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قرائية النص األدبي في ضوء المنهج
البالغي
د  ،دين العربي
الطالبة :فكاوني حكيمة
جامعة سعيدة

امللخص :
ّ
ئن الىق ألادبي وسج جخخلله حملت مً الىخذاث الذالت
واإلاٙاهُم الٝاةمت ،وهى ال ً ْٝفي اإلاعخىي هٙعه الزي جْٝ
ّ
ُ٘ه الجملت٠ ،ما أهه رو مدخىي داللي مخجاوغ مخ٣امل،
وٍمخاص بالىلىح ٘هى مىّ٢غ لشٝا٘ت اإلاجخمْ ب٣ا٘ت
ؼب٣اجه اإلاّٝذة ِبر الخاسٍخ والّالٜاث بحن ألا٘شاد أي أهه
را٠شة ملخفت للىٍام اإلاّشفي للمجخمْ ،وهى مجمىِت مً
الّالٜاث اللٕىٍت التي جخذم ٘٢شة أو مجمىِت أ٘٣اس أو
مٙاهُم ٜابلت للخٙعحر والؽشح والخأوٍل مما ًمهذ لخىىَْ
ّ
الىق لٝشاءاث حذًذة أو جأُ٠ذ ٜشاءة ما وإلاا ١اهذ البالٔت
جبدث ُ٘ما ًيبػي أن ً٣ىن ِلُه ال٢الم ،مً :الخّبحر
الجمُل ووش ٛأداةه ،وٜىاهِىه٘ ،مىلىُ البالٔت هى
الىق اإلايؽأ ،خُث جذسط الُٝم الخّبحرًت واإلاّىىٍت ُ٘ه
وهي ّ
ً٘ أدبيً ،ىضج الزو ٛوٍفٝل الّاوٙت ،وٍىمي
الزاةٝت الٙىُت لذي اإلاخلٝي ،وهي لِعذ مً الّلىم
اإلاجشدة التي جىٌ ٚالّٝل ،أو الُٝاط اإلاىىٝي ٘الىبْ
الٕالب في البالٔت هى الىابْ الىحذاوي الٙني وبالخالي ١اهذ
ـلتها باألدب ـلت وزُٝت٘ ،مً خاللها جى٢ؽ ٚحمالُاث
الىق ،و ُٜمه الٙىُت وؤلابذاُِت وجبرص اإلاٙاللت بحن
حّبحر وحّبحر ،أو اإلاٙاللت بحن أدًب وأدًب ،وبالخالي ِلحها
أن جخجاوص خذود الل َٙأو الجملت ئلى داةشة أوظْ ٜىامها
الىق ،وهي حّني في الّشٗ البالغي مىابٝت ال٢الم إلاٝخض ى
الخا ٥مْ ٘فاخخه ،وألاظلىب البالغي هى بيُت لٕىٍت
داللُت مباؼشة ؤحر مباؼشة ًدمل وٌاة ٚؤلازاسة وؤلامخاُ
في الىٜذ الزي ًدمل وٌُٙت الخىـُل وؤلابالٓ وؤلا٘ادة
بىٝل ألا٘٣اس وبالخالي العإاً ٥ىشح هىاً ُٚ٠ :خم الٕىؿ
في دالالث الىق ألادبي مً خال ٥آلُاث اإلاىهج البالغي؟
وما مّاًحر مالمعت دالالث الىق لمً ٘ىىن البالٔت
الّشبُت؟ وهل البالٔت لىخذها ُٙ٠لت لٝشاءة الىق ألادبي
وجأوٍله؟

البالٔت ّ
والىق :
ّ
َّ
ئن أؼشٗ الّلىم ،وأحلها جل ٤الّلىم اإلاخفلت
بالٝشآن ال٢شٍم اجفاال وزُٝا ههذٗ في هخاحها ئلى
مّش٘ت ما ًىمىي ِلُه ألاظلىب الٝشآوي البذٌْ
مً ٠ىىص لٕىٍت وِلمُت و٘ٝهُت والظُما ِلم
بعمىه ّ ،
ّ
البالٔت ،ئر ّ
وِلى ٜذسه ،
ًخمحز هزا الّلم
وسّ٘ت ؼأههَّ ،
ألن مذاس البدث ُ٘ه ًبرص وحه
الاعجاص البُاوي للٝشآن ال٢شٍم.
ّ
وإلاا ١ان ِلم البالٔت يهذٗ ئلى جزو ٛالىق جزوٜا
ًخذم مىلىِه وٍٍهش مّىاه مً خال ٥الٕىؿ
في أِما ٛبُّذة في مّاوي الىق ودالالجه البالُٔت
التي جشبذ حما ٥ال٢الم اللٕىي والبالغي البُاوي،
مً هىا ١اهذ ألاهمُت الخىحرة لٙىىن البالٔت
الّشبُت في اظخجالء ما خٙي مً دسس ،واظخ٢ىاه
حمالُاث الىق ،وئبذاِاجه الخالٜت في الخأزحر ِلى
هٙعُت اإلاخلٝي.
ُ
ً
ْ
البالٔت لٕت  :الىـى ٥ئلى الص يء  ،ومىه أ ِخزث (
ُ
البالٔت التي ًُ َ
اللعان ؛ ألهه ًبلٖ
مذح بها الٙفُذ
ِ
بها ما ًشٍذه )
ً
واـىالخا  :ال جخجاوص رل٤؛ ٘هي ئنهاء اإلاّنى ئلى
الٝلب في أخعً ـىسة مً الل٘ . َٙىالخَ
اجفالها الىزُ ٞباإلاّنى ،وهزا ما ًخدذ به البدث
البالغي مْ الذاللي ،ل ً٢البالٔت جش٠ض ِلى اإلاّنى
اإلاإزش في الىٙغ  ،والذاللت حّنى به وبٕحره مً
اإلاّاوي التي ال ًشاد مً بدثها بُان ٜمُت الخأزحر في
الىٙغ وئمخاِها.
