


 

 ة ـــــــــدمـــــقــــــــــــــــم

فٙ حقٛقخ األيش نقذ رحشكذ انًٓخ ػُذ دساعزُب نًقٛبط ػهى األعهٕة رنك َظشا السركبصِ ػهٗ قُبح ٔإٌ      

طح انقٕل ػهٗ ػًهٛخ اإلثالؽ ٔ انفٓى ػالٔح ػهٗ انذٔس انًٓى انز٘ ٚهؼجّ فٙ انزأصٛش ػهٗ انًغزقجم ثحٛش 

زا إٌ دل ػهٗ شٙء فإَّ ٚذل ػهٗ كم ْزا ال ٚزحقق إال إرا كبٌ إثذاع انًجذع نّ حظ أٔ ٔقغ انًزهقٙ . ْٔ

ػهٗ رحهٛم انخطبة األدثٙ ٔ ثبػزجبسِ ػهًب  األقذس*يُٓظ يٍ انًُبْظ األدثٛخ فٕٓ - األعهٕةػهى  -أَّ 

ا حبٔنُب َحٍ ثذٔسَب ٔثًغبػذح ٔطفٛب فٕٓ ٚٓزى ثطشٚقخ اعزخذاو انهغخ ٔاعزؼًبل انًجذع نٓب . ٔثٕطفّ ْكز

 -أ٘ يؼبنغخ انُظٕص ٔ رحهٛهٓب أعهٕثٛب  -َب ُٚبعت ْزا انًقٛبط  ر ثطجٛؼخ انحبل أٌ َخزبس ػُٕااألعزب

 ٔاَطالقب يٍ ْزا قًُب ثبَزقبء قظٛذح ٚزى يٍ خالنٓب رظًٛى خطخ ٚشركض ػهٛٓب رحهٛم انخطبة .

ٔيٍ ثٍٛ انقظبئذ انزٙ ٔقغ اخزٛبسَب ػهٛٓب ْٙ قظٛذح انذيؼخ انخشعبء إلٚهٛب أثٙ يبػٙ انزٙ حبٔل       

انشبػش يٍ خالنٓب أٌ ٚظٕس شكٕكّ ٔ حٛشرّ ٔفقذاَّ انٛقٍٛ حٕل االػزقبد ثبنؼجش ٔ انًٕد ٔ انقٛبيخ . 

بسْب كًحٕس نهذساعخ . ٔقبسئ ْزِ انقظٛذح عٛغذْب فٛبػخ ثبنظٕاْش األعهٕثٛخ ، ٔ ْزا يب دفؼُب الخزٛ

انشٔيبَغٛخ فجطجٛؼخ  شبػش ًٚغذٔيٍ يُب ال ٚؼشف إٚهٛب أثب يبػٙ َٔظٕطّ األدثٛخ  فجبػزجبس ْزا األخٛش 

ٔيٍ انًؼشٔف أٌ انزحهٛم   انحبل ركٌٕ قظبئذِ رزغى ثبنحغبعٛخ ، ٔرنك ساعغ إنٗ ؽجؼّ انًشْف 

هُٛب أٌ َزقٛذ ثبنخطخ َٔحؼش ْزِ انذساعخ األعهٕثٙ نهخطبة انشؼش٘ ْٕ ػُٕاٌ  يزكشرُب فًٍ انالصو ػ

ثٍٛ انُظش٘ ٔ انزطجٛقٙ . ٔ انًالحظ نقظبئذ إٚهٛب أثٕ يبػٙ ٚغذْب قهٛهخ انزذأل فٙ انًٛبدٍٚ انزطجٛقٛخ . 

كًُٕرط نهزطجٛق يزجؼٍٛ فٙ رنك انًُٓظ انزحهٛهٙ انٕطفٙ  -انذيؼخ انخشعبء  -فأسدَب أٌ َأخز ْزِ انقظٛذح 

 هٗ ؽهجزُب ٔ انًٓزًٍٛ ثٓزا انحقم .. ػغبْب ركٌٕ ػَٕب ػ

ْٙ انًؼبٚش انزٙ  ٔاَطالقب يٍ ْزِ انًقذيخ انزٙ يٍ خالنٓب َجُٙ ثٓب انجحش ٔاعٓزُب يشكهخ يفبدْب : يب

 ٔكٛف َحهم َظب شؼشٚب رحهٛال أعهٕثٛب ؟  ٚشركض ػهٛٓب رحهٛم انخطبة األدثٙ ؟

  نزبنٙ : ٔكًحبٔنخ نإلعبثخ ػٍ ْزِ األعئهخ َغغذ انخطخ ػهٗ انُحٕ ا

انًذخم : انز٘ كبٌ ػزجخ ثحضُب ْزا ٔ انًؼٌُٕ يٍ انجالغخ إنٗ  األعهٕثٛخ فحبٔنُب أٌ َقٕو ثإػطبء رؼشٚف  

نهجالغخ ٔ كٛف كبَذ ٔأطجحذ ٔ يب ْٕ انغجت انز٘ أدٖ إنٗ قظٕسْب فزُبٔنُب األعهٕثٛخ يبرا أحذصّ يٍ 

 رغٛش ٔرنك ثبػزجبسْب انًحطخ األخٛشح

 

 أ



 

غخ  انقذًٚخ ٔ األعهٕثٛخ انزٙ ػغضد فٛٓب انجالغخ ػهٗ ركًهخ  يغبسْب . ٔثؼذْب قًُب ثؼقذ يقبسَخ ثٍٛ انجال 

 ثظفزّ رؼذ ثالغخ حذٚضخ ٔرنك  يٍ خالل ػجؾ أٔعّ االخزالف ٔ انزشبثّ ثًُٛٓب .

خٛش إنٗ يجحضٍٛ انًؼٌُٕ ثًؼبٚش انزحهٛم األعهٕثٙ نهخطبة األدثٙ ، حٛش اَقغى ْزا األ أما انفصم األول :

يؼبٚش انزحهٛم األعهٕثٙ نهخطبة انغشد٘ حٛش رطشقُب ػهٗ أْى يقٕالد انُقبد ٔ : انًجحش األٔل : رُبٔل 

انجبحضٍٛ فّٛ كًب حبٔنُب انزؼشف ػهٗ يؼبٚشِ انًزًضهخ فٙ انزفبػم انُظٙ إَٔاػّ ٔ إشكبنّ ٔيغزٕٚبرّ ٔكزا 

ْزا انًجحش دساعخ عطحٛخ .فٕٓ فٙ ْزِ انحبنخ كبٌ  انظٕسح  ٔانزشكٛت ٔ اإلٚقبع حٛش كبَذ دساعزُب فٙ

ثًضبثخ عغش انؼجٕس نهًشٔس إنٗ انًجحش انًؼٌُٕ ثًؼبٚش انزحهٛم األعهٕثٙ نهخطبة انشؼش٘ ٔثبػزجبس ْزا 

األخٛش ْٕ يٕػٕع يزكشرُب حبٔنُب انزؼًق ٔ انزغزس ٔ انزٕعغ فّٛ ٔرنك نهكشف ػٍ ثؼغ انُقبؽ ٔ 

أيضبل :  غشثٍٛٛٚخض انخطبة انشؼش٘ يٍ يقٕالد يٍ قجم ثبحضٍٛ  برٕػٛحٓب ، حٛش رُبٔنُب فّٛ ي

رٕدٔسٔف : عٌٕ كٍُْٕ ٔ انؼشة أيضبل انغزايٙ ، ػجذ انًبنك يشربع ٔغٛشْى .ٔثؼذيب ركشَب 

ثبنخطٕاد انزٙ ٚغت اإسركبص ػهٛٓب ٔدٌٔ أٌ َُغٗ انًؼبٚش انزٙ اَقغًذ ثذٔسْب إنٗ صالصخ يغزٕٚبد : 

ض فغبء رطجٛقب كم يب ٚخ نثانيانفصم اٚخض انفظم األٔل أيب  زا كم يب، رشكٛجٙ ، دالنٙ ْ طٕرٙ

نهخطبة انشؼش٘ انًزًضهخ فٙ انًغزٕٖ انزشكٛجٙ ٔ انًغزٕٖ انذالنٙ ػهٗ انقظٛذح ، يؼبٚش األعهٕثٙ 

 ثؼذْب انخبرًخ انزٙ كبَذ خالطخ ْزا انجحش انز٘ رٚهُبِ ثقبئًخ يٍ انًظبدس ٔ انًشاعغ .ٔ

. صبَٛب فغح انًغبل  نهطبنت يٍ أعم انكجٛش ثبنًٕػٕع  االْزًبؤسغجزُب يٍ كم ْزا ْٙ أٔال ساعؼخ إنٗ 

 انجحش ٔ انزُٕٚغ فٙ انذساعبد ، ٔإٌ طح انقٕل َذسح انجحٕس االكبدًٚٛخ فٙ ْزا انحقم .

انًزكشح  انظؼٕثبد انزٙ ٔاعٓزُب َٔحٍ َُغض ْزِ -ٔرنك ساعغ إنٗ ؽجٛؼخ انجحش -ٔكم ْزا ال َُغٗ 

 ٔرًضهذ ْزِ انظؼٕثبد فٙ : 

أٔال : فٙ كٛفٛخ انزُغٛق ثٍٛ األفكبس ٔكزا طؼٕثخ ثؼغ انًفبْٛى ٔكٛفٛخ انزؼبيم يؼٓب عٕاء فٙ انغبَت 

انُظش٘ أٔ انزطجٛقٙ . ٔكزا رشبثّ انًؼهٕيبد يًب أدٖ ثُب إنٗ  انزكشس فٙ ثؼغ األحٛبٌ ٔػذو رٕفش 

ٕ ثٓزِ . ٔفٙ االخٛش َحًذ هللا َٔشكشِ ػهٗ كم شٙء . َٔشع انًشاعغ انزٗ رزُبٔل انغبَت انزطجٛقٙ

انًزكشح أٌ َكٌٕ قذ قبسثُب انظٕة أ ارغُٓب َحٕ فإٌ أطجُب فزنك يٍ فؼم سثٙ ٔ أٌ أخطئُب فزهك 

  يحبٔنخ ػهٗ انذسة انطٕٚم ٔػهٗ هللا قظذ انغجٛم . 
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 مــــــــــــــدخم

 إنــــــــــى األسهىبية .من انبـــــالغة 

 انبالغة مكانتها ، وقصــىرها. -1

 األســــهىبية، واتجــاهـــاتــها . -2

 نقـــاط انتشـــابه و االختــالف. -3

 األسهىبية بين انبالغة و 
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رٞعل اُؼل٣ل ٖٓ أُ٘بٛظ اُِـ٣ٞخ اُز٢ رَؼ٠ ئ٠ُ اُزٞؿَ ك٢ اُ٘ٔ األكث٢ ٝاٍزوجبٍ ٛبهزٚ ، ٝمُي ٣زبػ ثزؾ٤ِِٚ 

ئ٠ُ رل٤َوٙ ، ٖٝٓ ث٤ٖ ٛنٙ أُ٘بٛظ ٗغل األثؼبك ث٘بئ٤ب ، ّٝوػ  ٓٚٔٞٗٚ اُلٌو١ ٝاُْؼٞه١ .ثبإلٙبكخ 

 اُ٘بؽ٤خ اُِـ٣ٞخ اُز٢ رقزٔ ثاثواى عٔب٤ُبد اُ٘ٔاالعزٔبػ٤خ ُإلثلاع األكث٢ ٝ اُٞعٜخ اُ٘ل٤َخ ُِ٘ٔ اُل٢٘ ٝ 

 ًٝنا ّوؽٚ ٝث٤بٕ كٖبؽزٚ ٝ اُ٘ٞاؽ٢ اُجالؿ٤خ اُز٢ رج٢٘ اُٖٞهح ٝ األف٤ِخ.  ٝأٍِٞثٚ 

اُن١  " 1اُِـ٣ٞخ ك٢ َٓز٣ٞبد اُ٘ٔ اُزو٤٘بدٝاٗطالهب ٖٓ إٔ اُوؤ٣خ اُجالؿ٤خ ث٤٘خ ٓؼوك٤خ رَزو٢ٚ ٓغٔٞػخ 

ػجبهح  أٖٝٓ كْٜ ٤ًل٤خ أكاء أُؼ٢٘ ُٞظ٤لزٚ  ب زِٔخ ، ٝاُز٢ رٌٖٔ اُوبه٣ؼل ٓلٝٗخ ؽلس ًال٢ٓ  ُٚ ٝظبئق ٓؾ

 ثبػزجبهٛب  ػِْ اُ٘ٔ ا٢ٌُِ .  -اُجالؿخ  -كبٗٚ ٣٘ظو ئ٤ُٜب  " 2أفوٟ ٛٞ ًَ ؽل٣ش عؼِزٚ اٌُزبثخ صبثزب

ْٓزوخ ٖٓ ًِٔخ ثِؾ اُز٢ رؼ٢٘ إٍُٞٞ ئ٠ُ اُٜ٘ب٣خ .أٝ ٢ٛ ا٢ُْء اُجبُؾ )أ١ اُغ٤ل ( ، ٣ٝلٍ ػ٠ِ  فالبالغة لغة :

إٔ اُجالؿخ ًبٗذ رؼ٢٘ عٞكح اٌُالّ ، ٝ أُالؽع إٔ ٛنا األف٤و ٝ اُلٖبؽخ ٣ؾِٖ ػ٠ِ ٓؼ٠٘ ٝاؽل ٗظوا 

٘وطخ ئال إٔ  اُلوم ٣جو٠ . ٝػ٠ِ اُوؿْ ٖٓ اّزوأًٜب ك٢ ٛنٙ اُ  3ُلٝهٛٔب ك٢ اإلكٖبػ ػٖ ٓؼ٠٘ ٝئظٜبهٙ

هبئٔب ث٤ٜ٘ٔب ٓزٔضال ك٢ إٔ اُلٖبؽخ رٕٞق ثٜب أٌُِخ ٝ اٌُالّ ٝ أُزٌِْ . ػ٠ِ ؿواه اُضب٤ٗخ اُز٢ ال روّٞ ثلٕٝ 

ٝ ٛنا ئٕ كٍ ػ٠ِ ٢ّء كإ ٣لٍ ػ٠ِ اُجالؿخ  4ٝرز٤ٔي ثٕٞق اٌُالّ ٝ أُزٌِْ كٕٝ أٌُِخ  -اُلٖبؽخ  -األٍٝ 

٣ٌٖٔ رٔض٤ِٜب ثؼالهخ ُجالؿخ ال رؼ٢٘ ٤ّئب كٕٝ اُلٖبؽخ ٝ ُزوّٞ ئال ثٜب كبُؼالهخ ث٤ٜ٘ٔب ال رؼ٢٘ ٤ّئب كإ ٣لٍ ػ٢ِ ا

 اٌَُ ثبُغيء .

 5اُجالؿخ ئمٕ ٢ٛ  ٓطبثوخ اٌُالّ ُٔوز٠ٚ اُؾبٍ ٓغ كٖبؽخ 

 أٓب ٖٓ اُ٘بؽ٤خ االٕطالؽ٤خ ٗغل إٔ اُجِـبء اُؼوة اٗؤَٞا ك٢ مُي ئ٠ُ كو٣و٤ٖ اص٤ٖ٘: 

 

  9، )ك.ٛ( ، ٓ  2002/ ٓبٛو ٜٓل١ ٛالٍ هؤ١ ثالؿ٤خ ك٢ اُ٘ول األٍِٞث٤خ ، أٌُزت اُغبٓؼ٢ اُؾل٣ش ، اإلٌٍ٘له٣خ ، 1

 66) ك، ٛ( ٓ  1990ٛٞ اُ٘ٔ " ، ٓغِخ اُؼوة ٝ ُلٌو اُؼب٢ُ ، اُؼلك اُضب٢ٗ ػْو فو٣ق ،  / ثٍٞ ه٣ٌٞه "ٓب2

بد ك٢ اُزبه٣ـ اُجالؿخ " ، كاه اُْ٘و ٝ اُطجبػخ ، اإلٌٍ٘له٣خ ى٣ٖ ًبَٓ اُق٢ٌٍٞ ٓؾٔل ٖٓطل٠ أثٞ ّٞاهة "كهاٍ / ٣٘ظو3

 ،2004  ٛ،1  ٓ ،11  

  11/ ٣٘ظو ى٣ٖ ًٔبٍ اُق٢ٌٍٞ " أُوعغ ، ٓ 4

األهكٕ ،  -/ ك. ٓؾٔل ثوًبد ؽٔل١ أثٞ ػ٢ِ اُجالؿخ ك٢ ٙٞء األٍِٞث٤خ ٝٗظو٣خ ا٤َُبم ، كاه ُِْ٘و ٝ اُزٞى٣غ ػٔبٕ 5

2003ٛ ،1ٓ ،15 
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" ًبألٓبّ ػجل  اُوبٛو اُغوعب٢ٗ ٖٝٓ ُق ُلٚ .ٝٛإالء ٣وٕٝ إٔ اُجالؿخ ٝ اُلٖبؽخ  المتقدمىن مه العرب : -أ

ٝ اُج٤بٕ ٝ اُجواػخ . أُلبظ ٓزواككخ ال رزٖق ثٜب أُلوكاد ٝئٗٔب ٣ٕٞق ثٜب اٌُالّ ثؼل اٌُالّ ثؼل رٞف٢ 

 أُؼب٢ٗ ك٤ٔب ث٤ٖ اٌُِْ ثؾَت اإلؿواٗ اُز٢ ٣ٖبؽ ُٜب  

ًأث٢ ٣ؼوٞة ٣ٍٞق اٌَُب٢ً ٝاثٖ األص٤و  ٖٝٓ ّب٣ؼٜٔب ك٤وٕٝ أٗٚ ٣غت ئفواط اُلٖبؽخ  روومىهم :المتأخ -ب

   1ٖٓ ً٘ق اُجالؿخ ٝ ٣غؼِٜٞٗب أٍب ُٔب  ٛبثن اُؾبٍ ٓغ اُلٖبؽخ . 

أٓب ثبَُ٘جخ ئ٠ُ رؼو٣لٜب ٖٓ اُ٘بؽ٤خ اُـوث٤خ كول ًبٕ ُٜب أصو ع٢ِ ك٢ ٤ٛٔ٘زٜب ػ٠ِ اُزل٤ٌو اُْؼو١ ٝ أُ٘طو٢ 

د اٌُال٤ٌ٤ٍخ ك٢ ٓطِغ اثزلاَء ٓغ أهٍطٞ ٝ اُ٘ظو٣بد اُْؼو٣خ فالٍ اُووٕٝ  اٍُٞط٠ ٕٝٞال ئ٠ُ اُ٘ظو٣ب

ّ كبُجالؿخ ثبػزجبهٛب ٤ٍِٝخ ئه٘بع ، ًبٕ أٍٝ ٓب ثلأد ثٚ ٛٞ رٞعٜٜب ئ٠ُ كهاٍخ األٗٔبٛ اُقطبث٤خ  18اُووٕ 

ئ٠ُ كهاٍخ اُقطبة األكث٢ ٓزقنح اُْؼو  ثْز٠ أٗٞاػٜب ، ٓؼزٔلح ك٢ مُي ػ٠ِ ئه٘بع أُقبٛت ؽٍٞ هأ١ ٓب ، صْ

أٍبٍب ك٢ كهاٍبرٜب . ٝ ثبُزب٢ُ إٔجؾذ رؾ٤َ ػ٠ِ كٖ اُْؼو . ك٢ ؽ٤ٖ ٗغلٛب ك٢ اُؼٖو اُوٝٓب٢ٗ هل اٗؾٖو 

ثو٤ٚخ األٍِٞة ٤ًٝل٤خ هٕق  االٛزٔبّاٛزٔبٜٓب ػ٠ِ ٝٙغ اُؾغظ ٝ أُٞٙٞػبد ٝر٤َ٘ن اٌُالّ ، ًٝنا 

ظْ أُ٘بٍجخ ُِزؼ٤٤و ثؼل إٔ ًبٗذ رؼزٔل ك٢ ٓؾبٝالرٜب ػ٠ِ هٕل اُٖٞهح أٌُِبد ك٢ اُغِٔخ رجؼب ُطو٣وخ اُ٘

  2اُيفوك٤خ ك٢ اٌُالّ ٓج٤٘خ ٓٞا٤ٙغ اُ٘غبػ ال اإلثلاع 

ٝ اُلٖ ٣ؼ٢٘ ٛ٘ب اُٖ٘ؼخ اُز٢ ٣ؼٞك  ٣.3وٟ أٜٗب "كٖ ُزأ٤ُق اُقطبة " ٓب ك٢ ػٖوٗب اُؾل٣ش ك٘غل  "ث٤به ع٤وٝأ

  4 ثؼجبهح أفوٟ اُجالؿخ ٜٓ٘ظ ٣ٌٔ فب٤ٕخ ٓالىٓخ ُإلَٗبٕ ٝ ٢ٛ اٌُالّأٝ ٗزبعٜب ئ٠ُ اُؼوال٤ٗخ اإلَٗب٤ٗخ .

 

 

  14، 13، 3ٓ،ٛ 1993-1414،اُؼ٤ِٔخ،ث٤وٝد كاها ٌُزتغ ،ٝاُج٤بٕ ٝاُجل٣ ػِّٞ اُجالؿخٖوف أؽٔل ٖٓطل٠ اُواؿ٢"* 1٘٣

* ٣٘ظو ك. كوؽبٕ ثل٣و١ اُؾوث٢ " األٍِٞث٤خ ك٢ اُ٘ول اُؼوث٢ اُؾل٣ش كهاٍخ ك٢ رؾ٤َِ اُقطبة " ٓغل أُإٍَخ اُغبٓؼ٤خ 2

  1ٓ،25،24،ٛ 1424،  ٣2003وٝد ، ُج٘بٕ  -ُِلهاٍبد ٝ اُْ٘و ٝ اُزٞى٣غ 

  48غيائو ) ك.ٛ ( ٓػ٘بثخ ، اُ -" األٍِٞث٤خ ٝ رؾ٤َِ اُقطبة " ْٓ٘ٞهاد عبٓؼ٤خ ثبع٢ ٓقزبه * هاثؼ ثؾُٞ 3

 1* ٛ٘و٣ِ ث٤ِش اُجالؿخ ٝ األٍِٞث٤خ ٗؾٞ ٗٔٞمط ٤ٔ٤ٍبء روعٔخ ٓؾٔل اُؼٔو١ ، ْٓ٘ٞهاد كهاٍبد ٍأٍ ) ك.ٛ ( 4ٓ
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ًٔب ٣ٞعل ُٜب رؼو٣ق أفو ٝ ٛٞ رؼو٣ق ٣٘لهط ك٢ ٙٞء أُلّٜٞ اُؼ٢ِٔ اُؾل٣ش ٓلبكٙ إٔ اُجالؿخ ٤ٌُ       

  1 اُٖ٘ٞٓ كؾَت ثَ ٝرؾ٤ِِٜب أ٣ٚب ئٗزبطٛلكٜب 

ًَ  اُغٜٞك  أٜٛٔبّ رواعؼب ٍِٓٔٞب ، ٝمُي هاعغ ئ٠ُ أٍجبة ًض٤وح  11ُٝول ّٜلد ٛنٙ األف٤وح ك٢ اُووٕ 

اٗؾٖود ك٢ ٝٙغ أُٖطِؾبد  ٝاُزو٤َٔبد ٝ اُز٤ٖ٘لبد أُِٔخ أؽ٤بٕ ، ٝرؾٍٞ اُقطبة اُجالؿ٢ ئ٠ُ هٞاُت 

ٝثبُزب٢ُ  2ؿ٤خ رَزؼَٔ أكٝاد ُٕٞق اإلثلاع األكث٢ ٤ٌُٝ ئٗزبعٚ. عبٛيح ٝٓ٘ؾطخ ثؾ٤ش إٔجؾذ اُٖٞه اُجال

 بٙ  اًزَجذ ٖٓ فالُٚ ٛبثغ اُغٔٞك ٝ اُزؾغو.  ثبرذ اُجالؿخ ر٤َو ك٢ ارغ

ئم ٣وٟ اُلًزٞه ُطل٢ ػجل اُجل٣غ إٔ اُلَٚ ك٢ ػؤٜب ٣ؼٞك ئ٠ُ أٓو٣ٖ اص٤ٖ٘ : األٍٝ : " ٛٞ رِي اُؾلٝك اُز٢     

أهبٜٓب اُ٘ظو اُؼو٢ِ ث٤ٖ اُقطبة أٌُِبد اُؾ٤خ ، ُٝؼِٚ ٣وٖل ٛ٘ب اُؾوًخ اُؼو٤ِخ أُزٔضِخ ك٢ ٗيػخ ك٣ٌبهد . 

جبهاد ٓغوٟ اُوٚب٣ب أُؾٚخ اُز٢ ُٔوعغ ُٜب ك٢ ثبة ٝاُضب٢ٗ : ٛٞ اُزؾ٤َِ أُ٘طو٢ ) ٣غو١ اُغٔبٍ ٝ اُؼ

ٝ ٖٝٓ ٛنا ٗلْٜ إٔ اُجالؿخ ك٢ رؾ٤ِِٜب ُِٖ٘ٞٓ ُْ ٌٖٗ ٗؼزٔل ػ٠ِ اُزؾ٤َِ  3أُؼوكخ ئال اُؾلٝك ٝ اُزؼو٣لبد ( 

االٍز٘طبم ، ثوله ٓب ًبٗذ ْٓ٘ـِخ ثبُؾلٝك ٝ اُزؼو٣لبد . ٝ أُؼوٝف أٜٗب ًبٗذ ر٤ٜٖٔ ػ٠ِ اُزل٤ٌو اُْؼو١ ٝ 

ثبإلٙبكخ ئ٠ُ األكة ًبٕ ٣َؼ٠ ئ٠ُ إٔ ٣يٝكٗب ٣ٝٔلٛب ثبُٔوٞٓبد األٍِٞث٤خ ػ٠ِ  -ًٔب أّوٗب ٍبثوب -٘طو٢ أُ

ٝعٚ اُقٖٞٓ ، ئال إٔ ؽوجخ اّزواى اُجالؿخ ٝ اُْؼو٣خ ك٢ رجبكٍ اُزأص٤و ث٤ٜ٘ٔب هل أٌّٝذ ػ٠ِ االٗزٜبء ٝ 

  4عٔب٤ُبد اُوبئٔخ ػ٠ِ اُؼجوو٣خ "

بء ػ٤ل " ٣زٔضَ ك٢ ًٜٞٗب ٝروػوػذ ك٢ ؿ٤و أِٜٛب ٖٓ أُز٤ٌِٖٔ ٝ ٝهٖٞهٛب ؽَت هأ١ اُلًزٞه " هع

اُِـ٤٣ٖٞ ٝ أُ٘بٛوخ أُقزِلخ ٓناٛجْٜ ، ٝثطج٤ؼخ اُؾبٍ ٤ٍإك١ ٛنا ألٓو ئ٠ُ افزالكْٜ ك٢ اُزل٤َواد ٝ 

  5اُزأ٣ٝالد اُجالؿ٤خ ًَ ؽَت هأ٣ٚ ٝ هٖل ٓ٘لؼزٚ '

ؾ٤ش ك٢ رؼو٣ق ٝ ر٤ٖ٘ق األُٞإ أُزجب٣٘خ ُٝٔب ًبٗذ اُجالؿخ ر٘طِن ٝكن ٓجلأ اُز٤ٖ٘ق اُجؾش كول ث

كوٜ ، ٝ ثبُزب٢ُ ًبٗذ ٛنٙ اُ٘وطخ ٙؼلٜب أ٣ٚب ثبػزجبهٛب ُْ رزغبٝى ٛنٙ أُوؽِخ ئ٠ُ اُجؾش ػٖ  ُِٔزغبٝىاد

 .اُج٘بء أُْزوى ُِٖٞه أُزجب٣٘خ 

 

 

  16* ثزٖوف ٛ٘و٣ِ ث٤ِش ، أُوعغ اَُبثن ٓ  1

اإلٌٍ٘له٣خ ، ٤ًت ث٤ٖ اُجالؿخ ٝ األٍِٞث٤خ"،كاها ُٞكبء ُل٤ٗب اُطجبػخ ٝ اُْ٘و،اُزول٣ْ ٝ اُزأف٤و ٝٓجبؽش اُزوا * ك.ٓقزبه ػط٤خ2

 121،) ك.ٛ ( 2005ٓ

2http:www.fikra wa nakd .net /n588-07kasimi htm. 

  15ٛ٘و٣ِ ث٤ِش ، أُوعغ اَُبثن ٓ  *3

  122ٓقزبه ػط٤خ اُزول٣ْ ٝ اُزأف٤و ٝٓجبؽش اُزوا٤ًت  ث٤ٖ اُجالؿخ ٝ األٍِٞث٤خ ، أُوعغ ٗلَٚ ، ٓ  *4
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ػٖ ًَ  اإلعبثخٝٛنا " ث٤به ع٤وٝ كول ًبٕ ًـ٤وٙ اُن٣ٖ هأٝا ك٢ اُلهً اُجالؿ٢ : " كهٍب ػبعيا  ػ٢ِ كْٜ اُ٘ٔ ٝ كُِزٚ ٝ 

ز٢ رلػٔٚ . كؾبٍ اُجالؿخ ٕبه ٖٓ ٢ٍء ئ٠ُ أٍٞء ػ٠ِ ٓو األ٣بّ ئم ٝمُي هاعغ ئ٠ُ اكزوبهٙ ُألٌٍ اُغٔب٤ُخ اُؿٔٞٗ ٣ْٞثٚ 

٣غت إٔ رزلاهى ٛنا اُ٘ؤ اُن١ ك٢ٜ ثٕٞلٜب ٤ٍِٝخ ئه٘بع   1اٗز٠ٜ ثٜب األٓو ئ٠ُ اُؼغي ػ٠ِ رؾ٤َِ اُلالُخ اُلؼ٤ِخ ُِٞؽلاد 

ألٕ رِي اُؼٞائن  -الّ ئ٠ُ اَُبٓؼ٤ٖ ر٤َٕٞ اٌُ -ٖٓ ًَ ٓب ٣ؼ٤ن ػ٤ِٔخ اُز٤َٕٞ   ُؾن ثٜب .ئم ثبد ٖٓ اُِيّٝ ػ٤ِٜب إٔ رقِٞ

ًَٝ ٛنا ككغ ثبُجالؿخ ئ٠ُ اُيٝاٍ ٝ االٗلصبه . أٝ ثبألؽوٟ ئ٠ُ  2رإصو ك٢ اُزؼ٤٤و كزغؼِٚ هبٕوا ػٖ اإلكٖبػ  ٝاإلثٜبّ . 

ػٖ  ثالؿخ ؽل٣ضخ ػبّذ  حأُٞد . كٔبرذ ٛنٙ األف٤وح ٤ُُٞل ٌٓبٜٗب ػِْ عل٣ل ػوف ثؼِْ األٍِٞة أٝ األٍِٞث٤خ ، ٛٞ ػجبه

اُزؼ٢ٔ٤ِ ، ٝروػوػذ ػ٠ِ ٣ل ػِْ اُِـخ اُؾل٣ضخ ، كْ٘ٞء األٍِٞث٤خ ٛ٘ب ٣ؼل أُؾطخ اُز٢ ػغيد ك٤ٜب اُجالؿخ ػ٠ِ رٌِٔخ َٓبهٛب 

، ػ٠ِ رواس اُجالؿخ اُول٣ٔخ  ٝ ثبُزب٢ُ ٣ٌٖٔ اػزجبهٛب ك٢ ٛنٙ اُؾبُخ ٝ ا٣لح اُجالؿخ ، ثؾ٤ش ٗغل إٔ األٍِٞث٤خ ؽبُٝذ إٔ رؾبكع

 ٌُٖٝ ث٘ٞع ٖٓ اُزغل٣ل ٝ اُزـ٤٤و ًٝنا كٝهٛب اُغ٢ِ ٖٓ فالٍ ئٙبكزٜب َُٔخ  ك٢ اُ٘ٔ األكث٢ ر٤ٔيا ػٖ اُجالؿخ .

خ ، ٣ٝو٢ٓ ئ٠ُ رؼ٤ِْ أُبكح ػ٠ِ ػٌٌ ػِْ األٍِٞة اُن١ ٣ؼل ٖٝٓ ٛ٘ب ٣ٌٖٔ اُوٍٞ إٔ اُجالؿخ ػِْ ٓؼ٤به١ ٣وٍَ األؽٌبّ اُو٤ٔ٤  

ك٢ٜ ثٜنا  3بّ أُزِو٢ ، ٣ٝز٤ٔي أَُبد ك٢ اُؼَٔ األكث٢ ٝ اُزؼوف ػ٠ِ ف٤ٕٖٞزٜب ػِٔب ٕٝل٤ب ٣َؼ٠ ئ٠ُ ًْق اُ٘وبة أٓ

اُل٢٘ ٝ ك٢ ٗلٌ اُٞهذ اُزنٝم األكث٢ . ئم ٗغل إٔ ٖٓ األٝائَ اُن٣ٖ اٛزٔٞا ثزو٤ٖ٘ ٓلّٜٞ  اإلثلاعأُؼ٠٘ رؾلي األكث٢ ػ٠ِ 

ٓغبٍ اُز٘ظ٤و ُألٍِٞة ثؾ٤ش  ْ ئ٠ُ ثوٝى ٗظور٤ٖ ك٢األٍِٞة رو٤٘بد ٗول٣ب ْٛ اإلؿو٣ن اُن٣ٖ ِٕٝٞا ثٔ٘بهْبرْٜ ٝ رؾ٤ِالرٜ

روعغ ٛنٙ اُق٤وح ئ٠ُ أكالٕٛٞ ٝ أهٍطٞ كوبٍ أرجبع األٍٝ ثإٔ اُؼَٔ األكث٢ ٗبٙظ ثٖلزٚ ػٔال ُٚ أٍِٞة ، ك٢ ؽ٤ٖ ٣وٟ أرجبع 

ُغٞكح ٝ اُوكاءح . ٌُ٘ٚ اُضب٢ٗ * أهٍطٞ ك٢ ًَ ػ٤َٔ رؼج٤و . األٍِٞة ػ٘لٙ هل ٣زواٝػ ث٤ٖ أَُٞ ٝ االٗؾطبٛ ٝث٤ٖ اُوٞح ٝث٤ٖ ا

  4هؿْ مُي ٣َٚ أٍِٞثب ك٢ اُٜ٘ب٣خ 

 

 

 

  123* ك.ٓقزبه ػط٤خ  أُوعغ اَُبثن ٓ 1

  12ٓ 3ٛ 2006اُؼوث٢،ث٤وٝد ، ُج٘بٕ، ٓإٍَخ االٗزْبهاُ٘ول أُٖطِؼ ٝ اُْ٘أح اُزغل٣ل" * ٓؾٔل ًو٣ْ اٌُٞاه " اُجالؿخ 2ٝ

  57ٓ 1427ٛ1، 2007ا٤َُٔوح ، ػٔبٕ كاه ، * ٣ٍٞق أثٞ اُؼلًٝ األٍِٞث٤خ اُوؤ٣خ ٝ اُزطج٤ن 3

  7ٓ 1ٛ 1996ٌٓزجخ ُج٘بٕ ٗبّوٕٝ اُْوًخ أُٖو٣خ اُؼب٤ُٔخ ُِْ٘و ُٞٗغٔبٕ،ٗج٤َ هاؿت ٍٓٞٞػخ اإلثلاع األكث٢"٣٘ظو ك.  4
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اإلعواءاد ٖٝٓ ٛنا َٗزط٤غ إٔ َٗز٘زظ أٗٚ ئما ًبٕ اُلهً األٍِٞث٢  ٣ؼزٔل ػ٠ِ اُ٘ٔ األكث٢ ٖٓ فالٍ      

 اُزؾ٤ِ٤ِخ أُزؼلكح االرغبٛبد كاٗٚ ٕبه ٖٓ اُالىّ ػ٤ِ٘ب

 1إٔ ٗؼٞك ئ٠ُ ٛج٤ؼخكهاٍخ اُٖ٘ٞٓ ك٢ اُؼٖٞه اُول٣ٔخ 

ٖٝٓ ٛنا ٣زٚؼ ُ٘ب إٔ األٍِٞث٤خ ٓغبٍ كها٢ٍ ٣وًي ػ٠ِ ئُوبء اُٚٞء ػ٠ِ صـواد اُ٘ٔ ٣ٝجؾش ك٢ ٤ًل٤خ     

كِلظخ األٍِٞث٤خ ٖٓ ٛنا  أُ٘ظٞه ْٓزوخ ٖٓ ُلظخ أٍِٞة ٣ٝوبٍ  2.افز٤به اُغَٔ ٝ اُزوا٤ًت اُِلظ٤خ ٝ رل٤َوٛب 

أٗٚ اَُطو ٖٓ اُ٘ق٤َ ًَٝ ٛو٣ن ٓٔزل أٝ ٛٞ ٛو٣ن ٝ اُٞعٚ ٝ أُنٛت ٝ ٛنا ثبَُ٘جخ ئ٠ُ ٓب ٝهك ك٢ َُبٕ 

أ١ ه٣ْخ صْ رطٞهد ُزَٖ ئ٠ُ األػٔبٍ األكث٤خ ،  STILUSاُؼوة الثٖ ٓ٘ظٞه ، أٓب اُالر٤٘٤خ كٜٞ ٣ؼ٢٘ 

ق ُِٖٔطِؼ اُؾل٣ش أُؼبٕو ٗغل ػ٘لٙ ًٞٗذ ثٞكٕٞ،٣وُٞٚ األٍِٞة ٛٞ اإلَٗبٕ ٗلَٚ ال ٣ٌٖٔ إٔ ٝأّٜو رؼو٣

ٝٛٞ ٛو٣ن اٌُزبثخ ثبٍزؼٔبٍ اٌُبرت   styleْٜٝٓ٘ ٖٓ ٣وٍٞ أٗٚ ْٓزن ٖٓ ًِٔخ٣3يٍٝ ٝال ٣ز٘وَ ٝال ٣زـ٤و.

