، وؤلاَطاح نما ْبخي في 
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ش " هٓلت هٓذًت جمغ العااٛ الىٓذي راجه"ألامش الزي ًخؿلب . الخؿاب وبن جدٍش

ٗان  ش ألاداة الىٓذًت، مز  اإلاطؿلح مً ُْذه اإلااظعاحي هى الششؽ الاٛو لخدٍش

  39.ؤلاسجباؽ بحن ؤلازىحن ؤصلُا

بن الشهش مٙىن ؤظاس ي مً مٙىهاث الشٓاَت الهشبُت، بل وللزاث 

ت نىذ الًزامي خاضت بما  الهشبُت، مً هىا ًإخز ٗل ؤلاهخمام في دسط الشهٍش

َُٙاد . ًدمله مً ُْم زٓاَُت وعُٓت حهُذ بهخاط راتها نبر ألاشٙاٛ ؤلابذانُت

ًٙىن الشهش مشآة للشٓاَت الهشبُت، ولزا جتزاًذ ألاهمُت ؤٖثر في ؾلب جمدُطه 

هم مٙىهاجه وؤوعاْه، ودساظت ؤظالُب باليخه إلسجباؾها ب٘شحر مً ؤهماؽ  وهٓذه َو

ت . الخُ٘حر والعلٕى مً هىا جإحي غشوسة مشاظهت ؤدواجىا الىٓذًت ومٓاسباجىا الٍُ٘ش

ت الهشبُت خ . واإلاىهجُت في دساظت الشهٍش ت نبر جاٍس هل ه٘خُي بالتراٖماث الخُعحًر

الىٓذ ؤم نلُىا ان هؿىس مىاهج رلٚ الىٓذ؟ وهل الىٓذ ألادبي ًم٘ىه ؤلاخاؾت 

ت وال٘شِ نً ؤوعاْها الهمُٓت التي جىاصي الجمالُاث  بإبهاد الكاهشة الشهٍش

الىٓذ "الباليُت؟ هزا هى ؤلاشٙاٛ الشثِس ي الزي ًذوس خىله هظ الًزامي 

" الشٓافي

: وجخم اإلاهالجت نبر بَتراغحن ؤظاظُحن

ت /الىٓذ ألادبي بما هى جىاٛو بالغي-1 ظمالي ال ًم٘ىه ؤلاخاؾت بالكاهشة الشهٍش

. ٗىن ألاخحرة خادزت بَتراغُت

الجمالي، /اإلاهمت الحُٓٓت للىٓذ هي ٖشِ اإلاخبىء مً جدذ ؤْىهت البالغي-2

. وهزا لِغ مً الىقاثِ اإلاخِعشة للىٓذ ألادبي

وبهؿالْا مً هزًً ؤلاَتراغحن ًخدذد مجاٛ ومىهج الذساظت في جىاٛو قاهشة 

ت داخل هظ الًزامي . الشهٍش

ؤدبي بلى ما هى زٓافي /ؤلاهؿالّ مما  مما هى بالغي-ؤ
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ش ؤدواث الىٓذ ألادبي وجىظُو مجاالتها لخىاٖب اإلاجاٛ الجذًذ لذساظت -ب جؿٍى

ت بةنخباسها خادزت زٓاَُت ولِغ مجشد خادزت باليُت، ؤي ؤلاهخٓاٛ بمُهىم  الشهٍش

. الىٓذ مً الىٓذ ألادبي بلى الىٓذ الشٓافي

: (على مستوى الشؤيت)ااجمالي إلى الثقافي/من البالغي

هم مهىاه، /(ألادبي)بن الىظ البالغي الجمالي مهما خاٛو الىٓذ بلخٓاؽ مذلىله َو

َةن رلٚ اإلاهنى اإلالخٓـ . ومهما بلتزم الىٓذ ألادبي مىهجُا بما هى مؿلىب والصم

عمحها الًزامي  ًمشل ظاهبا مً داللت مضدوظت، ؤي جبٓى هىإ داللت مػمشة، َو

الجمالي، بل ولُذ هكام زٓافي بإٖمله، /وهى لِغ ولُذ الىظ البالغي" اليعٔ"

بمهنى ؤن جلٚ الذاللت جمشل وعٓا مً ؤوعاّ رلٚ الىكام، وبما هي ْاظم 

ً، مً هىا جإحي خؿىسة الىظ البالغي الجمالي، ومً هىا، /مشتٕر بحن ؤَشاد ٖشحًر

ل اإلاجاٛ اإلاشجبـ بذساظت . ٖزلٚ، ًإحي ْطىس الىٓذ ألادبي هزا هى مىؿلٔ جدٍى

ت داخل هظ الًزامي، وهى اإلاىؿلٔ، راجه، لىقُُت الىٓذ الىٓذ الجذًش . الشهٍش

. بهزه اإلاهمت ًدمل ألاظئلت ال٘بري نلى ناجٓه التي جُلذ مً جدذًذاث البالغي

الجمالُت والشهش في /برن، ٖشِ ألاوعاّ الشٓاَُت نبر الىطىص الباليُت

َما الزي ًمً٘ ان جىؿىي نلُه جلٚ . هي اإلاىؿلٔ. مٓذمتها هى مهمت الىٓذ

الجمالُت التي في الًالب جشجبـ بٓىانذ /الىطىص مما ًخجاوص جإزحراتها الباليُت

طىو ؤهماؾىا  ، رلٚ الخإزحر الزي ًخًلًل في ُٖاهىا ٍو مدذدة ومهلىمت للزّو

ىا؟  ىظه ظلٖى ٍو

ذ ألاوعاّ "الىٓذ الشٓافي"ولٙىن هظ  ، ٖما ًٓٛى الًزامي، بدشا في حشٍش

الشٓاَُت التي هشي ؤجها هي اإلاٙىهاث ألاضلُت للصخطُت الهشبُت التي ضايها الشهش 

ُت وزُاَُت قلذ هي /ضُايت ظلبُت ؾبُٓت وؤهاهُت، وجخلٔ مً وسائها ؤهماؽ ظلٖى

 40.الهالمت الشاسخت في ْذًمىا وخذًصىا

ت،  بن الُٓم اليعُٓت التي حعللذ مً الشهش، ؤو التي ؤضلها الىمارط الشهٍش

 (الشانش اإلاذاح)شخطُت الصحار البلٌُ:ًدطحها الًزامي نلى الىدى الخالي

ألاها )شخطُت الؿايُت،(الشانش اإلاذاح ٖزلٚ)شخطُت اإلاىأَ اإلاشِٓ،

ش اإلاشنب الزي ًخٓى، (الُدىلُت   41(الشانش الهجاء)شخطُت الشٍش
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وهي ؤوعاّ همؿُت ومخ٘شسة في زٓاَخىا ألجها جخىلذ نً اليعٔ هُعه، ؤي مً 

يُت راتها، والتي ًمً٘ جدذًذها في جضخُم الزاث وهُي آلاخش : اإلآىماث الخٍٙى

، والزي ًمً٘ بنادة "الُدل الشهشي "والخهالي، وجخدذد بطىسة وعُٓت في ضىسة 

ت وؤلاظخمام  بهخاظه لً٘ جدذ يؿاء آخش ؤو معمُاث اخشي، في مجاالث اإلاهَش

والعلٕى داخل الشٓاَت، بدُض جطبذ جلٚ الطىسة نالمت وعُٓت مخجاوصة 

.  (شهشهت الخؿاب)الشهش، مىبشت في ؤشٙاٛ الخؿاب

ا زم جدىلذ بلى " الشانش الُدل"َالذاللت اليعُٓت لـ بذؤث َدال شهٍش

ُاث ؤلاظخمانُت والشٓاَُت  ٗاَت الخؿاباث والعلٖى َدل زٓافي ًخ٘شس في 

والعُاظُت، وما رإ بال ألن الشهش في ألاضل هى نلمىا ودًىاهىا وما ًدذر َُه 

ها، وظُٙىن معاوال نً ظماجىا  جها وجىظُه ظلٖى ازش في جٍٙى ًطبٌ شخطِخىا ٍو

الصخطُت، بمشل ما هى معخىدم زٓافي لهزه العماث، ومشوس رلٚ مً دون هٓذ 

ت نلت زٓاَُت جخد٘م َُىا مً دون معاءلت ؤو مىاظهت، وقل  هى ما ظهل الشهٍش

رلٚ ًدذر مً صمً الجاهلُت واهبهاثها اليعٓي في صمً بني ؤمُت، وحهضص رلٚ 

ل الُٓم التي بضؿىهها الشهش جدىلذ لخٙىن  ً، بلى ًىمىا هزا، ٗو صمً الخذٍو

ُْما للزاث الهشبُت الشٓاَُت وإلاىكىمت العلٕى ؤلاظخماعي الهشبي، ولٓذ حشهشهذ 

ت. الزاث وحشهشهذ الُٓم مهها الُدىلُت هى الىدً الٓبلُت، /وألاضل لؤلها الشهٍش

 َاإلاخىبي ال ًٓذم ظذًذا داخل هزا 42.وهي الىدً اإلاخضخمت ؤضال والىاَُت لآلخش

ٗاهذ . اليعٔ َهى ظلُله ٗان الشانش مجهمٙا في ضىانت ألاها الُدىلُت، و ولٓذ 

ت هزا الُهل الخضخُمي  الشٓاَت مً  ظهت ؤخشي جٓذم خذماتها للشانش مباٖس

  43.للزاث

ب  ، هزا اإلاشع الشٓافي والهمى الىٓذي هى هدُجت جخٍش وهزا الخدٛى

" الىدً"مهحن َلٓذ خذر حشىحها مىز ؤواخش الهطش الجاهلي، ؤي مىز بصاخت 

وبخالٛ مدل ال٘شم ٗل مً " الُدل"، ؤي مىز بخترام "ألاها"وبخالٛ مٙاجها

، ؤو ما ًؿلٔ (الزي هى في ألاضل مذًذ)والُخش (الزي هى في ألاضل هجاء)اإلاذًذ

ل الزاث اليعُٓت مً الىدً الٓبلُت بلى الزاث الُدىلُت  نلُه الًزامي بخدٍى

ت في الشٓاَت 44.اإلاُشدة واإلاعدبذة ٍض  و لٓذ جدىلذ ضُت ال٘شم، جلٚ الُٓمت اإلاٖش

م هى مً  ت والٍ٘ش ألازحرة في الشٓاَت الهشبُت، بلى نؿاء باإلآاًػت الباليُت الشهٍش
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ومً زم ظشي . ٌهؿي الشانش ٖمٓابل للمذًذ، ومً ال ًُهل َهى البخُل اإلازمىم