والبالٔت جبدث ُ٘ما ًيبػي أن ً٣ىن ِلُه ال٢الم،
مً :الخّبحر الجمُل ،ووش ٛأداةه ،وٜىاهِىه ،ورل٤
ما ًٍهش مما اِخادوا بدشه ٘حها جدذ أٜعام
اإلاّاوي  ،مً :الخبر وؤلاوؽاء ( وحّلٝهما باإلاخاوب
وخاله)  ،وئًشاد ال٢الم ِلى مٝخض ى الخا ،٥وفي
البُان مً أداء اإلاّنى بىش ٛمخخلٙت في الىلىح
والخأزحر ،وفي البذٌْ مً الخدعحن الخ٢مُلي لل٢الم
اإلايؽأ ٘ى ٛما ظب .ٞوهزا ما جخممىه ألابدار
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ً
البالُٔت الخذًشت اإلاخخزة مىهجا آخش للخٝعُم،
ورل ٤بدىاو :٥اإلاٙشدة ،والجملت والّباسة،
والعُا ،ٛودساظت مىظُٝى الىق ،ؤحرها.
٘مىلىُ البالٔت هى الىق اإلايؽأ ،خُث جذسط
الُٝم الخّبحرًت واإلاّىىٍت ُ٘ه.
ّ
ئن البالٔت ّ
ً٘ أدبيً ،ىضج الزو ،ٛوٍفٝل
الّاوٙت ،وٍىمي الزاةٝت الٙىُت لذي اإلاخلٝي ،وهي
لِعذ مً الّلىم اإلاجشدة التي جىٌ ٚالّٝل،
أوالُٝاط اإلاىىٝي٘ ،الىبْ الٕالب في البالٔت هى
الىابْ الىحذاوي الٙني وبالخالي ١اهذ ـلتها
باالدب ـلت وزُٝت٘ ،مً خاللها جى٢ؽٚ
حمالُاث الىق ،و ُٜمه الٙىُت وؤلابذاُِت وجبرص
اإلاٙاللت بحن حّبحر وحّبحر ،أو اإلاٙاللت بحن أدًب
وأدًب ،وبالخالي ِلحها أن جخجاوص خذود الل َٙأو
الجملت ئلى داةشة أوظْ ٜىامها الىق ،وهي حّني في
الّشٗ البالغي مىابٝت ال٢الم إلاٝخض ى الخا ٥مْ
٘فاخخه ،وألاظلىب البالغي هى بيُت لٕىٍت داللُت
مباؼشة ؤحر مباؼشة ًدمل وٌاة ٚؤلازاسة
وؤلامخاُ في الىٜذ الزي ًدمل وٌُٙت الخىـُل
وؤلابالٓ وؤلا٘ادة بىٝل ألا٘٣اس ...ولهزا ٘ىٌُٙت
ألاظلىب البالغي راث وحىه مخّذدة؛ بّ٢غ
ألاظلىب الّادي بحن الىاط؛ ومً زم جخجاوص
ألاظلىب ألادبي في الؽّش والىثر؛ وئن اٜترب في
وٌُٙخه مْ ألاظلىب البالغي مً بّن الىحىه،
وهى ٌاهشة بالُٔت ججمْ بحن ِىاـش ألادب والًٙ
واللٕت والخُاة في بيُت ٘ىُت مشحرة للّاوٙت
والىحذان والّٝل ٘اإلخعاط بالجما ٥مً خال٥
الٕىؿ في سخاب الىق هى اظخجابت سوخُت
ومىلىُِت لّىاـش الجما ٥في ألاؼُاء والٍىاهش.
٘ما هي ئرن ظبل جىىٍش حّلُمُت البالٔت ؟ وُٚ٠
وعمى بأروا ٛوالبىا لخزو ٛحمالُاث الىق؟ وما
مىاهج الخّلُم اإلاىا٘ٝت لهزا الخىحه؟ وسبما
العإا ٥الزي ًجب أن ًىشح هٙعه هى ما الزي

هدً بفذد دسظت بالٔخه ؟ واظخ٢ىاه حمالُاجه
الٙىُت وؤلابذاُِت ؟
ّ
ئهىا أمام الىق ألادبي الزي ًدٙل داةما بهاجه
الُٝم الشاةٝت التي ٌععى مً خاللها الىاؿ ئلى
مخاوبت وحذان اإلاخلٝي وصِضِت ِىاوٙه باهتهاج
أظالُب مخىىِت ،وَّخبر الىق ألادبي مىبْ دالالث
ِذًذة ومخىىِت ٘٣ل ش يء ُ٘ه حذًش أن ً٣ىن
ً
دلُال .والبىاء الّام للىق ٌؽ٣ل أخذ الّىاـش
ألاظاظُت التي ّ
ج٣ىن الىفىؿ ألادبُت بما جدمله
مً أبّاد داللُت وسمضٍتٌّ ،خني اإلابذُ في وسجها
وهُ٣لتها أًما اِخىاء ،مً أحل ؤلاًداء بها ئلى
مّاوي ودالالث خاـت جخٙشُ ِجها مىجت ئبذاُِت
الىق .
الٝشاءة و الّٙل الٝشاتي:
ً
الٝشاءة لٕت :جأدًت ألٙاً الىق ُّ
وجدبّها هٍشا أو
ً
هىٝا .وَّخمذ الٝاسب في رل ٤معخىٍاث ١األداء
والخ َٙوالٙهم ،والخزو.ٛ
معخىي ألاداء :ؤاًت أن ًإدي الٝاسب ألاـىاث أو
الفىس الفىجُت أو الشمضٍت بذون ئبذا ٥واضح
للمّاوي ِىذ ألاوٙا ٥واإلازٌّحن أو اإلايؽذًً أو
َ ّ
اإلاد َع ِلحن.