ُطو٣ن ػ٘ن األػ٘ق ًٔب ٗغلٛب ٝهكد ك٢ هبًٓٞ أُؾ٤ٜ ثٔؼ٠٘"ا 4أكٝاد اُزؼج٤و٣خ ٖٓ أعَ ؿب٣بد أكث٤خ

  5 األٍل ٝ أُْٞؿ ك٢ األكن

ٖٓ ٛنا ٣ٌٖٔ إٔ ٗوٍٞ ثإٔ األٍِٞث٤خ ٢ٛ اُؼِْ اُن١ ٣وّٞ ثبٌُْق ػٖ اُو٤ْ اُغٔب٤ُخ أُٞعٞكح ك٢ اُ٘ٔ األكث٢، 

ٝمُي اٗطالهب ٖٓ رؾ٤َِ اُظٞاٛو اُِـ٣ٞخ ٝ اُجالؿ٤خ ُٜنا اُ٘ٔ .ث٤لٝ إٔ ا٢ُْء ٛ٘ب إٔ األٍِٞث٤خ ػ٘ل اُؼوة 

ٞكح ٓ٘ن اُولّ ؿ٤و إٔ ٖٓطِؾٜب ُْ ٣زؾلك ثٌَْ ٜٗبئ٢ كٜبٛٞ ػجل اُوبٛو اُغوعب٢ٗ ٣وٟ ثإٔ ًبٗذ ٓٞع

األٍِٞة ٛٞ اُ٘ظْ ٝٛٞ رور٤ت ٓلوكاد اُِـخ رور٤جب ٓج٤٘ب ػ٠ِ اُؼالهبد اُ٘ؾ٣ٞخ أٝ ٓؼب٢ٗ اُ٘ؾٞ ًٔب ٤َٔ٣ٜب ، 

ٓلّٜٞ األٍِٞث٤خ ًبٕ ثٔؼ٠٘ اُ٘ظْ ك٢  .أ١ إٔ 6ٝٛنا اُزور٤ت ٣وغ ث٤ٖ ٓؼب٢ٗ األُلبظ أُلوكح،ال ث٤ٖ األُلبظ مارٜب

رِي اُؾوجخ،ثؾ٤ش ًبٕ ًالٛٔب ٣ؾَ ٓؾَ ٕبؽجٚ،ٖٝٓ ٛنا ٗلْٜ ٖٓ هٍٞ ػجل اُوبٛو إٔ ٓب ٣وبٍ ثْإٔ اُ٘ظْ ٛٞ 

ثطج٤ؼخ اُؾبٍ ٣غو١ ػ٠ِ األٍِٞة أ٣ٚب ٝٛنا ٣ؾ٤َ ػ٠ِ إٔ األٍِٞة ٝ اُ٘ظْ ًِٔزبٕ ٓزواككزبٕ ٝ ػ٠ِ اُوؿْ 

ؼ ٓؼبُْ ٛنٙ األف٤وح،ئال ػ٠ِ ٣ل اُجبؽش اُـوث٢"ّبهٍ ثب٢ُ"كبُز٤به األٍِٞث٢ ك٢ ٖٓ ًَ ٛنٙ أُؾبٝالد ُْ ٗزٚ

 ًبٕ مُي  7اُ٘ول األكث٢ هل ّن ٛو٣وٚ ٓ٘ن كغو ٛنا اُووٕ ."

 

 

 أ   ، )ك،ٛ ( ٓ * ك ّٞه٢ ػ٢ِ ىٛوح عنٝه األٍِٞث٤خ ٖٓ اُيٝا٣ب ئ٠ُ اُلٝائو " كهاٍخ كاه اُْ٘و ٌٓزجخ ا٥كاة اُوبٛوح 1

ٍؼ٤ل اُؾغبى١ " ٓؼغْ أُٖطِؾبد اُؾل٣ضخ " ك٢ ػِْ اُ٘لٌ ٝ االعزٔبع ٝٗظو٣خ أُؼوكخ ، كاه اٌُزت اُؼ٤ِٔخ ٤ٍٔو * 2

 : 3http//www.diwan al arabe . 3/10/2007                                   130 ٓ 1ٛ ، 1426- 2005، ُج٘بٕ ٤وٝدث

 2002( ، كاه اُـوة ُِْ٘و ٝ اُزٞى٣غ ،  ا٤ُ٥بدك. ٓؾٔل ثِٞؽ٢ اُقطبة اُ٘ول١ أُؼبٕو ٖٓ ا٤َُبم ئ٠ُ اَُ٘ن ) األٌٍ ٝ * 

 . 100)ك، د ( ٓ 

، اإل٣ٔبٕ أُٖ٘ٞهحرؾو٤ن اُقبُن ا٤َُل ػجل اُقبُن ٌٓزجخ "اُوبًٓٞ أُؾ٤ٜ "اثبك١ٓغل اُل٣ٖ ٓؾٔل ثٖ ٣ؼوٞة اُل٤وٝى * 4

2009  ٛ1ٓ ،97  

          3ك٢ اُجالؿخ اُـوث٤خ  اُؼوث٤خ ، ٌٓجخ  ا٥كاة اُوبٛو ) ك.د ( ٓ  األٍِٞةّل٤غ ا٤َُل اُ٘ظْ ٝث٘بء * 4

   21  ٓ 5، ٛ 2006ػجل اَُالّ أَُل١ " األٍِٞة ٝ األٍِٞث٤خ كاه اٌُزت ا٤ُ٘ٛٞخ ث٘ـبى١ ُج٤ب ، * 5
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م حٌث خلف هذا األخٌرة فٌرٌناند دي  سوسٌر على كرسً علم اللغة العام بجامعة جنٌف ابتداَء من  5391 - 5391سنة 

الفرنسً ( اعتمد فٌه على قواعد و أسس عقالنٌة وكذا أسلوبٌة التغٌر م ) بحٌث فً علم األسلوب   5391نشر كتابه األول 

  1ٌدرس وقائع التغٌر اللغوي من ناحٌة محتواه العاطفً "كالتالً 4 هو العلم الذي   معرفا موضوعها  

وهنا ٌتضح أن بالً قد ركز على الجانب العاطفً و الوجدانً للغة ، وذلك الرتباطه بفكرتً القٌمة و التواصل ، إذ نفهم من 

وع األسلوبٌة عنده كل هذا بأن اللغة عند بالً تعٌر عن الفكرة من خالل موقف وجدانً عاطفً ، وهذا هو الذي ٌؤلف موض

اللغوٌة ، وأسالٌب  االحتماالتفاألسلوبٌة فً منطقها المعرفً تقوم من مبدأ أساسً ٌرى أن اللغة تعطً األدب مجموعة من 

  2و اإلبالغ لخلق تأثٌر ما " التغٌراألسالٌب قصد  دة ، فٌنتقً األدٌب واحدا من هذهالتغٌر للتعبٌر عن لمواضٌع الواح

فهذا التأثٌر ٌؤدي دورا مهما فً الجمال اللغوي االسلوبً الذي ٌكون موجودا فً كل جوانب اللغة بأنواعها ، غٌر أن       

الشًء المالحظ هنا أ، ظاهرة الجمال اللغوي األسلوبً " تظهر بصورة مكثفة فً النص الشعري أكثر من األجناس األدبٌة 

) المعنى أو الفكر ( فً القصٌدة حتً ٌصران شٌئا واحدا أو كال شامال بحٌث  األخرى ، فٌنصهر الشكل ) اللغة ( و المضمون

  3 اللغة إلى هدف بذاتهتتحول فبه 

وٌة الموجودة فً وكل هذا ٌتضح عندما ٌقوم التحلٌل األسلوبً أساس المالحظة ، التً ٌمكن من خاللها رصد كل الظواهر اللغ

عتمد التحلٌل و التفسٌر.فاألسلوبٌة حسب الذي ٌمٌقه عن طرٌق النظر الموضوعً،عوت وذلك بغٌة العمل األدبًالخطاب األدبً،

 4 ماهر مهدي هالل هً علم ٌعنً بدراسة الخصائص اللغوٌة التً تنتقل بالكالم من وسٌلة إبالغ عادي إلى أداة تأثٌر فنً

 

 

 1992* إدرٌس القصوري أسلوبٌة الرواٌة مقارنة لرواٌة زقاق المدق لنجٌب محفوظ عالم الكتب الحدٌث، ارٌد ، األردن 5

  51، ص5ط 

  595، ص السابق* محمد بلوحً ، المرجع  1

 3،)ط،د ( ص  1991محمد صالح الضالع األسلوبٌة الصوتٌة " دار غرٌب للطباعة و النشر و التوزٌع ، القاهرة 5

  551ماهر مهدي هالل " رؤى بالغٌة فً النقد األسلوبٌة ، المرجع السابق ص 
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ٝاٗطالهب ٠٘ٓ ٛنا ٣ٌٖٔ أٗٚ َٗز٘زظ ثإٔ اُلهً األٍِٞث٢ اُؾل٣ش اٍزطبع إٔ ٣لوٗ ؽٚٞهٙ ػ٠ِ ا٤َُبؽخ   

صْ كإ أ٣خ هواءح ٖٝٓ ح ر٤بهاد أفوٟ ُٜب،كٕٝ ٖٓبكهٔبهً األٍٝ ُلؼب٤ُزٜب اُغٔب٤ُخ،اُ٘ول٣خ ؽز٠ أٙؾ٠ أُ

  1فوٝٓؼط٤بد اُ٘ول األكث٢ كٌالٛٔب ٣ٌَٔ األب ث٤ٖ ئٗغبىاد اُجؾش األٍِٞث٢،ماد ثبٍ ُِ٘ٔ ٣غت إٔ رو٤ْ رٞاىٗ

ٌُٖٝ هؿْ ًَ ٛنا ال ٣غت إٔ ٌٗ٘و ٓب هلٓزٚ اُجالؿخ اُول٣ٔخ ٖٓ هٞاػل اٍزطبع ٖٓ فالُٜب ػِْ األٍِٞة إٔ 

٤خ ك٢ ٛنٙ اُؾبُخ ك٢ ٓؼيٍ ػٖ هٞاػل اُجالؿخ اُول٣ٔخ ٝر٤ٖ٘لٜب ٝئٗٔب ٣ظٜو ك٢ اَُبؽخ اُ٘ول٣خ األكث٤خ . كبألٍِٞث

أكبكد ك٢ ٓٞا٤ٙغ ًض٤وح ٖٓ رِي اُزو٤٘بد اُز٢ ٍٝٔذ اُجالؿ٤خ اُؼوث٤خ ثبُوٖٞه ، ال ٖٓ ؽ٤ش ٤ً٘ٞرٜ٘ب ، ٌُٖٝ 

  2"ٖٓ ؽ٤ش ئٜٗب ًبٗذ ٓؾطخ أف٤وح رٞهق ػ٘لٛب اُلهً اُجالؿ٢ 

ٝمُي ثبػزجبه ػِْ  أُؼب٢ٗ ٖٓ أثوى ػِّٞ اُجالؿخ اُجالؿخ ٝ األٍِٞث٤خ ٤ٛٝلح،ث٤ٖ ٝٗلْٜ ٖٓ ٛنا إٔ اُؼالهخ   

،ٝػ٠ِ اُوؿْ ٖٓ ٔبص٤َ،ًٕٞ اُ٘ٔ ٓ٘طِوب ٤ٌُِٜٔباُزه٢ ٝارٖبال ثبُجؾش األٍِٞث٢ ك٢ٜ ثٜنا روّٞ ػ٠ِ اُزال

اُٞه٣ش اُْوػ٢  ٣ِزو٤بٕ ك٢ ٝؽلح أُٞٙٞع أُلهًٝ،ُٜٝنا ثو٤ذ األٍِٞث٤خ ٝئٜٗٔب  افزالف اُٞعٜخ أؽ٤بٗب،ئال

   3ُِجالؿخ اُول٣ٔخ ."

ة األكث٢ كبُغل٣و ثبُنًو ٛ٘ب ٛٞ إٔ األٍِٞث٤خ رَؼ٠ ك٢ أُوبّ األٍٝ ئ٠ُ ٕق اُظبٛوح اُِـ٣ٞخ أٌُِْخ ُِقطب

 ػٖ كالُخ األُلبظ ٝكهاٍخ األثؼبك اُغٔب٤ُخ ٝ اُل٤٘خ ، ٝمُي كٕٝ اُقوٝط ػٖ ٤ٍبم اُ٘ٔ،ًٔب روّٞ ًنُي ثبُجؾش 

 ٤وح هل رغِذ ك٢ ارغبٛبد ٣ٌٖٔ ؽٖوٛب ًبُزب٢ُ : ًٔب ٗغل ٛنٙ األف

روّٞ ػ٠ِ كهاٍخ اُو٤ٔخ اُؼبٛل٤خ ُِٞهبئغ اُِـ٣ٞخ أُز٤ٔيح ٝ اُؼَٔ أُزجبكٍ : *األسلىبية الىصفية أو التعبيرية

   4  ُِٞهبئغ اُزؼج٤و٣خ

 ٝمُي ثـ٤خ اٌُْق ػٖ اُطبهبد اُزؼج٤و٣خ اٌُبٓ٘خ ك٢ اُِـخ .

: ٢ٛٝ رٜزْ ثلهاٍخ ُـخ أك٣ت ٝاؽل ٖٓ فالٍ ئٗزبعٚ ،ٓزجؼخ ك٢ كهاٍخ اُِـخ  الىفسية* األسلىبية األدبية أو 

 ٓواػبح ٗل٤َزٚ .نا اُْإٔ ئ٠ُ كْٜ ّق٤ٖخ اٌُبرت ٝاُن١ ٣لػٞ ك٢ ٖٛٓ ا٤ُ٥بد مُي ؽَت ٤ٍُٞزج٤زيه.ٓغٔٞػخ 

 

  145* ك.ٓقزبه ػط٤خ اُزول٣ْ ٝ األف٤و ٝٓجبؽش اُزوا٤ًت ث٤ٖ اُجالؿخ ٝ األٍِٞث٤خ"،1ٓ

  146* ك.ٓقزبه ػط٤خ  أُوعغ ٗلَٚ ٓ 2

  147* أُوعغ ٗلَٚ ٓ 3

 * ٗٞه اُل٣ٖ اَُل "األٍِٞث٤خ ٝرؾ٤َِ اُقطبة " ، كهاٍخ ك٢ اُؼوث٢ اُؾل٣ش ،رؾ٤َِ اُقطبة اُْؼو١ ٝ اَُوك١ ،كاه ٛٞٓخ4

  .64، ٓ 1ُِْ٘و ٝ اُزٞى٣غ ، اُغيائو ط
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ٖٝٓ هٝاكٛب عبًٞثَٕٞ ،ه٣لب٣و ، ك٢ٜ روٟ إٔ اُ٘ٔ ث٤٘خ فبٕخ أٝ عٜبى ُـ١ٞ ٣َزٔل  * األسلىبية البىية : 

 اُقطبة ه٤ٔزٚ األٍِٞث٤خ ٓ٘ٚ 

 1جاكىسىن رٜزْ ٛنا اُق٤وح ثلهاٍخ ٝظبئق اُِـخ ، ٝٗظو٣بد اُزٞإَ .ٖٝٓ هٝاكٛب  * األسلىبية الىظيفية :

اٛزٔبّ اُ٘وبك  ئما ًبُٕلهاٍبد اُ٘ول٣خ اُؼوث٤خ ،ٖٝٓ ٛنا ًِٚ ،ٗغل إٔ األٍِٞث٤خ هل ؽظ٤ذ عٜٞك ٓؼزجوح ك٢ ا

ب اُـوث٤خ ٝٓ٘بٛغٜ األٍِٞث٤خكوبٓٞا ٖٓ فالُٜب ثزؾل٣ل فٖبئٔ االرغبٛبد ًج٤وا ، األٍِٞث٤خثز٤ٖ٘ق االرغبٛبد 

  2 اإلعوائ٤خ ،اُز٢ رَزؼِٜٔب ك٢ ٕٝق اُٖ٘ٞٓ ٝرؾ٤ِِٜب األكٝاد،ًٝنا ٛوائن رؾ٤ِِٜب ُِٖ٘ٞٓ ،ٝ

ا٥ٕ إٔ َٗزقِٔ ًَ ٓب ٝهك ػٖ اُجالؿخ ٝ األٍِٞث٤خ ك٢ ٗوبٛ ٣زج٤ٖ ك٤ٜب  ٍجن ٍ٘ؾبٍٝ ٝاػزٔبكا ػ٠ِ ٓب   

أٝعٚ االفزالف ٝ اُزاله٢ ث٤ْٜ٘ . كول رؾلص٘ب ػٖ اُجالؿخ ، ٓبما ؽلس ُٜب ؟ ٝػٖ األٍِٞث٤خ ،ٝٓبما أؽلصزٚ ٖٓ 

 ؤ٣خ .رـ٤و ؟ كبُٞاعت ػ٤ِ٘ب ا٥ٕ إٔ ٗوّٞ أٝال ثاثواى ٗوبٛ االفزالف ؽز٠ رزٚؼ ُ٘ب اُو

 األٍِٞةػِْ  ػِْ اُجالؿخ

 ػِْ ٕٝل٢ ٣٘ل٢ ػ٘ٚ أُؼ٤به٣خ ػِْ ٓؼ٤به١.

 ال ٣طِن األؽٌبّ اُزو٤ٔ٤خ ٣وٍْ األؽٌبّ اُزو٤ٔ٤خ

 ال رَؼ٠ ئ٠ُ ؿب٣خ رؼ٤ٔ٤ِخ ٣و٢ٓ ئ٠ُ رؼ٤ِْ أُبكح ٝٓٞٙٞػ٤خ

 ٣ؾلك ثو٤ٞك  ٜٓ٘ظ اُؼِّٞ اُٞٙؼ٤خ ٣ؾٌْ ثٔوز٠ٚ أٗٔبٛ َٓجوخ

 روّٞ ػ٠ِ ر٤ٖ٘لبد عبٛيح
رَؼ٠ ئ٠ُ رؼ٤َِ اُظبٛوح اإلثلاػ٤خ ثؼل إٔ ٣زووه 

 ٝعٞكٛب .

 ال رلَٖ اٌَُْ ػٖ إُٔٚٔٞ . ٣لَٖ اٌَُْ ػٖ إُٔٚٔٞ .

٣ٜزْ ثلٖبؽخ األُلبظ ٝاَٗغبّ األٕٞاد ك٢ رو٤ًت  

 اُِلع

رلهً األُلبظ ٝاُزوا٤ًت اُل٤ٖؾخ ٝؿ٤و اُل٤ٖؾخ 

 ك٢ اُقطبة ٝرؾ٤ِِٜب ٝرؾل٣ل ٝظبئلٜب .

 رجؾش ك٢ هٞا٤ٖٗ اُقطبة األكث٢ ٌٝٓٞٗبرٚ هٞا٤ٖٗ اُقطبة األكث٢ كوٜال رجؾش ك٢ 

 

  

  591* محمد بلوحً"الخطاب النقدي المعاصر من السٌق إلى النسق "،  ، المرجع السابق ، ص5

  95المرجع السابق،ص * ٗٞه اُل٣ٖ اَُل2
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 ٛنا ًَ ٓب ٣قٔ االفزالف .أٓب أٝعٚ االرلبم ث٤ٖ اُجالؿخ ٝ األٍِٞث٤خ كززٚؼ ك٢ ٓب٢ِ٣ : 

٣زٔضَ ك٢ ًٕٞ اُجالؿخ ك٘ب ُِزؼج٤و األكث٢ ، ٝهبػلح ك٢ اُٞهذ ٗلَٚ ،٢ٛٝ أ٣ٚب أكاح ٗول٣خ رَزقلّ ك٢  * أوال :

ُٔؼبٕوح ، ًٔب إٔ اُجالؿخ ٢ٛ ا ٖ أكث٢ ٝٛبربٕ ٍٔزبٕ هبئٔزبٕ ك٢ األٍِٞث٤خرو٣ْٞ األٍِٞة اُلوك١ ..٢ٛٝ ك

 األٍِٞث٤خ اُولٓبء ٢ٛٝ ػِْ األٍِٞة ًٔب ًبٕ ُِؼِْ إٔ ٣لهى ؽ٤٘ئن .

 ٓجبكب ػِْ األٍِٞة اُؼوث٢ هبئٔخ ػ٠ِ عنٝه ُـ٣ٞخ ٝثالؿ٤خ . * ثاويا :

ٞة ٝ * صبُضب : ٣ظٜو اُزوبٛغ ث٤ٖ اُجالؿخ ٝ األٍِٞث٤خ ٖٓ فالٍ ػِْ أُؼب٢ٗ .كؼِْ أُؼب٢ٗ ٣ٜزْ ثلهاٍخ األٍِ

أُؼ٠٘ ، ُٝول اٛزْ اُجالؿ٤ٕٞ اُؼوة ثجؼ٘ أُِؾبد األٍِٞث٤خ ًب٤ُٖبؿخ ٝعيئ٤برٜب ، ثؾ٤ش ٣ٌٕٞ ٌَُ ًِٔخ 

 ٖٝٓ ٕبؽجزٜب ٓوبّ .ٌَُٝ ؽل ٣٘ز٢ٜ ئ٤ُٚ اٌُالّ ٓوبّ . 

ب ك٢ رأك٣خ اُلٌوح اُٞاؽلح ث٤ٖبؿبد ُـ٣ٞخ ٓقزِلخ ٌَُٝ ٤ٕبؿخ رأص٤وٛ األٍِٞث٤خ٣ِزو٢ ػِْ اُج٤بٕ ٓغ * رابعا :

 اُقبٓ 

  1"٢ إٔ ٓؾٞه اُجؾش ٤ٌُِٜٔب ٛٞ األكة رزٔضَ كًٝنُي ٛ٘بى ػالهخ ٝص٤وخ ث٤ٖ األٍِٞث٤خ ٝ اُجالؿخ  * خامسا :

ٛٔب ٝه٣ضبٕ ، ػِْ األٍِٞة ثٕٞلخ  اُول٣ٔخ ثَ ٖٝٓ ٛنا ٣زٚؼ ُ٘ب إٔ األٍِٞة ُْ رِؼت كٝه ثل٣َ ػٖ اُجالؿخ  

 2اُٞه٣ش اُْوػ٢ اُٞؽ٤ل ُِجالؿخ اُول٣ٔخ ٖٓ ؽوٚ إٔ ٣َزجو٢ ُ٘لَٚ ٖٓ ٓٔزٌِبد ٍِلٚ ًَ ٓب ٛٞ ٕبُؼ ُِجوبء. "

ٝػ٤ِٚ كإ األٍِٞث٤خ ٢ٛ أُؾطخ األف٤وح اُز٢ رٞهق ػ٘لٛب اُلهً اُجالؿ٢ ، أ١ ٢ٛ آزلاك ُِجالؿخ اُول٣ٔخ    

ؽَٖ و ك٢ٜ ك٢ ٛنٙ اُؾبُخ ٣ٌٖٔ إٔ ٤َٜٔٗب ثالؿخ ؽل٣ضخ أٝ عل٣لح ،ٝ ُٜنا ٗغل ٗبظْ ٌُٜٝ٘ب رَزقلّ ث٘ٞع آف

هل ْٗأد ٝرطٞهد ؽز٠ إٔجؼ ثبإلٌٓبٕ ػلٛب اُجالؿخ  اُغل٣لح اُز٢  اُـوث٣ٖ٤٤وٍٞ ك٢ ٛنا اُٖلك األٍِٞث٤خ ُلٟ 

ٛنا ثطج٤ؼخ اُؾبٍ ٓب " 3ٝروػوػذ ك٢ ظَ اٌُْٞف اَُِب٤ٗخ اُؾل٣ضخ َٓزل٤لا ثنُي ٖٓ اإلهس اُجالؿ٢ اُول٣ْ 

اثواى ُٞػ٤ْٜ ثزٔبٍي اُقطبة ، اُقطبث٤خ اُز٢ كهٍٜب اُجالؿ٤ٕٞ ث ٣ٌٔ٘٘ب ٖٓ رٞع٤ٚ ٛبهز٘ب ٗؾٞ أُظبٛو

ٝاهرجبٛ أعيائٚ . كبُٜلف اُن١  ٗوّٝ ئ٠ُ رؾو٤وٚ ٛ٘ب اٍزقالٓ ٕٝق اُجالؿ٤٤ٖ ُِطوم اُز٢ ٣ٌَجٜب اُقطبة 

  4"ٝاَٗغبٓب

 

 87........80"األٍِٞث٤خ اُوؤ٣خ ٝ اُزطج٤ن " ٓ * ثزٖوف ٣ٍٞق أثٞ اُؼلًٝ 1

 112* ك.ٓقزبه ػط٤خ اُزول٣ْ ٝ األف٤و ٝٓجبؽش اُزوا٤ًت ث٤ٖ اُجالؿخ ٝ األٍِٞث٤خ"،2ٓ

ـوة ٔكاه اُج٤ٚبء اُاُْجبة،أُوًي اُضوبك٢ اُؼوث٢، أْٗٞكح أُطو ُجله ّبًوكهاٍخ ك٢  األٍِٞث٤خ* ٗبظْ ؽَٖ  اُج٠٘  3

   16 ،1ٓٛ 2002ث٤وٝد ،

 97،ٓ 2006* ٓؾٔل ؽطبث٢ َُب٤ٗبد اُ٘ٔ " ٓلفَ ئ٠ُ اَٗغبّ اُضوبك٢ اُؼوث٢ ، كاه اُج٤ٚبء أُـوة 4
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 ئ٠ُ األٍِٞث٤خ  ٓلفَ                                                                                                               ٖٓ اُجالؿخ

 

ٕؾ٤ؼ إٔ اُجالؿخ ارَٔذ ثبُوٖٞه فبٕخ أٓبّ اُ٘ٔ األكث٢،ٌُٖٝ ٛنا األٓو ال ٣لكغ ث٘ب ئ٠ُ  ٝفالٕخ اُوٍٞ،

ك٢ ػِْ أُؼب٢ٗ أُؼوٝكخ ئٌٗبه ئ٣غبث٤برٜب أ٣ٚب ٝٛنا ٓب ٣ظٜو ع٤ِب ك٢ اُلهاٍخ اُٞاك٤خ اُز٢ هلٜٓب ػِٔبء اُجالؿخ 

ٌٕٞ ٓوكٛب اُ٘ظْ أٝ ثبألؽوٟ ئ٠ُ األٍِٞة ث٘ظو٣خ اُ٘ظْ اُز٢ روّٞ أٍبٍب ػ٠ِ اإلصجبد ٝ اإلهواه ثإٔ اُلٖبؽخ ٣

 ٝ فٖبئٖٚ ٝٛوائوٚ .

كضٔخ ٓوُٞخ ّبػذ ث٤ٖ كاه٢ٍ اُجالؿخ اُؼوث٤خ ٓإكاٛب إٔ ػِْ اُجالؿخ ٗٚظ ؽز٠ اؽزوام ٝ ئما ٕؾذ ٛنٙ 

أُوُٞخ كٔؼ٠٘ مُي إٔ ٗظَ ٝهٞكب ػ٘ل ٓب ٝهص٘بٙ ػٖ  أٍالك٘ب ك٤ٜب ٣وزٖو كٝه اُجبؽض٤ٖ أُؼبٕو٣ٖ ػ٠ِ روك٣ل 

  1ثو٤ٖ ًٝل٠ اَُب

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * ّل٤غ ا٤َُل "اُ٘ظْ ٝث٘بء األٍِٞة ك٢ اُجالؿخ اُؼوث٤خ "، ٓ ة1
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األدثٟ  اٌفظً األٚي                                                                  ِؼب٠ش اٌزؾ١ًٍ األعٍٛثٟ ٌٍخطبة  
 

والهدف األساسً من استعمال الكالم المعاجم العربٌة إلى الكالم. تشٌر داللة الخطاب فً مختلف تصانٌف 

هو إٌصال رسالة ما إلى مجموعة من األشخاص ولذلك فإن استعمال الكالم ٌستوجب وجود عنصرٌن ال 

( ، و المخاطب )المتلقًه وهما المتكلم الذي ٌؤلف المرسلة تبعا ألهوائه ورغبات همابٌكون الحدٌث إال 

وكل هذا ٌستوجب ضرورة وجود مرسلة تنتمً إلى نظام مشترك بٌن لفهمها. الذي ٌقوم بفك هذه المرسلة

إذ نجد جاكوسون ٌقول فً هذا الصدد : إن الكالم 1لٌتمكن كل منهما من فهم األخر  الطرفً التواصل

ف ٌجب أن  نلقً نظرة وجٌزة على أن ٌدرس من خالل وظائفه المتنوعة ولمعرفة هذه الوظائٌجب 

مخاطب ٌرسل خطابا إلى المخاطب . ولكً  العوامل المقومة لكل أداء لسانً أو عملٌة تبلٌغ لفظة ، هناك

ٌكون هذا المخاطب فعالٌا ال بد أن ٌكون محاال على السٌاق وهذا السٌاق ٌجب أن ٌكون مدركا من 

  2فظٌة . "المخاطب وٌكون إما لفظٌا أو قابال للصٌاغة الل

صٌاغة و وانطالقا من هذا فقد أكد البحث األسلوبً بأن السمات البارزة ووقائع التعٌٌر و القول و ال

ٌعبر عنه فً بعض الجهات بالخطاب .إذ ٌعد هذا األخٌر ثمرة  هو ما المتغٌرات اللسانٌة أو األسلوبٌة

النص خاضعا لنظام ٌضبط العالقات بٌن التً تجعل  3اجتماع العناصر المعجمٌة و الداللٌة و التركٌبٌة 

   4الجمل أي العالقات السٌاقٌة و النصٌة ذلك عن طرٌق المستوٌات التً تم ذكرها . "

ومن هذا فقد ٌتشكل الخطاب انطالقا من مرجعٌة محددة .فالذٌن ٌنجب الخطاب الدٌنً ،والقاٌون ٌنجب 

ادا على هذا األخٌر ٌذهب "جاكوبسون " فً الخطاب القانونً ،و أألدب ٌنجب الخطاب األدبً ، واستن

لوظٌفة الشعرٌة للكالم وهو ما ٌضفً حتما إلى تجدٌد ماهٌة تحدٌد مفهوم له وذلك بأنه "نص تغلبت علٌه ا

ولدلك كان النص حسب "خطاب تركب فً ذاته ومن أجل 5األسلوب بكونه الوظٌفة المركزٌة المنظمة 

هو تحوٌل لغة عن لغة موجودة وتخلٌصها من القٌود التً ٌكبلها ذاته وتفهم من ذلك أن الخطاب األدبً 

 االستعمار و الممارسة ، فالخطاب األدبً بهذا 

 

* فاطمة الطبال بركة النضرة األلسنٌة عند رومان"جاكوبسون"دراسة ونصوص،المؤسسة الجامعٌة 1

  44للدراسات و النشر والتوزٌع،بٌروت،لبنا )د،ط(،ص

النظرٌات اللسانٌة والبالغٌة األدبٌة عند الجاحظ من خالل البٌان والتبٌٌن، دٌوان * محمد صغٌر بنانً"2

  68الجامعٌة ، الجزائر،)د،ط(،ص

الكتب الجدٌد *عبد الهادي ابن ظافر الشهري استراتٌجٌات الخطاب"مقاربة لغوٌة تداولٌة،دار3

 2المتحد،)د،ت( ،

  2)د،ط(،ص 2443ٌنظر د .صالح بلعبٌد "دروس فً اللسانٌات التطبٌقٌة "دار هومة الجزائر ، 4

 2*ٔٛس اٌذ٠ٓ اٌغذ "األعٍٛث١خ ٚرؾ١ًٍ اٌخطبة " ، دساعخ فٟ إٌمذ اٌؼشثٟ اٌؾذ٠ش ،رؾ١ًٍ اٌخطبة اٌشؼشٞ ٚ اٌغشدٞ ط5

 11، المرجع السابق ص 

13 



األدثٟ  اٌفظً األٚي                                                                  ِؼب٠ش اٌزؾ١ًٍ األعٍٛثٟ ٌٍخطبة  
 

لنحوي وعالقة التناسب القائمة بٌن أجزائه ، كما ٌرى النقاد المعنى كٌان عضوي ٌحدده االنسجام ا

خلق لغة أي صانع األدب ٌنطلق من لغة موجودة فٌبعث فٌها ولٌدة هً لغة الخطاب المعاصرون بأنه 

 1األدبً 

ونفهم من هذا أن الخطاب األدبً وتحلٌله فً الدراسات الغربٌة والعربٌة قد اشتمل على مباحث       

لها تجلٌات هذا المفهوم عند الغربٌٌن،إذ نجد أن الدراسات األسلوبٌة فً النقد العربً أوضح من خال

الحدٌث قسمت الخطاب إلى قسمٌن هامٌن هما:تحلٌل الخطاب السردي و تحلٌل الخطاب الشعري.وهذا ما 

      .سنوضحه بشكل مفصل المبحثٌن االثنٌن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  . 11 ،ص2السابق ،جنور الدٌن السد ، المرجع  1
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األدثٟ  اٌفظً األٚي                                                                  ِؼب٠ش اٌزؾ١ًٍ األعٍٛثٟ ٌٍخطبة  
 

 المبحث األول 
 * معايير التحليل األسلوبي للخطاب السردي

 

 للخطاب السردي

 معايير التحليل األسلوبي للخطاب السردي

 :أنواعه ،أشكاله ،ومستوياته . التفاعل النصي -أ

 الصـــورة.  -ب

 اإليقاع . -ت

 التركيب . -ث

 

 



األدثٟ  اٌفظً األٚي                                                                  ِؼب٠ش اٌزؾ١ًٍ األعٍٛثٟ ٌٍخطبة  
 

 انتحهَم األسهوبٌ نهخطاب انسزدً 

٠ؼذ إٌض اٌغشدٞ ِٓ أثشص إٌظٛص األدث١خ  اٌزٟ ٠زٕبٌٚٙب إٌمبد ٚ اٌذاسعْٛ ٚرٌه ثبػزجبس اٌغشد را 

أ١ّ٘خ وج١شح فٙٛ فٓ أدثٟ ٌٗ ِىبٔزٗ ث١ٓ ثبلٟ األٔٛاع األدث١خ ثبإلػبفخ ئٌٝ أٔٗ ٠شىً ٔمطخ ِّٙخ رذفؼٗ ثغٍت 

 اٌؼظش اٌؾذ٠ش ٚ ثبٌؼجؾ فٟ أٚسٚثب .أٔظبس اٌّخزظ١ٓ ثٗ خظٛطب 

فبٌّززجغ ٌخطٛاد إٌظش٠خ إٌمذ٠خ اٌّؼبطشح فٟ ٔمذ اٌشٚا٠خ ٚاٌغشد فٟ اٌؼشث١خ لذ رُ ئػبدح ئٔزبعٙب ِٓ عذ٠ذ 

 1ثأعب١ٌت ِخزٍفخ ئر غٍت ػٍٝ ثؼؼٙب االثزغبس فٟ وض١ش ِٓ األؽ١بْ .