ل الطُاث مً  ُِ ٗل الُٓم ألاخشي، خُض لجإ الخؿاب الشٓافي بلى جدٍى جٍض

ضُاث ج٘دعب بالهمل بلى ضُاث جمىذ للممذوح مٓابل اإلآاًػت اإلاطلحُت 

ٓذث الطُاث ُْمتها الحُُٓٓت وضذُْتها ونملُتها ألن الخؿاب  الُشدًت، َو

اإلاذاثخي ٌهخمذ نلى ال٘زب واإلابالًت، باجُاّ زٓافي بحن ٗل ألاؾشاٍ، واإلااظعت 

ه  ٖما ان ؤلاخترام الشهشي الخؿش في لهبت اإلاادح 45.الشٓاَُت جشعى رلٚ وجباٖس

واإلامذوح ْذ ظلبذ مهها مىكىمت مً الُٓم اليعُٓت بوًشظذ مو مشوس الضمً 

وهي اللهبت الجمالُت . لدشٙل ضىسة للهالْت ؤلاظخمانُت َُما بحن َئاث اإلاجخمو

هي في  (الؿايُت مشال) َ٘شحر مً الُٓم اليعُٓت46.ألاٖثر َانلُت في الشهش الهشبي

إن ال ش يء َحها يحر  ت، ٖىا هىكش بلحها بمىكاس اإلاخهت الجمالُت، ٖو ألاضل شهٍش

 47.رلٚ، يحر ؤن ما َحها ؤَذح ب٘شحر مً مجشد الجمالُت

بن شهشهت الُٓم هي الىاجج الشٓافي لٓبىلىا بالىمىرط الشهشي بىمؿه 

ت  ُت والٙاربت وؤلاهتهاٍص ت في خالتها اإلاٍض اإلاذاثخي اإلامخشل للُٓم الشهٍش

ها مً  ش جطَش وؤلاظخهالثُت، وفي حششب اإلااظعت الشٓاَُت لهزه الُٓم وجبًر

 ولهزا َةن ما 48.اإلاذخل الجمالي اإلاخهالي واإلاىبذ نً الهٓالوي واإلاىؿٔ الُهاٛ

خىا الىٓذي للشهش هى في خُٓٓخه بنادة بهخاط لخلٚ  ت في جاٍس ٌعمى خذازت شهٍش

ض لليعٔ، مما ًىُي نجها ضُت الحذازُت َدذازت الشانش ؤبي جمام . ألاوعاّ، وحهٍض

خ ؤلابذام الشهشي جزهب في  التي ًطىُها الىٓذ ألادبي نلى اجها جمشل جدىال في جاٍس

ض اليعٔ الشهشي اإلاىظىد َُي ججشبخه ؤلابذانُت ًطذس نً ألاها . بججاه حهٍض

ت اليعُٓت اإلاخىاسزت نً العلِ الشهشي  ٍض بن مداولت ججاوصه للمٓىلت . اإلاٖش

ت الخٓلُذًت  ج٘شِ نً الهالْت " َهم ما ًٓاٛ"بلى مٓىلت " ْٛى ما ًُهم"الشهٍش

شع سؤحها هى الٓاهىن اإلادٕش للهالْت بحن  التي ًٙىن حهالي الزاث وه٘شاجها لآلخش َو

و ألاب الُدل اإلاؿلٔ في  ؤؾشاٍ الخؿاب، وهي الهالْت التي ججهل الزاث في مْى

جب الدعلُم بىظاهت ما ًشاه وهزا ْاهىن وعٓي ظاءث . سؤًه وفي ضىاب َهله، ٍو

ت  مهاسغت ؤبي جمام لخهضصه ولخجهله ْاهىها خذازُا جخىأَ الحذازت َُه بعلؿٍى

ت الخؿاب اإلاهُمً، وبذٛ ألاب الخٓلُذي هدطل نلى ؤب خذاسي،  ممازلت لعلؿٍى

َدذازخه . وبذٛ ألاٛو هدطل نلى آخش ال ًخخلِ في بظدبذادًخه نً ظالُه

مجاص ش٘الوي ، ؤي بَشاى اللًت 49خذازت شٙلُت جشجبـ باللًت ٖخهبحر ضىاعي ٖو



 

55 
 

ٗان حهُمً نلُه ؤلاهخمام  مً مدخىاها وظهلها وظُلت داخل اليعٔ الشٓافي الزي 

وباإلآابل َٓذ بٖدعب الخؿاب الشهشي .باللًت ٖإلُاف جادي ؤيشاغا مدذدة

ت  ذاظت ظهلذ هٓذه غشبا مً اإلادشماث الشٓاَُت بحجت حهالي الشهٍش خطاهت ْو

وخطىضُتها وجُشدها مما ًٓخط ي الخهامل مهها بخطىضُت، وضاسث الهلىم 

وسيم ؾاْتها . الخاضت بالشهش نلىما مًلٓت ومىهضلت وخادمت للشهش والشانش

حزها نلى الجمالي الشهشي ظهلتها حًُل نً نُىب الخؿاب  الىٓذًت بال ان جٖش

اليعٓي، ومش ؤخؿش خؿابدىا الشٓاَُت مً دون جمهً في ؤوعاْه ونُىبه اليعُٓت 

  50.مما ٌهني ؤهىا لم هذسط اإلاٙىن ألاٛو لصخطِخىا الشٓاَُت

ت جخمشل الخؿاب الشهشي، وحعخجُب إلاُهىله  وها هي ال٘خابت الىثًر

ت ومً زم اإلآامت التي هي، خعب . الػايـ اليعٓي التي هي ؤخذ جمشالجه الٓعٍش

سؤًه، ؤبشص وؤخؿش ما ْذمخه الشٓاَت الهشبُت ٖهالمت ضاسخت نلى َهل اليعٔ، 

َالباليت اللُكُت اإلاخىاصلت . خُض جخجاوس الهُىب اليعُٓت وجخ٘شِ في هظ واخذ

نً ؤًت ُْمت مىؿُٓت، ويحر اإلاهىُت بعااٛ الهٓل والُ٘ش، مو خب٘ت ال٘زب 

اإلاخهمذ مً ؤظل الدعٛى الزي ؤضبذ مهىت ؤدبُت ج٘دعب ْبىال زٓاَُا وجدىلذ 

ُت والشٓاَُت، وجخػاَشالحبٙاث الشالر،  بلى مادة ؤظاظُت في التربُت الزْو

والصحارة، لخٙىن ُْما في الخؿاب الشٓافي، ختى لُىهذ مبخ٘ش /والباليت/ال٘زب

ٗان رلٚ نىذهم هى ْمت الٓمم ؤلابذانُت ألامش الزي . هزا الًُ ببذٌو الضمان، و

ٌهني ؤهىا ؤمام ضىث واخذ وظيغ خؿابي واخذ وهمـ زٓافي واخذ، ٗل رلٚ 

ناثذ بلى َهل اليعٔ الزي ًىمـ اإلاخهذد نبر شهشهت الخؿاباث وبخػانها 

ٗان البذٌو بذٌها بمٓذاس ما . الجمالي/للششؽ اليعٓي اإلاخٓىو بٓىام البالغي وما 

خ . باليُت راث همـ مخجاوغ ومىهٛض مخهاٛ/ٗان ماظعت ْىلُت مما ًدُل جاٍس

ٓا لهزه الشئٍت، لهبت وعُٓت جدذد مهاًحر ؤلابذام ت وججلُاتها، َو  (ؤلاهخاط)الشهٍش

  51.والخلٓي

ت التي هالذ ضذي ؤو خملذ بهؼ الخجذًذ نلى  ختى همارظىا الشهٍش

إخز الًزامي في هطه  معخىي الشهش الهشبي لم حعلم مً رلٚ الخإزحر، ٍو

َإدوهِغ واْو، في ببذانه الشهشي، في ؤجىن . همىرظحن هما هضاس ْباوي وؤدوهِغ

ض الخؿاب الُدىلي بٙل نُىبه اليعُٓت  الخُدُل وله دوس في بهض وحهٍض



 

56 
 

ظِخىلُان بنادة الشوح لليعٔ - هضاس ْباوي وؤدوهِغ-  وهما مها52.الٓذًمت

الُدىلي بٙل ظماجه وضُاجه الُشدًت اإلاؿلٓت والُدىلُت الدعلؿُت، وظُدٓٓان 

بىال  ضداد جشسخا ْو نىدة سظهُت بلى اليعٔ الٓذًم اإلاترسخ، والزي ظِخجذد ٍو

  َلِغ هضاس وؤدوهِغ، بال ظىابا 53.نلى ًذحهما ٖممشلحن َدىلُحن لزلٚ اليعٔ

  54.وعُٓا مػادا، وبن بذا ألامش ن٘غ رلٚ

ُا ٗان في الىاْو همىرظا ظلٖى وبرا ما . ونلُه، َما ٖىا هدعبه مجاصا 

ت بطىسة الُدل الشهشي، وضىسث لىا جلٚ الصخطُت  يزجىا الشٓاَت الشهٍش

طىم بالغي، َةن هزا ما ًاظغ  بخطاثظ جترسخ وجخٓىي ٖهىطش مؿلٔ ٖو

خىلذ نىه ضٌُ همىرظُت جخ٘شس بظخمانُا  اليعٔ الزهني اإلاػمش في الشٓاَت ٍو

لها ضٌُ للُدل اإلاؿلٔ ولؤلها اإلاعدبذة، ٖما ؤظعها الىمىرط  ا، ٗو ٍ٘ش وظُاظُا َو

ت، ٖما بشسث  الشهشي، وخشظتها اإلااظعت الشٓاَُت اإلادامُت نً العلؿت الشهٍش

ت اإلاعدبذة، َةجها، ؤًػا، وخعب جشبُتها  َدىلت الشانش وضُٓذ لؤلها الشهٍش

إن ألامش ال ٌهذو ان ًٙىن  ت الباليُت، جطُٔ للؿايُت وجبرس ؾًُاهه، ٖو الشهٍش

لت ببخذؤها نمشو بً ٗلشىم وقللىا ظمُهىا ه٘خبها مً رلٚ الُىم وبلى  ْطُذة ؾٍى

 ولعٍى ًبذو وظحها الٓٛى بإن الشهش هى ضىسة الهشبي اليعُٓت 55.الُىم

ض ُْمها، لهزا ال جخىاوى 56.والشٓاَُت  ؾاإلاا ؤن الشٓاَت ال جُخإ حعخهمل خُال لخهٍض