معخىي الخ :َٙوٍٝىم ِلى ٜشاءاث مخخالُت أو
مخٝىّت أو مخفلت٘ ،حهخم بالّالٜاث الفىجُت
واإلاّىىٍت وٍشبذ ـىسها في الزا٠شة الخشُ٠ت أو
الفىجُت وهي ؼاتّت في اإلاذاسط واإلاعاسح
(الخمشُل)
معخىي الٙهم :وٍٝىم ِلى ٜشاءة واُِت مخأهُت
جلخمغ مّاوي التراُ٠ب وألالٙاً والّباساث
والّالٜاث الىدىٍت والٙىُت وئداسة الخش٠ت الجضةُت
في الىق والخش٠ت ال٣لُت التي جىحذ حىاهبه
بىظاوت الخدلُل والترُ٠ب وهي ٜشاءة اإلاخّلمحن في
اإلاذاسط اإلاخٝذمت وفي الجامّاث وفي الخُاة
الّامت.
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معخىي الخزو :ٛوهي ٜشاءة مخخالُت مخأهُت
ّ
جدلل البني العىدُت والّمُٝت ألاـلُت والٙشُِت
وسـ ٚاإلاّاوي ؤلاهماةُت الذُٜٝت لخّضٍض ال٢ٙشة
ألاظاظُت وجدبْ اإلاٝىٍاث الذاللُت واإلاعجمُت
واإلاجاصٍت والٙىُت ،الخاـت ،وجدُي بامخذاد
الىق وجبرص ِمٝه وج٢دؽ ٚأبّاد الخ٢ٙحر والخّبحر
والخفىٍشٍت وجشابي أحضاةه بالبِئت اللٕىٍت
والاحخماُِت وال٢ٙشٍت والبيُت الٙىُت وبزل٤
جخمشل الٍال ٥وألاـلُت والخىادر وألا٘٣اس
والاهّٙاالث وآلازاس الىٙعُت الجمالُت ُ٘ىّٙل بما
ًىحي به مً ِىاو ٚوـىس الجما ٥وهزه هي
ٜشاءة الذاسظحن واإلادللحن للىفىؿ ألادبُت
ؤحرها.
ّأما الٝشاءة مً مىٍىس اـىالحي٘ ،هي آلُت
ّ
ج ٤ُ٢ٙالؽٙشة اللٕىٍت اإلاخمشلت في جذاخل ؼب٢ت
الّالماث وؤلاؼاساث اللٕىٍت لمً ظُا ٛمدذد
ّ
حّذ الجملت وخذجه ألاولى ،وبما ًٙ٢ل الىٜىٗ
ّ
الىق ألاظاظُت والتي ًٝعمها الّالم
ِلى بيُت
اللٕىي هاِىم حؽىمع٣ي ،ئلى بىِخحن :ئخذاهما
٘ىُٜت ظىدُت وأخشي جدخُت ِمُٝت.
والٝشاءة٠ ،ما ًشاها أصخاب هٍشٍت الخلٝي التي
جإمً بأن الٝاسب ٌؽاس ٟفي ٠خابت الىق ،هي
ِملُت هٙعُت خشُ٠ت جخخق باِادة ألازش ألادبي أو
الىق ئلى مذس١اث أولُت ِبر ئِادة ج٤ُ٢ٙ
ؤلاؼاساث اللٕىٍت ومىاصهت الّالٜت بحن مجمىِت
الذوا ٥مْ اإلاذلىالث في الجملت الىاخذة ومً زم
ً
الىق ١امال .وهىا هشي أن الٝشاءة ّ٘ل جأوٍلي،ألنها
مىالبت وٜادسة ِلى ئلاءة الىق وِلى هدى ًدُذ
للٝاسب ا٠دؽاٗ البيُت الذاخلُت للّمل ،لزا ٘ ّ
ـان
ّ
مهمت الىاٜذ ألادبي الجذًذة جىدفش في الاهخمام
ُ
ّ
الىق واإلاخلٝي ،ورل ٤اهىالٜا
بىىُِت الّالٜت بحن
مً هزه ألاظئلت اإلاّهىدة ُٚ٠ :اهّٙل الٝاسبُ
ّ
بالىق؟ هل ١ان ّسد ّ٘له مدن "اظتهال٠ه"
بُُٙ٢ت همىُت ومشلُت ججشي ِلى وع ٞمىشد

سجِب في ٜشاءة ألادب ،أو هى ٌ
هىُ مً ؤلاخٙا ٛفي
ّ
الىق ِلى ٜى ٥ما ًشٍذه الٝاسب أن
ئ٠شاه هزا
ّ
ّ
ًٝىله ،أو أهه ظِىذهؾ بجذجه التي ١اهذ ّ
جُٚ٢
حّاوُه لألدب ،ومً ّ
زم بمّاهٝخه هزا ألا٘ٞ
الجذًذ واإلاخخل ٚالزي ًفذس ِىه رل ٤الىق.
الٝشاءة اإلاُّاسٍت للىق :
وهٝفذ بها الٝشاءة الؽاسخت التي ال جخّذي
خذود ؼشح الالٙاً الفّبت ،أو التي ال جخجشأ ئلى
مالمعت البيُت الّمُٝت التي اهبنى ِلحها الىق
٣٠ل ،و هزا بمُّت الٝشاءة العُاُٜت التي جحجض
ِلى الىق و جمُ٘ ٞماءاجه الىاظّت ،ومجاالجه
الشخبت.
ّ
ًٝا :٥ئن ّ
ِملُت الٝشاءة ال جيخهي خحن ٌٕل ٞالٝاسب
ً ّ ً
حلذحي ٠خابه ّ
ّ
حعخمش ٘اِلت ومإزشة في خُاجه.
ول٢جها
ّ ّ
ً
الىق ًإزش
ئن ١اهذ الٝشاءة ججشبت ٘زل ٤ألن
في الٝاسب
بؽ٣ل
بىشٍٝت أو بأخشي .وهدً وعخىُْ
ٍ
ٍ
ِام أن ّ
ّ
ألادبُت.