مخ فٟ ٘زا اٌّغبي ٌٚىٓ اٌشٟء اٌّالؽع أْ ٚٔفُٙ ِٓ ٘زٖ اٌؼجبسح أْ اٌذاسع١ٓ اٌؼشة لذِٛا اعزٙبداد ِٛف

ِالِؼ رأصشُ٘ ثبٌغشة وبٔذ ثبد٠خ فٟ أػّبٌُٙ.ِٓ اٌجبؽض١ٓ اٌز٠ٓ وبٔذ ٌُٙ ثظّخ فٟ إٌمذ األعٍٛثٟ ٚ 

اٌشؼشٞ اٌؼشثٟ ُ٘:ثبؽز١ٓ،سٚالْ ثبسس،رٛدسٚف ،ع١شاس،عبْ س٠ىبسدٚ،فالد١ِش ثشٚة،ِشبي س٠فبر١ش ، 

 ؽ١ٌٛبد وش٠غز١فب ... ٚعٛاُ٘ .

١ً اٌخطبة اٌغشدٞ فٟ اٌزغشثخ إٌمذ٠خ اٌؼشث١خ اٌّؼبطشح ٠ٙذف ئٌٝ رؾذ٠ذ ئعشاءاد ِٕٙغ١خ ػ١ٍّخ "فزؾٍ

٠ٚزؼؼ ِٓ ٘زا أْ اٌذساع١١ٓ اٌؼشة ٌُ ٠خزظٛا ثبٌّٛسٚس إٌمذٞ اٌؼشثٟ فؾغت ثً  2ِٚٛػٛػ١خ ."

 ؽبٌٚٛا أْ ٠خشعٛا ئٌٝ فؼبء اٌضمبفخ اٌؼ١ٍّخ اٌزى١ف ِؼٙب .

لؼٙب رؾزٍٗ ثبٌٕغجخ ٌزؾ١ًٍ اٌخطبة ٚثبػزجبس٘ب ٔظش٠خ ِغزمٍخ ثزارٙب فمذ خظذ فٍٍغشد٠بد أ١ّ٘خ وج١شح ِٚٛ

فٟٙ رٙزُ ثزؾ١ًٍ   la narratologieٔفغٙب  ؽغت رؼ١١ش ١ِشبي ِبر١ٛوٛال : ثبعُ اٌؼّبد اٌّؾبؽ ثٙبٌخ اٌؼٍُ 

اٌغشد٠خ ِىٛٔبد اٌغشد ٚآ١ٌبرٗ ٚ٘زا اٌزؾ١ًٍ ٠ظت فٟ ارغب١٘ٓ اص١ٕٓ : ٠ؼشف األٚي ِٕٙب ثبٌغ١ّبئ١بد 

........ أِب اٌضبٟٔ ف١زخز ِٛػٛػب ٌذساعبرٗ ١ٌظ اٌمظخ ثً اٌخطبة ثبػزجبسٖ ؽش٠مخ ٔٛػ١خ ٌزشخ١ض اٌمظخ 

  3ٌفظ١ب ٌٚظٙٛس اٌغبسد وزاد ٌٍزٍفع ٚ٘زا ِب عؼً إٌض لبثال ٌٍزؾ١ًٍ."

 

 

 

 

 . 155،ص 2، ،جاألعٍٛث١خ ٚرؾ١ًٍ اٌخطبة " * نور الدٌن السد "1

 . 155* المرجع نفسه ،ص2

* بتصرف عبد هللا الحرٌري"طرائق تحلٌل السرد األدبً"دراسات منشورات اتحاد كتاب المغرب، 3

  6ص 1،ط1992الربط ،
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األدثٟ  اٌفظً األٚي                                                                  ِؼب٠ش اٌزؾ١ًٍ األعٍٛثٟ ٌٍخطبة  
 

ومن هذا المفهوم ٌنضر للقصة على أنها مجموعة اإلحداث المرتبطة بعضها ببعض والمتعلقة بشخصٌات 

الخطاب فٌشترط وجود راو ٌروي الحكاٌة وٌقابله أما  1تتفاعل فٌما بٌنها  تظهر ما ٌفترض أنها وقعت "

 القارئ ٌتلقاها .

ونظرا لألهمٌة التً ٌكتسبها السرد كما اشرنا فقد ذاع صٌته إلى أن وصل إلى أدبائنا الذٌن برعوا فً 

كتابة الرواٌة وأعطوها بعدا عربٌا ، لكن الشًء المالحظ هو أن الرواٌة )السرد( واجهت حركة نقدٌة 

قاد العربً أن ٌتمثل تضارٌسها المنهجٌة واإلجرائٌة وذلك انطالقا من رؤٌة خاصة محاوال بناء دفعت بالن

  2تصور نقدي خاص ٌالءم خصوصٌة النص األدب العربً وعلى رأسه الخطاب الروائً ."

 ومن اهم النقاد العرب الذٌن أثارت اهتمامهم هذه النقطة ) السرد ) حمٌد لحمٌدانً الذي كان سباقا فً

  3معالجة الفضاء الروائً ، عالجه أوال بعنوان الحكائً ومٌزه عن المكان وأشار إلى أنه أوسع وأشمل ."

كما حاول فً كتابة "بنٌة النص السردي " إعطاء تعرٌف مصل للسرد وٌقول فٌه أن الحكً ٌقوم على 

 دعامتٌن أساسٌتٌن هما :

 أولها : أن ٌحتوي على قصة ما تضم معٌنة . 

: أن ٌعٌن الطرٌقة التً ٌحكى بها تلك القصة ،وتسمى هذه الطرٌقة سردا ، ذلك أن القصة الواحدة ثانٌها 

ٌمكن أن تحكى بطرق متعددة ومن هذا فإن السرد هو الذي ٌعتمد علٌه فً التمٌٌز أنماط ألحكً بشكل 

وجود أساسً .فٌكون الحكً هو بالضرورة قصة محكٌة ٌفترض من خاللها وجود شخص ٌحكى له اي 

  4تواصل وهذا التواصل ٌكون عبر قنة ."

 الـــراوي ــــــــــــــــــــــــ القــــــصة ــــــــــــــــــــ المــــــروي لـــه .

فالسرد هنا الطرٌقة التً تحكى بها القصة عبر هذه القناة وما تتطرق إلٌه من مؤثرات بعضها متعلق 

 متعلق بالقصة ذاتها .  بالسارد و المسرود له و البعض األخر

 

االردن  -فً رواٌات نجٌب الكٌالي ن دار الكتب الحدٌث أرٌد د. شرٌف حبٌلة الخطابً الروائً دراسة 

 17،ص 1ط 1431 - 2414،

 .  22* المرجع نفسه ،ص 2

* صالح إبراهٌم " فضاء لغة السرد فً  روٌات عبد الرحمن منٌف المركز الثقافً العربً الدار 3

  47،ص 1، ط 2443البٌضاء النغرب ،

* د. حمٌد لحٌمدانً بنٌة النص السردي من منظور النقد االدبً المركز الثقافً العربً الدار 4

  45 ، ص 1، ط 1991البٌضاءالمغرب ، بٌروت لبنان 
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فٟ ٚثٙب رٌه اٌّؼّْٛ  ٠مذَ اٌزٟ اٌطش٠مخ أِٚٓ اٌشىً  أ٠ؼبّؼّٛٔٙب ٌٚىٓ ثفمؾ  درزؾذٕ٘ب ال  خبٌمظف  

 األعبع١خ اٌخبط١خ٘زٖ  ثٛاعطخ أ٠ؼبال رىْٛ ١ِّضٖ فمؾ ثّبدرٙب ٌٚىٓ  اٌشٚا٠خْ و١شص ئ٘زا اٌّؼٕٝ ٠مٛي 

  ٚٔٙب٠خٚٚعؾ  ثذا٠خ٠ىْٛ ٌٙب  ْأثّؼٕٝ  ِب ،  ٠ىْٛ ٌٙب شىً أْفٟ  اٌّزّضٍخ

فٟ اٌطش٠ك  اٌزأًِ ئٌٝاٌز٘ت ِٓ خالٌٙب  خاٌشٚا٠ األعٍٛث١خ ٗفٟ وزبث -ؽ١ّذ ٌؾ١ّذأٟ-وّب ٔغذ          

 األعٍٛثٟاٌزؾ١ًٍ  ١ٌبدخ ؽذٚد فؼبػٓ ِب١٘ف١ٗ ِغ اٌفٓ اٌشٚائٟ ٚؽبٚي اٌزغبؤي  األعٍٛث١خ اٌذساعخرؼبًِ 

وض١شا  أٌْالٔزجبٖ  اٌّض١شح٠مٛي ؽ١ّذ ٌؾ١ّذأٟ ِٓ اٌّفبسلبد  ٚا٠خٌٍش ثبٌٕغجخ .اٌشٚا٠خاٌٍغٛٞ ٚاٌجالغٟ فٟ 

 خ١اٌجالغظ ١٠بّمثبٌ اٌشٚا٠خوبٔٛا ٠ذسعْٛ  ....إٌمذ اٌمظظٟ ٚاٌشٚائٟ فٟ اٌؼبٌُ اٌؼشثٟ ٛآ ِبسعِّ

أد أعبعب ِٓ خالي رأٍِال  دساعخ اٌظٛا٘ش اٌغّب١ٌخ فٟ اٌشؼش ٚ إٌضش اٌفٕٟ ، ظ ٔش١ب٠ِمٟ٘  ٚاٌّأصٛسح 

 ثشىً  عٛ٘شٞ ػٍٝ سطذ اٌظٛا٘ش اٌغّب١ٌخ اٌغضئ١خ .اػزّذد 

أْ  ٚاػؼٚشٟء  2" اٌغذ٠ذ اٌفٓ ٘زا ػٍٝح دٛاٌّؼٙ أِبٌُٙ وً اٌشٚا٠خ أْ رخ١ت اٌطج١ؼٟ ِٓ وبْ ٌمذ        

 ٚرأٌمٙب ٔفغٙب اٌؼجبسح ئششاق اٌشٚا٠خ فٟ ٠غذٚا ٌُ أُٔٙ زجبسػبث ٚرٌه إٌمبد أِبي وً اٌشٚا٠خ رخ١ت

ٌىً  اٌّغبي ٠فغؼ ٌفٓ ٠ّىٓ و١ف :ئشىبي ؽشػ ئٌٝ دفؼُٙ ِب ٚ٘زا ،اٌف١ٕخ اٌشعبئًٚ اٌخطت فٟ اٌّؼٙٛد٠ٓ

 ششٚؽزضً ٌّر ٌُ اٌشٚا٠خ أْ ٚاٌٛالغ؟ اٌؼ١ٍب اٌشؼش ٌغخ أْ ٠ؼبٟ٘ إٌّؾطخ األعب١ٌت ٚأطٕبف  شٚةػ

ً ؼب عِ ٚ٘زا خاٌىزبث ِٓ ٚاؽذ ّٔؾ االعزمشاس ػٍٝ ئٌٝ دفؼٙب ِب ٚ٘زاٌُٚ رمزٕغ ثذساعزٙب اٌغضئ١خ اٌجالغخ 

 ِٓ ٚوبْ ٌؾ١ّذأٟ ؽ١ّذ ٠مٛي ٕٚ٘ب األدث١خ اٌظب٘شح ٘زٖ ثذساعخ وف١ال  ٠ىْٛ ٔمذٞ ِٕٙظ ػٓ ٠جؾضْٛ دإٌمب

 أعٍٛث١ٗ ثخبطخ اٌشٚائٟٚ  اٌغشدٞ اٌخطبة فٟ االعٍٛث١خ اٌٛلبئغ دساعخ اٌٝ رغؼٝ اٌزٟ إٌّب٘ظ ث١ٓ

رٙذف ئٌٝ اعزؼبْ رم١ٕخ  ٚوبٔذ اٌؼشث١خ اٌضمبفخ خبسط اغٍجٙب فٟ رأعغذ أثؾبس ِٓ ٌٛٙبلبَ ؽ ِٚب اٌشٚا٠خ

    3."اٌف١ٕخ ِمِٛبرٙبٚ  اٌشٚا٠خ

 

 

 

 

 

  46اٌغبثك ،ص ٌؾ١ّذأٟ ؽ١ّذ* 1

 .  160،ص  2* ٠ٕظش ٔٛس اٌذ٠ٓ اٌغذ ، اٌّشعغ اٌغبثك ط2

 .160* ٠ٕظش ٔٛس اٌذ٠ٓ اٌغذ اٌّشعغ ٔفغٗ ، ص   3
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 ثغٛأجٗ اٌشٚائٟ اٌؼًّ ٠زٕبٚي أْ اٌىزبة ٘زا خالي ِٓ اعزطبع ٌؾ١ّذأٟ ؽ١ّذ ذٔغ ٘زا وً ئٌٝ ٚاعزٕبدا

 (.اٌىزبة)أٞ  اٌؼشثٟ إٌمذ فٟ األٌٚٝ اٌّؾبٌٚخ ثبػزجبسٖ ٚرٌه ٚاٌخبسع١خ اٌذاخ١ٍخ

 أوضش" أٔٙبث ٚلبي اٌشٚا٠خ ػٓ اٌظذد ٘زا فٟ رؾذس اٌزٞ ثبخز١ٓ " ١ِخبئ١ً اٌغشة ٔغذ " اٌجبؽض١ٓ ِٓ أِب 

 اٌجؼغ ٠جؼؼٙب ٚرزؼٍك ٚرزٕبعظ ع١ّؼٙب األعب١ٌت٘زٖ  رزجبدي ؽ١ش .أخش ٔٛع أٞ ِٓ ٚرؼذد،أوضش رٕٛػب

 اٌزٞ اٌمبٌت ثّضبثخفٟٙ  ٌزٕٛعا حذ٠ػذ اٌشٚا٠خ ئْ ٕ٘ب ٠مظذ فجبخز١ٓ  1ٚطٕؼ١خ" ٍفبٚرىغٕٝ  األش١بء أوضشث

 ِغ ٌكبٚرزؼ رزّبعه ؽزٝ األعب١ٌت ٘زٖ ثّضط شٚا٠خاٌ ئر رمَٛ ٚاٌؾٛاس اٌجالغخ أعب١ٌت ؽ١برٗ فٟ ٠ؾًّ

 اٌزىٍف. ٚ ٌظٕؼخ ا ػٓ ثؼ١ذا ٠ىْٛ ِؾغٛعب ش١ئب األخ١ش فٟ ٌزىْٛ اٌجؼغ ثؼؼٙب

 :ػ١ٍٙب االسرىبص ٠غت ِؼب١٠ش حػذ اٌغشدٞ ٌٍخطبة األعٍٛثٟ ٍزؾ١ًٌٍ ب روشٔب ٔغذ ِ ِٓ ٚأطاللب 

 انسزدً نهخطاب األسهوبٌ انتحهَم *معَار

 ؽج١ؼخ فٟ رغ١ش ػٕٗ ٠ٕزظ أوضش أٚ ِبدر١ٓ ث٠ٓ١مظذ ثبٌزفبػً ػِّٛب "اٌزأص١ش اٌّزجبدي  : اننصٌ انتفاعم 

 ٌٙب ٚػغ اٌزٟ غ١ش ٚظ١فزٙب اٌغذ٠خ  فٟ رشبسوٙب ػٕٗ ٠ٕزظ وّب ،ئ١ٌٗ ٠ٕزّٟ اٌزٞ اإلؽبسٚ  اٌّزفبػٍخ اٌّٛاد

 ػٓ  ٠ىشف إٌظٛص ث١ٓ اٌزفبػً أْ :"ثبخز١ٓ ١ِخبئ١ً ٠مٛي  2."األطً فٟ اٌؼٕبطش ٘زٖ ِٓ ػٕظش وً

 ػٓ ىفٛا٠ أْ وُ،الٌخثٕبءا ٚد رأصشٖ ِّبسعخ فٟ اٌغذ٠ذ إٌض ٠ؼٛد فال ِؼٕٝ ٠ٚض٠ذ٘ب اٌشؼش٠خ وفبءرٙب

 . 3رٗ "ٚلشاء شىٍٗ ١١ضثزّ اٌّؾبؽ اٌغبِذ ثىّبٌٗ اؽزفبظٗ

 ،رٙب لشاء ٚاؼ١ذف١ األخشٜ إٌظٛص ِٓ ِغّٛػٗ زمبءاٌ ئال ٘ٛ ِب ٔض ًو أْ ثبخز١ٓ" ثؼجبسح ٠ؼٕٟ ٚ٘زا 

 .  ٔفغٗ اٌٛلذ فٟ ٠ٚؼّمٙب ٘ب٠إوذ

 :ِٚغز٠ٛبد أشىبي ٚ أٔٛاع إٌظٟ ٍزفبػًٌ أْث ٕٔغٝ ال إٔٔب غ١ش

 

 

 

رأ٠ًٚ اٌغشد دساعبد فٟ إٌمذ األدثٟ ، داس اٌفبسط ٌٍٕشش ٚ اٌزٛص٠غ ،  2* ٔبظُ ػٛدح " ٔمض اٌظٛسح 1

 . 09،ص   2003ػّبْ ،

اٌغضائشٞ اٌّؼبطش ٌّفذٞ صوش٠ب ّٔٛعب ، ِغٍخ * ِؾّذ وشوٟ " رفبػً اٌذاي فٟ اٌخطبة اٌشؼشٞ  2

 . 27، ص 5اٌؼذد  2000االداة عبِؼخ ِٕزٛسٞ ، لغٕط١ٕخ ، اٌغضائش 

د. ػٍٟ عؼفش اٌؼالق " اٌذالٌخ اٌّشرجخ فٟ شؼش٠خ اٌمظ١ذح اٌؾذ٠ضخ ، ٔبس اٌششٚق ، ٌٍٕشش ٚ اٌزٛص٠غ ، ػّبْ 

 .  53، ص  1ؽ 2002األسدْ 
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  : هأنواع -1

 ،ٚ رغبٚسّ٘ب ٚ ١ٌٓ ١١ِٕٓؼ ٚع١بق ِمبَ فٟ ٚث١ٕخ أط١ٍخ  شنرشز اٌزٟ إٌظ١خ اٌج١ٕخ ٟ٘  انمناصت: -أ

 وّب ػذ٠ذح خطبثبد ئٌٝ رٕزّٟ ٚلذ ٚٔضشا شؼشا ىْٛر لذ  إٌظ١خ اٌج١ٕخ ٘زٖ خ،ِٚغزمجٍ ٚ وبٍِخ ِٚؾبفظخ 

 أٚ ٟداخٍ ٟٔظ زفبػًو ٕ٘بإٌّبطخ  رغزؼًّ ؽٛاس اٚ عشدٞ ِمطغ ػٍٝ برؼ١ٍم أٚ ٘بِشب  رأرٟ لذ أٔٙب

 .إٌض داخً

 ْ.وأ اٌزؼ١ّٓ ثؼذ أخز٠ ٕ٘ب اٌزغبٚس فٙٛ ثؼذ ٠أخز  األٚي إٌٛع فٟ إٌظٟ اٌزفبػً وبْ ئرا  انتناص: -ب 

 رذخً ٌىٕٙب ِٕٙب عضء وأٔٙب ٚرجذٚ عبثمخ ١خ ٔظ ث١ٕبد ِٓٔظ١خ ِب ػٕبطش عشد٠خ أٚ ر١ّ١خ  ث١ٕٗ رزؼّٓ

 اٌّظب٘ش ٌغ١ّغ شبًِ اٌجبؽض١ٓ ػٕذ أٗ ؽ١ٓ فٟ اٌزؼ١ّٓ ػٍٝ ٠مظش اٌزٕبلض  ،ٚاٌجبؽش ػاللزٗ فٟ ِؼٙب

ٚ اٌّؾبٚسح ٚعٜٛ رٌه ،  بٚساٌزغ ٚ اٌّؾبوبح ٚ اٌزؼ١ّٓ ؽش٠ك ػٓ ٕضاٌ صٕب٠ب فٟ ٍٝرزغ اٌزٟ األخشٜ

 إٌظٛص ث١ٓ اٌؼاللبد ئدسانٚ  ٚاٌغ١بة اٌؾؼٛس عذ١ٌٗ ئؽبس ػّٓ رؼًّ اٌزٟ راوشٖ ٠ّزٍه فبٌزٕبص 

 اٌفؼٍٟ اٌٛعٛد ٘ٛ بٌزٕبصف اٌىزبثخ رم١ٕبد فٟ ٠ٚؼذي غ١خإٌّز اٌمشاءح لذسٖ ٠ّٟٕ اٌزٕبص ئْ زٙب .ٌّٚمبسٔ

 .خشفٟ ٔض آ ٌٟٕظ

 ِغ ؽبسئخ ٔظ١خ ث١ٕٗ ٔمذ٠ب ِؾؼب فٟ ػاللخ  أخز ثؼذا  ٌىٕٙب إٌّبطخ ٚ ِٓ ٔٛع ٟ٘ ٚ  انمَتانصَت  -ج

 ٕٛػ١ٌٗ ٔب رؾذ٠ذ بص ٚثؼذِٕ أٗ ػٍٝ أٚ ٟإٌظ اٌّزفبػً ؾذدٔ لذ ِشؽٍٗ فٟ فإٔب زٌهٌ أطً ٔظ١خ  خث١ٕ

 .صب١ٔٗػاللزٗ ثبٌٕض رٕزمً ئٌٝ اػزجبسٖ ١ِزبٔض 

 اننصٌ انتفاعم أشكال -2 

  ٚٔٛػ١ب ٚأعٍٛث١ب ٌغ٠ٛٗ ٌٚزٌه ثؼؼٙب ِغ اٌزفبػً فٟ اٌٛاؽذ اٌىبرت رذخً ػٕذِب انذاتٌ: اننصٌ انتفاعم  -أ

 ٘زٖ وبٔذ عٛاء ػظش  وبرت ٔظٛص  ِغ اٌزفبػً فٟ تاٌىبر ٔض ٠ذخً ؽ١ّٕب:  انذاخهٌ اننصٌ انتفاعم

  3األدث١خ " إٌظٛص

  ٔظٛص غ١شٖ اٌزٟ ظٙشد فٟ ػظشٖ ثؼ١ذح . ِغ اٌىبرت ٔظٛص رزفبػً ّبؽ١ٕ انخارجٌ: اننصٌ انتفاعم

 

 

 110،ص  2* ٔٛس اٌذ٠ٓ اٌغذ ، اٌّشعغ اٌغبثك ط1

اٌؾذ٠ضخ دساعخ فٟ إٌمذ ، ِٕشٛساد  * ِؾّذ ػضاَ رؾ١ًٍ اٌخطبة األدثٟ " ػٍٝ ػٛء إٌب٘ظ إٌمذ٠خ2

 . 118)د،ؽ ( ، ص  2003ئرؾبد اٌىزبة ، دِشك ، 

 . 111،  112،ص 2* ٔٛس اٌذ٠ٓ اٌغذ ، اٌّشعغ اٌغبثك ط3
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 خاص (: –مستويات التفاعل النصي )عام  -3

تتداخل البنٌات أو تتفاعل أفقٌا على المستوى الخارجً أي تارٌخٌا و على  المستوى العام أو األفقي:

مستوى كلً، أي أننا ال نصبح أمام بنٌات جزئٌة و لكن أمام بنٌتٌن نصٌتٌن متباٌنتٌن تارٌخٌا و بنٌوٌا 

 و لكنهما تتداخالن على مستوى عام و أفقً.

ولوجٌا على مستوى خاص حٌث ٌحصل ٌحدث التداخل جزئٌا و سوسٌ المستوى الخاص أو العمودي:

 1تفاعل بنٌة كبرى مع بنٌات جزئٌة و صغرى.

ونجد من معاٌٌره كذلك الصورة وهذه األخٌرة قد تشكل فً النص انزٌاحا، حٌث ٌنزاح النص من معناه 

العادي إلى معناه أألسلوبً البالغً وٌتضح من خالل توظٌف هذه الصورة عالمات دالة شفافة تغٌب أمام 

ظر فٌفترضها مباشرة المتلقً إلى مدلولها آو مرجعها. أما بالنسبة لإلٌقاع فنجد ان له دورا مهما فً الن

تحدٌد معاٌٌر النص السردي و ذلك عن طرٌق التوظٌف الخاص للمادة الصوتٌة سواء أكان مفردة أم جملة 

سة المعنى اللغوي على صعٌد وهو األساس الذي ٌنبنً علٌه النص األدبً. أما التركٌبً هو الذي ٌهتم بدرا

المفردات و التراكٌب كما ٌقوم بتركٌب البنٌة التً ٌتم من خاللها تنظٌم اإلحداث وذالك وفق مراعاة 

 عناصر السببٌة.

السرد هو طرٌقة الراوي فً الحك ٌاي فً تقدٌم الحكاٌة، و الحكاٌة أو ال هً سلسلة من  أننفهم من هذا 

اإلحداث إذ تعد هذه األخٌرة المادة األولٌة التً نبنً منها السردٌة،فهً مضمون الحكً و موضوعاته و 

ذه الدراسات لهذا نجد الباحثٌن قامو بوضع معاٌٌر أسلوبٌة ٌمكن من خاللها ضبط الخطاب السردي فكل ه

 .2تعد محاولة صد البنى الفنٌة فهً طرٌقة لالقتراب من دراسة هٌكلٌة لهذه البنً فً إطارها الفنً

من كل هذا نجد البحث األسلوبً قام برصد أهم الدراسات األسلوبٌة و حاول إدراك توظٌفها لألدوات 

للمصطلح فً تحلٌل الخطاب اإلجرائٌة فً تحلٌل الخطابات األدبٌة واتضح ان هناك توظٌفا محتما 

 .   السردي.فالتحلٌل

 

 

 

  112، ص 2* نور الدٌن السد ، المرجع السابق ، ج   1

* سلٌمان كاصد الموضوع و السرد " مقاربة بنوبة تكوٌنٌة فً األدب القصصً ، دار الكندي للنشر و 2

  464،) د،ط( ،ص  2442األردن ، -التوزٌع 

 

 

 

 

 

 

08 



األدثٟ  اٌفظً األٚي                                                                  ِؼب٠ش اٌزؾ١ًٍ األعٍٛثٟ ٌٍخطبة  
 

ٌتعامل مع الخطاب السردي بنظرة مستقلة وذلك بوصفه ذا حمولة معرفٌة تكشف من األسلوبً 

 خاللها نوازع الذات البشرٌة.
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 الشعري: للخطاب األسلوبي التحليل

 الشعري: للخطاب 

ػٍٝ ِؾٛس٠ٓ أعبع١١ٓ .أؽذّ٘ب ٔظشٞ ثؾ١ش ٠ؼشف ثأُ٘ اٌّمٛالد عٕؾبٚي فٟ ٘زا اٌؼٕظش االسرىبص 

ٚا٠خ إٌظش األعٍٛث١خ .ث١ّٕب ٠ظف اٌّؾٛس  اٌٍغب١ٔخ اٌّزذاٌٚخ فٟ ِغبي اٌخطبة األدثٟ اٌشؼشٞ، رٌه ِٓ ص

اٌضبٟٔ اٌزطج١مٟ األٔغبق إٌظ١خ ا١ٌّّٕٙخ فٟ ث١ٕخ اٌخطبة األدثٟ اٌشؼشٞ، ٌٚؼً ٘زا ِب دفؼٕب الخز١بسٖ 

 ٌٍزطج١ك. وّٕٛرط

ٚعٕمَٛ أالْ ثؼشع ٚئػطبء ششػ ِفظً ؽٛي ِب١٘خ اٌخطبة اٌشؼشٞ ٚ اٌّؼب١٠ش اٌزٟ اسرىض ػ١ٍٙب ٘زا  

 اٌخطبة.

لذ ػشف ث١ٓ إٌبط آْ ِٛػٛع اٌشؼش٠بد ٘ٛ اٌشؼش، ا ٠زٌٍه اٌغٕظ األدثٟ اٌزٞ ػشف فٟ اٌضمبفخ  

اإلٔغب١ٔخ ِشرجطب ثبإلٔشبد ٚاإل٠مبع، ؽ١ش وبْ اٌزٍمٟ اٌغّبػٟ، ٚاالٔغبص اٌشفٛٞ، ّٔط١ٓ ِىشع١ٓ ٌإلٔزبط 

اٌّٛع١مٝ،ٚ٘زا ِب ِٕؾٗ أٞ آْ اٌشؼش ظً ٌفزشاد ؽ٠ٍٛخ أداء ٌغ٠ٛب ِز١ّضا ثبإل٠مبع ٚ  1ٚ االعزٙالن.

 عّب١ٌخ ئٔشبد٠خ ٚ ٔفغب غٕبئ١ب.

ٌٚىٓ رطٛساد ٘زا اٌّظطٍؼ ٚ دالٌزٗ ػٍٝ اإلؽغبط اٌغّبٌٟ اٌخبص إٌبرظ ػٓ اٌمظ١ذح عؼٍزٗ ٠شرجؾ 

ثبٌؼبؽفخ أٚ االٔفؼبي اٌشؼشٞ. ِٚٓ رٍه اٌفزشح وّب ٠شٜ عْٛ وٛ٘ٓ ٌُ ٠زٛلف ِغبي ٘زٖ اٌىٍّخ ػٓ اٌزٛع١غ 

١َٛ شىال خبطب ِٓ أشىبي اٌّؼشفخ... ٚاٌّالؽع أْ وض١شا ِٓ اٌذساعبد اٌشؼش٠خ ؽزٝ أطجؾذ رؾزٛٞ اٌ

  2رزخز ٌٙب  اٌؾذ٠ش ػٓ ؽج١ؼخ األدث١خ، ٚخظبئظٙب ٍِزمٝ ٔظش٠بد اٌخطبة اٌّؼبطش

ٚػ١ٍٗ ٔىزشف أْ ٌفظخ اٌشؼش٠بد الزشٔذ ثّؼبسف أخشٜ ؽ١ش رذاخٍذ ٘زٖ اٌّؼبسف ٚ اِزضعذ  ف١ّب 

بث١ب أٔغض ِٓ خالٌٙب ظٙٛس فشٚع عذ٠ذح رٙزُ ثاعشاس اٌظب٘شح اٌٍغ٠ٛخ .ِٚٓ ث١ٓ ث١ٕٙب، ٚ أػطذ ثذٚس٘ب ا٠غ

 اٌؾمٛي اٌّؼشف١خ اٌزٟ رذاخٍذ ِغ اٌشؼش٠بد ٔغذ  اٌٍغب١ٔبد اٌزذا١ٌٚخ ٚ األعٍٛث١خ ٚغ١ش٘ب .

 فّٓ ٔبؽ١خ ػاللزٙب ِغ اٌٍغب١ٔبد ٠شٜ اٌٍغبٟٔ عبْ د٠جٛ آْ اٌشؼش٠بد  فشػب ِٓ فشٚع اٌٍغب١ٔبد ثبػزجبس٘ب

اٌؼٍُ اٌشبًِ ٌٍج١ٕبد اٌٍغب١ٔخ. ٌٚىٓ ِغ ظٙٛس اٌٍغب١ٔبد اٌزذا١ٌٚخ ِٓ ؽ١ش ٟ٘ رٕظ١ُ غٟ ِؾبٌف ٌؼٍّٟ 

 اٌذالٌخ ٚ اٌزشو١ت ئٌٝ فٟ اٌّغزٜٛ.