  57.الجمالي/في ؤلاظخهاهت بالخؿاب البالغي

ت مو هزا الؿشح ْذ ال جطبذ لبىت في ضشح البىاء الشٓافي، بل  َالشهٍش

هي البىاء الشٓافي ٗله، ؤو نلى ألاْل، هي بخذي لبىاجه ألاظاظُت وألاضلُت له، 

ت داخل .ولِغ مجشد هامش ألامش الزي ًذنى بلى بنادة مىغهت معإلت الشهٍش

بهه بخطىسه ًضنضم ٖشحرا مً . مىكىمخىا الىٓذًت، وداخل مىكىمت الخلٓي لذًىا

 ٛ لى جمهىا  في دًىان الهشب بىاء : اإلاعلماث التي سسخذ في ألارهان، خُىما ًٓى

ٗان هى اإلاخضن الخؿش  نلى مُهىمىا خٛى ألاوعاّ اإلاػمشة لىظذها ان الشهش 

لهزه ألاوعاّ وهى الجشزىمت اإلاعخترة بالجمالُاث، والتي قلذ جُهل َهلها وجُشص 

همارظها ظُال بهذ ظُل لِغ في الخؿاب الشهشي َدعب بل في ٗل الخجلُاث 

زا الخؿاب الُ٘شي  ذ مب٘ش، ٖو الشٓاَُت بذءا مً الىثر الزي حشهشن مىز ْو

زلٚ في ؤهماؽ العلٕى والُٓم ولًت  والعُاس ي والخإلُُي بما َُه الىٓذي، ٖو
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الزاث مو هُعها ومو آلاخش، لٓذ حشهشهذ ألاوعاّ وضشها َهال ألامت الشانشة 

واللًت الشانشة، ولً٘ َشخىا وجباهُىا بهزه الطُاث لِغ ظىي خذنت وعُٓت 

  58."لم وو غشسها

ل الىٓذي، بةنخباسه اإلاٙىن اإلاجهجي في مششوم  وال بإط هىا ؤن وهشع للخدٍى

. الًزامي

: (على مستوى املنهج)من النقذ ألادبي إلى النقذ الثقافي

الجمالي نما /باإلخخُاف باإلاىؿلٔ هُعه، ووهني به البدض في الىظ البالغي 

ًخجاوصه، ؤي نما هى زٓافي، ولٙي ًخدٓٔ الششؽ الشٓافي لخلٚ الىقُُت الىٓذًت، 

ٗالخالي ُِٖ ًمً٘ بخذار هٓلت هىنُت للُهل الىٓذي مً ٗىهه : َالعااٛ ظُٙىن 

ألادبي بلى ٗىهه الشٓافي؟  

: ًدذد الًزامي في هطه جلٚ الىٓلت نبر ظلعلت مخىاظٓت مً ؤلاظشاءاث اإلاىهجُت

ذ نلى غشوسة : النقلت إلاضطالحيت-1 ؤن وعخخلظ همىرظىا "وهى هىا ًٖا

الىكشي وؤلاظشاجي مما هى ؤظاط هٓذي للمششوم الزي هضمو الخطذي له، وهى 

ٗاهذ ؤدبُت ومهُىت  ًىدطش جدذًذا في جىقُِ ألاداة الىٓذًت التي 

ال ألادبي، مو  (الىٓذ الشٓافي)الجمالي، جىقُُا ظذًذا لخٙىن ؤداة في /باألدبي

ىهه بهخٓاال هىنُا ًمغ اإلاىغىم وألاداة  حز الشذًذ نلى نملُت ؤلاهخٓاٛ ٗو التٖر

ل وؾشاثٔ بخخُاس اإلاادة اإلاذسوظت، بذءا مً  مها، ومً زم ًمغ آلُاث الخإٍو

ٗان ًخد٘م بها  ؤظالُب الخطيُِ راتها والخهٍش نلى الىطىص والهُىاث التي 

 59"الششؽ ألادبي اإلااظعاحي

: وحشمل الىٓلت ؤلاضؿالخُت ظخت بضؿالخاث ؤظاظُت

وهى ًٓترح هىا نىطشا ظابها للشظالت :(الوظيفت النسقيت)عناضش الوسيلت- 

ٌعمُه بالهىطش اليعٓي، َمادامذ نملُت ؤلاجطاٛ جخم مً مشظل بلى مشظل 

بلُه بُجهما سظالت، جطل نبر ؤهىام مً الىظاثل الخىضُلُت، وجٓىم نلى شُشاث 

ٌعخهحن اإلاشظل بلُه نلى َهمها بالعُاّ اإلاشتٕر بحن ؤؾشاٍ ؤلاجطاٛ، وبرا 
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َةهىا بهزا هدُذ مجاال للشظالت راتها بإن  (الهىطش اليعٓي)ؤغُِ الهىطش العابو

َُي هزا ؤلاظشاء ظخ٘دعب اللًت وقُُت ظابهت هي . جٙىن مهُإة للخُعحر اليعٓي

ٗاَت ؤهماؽ . الىقُُت اليعُٓت بغاَت بلى وقاثُها ألاخشي  ولِغ مً شٚ ؤن 

اث ؤلاظخٓباٛ  ؤلاجطاٛ البششي جػمش دالالث وعُٓت، جازش نلى ٗل معخٍى

ٓت التي بها هُعش ٓت التي بها هُهم والؿٍش والىطىص التي ال . ؤلاوعاوي في الؿٍش

حعمى نادة باألدبُت هي ألاٖثر بهُهاال مو الىقُُت اليعُٓت، مً دون ؤن ًيخُي 

، بىظىد الهىطش العابو . رلٚ نً الىطىص ألادبُت ؤًػا وبرا ظلمىا، ٖما ًٓٛى

اليعٓي ومهه الىقُُت اليعُٓت، َةن هزا ظُجهلىا في وغو وعخؿُو مهه ؤن 

هىظه هكشها هدى ألابهاد اليعُٓت التي جخد٘م بىا وبخؿاباجىا، مو ؤلابٓاء نلى ما 

ُم داللُت، وما  هه في الىطىص مً ُْم ظمالُت ْو ؤلُىا وظىده وحهىدها نلى جْى

خُت وراجُت وبظخمانُت ورلٚ لٙي هىكش بلى الىظ . هى مُترع َحها مً ؤبهاد جاٍس

ٗاهذ الىقُُت . بىضُه خادزت زٓاَُت، ولِغ مجخلى ؤدبُا َدعب َةرا 

ت ض الشظالت نلى راتها، َةن الىقُُت /الشانٍش الجمالُت للًت، خُىما ًٙىن جٖش

حز نلى الهىطش اليعٓي وظُلت مىهجُت لجهل اليعٔ  اليعُٓت، خُىما ًٙىن التٖر

  60.واليعُٓت مىؿلٓا هٓذًا، وؤظاظا مىهجُا

وهى هىا ًىؿلٔ مً َشغُت ؤن اإلاجاص ُْمت زٓاَُت، ولِغ : (املجاص الكلي)املجاص- 

مً خُض اإلاشظهُت داثما مشجبؿت . ظمالُت ٖما هى قاهش ألامش/ُْمت باليُت

وهزا ًخؿلب مً ؤن هجهل . باإلاىاغهت وؤلاظخهماٛ وهما َهالن ظمانُان

ُت زٓاَُت  ا ومُهىماجُا، بمهنى ؤن هىإ ؤهماؾا ظلٖى ؤلاظخهماٛ ؤضال هكٍش

جخدٕش وجخُانل ونبر هزا الخدٕش والخُانل جخخلٔ همارط للٓٛى حعىد في 

الخؿاب، ومً زم ًإحي ؤلاظخهماٛ الزي ٌهني وغو الخؿاب في وقُُخه بإن 

همل به، وهىا ًىلذ الخهبحر اإلاجاصي والدة زٓاَُت جخػو لششوؽ  ججهله ٌهمل َو

ألاوعاّ الشٓاَُت التي وعمحها باإلظخهماٛ، وما ؤلاظخهماٛ ظىي اإلاعمى ؤلاظشاجي 

هزا ًمهذ في هكشه، بلى بْتراح مُهىم . للُهل الشٓافي ري الؿابو الهمىمي الجمعي

زٓافي للمجاص ًىظو مً مجاله وحهُئه إلظخهماٛ هٓذي ؤٖثر ونُا بالُهل اليعٓي 

َاإلاُهىم البالغي للمجاص ًذوس خٛى ؤلاظخهماٛ اإلاُشد للُكت اإلاُشدة، . وحهُٓذاجه

ب، وال ًخجاوص رلٚ بلى الخؿاب وبما . وبرا صاد َةهه الجملت، وهى ما ٌعمى باإلاٖش

ت اإلاجاص جٓىم ؤضال نلى ؤلاصدواط الذاللي الزي حعمُه الباليت الحُٓٓت  ؤن هكٍش
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ل الٓٛى مً مهنى بلى مهنى آخش، مو  ت اللًت في جدٍى واإلاجاص والزي ًطِ خٖش