همحز بحن هىِحن مً الىفىؿ
ٍ
هدى ملمىط
٘بّمها حّمل ِملها في الٝاسب ِلى ٍ
ّ
ّ
ال٢ٙشٍت العابٝت وميعلى٠ه
٘خّضص مً ٜىاِاجه
ً
ً
الىاٜعي أو ّ
حّذ ٥مجها حّذًال ملمىظا .وج٢خٙي
ٌ ٌّ
أدبُت أخشي بالتروٍذ ِىه وئدخا ٥العشوس
هفىؿ
ً ًّ
ّ
ِلى ٜلبه .وٍيبػي ِلُىا أال نهمل هفىـا أدبُت
ً
ّ
هفىٙها للىهلت ألاولى خعب ـىٙها أو
٠شحرة
خعب ِىىانها أو خعب ما ًدُي بها في أخذ
ً
هاجحن اإلاجمىِخحن بِىما هي جيخمي خٝا خعب
مشامحها البُّذة ئلى اإلاجمىِت الشاهُت.
لٝذ أٔىذ الٝشاءة الؽاسخت خٝى ٥اإلاّش٘ت
ً
ً
اإلاخاخمت لألدب ،بدسخحرها ّ
الىق حسخحرا مخبرًا
ججشب ِلُه جدُٝٝاهها الّلمُت٘ ،خخٝىي ،وجضداد
ؼشاهت ،وجخخىى أخ٣امها مُذانها الّٙلي لخفبذ
ً
أخ٣اما أدبُتً ،شصح جدذ هحرها الىٝذ ألادبي،
ُ
٘خ ّ
٢بله ،وجشٝل ١اهله بدمل مً ألاخ٣ام الٕشٍبت
ً
ِىه جخىاسثها ال٢خاباث لخجّل مجها أظعا هٝذًت
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جإو ٥ئلحها أروا ٛالىاط ،وجدؽ٣ل مجها مّاس٘هم
اإلاخّلٝت باألدب.
بمّنى الاوالُ ِلى
والٝشاءة العُاُٜت
العُاٜاث اإلاخاخمت لألدب ٜشاءة جشُُٙٝت ،مً
ُ
ؼأنها أن جخفب خٝل الىٝذ في حؽُ٢لها
للخفُلت اإلاّشُ٘ت لذي الىاٜذ /الٝاسب ِلى خذ
ِذجه ،وحصخز راةٝخه ُوج ّ
ظىاء٘ .خإزث ّ
مذه بُٙن
مً اإلاّلىماث ،حعهل ِلُه ولىج ِىالم ألادب مً
خال ٥صواًا زالر" ـاخب الىق .الىق .الٝاسب.
٘خٙخذ أمامه الّلىم ؤلاوعاهُت أبىاب مجاالهها
ّ
الشخبتُ ،وجخشحه مً خلٝت الاهىباُ الٙىشي
الخأزحري الاهّٙالي الٕامن ،ئلى اهّٙا ٥مإظغ
ّ
ِلى هٍشة واُِت مخجزسة في اإلاّش٘ت ؤلاوعاهُت،
ُ
جذس ٟأبّاد ١ل ؼ٣ل ومىلىُ٘ ،خجّل ئواللخه
ِلى الفيُْ ألادبي ،ئواللت اظدؽشاُ٘ت ،واُ٘ت
الفىسة ،بُّذة ألا٘ ٞواضخت اإلاّالم.
ٔحر أن مشل هزه الٝشاءة ظخٍل خاسج الخٝل
ألادبي ِلى اِخباسها (ِذة لىحعدُُ٢ت) خالشة في
رهً الٝاسب -ؼأن الٙ٢اًت اللٕىٍتً -لجأ ئلحها مً
خحن ئلى خحن خعب ما ًٝخمُه "اهخماء الىق"
ً
ّ
أزىاء الّٙل الٝشاتي اليعٝي .ألن َِض ٥الىق نهاةُا
ًِ حملت العُاٜاث دِىة أخشي ججىذ ئلى
الخىشّٗ ،
وبذ الفلت بحن مىحىد ومىحىد ،أو بحن
راث ووحىد .رل ٤ما جيبه ئلُه "اإلاعذي" في خحن
ٜشس" :أن مهمت الىٝذ ألادبي الخالفت ال ًم ً٢أن
جخأظغ ِلى لىابي الجمالُت ٠ما ًدغ بها
الٙشد ظىاء ١ان بازا أو مخٝبال .ولزل ٤هزا الجاهب
ً
مً الخىاوٜ ٥ذ ًمشل مذخال مً مذاخل
اظخ٢ؽاٗ خفاةق ألادب ول٢ىه ال ًمشل اإلاعل٤
ألامشل إلخفاب الىق ًِ وشٍ ٞالّملُت الىٝذًت.
٘الخدى ٥بالىق مً اهخماةه ئلى والّه ،هدى
اهخماةه ئلى ٜاسةه ال ّ
ٌعذ الجاهب اليعبي ،وال
اإلاٍهش الزاحي مً الخ٢م الاسحعامي .بل ئن الٝى٥
بأن الىق مل ٤لٝاسةه أ٠ثر مما هى مل ٤إلاإلٙه

ًبٝى مً لشوب اإلاجاص الزي ًُخص ى أن ًملل
ؤلاوعان ِىذما ٌّتزم ئٜامت ظلم الُٝم الىٝذًت في
مجا ٥ألادب"( .)34ألن ّ
مشد رلً ٤إو ٥مً وشٛ
ؼتى ئلى واخذة مً الٝشاءاث العُاُٜت ،ألن وعبت
الىق ئلى مإلٙه ًيخهي بىا ئلى الٝشاءة الخاسٍخُت،
والٝشاءة الاحخماُِت ،والىٙعُت ،ووعبخه ئلى ٜاسةه
جىذاح في خذود بحن الٝاسب ،والىاٜذ مً حهت ،أو
جىخذ الٝاسب والىاٜذ في راث واخذة مً حهت
زاهُت .ئن ظلىت العُا ،ٛال ًم ً٢أن جخالش ى
ً
نهاةُا خحن الذِىة ئلى البدث ًِ مٝىماث الّمل
ألادبي وا٠دؽاٗ خفاةق ألادبُت ُ٘ه ألن
خلُٙخه لشوسٍت جشحعم ِلحها مّالم جل ٤ألادبُت
في خذود الضمان واإلا٣ان مً حهت ،وفي خذود
الزو ٛالّام العاةذ مً حهت زاهُت ٠ما جٝشسه
ألاظلىبُت الخذًشت ِىذ دساظتها للىفىؿ
الٝذًمت٘ ،هي جشي أن خفاةق ألاظلىب جشجبي
ّ
بالبّذ الضم٣اوي ُٝ٠م ظاةذة ًشِاها الزو ٛئر
را ،ٟوٍىشب لها ..وظلىت العُا ٛهي التي أحبرث
ً
ً
الٝشاءاث العُاُٜت ِلى أن جىدى هدىا (اجباُِا)
ً
جخمْ ُ٘ه الٝشاءة ،لٙشلُاث العُا ٛأوال،
ُ
وجخمْ الىق للىن الخلُٙت العُاُٜت ٘خخلىن بها.