 

 

،  1991ٌزؾ١ًٍ ظب٘شرٟ ، اٌّشوض اٌضمبفٟ فٟ داس اٌج١ؼبء اٌّغشة * ِؾّذ اٌّبوشٞ ٚ اٌخطبة ِذخً 1

  123، ص 1ؽ 

 62ثؾٛػ األعٍٛث١خ ٚرؾ١ًٍ اٌخطبة " اٌّشعغ اٌغبثك ص * د. ساػ 2
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ث١ٓ اٌزٛاطً  بلبعُ ِشزشو اٌزذا١ٌٚخاٌٍغب١ٔبد  ِّب عؼً  اٌّجبشش صبٌش خبص ثبٌغ١بق ثٙب فٟ ِغزٜٛ  ثغّؼٙب  رمَٛ ألٔٙب

ِٓ  أ١ّ٘زٗٓ ّرى اٌزذا١ٌٚخاٌٍغب١ٔبد اٌشؼش٠بد ٚ ث١ٓ  اٌمبعُ اٌّشزشن  ئْ٘زا ، ٔفُٙ ِٓ 1اٌزشو١جٟ ٚ اٌذالٌٟ ٚ اٌشؼشٞ "

 أ١ّ٘زٙبرجشص  اٌزذا١ٌٚخٚ اٌٍغب١ٔبد  اٌٍغب١ٔخ اٌج١ٕخجبػزجبس اٌشؼش٠بد رٙزُ ثمؼب٠ب فزّبَ وً ِّٕٙب وً ِّٕٙب ثبٌخطبة ؽ١ش ا٘

اٌزذا١ٌٚخ ِٓ اٌٍغب١ٔبد  ٠زغضأاٌشؼش٠بد ٕ٘ب ٠ّىٓ اْ رؼذ عضءا ال ،اٌخطبة فبْ فٟ  اٌٍغخِزبثؼٗ رؾٛالد  ػشٚسحفٟ 

 ب ؽ١ٓ ِؼبٌغزٗ اٌشؼش٠خ ٕض خطبثاٌ ٠ظ١ش  ِب ٚرٌه ػٕذ

ال ٌّب رؾٍّٗ ِٓ  ٌزارٙب  اٌٍغخرشرىض ػٍٝ  األعٍٛث١بداْ  ئٌٝاٌذوزٛس اٌغزاِٟ ٠ز٘ت . ٔغذ  ٟاألعٍٛث١ بداٌشؼش٠زٙب طٍ أِب

٠زؼؼ ِٓ لٛي اٌذوزٛس   2"ؼشِٓ ش ٌٚىٕٗ شبػش ٌّب ٠مٌٛٗ ؽغٗ  أٚفىش ف١ٗ شبػشا ٌّب  ١ٌظ اٌشبػش  أْٚرٌه ....دالالد 

 شاػخث شف ٔىز أ٠ّْىٓ  بألٌفبظجف األفىبسال  األٌفبظ بد رىّٓ فٟ ٚاٌشؼش٠ األعٍٛث١خاٌزٟ رغّغ ث١ٓ  ٍخ ظاٌ زاِٟ أْ اٌغ

ٚ ٗ أثّب ٠ؾغال ثٗ اٌشبػش  ٍف وً ِب ٠ز ئٌٝ ح وج١ش أػطذ أ٠ٌٛٚخ   اٌظٍخ ٘زٖ  أْٔغذ  أخشٜ ثؼجبسح أٚػش فٟ اٌىالَ باٌش

 اٌٍغخاٌشوبئض اٌزٟ رشرىض ػ١ٍٗ  ٜئؽذ  فعاٌزٍ بػزجبس ٚرٌه ث ،ث٠ٗفىش 

وّب  .... ٙب ثبألعٍٛة ا٘زّبِٝ ئٌٚاألعٍٛث١بد   بداسعغ اٌزذاخً ث١ٓ اٌشؼش٠" وبثبف١ٕظ لذ إٌبلذ  ٕغذ ف أخشٜ عٙخاِب ِٓ  

اٌفشق ٘ٛ اْ  ئٌٝٚ رٛطً ،٠بد شؼشِٓ اٌ األعٍٛث١بدفٟ اٌخظبئض اٌزٟ ر١ّض  فك٠زذ أْ ؽبٚي أخشٔغذ فٟ ِٛػٛع 

 ئال داخً ؼالِبد ٌٍِٓ  ا١ٌّّضحذسط اٌخظبئض ر ال ألعٍٛةٌ ا١ٌّّضح اٌظفخػٓ  ئر ال رجؾش  ّٕظبس ِٕٙغٟث بدش٠ؼاٌش

ٚ٘زا  بد ش٠ؼاٌش ِزضاط اِٚٓ ٕ٘ب فبْ   3فشق "رٌه ٘ٛ اٌ األعٍٛث١بدِٓ اخزظبص  األػّبيالْ ٘زٖ  شاألص ِٕظِٛخ

زذاخً ػٓ ؽش٠ك ٘زٖ اٌ ٠ٕزظ  مذففٟ اٌّغبي اٌّؼشفٟ  خ ا٠غبث١ حثؼذ خطٛ  -ٚاألعٍٛث١خ  ١ٌٚخاٌزذااالخزظبطبد اٌٍغب١ٔبد 

ؼش ػٍٝ أٗ ٌٍش ػٍٝ ػٛء ِب رمذَ فمذ ٔظش اٌٍغ٠ٛخ ثبٌظٛا٘ش  ػاللخػ١ٍّٗ ٠ّىٓ ِٓ خالٌٙب اٌىشف ػٓ وً ِب ٌٗ  خبط١خ

 4"ف١ٗ اصٕبْ ٠خزٍف ظش اٌزٞ ال ٠ٕؾزٛٞ ػٍٝ اٌؼ ألٔٗ ّبعاإلعِمفٝ  ٚ ؽ١ش عبص  والَ ِٛصْٚ

 

 

 

 64* ساػ ثؾٛػ اٌّشعغ اٌغبثك ص 1

 63" اٌّشعغ اٌغبثك ص  * ٠ٕظش ساػ ثؾٛػ2

 64* اٌّشعغ ٔفغٗ ، ص 3

* ِؾّذ ػجذ اٌؼظ١ُ ئؽالٌخ أعٍٛث١خ ِٓ ٔبفزح اٌزشاس إٌمذٞ اٌّإعغخ اٌغبِؼ١خ ٌٍذساعبد ٚ إٌشش ٚ اٌزٛص٠غ ث١شٚد ٌجٕبْ 4

  4ص  1ؽ 1415 -1994
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  1"ُ ٚ٘زا ٘ٛ والَ ِٕظَٛ ثبئٓ ػٓ إٌّشٛس اٌزٞ ٠غزؼٍّٗ إٌبط فٟ ِخبؽجزٙ

ٕٚ٘ب ٔغذ  حغ١ش٠م١ٗ ٍر ِغبٌخ٘زا اٌششؽ ٠غؼً أغغبِب ،  ششؽب بٌخطبة _ وٚاٌّٛع١مٝ ٠ؾمك  اإل٠مبع ثؼٗ ثطبرْ ئفٙٛ  

شٖ ػجذ اٌّبٌه ِشربع فٟ وزبة اٌغبؽع اٌزٞ رو ٙزاف ٗ ؽٌٛ ِزٕٛػخِفب١ُ٘  ئػطبء ئٌٝاٌىض١ش ِٓ اٌجبؽض١ٓ ٚ إٌمبد ر٘ت 

 خ ٕبػاٌشؼش ط أّب.....فاٌّخشط  ٚعٌٙٛخ ١١ش خاٌٛصْ ٚرئلبِخ ٠مٛي ف١ٗ ٠ؼزّذ اٌشبػش ػٍٝ اٌخطبة اٌشؼشٞ  خث١ٕ

ٟ٘  ثٍفظخ "طٕبػخ "  اٌغبؽع لظذ أِْٚٓ خالي ٘زا اٌزؼش٠ف ٠زؼؼ ٌٕب  2" ٚػشة ِٓ إٌغ١ظ ٚعٕظ ِٓ اٌزظ٠ٛش

سفؼذ اْ  .أِب ٌفؼخ إٌغ١ظ فمظذ ثٗ اٌخطبة أٞ  غب٠خاثؼذ  ئٌٝٚرشلٝ  فزغّٛ  ٚاٌٙٛا٠خ اٌّٛ٘جخاٌّشاط اٌزٞ ٠ظمً 

  بأِ األدثٟإٌض إٌمذ فٟ ٚرٌه ٘ٛ ِٛػٛع  اٌخبسع١خٔغ١ذ لظذ ثٙب خؾ اٌخطبة اٞ وً ِب ٠شًّ خظبئض اٌخطبة 

ػؼ اٌشؼش ػٕذ اٌغبؽع ٘ٛ وً ِب رٍفع ٚ. ٚثؼجبسح أػجش اٌّؼّْٛ  اٌشؼش٠خ اٌظٛسحِٓ اٌزظ٠ٛش فٟٙ خظبئض  عٕظ

بٌشبػش "فوالَ  شٟءٚلجً وً  اٌّؼبطشح إٌمذ٠خ اٌّذسعخ أطؾبةٔغذ ِفَٙٛ اٌشؼش ػٕذ  أخشٜ ثٗ اٌشبػش . ِٚٓ عٙخ 

 ذاعئثفىً ػجمش٠زٗ رزغٍٝ فٟ  ٌألفىبسال  األٌفبظذع ٠ؾظ أٗ ِج أِٚب ٠فىش ؾىُ ثال   ٘ٛ شبػش ثؾىُ ِب ٠مٛي ئّٔبػٕذُ٘ 

اٌزٞ ٠ؼذ ِٓ  وٛ٘ٓ  وزٌه عْٛ وّب ٔغذ   3ب "شبػش ػظ١ّ ء ٠غؼً ِٓ اٌّش أْاٌخبسق ال ٠ّىٓ  اإلؽغبط ئْٚ اٌىالَ 

 اٌّذسعخزؼش٠ف ٌٙزٖ ٌ ثبٌٕغجخرؼش٠ف ِخزظش  ٗأٔٔمٛي  أْوُ ٠ّىٕٕب  ثبٌشؼش  خبص برؼش٠ف أػطٝ  اٌّذسعخاثشص ٔمبد ٘زٖ 

١ٌذػُ ٠ّٚؾغ سأٞ وً إٌمبد اٌخطبة اٌشؼشٞ ر٘ت  خاٌّبٌه ِشربع فٟ وزبثٗ ث١ٕذ ػجذ ث١ّٕب ٔغ 4" أٌفبظ."ثأٔٗؽ١ش لبي 

أٗ ف اٌّٛل ٚأطاللب ِٓ ٘زا ٚؽغت اٌجبؽش . ِفَٙٛ اٌشؼش ٚرٌه ٌزمبسثّٙب فٟ رؾذ٠ذ ٓ ٘وٛعْٛ -اٌغبؽع  -اٌغبثم١ٓ 

 ئ١ٌٗرز٘ت  ِب لٛسٔذ ثّب ائرعذا  خاٌغبؽع ؽذ٠ض سؤ٠خػٍٝ اٌشغُ ِٓ ٠فظً ث١ّٕٙب ِٓ صِبْ ِٚىبْ ٚؽؼبساد ِب صاٌذ 

 ِّٙخرٍفذ أزجبٖ ٔمطٗ  اٌّمٌٛخٙزٖ ٌٓ ّؼبٌّزف  5"اٌخطبة اٌشؼشٞ ؽج١ؼخفٟ فُٙ  اٌّؼبطشح اٌشؼش٠خ األعٍٛث١خإٌّب٘ظ 

ٚ ٔأخز ِٓ ؽشف ٔمبد اٌؼشة  ٔغذٖ لذ ٌمٟ ا٘زّبِب وج١شا اٌغشث١خ اٌّذسعخ١ٌٚذ  ٠ؼذ  فٟ اٌخطبة اٌشؼشٞثبػزجبس ٚرٌه 

 د.اٌّبٌه ِشربع اٌزٞ ٠ؼذ ِٓ إٌمب ػجذ ػٍٝ عج١ً اٌّضبي

 

 

  10،ؽ،ص  1402-1982* ِؾّذ ثٓ ؽجبؽجب اٌغؼٍٜٛ "ػجبط اٌشؼش " داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ ث١شٚد ٌجٕبْ 1

* ٠ٕظش د. ػجذ اٌّبٌه ِشربع ث١ٕخ اٌخطبة اٌشؼشٞ " دساعخ ٔشش٠ؾ١خ أشغبْ ١ّ٠ٕخ ، داس اٌؾذاصخ 2

  16،ص 1ؽ  1986ث١شٚد ٌجٕبْ 

  17المرجع نفسه ، ص  بٌه ِشربع* ػجذ ا3ٌّ

  17المرجع نفسه ، ص  *4
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األدثٟ  اٌفظً األٚي                                                                  ِؼب٠ش اٌزؾ١ًٍ األعٍٛثٟ ٌٍخطبة  
 

 ِٓ ٚعٛدٖئصجبد  ثذٚسٖ ؽبٚي وّب اٌؼشثٟ ٍٕمذأعظ ٌ ؽ١ش اٌّؼبطشحبٌغشث١خ إٌمذ٠ إٌّٙبط ا٘زّٛا اٌز٠ٓ اٌمالئً اٌؼشة

 اٌؼشثٟ إٌبلذ لذِٗ اٌزٞال ٕٔىش وزٌه اٌغٙذ  وّب (األعٍٛث١بد ٚ اٌغ١ّ١بئ١بد ) اٌؾذ٠ضخ إٌّب٘ظ فٟ لذِٙب اٌزٟ اٌغٙٛد خالي

 ٕ٘ب ِٚٓ ا١ٌَٛ ٌؾذ٠ضخا إٌمذ٠خ إٌّب٘ظ ئ١ٌٗ رز٘ت ثّب ب لٛسٔذ ِ عذا ٚرٌه  ؽذ٠ضٗ ظٍذ سؤ٠زٗ  اٌزٞ اٌغبؽع ػضّبْ أثٛ

 ح األخ١ش ٘زارؼٛد عزٚس  ئر 1ٔبلذ"  ِٓ أوضش ئػغبة ٚٔبي ٛيجماٌّ ؾذاٌ ثٍغ  ئثذاع وً ٘ٛ اٌشؼشٞ اٌخطبة أْ ٌٕب ٠زؼؼ

 ٘ٛ ٚاٌىالَ ٗغشاػػٓ أ اٌفشد ثٙب ٠ؼجش اٌشِٛص ِٓ ِغّٛػٗ ٟ٘ بٌٍغخف اٌمٛي أعٍفٕب وّب ٚاٌىالَ اٌٍغخ اص١ٕٓ  ػٕظش٠ٓ اٌٝ

٠جضٙب  -ٌغ٠ٛخ سعبٌخ ٚثؼذٖ اٌخطبة ِظطٍؼ -ٕ٘ب رٌٛذ  ِٚٓ .اٌّخبؽت أخش شخض ئٌٝ اٌّزىٍُ ٠زٛعٗ  فشدٞ ٌغٛٞ أغبص

 اٌشؼش ٘ٛ ِؼ١ٓ أدثٟ عٕظ ػٍٝئِب  ٠ذي ٚ ( اٌشؼشٞ ثٍفظخ ) ٕ٘ب ٚٔؼزٗ سِٛص٘ب فه٠ٚ ١غزمجٍٙبف اٌّزٍمٟ ئٌٝ اٌّزىٍُ ٜ 

  2ب."عّب١ٌ بئؽغبع أٚ أفؼبال ١شِب٠ض ػٍٝ ٚأِب ٚاٌمبف١خ اٌٛصْ ّ٘ب أعبع١١ٓ سو١ٕٓ ػٍٝ ٠شرىض اٌزٞ

ئر ٔغذ رٛدٚسٚف ٠مٛي "ئْ اٌؼًّ  اٌزؼ١١ش ئٌٝ ٠ٙذف خطبة .  اٌزٛاط١ٍخ ِٕظٛس ِٓ ٞ ٚاٌشؼش ٟ األدث بٌخطبةف 

 ٠زؾمك ال اٌفظً ٘زا أْ ئال اٌٍغخ و١ٍخ  ػٓ ٔفغٗ ػٓ اٌفٕٟ اٌؼًّ ٠ؼجش اٌزٞ اٌخطبةئال ػجش فظً  اٌشؼشٞ ١ٌظ ِّىٕٕب 

رارٗ ؽشوزٗ اٌخبطخ اٌّغزمٍخ راد ؽشوزٗ اٌخبطخ اٌّغزمٍخ ٚ ثبٌزبٌٟ صِٕٗ وّب ٘ٛ ؽبي أعغبَ اٌؼبٌُ  ٍخطبةٌ وبْ ئرا ئال

ٚصِٕٗ ٚ٘زا  ٗؽشوز ػٕذ رٛدٚسٚف ٌْٛ ٠ؾزٍف ػٓ إٌض رٌه ٌىٛٔٗ رارٗ  -ِٓ خالي ٘زٖ اٌّمٌٛخ ٠زؼؼ أْ اٌخطبة  3"

ئٌٝ اٌزؼ١ش ٚرٌه ِٓ ِٕظٛس اٌزٛاط١ٍخ بة ٠ٙذف ئٌٝ ، ٠ٚخؼغ ٌٕظبَ داخٍٟ .ٚثبػزجبس اٌخطِغزمٍخ ِب عؼٍٗ ٠زؾشن ثؾش٠خ

خ فٟ ع١ّبرٙب لبد ػٓ ؽش٠ك رأًِ اٌٍغخ اٌشؼش٠ . فّؼشفخ وً ٘زا ال ٠ؾزبط ِٓ اٌجبؽش اٌجشٕ٘خ ، ئر رى١فٗ ِؼب٠ٕخ ٘زٖ اٌؼال

ٜ االعٍٛثٟ فٟ اٌظٛر١خ ٚ اٌزشو١ج١خ ٚ اٌذال١ٌخ . ٚرٌه ِٓ خالي ِشاػبح ؽشق اٌزؾ١ًٍ اٌزٟ ثّٛعجٙب ٠زُ اٌىشف ػٓ اٌّغش

اٌخطبة اٌشؼشٞ ٚ ٌٙزا رمَٛ األعٍٛث١خ فٟ اٌخطبة اٌشؼشٞ ػٍٝ دساعخ اٌج١ٕخ إٌظ١خ ، ِٚب رأصش ، وّب أٔٙب رمَٛ ثىشف 

 إٌمبة ػٓ ِذٜ لذسح اٌخطبة ػٍٝ اٌزؼ١ش .
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األدثٟ  اٌفظً األٚي                                                                  ِؼب٠ش اٌزؾ١ًٍ األعٍٛثٟ ٌٍخطبة  
 

و ٌبدو أن دراسة أدوات التعبٌر الشعري التً ٌستعملها الشاعر لٌرفض على المتلقً طرٌقة تفكٌره عً موضوع 

 1سلوبٌة و من جهة أن األسلوبٌة علم وصفً ٌقوم بتفسٌر سمة أألدبٌة التً تشد نسٌ  النص أألدبً.األ

فهً بذلك تهدف إلى كشف عن عناصر ممٌزة ألتً بها ٌستطٌع المؤلف أن ٌفرض علٌنا وجهة نظره فً الفهم و 

من أهمٌته تضاإلدراك.ومن هنا ٌنظر لألسلوب على أنه اختٌار ألدوات التعبٌر الشعري. ولهذا نجد بان التحلٌل أألسلوبً 

النفاذ فً مضمونه وتجزئة عناصره. و التحلٌل ٌمكن أن  ك عن طرٌقالمدلوالت الجمالٌة فً النص،وذل فً الكشف عن

ٌمهد الطرٌق للناقد و ٌمد بمعاٌٌر موضوعٌة ٌستطٌع على أساسها ممارسة عمله النقدي و الترشٌد إحكامه،ومن ثم قٌامها 

 2على أسس منضبطة.

ن بطرٌقة أكثر موضوعٌة فاللغة هً فالتحلٌل هنا ال ٌعنً أنه ٌحل محل النقد أألدبً ،إنما ٌستعمل كوسٌلة له و لكنه ٌكو

إحدى الوسائل التً ٌرتكز علٌها الناقد حٌن ٌعرض لنص ما بالدراسة النقدٌة و إذا أحسن الناقد استغالل هذا التحلٌل 

   3النقدٌة" اإلبداعً ، فهذا ٌؤدي الممارسة جانبه و النص جمالٌات إلى وصوالألسلوبً و توظٌفه ا

 النحو على االستناد دون الكرام مرور ٌمر تجعله ال النقدٌة ألممارسته اجل من األسلوبً تحلٌللل الناقد استغالل ولكن فً

 البحث علٌها ٌرتكز التً األساسٌة التقسٌمات كلها تعد فهذه والداللً والتركٌبً والصرفً الصوتً والتحلٌل بفروعه،

 : خطوات ثالثة على ٌرتكز األسلوبً التحلٌل أن جٌد هذا كل من انطالقا األسلوبً

 الناقد بٌن النص و قبلٌة األسلوبً بأن النص جدٌر بالتحلٌل ، وهذا ٌنشأ من قٌام عالقة البحث إقناعانخطوة األوني : 

 مسبقة أحكام هناك تكون ال حتى العالقة تنتهً حٌن ٌبدأ التحلٌل ، ووهذه  واالستحسان. قبول على قائمة األسلوبً

 األسلوبً. للتحلٌل الممٌزة السمة  هً الموضوعٌة انفاء إلى تؤدي واتفاقات

األسلوبٌة أو  على مدى شٌوع الظاهرة  الوقوف بهدف تسجٌلها النفسٌة التجاوزات مالحظه خاللها من ٌتم الثانٌة الخطوة 

  ٌلفالتحل ندرتها ، وٌكون ذلك بتجزيء النص إلى عناصر ، ثم تفكك هذه العناصر إلى جزٌئات و تحلٌلها لغوٌا ...
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األدثٟ  اٌفظً األٚي                                                                  ِؼب٠ش اٌزؾ١ًٍ األعٍٛثٟ ٌٍخطبة  
 

األعٍٛثٟ ٕ٘ب ٠مَٛ ػٍٝ ِشالجخ  ِضً ٘زٖ االٔؾشافبد وزىشاس طٛد أٚ لٍت ٔظبَ اٌىٍّبد أٚ ثٕبء رغٍغالد  

ِزشبثىخ ِٓ اٌغًّ ٚوً رٌه ثّب ٠خذَ اٌٛظ١فخ اٌغّب١ٌخ وبٌزأو١ذ ٚ اٌٛػٛػ أٚ ػىظ رٌه  وبٌغّٛع ٚ 

ٍٗ ٘زا ػٍٝ إٌّٙظ اإلؽظبئٟ اٌطّظ اٌّجشس عّب١ٌب ٌٍفشٚق. وّب ٔغذ  اٌجبؽش األعٍٛثٟ لذ ٠ؼٛي فٟ رؾ١ٍ

 اٌزٞ ٠ؼذ ِٓ ِمزؼ١بد اٌجؾش اٌؼٍّٟ 

فٟٙ رّضً وٕز١غخ اٌزٟ رٛطً ئ١ٌٙب اٌجبؽش ِٓ خالٌٙب ئٌٝ رؾذ٠ذ اٌغّبد ٚاٌخظبئض اٌزٟ   انخطوط انثانثت

٠زغُ ثٙب أعٍٛة اٌىبرت ِٓ خالي إٌض فٙزٖ اٌؼ١ٍّخ رؼذ ثّضبثخ اٌزغّغ  ثؼذ اٌزفى١ه ٚاٌٛطٛي ئٌٝ اٌى١ٍبد 

  1."ٚأطٍمب ِٓ اٌغض٠ئبد

ٚوخالطخ  ٌٍمٛي أْ اٌزؾ١ًٍ األعٍٛثٟ ٌٍخطبة اٌشؼشٞ ٠غؼٝ فٟ اٌّمبَ األٚي ئٌٝ رؾذ٠ذ ِٛػٛػٗ   

ٚرؾذ٠ذ اٌٙذف اٌزٞ ٠ٕشذٖ ئر ٠ّىٓ ٌٍذساع١١ٓ األعٍٛثٟ ئْ ٠طجك ئعشاءاد اٌؼذ٠ذح ِٚزٕٛػخ ف١ؼبٌظ  ٔظب 

عبئً اٌزؼج١ش٠خ اٌّخزٍفخ أدث١ب ِغزمجال .....ٚرٌه  خالي دساعخ اٌغٛأت األعٍٛث١خ فٟ إٌض ثزؾذ٠ذ اٌٛ

 2اٌّىٛٔخ ٌٗ ِضً اٌّفشداد ٚاٌزشاو١ت ٚاٌظٛس ٚاألٚػبع إٌؾ٠ٛخ ٚاإل٠مبػ١خ"

فٟ رٌه  األعٍٛث٠ٟٚزؼؼ  ِٓ خالي ٘زٖ اٌّمٌٛخ أْ اٌٙذف اٌزٞ ٠ظجٛ أ١ٌٗ اٌجبؽش ػٕذ دساعزٗ ٌٍزغ١١ش 

ٚثٛاػضٙب ٚوزا أصبس٘ب   ثبػزّبد  ػٍٝ ٚعبئً رؼج١ش٠خ ِخزٍفخ ٘ٛ اٌٛطٛي ئٌٝ اٌىشف ػٓ خٍغبد إٌفظ

 اٌغّب١ٌخ فٟ إٌض.

ٚػ١ٍٗ فبْ اٌجؾش األعٍٛثٟ ٠مَٛ ثزؾذ٠ش اٌٙذف اٌذل١ك ٌٍزؾ١ًٍ ٠ٚؾزبس ٌٍٕض ِٕٙغب  ِالئّب ٠ٚغؼٍٗ ٠شرىض  

ػٍٝ اٌّغز٠ٛبد اٌزٟ رّضً اٌشىً اٌفٕٟ اٌزٞ ٠خزٍف ف١ٗ اٌّؼّْٛ. ٌزا رٛصػذ ِمِٛبد اٌؼّٛد اٌشؼشٞ 

صالصخ ِغز٠ٛبد ٟٚ٘ طٛرٟ، رشو١ت دالٌٟ  ٚ أطاللب ِٓ ٘زٖ اٌّغز٠ٛبد ثٛطفٙب ِمٛالد أعٍٛث١خ ػٍٝ 

  ٠ّىٓ اٌىشف ػٓ اٌّؼب١٠ش  اٌزٟ ٠شرىض ػ١ٍٙب اٌزؾ١ًٍ األعٍٛثٟ ٌٍخطبة اٌشؼشٞ.
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األدثٟ  اٌفظً األٚي                                                                  ِؼب٠ش اٌزؾ١ًٍ األعٍٛثٟ ٌٍخطبة  
 

 انتحهَم األسهوبٌ نهخطاب انشعزً معاٍَز -2

 انمستوى انصوتٌ  -أ

اٌّغزٜٛ اٌظٛرٟ ٠شىً ػٕظشا أعبع١ب فٟ إٌض اٌشؼشٞ ، فٙٛ ٠ؼذ  اؽذ اٌؼٕبطش اٌّىٛٔخ ٌإل٠مبع   ئْ    

فٟ ث١ٕخ إٌض فٙٛ فٟ رفبػٍٗ ِغ اٌؼٕبطش األخشٜ ) دالٌٟ ، طشفٟ ، رشو١جٟ ( ٠غُٙ فٟ رشى١ً اٌشؤ٠ب 

اٌظٛر١خ ألْ  ؽج١ؼخ اٌٍغخ فٟ اٌشؼش٠خ ٚئثؼبد٘ب  اٌف١ٕخ ٚاٌغّب١ٌخ ٌٙزا ػ١ٍٕب أْ "ٕٖٔٛ ثذءا ثأ١ّ٘خ اٌذساعخ 

 1" اٌّمبَ األٚي طٛر١خ ِٕطٛلخ  ِغّٛػخ رؼج١ش ػٓ ِؼبْ ٚ أفىبس رارٗ  أٚ اعزّبػ١خ أٚ ػب١ٌّخ . 

ئر ٔالؽع فٟ اٌؼذ٠ذ ِٓ اإلػّبي اٌف١ٕخ ثّب ف١ٙب اٌشؼش ثطج١ؼخ اٌؾبي"رٍفذ ؽجمخ اٌظٛد االٔزجبٖ ٚرإٌف      

فبٌج١ٕخ اٌظٛر١خ  ػٕذ ٔٛس اٌذ٠ٓ اٌغذ ال رٕفظً ػٓ ِغز٠ٛبرٙب    2ثزٌه عضء ال ٠زغضأ ِٓ اٌزأص١ش اٌغّبٌٟ"

اٌذال١ٌخ األخشٜ ) ٔؾ٠ٛخ ، طشف١خ ، ٌغ٠ٛخ ( ٚ٘زا ٠ؼٕٟ أْ اٌٛصْ "١ٌظ ِغشد لبٌت رظت ف١ٗ اٌزغشثخ 

اٌشؼش٠خ ئّٔب ٘ٛ عضء ٘بَ فٟ رشى١ً اٌمظ١ذح ٚفٟ ٘زا اٌّؼٕٝ ٠مٛي  ِؾّذ ا٠ٌٕٟٛٙ ئْ اٌٛصْ فٟ اٌشؼش 

صائذ  ٠ّىٓ االعزغٕبء ػٕٗ ، ١ٌٚظ ِغشد شىً خبسعٟ ٠ىغت اٌشؼش ص٠ٕخ ٚؽالٚح ٚؽالٚح ،  ١ٌظ ش١ئب 

ٚئرا وبٔذ اٌىٍّخ اإلشبسح ال رؾًّ ل١ّخ عٛ٘ش٠خ  فٟ رارٙب ٚ ئّٔب رزؼذد ل١ّزٙب  ثؼاللزٙب ِغ عٛا٘ب رؼبسػب 

اٌشؼشٞ رأخز ؽ٠ٛ١زٙب  ِٚغب٠شح فاْ اٌزفؼ١ٍخ اٌّفشدح ١ٌظ ٌٙب أصش خبسط دائشح اٌجؾش ، ففٟ داخً اٌخطبة

ٚرّبسط دٚس٘ب اٌّٛع١مٟ ٚرأص١ش٘ب فٟ اٌٍّزف=لٝ ٕٚ٘ب رجشص فؼب١ٌخ اٌزشى١ً اٌظٛرٟ ٚ اٌظشفٟ ٚ 

إٌؾٛٞ ٚ اٌجالغٟ فٟ اٌخطبة اٌشؼشٞ ٌزؼطٝ ثالغخ عّب١ٌخ رؾذد٘ب ؽج١ؼخ اٌغ١بق ِٚب رّزٍىٗ ِٓ ؽبلبد 

ؼجبسح أخشٜ فاْ اٌّٛع١مٝ ٚرأص١ش٘ب فٟ ث١ٕخ ف١ٕخ رغبػذ ػٍٝ ٌٚٛط ػبٌُ اٌزخ١ً ٚآفبلٗ اٌٛاعؼخ ... أٚ ث

إٌض اٌشؼشٞ ٠جشص دٚس٘ب فٟ اٌزؼ١١ش ػٓ اٌزغشثخ اٌشؼش٠خ ،ٚرظ٠ٛش فٟ ٔظبَ فٕٟ ِزغك دْٚ أْ ٕٔظ 

ٌّغخ ِٛع١م١خ ئ٠مبػ١خ فٟ  ئػطبءفٟ  اإل٠مبعٚ اٌغٕبط ٚ إٌجش ٚ  اٌّٛع١مٟاٌذٚس اٌزٞ ٠ٍؼجٗ وً ِٓ اٌغشط 

 .اٌمظ١ذح 

 

 

 

 

 

ٟ خظبئض اٌخطبة اٌشؼشٞ فٟ د٠ٛاْ أثٛ فشاط اٌؾّذأٟ دساعخ طٛر١خ ٚرشو١جخ ، داس * ِؾّذ وشاو1

 45،)دؽ( ص 2003ِ٘ٛخ اٌغضائش 

  123* ِؾّذ اٌّبوشٞ " اٌشىً ٚ اٌخطبة " اٌّشعغ اٌغبثك ،ص2

 139،ص 2نور الدٌن السد ، المرجع السابق ج* 3
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ٚ ٔغذ ِٓ عٙخ أخشٜ أٔٗ ثبالعزطبػخ اٌّغزٜٛ اٌظٛرٟ أْ ٠ذسط " اٌؾشوبد ئْ وبٔذ طبِزخ فبٌؾشوبد 

  1رخزٍف ِٓ ٌغخ ئٌٝ ٌغخ اخزالفب وج١شا "

وزٌه ٠ؼذ اٌزىشاس ِٓ أُ٘ اٌؼٕبطش اٌزٟ رٕجٕٟ ػ١ٍٙب اٌمظ١ذح اٌؼشث١خ" ٠ٚشاد ثٗ أ٠ؼب اٌزٕٛع ٠ٚؼزجش ٘زٖ 

ٝ رأص١ش اٌىٍّخ اٌّىشسح فٟ أؽذاس ٔز١غخ ِؼ١ٕخ فٟ اٌؼًّ اٌشؼشٞ ٚ األخ١شح را ٌّغخ عؾش٠خ رؼزّذ ػٍ

  2اٌشؼبئشٞ "

وّب ٔغذ ٘زا اٌّغزٛٞ ٠ؼزّذ ػٍٝ األطٛاد اٌّغٙٛسح ٚاٌّّٙٛعخ ٠ٚؾزض ٘زا األخ١ش ثبألطٛاد ثبػزجبس 

 اٌظٛد ظب٘شح ِّٙخ ِٓ ظٛا٘ش اٌٍغخ ٚػٕظش فؼبال ِٓ ػٕبطش٘ب ٠ٕٚمغُ ٘زا األخ١ش ئٌٝ صالصخ أعضاء:

 فٟٙ اٌٍجٕبد األٌٚٝ األعبع١خ ٌٍغخ  األصواث انمفزدة-1 

 األطٛاد اٌّفشدح فىً وٍّخ ِإٌفخ ِٓ ِغّٛػخ ِٓ األطٛاد ٌٙب ػٕظش خبص  ئر رزأٌف كهمت األصواث-2

وّب ٌٕٕغٝ اٌذٚس اٌُّٙ اٌزٞ ٠ٍؼجٗ اٌغٕبط فٟ ٘زا اٌّغزٜٛ فٙٛ "رشبثٗ اٌىٍّخ فٟ اٌٍفع ِغ اخزالفٙب فٟ 

ٚعىٕبرٙب اٌّؼٕٝ ٠ٕٚمغُ ئٌٝ لغ١ّٓ "ربَ " ٚ٘ٛ ِب ارفك ف١ٗ اٌٍفظبْ ِٓ ؽ١ش ١٘ئخ اٌؾشٚف أٞ ؽشوبرٙب 

 ثض٠بدح ِب وبْ  -1ٍٝ ٚع١ٙٓ : ػ ْٛى٠رٌه  ٙب اٌؼذد  ٚخزٍف ف١اٚرشر١جٙب " ٔبلض" ّ٘ب ٚػذد٘ب ٚٔٛػٙب 

ِب وبْ ثض٠بدح أوضش ِٓ ؽشف ٠ٚغّٝ  -٠ٚ2غّٝ ِشد ٚفب فٟ األخ١ش ٠ٚغّٝ ِطشفب  األٚي أِب فٟ  ؽشف

  4ِز٠ال "

ٚثبٌزبٌٟ فاْ ؽج١ؼخ اٌشؼش رإوذ اسرجبؽٙب ثبٌغٕبء ٚ اٌّٛع١مٝ ، ٚرٌه ثذ١ًٌ أْ وً إٌزبعبد اٌشؼش٠خ ٌُ   

اٌّؾبٚالد اٌزٟ دػذ ئٌٝ رغذ٠ذ اٌشؼشٞ ٌُ رغزطغ اإلفال ِٓ اٌّٛع١مٝ ٚ  رىٓ خب١ٌخ ِٓ اٌّٛع١مٝ ، صُ أْ

 رأص١ش٘ب فٟ ث١ٕخ إٌض اٌشؼشٞ 

 

 

 

 

 

  17)د،ؽ( ،ص  1429 - 2008* ص٠ٓ وبًِ اٌخٛعىٟ " األطٛاد اٌٍغ٠ٛخ " ، داس اٌّؼشفخ اٌغبِؼ١خ   1

* ثزظشف ِظطفٝ اٌغؼذٟٔ اٌجٕبد األعٍٛث١خ فٟ ٌغخ اٌشؼش اٌؼشثٟ اٌؾذ٠ش "،ٔبشش ِٕشأد اٌّؼبسف ، ثبإلعىٕذس٠خ ، 2

  30)د،ؽ ( ،)د،د( ص 

 - 2009اٌٍغخ،داس اٌىزبة اٌؾذ٠ش ، اٌمب٘شح ،ػجذ اٌغفبس ؽبِذ ٘الي "اٌظٛر١بد اٌٍغ٠ٛخ دساعخ رطج١م١خ ػٍٝ أطٛاد 3

 11، )د،ؽ( ص  1430

  356،  354* أؽّذ ِظطفٝ اٌّشاغٟ ػٍَٛ اٌجالغخ ٚاٌج١بْ ٚاٌّؼبٟٔ ٚ اٌجغ١غ ، اٌّشعغ اٌغبثك ، ص 4
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 بٌانمستوى انتزكـــــــــــــــــــَ -ب

اٌّغزٜٛ اٌزشو١جٟ : ٘ٛ ِٓ اٌّغز٠ٛبد اٌٍغ٠ٛخ اٌزٟ رّضً دٚسا ِّٙب فٟ رؾ١ًٍ اٌخطبة ؽ١ش ٠مَٛ ٘زا  

اٌّغزٜٛ "ثذساعخ اٌج١ٕبد اٌزشو١ج١خ ٚ ؽش٠مخ أزظبِٙب فٙٛ ٠ؼذ فٟ ٘زٖ اٌؾبٌخ اٌّزؾىُ فٟ و١ف١خ رشىً 

٠خ طبؽت إٌض ؽٛي اٌؼبٌُ اٌّؼٕٝ إٌظٟ ، ٚثّؼٕٝ أٚػؼ ٠ّىٓ االٔطالق ِٓ اٌزى٠ٛٓ اٌزشو١جٟ ٌفُٙ سؤ

ٚو١ف١خ الزشاْ طٛس اٌّٛعٛداد ِٓ ؽٌٛٗ ٘زٖ اٌؼاللخ اٌؾ١ّ١ّخ ث١ٓ اٌزشو١ت ٚ اٌّؼٕٝ إٌظٟ ٚلشس 