ججاوس اإلاهىُحن مها وبمٙاهُت ؤخزهما مها في ؤلانخباس، برا ؤخزها  هزا الخطىس 

ألاولي للمجاص، وجمهىا في الُهل الشٓافي مو وقُُت اللًت مً خُض ؤدائها 

ت يحر اإلاباششة، وهما وقُُخان  الخهبحري اإلاباشش زم مً خُض ؤدواسها الخإزحًر

مخطاخبخان ولِغ مً شٚ في وظىدهما مها وال في جإزحرهما نلى نالْخىا مو 

اللًت، برا ؤخزها هزا ؤلاصدواط الذاللي باإلنخباس، َةهىا ظىذٕس ؤوال ؤهه بصدواط 

نلى معخىي ٖلي ولِغ نلى معخىي اإلاُشدة ؤو الجملت َدعب، زم بهه بصدواط 

ُىا، بمهنى ؤن الخؿاب ًدمل بهذًً  ًمغ ونُىا باللًت راتها وبُهلها مهىا َو

ه  ، وهى هزا الزي وهَش ؤولُحن ؤخذهما خاغش ومازل في الُهل اللًىي اإلا٘شٍى

ؤما البهذ آلاخش َهى البهذ الزي ًمغ . نبر ججلُاجه الهذًذة الجمالُت ويحرها

اإلاػمش الذاللي للخؿاب، هزا اإلاػمش الُانل واإلادٕش الخُي الزي ًخد٘م في 

ٗاَت نالْاجىا مو ؤَهاٛ الخهبحر وخاالث الخُانل، وبالخالي َةهه ًذًش ؤَهالىا راتها 

ُت ُاجىا الهٓلُت والزْو ىظه ظلٖى   61.ٍو

ًىظذ ؤلاصدواط ألاظاس ي " الخىسٍت الشٓاَُت"َُي هزا اإلاطؿلح : التوسيت الثقافيت- 

خٛى بهذًً داللُحن اخذهما ٍْشب وآلاخش بهُذ، وهزا مىؿلٔ مهم ظذا للىٓذ 

الشٓافي يحر ؤن الخلل ًإحي مً ؤن اإلاُهىم الخٓلُذي للخىسٍت ٌشحر بلى ؤن اإلآطىد 

دىلها بلى لهبت ظمالُت. هى اإلاهنى البهُذ . وهى بهزا ًخػو الهملُت للٓطذ ٍو

وهزا، في هكشه، ما وسؽ الباليت في الجمالي البدذ وظهلها نلما في ظمالُاث 

اللًت وخشمها مً الٓذسة نلى ؤن جٙىن ؤداة في هٓذ ؤو ْشاءة ؤوعاّ الخؿاب، 

مما خطش الُهل الىٓذي في ما هى في مجاٛ الىعي، . هزه خاٛ الىٓذ، ؤًػا

وهي ال جخترم الجمالي و . وضاسث مهمت الىاْذ لِعذ في ال٘شِ ولً٘ في الخُعحر

ُِ لىا ؤن هداٗي  جاظعه ول٘جها جٓٛى لىا َدعب، إلاارا الجمُل ظمُل، ٖو

ه، وحعجض نً ٖشِ اإلاػمش ؤو الخهامل مو الهُىب اليعُٓت  الجمالي وؤن هخزْو

ُىد الىعي مً  ومهػالث الخؿاب الشٓافي ألجها مُٓذة بُٓىد الجمالي مً ظهت ْو

وهٓله مً نلم الباليت بلى خٓل الىٓذ " الخىسٍت"ظهت ؤخشي بن بظخهاسة مطؿلح 

الشٓافي ٌعخلضم جىظُها لُذٛ داللت ٗلُت ال جىدطش في مهىُحن ٍْشب وبهُذ، مو 

ْطذ البهُذ، وبهما لُذٛ نلى خاٛ الخؿاب بر ًىؿىي نلى بهذًً ؤخذهما 

مػمش وال شهىسي، لِغ في وعي اإلاالِ وال في وعي الٓاست، هى مػمش وعٓي لم 
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ٗاجب َشد، ول٘ىه اهىظذ نبر نملُاث مً التراٖم والخىاجش ختى ضاس نىطشا  ً٘خبه 

شاء ونلُه، َةن مُهىم  وعُٓا ًخلبغ الخؿاب وسنُت الخؿاب مً مالُحن ْو

ُه نمُٔ ومػمش، وهى ؤٖثر  الخىسٍت الشٓاَُت ٌهني خذور بصدواط داللي ؤخذ ؾَش

َانلُت وجإزحرا مً رلٚ الىاعي وهى ؾٍش داللي لِغ َشدًا وال ظضثُا بهما هى وعٔ 

ُاث، بةنخباسها ؤهىانا مً الخؿاباث،  ٖلي ًيخكم مجامُو مً الخؿاباث والعلٖى

.  مشلما ًيخكم الزواث الُانلت واإلاىُهلت

دت مشجبؿت بالششؽ بالششؽ الىدىي : نوا الذاللت- ٗاهذ الذاللت الطٍش َةرا 

جىضُلُت، بِىما الذاللت الػمىُت جشجبـ بالىقُُت الجمالُت /ووقُُتها هُهُت

للًت، َةن الذاللت اليعُٓت جشجبـ في نالْاث مدشاب٘ت وشإث مو الضمً لخٙىن 

جي  بلى ؤن ؤضبذ نىطشا َانال، خُض ًخمً٘  نىطشا زٓاَُا ؤخز بالدشٙل الخذٍس

كل ًيخٓل ما  ٗامىا هىإ في ؤنماّ الخؿاباث، ٍو كل  مً الخًلًل يحر اإلالحىف ٍو

ُب هٓذي إلوشًاٛ الىٓذ  بحن اللًت والزهً البششي َانال ؤَهاله مً دون ْس

ومهما ظشث . بالجمالي زم لٓذسة الهىاضش اليعُٓت نلى ال٘مىن وؤلاخخُاء والخإزحر

ت جكل هزه الخًحراث حًحراث شٙلُت ال جمغ ظىي  مً حًحراث زٓاَُت ؤو خػاٍس

دت، هي نملُت . الجىاهب الخاسظُت، بعبب جد٘م اليعٔ َالذاللت الطٍش

جىضُلُت، والذاللت الػمىُت ؤدبُت ظمالُت، ؤما الذاللت اليعُٓت، َهي راث بهذ 

.   هٓذي زٓافي

دت حعدىذ بلى : (ااجملت الثقافيت)ااجملت النوعيت-  ٗاهذ الذاللت الطٍش َةرا 

ت، والذاللت الػمىُت جيشإ نً الجملت ألادبُت، َال بذ مً جطىس  الجملت الىدٍى

خاص ٌعمذ للذاللت اليعُٓت بإن جخىلذ، وهزا ما ٌعمى بالجملت الشٓاَُت، َهي 

ت وألادبُت َالجملت الشٓاَُت مُهىم ًمغ . اإلآابل الىىعي للجملخحن الىدٍى

خؿلب  ت اإلاخخلُت، ٍو الزبزباث الذُْٓت للدشٙل الشٓافي الزي ًُشص ضًُه الخهبحًر

ٙىن ْادسا نلى الخهٍش  بالخالي، همىرظا مىهجُا ًخىأَ مو ششوؽ هزا الدشٙل ٍو

دت، والجملت . نلحها وهٓذها ت مشجبؿت بالذاللت الطٍش ونلُه َالجملت الىدٍى

ألادبُت جشجبـ بالُٓم الباليُت والجمالُت، والجملت الشٓاَُت جخىلذ نً الُهل 

.  اليعٓي في اإلاػمش الذاللي للىقُُت اليعُٓت في اللًت
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اه اإلاالِ والشٓاَت: اإلاالِ اإلاضدوط-  َُي ٗل ما هٓشؤ وما هيخج وما وعتهلٚ . وؾَش

ٗاإلاالِ  هىإ مالُان بزىان، ؤخذهما اإلاالِ اإلاههىد، مهما حهذدث ؤضىاَه 

الػمني والىمىرجي والُهلي، وآلاخش هى الشٓاَت راتها، وهى ًؿلٔ نلُه اإلاالِ 

ت اليعٔ ومُهىله  اإلاػمش، ؤي هىم مً اإلاالِ اليعٓي ٖما هى الشإن في خٖش

هزا اإلاالِ اإلاػمش هى الشٓاَت، بمهنى ؤن اإلاالِ اإلاههىد هى هاجج زٓافي . اإلاػمش

مطبىى بطبًت الشٓاَت، زم بن خؿابه ًٓٛى مً داخله ؤشُاء لِعذ في وعي 

اإلاالِ، وال هي في وعي الشنُت الشٓاَُت، وهزه ألاشُاء اإلاػمشة حهؿي دالالث 

جدىاْؼ مو مهؿُاث الخؿاب ظىاء ما ًٓطذه اإلاالِ ؤو ما هى متروٕ 

َاإلاالِ اإلاضدوط ًشجبـ بالذاللت اليعُٓت، ًٙىن خُض . إلظدىاظاث الٓاست 

ضي وجُهل ألاوعاّ َهلتها، وجلٚ هي مهمت الىٓذ الشٓافي لل٘شِ  الخىاْؼ اإلاٖش

 62.والخهٍش

: (النسقي الثقافي)في املفهوم- 2

: ًخدذد اليعٔ في مششوم الًزامي بمجمىنت مً العماث

ًخدذد اليعٔ نبر وقُُخه خُىما ًخهاسع وعٓان ؤو هكامان مً ؤهكمت -

ٙىن اإلاػمش هاْػا وهاسخا للكاهش . الخؿاب ؤخذهما قاهش وآلاخش مػمش، ٍو

ٙىن رلٚ في هظ واخذ، َةن لم ًً٘ هىإ وعٔ مػمش مً جدذ الهلني ال  ٍو

شترؽ في الىظ ؤن ًٙىن ظمالُا. ًذخل الىظ في مجاٛ الىٓذ الشٓافي بانخباس )َو

ش ؤخؿش ألاوعاّ وؤشذها جد٘ما  ؤن الجمالُت ؤهم الحُل التي مً جدتها ًخم جمٍش

ا (َُىا لٙي هشي ما لؤلوعاّ مً َهل نمىمي غاسب في الزهً ؤلاظخماعي )وظماهحًر

 . (والشٓافي

هزا ًٓخط ي بظشاثُا ؤن هٓشؤ الىطىص وألاوعاّ، مً وظهت هكش الىٓذ الشٓافي، -

والىظ هىا لِغ هطا ؤدبُا وظمالُا َدعب، ول٘ىه ؤًػا، . ؤي ؤجها خالت زٓاَُت

وبما ؤهه ٖزلٚ، َةن الذاللت اليعُٓت َُه ظخٙىن هي ألاضل . خادزت زٓاَُت

ذ مجها  ل، مو الدعلُم بىظىد الذالالث ألاخشي، الطٍش الىكشي لل٘شِ والخإٍو

والػمني، والدعلُم بالُٓمت الُىُت ويحرها مً الُٓم الىطىضُت التي ال جلًحها 

الذاللت اليعُٓت، ولِعذ بذًال نجها، بل بن هزه الذالالث وما ًخلبعها مىذ ُْم 
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ظمالُت جلهب ؤدواسا خؿحرة مً خُض هي ؤْىهت جخخبئ مً جدخه ألاوعاّ وجخىظل 

.  بها

اليعٔ هىا مً خُض هى داللت مػمشة َةن هزه الذاللت لِعذ مطىىنت مً -

مالِ، ول٘جها مى٘خبت ومىًشظت في الخؿاب، مالُتها الشٓاَت، ومعتهلٙىها 

شاء  . ظماهحر اللًت مً ٖخاب ْو

اليعٔ هىا رو ؾبُهت ظشدًت، ًخدٕش في خب٘ت مخٓىت، ولزا َهى خُي ومػمش -

ت عخخذم ؤْىهت ٖشحرة وؤهمها ْىام الجمالُت اللًٍى ادس نلى ؤلاخخُاء داثما، َو  .ْو

خُت، ونالمتها هي بهذَام الجمهىس بلى بظتهالٕ  وألاوعاّ الشٓاَُت هي ؤوعاّ جاٍس

لما سؤًىا مىخىظا زٓاَُا ؤو  اإلاىخىط الشٓافي اإلاىؿىي نلى هزا الىىم مً ألاوعاّ، ٗو