وٜذ ِملذ الٝشاءة الخذًشت ِلى ّ
الخذ مً ظلىخه
وههزًب خمىسه في اإلاجا ٥الٝشاتي وئبٝاةه خلُٙت
مشحُّت جخٕزي مً خٝىله اإلاخخلٙت ١لما ما٥
الىق ئلُه في مىخى مً مىاخُهّ .
٘دخم بالخالي
ئًجاد ٜشاءة واُِت مشٙٝت مىٙخدت جخخىى خذود
ً
١ل خٝل بدشا ًِ اإلاٝاـذ في بيُتها الّمُٝت .ال
ههمل جمٍهشاث الىق اإلاخخلٙت مً لٕت ،ومممىن
وٜمم حّبحرًت وحمالُت ،في مداولت اظخ٢ما٥
ِىاـش ألادبُت حملت .ئنها في حملتها الخحرة التي
سجلها "ِبذ اإلال ٤مشجاك" في ظلعلت مً ألاظئلت
ًىشخها ِلى الىٝذ حملت خُا ٥الىق مً مبخذاه
ئلى مىتهاه :مً أًً ًبذأ الىق؟ ومً أًً هأخزه
للعُىشة ِلى ما ُ٘ه مً ١ىامً وخٙاًا؟ وما هي
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الٍىاهش التي هذسظها ُ٘ه؟ و ُٚ٠ظى٢ؽ ٚهزه
الٍىاهش ونهخذي ئلحها خحن هذسظها ووؽشخها؟ وهل
ً
وعل ٤لزل ٤ظبُال واخذة في ١ل الىفىؿ ألادبُت
ِلى اخخال٘ها؟ أم أن ١ل هق ًٙشك ِلُىا بىِخه
و٘٢شجه وأظلىبه؟ زم هل وّنى في الىق ألادبي
بجمالُخه وأظلىبِخه أو بأ٘٣اسه ومممىهه؟ هل
للجملت ـلت بال٢ٙشة وهل لل٢ٙشة اسجباه بالبيُت؟
وهل البيُت حّ٢غ وجمشل ؼشُِت ال٢ٙشة؟ وهل
الاسجباه بُجهما ِمىي أو مجشد اسجباه مً هىُ
ما"(.)36
رل ٤ما حّل الٝشاءة العُاُٜت ٜشاءة "م٢شوسة"
جيخهي ئلى هٙغ الىخاةج ؼأن الٝشاءة الىٙعُت لزا
١ان الاِتراٗ باظخٝاللُت الىق لشب لىاخذًت
ألاداء٘ ،انهاس ـشح الٝىاِذ ) (DOGMESوانهاس
ً
اإلاُّاس ،ؤذث الٝشاءة لىها مً الٙخذ اإلاخجذد
لخفىن الىق ألهه" :مً العزاحت العارحت أن
ًضِم صاِم مً الذاسظحن مهما حّمٝذ ججشبخه
واظخىالذ في الضمان خبرجه ودامذ مماسظخه
لخدلُل الىق ألادبي ،بأهه ٜادس ١ل الٝذسة ِلى
ولْ ٜىاِذ جمبي دساظت هزا الىق وحعخخشج
٠ىىصه ،وج٢ؽ ٚخباًاه ،ئن مشل رل ٤في جٝذًشها
ً
ً
ِعحر حذا ئن لم ً ً٢معخدُال ولّل الص يء
اإلام ً٢أن ًٝىم به مشل هزا الذاسط أن ًمْ
ججشبخه بحن أًذي الٝشاء أو ًخدذر ِجها أو ًخمشل
ً
اإلاىهج الزي ًخّامل به هى شخفُا مْ الىق
ألادبي"(ٜ .)37ذ ً٣ىن ّ
مشد هزا العجض أن الىق
ؤلابذاعي" :مصخىن ب٢شا٘ت ئًداةُت ال ًم ً٢خفش
حّذد أبّادها واختزالها في بّذ واخذ ،ومً زم
الضج بها في وع ٞمىٕلِ ٞلى راجهٜ ،ذ ًٝٙذ الىق
اهٙخاخه الذاللي وٍٙشٔه في شخىخه ؤلاًجابُت
ً
ّ
وٍجشده مً ٠شا٘خه الترمحزًت ُ٘أحي ِاسٍا ٠جذسان
ً
الٝبر خالُا مً خشاسة الذٗء والخىهج"(.)38
ً
ّ
وجخىِش اإلاعألت ِىذما ًأخز الىق أبّادا
أخشي ما ١ان للٝشاءة العُاُٜت ئدسا٠ها ِىذما

ً٢ؽ ًِ ٚخُٝٝت "الخىاب" بحن اإلالٙىً
وال٢خابت في ججلُاث الىق اإلاادًت )(SUBSTANCE
ِبر زىاةُت :الشظالت /اإلاادة٣ُ٘ .ىن الىق ِىذها
وؽأ آخش ،أي ٘ماء لل٢خابتً" :خ٣ىن مً هق
ظاةذ مخممً بذوسه الىق أو هفىؿ -خعب
احتهاد اإلاخلٝي -في جىاٜن وـشاُ مّه .اإلاّنى
اإلاباؼش ) (SENS DENOTATIFالزي جيسجه
ال٣لماث في حّاٜبها التزامني )(SYNTAGMATIQUE
مخممً إلاّاوي خا٘ت ) (CONNATIFجدخىي ِلى
خٝل مّىىي أو داللي ) (CHAMP SIMIQUEال
ّ
جذس٠ه أهذ -الٝاسب أو اإلاخلٝي -ئال ئرا جىٜٙذ ِىذ
الخٝل الذاللي الخاٗ ،واظخىُ٘ذ ّ
حل ئًداءاجه
بشبي الخٝل الذاللي ل٣ل ١لمت بالخٝى ٥الذاللُت
ألاخشي لبُٝت ١لماث الىقٔ .حر أن الىق
ؤلابذاعي ال ًٝى ٥مجهىله ِبر الخٝل اإلاّىىي أو
الذاللي ٘دعب.