  1لذ٠ّب رمفٟ اٌىٍُ فٟ إٌظُ االصبس اٌّؼبٟٔ ٚرشر١جٙب ثؾغت رشر١ت االخش فٟ إٌفظ "-اٌغشعبٟٔ 

ئر ٔغذ أْ  ٚاٌمظ١شحغ فٟ اٌغًّ ث١ٓ اٌط٠ٍٛخ ٠ٍفذ أزجبٖ اٌمبسب فٟ ٘زا اٌّغزٜٛ ٘ٛ اٌز٠ٕٛ فأٚي ِب  

اٌزٛعٗ ئٌٝ إٌظٛص األدث١خ ِٚؾبٌٚخ رفغ١ش٘ب ِٓ ِذخً  األث١ٕخ إٌؾ٠ٛخ ،ٚوشف ؽبلخ إٌؾٛ فٟ ثٕبء 

اٌزؾ١ٍ٠ٛخ . ثؾ١ش اسرىضد ٘زٖ  اٌز١ٌٛذ٠خذٚ ع١ٍب فٟ إٌظش٠خ دالٌزٙب عٛف ٠ؼٛد ثأػظُ إٌزبئظ . ٚ٘زا ِب ٠ج

ػٍٝ ٔظبَ ٌغٛٞ وٍٟ ٠زشبثٗ فٟ وً اٌٍغبد ٚأْ ٌىً ٌغخ ٔظبِب رشو١ج١ب أعبع١ب ، األخ١شح فٟ أؽذ أعغٙب "

ٚرزّب٠ض اٌٍغبد ف١ّب ث١ٕٙب ثّب ٠غّٝ ثّٕٛرط اٌّجبدب ٚ اٌٛعبئؾ اٌزٞ الزشؽٗ رشِٛغىٟ ، وّب ال ٕٔغٝ 

ٙب ٘زٖ اٌذٚس اٌزٞ ٌؼجزٗ ٌغزٕب اٌؼشث١خ فٟ ٘زا اٌّغزٜٛ ثبػزجبس٘ب ئؽذٜ اٌٍغبد اٌزٟ ٠ّبسط  اٌّشعً ف١

اٌغٍغٍخ ِٓ اٌؼ١ٍّبد . فززشوت ِىٛٔبد اٌخطبة فٟ ؽبٌخ وٛٔٗ عٍّخ ِضال ِٓ ِغٕذ ِٚغٕذ ئ١ٌٗ ػٍٝ سأٞ 

وض١ش ِٓ إٌؾبح ٘زا ثشىً ػبَ ف١ىْٛ رشر١ت ػٕبطش اٌغٍّخ اٌفؼ١ٍخ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ : فؼً + فبػً + 

ِضً اٌؾبي ، اٌّفؼٛي  االٔغبص٠خ   فٟ إٌؾٛ اٌٛظ١فٟ ثبٌظشٚف اٌّغّبحِفؼٛي ثٗ ٚثم١خ اٌؼٕبطش اٌّزّّخ 

ألعٍٗ ، ظشٚف اٌّىبْ ٚاٌضِبْ ٠ٚىْٛ  رشر١ت اٌؼٕبطش اٌّىٛٔخ فٟ اٌغٍّخ االع١ّخ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ : 

  2ِجزذأ + خجش + ِب ٠ىْٛ ِمبِّٙب "

وّب ال ٕٔظ أْ ٌٍّغزٜٛ اٌظشفٟ دٚسا ِّٙب فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌزشو١ج١خ ؽ١ش ٠ّضً ِإششا ِٓ ِإششاد اٌزٟ 

  3."ثبالعزشار١غ١بد اٌّجبششح ٚ ِٓ رٌه اٌزٕبٚة ث١ٓ أصِٕخ األفؼبي  رمزشْ

 

 

 

ِؾّذ شطبػ ، ٔؼّبْ ثٛلشح " رؾ١ًٍ اٌخطبة األدثٟ ٚ األػالِٟ " ث١ٓ إٌظش٠خ ٚ اٌزطج١ك ، ِىزجخ * 1

  123ا٢داة ، اٌمب٘شح )د،ؽ ( ،ص 

  ٠140ٕظش فبؽّخ اٌطجبي " ئعزشار١غ١خ اٌخطبة "، اٌّشعغ اٌغبثك ، ص* 2

  119اٌّشعغ ٔفغٗ ، ص  * 3
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ؽ١ش ٠مَٛ ٘زا االخ١ش ثزٕبٚي اٌج١ٕخ اٌزٟ رزخز٘ب اٌظ١غ ٚ اٌّمبؽغ ٚ اٌؼٕبطش اٌظٛر١خ اٌزٟ رإدٞ ِؼب١ٔب 

فٌٛٛعٟ " اٌزٟ رؼٕٟ دساعخ طشف١خ أٚ ٔؾ٠ٛخ ، وّب ٠طٍك ػٍٝ ٘زا اٌّغزٜٛ أ٠ؼب ِظطٍؼ " اٌّٛس

اٌٛؽذاد اٌظشف١خ . ٚثبٌزبٌٟ فذساعخ اٌظشف ػٍ ٙزا إٌؾٛ رأرٟ ػّٓ رغٍغً اٌؼٕبطش اٌٍغ٠ٛخ اٌزٞ 

رّضً ٘زٖ اٌؼٕبطش أزٙغزٗ اٌٍغب١ٔبد اٌؾذ٠ضخ ٠ٚجذأ ِٓ األطٛاد ئٌٝ اٌج١ٕخ فبٌزشو١ت إٌؾٛٞ صُ اٌذالٌخ اٌزٟ 

  1ٚصّش٘ب ألٔٙب ِؾظٍخ ِؼب١ٔٙب وبفخ "

 وّب ٔزؾذس وزٌه فٟ أصش ٘زا اٌّغزٜٛ ػٓ األسوبْ اٌزٟ ػبدح ِب ٔمبسثٙب أعٍٛث١خ ٟٚ٘ :             

اٌزمذ٠ُ ٚ اٌزأخ١ش : ثؼذ اٌجؾش ِٓ أوجش ِجبؽش اٌزشو١ت رؾم١مب ٌالٔؾشاف أٚ االٔض٠بػ فٙٛ ٠مغ فٟ ثإسح  -1

فٙٛ ٠زؼٍك ثزشر١ت األعضاء ِجبؽش األعٍٛة اٌذائشح ؽٛي اٌزشو١ت . ٠ٚىزغت ٘زا اٌّجؾش أ١ّ٘خ خبطخ . 

  2داخً اٌغٍّخ "

 اٌؾزف ٚاٌزوش :  -2

اٌؾزف : ٘ٛ ِٓ اٌمؼب٠ب اٌزٟ ػبٌغزٙب اٌجؾٛس األعٍٛث١خ ثٛطفٙب ػٓ ّٔؾ اٌزؼ١١ش اٌؼبدٞ ٚ ٘ٛ ٠ؼزّذ  -أ

ئٌٝ اعزشبسح اٌٍّزمٝ ٚئ٠مبظ رٕ٘ٗ  ِّب ٠ؾذس رفبػال ث١ٓ اٌّشعً ٚ اٌّزٍمٟ لٛاِٗ اإلسعبي إٌبلض ِٓ لجً 

زٌه ػٍٝ دالٌخ اٌغ١بق اٌزٟ رذفغ اٌّزىٍُ اٌّشعً . ٚرىٍّخ ٘زا إٌمض ِٓ  لجً اٌّزٍمٟ ئر ٠ؼزّذ ٘زا األخ١ش و

  3ئٌٝ االخزظبس . "

ثىً عضئ١برٙب اٌذال١ٌخ ٚ اٌزٟ رمذَ  اٌؼجبساداٌزوش : الشه أْ ع١بلبد اٌزوش رؼزّذ ػٍٝ ارغبع دائشح   -ة

ش رّضً وض١شا ِٓ اٌّؼبد=ٟٔ اٌزٟ رزظً ثبؽز١بعبد إٌبط فٟ اٌزٛاطً ٠جؼؼُٙ  اٌجؼغ  . ٚؽج١ؼخ اٌزو

  4عبٔجب ِٛػٛػ١ب فٟ اٌظ١بغخ ثبػزجبس٘ب لبئّخ ػٍٝ اٌٛػغ اٌٍغٛٞ فٟ األطً . "

اٌزؼش٠ف ٚ اٌزٕىش : ثؼذ ٘زا اٌّجؾش ِٓ أوضش ِجبؽش اٌزشو١ت ارظبالد ثغٙٛد إٌؾ١٠ٛٓ ٚ اٌٍغ١٠ٛٓ  -3

   ِٕٙب . ػٍٝ عٛاء فٙٛ ػٕذ ع١ج٠ٛٗ ٠ّضً ِمٌٛخ ا؟ألطً ٚ اٌفشع . ؽ١ش ٠شٜ أْ إٌىشح ٚ اٌّؼشفخ فشع

 

 

 

 

  137* ٠ٕظش فبؽّخ اٌطجبي ،اٌّشعغ اٌغبثك ، ص1

  121* ٠ٕظش ِخزبس ػط١خ "ٌزمذ٠ُ ٚ اٌزأخش ِٚجبؽش اٌزشاو١ت " اٌّشعغ اٌغبثك ، ص2

 113* اٌّشعغ ٔفغٗ ص 3

 136* اٌّشعغ ٔفغٗ ص  4
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شو١ضح األٌٚٝ فٟ ٘زا ٠ٕٚطٍك ػجذ اٌمب٘ش فٟ دساعزٗ ٌٙزا اٌّجؾش ِٓ خالي اٌّخبؽت اٌزٞ ٠غؼٍٗ اٌ

  1األعٍٛة "

ٚػٍٝ ػٛء ِب رمذَ ٔغزٕزظ أْ اٌّغزٜٛ اٌزشو١جٟ ٠ذسط  ٚظبئف اٌٍغخ ِٓ خالي إٌظٛص األدث١خ ٌٚىٓ   

ٌذساعخ ٘زا ٠غت رٛفش ششؽ ُِٙ ِفبدٖ أْ اٌجبؽش الثذ  ٌٗ أْ ٠ىْٛ ػبٌّب ثزشو١ت اٌظب٘شح اٌٍغب١ٔخ ئر ال 

وزا اٌجالغ١خ فٟٙ فٟ ٠ّىٓ رؾ١ًٍ ٔض أعٍٛثٟ دْٚ االػزّبد ػٍٝ اٌّؼبسف إٌؾ٠ٛخ ٚ اٌظشف١خ ْ ٚ

 رٛظ١فٙب رؼزجش أدٚاد فبػٍخ فٟ اٌّغبي اٌزؾ١ٍٍٟ ٚوزٌه اٌّغبػذح فٟ اٌجٕبء األعٍٛثٟ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  138ِخزبس ػط١خ اٌشعغ اٌغبثك  ، ص 
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األدثٟ  اٌفظً األٚي                                                                  ِؼب٠ش اٌزؾ١ًٍ األعٍٛثٟ ٌٍخطبة  
 

 انمستــــــــــــــــوى انذالنـــــــــــــــــٌ : -ج

٠ّضً ٘زا اٌؼٕظش عضءا ِّٙب فٟ ثٕبء إٌض فٙٛ ِٓ لطبػبد اٌذسط اٌٍغبٟٔ اٌؾذ٠ش شأٔٗ فٟ رٌه شأْ 

ٚ اٌزشاو١ت ِٚغبي ٘زا اٌؼٍُ " دساعخ اٌّؼٕٟ اٌٍغٛٞ ػٍٝ طؼ١ذ اٌّفشداد ٚ اٌزشاو١ت . ٚ ئْ  األطٛاد

فال ثذ ِٓ  ب ِٓ ِغبئًوبْ اٌّفَٙٛ اٌغبئذ ٘ٛ الزظبس ػٍُ اٌذالٌخ ػٍٝ دساعخ اٌّفشداد ٚ ِب ٠زؼٍك ثٙ

اإلشبسح فٟ ٘زا اٌظذد ئٌٝ ثؼغ اٌذاسع١ٓ اٌّؾذص١ٓ اٌزٞ ال ٠ضاي فٟ ؽ١شح ِٓ أِشٖ ٠زوش ربسح أْ 

اٌّمظٛد ِٓ اٌذسط ٘ٛ اٌّغزٜٛ اٌّفشداد أٚ اٌّؼغُ أٚ اٌذالٌخ ٚ اٌؾك أْ ػٍُ اٌذالٌخ اٌؾذ٠ش ، ٚرشؼت 

٠ٕفظً ػٓ  لطت اٌذٚساْ فٟ وٍت ؽش ٌغٜٛ ِّب الِمبسثبرٗ إٌّٙغخ وّب ٠مٛي ػجذ اٌغالَ اٌّغذٞ : عؼٍٗ 

ٔظش٠خ اإلدسان ٚفٍغفخ اٌّؼٕٝ ٌٚزٌه ثبد ػٍُ اٌذالٌخ أٚعغ ِغبال ِٓ أٞ ػٍُ آخش ٠ذسط اٌّفشداد أٚ 

 . 1أٚ اٌّظطٍؼ "اٌّؼغُ 

 ٚئْ ِب اعزذػٝ أزجبٕ٘ب فٟ اٌغٍّخ اٌّشوجخ عؼخ ِغبٌٙب اٌذالٌٝ ٚرٕٛع ِٛػٛػبرٙب ." فبٌضشاء اٌزالٌٟ ٚ  

)  ا٢ر١خاٌزٕٛع فٟ ؽمٌٛٗ أعشاس أعٍٛث١خ ػ١ّمخ ٚإلثشاص رٌه ٔظطٕغ إٌّٙظ اٌذالٌٟ فٕؼزّذ اٌشؤ٠خ 

اٌغٕىش١ٔٚخ ( ٚ اٌشؤ٠خ اٌض١ِٕخ ) اٌذ٠بٔىش١ٔٚخ ) ئر فٟ االرغبٖ رٕطٍك ِٓ اٌٍغخ ٚصجٛرٙب ٚفٟ اٌضبٟٔ ِٓ 

  2ؽشوزٙب فٟ خؾ رطٛسٞ د٠ٕبِٟ "

ِٓ خالي ِمبسثزٗ دوزٛس ساثؼ ثؾٛػ ٚرٌه  ٌمذ اػزّذٔب ػٍٝ رؾ١ٍالياٌذالٌخ األر١خ : فٟ ٘زا اٌّغبي  -1

ؽض٠ٕخ ِٚب ػٍٟ  ") ٠ب ٘زٖ ئٟٔ أسانالٌٟ ٠ٚزّضً ٘زا األخ١ش وب٢رٌٟٕض"األطّؼٟ"فٟ رؾذ٠ذ اٌّغزٜٛ اٌذ

ٟٚ٘ رجىٟ ثؼ١ٓ ٌُ أسٜ ِضٍٗ ، اٌؾًٍ ِباٌؾٍٟ، ٚ فارا عبسثخ ػٍٟ وأٔٙب رّضبي ٚػ١ٍٙب ِٓصٞ اٌؾضْ)..(

  3رجىٟ ث١ٓ أِٛاد" اٌضٜػغ١جخ  ٚرمٛي اٌغبس٠خ فّٓ سآٟٔ سأٜ ػجش ٌِٛٙخ ..........ٚطذ شغٟ،)غض٠شح 

رشىً اٌٛؽذاد اٌذال١ٌخ فٟ إٌض ؽمٛال ِزجب٠ٕخ رمَٛ ػٍٝ أعبط رٕظ١ُ اٌىٍّبد فٟ   انذالنت و انمجال : -أ

ؽمٛي دال١ٌخ ٠ٚزؼؼ  اٌّغبالد رغّغ ث١ٕٙب ػاللبد دال١ٌخ "ٚأطاللب ِٓ ٔض األطّؼٟ عٕؾبٚي اعزخشاط

 رٌه فٟ : 

 

 

 

  279* أؽّذ ِؾّذ لذٚس ِجبد اٌٍغب١ٔبد ، اٌّشعغ اٌغبثك ص1

  105* ساثؼ ثؾٛػ األعٍٛث١بد ٚرؾ١ًٍ اٌؾطبة " اٌّشعغ اٌغبثك ، ص 2

  99* اٌّشعغ ٔفغٗ ، ص 3
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األدثٟ  اٌفظً األٚي                                                                  ِؼب٠ش اٌزؾ١ًٍ األعٍٛثٟ ٌٍخطبة  
 

 ٚؽذارٗ اٌذال١ٌخ ِزٕٛػخ ،ِٕٙب اٌذاٌخ ػٍٝ اٌؾغ١بد )رّضبي،ؽٍٟ،ؽًٍ (  مجال األنفاظ انذانت عهي انفزح : -أ

، ػ١ٓ غض٠شح ، ِغبي األٌفبظ اٌذاٌخ ػٍٝ اٌؾضْ : ٚلذ ػجش ػٓ اٌؾغ١بد ) اٌجىبء ، رجىٟ ، طٛد شغٟ 

ٔىذ اإلثذاع ، ألْ اٌؾذاد اٌذاٌخ ػٍٝ اٌفشػ لجش ، أِٛاد ) ٠زؼؼ ِٓ اٌّغب١ٌٓ أْ ؽبلخ إٌض ٟ٘ ٔىزخ ِٓ 

، اٌٛؽذاد اٌذاٌخ ػٍٝ اٌؾضْ راد رّضبي ، ؽٍٟ ،ؽًٍ ) ٟ٘ أؼىبط ٌٛفبء اٌؼشك ، اد اٌذالٌخ اٌؾغ١خ ) ر

 اٌذالٌخ اٌؾغ١خ ) اٌجىبء ، اٌذِٛع ، اٌظٛد اٌشغٟ ( أؼىبط ٌٍٛػخ اٌفشاق . 

ٞ ث١ٓ فبٌّغبالْ ئرْ ٠ّٕى١بْ فىشح اٌضٕبئ١خ اٌؼذ٠خ ؽ١ش رزمبثً ػٕبطش اٌؾضْ ٚ اٌفشػ ٌشىً ِجذأ اٌزٛاص

 اٌؼالِبد اٌٍغب١ٔخ 

ذالٌخ ٚاٌغ١بق :اٌفىشح لذ٠ّخ ٚلذ وبٔذ ٌٍغْٛ اٌؼشة ف١ٙب ئشبساد،ٚلذ رطٛس ٘زا االرغبٖ ػٍٝ ٠ذ اٌؼبٌُ اٌ -ة

 االٔغ١ٍضٞ"ف١شس"اٌزٞ دػب ئٌٝ اػزّبد اٌغ١بق فٟ رفغ١ش اٌىٍّبد ِٚٓ إٌّبرط األعٍٛث١خ اٌزٟ أٚلفزٕب ٔغذ : 

 دالالد اٌٛؽذاد اٌذ٠ٛ١ٔخ : ِٚٓ طٛس رٌه :  -1

 ٝ* اٌٛاٚ : ئْ ارظبي اٌٛؽذاد ثبٌٛاٚ / ) ِٚؼٟ ، ٚػ١ٍٙب ، ٟٚ٘ ، ٚ هللا ، ٚال، ٚعؼٍذ ، ٚفٟ ( لذ دي ػٍ

 شد ٚ اٌٛطف ٟٚ٘ ئِىب١ٔخ رغ١١ش٠خ ٚ٘جذ ٌٍخطبة ٌزز١ؼ ٌٍىزبة االرظبي ثبٌمبسب ، اٌغ

ا ، فبٌزفذ ، فأٔشأد ، فاْ فأجٟ ( لذ دي ػٍٝ اإلٔزمبي ِٓ فىشح ئٌٝ * اٌفبء اسرجبؽ اٌفبء ثبٌٛؽذاد :) فار

  1أخشٜ ، ٚعبُ٘ فٟ اعزؾؼبس اٌفؼً ٚ اٌضِٓ ِؼب "

دالالد اٌىٍّبد : رىّٓ فٟ رىشاس اٌىٍّخ ٚرؼذد ِؼب١ٔٙب فٟ إٌض ئر  ٔغذ٘ب ِٓ ؽ١ش اٌذالٌخ اٌّؼغ١ّخ   -ة

 أوغجٙب ِؼبٟٔ عذ٠ذح ِز١ّضح .داٌخ ػٍٝ ِفب١ُ٘ ٚرظٛسا ِؾذٚدح غ١ش أْ األعزؼّبي 

دالٌخ اٌزشو١ت : فٟ ٘زا اٌّغبي ٔغذ اٌغ١بق ٠ىغٛ اٌزشاو١ت ِؼبٟٔ عذ٠ذح ٚ٘زا اٌزشاو١ت رزغُ ثبٌطٛي  -ط

 وّب رزغُ ثبٌمظش . 

دالٌخ اٌزطٛس٠خ : رزغٍٝ ٘زٖ األخ١شح ثؾش٠خ إٌض ، ئر ٠ّىٓ ِٓ خالٌٙب أخز وٍّخ ٚٔطجك ػ١ٍٙب دساعخ  -د

  2ىْٛ ٘زٖ اٌذساعخ ِؾبؽخ ثغ١ّغ اٌؼظٛس. "دال١ٌخ رطش٠خ ، ٚر

 

 

 

 

  106،105* ساثؼ ثؾٛػ ، اٌّشعغ اٌغبثك ، ص 1

 108، 107* ٠ٕظش اٌّشعغ ٔفغٗ،ص2
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ِٚٓ ٕ٘ب ٠ّىٓ اٌمٛي أْ اٌّغزٜٛ اٌذالٌٟ ٠ؼذ سو١ضح أعبع١خ فٟ ثٕبء إٌض ئر ٔغذٖ ٠ٙزُ ثىً ِب ٌٗ ػاللخ 

ٌٙزا ٔغذٖ ٠فٟ ػٍٝ ٌّغخ عّب١ٌخ ثالغ١خ . فجبٌّغزٜٛ  1اٌؼاللبد اٌذال١ٌخ "ثبٌزشاو١ت ث١ٓ اٌغًّ رؼ١١شا ػٓ 

اٌذالٌٟ ٠ّىٓ أْ ٠غغذ ِؼٕٝ إٌض فٟ لبٌت ِؾغٛط أٚ ثؼجبسح أخشٜ ٠ّىٕٗ أْ ٠خشط إٌض ِٓ ؽبثؼٗ 

 اٌؼبدٞ ٠ٚذخٍٗ ئٌٝ ػبٌُ اٌّغبص ٚ اٌخ١بي .

عذاسرٗ فٟ اٌخطبة اٌشؼشٞ ؽ١ش اعزطبع  ٚأطاللب ِٓ ٘زا ِٓ اٌّغز٠ٛبد ٔغذ أْ إٌّٙظ األعٍٛثٟ أوذ  

أْ ٠ذسط اٌظٛا٘ش األعٍٛث١خ فٙٛ ثٙزا ؽبٚي خشق ؽذٚد اٌخطبة ٚ اٌذخٛي ئٌٝ د١ٔب إٌض ٚرٌه ثبٌىشف 

ٌٛالد اٌزٟ رؼذ ٚعٙب ِٓ أٚعٗ اٌغّبي ٚ اٌظ١بغخ اٌجالغ١خ فبألعٍٛث١خ ٕ٘ب ػٓ عش اٌؼاللخ ث١ٓ اٌذٚاي ٚ اٌّذ

 بة األدثٟ ، ٚ اٌىشف ثزٌه ػٓ اٌم١ُ اٌغّب١ٌخ فٟ إٌض األدثٟ .عبّ٘ذ فٟ فه ِغٍمبد اٌخطٔغذ٘ب 

ٚوً ٘زا ع١زؼؼ ثشىً ِفظً فٟ اٌغبٔت اٌزطج١مٟ فٟ اٌّمبسثخ األعٍٛث١خ اٌزٟ عٛف ٔغشثٙب ػٍٝ لظ١ذح 

 ئ١ٍ٠ب ِبػٟ اٌّؼ٠ٕٛخ ة: اٌذِؼخ اٌخشعبء .

 

 

 

 

 

 

 

 

أ١ٌٚخ ٌؼٍُ إٌض " ِغٍخ اٌؼشة ٚ اٌفىش اٌؼبٌّٟ ، ٌؼذد *  رْٛ ، أ لبْ د٠غه "ثٕبءٖ ٚٚظبئفٗ ، ِمذِخ 1

 77َ ص  1989اٌخبِظ ، شزبء ، 
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ماضً أبً إٌلٌا ل الخرساء الدمعة قصٌدة فً أسلوبٌة مقاربة                              الثانً الفصل  " 

 

 

 تعزٌف إٌهٍا أبٕ ياضً :

و ( شاعز انًٓجز ٔنذ فً نبُاٌ فً صباِ إنى يصز ثى ْاجز إنى انٕالٌاث انًتحذة ٔ أقاو با 9191و، 981إٌهٍا أبٕ ياضً ) 

. فٕٓ أحذ أكبز شعزاء انًٓجز ٔأكثزْى شٓزة ٔرٔاجا ..ٔنذ فً قزٌت انًحٍذثت بُاحٍت بكفٍا فً نبُاٌ ، ثى  9تٕفً "إنى أٌ 

ْاجز إنى يصز ٔاشتغم بانتجارة ٔكاٌ ٌُشز قصائذِ فً انصحف ٔانًجالث ، حتى أصذر أٔل دٔأٌُّ "تذكار انًاضً " 

ٌاث انًتحذة ٔاستقز أخٍزا فً ٍَٕرك " ٔاشتغم فً انصحافت ... ثى كٌٕ و ْاجز إنى انٕال 9199فً اإلسكُذرٌت ... ٔفً عاو 

و .... ٔنّ يجًٕعت يٍ انذٔأٌٍ  9191انقهًٍت  انزابطتيع يجًٕعت يٍ رفاقّ يٍ أدباء انًٓجز يثم جبزاٌ ٔيخائٍم َعًٍت 

  9انشعزٌت " "

م ، 1191م ، و الجداول  1119م ، ودٌوان إٌلٌا أبو ماضً  1111"" نشر منها فً حٌاته تذكار الماضً  

م نشرت له دار العلم للمالٌن فً بٌروت دٌوانه األخٌر بعنوان  1111م ، ونشر فً سنة  1191والخمائل 

 ترب و تراب هذا كل ما ٌخص حٌاته .

، ففً مرحلته األولى اتجه اتجاهات قدٌما ،  ملموساار شعره : تطور أبو ماضً فً شعره تطورا وأما أط

وهكذا كان شعره قبل . وكانت نزعته اإلنسانٌة ضعٌفة األثر،ؼٌر واضح الشخصٌة  االتجاه وكان فً هدا

انضمامه إلى الرابطة القلمٌة شعرا تقلٌدٌا ٌعتمد فٌه األوزان الشعرٌة الخلٌلٌة فً ؼٌر تصرؾ وال تفنن 

ٌعمد إلى معارضة  وخمة،الطوٌلة الف ٌإثر البحور وٌعنً فٌه عناٌة كبٌرة باأللفاظ والتؽٌٌرات وكثٌرا ما

 المتنبً وأبً العالء المعري ، وأبً نواس و البارودي فً بعض قصائدهم .

القلمٌة ، ونقل إلٌها كالسٌكٌته فً المرحلة الثانٌة : مرحلة الجداول : انضم إٌلٌا أبو ماضً إلى الرابطة 

ي التقلٌدي إلى التعبٌر عن مجالً القدٌمة وحاول أن ٌسكب فٌها رومنطقٌة الرابطة ، وٌنتقل من الشكل الشعر

الروح وٌرسل تعبٌره فً ؼٌر عنابة كبٌرة . مإثرا أن ٌتحول بالقصٌدة  من هٌكل صناعً مجرد إلى قوة 

عضوٌة نامٌة فؤصبحت القصٌدة لدٌه كال كامال ذا طوال معٌن ووحدة واحدة وحٌاة متدرجة نامٌة . صحٌح 

 تبدو رومنطقٌة فً أن هذه الوحدة كثٌرا ما

 

 

 

 

* َسٍب انُشأي " يذخم إنى دراست انًذارس األدبٍت " فً انشعز انعزبً انًعاصز االتباعٍت انزٔياَسٍت ، انٕاقعٍت ،  9

 .  919، ) د ، ط ( ص 9181انزيزٌت . دٌٕاٌ انًطبٕعاث انجايعٍت ، انجزائز 
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مادتها وفلسفتها على أي حال خطوة جدٌدة فً الشعر العربً . جدٌدة ال ألنها معدومة النظٌر قبل أبً  

ماضً ولكن ألن الشاعر اعترؾ بها قاعدة للشعر ، فؤصبحت أجزاء قصٌدته تابعة لجذعها الكبٌر الذي ٌتجه 

  1اتجاها طبٌعٌا فً نموه " 

ماضً بعد انصرافه عن ولعل أكبر ممٌزة ألبً والنظام ..لترتٌب ولم تعد القصٌدة أجزاء مإلفة على نحو من ا

وتهاون لم ٌقٌد أبو ماضً نفسه بالشكل، ولذلكدرس التقلٌد،إنما تتمثل فً هذا االتجاه الذي اختاره للشعر،

ة بعض الشًء فً ما كان ٌحرص علٌه جزالة ن وترك قوة الخلق هً صاحبة السٌطرة على منحى القصٌد

ذهب مع على طبٌعة القصٌدة العربٌة فً شعره كما ٌفعل المجدودون الٌوم بل جً ولم ٌكن ثائرا وهٌكلها الخار

الشاعر مجد صدر رأٌا نقدٌا فً إٌلٌا بقوله"وهذا الصدد نجد الدكتور طه حسٌن ٌ.9مقتضٌات القصٌدة نفسها "

إجادة التصوٌر لما ٌرٌد أن  لى، موفق إقلب متقن الفهم لما ٌرٌد أن ٌقولحقا خصب الذهن ناقد البصٌرة ذكً ال

منكرة ولكنها تقارب الرداءة أحٌانا حتى توشك أن توؼل  أوأزعم أنها ردٌئة  الصافٌة،،ولكن لؽته لٌست ٌصور

ه عالوة على التجاوزات فً النحو ال فً ألفاظبالموسٌقى،الؼً وزنه وال فً قوافٌة وٌحفل  فٌها إٌؽاال وهو ال

سبقه األؼراض التً خصٌته قوٌة فهو ٌتناول المعانً و، ولكن شال ٌكاد ٌحس فً المعانً قلٌل جدابتكاره إ

  3"المسرفون فً الشكإلٌها الشعراء المنشائمون و

ممٌزات شعره : تظهر فً أبً ماضً قوة الحٌاة متدفقة العاطفٌة فٌشعر الناس على اختالؾ طباقاتهم 

صورة عن نفسهم وعن نوازعهم وأمالهم وتفكٌرهم . ومذاهبهم وعلى تباعد اوطانهم ومشاربهم أنهم ٌرون فٌه 

فت النظر هو أن أبا ماضً ٌسٌر فً شعره نحو أهداؾ تنبع من صمٌم المجتمع وتستمد قوتها ٌستل ما وأول

وعمقها من صدق صاحبها وإخالصه ومن اتصاله وشؽفه الشدٌدٌن بالطبٌعة ، بحٌث ٌؤخذ مواضٌعه وأمثلته 

، من أشواكها وورودها من مائها وسمائها ومن حٌوانها وطٌرها . وٌصطبػ شعر  والهامه من نباتها و جمادها

أبً ماضً بالصبؽة الفلسفٌة ، وهو ٌحب الحٌاة وٌحب اإلحٌاء فٌها وٌصورها لهم حلوة نقٌة وٌستهدؾ سعادة 

 المجتمع وٌدعوه إلى تنقٌة الحٌاة من األشواك .
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 أسلوبأما اسلوبه الشعري : فهو صاؾ رقراق كنفسه تقرأه بثؽور مشرقة وقلوب ٌؽمرها الحب واألمل .هو 

متانه .... كما ٌؽلب على طابع الجمود فهو على  أعماقهالبساطة والوضوح الذي ٌحمل أبعد معانً الحٌاة فً 

لنفس وٌحملها فً نشوة الذهول إلى ٌقبض على الكلمة ذات المضمون النؽمً الذي ٌذٌب ا اللفظة وأصالتها ال

، انه ٌكتب بعقله  الكلمة عند أبً ماضً مقٌدة بالمعنى شؤن الكلمة العلمٌةالسنفونٌات الشعرٌة الخالدة .و عوالم

هذا كل 1مت والتجربة النفسٌة المزلزلة "خلؾ جدران الص باؼترابه ه الٌكتب بوعٌطافه،وانخال بشروده 

 وبه . ماٌخص حٌاته ، وشعره ، واسل

وعلى ضوء ما ذكرناه فإن من القصائد التً نظمها إٌلٌا أبو ماضً نجد الدمعة الخرساء ،  حٌث تعتبر هذه 

واجهها الشاعر،وتعبر بدورها عن صدق التجربة التً تقوم على فكرة األخٌرة من القصص الواقعٌة التً 

 الصراع  بٌن الفناء ، والبقاء و الحٌرة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  911، 111حنا الفاخوري ، مرجع السابق ص 
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   ****************الـــدمــــــــــــعة الخـــــــــــــــرســــــــــــاء  ****************

 ..........................فً الحً ٌبتعث األسى و ٌثٌر ......................سمعت عوٌل النائحات  

 إن البكاء على الشباب مرر......................فً جنح الظالم صبٌة ٌبكن 

 كـــاضبً  أٌقن   أنه     مؤسور  وتلفت مرتاعة  ...................... فتجهمت

 ..خرساء ال تهمً ولٌس تؽور ......................وتحٌرت فً مقلتٌها دمعة  

  وفهم وحسامه مكسور......................فكؤنها بطل تكنفه العدى

 النور و األظالل و الٌجور  ......................وجمت فؤمسى كل شًء واحما 

 حتى كان االرض لٌس تدور     ......................لذهولهاالكون أجمع ذاهل 

 حسن لدٌها و الجمال كثٌر  ......................ال شًء مما  حولنا وامامنا

 وسها النسٌم كؤنه مذعور  ...................... سكت الؽدٌر كؤنما التحؾ الثري 

 الزهراء فٌه قبور   واألنجم ......................و كؤنما الفلك المنور بلقع 

 دور المزاح فضحكها تفكر ......................كانت تمازحنً وتضحك فانتهى

 قالت وقد سلخ ابتسامتها األسى ......................صدق الذي قال الحٌاة ؼرورة 

 فً لحظة و إلى التراب نصٌر ؟  ......................أكذا تموت وتنقضً أحالمنا

 كانت تموج بها المنى وتمور  ......................وتموج دٌدان الثرى فً أكبد

 ومن األنام جالمد وصخور ......................اخٌر إذن منا األلى لم  بولدو

 ومن الشفه مساحق وذرور ......................ومن العٌون مكاحل ومراودة 
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 قصب لوقع الرٌح فٌه صفٌر  ......................من القلوب الخافقات صبابة

 أن الوجود مشوش مبتور ......................وتوقفت فشعرت بعد حدٌثها

 وأنا أحس كؤنً مقرور  ......................الصٌؾ ٌبنفث حره من حولنا 

 لٌلً ولٌس مع الضكوك سرور ......................ساقت إلى قلبً الشكوك فنؽصت

 كالرسم ال عطر وفٌه زهور ......................ت أن ٌؽدو مع الرٌب الهوىوخشٌ

 ملء العٌون ولٌس ثم شعور  ......................ن رائع وكدمٌة المثال حس

 أجسامنا إن الجسوم قشور ......................فؤجبتها لتكن لدٌدان الثرى 

 فلنا إٌاب بعده وتشور ......................ال تجزعً فالموت لٌس  ٌضرنا 

 وٌزول هذا العالم المنظور ......................إنا سنبقى بعد أن ٌمصً الورى

 إال لٌسطع نور  ال ٌنطوي ......................فالحب نور خالد متجدد 

 ال أعٌن ومراشؾ وتحور ......................وبنو الهوى أحالمهم ورإاهم 

 وخال الدجى منا وفٌه بدور ......................فإذا طوتنا األرض عن أزهارها 

 فً ذراها بلبل مسحور  ......................عطارة فسترجعٌن خمٌلة م

 فتهمش إذ ٌشدو وحٌن ٌطر  ......................ٌشدو لها وٌطر فً جنباتها 

 فٌه موح ضاحك و خرٌر  ......................أو جدوال مترقرقا مترنما 
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 فً جناحٌها الضحى الموشور أنا ......................أو ترجعٌن فراشة خطارة . 