و َىدً في لحكت مً لحكاث الُهل  هطا ًدكى بٓبٛى ظماهحري نٍشؼ وظَش

هت والىاظهت جىبئ نً  اليعٓي اإلاػمش الزي ال بذ مً ٖشُه، َاإلظخجابت العَش

اظغ للحب٘ت اليعُٓت   63.مدٕش مػمش ٌشبٚ ألاؾشاٍ ٍو

: (من نقذ النطوص إلى نقذ ألانساق)في رظيفت النقذ الثقافي-3

ت في هٓذ اإلاعتهلٚ الشٓافي، ؤي لحكت - جإحي وقُُت الىٓذ الشٓافي مً ٗىهه هكٍش

بٛى الٓشاء لخؿاب ما، في خحن ؤهه ال ًدىاظٔ مو ما  ؤلاظخٓباٛ الجماهحري ْو

َشنا  (الىٓذ الشٓافي)وهى لهزا ٌهخبر. هخطىسه نً ؤهُعىا ونً وقُُخىا في الىظىد

مً َشوم الىٓذ الىطىص ي الهام، ومً زم َهى ؤخذ نلىم اللًت وخٓٛى 

ألالعيُت، مهني بىٓذ ألاوعاّ اإلاػمشة التي ًىؿىي نلحها الخؿاب  الشٓافي بٙل 

ؤي مهني ب٘شِ ال الجمالي، ٖما هى شإن الىٓذ ألادبي، . ججلُاجه وؤهماؾه وضًُه

 . الجمالي/وبهما ب٘شِ اإلاخبىء مً جدذ ؤْىهت البالغي

هزا ًُشع نلُىا ؤلاْشاس بإن هىإ ؤوعاْا ؤضىال : (ؤهىام ألاوعاّ)في الخؿبُٔ-

  64.وؤوعاْا هىامش، وبحن ؤلازىحن ؤضٛى ؤخشي 
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ٗاهذ ُْمت هخاثجه، َةهه ًمً٘ الٓٛى بإن الجاهب ألاضُل في هظ نبذهللا  ومهما 

بخطىضِخه الشٓاَُت " الىٓذ الشٓافي"الًزامي، هى ؤهه ًداٛو ؤن ًُٓم مُهىمه في 

تها  ت وباليُت ؤضُلت نَش ت وهدٍى شه إلاُهىماث لًٍى الهشبُت بهؿالْا مً جؿٍى

شه إلاُهىماث  . الهشبي" الىٓذ ألادبي"الشٓاَت الهشبُت، ؤو، بن صح الخهبحر، بخؿٍى

ل ؤلاهخمام باإلبذام في بؾاس ؤدبي مدؼ بلى  َٓذ بظخؿام نبر مششونه مً جدٍى

ؤلاهخمام باإلبذام في بؾاس زٓافي ٖلي، ؤي مً ؤلاهخمام باإلبذام ٖكاهشة َشدًت 

مهضولت بلى ؤلاهخمام به ٖكاهشة زٓاَُت جخػو لخإزحراث ألاوعاّ الشٓاَُت 

هى مىكىمت " الىٓذ الشٓافي"لهزا، ًمً٘ الٓٛى بن مُهىم . اإلاخهاٌشت مهها

مُاهُمُت مترابؿت جخإظغ مً بخذار جىظُهاث زٓاَُت في بيُاث مُهىماث 

 ٛ ومُهىماث اإلاجاص ال٘لي والخىسٍت : هٓذًت باليُت مخخططت باألدب، خُض ًٓى

الشٓاَُت، والىقُُت اليعُٓت مو الجملت الشٓاَُت، ٗلها مُهىماث ظخُخذ لىا 

ٗاهذ ظدخِعش لىال هزه اإلاىؿلٓاث اإلاىهجُت ونبر هزه اإلآىالث . مجاالث للشئٍت ما 

ت ظيخدشس مً هُمىت البالغي الجمالي الزي هى ؤخذ بَشاصاث اليعٔ /الىكٍش

الشٓافي، وله ظلؿت راث هُمىت غاسبت ومخد٘مت جمعٚ بخالبِب الىاْذ وجىظه 

ٗان خاغها لها وهى ؤخذ ضىاجهها مشله  راثٓخه وؤخٙامه، رإ ألن الىاْذ، ؤضال، 

مشل سنُت الشٓاَت، ظىاء وضُىا باإلاىخجحن ؤو معتهلٙي الشٓاَت، َالجمُو ضىاجو 

تها وال ًدشسها مً هزا بال ؤلاهػباؽ . زٓاَُت جخد٘م َحها ألاوعاّ وجىظه خٖش

ت الهشبُت 65.اإلاجهجي  وبهه بظخؿام ؤن ًٓذم ؤلُت ؤو جطىسا مىهجُا إلآاسبت الشهٍش

ت بهزا الىمـ الشٓافي ؤلابذاعي  خُت، مً شإهه ؤن ٌهمٔ اإلاهَش نبر ججلُاتها الخاٍس

برص مٙىهاجه وجىاْػاجه ونالْاجه مو يحره مً ألاهماؽ الشٓاَُت ألاخشي  . ٍو

بن وقُُت الىٓذ الشٓافي هي ٖشِ : َهى خُىما ًىؿلٔ مً الُشغُت الخالُت

الجمالي، َةهه ًمغ بزلٚ، وبُهل ضمُمي، /اإلاخبىء مً جدذ ؤْىهت البالغي

دذر ششخا نمُٓا وظذًذا في مٓاسبت جلٚ الكاهشة ت الهشبُت، ٍو َىدً . الشهٍش

بٙل ما ٌعخدبو رلٚ مً " الىٓذ ألادبي"مدل " الىٓذ الشٓافي"ؤمام بخالٛ مُهىم 

لُت ُت وجإٍو . هخاثج مىهجُت ومهَش

ت الهشبُت لخهمٔ هزا * وجإحي هطىص ؤدوهِغ:أدرنيس-6 اإلااظعت إلآاسبخه للشهٍش

ت ت في َ٘شها الهشبي اإلاهاضش، مً مىؿلٔ سبـ الشهٍش -اإلاىخى في دسط الشهٍش
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. بالىكام الشٓافي للمجخمو، وهزه ؤهم بغاَت في مٓاسبت ؤدوهِغ- ببذانا وجىكحرا

ت وبدثها، وهى بهزا ًػو  بن هزا الؿشح، ًاظغ لحٓل ظذًذ في دساظت الشهٍش

. اللبىت ألاظاظُت لهزا اإلاششوم الزي هى، في بنخٓادها، شامل ومعخمش

ت ج٘شِ بىغىح ؤن ؤدوهِغ لم   للذساظاث اإلاخهلٓت بالشهٍش
ً
 مٓاسهت

ً
بن بخاؾت

ًً٘ مجذدا نلى معخىي اإلاُاهُم داخل هزا الحٓل وؤدواجه اإلاىهجُت، بل ًدبنى 

ت  اث الشهٍش مهكم مُاهُمه وؤدواجه ؤلاظشاثُت ٖما ؤجُدذ في مخخلِ الىكٍش

ت اح. اإلاؿشوخت التي جىاولذ مىغىم الشهٍش  ؤدوهِغ لً٘. ال ظُما مُهىم ؤلاهٍض

باإلبذاعيت العشبيت  بسجبؿذ ، وجشجبـ، الشعشيت العشبيتؤدٕس بهمٔ ؤن 

 ومكاهشه "الوعي ااجمالي"، ؤو ما ًمً٘ ؤن وعمُه رأشكالها التعبيريت املختلفت

ت  في الشٓاَت الهشبُت، وهي ؤٖثر ما جدذدث وجخدذد، خاسط ألاؾش الشٓاَُت والٍُ٘ش

 ٛ ٗان ًٓى  66"مجذ الكتابت في الهامش"والذًيُت الشظمُت للمجخمو، وهى الزي 

ؤي ؤٖثر ما جبلىسث، وجدبلىس، في جلٚ ألاهكمت وألاشٙاٛ ؤلابذانُت التي جىظذ خاسط 

اليعٔ اإلااظعاحي للُ٘ش وؤلابذام، ظىاء الشٓافي ؤو الذًني ؤو العُاس ي، ؤي 

، وبهخاط اإلاهنى خاسط هزه الذواثش،  الخشوط نلى اإلاهنى الشظمي اإلاىخج واإلاخذاٛو

ت وما /الُٓهُت وألادبُت: نلى هدى ما ججلذ في الخشوط نلى الخٓالُذ الُىُت واللًٍى

ًمشله رلٚ مً الخشوط نلى اإلاهاًحر الشابخت الشظمُت، نلى هدى ما خشط ؤلابذام 

ت الشهش الخٓلُذًت ٖما جإظعذ مً خالٛ الشهش  الشهشي والىٓذي نلى مهُاٍس

. الجاهلي والىٓذ الٓذًم بةنخباسهما ؤضال

ت بهزا الخدذًذ جذخل غمً نملُت  جحشيش الشكل  وجحشيش املعنىالشهٍش

ت باإلبذام، . َهي ظضء ؤو آلُت مً آلُاث بهخاط اإلاهنىإلابذاعي،  َةسجباؽ الشهٍش

ت والشٓاَُت يحر الشظمُت، ٌهبر بىغىح  خالٛ مجاالث الهىامش والٓىىاث الٍُ٘ش

ت بالالزباث وبالىمى اإلاعخمش  ؤو ما نبر نىه . معنى رشكالنً اسجباؽ الشهٍش

 َهزا ما ".الثابت" ؤو "الثباث" في مٓابل "املتحول " ؤو"التحول "ؤدوهِغ بـ

ت همىها وجؿىسها غمً الحُاة الشٓاَُت للمجخمو،  ًػمً مً ظهت للشهٍش

ت اظخمشاسها ت بشٙل ظىهشي هي اظخمشاس . وللحذازت الشهٍش َالحذازت الشهٍش

ت في حشٙلها ؤلابذاعي اإلاعخمش ش٘ال ومػمىها َالحذازت ؤو الحذازاث . الشهٍش

ت، َاإلبذام  ٓا لهزا اإلاىكىس، هي ججلُاث صمىُت معخمشة للشهٍش ت َو الشهٍش
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ت داخل الشٓاَت،  ت الشهٍش اإلاعخمش، ش٘ال ومػمىها، هى ما ٌهبر بىغىح نً هٍى