بل ِبر الاجٙاٜاث التي جدذثها جىاجش ١لماجه ،وِبر
ُُٙ٠ت ـُأت جشاُ٠ب الجمل وحّاٜبها ٠ما أهه ٜذ
ً
ًماٗ ئلى هزا معاهما في ئهجاص الىقُُٙ٠ ،ت
اخخال ٥ال٢خابت للمعاخت البُماء أٜفذ
اظخّما ٥الىٝاه والٙىاـل ئلى جش ٟالبُماء
ً
والٙشأاث"( .)39لٝذ أوؽأ جشا٠ب الىق ئسبا١ا
ً
ٔامما في الىٝذ الخذًث ،ؼٕل با ٥الذاسظحن
وأخا ٥الٝمُت ئلى مبخذئها لدعأ ٥هٙعها العإا٥
ألاو :٥ما الىق؟٘ .اهشالذ ؤلاحاباث مً ١ل خذب
وـىب ال جٝذم ئحاباث ٘اـلت ،بل جٝذم وحهاث
هٍش مً صواًا ٜذ جمُ ٞوٜذ جدعْ٘ .ان لاٜذ
ً
ً
ً
حّلخه جمٍهشا لٕىٍا وداللُا ،وئن احعّذ حّلخه
ً
ً
جشا٠ما وبُٝا ،حّلى وبٝاجه بّمها بّن في
جشظباث ًد٢مها جىاو ٥الضمً و٠أن ١ل الىفىؿ
هق واخذ ضخم جٝخىْ مىه أحضاء أحضاء لخٝذم
للٝاسب خعب الذواْ٘ والخاحاث ،و٘هم جل٤
ّ
اإلاٝاوْ ال ًدعنى ألخذ ئال باسحاِها ئلى الترُ٠بُت
ألام في مؽهذ (مٝىعي) ً٢ؽ ًِ ٚجشا٠به ال٢لي .
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رل ٤هى "الىق" الزي ُٔبخه الٝشاءة اإلاُّاسٍت
العُاُٜت الؽاسخت بذاللخه الّاةمت ٘هى ال ًدؽ٣ل
ّ
في نهاًت اإلاىاٗ ئال مً خال ٥خمىسه "٠ذا "٥ألن
خمىس "اإلاذلىُ٘ "٥ه" :ئم٣اهُت ٜشاةُت ُٔابُت
جخأظغ مً الٝاسب بىاء ِلى أِشاٗ الجيغ ألادبي
وظُاٜاث دالالهها ال٢بري ،وهي دالالث حعمى ٘ىٛ
معخىي الذاللت الفشٍدت للىق ،وجخّاهٞ
٠ام٣اهُت لمىُت ًدبل بها الىق وهي حىحن أصلي
ً
أبذاّ .ئهه حىحن أظىىسي ال ّ
مىحىد في ّ
ًمل
الشخم
ً
الىق مً خمله في سخمه ،وٍٍل وشٍا ال ٌؽُخ وال
ًخالش ى"(.)40
و بهزا ٘اث ِلى الٝاسب ٘شـت الٕىؿ ئلى ج٣لم
الّىالم اإلادؽّبت التي ٠ؽِ ٚجها البدث خحن
أماه اللشام ًِ جشا٠ب اإلاٍهش الذاللي واإلاٍهش
الجمالي٘ .اإلاٍهش الذاللي :أي اإلاادة "ٌّخبر الشظالت
ً
هدُجت إلاجمىِت مً الّىاـش اإلاخجمّت وبٝا
لبّن اخخماالث الٍهىس اإلاعخخلفت مً ٜاةمت
جىصَْ الشمىص الّامت وٜىاهُجها التي جفلح ألن
ًخّشٗ ِلحها أ٘شاد حماِت ئوعاهُت جدذدها اللٕت
أو الاـىالح .أما اإلاٍهش الجمالي ٘هى ِ٢غ رل٤
ّ
ٌّخمذ ِلى جىىَّاث لم ّ
جّٝذ ولم جٝجن في
مجمىِت مً ألالّاب التي جٝىم بها الشظالت بدشٍت
١اُ٘ت في اظخخذام هزه الشمىص ِلى ؼشه أن ًخم
الاِتراٗ بهزه الخىىَّاث وجٝبلها بؽ٣ل أو آخش"
(ِ .)41ىذها ٔذث مهمت الىاٜذ /الٝاسب لِعذ في
ال٢ؽ ًِ ٚاإلاٝى ٥حهشة والىٜىٗ ِىذ الٝفذًت
راث البّذ الىاخذ وئهما" :مهمت ج٢مً في ٠ؽٚ
ًِ ئم٣اهُت حّذد الذاللت في الىق الىاخذ،
وهى ئٜشاس بال مدذودًت ألازش وٜابلُخه لالهٙخاح
ً
أًما "بالخأوٍل" ئر ّ
أن ال٢ؽ ًِ ٚحّذد
وئٜشاسه
الذاللت سهحن بٍشوٗ الىاٜذ الزي ًذخل الىق في
هٍامه دون حّع٘ .)42( "ٚالٙهم الجذًذ
لخُٝٝت الىق الزي ّ
خخم ججاوص الٝشاءة العُاُٜت
وججاوص الىاٜذ الٝذًم ،وججذًذ مهمخه بدعب ما

جٝخمُه وبُّت الىق أي حّىٍن الٝشاءة
الخٙعحرًت بالٝشاءة الخأوٍلُت التي جىشح اإلام٢ىاث
ُ
ٜبل أن جمُل ٙ٠ت الشجخان إلخذاها دون أن
ّ
الخ ٞما دام "الخأوٍل" هى آلاخش
جذعي ّأنها ِحن
سهحن ٌشوٗ حّمل ِملها ُ٘ه .