     1أبدا تطوؾ فً الربً وتدور "...................... أو نسمة أنا همسها وحفٌفها .

   *شرح الكلــــــــــمات *

 * تجهمت : عبست .

 * وجمت : سكنت وأطرقت 

 * الدٌجور : الظلمة .

 بلقعم : مكان خال .

 مقرور : مصاب بالبرد .

  9الموشور : مجسم من بلور . "
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 مناسبـــــــــــــــــــة القصٌـــــــــــــــــدة :

 الدمعة الخرساء ......... وحٌرة إٌلٌا أبً ماضً أمام البعث بعد الموت : 

الدمعة الخرساء تصور شكوك الشاعر وحٌرته وفقدانه الٌقٌن حول اإلعتقاد بالبعث و الموت و القٌام و 

بمعنٌها وخٌاالتٌها وعاطفتها الساخنة تدخل القارئ فً أجواء من الحزن العمٌق و الشعور النشور . وهً 

بالعبث و الالجدوى و الحٌرة الوجودٌة الشاملة .... وهً فً مناسبة مؤتم لفتاة ماتت فً عمر الزهور وزهرة 

 الما ودرامٌة .الشباب مما ٌمنح األسى و الحزن طابعا أكثر إٌ

قصة واقعٌة تقوم على فكرة الصراع بٌن عوامل البقاء وعوامل الفناء . وشخصٌات هذا الدمعة الخرساء ، 

 الحدث : فتاة مرٌضة ، نائحات ، وشخصٌات اعتبارٌة وهً أشكال من الطبٌعة " 

ٌبدأ الحدث فً شكله القصصً المؤساوي بالنواح لٌال على فتاة تصارع الداء فٌسود المكان الحزن و الهٌاج . 

ٌعة الداء متزملة باآلمها مضطربة ؼامت الدموع فً عٌنها وحبست حرقة األنفاس فً ضلوعها . الفتاة صر

  9الطبٌعة حزٌنة توقفت حركتها وبدت فً كآبة "

ومن كل هذا نجد الشاعر حاول أن ٌستعٌن بكل ماٌملك من صور فنٌة وأخٌلة شعرٌة لٌخفؾ من وقع فاجة 

بؤن هناك حٌاة أخرى ربما ٌعود فٌها جدوال أو عصفورا أو  ب األبدي وٌهب العزاءالموت ولوعة الؽٌا

فراشة أو صفصافة ......... وٌرتاح الشاعر لخواطره ، وٌهب السلوى و العزاء و األمل لمن ٌواسٌها ..... 

ولكنه عندما ٌعاود فراشه وٌراجع كلماته وخٌاالته الشاعرٌة ال ٌقبلها وال ٌركن ؟إلٌها وٌطٌر النوم من عٌنٌه 

  3وال ٌجد فٌها الؽراء و البلسم ، بل هً أشبه بمخدر ٌسكن األلم ول ٌقضً على أسبابه البعٌدة "، 

 النرٌد أن نسترسل فً شرح أكثر ، فالقصٌدة ناطقة بنفسها و الشرح لن ٌصل إلى مستواها . -      
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 مقارنة أسلوبٌة فً قصٌدة الدمعة الخرساء 

كما أسلفنا على ثالث مستوٌات ) صوتً ، تركٌبً ن داللً ( ومن خالل هذه ٌقوم تحلٌل الخطاب الشعري  

الشعرٌة وذلك بإألعتماد على مناهج لؽوٌة حدٌثة تهدؾ بطبٌعة الحال إلى  المستوٌات ندرس بنٌة الموسٌقى

الدراسة العلمٌة الموضوعٌة . وسنحاول بدورنا التركٌز على مستوٌات الثالث لنبنً علٌها تحلٌال أسلوبٌا 

قائما على المالحظة و الدقة كما ٌجب علٌنا أن نكشؾ النقاب عن بعض المسائل و نوضحها حسب كل 

 ى .مستو

 :المستــــــــــــــــــوى الصــــــــــــــــــوتــــــً 

إن المستوى الصوتً ٌشكل عنصرا أساسٌا فً النص الشعري ، إذ هو أحد العناصر المكونة لإلٌقاع فً بنٌة 

 الفنٌة و الجمالٌة .  وإبعادهاالنص ، وهو فً تفاعله مع العناصر األخرى ٌسهم فً تشكٌل الرإٌة الشعرٌة 

و المالحظ فً مكونات البنٌة اإلٌقاعٌة للقصٌدة  ٌجد انها تتشكل من وزن ، وقافٌة ، وكلمات و من هذا نجد 

أن كل قصٌدة تزخر بموسٌقى وإٌقاع عذب ٌشد انتباه القارئ ، وتدفعه لخوض التجربة مع كاتبه ، ولهذا 

الكلمات هً موسٌقى عذبة متآلفة نقول أن الموسٌقى الصوتٌة التً تعتمد على قوة االلفاض و حسن تجاوز 

 الحروؾ ، وهً مما قبلته االذواق السلٌمة و صقلها االستعمال الجٌد . وكل هذا سببه شٌئان : 

  : المتمثلة فً الوزن و القافٌة . الموسٌقى الخارجٌة 

 / تتمثل فً الكلمات  الموسٌقى الداخلٌة

الشعرٌة إنما هو جزء هام فً تشكٌل القصٌدة " الوزن هنا لٌس مجر قالب تصب فٌه التجربة :" الوزن -1

و المتمعن فً عبارات القصٌدة بجد فٌها سمحة ظاهرة من الجد و الرصانة ومن القوة و الجالل . وهذا ما  1

محكمة تفٌض بالشحنات النفسٌة المإثرة ، وكما  ألفاظهجعل الوزن ٌخدم المعنى ودفع بالشاعر أن ٌكون 

مد على مجر الكامل للكشؾ عن مشاعره و عواطفه المجروحة إذ ٌعد بحر الكامل ٌبدو جلٌا أن الشاعر اعت

 من البحور الخلٌلٌة المفردة .

 

 

 

 

 

 مرجع السابق،  9نور الدٌن السد ج
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وسمى بالكامل لكماله فً الحركات ألنه أكثر الشعر حركات الشتمال البٌت التام منه على ثالثٌن حركة 

أما تفعٌالته نجدها قد خٌمت على القصٌدة وأضفت علٌها طابعا من  1ما هو كذلك " ولٌس فً البحور 

لفتاة ماتت فً عز الزهور ، وهذا ما منح  الحزن و الحٌرة الوجودٌة الشاملة . فهً بهذه المناسبة نظمت

ة الشعورٌة األسى و الحزن طابعا أكثر إٌالما و درامٌة . فبواسطة بحر الكامل استطعنا أن نكشؾ عن الحال

لدى الشاعر الذي عبر عن شعوره تعبٌرا واضحا وأصٌال حٌث نجده قد نجح فً نقل إحساسه إلى نفوسنا ، 

وجعلنا نعٌش معه الحالة الشعورٌة ، كما جعلنا نشعر بصدق عواطفه ونحس عمقها وحرارتها  ومادام أن 

صورة الحزن الذي طفق ٌخٌم على  بحر الكامل مإتلؾ التفعٌالت معنى هذا أن طابع الحزن متحد فً رسم

 حٌاة الشاعر النفسٌة .وتتضح تفعٌالته كالتالً :

 متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن ************** متفاعلن متفاعلن

كذلك نجد الشاعر قد استعان بموسٌقى هذا البحر ورسم لنا لوحة فنٌة قائمة بذاتها  استطاع من خاللها 

شعره موحٌا بالتجربة الشعرٌة التً  قرٌحته وجاءالتً مربها ، حٌث جاشت وصؾ حالة الحزن و األسى 

 تاثر بها . 

القافٌة : تعد هذه األخٌرة مظهرا من مظاهر الشعر القدٌم ذات قٌمة صوتٌة داللٌة تستشؾ من تكرارها  

ما وما بٌنهما . فً البٌت الشعري مع الحركات التً قبله إذ تتحدد فً الساكنٌن اآلخرٌن 9وحسن اختبارها ."

 مثال على ذلك . 

 فً الحً ٌبتعث األسى وٌثٌر .  سمعت عوٌل النائحات عشٌة  

 فً الحً ٌبتعث األسى وٌثٌر .  سمعت عوٌل ننائحات عشٌٌن  

///1//1/1/1//1///1//1             /1/1//1///1//1///1/1 / 

 متفاعلن متفاعلن/ متفاعلن/ متفاعلن ***** متفاعلن / متفاعلن/

 تحدٌد القافٌة : ثٌرو 

                /1/ 

 فاعل                  

 

الوفاء * د. فتوح خلٌل " شرح الكافة الشافٌة فً علمً العروض و القافٌة ألبً العرفان محمد بن على الصبان ، دار 1

  111،ص 9111للطباعة ، االسكندرٌة ، ط

ً دٌوان ألبً فراس الحمدانً دراسة صوتٌة و تركٌبٌة  ، المرجع السابق * محمد كركً " خصائص الخطاب الشعري " ف9

  31ص 
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 حٌث نجد هنا أن القافٌة مطلقة وذلك راجع إلى أن حرؾ الوي متحرك 

أما حرؾ الروي فهو الراء وهو صوت لثوي مكرر مجهور متوسط الشدة ٌتسم بالتكرارٌة . ومن معانٌها 

تدل على التحرك و التكرار و الترجٌع كما أنها تدل على الفزع و الخوؾ ومظاهر األضطراب التً تنتاب 

ركا وهو دال على .حٌث نلحظ هنا أن حرؾ الروي قد جاء  متح 1من ٌتعرض لهذه ال حاالت الشعورٌة "

 االضطراب وتشتت األفكار . 

كما نالحظ أن الشاعر عند استعماله بحر الكامل أضحت ال تعبر عن الثبوت وهذا ما ٌبدو واضحا فً  

 ي Mالكلمات األخٌرة من كل بٌت و المتمثلة ؾ

ذ نجد هناك ٌثٌر ، مرٌر ، مؤسور ، تؽور ، مكسور ، الدٌجور، تدور، كثٌر، مذعور،تفكٌر..........( إ

وهو أحد أحرؾ المد) االلؾ ، الواو،الٌاء (وسمً  -تناوبا بٌن الٌاء و الواو ) المعروفة بحرؾ الردؾ( 

بذلك لوقوعه خلؾ الوي كالردؾ خلؾ راكب الدابة وقال النبرٌز " إنما سمً ردفا ألنه ملحق فً التزامه 

أفكار اضطراب وتشتت  سببهاوب وهذا التن -وتحمل مراعاته بالروي فجر مجرى الردؾ للراكب " 

 .  الشاعر

كما نجد من ناحٌة أخرى وظؾ الرابط اإلٌقاعً وهو تردد صوت أو أكثر قبل الفاصلة وهذا الصوت  

  3المتكرر فً الكلمات هو رابط إٌقاعً "

وهذا ماٌبدو واضحا فً تكرار الصوت المتمثل فً حرؾ الراء " فً كل بٌت مثال على ذلك : )  

أخرى نجد الدٌجور..) أما من الجهة  مكسور، النور ، مؤسور، تحٌرت ، خرساء، تؽور،عة ، ٌثٌر،مرتا

تواتر حروؾ الهمس فً القصٌدة وهً " حروؾ عشرة ٌجمعها قولك ) سكت فحثه شخص ( وهو الصوت 

  9الخفً الضعٌؾ ."

 لك: وهذا نجده طاؼٌا على القصٌدة وذلك داللة على أن هناك نبرة حزٌنة . مثال على ذ

 * السٌن ) سمعت ، األسى ، ماسور ، لٌس ، سٌوفهم ، حسامه ،مكسور ، أمسى ، سكت ، النسٌم .....( 

 

 

مكتبة العلم و اإلٌمان للنشر و ، محمد السٌد أحمد الدسوقً "إنتاج المكتوب صوتا ودراسة إٌداع الصوت النص األدبً* 1

 .31،ص 1ط  9119التوزٌع ، 

 . 191ط( ص  ،) د، 9113الموسوعة الثقافٌة العامة علم العروض و القافٌة ، دار الجٌل ، بٌروت * د.رابحً السمر 9

 -*د. عمر عبد الهادي عتٌق ظاهر أسلوبٌة فً القرأن الكرٌم " الترتٌب و الرسم و اإلٌقاع ، عالم الكتب الحدٌث ،أرٌد 3

 .  311، ص 1،ط 9111االردن 

ة الباحثٌن ، دار القصبة للنشر البنوٌة " دراسة تحلٌلٌة ابستمولوجٌة ، جمعٌة االدب لألستاذ* الطٌب دبة " مبادئ اللسانٌات 9

 . 199، الجزائر )د،ط( ، )د،ت( ، ص 
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 سكت ، كانت ، تضحك ، ضحكها ...( الكاؾ : ) ٌبكن ، البكاء ، كالظبً ، فكؤنها  أتكنفه، كل ، الكون ، كؤن 

التاء : سمعت ، عشٌة ، ٌبتعث ، صبٌة ، تجهت ، تلفتت /،مرتاعة ، تحٌرت ، مقلٌتها ، دمعة ، تهمً ، 

 تؽور ، تكنفه ، وجمت ، تدور ، سكت ، التحؾ ، تمازحنً ن تضحك ، انتهى ، تفكٌر ....( 

هافة لهذا نجد اذا تتبعنا هذه االمثلة نجد أن الشاعر حٌن توظٌفه لحروؾ الهمس كانت نفسٌته تتسم بالر 

"الصوت المهموس ٌتصؾ بالرفاهة و الهمس وهما صفتان تبعثان على التامل و التقصً العمٌق لجوانبه 

  1اللؽة "

ولكن الشًء المالحظ  أ القصٌدة ككل تطؽى علٌها حروؾ الهمس فً حالة طؽٌان هذا األخٌر " ٌزداد تؤثٌر 

لك هو التناسق او التجانس فً الكلمات و اختالفها وما ٌمكن مالحظته كذ 9هذا الصوت على حاسة البصر "

 ٌثٌر ،مرٌر، كثٌر، تفكٌر، نصٌر ، صفٌر، ٌطٌر، خرٌر( .فً المعنى . المثال االول : ) 

المثال الثانً : ) صخور ، ذرور ، مبتور ،مقرور ، زهور،شعور،قشور،نشور،المنظور، نور ، نحور 

 ،بدور،مسحور، الموشور، تدور ( .

كلمات تتجانس صوتٌا وتختلؾ داللٌا ، ولكنها تتجاذب و ال تتنافر ومن هنا نجد الشاعر اعتمد نجد هذه ال

 على التجانس الصوتً فً الكلمات االخٌرة من كل بٌت ، وهذا ما كسا الكالم جماال واكسبه جرسا موسٌقٌا .

األتٌة : مثال ) النائحات، كما نجد الشاعر استعمل حروؾ المد وهً " االلؾ اللٌنة " التً فً وسط الكلمات 

 الظالم ، الشباب، مرتاعة ، خرساء ، حسامه ، واجما ، االظالل ، ذاهل ، أمامنا ، لدٌها ، الجمال ، كؤتما ..(

إذا ما تتبعنا كذلك حركة النص الشعري الذي بٌن أٌدٌنا فسنالحظ بؤن ظاهرة التكرار موجودة فً القصٌدة إذ 

 3"مل بلفظها و معناها فً موضوع أخر.اعادة الكلمة أو العبارة أو عدة ج نجد من ناحٌة أخرى التكرار هو

هذا من ناحٌة أما من ناحٌة أخرى نجده ٌقوم على اعادة عنصر معجمً أو ورود مرادؾ له أو شبه مرادؾ 

 ....إذ نجد العناصر فً هذه القصٌدة 

 

 

 

  33، المرجع السابق ، ص * مصطفى السعدانً " البنات األسلوبٌة فً لؽة الشعر العربً 1

  33* مصطفى السعدانً " المرجع نفسه ، ص 9

* شفٌع السٌد " النظم وبناء األسلوبٌة فً البالؼة العربٌة ، دار ؼرٌب للطابعة و النشر والتوزٌع ، القاهر 3

 . 193) د،ط( ص 9111، 
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النص وتماسكه وتخدم الجانب الداللً ألن تكثٌؾ المفردات او شبٌهها عن طرٌق التكرٌر  بنٌةتحافظ على 

ٌعنً بناء الخطاب واعادة تؤكٌده فً كل مرة بهذا االسلوب اللؽوي من المعانً التً تعبر عنها هذه اللؽة 

حمل أكبر طاقة من مصفاة ومركزة فال تسمح للشاعر باستخدام اللفظ إال أن ٌكون هذا اللفظ األوحد الذي ٌ

 1الفعالٌة فً السٌاق الشعري "

 وانطالقا من كل هذا ٌتضح لنا فً هذه القصٌدة نوعان من التكرار : تكرار فً اللفظ وتكرار فً المعنى .

مراود/ جالمد  -ذرور /مكاحل  -الدٌجور/ مساحق -البكاء / االظالل  -تكرار فً المعنى : مثال ) عوٌل  -1

 جمال( ال -صخور / حسن  -

 تكرار فً االلفاظ : مثال : -9

 البٌت االول و البٌت الثانً عشر فً كلمة "األسى" 

البٌت الرابع عشر : هناك تكرار فً كلمة  "تموج"البٌت الرابع عشر و البٌت الثالث و العشرون : هناك 

 تكرار فً كلمة دٌدان الثرى" 

 البٌت الثالثون : تكرار كلمة "ٌشدو"و "ٌطٌر"  

 السادس العشرٌن : تكرار كلمة "نور " البٌت

ة النص  . وذلك باعتباره " اهم مسرب روحً والؽاٌة من هذا هو تؤكٌد المعنى و توضٌحه وكذلك تماسك بٌن

  9تتمها عبره العناصر اللسانٌة  المكونة لخصوصٌة االٌقاع الشعري "

ً و تتمثل فً ذلك فً استخدام الشاعر كما نجد كذلك المحسنات البدٌعٌة تلعب دورا مهما فً الجانب الصوت

 : 

 الجناس : حٌث نجد هذا األخٌر ٌنقسم إلى قسمٌن :  -1

جناس تام ، وؼٌر تام و الذي أعنٌه هنا هو الجناس ؼٌر تام حٌث نجد الشاعر قد وظفه فً القصٌدة و ٌتضح 

 ذلك فً الكلمات :) ذرور ، سرور / قشور / بدور ، تدور ( 

 

 

 

 

 

 

* فتحً رزق الخوالدة تحلٌل الخطاب الشعري " ثنائٌة االنتساق و االنسجام فً دٌوان أحد عشر كوكبا " أزمنة للنشر و 1

  19، ط ، ص 9111التوزٌع ، 

،  9113* د. العربً عمٌش االٌقاع الشعري " ٌحث فً الكشؾ عن آلٌات تركٌب لؽة الشعر ، دار النشر والتوزٌع ، ط 9

  131ص  الجزائر ، -وهران 
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ٌن بٌنهما تضاد فً المعنى و هو مطابقة أو التضاد وهو جمع بٌن لفظمع الطباق وٌسمى كذلك بالالشًء نفسه 

ولكن الطباق الموظؾ فً القصٌدة هو طباق السلب و المتمثل فً فٌما  1نوعان طباق إٌجاب وطباق سلب"

 ٌلً : 

 الداخلٌةعلٌها . وهذا كله دفع بالموسٌقى  التؤكٌدتوضٌح الفكرة و ) النور، الدٌجور/ حر ، مقرور( أثره : هو 

روحة وتنفق مع طبٌعته دون االعتماد على  تالءمقوٌة الجرس  موسٌقاهوضوحا ، لهذا جاءت  أن تزداد

فً نظمها و تنسٌقها وٌجعلها دالة على معناها ومإثرة  األلفاظالصنعة ، حٌث نجد شاعرنا ٌتؤنق فً اختٌار 

 قاها .بموسٌ

تج أن اإلٌقاع هو توازن ٌتسم بالشمول ، فً النص متجذر فً النص الشعري ذي السمات ومن هذا نستن

               9الشاعرٌة ٌتفاعل معه المتلقً تفاعال مبررا خارج دائرة االعتباط "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

،  9111البدٌع " دار الجرر للنشر و التوزٌع ، عمان ، ٌنظر أحمد أبو مجد " الواضح فً البالؼة و البٌان و المعانً و  1

 . 113، ص  1، ط 1931

نواري سعودي أبو زٌد "جدلٌة الحركة و السكون "نحو مقارنة أسلوبٌة لداللٌة البنً فً الخطاب الشعري عند نزار  9

 .  919،ص1، ط 9111للنشر و التوزٌع ، العلمة الجزائر ، القبانً " الؽاضبون " نموذجا ، بٌت الحكمة   
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 التركــــــٌبً  المستــــــــــــــــــوى

المستوى التركٌبً دورا مهما فً النص الشعري وذلك من خالل الدراسة التحلٌلٌة للبنى التركٌبٌة  ٌلعب  

كل هذا ٌتضح من  -القصٌدة  -داخل القصٌدة . وسنحاول بدورنا أن نتبٌن البنٌات االسلوبٌة الطاؼٌة علٌها 

تمد بالدرجة االولى على خالل الدراسة التمحٌصٌة المفصلة داخل العمل الشعري فالتحلٌل االسلوبً ٌع

 االقتراب المقاربة حٌث ٌقوم بدراسة الجمالٌات التركٌبٌة 

 التً ٌرتكز علٌها هذا المستوى ونذكر منها ماٌلى  األلفاظو للولوج داخل القصٌدة ٌجب اوال أن نكشؾ بعض 

وتحقٌق بالؼة الجملة من المعنى المراد  إٌصالالتقدٌم و التؤخٌر : ٌلعب التقدٌم و التؤخٌر دورا بارزا فً  -1

مع الداللة المطلوبة لدى المتكلم و السامع بؽض النظر عن البناء لما ٌتناسب  األلفاظخالل إعادة توزٌع 

  1األصلً الذي ٌشكل فً هذا المبحث ركٌزة أساسٌة ٌمكن العدول عنها لتحقٌق هذا الؽرض "

الظالم . هنا نجد الشاعر أخر المفعول به  * ٌبكٌن فً جنح الظالم صبٌة : أصلها : ٌبكٌن صبٌة فً جنح

  التخصٌص صبٌة و قدم شبه الجملة فً جنح الظالم " و الؽرض من ذلك

* وٌقول فً البٌت نفسه : إن البكاء على الشباب مرٌر . أصلها : إن البكاء مرٌر على الشباب ، فً هذا 

وؼرضه من هذا مراعاة نظم الكالم و  البٌت نجده قد قدم شبه الجملة على الشباب و أخر خبر إن مرٌر "

وقوله كذلك فً البٌت الرابع : وتحٌرت فً مقلتٌها دمعة خرساء ، أصلها  موسٌقاه ) الضرورة الشعرٌة ( .*

أي تخصٌص مكان الدمعة أال وهً المقلة .  التخصٌصتحٌرت دمعة خرساء فً مقلتٌها الؽرض هنا هو 

  ها وأخر الفاعل "دمعة"فالشاعر حاول تقدٌم شبه الجملة فً مقلتٌ

 * البٌت الثامن : الشًء مما حولنا وامامنا ***************حسن لدٌها و الجمال كثٌر .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  13مختار عطٌة المرجع السابق ص 
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شبه  أصلها : الشًء حسن لدٌها مما حولنا وإمامنا . ؼرضه من ذلك االهتمام باألمر المتقدم ،إذ حاول تقدٌم

 الجملة مما حولنا وأمامنا وتؤخٌر الخٌر " حسن " .

الزهراء القبور فٌها و ؼرضه من ذلك مراعاة نظم  األنجم: أنجم الزهراء فٌه قبور ، أصلها  العاشر* البٌت 

 . المبتدأ "قبور" وأخٌرالكالم ، حٌث حول الشاعر هنا تقدٌم الخبر "فٌه " 

ابتسامتها األسى ، أصلها ، قد سلخ األسى ابتسامتها ، و المالحظ فً  * البٌت الثانً عشر : قالت وقد سلخ 

 التخصٌص." وؼرضه من ذلك  األسىهذا البٌت أن إٌلٌا قد قدم المفعول به "ابتسامتها " وأخر الفاعل 

فً لحظة وإلى التراب نصٌر ، أصلها فً لحظة إلى التراب ، ؼرضه الشاعر من ذلك * البٌت الثالث : 

 ،إذ قدم شبه الجملة  إلى التراب "وأخر الفعل "نصٌر" مراعاة نظم الكالم وموسٌقاه أو التخصٌص 

: ساقت إلى قلبً الشكوك ، أصلها ساقت الشكوك قلبً ، حٌث قام الشاعر بتقدٌم * وفً البٌت العشرٌن قوله 

 "الشكوك " وكان ؼرضه من هذا التخصٌص .شبه الجملة إلى قلبً وأخر المفعول به 

وكذا قوله فً البٌت نفسه : ولٌس مع الشكوك سرور ، أصلها مع الشكوك وؼرضه مراعاة الكالم وموسٌقاه 

ا " سرور " وكل هذا وؼٌره وهنا نجد الشاعر قد قدم خبر لٌس مع  الشكوك أخر اسمه) الضرورة الشعرٌة 

كذلك " الحاجة الملحة إلى ذكر المتقدم أشد والعلم  أؼراضهالؽاٌة منه تكمن فً العناٌة و االهتمام ومن بٌن 

  1أعرؾ من الثانً " األولبه أهم وأن ٌكون التؤخر ألٌق بما اتصل من الكالم وأن ٌكون 

الكالم سببا من  وهنا نجد المبرد ٌشٌر فً كثٌر من المواضع إلى اعتبار طول اإلٌجارالحذؾ " هو  -9

 9أسباب الحذؾ أما الفراء فٌشٌر إلى اعتبار اإلٌجاز سببا للحذؾ "

 وسنحاول بدورنا اآلن استخراج بعض مواضٌع الموجودة فً القصٌدة : 

 النائحات عشٌة **** فً الحً ٌبتعث األسى وٌثٌر .ٌثٌر: هناك * ول الشاعر فً البٌت األول : سمعت عوٌل 

 . اإلٌجاز حذؾ واصلها " ٌثٌر الحزن " و الؽرض منه 

 * وقوله كذلك فً البٌت الرابع : تحٌرت فً مقلتٌها دمعة ***** خرساء التهمً ولٌس تؽور .

 

 

 

 

 

 . 91* مختار ، المرجع السابق ، ص1

ظاهرة الحذؾ فً الدرس اللؽوي " الدار الجامعٌة للطباعة و النشر و *ٌنظر طاهر سلٌمان حمود " 9

 .99التوزٌع اإلسكندرٌة )د،ط( ، ) د،ت( ص 
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فً هذا البٌت حذؾ ونحن نقصد العجز منه الذي قال فٌه "ال تهمً " ، أصلها لٌس تهمً وؼرضه اإلٌجاز 

ولٌس هً تؽور ، فهً  أصلهاً كلمة ولٌس تؽور "، ونظم الكالم . وفً العجز نفسه حذؾ ضمٌر " هً " ف

 الشعرٌة (الضرورة )مراعاة نظم الكالم هنا تعود عل على المقلة الؽرض هو 

 * وكذلك قوله فً البٌت السابع : حتى كؤن االرض لٌس تدور .

لٌست تدور ، هنا حذؾ وتمثل فً حذؾ تاء التؤنٌث واسمها واصلها : ولٌست االرض تدور و الؽرض من 

 مراعاة  نظم الكالم )الضرورة الشعرٌة (.ذلك 

والشًء الذي نلحظه فً هذه االبٌات أن ظاهرة الحذؾ للضرورة الشعرٌة ، قد حاول بعض النجاة   

عامة ٌندرج تحت كل منها عدة ألوان فالٌسرا فً ٌرها فً أجناس  -الضرائر جمع ضرورة  -حصرها 

منحصرة فً سبعة أوجه : الزٌادة و النقصان و الحذؾ و التقدٌم و التؤخٌر و االبدال وتؽٌر  وجه االعراب 

 1إلى أوجه أخرى على طرٌق التشبٌه و تؤنٌث المذكر وتذكر المإنث "

ال شًء مما حولنا وأمامنا . أصلها الشًء مما موجد  * وكذلك ٌتجلى الحذؾ فً البٌت الثامن فً العبارة :

 . اإلٌجازحولنا ، ؼرضه 

وكذل قوله فً البٌت الحاد عشر : فً عبارة : كانت تمازحنً وتضحك ، أصلها كانت تمازحنً وتضحك  *

 . اإلٌجازمعً ؼرضه 

ا نموت وتنقضً نموت وتنقضً أحالمنا ، اصلها أهكذ * وفً البٌت الثالث عشر ٌقول الشاعر ، أهكذا

  اإلٌجار .أحالمنا ، والؽرض من الحذؾ هنا هو 

* وقوله كذلك فً البٌت الرابع عشر :تموج دٌدان الثرى ، أصلها وتمج بها دٌدان الثرى و الؽرض من ذلك 

  اإلٌجار .

* وفً البٌت العشرٌن تجلت ظاهرة الحذؾ فً عبارة لٌس مع الشكوك سرور،اصلها لٌس السرور موجود 

 اإلٌجار .مع الشكوك ، ؼرضه من ذلك 

 

 

  91* طاهر سلٌمان حمود ظاهرة الحذؾ فً الدرس اللؽوى " المرجع السابق ، ص1
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وفٌه زهور ، هنا حذؾ الفعل ، أصلها كالرسم  ال عطر * وقوله كذلك فً البٌت الواحد والعشرٌن : كالرسم 

 .  اإلٌجار ال عطرو توجد فٌه زهور و الؽرض منه

 . اإلٌجار وقوله فً البٌت الثانً و العشرون : ملء العٌون ولٌس ثم شعور ، أصلها ٌوجد ثم شعور .ؼرضه 

 اإلٌجار  موجود فً دراها ، ؼرضه و فً البٌت التاسع و العشرون : أنا فً ذراها بلبل مسحور ، وأصلها أنا

لكلمة موجودة ،اصلها أنا موجود فٌه وكذلك قوله فً البٌت الحادي و الثالثٌن : أنا فٌه موج ، وهنا حذؾ 

 .اإلٌجار  ؼرضه من  ذلك  ....

وؼٌر هها كثٌر فؽرض الشاعر من كل هذا أنه حاول إٌجاز العبارة وعدم إطالة الكالم حتى الٌدخل لمتلقً  

من الملل و الضجر . أما من ناحٌة أخرى نجد أن للحذؾ فوائد أخرى تزٌد عن التى ذكرناها أنفا أجواء  فً

تعجٌل المسٌرة وتكثر الفائدة . هذا كل ما  -تسٌر االفكار عند الحاجة  -ومنها : ضٌق المقام عن إطالة الكالم 

 ٌخص الحذؾ .

، حٌث نجد ٌلحظ أن هناك لمسة انزٌاحٌة  -و الذكر  التقدٌم و التؤخٌر ، الحذؾ -ودارس هذه الثنائٌات 

 عدل النمط العادي للؽة .الشاعر قد 

لسنً لقٌت اهتماما كبٌرا فً النقد األأن تلفت انتباهنا و التً نجد بؤنها قد  بإمكانهاولعل أبرز ظاهرة أسلوبٌة 

مصطلح ٌبدو وكؤنه واحد من أكثر المصطلحات  األخٌر، وهذا  األسلوبًالحدٌث هً ظاهرة االنحراؾ 

أن االنحراؾ ٌعد من أهم الظواهر  األسلوبٌنخاصة ، إذ ٌرى بعض النقاد  األسلوبٌةإشكالٌة فً الدراسات 

الشعري عن ؼٌره ألنه عنصر ٌمٌز اللؽة الشعرٌة و ٌمنحها خصوصٌتها وتوهجها  األسلوبالتً ٌمتاز بها 

عادٌة . وذلك بما لالنحراؾ من تؤثٌر جمالً و ٌعد إٌحاثً ولما لهذه الظاهرة عن اللؽة ال تختلؾلؽة خاصة 

  1على أنه انحراؾ عن معٌارها " األسلوبمن أثر فً النص الشعري فقد 

أن نجمل أهم تموضعاته فً قصٌدتنا المعنونة بالدمعة  أالنوبعد أن تطرقنا إلى مفهوم االنزٌاح سنحاول 

والمعروؾ أن من الزمن الماضً أال وهو سمعت. بدأ قصٌدته هاته بفعل الخرساء ،حٌث نجد إٌلٌا قد

الثانً عن النمط العادي ) األول ( فقد انزاح الشاعر فً البٌت و العدول أو الخروج عن المؤلوؾ.االنزٌاح ه

 الذي استهل به القصٌدة و ذلك باستعمال للزمن 
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االفعال : تجهت و  المضارع لألفعال المتجسدة فً الفعل ٌبكٌن وبعد ذلك عاد إلى التواتر الماضً المتمثل فً

تحٌرت فً كل من البٌتٌن الثالث و الرابع . هذا ما ٌتعلق االنزٌاح  التركٌبً دون أن ننسى التقدم و التؤخر ، 

 الجانب التركٌبً  الحذؾ و الذكر لما لهما من عالقة بهذا 

 االنزٌاح الداللً  

أما بالنسبة لإلنزٌاح الداللً فقد تجلى ذلك فً القصٌدة التً بٌن أٌدٌنا ونذكر  على سبٌل المثال : البٌت 

 الخامس الذي قال فٌه الشاعر 

 فكؤنها بطل تكنفه العدى......................وفهم وحسامه مكسور 

اء الداء الذي مسها . فقد شبه الفتاة هذا البٌت فٌه كناٌة عن الضعؾ و الوهن الذي أصاب الفتاة المرٌضة جر 

 بالبطل الذي ٌدخل ساحة الوؼى بسٌؾ أضعؾ من سٌوؾ االعداء فال ٌقدر على مجاراتهم .

* وكذلك قوله فً البٌت التاسع :سكت الؽدٌر : هً استعارة مكنٌة حٌث شبه " الؽدٌر "  باالنسان " فذكر 

 واحتفظ احد لوازمه أال وهو سكت . المشبه و هو الؽدٌر وحذؾ المشبه به و هو االنسان

 ٌمكنه ، والكناٌة، المجاز (  علق بالصور البٌانٌة ) االستعارةو الشًء الذي نلحظه فً الجانب أن كل ما ٌت

 أن ٌدخل فً االنزٌاح الداللً .

لؽة إذن من هذا وذاك نجد بؤن الشاعر فً توظٌفه للنمط االٌحائً قد حاول الخروج عن االستعمال المعهود ل

 . وذلك باعتبار االنزٌاح هو كسر النسق . 