ٔ ؤو في مإّص ؤو  ت ؤمام اوعذاد الؿٍش ، نلى هدى ما خذر أصمتوبال ؤضحذ الشهٍش

ت  هذ َُه الشهٍش ت الهشبُت ال٘الظُُ٘ت ووهني به ؤلاوعذاد الزي ْو مو الشهٍش

ت والىعي الجمالي، ؤزىاء مداولت   نملُت ؤلابذام الجمالي، جقعيذالهشبُت بحن الىكٍش

ىاهحن زابخت وجهاثُت مىز   مما عطش التذرينوالشهشي جدذًذا، غمً مٓىالث ْو

ت، ممشلت  ًخالِ ؾابو ؤلابذام والشٓاَت نمىما الٓاثمحن نلى الخدٛى وؤلاظخمشاٍس

في مداوالث الىٓاد الٓذامى في الشٓاَت الهشبُت جٓهُذ ؤلابذام الشهشي غمً 

مٓىالث معخخلطت مً الشهش الجاهلي خاضت، بةنخباسه ًمشل الىمىرط الٙامل 

خ  ل٘خابت الشهش، ؤي بةنخباسه ؤضال ٌهىد بلُه الىاْذ واإلابذم مها َُما ًلي مً جاٍس

 67.الشٓاَت الهشبُت

 مدىسا ؤظاظُا في جىكحراث ؤدوهِغ "الثابت" في مٓابل "املتحول " ٌشٙل مُهىم 

ٗان، ٖما هى مهلىم،  ت في الشٓاَت الهشبُت، وبن  وجدبهه إلاىابذ وججلُاث الشهٍش

مُهىم اإلاخدٛى آلُت هٓذًت وجدلُلُت جدُذ َهم وجدلُل البىاء الشٓافي الحػاسي 

ت نلى هدى  للمجخمو الهشبي بمخخلِ مٙىهاجه وؤهكمخه وؤشٙاله الذاللُت والخهبحًر

الشابذ : "ما ًكهش في ؤظضاء دساظخه التي جدمل الهىىان راجه ووهني بها مالُه

 ٛ ت الهشبُت لذي ؤدوهِغ جمش نبر جدلُل ". واإلاخدى ونلى انخباس ؤن دساظت الشهٍش

. الىكام الشٓافي الهشبي بٙل ؤبهاده وال٘شِ نً ؤوعاْه وبيُاجه

ت، ؤو   وظـ هزا اإلاُهىم اإلاخدٕش للمهنى، جٙىن نباسة نً الوعي ااجماليوالشهٍش

ذ سضذ ؤدوهِغ لهزه الخدىالث مدؿاث ؤظاظُت . جدىالث ولِغ جدىال َٓـ ْو

خ ؤلابذانُت الهشبُت ت ؤو في جاٍس خ الشهٍش ت في جاٍس وهي جدىالث معذ الشٙل . َاْس

ت الهشبُت وهي الخدىالث التي جمذ في َػاءًً . واإلاػمىن مها غمً جؿىس الشهٍش

خ ؤلابذانُت الهشبُت وهما َػاءا   خاضت جلٚ الشفويت رالكتابيتباسصًٍ في جاٍس

ت الهشبُت، والتي جمشلذ في وشىء  آلاَاّ التي َخدها نطش ال٘خابت ؤمام الشهٍش

ت ظذًذة" ت َدعب بل 68"."شهٍش ، وهما َػاءان ال ًد٘مان ؤو ًاؾشان الشهٍش

ت ببذانُت . ٖشحر مً ألاشٙاٛ الشٓاَُت ألاخشي  ت الهشبُت نباسة نً خٖش َالشهٍش

.  نشبُت ؤضُلت همذ مً خالٛ َػاءاث الشٓاَت الهشبُت وجدىالتها وحشهباتها



 

66 
 

ٗاهذ هزه بشاساث ونالماث  وهزه الخدىالث ال جخم مً مبذم بلى مبذم، وبن 

عمى ٖزلٚ، مً 
ُ
مهمت نلى ضهُذ ؤلابذام الُشدي، بهما هي جدىالث، وُظمُذ وح

خُا  شٙل بلى شٙل ومً َػاء بلى َػاء، ؤي بجها جدىالث، وبن اسجبؿذ جاٍس

بإَشاد، نلى معخىي اإلاُهىم والشٙل، ؤي مُهىم ؤلابذام وشٙله، بانخباس ان 

ت جشجبـ باإلبذام وشٙله ت، ولِغ للشهش . الشهٍش وهٓٛى نجها جدىالث للشهٍش

خابُت ؤخشي  وهي . ٖشٙل َدعب، ألن هزه الخدىالث معذ ؤشٙاال ببذانُت ٖو

ت راتها . الخدىالث التي جطِب نىاضش الهملُت ؤلابذانُت بانخباسها نىاضش للشهٍش

دذر ؤن جٙىن هزه الخدىالث مخخابهت ومجخمهت َُما بهذ في مشخلت مً  ٍو

ت نلى هدى ما اظخمو جدٛى اللًت والشٙل خ جؿىس الشهٍش -الىظ/مشاخل جاٍس

 ونلى هزا َةن الخجاوص الزي جم نلى معخىي 69.ال٘خابت في ؤلابذام الطىفي

ت الهشبُت الٓذًمت، والزي َمشله جدىال لًت وشٙل ال٘خابت، هزا الخجاوص  الشهٍش

: ًمً٘ جطيُُه نلى الىدى الخالي

حن (بُان/الخجاوص بُان)جدٛى داخل الىكام البُاوي راجه- 1 : وهى جدٛى في معخٍى

 مً الخبُحن بلى الخخُُل- أ

ت والُ٘ش  -     ب مً البذحهت بلى الىكم او الشهٍش

ان)جدٛى مً خاسط الىكام البُاوي - 2 :  (بُان/الخجاوص نَش

 (مً الىصن بلى الىظ او مً شٙل الٓطُذة بلى الىظ الطىفي):الىظ الطىفي

ونلى بمخذاد معاخت مششونه، َةن ؤدوهِغ ًخدٕش نلى ؤسغُت جلٚ الىطىص 

ت الهشبُت، مً داخل هطىص الشٓاَت  ؤلابذانُت اإلاشٙلت واإلااؾشة للشهٍش

الهشبُت، ظىاء في خٓل الترار الىٓذي ؤو في خٓل ؤلابذام الشهشي بمُهىم 

ولِغ في خطشه في اإلاُهىم الخٓلُذي للشهش وما ًدبو " ؤلابذاعي/الىظ الشهشي "

ت ومهما ًً٘، َةن جلٚ . 70رلٚ مً دساظت إلاعإلت الىصن الشهشي واللًت الشهٍش

م سئاها في الزّو  الىطىص جدمل َهما وببذانا نمُٓحن ُُٖلحن بةنادة جٍٓى

ت والىٓذًت واإلاىهجُت إلاعإلت  م ٖشحر مً مٓاسباجىا الٍُ٘ش والُهم، وفي بنادة جٍٓى

ت في الشٓاَت الهشبُت، ماغُا وخاغشا ومعخٓبال بر ًىمي ؤدوهِغ مٓاسبت . الشهٍش
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ت الهشبُت وجدىالث ؤلابذام الشهشي داخل جلٚ  معخلهمت مً دساظخه للشهٍش

ت . الشٓاَت وهي اإلآاسبت التي ًمً٘ ان جٙىن بذًال نً الؿشح ألاظاس ي للشهٍش

جلٚ اإلآاسبت التي هي بمشابت بذًل ًبني نلُه ؤدوهِغ ". البيُت"الحذًشت اإلاخمشل في 

ت بةنخباسها بدشا في آلُاث ؤلابذام الشهشي بانخباسه همؿا زٓاَُا  مٓاسبخه للشهٍش

ت " الشٓافي"ببذانُا، جٓىم في ؤظاظها نلى الؿشح  ت مً صاٍو ونلُه جطبذ الشهٍش

. نمطا  قافيا إبذاعيا للتجارص هزه اإلآاسبت دساظت لئلهخاط الشهشي بانخباسه 

ت الحذًشت ت الشهٍش ٗان ؤلابذام الشهشي ًٓىم في هكٍش نلى  (نلم الشهش)َةرا 

اح بمهنى ؤن الشهش ًخجاوص ؤلاظخهماٛ الهادي للًت ممشال في  الخجاوص ؤو ؤلاهٍض

ؤلاظخهماٛ اإلا٘خىب، الىثر، الزي ال ٌشتٕر مو الشهش في جلٚ الخاضُت، وجلٚ هي 

العمت اإلاهُمىت نلى الخؿاب الشهشي، بال ؤهه في الجهاًت ْاهىن ؤلابذام الشهشي 

هى البيُت اللعاهُت ألاظاظُت اإلاخد٘مت و اإلاىظىدة في ٗل هظ ببذاعي نلى خذة، 

ت)والتي بها ًٓىم نلم الشهش ؤما في مٓاسبت ؤدوهِغ َةهه ًؿىس مُهىم . (الشهٍش

اح" الخجاوص " ت بدشا في الشهش مً " او ؤلاهٍض ىظو مً مػمىهه، وجطبذ الشهٍش ٍو

ألامش الزي .  نمطا  قافيا إبذاعيا للتجارص ؤظل ٖشِ آلُاث بشخًاله بةنخباسه

فاعليت  بةنخباسه إلانتاا الشعشر  بلى علم الشعشيتًيخج نىه الىكش مً وظهت 

 رجحمل االطائظ الثقافيت راتها في زٓاَت اإلاجخمو وخػاسجه  قافيت مؤ شة

بدُض ال ًدُذ نً ؤن ًٙىن ؤظلىبا مً آظالُب ، للىكام الشٓافي التي جيخمي بلُه

ؼ  شة داخل مُادًً زٓاَت اإلاجخمو، وؤظلىبا مً آظالُب َس الخجاوص اإلاخَى

ت بمخخلِ ؤشٙالها، وبالخالي، ال ٌهىد ؤلاهخاط الشهشي، بهؿالْا مً  الهُمىت الٍُ٘ش

ت، َانلُت مهضولت جطىِ غمً بهؼ مجاالث الباليت  هزه الشئٍت الشهٍش

حن َاإلهخاط الشهشي، بلى ظاهب الُٓمت الجمالُت التي ًدخىي . والجماٛ الطَش

. نلحها، ًخػمً الُٓمت الشٓاَُت التي جمشل ظضءا مً مٙىهاجه وبىِخه

مشل ما ظمدذ )هزه اإلآاسبت ججهلىا وهُذ ْشاءة الترار الشهشي إلاجخمو ما

 ً ألدوهِغ بهمل رلٚ مو الترار الشهشي الهشبي مً خالٛ ْشاءة شاملت لخٍٙى

 ؤسبهت الثابت راملتحول غمً مششونه )الترار الهشبي بٙل ؤبهاده وؤهكمخه

مداوال ببشاص الؿابو الجذلي ألهكمت جلٚ الشٓاَت والهُمىت التي جماسظها  (ؤظضاء

هزا مً ظهت، ومً ظهت ؤخشي مً خالٛ مٓاسبت . بهؼ ألاهكمت نلى ألاخشي 
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جلٚ الذساظاث والخىكحراث الخاضت بالشهش الهشبي اإلاهخمت )للشعشيت العشبيت