الٝشاءة الىمىرحُت( :مخىلباث الٝشاءة و٘ ٞاإلاىهج
البالغي
حععى الٝشاءة ألادبُت الجمالُت الخأوٍلُت ئلى
جزلُل هزه الّٝباث بّذ بعىها ،ختى ًدعنى
ّ
للٝاسب
جدعغ خىىسهها في الّٙل الٝشاتي .ئر
لِغ اإلاٝفىد جلمغ اوّ٣اط الىاِ ْٜلى الىق،
بٝذس ما هى خل ٞلهزا الىا ْٜمً الىق ختى وئن
ّ
حّذدث ظماجه وجلىهذ وحىهه .وفي ججاوصها
ً
ً
ً
للعُا ٛاإلاّىى (جاسٍخُا ،واحخماُِا ،وهٙعُا) ال
ههمل العُا ٛالذاخلي والزي هى الىاجج الٙني
ال٢لي إلاجمىُ الُٝم ؤلابذاُِت للجيغ ألادبي
واإلادؽ٣ل مً ألاِشاٗ ألادبُت التي جمحز ١ل حيغ
ًِ ٔحره١ ،اظخّالت ًِ "الخاسجي" "بالذاخلي"
ً
ً
اإلاىٙفل ًِ الىق "دلُال" وئن جالخم مّه "دالا".
ول٣ي ج٣ىن الٝشاءة مٝبىلت ًجب ِلحها أن جلتزم بما
ًم ً٢أن وعمُه بٝاِذة الخماظ ٤الذاخلي أي أن
مىلىُِت الىٝذ ال جٝىم في اخخُاس مٙخاح الٝشاءة
أو في اهخٝاء صاوٍت الخأوٍل وئهما في جىبُ ٞهمىرج
ً
ً
الخأوٍل الزي ًخخاسه الىاٜذ جىبُٝا ـاسما ِلى ١ل
الىق اإلاٝشوء.
٘هىا ٟمّاًحر ٠زل ٤لخٙمُل ٜشاءة ًِ ٔحرها.
ً
ول ً٢أ٠ثر ألاحىبت ئٜىاِا ِلى معألت الخأوٍل
وحّذد الٝشاءاث هى الجىاب الزي ًٍهش مً وشٍٝت
ِلم الذالالث في الىٍش للىق ألادبي .وهزا
الجىاب ٜاةم ِلى الىاّٜت الخالُت وهى أن الىق
ًبرمج وئلى خذ ٠بحر ُُٙ٠ت جلُٝه .أي أهه لِغ
باظخىاِت الٝاسب أن ًّٙل بالىق ما ٌؽاء وال أن
ًإوله ٠ما ًدلى لهّ٘ .لُه هدى الىق واحباث
لٕىٍت ال مدُذ ِجها .وِلُه أن ً٢دؽ ٚأخعً
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الا٠دؽاٗ الخّلُماث التي ًتر٠ها ال٣اجب مىشىسة
هىا وهىا ٟلمً هفه٘ .ارا ٔابذ ِىه حمُّها أو
أ٠ثرها أو أخل بها ٜاده رل ٤ئلى جأوٍالث خاوئت أو
ٔحر مٝبىلت.
لِعذ الٝشاءاث ١لها ئرن مؽشوِت .وهىاٟ
ُ
٘اس ٛأظاس ي بحن ٜشاءة حعخخذم الىق أي ج٢شهه
ِلى ٜى ٥ش يء ما وبحن ٜشاءة جإو ٥الىق أي أنها
حعخجُب ئلى ما ًُبرمجه.
ً
َّ
َّ
٠شحرة
بمّان
ألادبي ًدٙل داةما
الىق
ئن
ٍ
ٍ
ُ
وٍم٢ىىا أن هإوله ِلى ظبل ّ
ّ
ألادبُت
ؼتى .والٝشاءة
ٍ
جخف ٚأ٠ثر مً ٔحرها مً الٝشاءاث ببّذها الزاحي
هزا .وهي جثري الٝاسب ِلى اإلاعخىي ال٢ٙش ّي
ّ
ً
ّ
وججّله ًىٌِ ٚلى اإلاعخىي
الخخُلي حضءا مً
راجه.
ّ
ٌ
خىش آخش هى ما
ِملُت الٝشاءة
وٍ٢مً في
ّ
ُ
ّ
ًىٌٙه ُ٘ه.
ًمّه الٝاسب مً راجه في
الىق وما ِ
ِ
ُ
٘ٝذ ًدذر أن ج٣ىن الفلت بُيىا وبحن أخذ
ّ
شخفُاث الشواًت مً الٝىة والّم ٞبدُث ال
ُ
ّ
ئال مفحرها هي وبٝىْ الىٍش ًِ ّ
١ل
ٌؽٕلىا بّذ
ِ
ُ
َّ
َّ
ًخاوب
ألادبي
الىق
اث أخشي .رل ٤أن
اِخباس ٍ
ُ٘ىا ٜذسجىا ِلى الاهّٙا ٥وخعب .وبالخالي ٘ان
ُ
ّ
ّ
الىٝذي ٌعهى وٜذ جخخٙي ٜذسجىا ِلى اجخار
خعىا
ّ
ّ
الىق.
الىٝذًت الالصمت بُيىا وبحن
اإلاعا٘ت
ّ
وَعخىُْ ال٣اجب أن ًدبب ألهٙعىا وأن ًضًٍ
ًّ
سواةُ ًت لى ّ
ّ
ّ
جخجعذ
ٜذس لها أن
شخفُت
ألُِيىا
ً
ً
ل٢شهخه هٙىظىا ومجخهّ
ُ
شخفا هابما بالخُاة
ِٝىلىا.