 ومن ناحٌة أخرى نجد محور االختبار و التركٌب حٌث تمثل هذا األخٌر فً : 

 محور االختٌار 

أ/ اختٌار االفعال الماضٌة : ) سمعت ، تجهمت ، تلقتت ،أٌقن ، تحٌرت ، تكنؾ ، وجمت، سكت ، سها ،  

 وقفت ، شعرت ، ساقت ، تؽصت ، خشٌت ، أجابتها ( انتهى ، قالت ، سلخ ، قال ، كانت ، ت

ب/ اختٌار االفعال المضارعة ، ) ٌثٌر ، ٌبتعث، ٌبكٌن ، تهمى، تؽور، تمازحنً ، تضحك ، نموت ، 

تنقضً ، تموج ) مرتٌن (، ٌولدو ، ٌنفث ، أحس ، ٌؽدو ، تجزعً ٌضٌرنا ، ٌمضً ، ٌزول ، ٌنطوي ، 

 ترجعٌن ، تطوى .(  ٌشدو ) مرتٌن ( ، ٌطٌر )مرتٌن ( ،
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ج/ اختٌار االسماء : قدوردت هذه االخٌرة أكثر من مئة وثمانٌن أسم منها النكرة و المعرفة نذكر منها على 

سبٌل المثال ) النائحات ، الحً ، االسى ، جنح ، الظالم ، البكاء ، الشباب ، الظبً مرتاعة مقلتٌها ، عشٌة ، 

دمعة ، خرساء ،بطل مكسور ، شًء واجما ، ذاهل ، كثٌر ، بلقع قبور ، مقرور ، صبٌة ، مرٌر ، ماسور ، 

ؼرور ، احالم ، لحظة أكبد ، حسام ، سٌوؾ ،النور ، العدى ، الدٌجور ن االظالل ، الثرى ، الموت ، 

 جدول ، الكون ، االرض ، النسٌم الفلك ، التراب ، جالمد ، صخور .....

. فكلما كان اختٌار لهما موفق كان تركٌبه متقنا بطبٌعة  األفعالاختٌار لألسماء و لقد نجح إٌلٌا أبو ماضً فً 

.باعتباره الشاعر أٌمجد الرومانسٌة أتى شعره مشحونا بالعاطفة الحزٌنة ، وهذا ٌظهر جلٌا فً األمثلة الحال 

س قد لعبت دورا فً الموجودة أمامنا سواء كانت فعلٌة أم اسمٌة ، كما نجد من ناحٌة أخرى أن حروؾ الهم

إبراز شخصٌة الشاعر ونفسٌته ونخص بالذكر حرؾ التاء و السٌن اللذان تم استحضارهما فً هذه القصٌدة 

سواء من حٌث االفعال أم االسماء مثال : ) سمعت األسى ، مؤسور،لٌس ،  سٌوؾ، حسام، مكسور، أمسى ، 

لحرؾ السٌن وإذا حاولنا تطبٌق هذه  العٌنة على ..........( هذ بالنسبة سكت ،سلخ ، أحس،نسٌم ،   خرساء 

 محور التركٌب نجد : 
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 سمعت                             محور االختٌار                                              

 األسى

 مؤسور 

 لٌس  

 سٌوفهم

 حسام 

 مكسور

 أمسى  

 سكت

 سلخ   

 محور التركٌب                النائحات عشٌة .سمعت عوٌل  -* 

 ٌبتعث األسى.  -*

 أنه مؤسور .-*

 لٌس تؽور . -*

 بسٌوفهم وحسامه مكسور . -*

 أمسى كل شًء واجما . -*

 سكت الؽدٌر . -*

 سلخ باتسامتها األسى . -*
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،دمعة، مقلتٌها ، تحٌرت، سمعت ،عشٌة،  ٌبتعث، صبٌة ،وجمت،  تلفتت، مرتاعة ) أما التاء نجد :

 ،سكت، التحؾ ، تمازحنً ، تضحك ، انتهى ، تفكٌر ـ تؽضت ....(  تكنفه تهمً،تؽور ، 

 محور االختٌار             سمعت 

 عشٌة 

 ٌبتعث

 صبٌة 

 وجمت 

 تلفتت 

 مرتاعة 

 تحٌرت

 مقلتٌها 

 تكنفه

 سكت

 محور التركٌب                                             سمعت عوٌل النائحات عشٌة . -* 

 األسى. ٌبتعث  -*

 .صبٌة ٌبكن فً جنح الظالم  -*

  .وأمس كل شًء واجماوجمت  -*

 .تلفتت مرتاعة  -*

  .مقلتٌهافً  تحٌرت -*

 .العدى تكنفه  -*

 الؽدٌر . سكت-*
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و المالحظ لهذه العٌنات ٌجد أن الشاعر حاول مزج بٌن الجمل العادٌة أي أنه حاول االحتفاظ بالتسلسل 

األسى .. وبٌن الجمل ٌبتعث  -،*العادي للجملة من فعل وفاعل ومفعول به مثل سمعت عوٌل النائحات عشٌة 

انزٌاحا أمثال : ٌبتعث االسى وٌثٌر التً تلعب دورها فً التقدٌم و التؤخٌر و الحذؾ و الذكر أي ما تشكل 

هناك حذؾ واصلها ٌثٌر الحزن وكذلك تحٌرت فً مقلتٌها هنا تقدٌم و تؤخٌر هنا قدم شبه الجملة )فً مقلتٌها 

( وأخر الفاعل ) دمعة ( اصلها تحٌرت دمعة فً مقلتٌها ، سلخ االسى ابتسامتها هنا تقدٌم ما حقه التؤخٌر 

سامتها و أخر الفاعل وهو االسى . ومن هنا نستنتج أن طابع الحزن قد طؽى على حٌث قدم المفعول به وه ابت

ل على انكسار عاطفة  الشاعر . و قارئ هذه القصٌدة سٌكتشؾ أن الجمل االسمٌة قد هذه القصٌدة . وهذا دلٌ

ا تواترت بكثرة و بالخصوص المعرفة منها . وهذا ما أضفى على النص الشعري شٌئا من الوضوح . وهذ

ٌدل على أن نفسٌة الشاعر كانت تتسم باالضطراب و الحٌرة وهذا ما بدا لنا واضحا إن دل على شًء فإن 

 فً أبٌات هذه القصٌدة .

/ محور التركٌب : قً االخٌر ال ٌسعنا القول بؤن قدرة المبدع فً العطاء ال ٌكتمل تركٌبته إال أحسن 9

الجمل القصٌرة  -الدمعة الخرساء  -ضً قد وظؾ فً قصٌدته االختبار أما من ناحٌة أخرى نجد إٌلٌا أبو ما

سواء كانت اسمٌة ام فعلٌة وهذا ما دفع بالقصٌدة أن تكون متناسقة متطابقة ، متخٌرة االلفاظ ، حسنة التؤلٌؾ 

 ، رائعة التصوٌر ، منطقٌة العرض ، تنفذ من العقل و القلب إلى الصمٌم . 

 (  99وردت  أثنتً و اربٌعٌن مرة )االسمٌة نجده قدو فالنسبة للجمل  

 قصب لوقع الرٌح فٌه صفٌر . -*                            .إن البكاء على الباب مرٌر -*

 أن الوجود مشوش مبتور . -أنه مؤسور .                                           * -*

 الصٌؾ ٌنفث حره من حولنا  -بسٌوفهم وحسامه مكسور .                          * -*

 أنا أحس كؤنً مقرور . -لٌس تؽور .                                           * -*

 كؤنً مقرور . -*                             .أمسى كل سًء  واجما   -*

 .لٌس مع الشكوك سرور  -*                          ذاهل لذهولها . الكون أجمع -*

 فٌه زهور . -كؤن األرض لٌس تدور .                             * -*
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 كدمٌه المثال حسن رائع  -ال شًء مما حولنا وأمامنا حسن لدٌها               * -*

 لٌس ثم شعور . -*         الجمال كثٌر .                                 -*

 لتكن دٌدان الثرى أجسمنا .  -كؤنه مذعور .                                         * -*

 إن الجسوم قشور  -كؤنما الفلك لمنور بلقع .                               *-*

 ٌضٌرنا  فالموت لٌس -األنجم الزهراء فٌه قبور .                           * -*

 فلنا إٌاب وبعده نشور .  -كانت تمازحنً                                       * -*

 إنا سنبقى بعد أن ٌمضً الورى .-فضحكها تفكٌر                                       * -*

 فالحب نور خالد متجدد  -إلى التراب نصٌر .                                 * -*

 أنا همسها وحفٌفها . -كانت تموج بها النى وتمور                        * -*

 بنو الهوى أحالمهم ورإاهم . -خٌر إذن منا األلى لم ٌولدوا                        * -*

 وفٌه بدور . -من العٌون مكاحل ومراود                          *-*

 أنا فٌه موج ضاحك وخرٌر . -*               من االنام جالمد وصخور            -*

 أنا فٌه موج ضاحك وخرٌر . -*                 من الشفاه مساحق وذرور .        -*

 أنا فً جنحٌها الضحى و الموشور . -من القلوب الخافقات صبابة .                      * -*

لتً من خاللها قد ٌتشكل انزٌاح ، مثال على ذلك المالحظ للجمل االسمٌة ٌجد بعض الظواهر االسلوبٌة ا

علىذلك : ، من عٌون من االنام من الشفاه ،، من القلوب حٌث بدأ الشاعر بتواتر حرؾ الجر وبعدها نجده 

ٌكسر هذا التواتر فً البٌت الثامن عشر الشًء نفسه فً قوله : فالوت فلنا ، فالحب ، وكذلك نجده فً عبارة 

فٌفها . هنا نجد طؽٌان ، أنا فٌه موج ضاحك ، أنا فً جناحٌها الضحى ، أنا همسها وح أنا فً ضراها بلبل

هذا كل ماٌمكن أن نستخلصه فً الذاتٌة فً هذه االبٌات وكان ٌقصد بذلك إثبات الوجود وفرض النفس . 

 ( .39الجملة االسمٌة . أما بالنسبة للجمل الفعلٌة فنجدها قد تواترت اثنتً وخمسٌن مرة )
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 نموت  -سمعت عوٌل النائحات عشٌة .                          * -*

 تنقضً أحالمنا .  -ٌبتعث االسى                                             * -*

 تموج دٌدان الثرى فً أكبد. -ٌثــــــــــــٌـر.                                            * -*

 تمـــــــــــــــــــوج  -*                           فً جنح الظالم صبٌة . ٌبكن -*

 تمــــــــــــــــــتور . -فتجهت .                                                 * -*

 لم ٌولدوا . -* تلفتت مرتاعة .                                          -*

 فشعرت بعد حدٌثها . -*                                             أٌقن           -*

 ٌنفث حره من حولنا  -تحٌرت فً مقلتٌها                                       * -*

 ساقت إلى قلبً الشكوك  -*                                                  ال تهمً. -*

 فنؽصت لٌلً  -*                                              تكنفه العدى  -*

 خشٌت .-*                                                  وجمت . -*

 أن ٌؽد ومع الرٌب الهوى  -*                                                          تدور  .-*

 فؤجبتها . -*                                            سكت الؽدٌر . -*

 ال تجزعً  -*                                           التحؾ الثرى . -*

 سنبقى  -*                                               سها النسٌم .-*

 أن ٌمضً الورى  -*                                              تمازحنً. -*

 ٌزول هذا العالم المنظور  -*                                                   تضحك. -*

 ال ٌنطوي  -*                                                    فانتهى. -*

 لٌسطع نور . -*                         قالت .-*
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 طوتنا األرض عن أزهارها . -*                           سلخ ابتسامتها األسى .         -*

 فال الدجى منا . -*           صدق .                                          -*

 فسترجعٌن خمٌلة معطارة . -*       قال .                                                -*

 ترجعٌن فراشة خطارة.  -*        ٌشدو ها .                                          -*

 ٌطوؾ فً الذرى .-*         ٌطٌٌر فً جنباتها.                                -*

 تــــــدور . -*           تهمش .                                          -*

 ٌطــــــٌر . -*                                              ٌشدو .        -*

و المالحظ لهذه الجمل ٌجد الؽلبة للجمل الفعلٌة على حساب االخرى ذلك أن الشاعر حاول أن ٌضفً على   

القصٌدة التجدد و الحدوث و االستمرارٌة . كما ال ننكر الدور الذي تلعبه الجمل االسمٌة حٌث نجدها قد 

 تضفً على القصٌدة السكون و الهدوء و االستقرار .

لك ظاهرة التعرٌؾ و التنكٌر قد كان لها حصة كؽٌرها من الثنائٌات السالفة . ونذكر كذومن ناحٌة أخرى  

 معلى سبٌل المثال : 

* االسماء المعرفة : نذكر منها : عوٌل ) معرؾ باإلضافة( النائحات )مضاؾ إلٌه ( ، سٌفهم ) مضاؾ ( هم 

اؾ إلٌه (، البكاء ) معرؾ بؤل ( ، الشباب (. جنح) معرؾ باإلضافة(، الظالم )مضضاؾ إلٌهــــــــــــــــــ)م

) معرؾ بؤل (، الحً ) معرؾ بؤل (،األسى )معرؾ بؤل(، العدى)معرؾ بؤل(الضبً )معرؾ بؤل (، أنه 

ـــــــــــــالهاء )ضمٌر متصل ( مقلتٌها ، ـــــــــــــــــ الهاء )ضمٌر متصل (،المقلة )مضاؾ ( تهمً ــــالٌاء 

 اـــــــــــــــــ الهاء )ضمٌر متصل (، تكنفه ــــــــــــــالهاء )ضمٌر متصل (، )ضمٌر متصل ( ، كؤنه

 (193حٌث نجد أن هذه االخٌرة قد توترت فً القصٌدة خمس وعشرون ومائة مرة) 

( مرة . نذكر البعض منها عشٌة ،صبٌة ،مرٌر ، مرتاعة ، 19أما النكرة فقد وردت هً كذلك ثمان وستٌن )

ة ، خرساء تؽور ، بطل ، مكسور ، شًء ، واجم أجمع ذاهل ، كثٌر ، بلقع ، قبور ؼرور ، م؟أسور ، دمع

 أحالم ، لحظة ، نصٌر ، أكبد.......
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بهذا توضٌح الفكرة على حساب النكرات و أراد و المالحظ لهذه االمثلة ٌرى أن الشاعر أكثر التعرٌفات  

ً وفهمه للنص ، كما نجده ابتعد عن الؽموض و الؽرٌب من االلفاظ هذا ككل ما ٌخص التعرٌؾ و لدى المتلق

 االخٌر على النحو التالً التنكٌر ، أما التذكٌر و التؤنٌث فقد تجلى هذا 

 بالنسبة للتذكٌر  -1

العدى ،بطل النور،مكسور،الشاب،،األسى ،جنح ،الظالم ،مرٌر ،الظبً ،سٌوفهم ، حسامهعوٌل،الحً 

التراب ، ، تفكٌر، االسى ، كون، الجمال ، النسٌم ، مذعور،الؽدٌر،الثرى، الفلك،المنوراالظالل ، الدٌجور، ال

جالمد ، القلوب قصب ، الوجود ، مشوش ، مبتور ، مقرور ، الصٌؾ ، الشكوك ،  األنام،الثرى ظن أكبد، 

، العالم ، المنظور ، الورى ، الحب ، نور سرور ، الرسم ، عطر ، الرتب، الهوى ، عور ، أجسام ، نشور 

، خالد ، متجدد، مراشؾ ، نحور ، الهوى ، الدجى، بدور ، بلبل ، مسحور ، موج ضاحك ، خرٌر ، جدول 

  لها .ا، مترقرق مترنم ، جناحٌها ، الموشور ، همس حفٌؾ ، ؼدٌر ، الكتٌب ، المنثور ، خٌ

إلٌلٌا أبً ماضً أما عن األسماء  -الدمعة الخرساء  -وهذا كان عن األسماء المذكرة المتجلٌة فً القصٌدة 

 المإنثة فهً تتموضع فً اإلشكالٌة التالٌة : 

 أما التؤنٌث : النائحات ،عشٌة،مرتاعة،خرساء،مقلتٌها،دمعة،االرض،الزهراء،الحٌاة،ابتسامة،لحظة،دٌدان -9

 بابة،زهور،دمٌة،أزهار،خمٌلة،معطارة،جنباتها،فراشة،خطارة،نسمة،قناعة،صفصافة،الشفاه،الخافقات،ص

سٌجد أن هناك معاجم متنوعة  -التذكٌر ، التؤنٌث   -هذا كل ماٌتعلق بالتذكٌر و التؤنٌثو المالحظ لهذه األمثلة 

نا أن ندمج هذا منها الخاص بالفرح ومنها الخاص بالحزن وكذلك الحب وؼٌرها كثٌر ، وحاولنا نحن بدور

 المعاجم فً الجانب الداللً هكذا أحسن حتى تتضح الصورة أكثر .
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 داللً ـــــــــــــــــــوى الـــــــــــــــــــــــالمست -4

المستوى الداللً عنصرا مهما فً بناء النص و بواسطته ٌمكن الكشؾ عن المستوٌات إشارٌة و  ٌمثل

وسٌاقٌة إذ نجد على مالحً فً هذا السٌاق ٌقول "أن مجال البحث فً الماهٌة الداللٌة وإجراءاتها تعبٌرٌة 

النزواء داخلها لتحدٌد المكونات ل دٌد معناه االقتراب من هذه النصوصاألسلوبٌة فً الخطاب الشعري الج

التً  األسلوبٌة راءاتاإلجوبلورة تصور داللً نابع من داخلها ٌكون كفٌال بكشؾ طبٌعة كل  األساسٌة

ومن هذه المقولة  1فنً نابع خبرته باللؽة الشعرٌة " وإحساسودراٌة  بمهاراتٌستثمرها الشاعر الجدٌد 

 :  أٌدٌناٌمكن الكشؾ بعض النقاط ذات داللة فً القصٌدة التً بٌن 

ن آهاته وموجها خطابه فً البداٌة نجد الشاعر ٌفتتح بالتفجع و المؤساة فهو عناءه مسترسل بال حدود معبر ع 

من خالل هذه القصٌدة أن ٌرسم لنا لوحة فنٌة قائمة بذاتها تعبر  نجده حاوللمن ٌشاركه مصٌبة الفراق بحٌث 

عن المشاعر المرهفة . كما نجده قد استعان بمظاهر الطبٌعة المختلفة لٌصوغ منها تجربته الشعرٌة وٌبدع 

بة الشعرٌة وعاناها فً وجدانه معاناة صادقة فجاشت قرٌحته فً إنشاء عملة الفنً .فهو بهذا عاٌش التجر

نمطه فً القصٌدة ٌجدها عبارة عن شعر منظوم  فالمتمعنوهذا ما جعل شعره موحٌا بالتجربة الشعرٌة  .

سردي ، وهذا ما ٌظهر جلٌا  حٌن توظٌفه لشخصٌات ثانوٌة اعتبارٌة متمثلة فً الطبٌعة ، كذلك شخصٌات 

المرٌضة و النائحات . حٌث حلول من خالل هذه الشخصٌات أن ٌصؾ لنا مصارعة الفتاة  رئٌسٌة متمثلة فً

فً مقولة  تإكد -المرٌضة  -المرٌضة للداء ، وتوقؾ الطبٌعة مع ترجمة اإلحداث و صراعها لهذا نجدها 

 صرٌحة الحٌاة ؼرور " وتساءل : 

   تراب نصٌر .أكد نموت وتنقضً أحالمنا **************** فً لحظة وإلى ال

 وتموج دٌدان الثرى فً أكبد **************** كانت تموج بها المنى وتمور .

من المالحظ أن الشاعر أبا ماضً ألقى بفلسفته نحو الحٌاة و الموت فً موقؾ دعا إلى إبراز مشاعره 

أنه ٌعانً من  المتمثلة فً الحٌرة و الحزن و الشفقة و العطؾ من خالل هول الفاجعة و قسوتها ال سٌما

  9صراع داخلً و الشكوك تطارده "

 

 

 

للمدلول العربً المعاصر" أبحاث الترجمة و النشر و التوزٌع ،عاصمة  األسلوبً* على مالحً " المجرى 1

 113)د،ت(،ص 1الثقافة العربٌة ، الجزائر ،ط

 99،ص  * أحمد ٌوسؾ خلٌفة البنٌة الدرامٌة فً شعر إٌلٌا أبو ماضً ، المرجع السابق9
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على عدة معاجم لؽوٌة منه الخاص بالطبٌعة ومنه الخاص ومن هنا نجد لشاعر من خالل القصٌدة قد اطلع 

 بالحزن و السرور و األصوات و ؼٌرها كثٌر نذكر منها:

* المعجم الخاص بالسرور أو المسرة : )تمازحنً، تضحك ،سرور ، ضاحك ،الحب( المعجم الخاص 

 بالحزن :)عوٌل،النائحات،ٌبكٌن،البكاء األسى،مرٌر، مرتاعة ، مؤسور ، تحٌرت ، دمعة ( .*المعجم الخاص 

المعجم الخاص بالطبٌعة :)النور،األظالل،الدٌجور،الكون،األرض،النسٌم،الثرى،الفلك،األنجم ، التراب جالمد 

 ، صخور ( .

 . جى (المعجم الخاص باألضواء : )النور ،األظالل ، الدٌجور ، المنور ، الد

 .المعجم الخاص بالحٌوان :)دٌدان ، بلبل ، فراشة ، طٌر( 

 .المعجم الخاص بؤعضاء الجسم )مقلة ، العٌون ، المكاحل ، الشفاه ، القلوب (

 .المعجم الخاص باالصوات )خرٌر خفٌؾ ( 

 )جمال ، عطر،زهور ، معطارة ( .الجمال المعجم الخاص 

 الحٌاة ، الموت ، لٌل ،خالد (. المعجم الخاص بالزمن :)الصٌؾ الوجود ،

نجد هذه الحقول تمازجت فٌما بٌنها وشكلت بدورها نسٌجا شعرٌا مترابطا حققت بذلك وحدة فنٌة .كما 

استطاع الشاعر من خالل هذه الحقول تحقٌق وحدة عضوٌة بٌن األفكار فجاءت محكمة كنسٌج مترابط 

، وذلك باعتبار النص ٌسرد لنا فاجعة الموت و  حٌث ال ٌمكن التصرؾ فً تقدٌم و التؤخٌر ;األجزاء 

الصراع القائم بٌن الفناء و البقاء هذا ما ٌخص المعاجم أما من ناحٌة استخدامه للصور البٌانٌة فنجده أكثر 

 منها وسنحاول ذكر بعضها : 

شحة و مجردة "هً بؤنواعها المختلفة من مرقدر عرفها محمد مفتاح وقالأوال االستعارة : نجد هذه األخٌرة 

و مطلقة فهً تقوم بدور جوهري فً الخطاب والسٌما الشعر بما ثبت فً الجمادات من الحٌاة و التشخٌص 

"1  

 وهذا ما ٌمكن مالحظته فً القصٌدة مثال على ذلك :  

 

 

 

 9113رب ، *محمد مفتاح "تحلٌل الخطاب الشعري استراتجٌة التناص " المركز الثقافً العربً ، الدار البٌضاء المؽ1

 191،ص9،ط
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* البٌت التاسع : نجد "سكت الؽدٌر كؤنما التحؾ الثرى " استعارة مكنٌة حٌث شبه الؽدٌر باإلنسان حٌث ذكر 

 سكت . القرٌنةهو اإلنسان ودلت علٌه المشبه به هو الؽدٌر وحذؾ  المشبه

استعارة مكنٌة حٌث شبه النسٌم باإلنسان حٌث ذكر  * كذلك فً البٌت نفسه :" وسها النسٌم كؤنه مذعور "

 سها  . القرٌنةهو اإلنسان ودلت علٌه المشبه به هو النسٌم  وحذؾ  المشبه

* كذلك  البٌت التاسع عشر : نجد عبارة " الصٌؾ ٌنفث حره " هنا استعارة مكنٌة بحٌث  شبه الصٌؾ 

 .ٌنفث   القرٌنةودلت علٌه  عىاألفهو  المشبه بههو الصٌؾ وحذؾ  المشبهفذكر  باألفعى

أثرها البالؼً هنا تجسٌد المعنى و تقدٌمه فً قالب محسوس كذلك تشخٌص المعنى ورسم صورة محسوسة 

 له تزٌده قوة وتؤثٌرا .

 ثانٌا : الكناٌة  

من لطؾ طبعه وصفت قرٌحته  حٌث تعد وجها من أوجه البٌان / وواد من أودٌة المبدعٌن ال ٌصل إلٌها إال

لإلفصاح عما ٌدور بخلودهم من المعانً ، وٌجٌش  األدباءا جمٌال من طرق التعبٌر الفنً ٌلجؤ إلٌها ٌقوطر

اسم جامع أطلق وأرٌد به الزم معناه مع جواز إرادة ذلك المعنى  -إذن -فً نفوسهم من الخواطر . الكناٌة 

سلوب وتعمٌق الفكرة ، إذ هً فً وهً وسٌلة قوٌة من وسائل التؤثٌر و اإلقناع لها دور بارز فً شحد األ

نقا فنستدعً الشعري جماال أخاذا وسحرا حالال وتكسوه حسنا ورو اإلبداعالصٌاؼة الشعرٌة تضفً على 

االنتباه وتسترق اإلسماع وتهز األلباب و األنفس لجمالها و تتراقص العواطؾ و تتهٌؤ لعناقها وتتحرك 

 تمثلت هذه األخٌرة فً العبارات التالٌة :و 1االحاسٌس مفتونة بجاذبٌتها و مالحقتها "

 *سمعت عوٌل النائحات عشٌة : كنـــــــــــاٌة عن الحزن و االســـى .

 كنـــــــــــاٌة عن الحزن. *وجمت وأمسى كل شًء :

 كنـــــــــــاٌة عن المــــوت  *إلى التراب نصٌر :

   *القلوب الخافقات : كنـــــــــــاٌة عن الــــرعب . 

 

 

 

 

 

* ٌنظر رابح بحوش "اللسانٌات وتطبٌقاتها على الخطاب اشعري "، دار العلوم للنشر و التوزٌع ، عنابة 1

 .  193-199،)د،ط( ،ص 9111،1991،الجزائر ،
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ماضً أبً إٌلٌا ل الخرساء الدمعة قصٌدة فً أسلوبٌة مقاربة                              الثانً الفصل  " 

 

 كنـــــــــــاٌة عن ٌوم القٌامة  فلنا إٌاه وبعده نشور :

الجانب الداللً الخاص بالقصٌدة : حٌث حاولت من خالل هذه األمثلة  هنا نجد الكناٌة قد لعبت دورا مهما فً

 أن نوضح الؽض ونبرز المعنى و اإلتٌان بالدلٌل علٌه وتؤكٌده فً الذهن .

إذ نجد الشاعر استعمله  1ثالثا : المجاز : وهو استعمال اللفظ فً ؼٌر معناه الحقٌقً بٌن المعنى المجازي "

 المعنى فً صورة حسٌة وٌتمثل فً : فً مواضٌع نذكر منها إبراز

 سمعت عوٌل النائحات عشٌة ****************فً الحً ٌبتعث األسى وٌثٌر .

فً الحً " مجاز مرسل عالقة كلٌة فهنا العوٌل لم ٌكن فً الحً كله بل كان فً مكان مخصص من الحً ، 

 ة كلٌة .فهنا نستطٌع القول أن الشاعر حاول ذكر الكل وقصد به الجزء فالعالق

"ٌبكٌن فً جنح الظالم صبٌة " مجاز مرسل عالقة كلٌة فالبكاء لم ٌكن على الظالم كله بل فً جزء من 

 الظالم حٌث نجد الشاعر هنا ذكر الكل و أراد به الجزء فالعالقة كلٌة .

 : التشبٌه : وٌتضح ذلك من خالل األبٌات التالٌة : رابعا 

 وتلفتت مرتاعة ****************كــــااظبً أٌقن أنه مؤسور .* البٌت الثالث:      فتجهمت 

 هنا تشبٌه مرسل ألن األداة قد ذكرت .

 * البٌت العاشر : األنجم الزهراء فٌه قبور . 

 هنا تشبٌه بلٌػ حٌث ٌذكر المشبه و المشبه به فقط 

 المشبه : تمثل فً األنجم / المشبه به : الزهراء / األداة : محذوفة .

 بٌت الحاد عشر : ضحكها تفكٌر* ال

 تشبٌه ألن االداة ووجه الشبه محذوفان .

 أثره : ٌزٌد المعنى و ضوحا و قوة و تؤثٌرا ، وكذلك توضٌح الفكر و التدلٌل على صدقها .

 

 

 

 

  11أحمد المجد " الواضح فً البالؼة و البٌان و المعانً و البدٌع "، الرجع السابق ،ص 
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ماضً أبً إٌلٌا ل الخرساء الدمعة قصٌدة فً أسلوبٌة مقاربة                              الثانً الفصل  " 

 

و من خالل هذه الصور نستطٌع القول أن الشاعر استعان ببعض الجوانب البالؼٌة لنقل إحساسه فجاءت 

قصٌدته معبرة عن عاطفة مستمدة من بٌئته فنلمس الصدق فً التعبٌر عن األحاسٌس و تصوٌرها ونقال ما 

و التصوٌر ومالئمة  بروعة الخٌال األسلوبٌجول بالخاطر وتصوٌر ما ٌحٌط به وتمثٌلها بٌانٌا فامتاز 

 .المعنى . هذا كل ما ٌخص الصور البٌانٌة 

أما من ناحٌة تواتر األفعال فقد تعددت أزمنة األفعال فً هذه القصٌدة مما ٌدل على أن الشاعر كان ٌقصد 

 بعث الحٌوٌة و الحركة فً القصٌدة و ٌتمثل ذلك فً تواتر األفعال الماضٌة و المضارعة بكثرة  مثال 

نجدها فً هذه القصٌدة قد تواترت عشرٌن مرة وهً كالتالً :) سمعت عال الماضٌة :األف -1

ساقت ،تجهمت،تلفتت،أٌقن، تحٌرت،تكنفه ،وجمت،سكت ،سها،انتهى،قالت،سلخ،قال،كانت،توقفت،شعرت،

 تؽصت ،خشٌت، أجبتها .(

قد تواترت ثمانٌة و عشرٌن وهً كالتالً )ٌبتعث ،ٌثٌر  األخٌرةنجد هذه المضارعة :  األفعال  -9

،ٌبكٌن،تهمً،تؽور،تدور،تمازحنً تضحك، نموت ،تنقضً،تموج،تموح،ٌولدوا،ٌنفث ،أحس،ٌؽدو ،تجزعً 

 .(، ٌضٌرنا،ٌزول ،ٌنطوي، ٌشدو،ٌطٌر، تهمش ،ٌشدو،ٌطٌر،ترجعٌن ،تطوؾ 

أن الشاعر أراد أن ٌضفً على القصٌدة الحركة و الواضح هنا أن الؽلبة لألفعال المضارعة وهذا داللة على 

الحٌوٌة فاستعماله ٌدل على إدراك الواقع المعاش ،وهذا اإلدراك هو الذي ساعده على جعل أحاسٌسه مرهفة 

سهلة االنكسار و التؤثر. وكل هذا ال ٌعنً أن األفعال الماضٌة ال تلعب دورها بل العكس ألن هذه األخٌرة قد 

لتضفً علٌها طابعا قصصٌا ، ومن الشائع أن نعلم أن القصة ٌجب أن ٌتوفر فٌها حٌز  وردت فً القصٌدة

الزمان الذي ٌوحً بؤن الشاعر ٌقص أحداث ومن هذا على رؼم قلة األفعال الماضٌة ٌمكن أن نقول أن فعل 

 الماضً له أوقع من الفعل المضارع .هذا من ناحٌة األفعال الواردة فً القصٌدة .

ولنا أن نكتشؾ المنهج الذي أتبعه إٌلٌا أبو ماضً فً هذه القصٌدة هو منهج فً الشكل الدرامً أما إذا حا

عدٌدة بٌن كل عناصر بنٌة القصٌدة ظهرت فً التقابل )بمعناه العام  تواترت"أي أن جوهره الصراعً ولد 

 .  4 "كل هذا أدى بطبٌعة الحال إلى نمو القصٌدة فضائٌا وزمنٌا  األفعال( وتكرار صٌغ 

 

 

 

 

1 
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ماضً أبً إٌلٌا ل الخرساء الدمعة قصٌدة فً أسلوبٌة مقاربة                              الثانً الفصل  " 

 

أو أنه آمن بٌوم القٌامة إٌمانا أكٌد -باعتباره مسٌحٌا  -ومن هنا نجد القصٌدة قد صورت لن "حٌرة الشاعر 

لتزعزعت الشكوك و الهواجس و ألراح نفسه وعرؾ برد الٌقٌن فاألٌمان باهلل وحده ال ٌكفً بل البد من 

وضرورة عقلٌة وأخالقٌة وبدونه لن اإلٌمان باهلل و الٌوم األخر معا فهذا اإلٌمان ضرورة نفسٌة وروحٌة 

 . 1ٌكون هناك معنى للضمٌر ومعنى للحٌاة ، والبعث و الحٌرة و الشقاء و الحمد هللا على نعمة اإلسالم" 

معرفة بنٌاته  الذي من خالله استطعنا الكشؾ عن خباٌا النص وذلك من خالل -وخالصة هذا التحلٌل 

استطاع أن ٌفرض وجوده فً الساحة  األسلوبًالقول هنا أن التحلٌل ٌمكن  -التركٌبٌة و الداللٌة و الصوتٌة 

النقدٌة . ومن هنا نستطٌع القول : إن تحلٌل الخطاب الذي نإسس له ٌتطلب منا التحول خالل عملٌة التحلٌل 

وراء تلك  من دراسة )المعلوم( فً ظاهرة اللؽوٌة الواعٌة ) الشكل الخارجً للملفوظ( . إلى دراسة ما

) النص ( إلى باطن )  ٌة إلى البنٌة العمٌقة عن الظاهرة) المجهولة ( ومن البنٌة السطح اللؽوٌةهرة الظا

 الخطاب( .
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ٚخبرّخ اٌخبرّخ ٚٔظشا ٌّب دٌذ ػ١ٍٗ اٌذساعبد اٌؾذ٠ضخ ٔغزٕزظ أْ ػٍُ األعٍٛة ٘ٛ ػٍُ ؽذ٠ش إٌؾأح ٔؾأ 

ِغزّذ عزٚسٖ ِٓ اٌجالغخ اٌمذ٠ّخ . فٙٛ فٟ ٘زا اٌؾبٌخ ٠ّىٓ أْ ٕٔؼزٗ  غشث١١ٓٚرشػشع ػٍٝ ٠ذ ثبؽض١ٓ 

ثبٌجالغخ اٌؾذ٠ضخ  وّب أٔٗ ٠ؼذ اٌٛس٠ش اٌؾشػٟ ٌٍجالغخ ، ٚٔظشا الػزجبسٖ ػٍّب ٚفف١ب عبء ِؾشٚػٕب ِزٕٛػب 

ثٟ ثخطخ رغ١ش ػٍٝ ؽغت ِب رفزشمٗ هج١ؼخ اٌجؾش رٌه ساعغ ئٌٝ ػٕٛاْ ِزوشرٕب اٌّؼٕٛٔخ ثبٌزؾ١ًٍ األعٍٛ

 ٌٍخطبة اٌؾؼشٞ ، ٚ٘زا ِب عؼً ثؾضٕب عبِؼب ث١ٓ إٌظشٞ ٚ اٌزطج١مٟ 

أٚال : اٌغبٔت إٌظشٞ ٚئْ فؼ اٌمٛي اٌفقً األٚي اٌزٞ عبء ِؼْٕٛ ثّؼب١٠ش اٌزؾ١ًٍ األعٍٛثٟ ٌٍخطبة 

، ؽ١ش اؽزٜٛ ٘زا األخ١ش ػٍٝ ِجؾض١ٓ :اٌّجؾش األٚي : ِؼب٠ش اٌزؾ١ًٍ األعٍٛثٟ ٌٍخطبة األعٍٛثٟ  األدثٟ

ٌغشدٞ ئر ٔغزٕزظ فٟ ٘زا اٌّجؾش أْ إٌـ اٌغشدٞ ٠ؼذ ِٓ أثشص إٌقٛؿ األدث١خ فٙٛ فٓ أدثٟ ٌٗ ِٛلؼٗ ا

اٌزٞ ١ّ٠ضٖ ػٓ غ١ٗ ثبإلمبفخ ئٌٝ أٔٗ لذ ٌفذ أزجبٖ أوضش ِٓ ٔبلذ عٛاء وبْ غشث١ب أَ ػشث١ب فجبٌٕغجخ ٌٍغشة 

اٌؼشة فٕغذ ؽ١ّذ ٌؾ١ّذأٟ  اٌزٞ  ٔغذ ثبؽض١ٓ ، ع١ٌٛب وش٠غز١فب ، ٚرٛدسٚف ، فالد١ِشثشٚة ٚغ١شُ٘ أِب

أْ ِالِؼ رأصشٖ ثبٌغشة وبٔذ  -لذَ اعزٙبداد ِٛفمخ فٟ ٘زا اٌّغبي غ١ش أْ اٌؾٟء اٌّالؽع * فٟ وزبثبرٗ 

ثبد٠خ فٟ أػّبٌٗ ، ِٚٓ ٘زا ٚران ٔغزٕزظ أْ ٌٍغشد أ١ّ٘خ وج١شح ِٚٛلؼٙب ٠ؾزٍٗ ثبٌٕغجخ ٌزؾ١ًٍ اٌخطبة وّب 

١ٙب ٘زا األخ١ش اٌّزّضٍخ فٟ : اٌزفبػً إٌقٟ أٔٛاػٗ ٚأؽىبٌٗ ِٚغز٠ٛبرٗ . ال ٕٔغٝ اٌّؼب٠ش اٌزٟ اسرىض ػٍ

 ٚوزا اٌقٛسح ٚ اٌزشو١ت ٚ اإل٠مبع . 