وؾبُهت َهمها لئلبذام الشهشي، ومً زم حصخُظ جإزحرها  (بىغو ْىاهحن للشهش

ؼ ٗل ْشاءة بًذًىلىظُت  (.في ؤصمت ؤلابذام الشهشي بهذ رلٚ ٖما ججهىا هَش

ًخُحها الىكام الشٓافي العاثذ في ْشاءجه وجُُٓمه وجٓىِىه للشهش، بهؿالْا مً 

ؼ مشل رلٚ الىىم . مبادثه ومهاًحره التي ججحز هزا الىىم مً ؤلابذام الشهشي وجَش

ت  ألامش الزي ًدُذ ؤمام الذاسط واإلاخلٓي نمىما َشضت الهىدة بلى ألاضٛى الشهٍش

همها وبظخيباؽ مهاوي الخجاوص الخُُت والطٍشدت ونلى . إلاداولت الخٓشب مجها َو

هزا، وبالهىدة بلى الترار الشهشي الهشبي في ْشاءة ؤدوهِغ له، لم ٌهذ شهش 

الطهالُٚ بهدشاَا بهما ظبُل للخجاوص مً ؤظل بخالٛ ُْم الهذٛ، وشهش اإلاجىن 

ٗان مداولت إلزباث  مو ؤبي هىاط ويحره، لم ًً٘ مجىها بالُهم ؤلاًذًىلىجي، بهما 

ٗاهذ مًُبت في الخؿاب الشٓافي الشظمي  الزاث بةنخباسها ظُذة في الىظىد بهذ ما 

لِغ ٖما ًٓذمه الىٓذ ؤلاًذًىلىجي  (الشؿذ)ري الؿابو الُٓهي، والىظ الطىفي

هبر نً خالت يحر معخٓشة لطاخبه،  نلى ؤهه خؿاب يحر نٓالوي ويحر مخجاوغ َو

بل، لم ًً٘ في خُٓٓخه بال ججاوصا للىكام البُاوي  الٓاثم نلى الىغىح والكاهش 

في َهم الىظ، ولم ًً٘ شهش ؤبي جمام بال ججاوصا للُهم العاثذ للًت ؤلابذانُت 

، ويحر رلٚ مً مكاهش الخجاوص التي ًىؿىي نلحها ...الٓاثم نلى الىغىح والخمازل

ت ال٘شِ نجها والخإُٖذ نلى ْاهىجها  71.ؤلاهخاط الشهشي وجبٓى مهمت الشهٍش

ت مً  ت الهشبُت هى بىاء مٓاسبت شهٍش بن مشامي ؤدوهِغ مً وساء البدض في الشهٍش

ت الهشبُت وجدىالتها بما ًمً٘ مً ظهت، مً َهم ظىهش  خ الشهٍش ؤظل َهم جاٍس

ت الهشبُت وال٘شِ نً ًىابُهها ؤلابذانُت وججلُاتها اإلاخخلُت وبظدُهاب  الشهٍش

جؿىس شٙلها ؤلابذاعي وبمٙاهُاتها اإلاخدىلت، بما ٌهُذ ججذًذ َهمىا للشهش 

مه، و بما ٌهُذ بلى الحعاظُت الهشبُت مٙاهتها الخاضت في الخهبحر نً "وجٍٓى

 مً ظهت زاهُت، وهي اإلاشامي، راتها التي ؤْشها في ٖخابه 72.ؤلاوعان والهالم

": مٓذمت للشهش الهشبي"

بنادة الىكش في اإلاىسور الشهشي الهشبي بدُض هُهمه َهما ظذًذا،  -

. َىهُذ جُُٓمه، وهماسط ْشاءجه ودساظخه، نلى غىء رلٚ
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ٓت  - ُذ نلى ؤن حًحر الشهش الهشبي لِغ حًحرا في الشٙل ؤو ؾٍش الخٖى

 .الخهبحر وخعب، وبهما هى ْبل رلٚ حًحر في اإلاُهىم راجه

 .الكتابتججاوص ألاهىام ألادبُت وضهشها ٗلها في هىم واخذ هى  -

حن الهشبُحن في مىكىس  -  الذاثم، التجارص وغو ؤلابذام والىخاط الشهٍش

 73.وجُُٓمهما بظدىادا بلى هزا اإلاىكىس 

وبهؿالْا مً جدذًذ مُهىم الشهش وخذوده في هكش ؤدوهِغ ًم٘ىىا ؤن وعخخلظ 

ت : ظملت مً ألاظغ التي جٓىم نلحها سئٍخه الشهٍش

ؿُٓا جخهلٔ بالبدض في ؤلابذام أرال،- ، ولِغ مٓخطشة نلى الشهش "الشهشي " البٍى

بمُهىمه الخٓلُذي، وبالخالي، ًطبذ الشهش مُهىما ناما وشامال، وهى ما ًمهذ 

ت ٖخاضُت  لئلهخٓاٛ، في مٓاسبت ؤدوهِغ، مً مُهىم الشهش بلى مُهىم الشهٍش

. للخؿاب الشهشي 

ؿُٓا لِعذ نلما لعاهُا انيا- ا حهذٍ بلى جُُ٘ٚ الىطىص -، البٍى ا ضَش بيٍُى

ؤلابذانُت واٖدشاٍ الٓىاهحن الهامت اإلاجشدة، رلٚ ؤن خُٓٓت الىطىص 

ؤلابذانُت في امخالٖها للحُٓٓت ال ًخم بدساٖها بىاظؿت هزه اإلاىهجُت اإلاجشدة 

-وهزا ما ًمهذ، في مششوم ؤدوهِغ، بلى ؤلاهخٓاٛ مً اإلاىهجُاث اللعاهُت. وال٘مُت

مشل هزا ججاوصا  ل، ٍو ت بالترار الشٓافي، ومً زم بالخإٍو ت بلى سبـ الشهٍش البيٍُى

ت . نلى معخىي ألاظغ واإلاىهجُاث في دساظاث الشهٍش

ؿُُٓت، رلٚ ؤهه، مً ظهت،  الثا- ، وهزا هى ؤهم بغاَت في مٓاسبت ؤدوهِغ البٍى

ت الهشبُت، خُىما ًدىاولها بالبدض في  ٌهتٍر بخطىضُت البدض في الشهٍش

جدىالتها، بانخباسها جمشل همؿا ببذانُا، ًمشل، بذوسه، ججلُا ببذانُا زٓاَُا 

ه مً نىاضش ظذلُت وسئي ومهخٓذاث مً ظهت زاهُت . للىكام الشٓافي وما ًدخٍى

ت، ٖىمـ ببذاعي، بدشا في آلُاث الىكام  ألامش الزي ًجهل البدض في الشهٍش

مشل هزا ججاوصا نلى معخىي . الشٓافي الٓاثم وآلُاجه الهامشُت ألاخشي  ٍو

ش للخجاوص نلى  ؿُٓا، وفي هزا جبًر ت لذساظاث البٍى اإلاشظهُاث  الشٓاَُت والٍُ٘ش

. ألاظغ اإلاىهجُت



 

70 
 

ت  ٗان، وهزا ال ًخُى نلى ْاست ل٘خاباجه، ًدبنى الىمىرط اللًىي للشهٍش وهى وبن 

ت ظىن ٗىهً بال ؤهه لم ًِٓ نىذ خذوده الىٓذًت  ٖما جإظعذ في هكٍش

ت نامت في  ً هكٍش واإلاىهجُت التي جمُل بلى الخٓىحن ؤٖثر والتي تهذٍ بلى جٍٙى

ت بىضُها نلما نلم )الٓىاهحن اإلاىلذة لُهل الشهش، وهى ما ْامذ نلُه الشهٍش

رلٚ ؤن . ًخجاوص ؤلاخخالٍ داخل الترار الىاخذ وداخل الشٓاَاث اإلاخهذدة (الشهش

ت"ؤدوهِغ ًمُل ؤٖثر بلى جىظه  الزي ًجهل مجها مٓاسبت تهخم داثما بىغو " الشهٍش

خي . ببذاعي شهشي خاص داخل ظُاّ زٓافي جاٍس

ت بىضُها نلما، مً شإهه ؤن ًجهلها،  َالخىظه ألاٛو الزي جإظعذ نلُه الشهٍش

ا ًمدى الُشوْاث ؤلابذانُت  برا ما ؾبٓىاه نلى جشار بهُىه، جىكحرا ٍَ٘ش

ت  وؤلاخخالٍ نلى بنخباس ؤن ألاهم ظُٙىن ال٘شِ نً الٓىاهحن الهامت اإلاشتٖر

ت ًخخز الىطىص ؤلابذانُت بىضُها  ألامش الزي ًجهل رلٚ الىمىرط مً الشهٍش

مادة للخدٓٔ مً ْىاهِىه والخمشُل لها وال ُْمت بهذ رلٚ للبدض في الُشوْاث 

ٗان جإزحر جؿبُٔ هزا . ؤلابذانُت وؤلاخخالَاث الشٓاَُت الٙامىت وساءها وبرا 

الىمىرط نلى جشار بهُىه هزه هي هخاثجه َةن جإزحره ظُٙىن ممازال في جؿبُٓه 

ؤما الخىظه الشاوي . نلى مخخلِ الشٓاَاث  في بدشه نما هى نام ومشتٕر

ت، والزي جمُل ٖخاباث ؤدوهِغ بلى جبيُه وججلُخه، َمً شإهه ؤن ًجهل  للشهٍش

شُا  ت، برا ما ؾبٓىاه نلى جشار بهُىه، ججلُت للحذر الشهشي ٖو الشهٍش

شُا إلظخمشاس  الُهل  لئلخخالَاث الشٓاَُت اإلاىظىدة داخل رلٚ الترار، ٖو

. ؤلابذاعي الشهشي داخله والزي ٌهبر، بذوسه، نً وخذة رلٚ الترار وجىاضله

جهل ماهُت ؤلابذام  ت ٍو ت بدشا في الحذازت الشهٍش الخىظه ألاخحر ًجهل الشهٍش

الشهشي بةنخباسها َهال خذازُا جىاضلُا، لِغ هزا نً جشار بهُىه بهما في ٗل 

ت"وهزا ما جخإظغ نلُه مٓاسبت ؤدوهِغ . الشٓاَاث ألاخشي  في ْشاءجه " الشهٍش

. للترار ؤلابذاعي وامخذاداجه في الشٓاَت الهشبُت

: خاجمت

، في ٗىجها ال جلتزم ؤو جدُذ نً مىهجُت دسظىاهاالتي *جإحي ؤهمُت هزه الىطىص

ت الحذًشت، ٖما جإظعذ في الُ٘ش الًشبي، خاضت في بهذها  الذساظت الشهٍش

رلٚ ؤهه، ٖما ًٓٛى ظماٛ الذًً بً شُخ، ْذ ًتٕر الخدلُل . البيُىي -اللعاوي
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ذ ًٙىن في خذود مهُىت ، "وهمُا ومػلال"البيُىي ظضءا مً الحُٓٓت ًىُلذ، ْو

إلاارا : زٓاَُت ْذ ال ًٓذم جُعحرا نً ظااٛ-َهى بخجاهله للمعلماث العىظُى

ت 74ؤلابذام؟ خ الشهٍش خابت جاٍس  ومً ظهت ؤخشي حععى بلى بًجاد مىهج لُهم ٖو

الهشبُت بةنخباسه خلٓاث  معخمشة مً الخدىالث جؿبو ؤلابذانُت الجمالُت غمً 

مشلما ٌشهذ نلى رلٚ بهخمامها الالَذ بخدلُل . الحٓل الشٓافي الخاص بها

ت، وظهحها الذئوب لخدلُل ألاهكمت  الهالْاث والححزاث الشٓاَُت لكاهشة الشهٍش

خُت ُت وؤلابذانُت والخاٍس . الشٓاَُت وال٘شِ نً مٙىهاتها اإلاهَش

: الهوامش رإلاحاالث

 (امبويعيلا)poétiqueؿمل امشـص :امشـصية املصادف مػ* -

حنو تسيل جشري مـصوض اخلويل وملسمة يف ؿمل الإيلاع امللارن، دار : كٌلل أ تو دية، يف امبًية الإيلاؾية نوشـص امـصيب- 1

 47، ص 1981امـمل نوماليني، تريوت

 91-90املطسر هفسَ، ص ص  – 2

 85املطسر هفسَ، ص - 3

 70املطسر هفسَ، ص  - 4

 44و43املطسر هفسَ، ص ص  - 5

 76-74املطسر هفسَ، ص  - 6

 45و44املطسر هفسَ، ص ص  - 7

 48املطسر هفسَ، ص  - 8

 52املطسر هفسَ، ص  - 9

 54املطسر هفسَ، ص  - 10

 58املطسر هفسَ، ص - 11

 60و59املطسر هفسَ، ص ص - 12

 62املطسر هفسَ، ص - 13

مبارك حٌون، َلس اموايل، َلس أ وراغ، دار ثوتلال نوًرش، : جٌلل ادلين بن ش يخ، امشـصية امـصتية، حصمجة- 14

 292، ص 2008املغصب

 124-123املطسر هفسَ، ص ص - 15

 213املطسر هفسَ، ص - 16

 68املطسر هفسَ، ص - 17

ميَ)َلس معفي اميوسفي،امشـص وامشـصية- 18 ادلار امـصتية نوكذاب،  (امفالسفة واملفكصون امـصب ما أ جنزوٍ وما ُفوا اإ

 239-236، ص ص 1992ثووس

 252-251املطسر هفسَ، ص ص - 19

   276-275املطسر هفسَ، ص ص - 20

 383املطسر هفسَ، ص- 21
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  273-269املطسر هفسَ، ص ص - 22

 189املطسر هفسَ، ص - 23

 218- 212املطسر هفسَ، ص ص - 24

 217املطسر هفسَ، ص - 25

  208-207املطسر هفسَ، ص ص - 26

مًشورات ضفاف، تريوت، و : (حفصايت يف امفوسفة امـصتية الإسالمية)يوسف الإدرييس، امخرييل وامشـص- 27

 86- 80، ص ص2012مًشورات الإدذالف، اجلزائص

 78املطسر هفسَ، ص - 28

 99املطسر هفسَ، ص - 29

 115-112املطسر هفسَ، ص - 30

 207و199املطسر هفسَ، ص ص - 31

 217-216املطسر هفسَ، ص ص  - 32

 158املطسر هفسَ، ص - 33

 205املطسر هفسَ، ص - 34

 220املطسر هفسَ، ص - 35

 07، ص2005ؾبسهللا امغشايم، اميلس امثلايف، املصكز امثلايف امـصيب، املغصب- 36

 57املطسر هفسَ، ص - 37

 58-57املطسر هفسَ، ص ص - 38

 61-59املطسر هفسَ، ص ص - 39

 95املطسر هفسَ، ص - 40

 99املطسر هفسَ، ص - 41

 120-119املطسر هفسَ، ص ص - 42

ىل احلاكايت احمليعة ابمشـص وامشـصاء يبني ميا ذكل امفارق اميوؾي تني اخلعاب امشـصي واخلعاب امرسدي، حير  ابنوجوء اإ

ا ؿىل هليظ امخب سيس امشـصي  بصاُز زمية مؽ كشف ؾيوتَ واإ جتصي يف امرسد ثـصية اهمنوذج امفحويل وؾصضَ تطورة سادصة ُو

ىل امِاجس امثلايف املـارض يف ثـصية امًسق امفحويل وامسرصية مٌَ، أ ي . امغارق يف وسليخَ ويه احلاكايت اميت جشري اإ

ومكن ابمللاتل هالحغ أ ن املـارضة ثلؽ يف احلبائل امًسلية، . امسرصية من امطيغة امصمزية وما متثهل من ُميية وجسوط ظبلي

ل أ هنا ثخزش ال سامية امسوعوية هفسِا، فِيي ميك ثفضح امفحل ثضؽ أ مامَ حفال أ كوى مٌَ، ول ثفـل  ن ؿارضت املِمين، اإ واإ

ٌل وسلية ُو اذلي يًذرص ن اكرُث فاملـارضة ثـزز . شيئا سوى اهنا جسوة املوة من ُشا مخـعهيا ذاك، ولكٌل ثواجَ حفالن فاإ

هنا همتيح ال ملاب ذاهتا ملن هيزم امفحل فذطف امليخرص ابمفحل ؾبسهللا ). امًسق ؿرب ثوسوِا توسائهل يف املواهجة حىت اإ
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و هص ل يب يـصب املصزويق تـيوان"امـالكة تني امشـص املعوق والإجعاز املصأ ين" امـالكة تني امشـص املعوق والإجعاز  )ُو

تساع امشـصي، يف ضوء امبالغة (املصأ ين فذياوهل . املصأ هية(الإجعاز)يف تـسٍ امخب ويًل ذكل، ويف حماومخَ املمية نورصوج تخطور مالإ

ىل كسمني : نوشـصية امـصتية يف ُشا اميص ميكن ثلس ميَ اإ

تساع مضمون جسيس نوشـص، واملسم امثاين خيص شلك  املسم ال ول خيص مضمون امشـصية امـصتية ويخحسد ُسفَ مبحاوةل اإ

امشـصية ويخحسد ُسفَ مبحاوةل امكشف ؾن ثب زري شلك امكذاتة املصأ هية ؿىل ال شاكل الإتساؾية ال وىل، ولك ذكل يف فضاء 

. حمسد من فضاءات ُشٍ امشـصية، وهـين تَ فضاء امكذاتة املصأ هية

ذ يلسم حماوةل مهنجية ممتزية ملصاءة حلل " (اترخيية نوفٌون يف امـصتية-كصاءة مـجمية)مشاُة احلسن"  و هص مرشتل داغص اإ ُو

، ويه (اترخيية نوفٌون يف امـصتية-كصاءة مـجمية)مشاُة احلسن: ادلامية يف امثلافة امـصتية يف ؾِس امخسوين من ذالل مؤمفَ

بصاز املكٌلت املـجمية ادلاةل ؿىل حلل  حماوةل مـجمية مـمتسا ؿىل مـجم امـني نوزويل بن امحس امفصاُيسي، وذكل من ذالل اإ

ادلامية وممارساهتا، أ و املكمة يف ؿالكهتا ابمفكصة أ و امـالكة تني املـجمي وامفكصي، مذحججا يف ذكل تطـوتة امخـصيف ادلكيق 

ٌل، مٌعولا من امطياغة الإشاكمية امخامية: نوجٌلمية أ و ؿىل ال كل ادذالف امخحسيسات وساهية وظبيـية وغرُي : اإ

كاتل نولصاءة انوساهية، أ ي مثل ٍلوؿات مذطةل من اموحسات انوغوية املؤمفة من أ مفاظ أ و " هص"كيف هسرس املـجم مثل 

كاتةل ل ن جشلك يف ٍلوع موادُا هطا " مسوهة"ؾبارات أ و مجل أ و ما يخـسى ذكل؟ كيف ىكون من ُشٍ اموحسات انوغوية

، أ ي جامـا جململ ال مفاظ وادلللت اميت جش متوِا انوغة يف هعاق مـني من امخجصتة الإوساهية؟   "مٌهتيا"

هخلال امشـصية امـصتية " امشـصية وامثلافة جياد مالمح نوشـصهة من ذالل اإ و هص مـزادلين حسن امبيا، حياول من ذالهل اإ ُو

رثباط الإتساؾية امشـصية تفضاء امكذاتة  ىل امكذاتية، ؾن ظصيق حتسد مفِوم اموؾي امكذايب، يف اإ من ػاُصة امشفاُية اإ

بصاز ثب ضيالثَ يف امشـص امشفوي املسمي وشغال أ ساس يا دلى .وأ دواهتا،وحماوةل اإ ن مفِوم اموؾي امكذايب، يف ُشا اميص خيفي اإ اإ

ُل ُياك وحسة ما تني مصاحل ثعور امشـصية امـصتية، حىت يف أ بصز مصاحوِا اميت : ضاحبَ ميكن حتسيسٍ يف امدساؤل امخايل

ثبسو، ػاُصاي وتوضوح، مامتيزة؟ 
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