وبْ ثّضبثخ عغش اٌؼجٛس ئٌٝ اٌؾك اٌضبٟٔ أال ٚ٘ٛ  -اٌخطبة اٌغشدٞ  -ٚوّب أؽشٔب عبثمب فٟ اٌّمذِخ أٔٗ 

ّٛػخ ِٓ اٌّخطو ٚ اٌّؼب٠ش .فبٌٕغجخ ٌٍخطبة اٌؾؼشٞ ، ؽ١ش اؽزٜٛ ػٍٝ ِغ األعٍٛثِٟؼب٠ش اٌزؾ١ًٍ 

 ٌٍّخطو ٔغذ سوضد ػٍٝ صالس ػٕبفش ٟٚ٘:

 أْ ٠ىْٛ اٌجبؽش أٚ اٌذاسط ػبٌّب ثأْ اٌّٛمٛع عذ٠ش ثبٌذساعخ 1

أْ ٠مَٛ اٌجبؽش ِٓ خالي إٌـ ِالؽظخ اٌزغبٚصاد إٌق١خ ٚرغغ١ٍٙب ثٙذف اٌٛلٛف ػٍٝ ِذٜ ؽ١ٛع  2

ثزغضٞء إٌـ ئٌٝ ػٕبفش ، صُ رفى١ه ٘زٖ اٌؼٕبفش ئٌٝ  أٚ ٔذسرٙب ، ٠ٚىْٛ رٌه األعٍٛث١خاٌظب٘شح 

 عض٠ئبد ٚرؾ١ٍٍٙب ٌغ٠ٛب .

 إٌز١غخ اٌزٟ ٠زٛفً ئ١ٌٙب اٌجبؽش ِٓ خالي ٘زٖ اٌذساعخ .  3

 أَ اٌّؼب٠ش فزّضٍذ ٟ٘ وزٌه فٟ صالس ِغز٠ٛبد أي ٟٚ٘ : 

 

 

 

 

 

 

 



 داخً اٌمق١ذح  اإل٠مبع/ اٌقٛرٟ : ٠ٚؾىً ػٕقشا ِّٙب فٟ رى٠ٛٓ 1

 و١جٟ : اٌزٞ ٠ّضً دٚسٖ فٟ دساعخ اٌج١ٕخ اٌزشو١ج١خ ٚهش٠مخ أزظبِٙب ./اٌزش2

 / اٌذالٌٟ : اٌزٞ ٠ٙزُ ثذساعخ اٌّؼٕٝ اٌٍغٛٞ ػٍٝ فؼ١ذ اٌّفشداد ٚ اٌزشاو١ت .3

  األٚي٠خـ اٌفقً  ٚ٘زا وً ِب

ثبالػزّبد ػٍّب ٠مَٛ ثذساعخ إٌقٛؿ دساعخ ٚفف١خ رؾ١ٍ١ٍخ لّٕب  األعٍٛث١خأِب اٌفقً اٌضبٟٔ : فجبػزجبس 

 ٘زٖ 

 األعٍٛث١خاٌّغز٠ٛبد)اٌقٛرٟ ،اٌزشو١ت اٌذالٌٟ( ٚرطج١مٙب فٟ ٘زا اٌفقً ) اٌزطج١مٟ ( ٚرٌه ساعغ ئٌٝ أْ  

 ٘ٛ اٌزمشة ِٓ إٌقٛؿ ٚ اٌزأص١ش ػٍٝ اٌّزٍمٟ . ِٚٓ ٘زا ٔغزخٍـ :  األٚي٘ذفٙب 

ش وبًِ ٚ رفؼ١الرٗ اٌّزغغذح أ/  اٌّغزٜٛ اٌقٛرٟ : لذ رٛفٍٕب ئٌٝ أْ اٌجؾش اٌّغزؼًّ فٟ اٌمق١ذح ٘ٛ ثؾ

ئٌٝ  ثبإلمبفخفٟ ِزفبػٍٓ ، ِزفبػٍٓ  ، ِزفبػٍٓ  ٚوزا هغ١بْ ؽشٚف اٌّٙظ ٚدالالرٗ ػٍٝ أىغبس اٌؼبهفخ  

ِب ٠غّٝ ثبٌزؾبوً اٌّٛسفٌٛٛط اٌزٞ ٌؼت دٚسٖ فٟ إٌـ اٌؾؼشٞ ،ٚاعزؾنبس اٌؾبػش ٌٙزٖ اٌؼٕبفش د١ًٌ 

 ػٍٝ سغجخ فٟ ئمفبء ٌّغخ ئ٠مبػ١خ سٔبٔخ .

/ اٌّغزٜٛ اٌزشو١جٟ : اعزخٍقٕب ف١ٗ ؽنٛس اٌغبٔت اٌجالغٟ ثىضشح ِزّضال فٟ اٌزمذ٠ُ ٚاٌزأخ١ش ،ٚاٌؾزف ة

ٚ اٌزوش ،اٌزؼش٠ف ٚ اٌزٕى١ش ٚاٌزأ١ٔش،ثبإلمبفخ ئٌٝ االٔض٠بػ ِٚب ٌٗ ِٓ دٚس فٟ ؽذ أزجبٖ اٌمبسئ أٚ اٌّزٍمٟ 

 ٕ٘ب ، إلمفبئٙب ػٍٝ اٌمق١ذح ٌّغخ ثالغ١خ عّب١ٌخ . األعذثؾ١ش أخزد ٘زٖ اٌضٕبئ١بد ؽقخ ;

ط/ اٌّغزٜٛ اٌذالٌٟ : ٔغزٕزظ ٕ٘ب أْ ٘زا ؽبٚي دساعخ ِفشداد اٌمق١ذح ، ٚرٌه ِٓ خالي اعزخشاط 

اٌّؼبعُ اٌّغزؼٍّخ ف١ٙب ، ٚوزا اٌقٛس اٌج١ب١ٔخ اٌزٟ ٌؼجذ دٚس٘ب فٟ ٘زا اٌؾمً اٌّزّضً : االعزؼبسح ، اٌىٕب٠خ 

ج١ٗ ، دْٚ أْ ٕٔغٝ دالٌخ األفؼبي اٌطبغ١خ ػٍٝ اٌمق١ذح اٌزٟ ِٓ خالٌٙب اوزؾفٕب هبثؼٙب ، اٌّغبص ، اٌزؾ

فٟ ٘ذٖ اٌؾبٌخ ؽبٌٚذ أْ ٔمَٛ ثٙزٖ اٌّّٙخ ِٓ  - فبألعٍٛث١خئرْ   عٕبثزٗاٌمققٟ اٌزٞ وبْ ِخزف١ب رؾذ 

ػٍُ اعزطبع  ١خاألعٍٛث ئ٠ّْىٓ اٌمٛي  األخ١شأعً وؾف إٌمبة ػٓ ثؼل اٌّغبئً اٌؼبٌمخ ٚرٛم١ؾٙب ٚفٟ 

 وبٌغ١ّبئ١بد ٚغ١ش٘ب . شٜخاأل٠فشك ٚعٛدٖ فٟ اٌغبؽخ إٌمذ٠خ ِضٍٗ ِضً ثبلٟ اٌؼٍَٛ  أْ

 

 

 

 

 

 

 



 لبئّخ اٌّقبدس ٚ اٌّشاعغ  

 *اٌمشآْ اٌىش٠ُ 

 اٌّـــــــــــــقبدس : 

ٚرؾ١ًٍ اٌخطبة " دساعخ فٟ إٌمذ اٌؼشثٟ اٌؾذ٠ش ، رؾ١ًٍ اٌخطبة  األعٍٛث١خ* ٔٛس اٌذ٠ٓ اٌغذ " 1

  1اٌؾؼشٞ ٚ اٌغشدٞ ، داس ِ٘ٛٗ ٌٍٕؾش ٚ اٌزٛص٠غ ، اٌغضائش ، ط

 ساثؼ ثؾٛػ"األعٍٛث١خ ٚرؾ١ًٍ اٌخطبة "ِٕؾٛساد عبِؼ١خ ثبعٟ ِخزبس،ػٕبثخ،اٌغضائش،)د،د(،)د،ه(   * 2

ٌزشاو١ت ث١ٓ اٌجالغخ ٚ األعٍٛث١خ"،داسا ٌٛفبء ٌذ١ٔب اٌطجبػخ * د.ِخزبس ػط١خ اٌزمذ٠ُ ٚ اٌزأخ١ش ِٚجبؽش ا 3

 ،)د،ه( .2005، اإلعىٕذس٠خ ،ٚ إٌؾش

 اٌّـــــــــــــشاعغ  

 ثبٌؼــــشث١خ  -* أ

* أؽّذ أثٛ اٌّغذ اٌٛامؼ "فٟ اٌجالغخ ٚ اٌج١بْ ٚاٌّؼبٟٔ ٚ اٌجذ٠غ " ، داس اٌغ١ً ٌٍٕؾش ٚ اٌزٛص٠غ ، ػّبْ 4

  1،ه 1431 -َ  2010، 

 1، ه1996ِجبدئ اٌٍغ١ٕبد" داس اٌفىش ،دِؾك ، عٛس٠ب ،  3* أؽّذ ِؾّذ لذٚس 5

ّشاغٟ "ػٍَٛ اٌجالغخ ٚ اٌج١بْ ٚ ٌجغذ٠غ " ،داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ ، ث١شٚد ،ٌجٕبْ * أؽّذ ِقطفٝ ا6ٌ

  1،ه  1993-1431

اٌطجبػخ ٚ إٌؾش ٚ *أؽّذ ٠ٛعف خ١ٍفخ "اٌج١ٕخ اٌذسا١ِخ فٟ اٌؾؼش ئ١ٍ٠ب اثٛ ِبمٟ ،داس س اٌٛفبء ٌذ٠ٕب 7

  1،ه  2004اٌزٛص٠غ ، اعىٕذس٠خ ، 

* ادس٠ظ اٌمقٛسٞ" اعٍٛث١خ اٌشٚا٠خ " ِمبسثخ اعٍٛث١خ ٌشٚا٠خ صلبق اٌّذق ٌٕغ١ت ِؾفٛظ ، ػبٌُ اٌىزت 8

 1،ه2008اٌؾذ٠ش ، أس٠ذ ، االسدْ 

ت ٌٍٕؾش ٚ * اٌؼشثٟ ػ١ّؼ " اال٠مبع اٌؾؼشٞ " ثؾش فٟ اٌىؾف ػٓ آ١ٌبد رشو١ت ٌغخ اٌؾؼش،داس االد9٠

 ، ٚ٘شاْ اٌغضائش . 2005اٌزٛص٠غ ، ه 

* اٌط١ت دثخ " ِجبدئ اٌٍغ١ٕبد اٌج٠ٛ١ٕخ " دساعخ رؾ١ٍ١ٍخ اثغزغٌّٛٛع١خ ،عّؼ١خ ا٢داة ٌألعبرزح 10

 اٌجبؽض١ٓ ،داس اٌمقجخ ٌٍٕؾش اٌغضائش ،،)د،د(،)د،ه(  .

، اٌزقذ٠ش د.عبِٟ د٘بْ ، د٠ٛاْ ئ١ٍ٠ب أثٛ ِبمٟ " رمذ٠ُ عجشاْ خ١ًٍ عجشاْ  "* ئ١ٍ٠ب اثٛ ِبمٟ 11

 اٌذساعخ اٌؾبػش اٌفم١ذ ص١٘ش ١ِشصا ،داس اٌؼٛدح ،)د،د(،)د،ه(  .

 1،ه1999* ؽغش اٌؼبفٟ "ؽشػ د٠ٛاْ ئ١ٍ٠ب أثٛ ِبمٟ " داس اٌفىش اٌؼشثٟ ، ث١شٚد ٌجٕبْ ، 12

، اٌّشوض اٌضمبفٟ اٌؼشثٟ اٌذاس   * د.ؽ١ّذ ٌؾ١ّذأٟ "ث١ٕخ إٌـ اٌغشدٞ " ِٓ ِٕظٛس إٌمذ االدث13ٟ

 1ه 1991اٌج١نبء ، اٌّغشة ، ث١شٚد ٌجٕبْ ، 



 * ؽٕب اٌفبخٛسٞ " اٌغبِغ فٟ ربس٠خ االدة اٌؼشثٟ " داس اٌغ١ً ث١شٚد ٌجٕبْ ،،)د،د(،)د،ه(  14

 ،)د،د( 2005ث١شٚد ٌجٕبْ  داس اٌغ١ًاٌؼبِخ "ػٍُ اٌؼشٚك ٚ اٌضمبفخ،اٌّٛعٛػخ اٌضمبف١خ *ساثؼ اٌغّش"15

* ص٠بثؼ ثؾٛػ " اٌٍغب١ٔبد ٚرطج١مبرٙب ػٍٝ اٌخطبة اٌؾؼشٞ " ، داس اٌؼٍَٛ ٌٍٕؾش ٚ اٌزٛص٠غ ، ػٕبثخ ، 16

  .(،)د،ه(1427-2006اٌغضائش ، 

 .،)د،ه( 1429َ، 2008* ص٠ٓ وبًِ اٌخ٠ٛغىٟ " األفٛاد اٌٍغ٠ٛخ" ، داس ٌّؼشفخ اٌغبِؼ١خ ،17

اٌجالغخ داس ٌذ٠ٕب ٚ اٌطجبػخ ٚ  دساعبد فٟ ربس٠خ* ص٠ٓ وبًِ اٌخ٠ٛغىٟ،ِؾّذ ِقطفٝ أثٛؽٛاسة" 18

 .1،ه2004إٌؾش ، اعىٕذس٠خ ،

اٌمققٟ ،داس اٌىٕذٞ ٌٍٕؾش ٚ  األدةفٟ  رى١ٕ٠ٛخ ث٠ٛ١ٕخ* ع١ٍّبْ وبفذ "اٌّٛمٛع ٚ اٌغشد " ِمبسثخ 19

 .،)د،ه( 2002اٌزٛص٠غ ، االسدْ ،

بع ٚٔظش٠خ اٌّؼشفخ " ،داس اٌىزت االعزّ* ع١ّش عؼ١ذ اٌؾغبصٞ " ِؼغُ اٌّقطٍؾبد فٟ ػٍُ إٌفظ ٚ 20

 . 1،ه1426-2005اٌؼب١ٌّخ ، ث١شٚد ٌجٕبْ ،

٠بد ٔغ١ت اٌى١الٟٔ ، داس اٌىزت اٌؾذ٠ش ، أس٠ذ ، ا* ؽش٠ف ؽج١ٍخ "اٌخطبة اٌشٚائٟ " دساعخ فٟ س21ٚ

 1ه 1431-2010االسدْ ،

 شفيع السيد 

اٌغش٠ت ٌٍطجبػخ ٚ إٌؾش ٚ اٌزٛص٠غ ، اٌمب٘شح ، داس * إٌظُ ٚثٕبء األعٍٛث١خ فٟ اٌجالغخ اٌؼشث١خ " 22

 ، )د،ه (. 2006،

 ، اٌمب٘شح )د،ه( ا٢داةفٟ اٌجالغخ اٌؼشث١خ " داس  األعٍٛث١خثٕبء ٚ* إٌظُ 23

ِٓ اٌضٚا٠ب ئٌٝ اٌذٚائش " دساعخ ل١ٌٍٛٛع١خ ،داس إٌؾش ِىزجخ  األعٍٛث١خ* ؽٛلٟ ػٍٟ ص٘شح " عزٚس 24

 )د،د(،)د،ه(..ا٢داة ، اٌمب٘شح 

ٌغخ اٌغشد فٟ سٚا٠بد ػجذ اٌشؽّبْ ١ِٕف ،اٌّشوض اٌضمبفٟ اٌؼشثٟ ، اٌذاس  * فبٌؼ ئثشا١ُ٘ "فنبء25

 1،ه2003اٌج١نبء ، اٌّغشة 

 ،)د،ه(.2003* فبٌؼ ثٍؼ١ذ "دسٚط فٟ اٌٍغب١ٔبد اٌزطج١م١خ "داس ِ٘ٛخ اٌغضائش ،26

* هب٘ش ع١ٍّبْ ؽّٛد "ظب٘شح اٌؾزف فٟ اٌذسط اٌٍغٛٞ " اٌذاس اٌغبِؼ١خ ٌٍطجبػخ ٚ إٌؾش ٚ اٌزٛص٠غ 27

 ، )د،د(،)د،ه(. اإلعىٕذس٠خ، 

 .)د،د(.4،ه3" داس اٌّؼشف ثّقش اٌمب٘شح طألسثؼبء * هٗ ؽغ١ٓ "ؽذ٠ضب28

اٌىزت اٌٛه١ٕخ ثٕغبصٞ ،١ٌج١ب ، * ػجذ اٌغالَ اٌّغذٞ " األعٍٛة ٚ األعٍٛث١خ" داس اٌىزت اٌّزغّذح ، داس 29

  5،ه 2006



* ػجذ اٌغفبس ؽبِذ ٘الي "اٌقٛر١بد اٌٍغ٠ٛخ " دساعخ رطج١م١خ ػٍٝ أفٛاد اٌٍغخ ، داس اٌىزبة ، 30

 د،ه(.،)1430 -َ 2009اٌمب٘شح ْ 

اٌغشد االدثٟ " دساعبد ِٕؾٛساد ئرؾبد وزبة اٌّغشة ،اٌشثبه ، * ػجذ هللا اٌؾش٠شٞ " هشائك رؾ١ًٍ 31

      1،ه1992

* ػجذ اٌّبٌه ِشربك "ث١ٕخ اٌخطبة اٌؾؼشٞ دساعخ رؾش٠ؾ١خ أؽغبْ ١ٕ١ّ٠خ ، داس اٌؾذاصخ ،ث١شٚد 32

 1،ه 1986ٌجٕبْ ،

* ػجذ اٌٙبدٞ اثٓ ظبفش اٌؾٙشٞ "اعزشار١غ١بد اٌخطبة ِمبسثخ ٌغ٠ٛخ رذا١ٌٚخ داس اٌىزت اٌغذ٠ذ 33

 اٌّزؾذ)د،د(،)د،ه(. 

ة ٚو١ف ٔؾٍٍٗ " ، اٌإعغخ اٌغبِؼ١خ ٌٍذساعبد ٚ إٌؾش ٚ اٌزٛص٠غ * ػجذ اٌٛاعغ اٌؾ١ّش " ِب اٌخطب34

  1،ه 1430-َ 2009،

* ػٍٟ عؼفش ػالق "اٌذالٌخ اٌّشئ١خ فٟ ؽؼش٠خ اٌمق١ذح اٌؾذ٠ضخ "داس اٌؾشٚق ٌٍٕؾش ٚ اٌزٛص٠غ ، ػّبْ 35

  1ه 2002، األسدْ ،

ٚ إٌؾش ٚ ٌٍّذاٚي اٌؾؼشٞ اٌؼشثٟ اٌّؼبفش " ،أثؾبس ٌٍزشعّخ  األعٍٛثٟ* ػٍٟ ِالؽٟ "اٌّغشٜ 36

 1اٌزٛص٠غ ، ػبفّخ اٌضمبفخ ، اٌغضائش ،)د،د(ه

" ظٛا٘ش أعٍٛث١خ فٟ اٌمشأْ اٌىش٠ُ " اٌزشر١ت ؟، اٌشعُ ، االلبع . ػبٌُ اٌىزت * ػّش ػجذ اٌٙبدٞ ػز١ك37

 1ه 2010اٌؾذ٠ش ،أسثذ ، االسدْ ،

عبو١غْٛ" دساعخ ٚٔقٛؿ ، اٌّإعغخ اٌغبِؼ١خ  ػٕذ سِٚبْ األٌغ١ٕخ * فبهّخ هجبي ثشوخ إٌظش٠خ38

 ٌٍذساعخ ٚ إٌؾش ٚ اٌزٛص٠غ ، ث١شٚد ٌجٕبْ ،)د،د(،)د،ه(.

 * فزؼ هللا ع١ٍّبْ "األعٍٛث١خ ِذخً ٔظشٞ ٚدساعخ رطج١م١خ " ِىزجخ ا٢داة ، اٌمب٘شح ،ِقش،)د،ه(.39

ٚ االٔغغبَ فٟ د٠ٛاْ أؽذ ػؾش وٛوجب  األٔغبقخ *فزؾٟ سصق اٌخٛاٌذح "رؾ١ًٍ اٌخطبة اٌؾؼشٞ " صٕبئ40١

 ،)د،ه(.2006،أصِخ ٌٍٕؾش ٚ اٌزٛص٠غ ،

* فزٛػ خ١ًٍ "ؽشػ اٌىبف١خ اٌؾبف١خ فٟ ػٍّٟ  اٌؼشٚك  ٚ اٌمبف١خ " ألْ اٌؼشفبْ ِؾّذ اثٓ ػٍٟ 41

 .2001بء ٌٍطجبػخ ٚ إٌؾش ،اعىٕذس٠خ ،هاٌقجبْ ،داس اٌٛف

فٟ إٌمذ اٌؼشثٟ اٌؾذ٠ش دساعخ فٟ رؾ١ًٍ اٌخطبة " ، ِغذ  األعٍٛث١خفشؽبْ ثذسٞ اٌؾشثٟ "  *42

 . 1،ه 1424 - 2003اٌّإعغخ اٌغبِؼ١خ ٌٍذساعبد ٚ إٌؾش ٚ اٌزٛص٠غ ، ث١شٚد ،

 2002،  اإلعىٕذس٠خ، اٌّىزت اٌغبِؼٟ اٌؾذ٠ش ،  األعٍٛث١خ"سؤٞ ثالغ١خ فٟ إٌمذ  * ِب٘شِٙذٞ ٘الي43

 )د،ه(.

 1،ه 1402-1982َ" ػ١بس اٌؾؼش "داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ،ث١شٚد ٌجٕبْ، اٌؼٍٛٞ هجطبثب*ِؾّذ أؽّذ أثٓ  44



اٌّىزٛة فٛرب ٚدساعخ ئثذاع اٌقٛد إٌـ االدثٟ " ، ِىزجخ اٌؼٍُ  ئٔزبط* ِؾّذ اٌغ١ذ أؽّذ اٌذعٛلٟ "45

 . 1،ه 2008ٚ اال٠ّبْ ٌٍٕؾش ٚ اٌزٛص٠غ ، 

 1ه1991داس اٌج١نبء،اٌّغشة ،* ِؾّذ اٌّبوشٞ ٚ اٌخطبة "ِذخً ٌزؾ١ًٍ ظب٘شرٟ،اٌّشوض اٌضمبفٟ ،46

ٚٔظش٠خ اٌغ١بق " داس ٌٍٕؾش ٚ  األعٍٛث١خ* ِؾّذ ثشوبد ؽّذٞ أثٛ ػٍٟ "اٌجالغخ اٌؼشث١خ فٟ مٛء 47

  1، ه2003، األسدْاٌزٛص٠غ ،ػّبْ 

) داس اٌغشة  ا١ٌ٢بدٚ  األعظ* ِؾّذ ثٍٛؽٟ اٌخطبة إٌمذٞ اٌّؼبفش "  ِٓ اٌغ١بق ئٌٝ إٌغك ، 48

 )د،ه(. 2002ٌٍٕؾش ٚ اٌزٛص٠غ ، 

* ِؾّذ خطبثٟ "ٌغب١ٔبد إٌـ " ِذخً ئٌٝ أغغبَ اٌخطبة ، اٌّشوض اٌضمبفٟ اٌؼشثٟ ، اٌذاس اٌج١نبء 49

  2ه 2006، اٌّغشة ، 

،  ا٢داةث١ٓ إٌظشٞ ٚ اٌزطج١ك " ،ِىزجخ  اإلػالِٟ* ِؾّذ ؽطبػ " ٔؼّبْ ثٛلشح "رؾ١ًٍ اٌخطبة 50

 )د،د (، )د،ه(اٌمب٘شح ،

 اٌزج١١ٓػٕذ اٌغبؽع ِٓ خالي اٌج١بْ ٚ  األدث١خ* ِؾّذ فغ١ش ثٕبٟٔ "إٌظش٠بد اٌٍغب١ٔخ ٚ اٌجالغ١خ 51

 "د٠ٛاْ اٌّطجٛػبد اٌغبِؼ١خ اٌغضائش،)د،د (،  )د،ه(. 

* ِؾّذ ػجذ اٌؼظ١ُ " ئهالٌخ أعٍٛث١خ ِٓ ٔبفزح اٌزشاس إٌمذٞ " اٌّإعغخ اٌغبِؼ١خ ٌذساعبد ٚ إٌؾش ٚ 52

 1،ه 1415 -1994اٌزٛص٠غ ، ث١شٚد ،ٌجٕبْ 

ػٍٝ مٛء إٌّب٘ظ إٌمذٞ اٌؾذ٠ضخ" دساعخ فٟ إٌمذ ،ِٕؾٛساد  األدثٟ* ِؾّذ غشاَ "رؾ١ًٍ اٌخطبة 53

 ،)د،ه( .2003اٌىزبة اٌؼشة ، دِؾك ،  ئرؾبد

 * ِؾّذ وشاوجٟ 

اٌؾّذأٟ "دساعخ فٛر١خ رشو١ج١خ ، داس َ٘ٛ اٌغضائش  اٌخطبة اٌؾؼشٞ فٟ د٠ٛاْ أثٛفشاط خقبئـ* 55

 َ ،)د،ه(2003،

* ِؾّذ وش٠ُ اٌىٛاس "اٌجالغخ ٚ إٌمذ اٌّقطٍؼ ٚ إٌؾأح ٚ اٌزغذ٠ذ ، ِإعغخ االٔزؾبس اٌؼشثٟ ، ث١شٚد 56

  1،ه2006ٌجٕبْ ،

ٌذاس اٌج١نبء ، * ِؾّذ ِفزبػ رؾ١ًٍ اٌخطبة اٌؾؼشٞ ئعزشار١غ١خ اٌزٕبؿ ، اٌّشوض اٌضمبفٟ اٌؼشثٟ ، ا57

  4ه 2005اٌّغشة ، 

* ِقطفٝ اٌغؼذٞ " اٌجٕبد األعٍٛث١خ فٟ ٌغخ اٌؾؼش اٌؼشثٟ اٌؾذ٠ش " ٔبؽش ِٕؾأح اٌّؼبسف 58

 ثبإلعىٕذس٠خ ،)د،د(،)د،ه(.

  1،ه2003"داس اٌىٕذٞ ٌٍٕؾش ٚ اٌزٛص٠غ ،ِفب١ّ٘ٙب ٚرغ١ٍزٙب  األعٍٛث١خ* ِٛعٝ سثبثؼخ "59

" ، دساعخ فٟ أٔؾٛدح اٌّطش ٌجذس ؽبوش اٌغ١بد ، اٌّشوض اٌضمبفٟ اٌؼشثٟ * ٔبظُ ؽغٓ " اٌجٕٝ األعٍٛث١خ60

 1،ه 2002، اٌذاس اٌج١نبء اٌّغشة ،ث١شٚد 



رأ٠ًٚ ثالغخ اٌغشد "دساعبد فٟ إٌمذ االدثٟ ،داس اٌفبسط ٌٍٕؾشٚ 2ػٛدح "ٔمـ فٛسح *ٔبظُ ؽغ١ٓ 61

 . 1،2003اٌزٛص٠غ ػّبْ ،ه

"ِىزجخ ٌجٕبْ ،ٔبؽشْٚ اٌؾشوخ اٌّقش٠خ اٌؼب١ٌّخ ٌٍٕؾش  * ٔج١ً ساغت "ِٛعٛػخ اإلثذاع األدث62ٟ

 .1،ه1996ٌٛٔغّبْ ،

* ٔغ١ت إٌؾبٚٞ " ِذخً ئٌٝ دساعخ اٌّذاسط األدث١خ " فٟ اٌؾؼش اٌؼشثٟ اٌّؼبفش االرجبػ١خ  63

 ، ) د ، ه (1984اٌشِٚبٔغ١خ ، اٌٛالؼ١خ ، اٌشِض٠خ . د٠ٛاْ اٌّطجٛػبد اٌغبِؼ١خ ، اٌغضائش 

ٞ أثٛ ص٠ذ "عذ١ٌخ اٌؾشوخ ٚ اٌغىْٛ "ٔؾٛ ِمبسٔخ أعٍٛث١خ ٌذال١ٌخ اٌجٕٟ فٟ اٌخطبة * ٔٛاسٞ عؼٛد64

اٌؾؼشٞ ػٕذ ٔضاس اٌمجبٟٔ " اٌغبمجْٛ " ّٔٛرعب ، ث١ذ اٌؾىّخ   ٌٍٕؾش ٚ اٌزٛص٠غ ، اٌؼٍّخ اٌغضائش ، 

 1، ه 2009

رؾ١ًٍ اٌخطبة اٌؾؼشٞ * ٔٛس اٌذ٠ٓ اٌغذ األعٍٛث١خ ٚرؾ١ًٍ اٌخطبة "دساعخ فٟ إٌمذ اٌؼشثٟ اٌؾذ٠ش ، 65

  1ٚ اٌغشدٞ داس ِ٘ٛخ ٌٍٕؾش ٚ اٌزٛص٠غ ، اٌغضائش ط

 1،ه 1427 - 2007* ٠ٛعف أثٛ اٌؼذٚط األعٍٛث١خ اٌشؤ٠خ ٚ اٌزطج١ك ، داس ا١ٌّغشح ، ػّبْ 66

 بٌّزشعّخ: ث

) ؾّذ اٌؼّشٞ،ِٕؾٛساد دساعبد عأي*ٕ٘ش٠ؼ ث١ٍش اٌجالغخ ٚ األعٍٛث١خ ٔؾٛ ّٔٛرط ع١ّ١بء رشعّخ 67ِ

 .1ؿ ،)د،ه( ( دد.

 اٌمٛا١ِــــــــــــظ :

اٌمبِٛط اٌّؾ١و اٌخبٌك اٌغ١ذ ػجذ اٌخبٌك،ِىزجخ "*ِؾّذ اٌذ٠ٓ ثٓ ٠ؼمٛة اٌف١شٚص أثبد68ٞ

 1،ه 2009إٌّقٛسح،اإل٠ّبْ،

 اٌّـــــــــــــغالد : 

 (ه ،) د ،1990ذد اٌضبٟٔ ػؾش ،خش٠ف٘ٛ إٌـ "،ِغٍخ اٌؼشة ٚ اٌفىش اٌؼبٌّٟ،اٌؼ * ثٛي س٠ىٛس "ِب69

* رْٛ ،أ،فبٔذ٠غه"إٌـ ثٕبءٖ ٚٚظبئفٗ "ِمذِخ أ١ٌٚخ ٌؼٍُ إٌـ " ِغٍخ اٌؼشة ٚ اٌفىش اٌؼبٌّٟ اٌؼذد 70

 َ .1989اٌخبِظ ،ؽزبء 

ِؾّذ وشوجٟ رفبػً اٌذي ٚ اٌّذاٚي فٟ اٌخطبة اٌؾؼشٞ اٌغضائشٞ اٌّؼبفش ئ١ٌبرح اٌغضائش ٌّفذٞ صوش٠بء 

 َ  2000.  5غضائش اٌؼؼذ ّٔٛرعب ِغٍخ االداة عبِؼخ ِٕؾٛس لغٕط١ٕخ اٌ

 المــــــــــــــــــــــــــــــواقع االلكــــــــــــــــــــــــــــترونية 



-71http://www.vbgalal.com.  

-72http://www.fikra wa naked.net/n58.07kasiml htm. 

-73http://www.diwaN al Arab.3/10/2007. 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 البسمــــــــــــــــــــــلة .

 ................ص)أ،ب (.......................................مـــــــــــــــــــــقـــدمة

 ( 11.....2)ص .....من البـــــــــــالغة إلى األسلـــــــــوبٌة   مدخـــــــــــــــــــــــل:

 (5.....2 ص) ......................البـــــــــالغة ،مكانــــــــــها، وقـــــــــــصورها 

 (9... 5)ص ......... .....................األسلــــــــــــوبٌة ،واتجــــــــــاهــــاتــــها 

 ( 11......9)ص ....................نقاط التشـــبه و االختالف بٌن البـــالغة واألسلوبٌة 

 ( 37... 13)ص ............معاير التحليل األسلوبي للخطاب األدبي: األولالفــــــــصل 

  (  22... 16ص) .... معاير التحليل األسلوبي للخطاب الســـــــــــــردي:  األولالمبحث 

 (19...  16ص) ...........................الخـــــــــــــطاب الـــــــسردي  -  1       

 (22.....19ص)  ........معاير التحليل األسلوبي للخطاب الســـــــــــــردي  -  2       

 ( 19-22ص)  .................، مستوياته  أنواعهالتــــــــــــــفاعل النــــــصي : أشكاله ،   

 (37.....24ص)  .......معاير التحليل األسلوبي للخطاب الشعــــــــــــري  المبحث الثاني

 (29....24ص) ...............................................الخطاب الشعــــــــــــري -1

 (37.....33ص) ...........................معاير التحليل األسلوبي للخطاب الشعـــري -2 

 (31....33ص)  ...................................................المستــــــــوى الصوتي  -أ



 (34.....32ص)  ...............................................المستــــــــوى التركيبي  -ب

 (37.......35ص) ................................................المستــــــــوى الذاللي  -ج 

 (71..39ص)...ماضً أبً إلٌلٌا الخرساء الدمعة قصٌدة فً أسلوبٌة مقاربة الثاني :الفــــــــصل  

 (46.......43ص)  .......................التعـــــــــــــــــــــرٌف بالشــــاعر : األولالمبحث 

 (42..43....................... ص) ..........التعـــــــــــــــــــــرٌف بالشــــاعر  -1    

  (45.....43... ص)........................................قصٌدة الدمعة الخرساء  -2    

 (46ص)  ...................................................مناسبة القصٌدة  -3      

 (71.....47...........)الدمعة الخرساءمقاربة أسلوبٌة فً القصٌدة  المبحث الثاني :

 (52....47ص)  ..........................................المستــــــــــوى الصوتً   -أ

 (65...53ص) ...........................................المستــــــــوى التركيبي  -ب

 (71....66ص)  ..............................................المستــــــــوى الذاللي -ج

 (74....73ص)  ..........................................خـــــــــــــــــــاتــــــــــــــمة 

 (81....75ص)  .............................................قائمة المصادر و المراجع 
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