ّ
ب٢شحر مما
ئن أزش الٝشاءة ِلى خُاة الٝاسب هى أ٠بر ٍ
ً
ّ
هخخُله ِادة.
ولٝذ اظخٝشأ ِبذ اإلال ٤مشجاك جٝالُذ الٝشاءة
الّشبُت٘ ،ىحذها" :حعخىي في زالزت معخىٍاث:
اإلاعخىي اللٕىي ،واإلاعخىي الىدىي ،واإلاعخىي
ألاظلىبي"( )45وٜذ جتراجب لذي الٝاسب الىاخذ،
٘ترظم خىىاث الٝشاءة خحنٌّ" :مذ ئلى ؼشح

ألالٙاً الٕشٍبت ،و٘ ٤اإلاّاوي التي ١ان ًشاها
معخٕلٝت في الىق اإلاىشوح للخدلُل (والىق هىا
ً
ًىفشٗ ٔالبا ئلى البِذ الؽّشي) ختى ئرا جم له
ً
٘خش ُ
ّ
حه جخشٍجا
رل ٤حاء ئلى الىق اإلاىشوح،
ً
هدىٍا ،مٝذسا مّشبا ،و٠أن مشل هزا الخخشٍج
ً٢مل ؼشح ألالٙاً ،وٍ٢ؽ ًِ ٚالبيُت
ألاظلىبُت لل٢خابت اإلاٝشوءة ،وببّن رلًْٝ ٤
الخمهُذ للخىلج في اإلاعخىي الشالث الزي ٌّمذ ئلى
ً
هثر البِذ وجلخُفه في ـىسة أظلىبُتٔ ،البا ما
١اهذ مخٝاسبت مً اإلاعخىي ألاظلىبي للىق اإلادلل
ً
ً
وابخٕاء مىا٘عت الىق هٙعه ئبذاُِا ،وخشـا
ِلى الاصدالٗ في معخىي وسجه"( )46وهى جذسج
اظدعأخه الؽشوح وٜامذ ِلُه ًخخز البِذ
الؽّشي وخذة ٜاةمت بزاهها جدىاولها اإلاعخىٍاث
الشالزت ،جخّشك ٘حها لٍىاهش مُّىت٘ ،خدبىً بما
ًىلِ ٞلُه ِبذ اإلال ٤مشجاكٜ" :شاءة الٝشاءة" ما
دامذ حّخمذ مشاحّت الٝشاءاث والشد ِلحها زم
مداولت جخىحها.
وسبما ؼ٣ل رل ٤في الترار الّشبي ِالمت حّذد
ً
الٝشاءة للىق الىاخذ ..ئر جأخز الٝشاءة وشٜا
مّلىمت ئلى الىق٘ ،زي هدىٍت ،وأخشي أدبُت،
وزالشت بالُٔت ..وسبما ١ان داخل ١ل ـى ٚؼّب
مٙمُت ئلى الخُٝٝت ألادبُت .في الىق اإلاذسوط:
"٘الٝشاءة ئِادة ئهخاج اإلاٝشوء٘ ،هي أ٠ثر مٍهش
الخىاؿ مؽشوُِت ،والٝشاءة اإلاخمحزة هي ئرن
لشب مً الخىاؿ اإلاّىاء .والٝشاءة التي ال جىحي
بالٝشاءة هي ٜشاءة مُخت أو الُٔت”( .)49ولهزا
ً
ً
العبب وحذها جىاـال ٘٢شٍا بحن الىٝاد ،ابخذاء
مً "ألاـمعي" الزي هٙث في سوح "ابً ظالم"
مٝىلت "الٙدىلت" و"آلامذي" و"الجشحاوي" و"ِبذ
الٝاهش" ،ـىسة الىاٜذ اإلاخخفق .
الخأوٍل في لىء الخّذد الٝشاتي:
اسجبي مفىلح الخأوٍل في اواس الخذاو ٥اللٕىي
ً
ً
بمفىلح الخٙعحر اسجباوا وزُٝا ولّهما ِلى ٜذم
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ً
اإلاعاواة مّا مً خُث خاحت اإلاٙعش او اإلاإو٥
ً
لهما مّا٣٘ ،ان مً الىبُعي
ان ال جخجاوص زىاةُت الّالٜت بحن ٠ال اإلافىلخحن
خذود الخّامل مْ الىق ،وال ًمً٢
للخأوٍل ان ً٢خٙي بخٙعحر الص يء ؛ ألهه ًبدث ًِ
ما هى او ٥في الص يء وًِ اـل الص يء ألهه ٌّني
الترحُذ؛ مً خال ٥البدث في اإلاّاوي اإلادخملت
اإلاأخىرة مً الذوا ،٥التي
ًدخاج في ٜفذ واخذ مجها الى جشحُذ باماساث
ودالةل ا٠ثر مً مّاوي الالٙاً اللٕىٍت ،في خحن
ً
ًبدث الخٙعحر في ؼشح اإلاٙشداث والالٙاً ؼشخا
ً
لٕىٍا ًإدي الى اإلاّنى الٍاهش مً الىق( )50؛ الن
همه الاو ٥اصالت الٕمىك لزا ٘اليؽاه الخأوٍلي
ٌّخمذ الخٙعحر بىـٙه آلُت جم٢ىه مً اظخ٢ىاه
مشاد اإلاخ٣لم وهى لشوسي لخجىب ظىء الٙهم .ارن
٘الخأوٍل والخٙعحر ججشبخان حؽحران الى ظعي
الٝاسب لٙهم الىق مً خال ٥اِادة بىاء جاسٍخي
مىلىعي للىق مً خال ٥ججشبت الخٙعحر  ،زم
ًأحي دوس اإلاإو ٥الزي ًٙهم اللٕت بىـٙها مىٍىمت
داللُت جخجاوص البنى الاحشاةُت مإظعت ِلى سمىص
ودواٜ ٥ابلت للخجذد مْ ١ل ٜشاءة جأوٍلُت حذًذة ،
وٜذ رهب اللٕىٍىن وبّن اإلاٙعشًٍ الى ان
الخٙعحر ُ٘ه ٜىُّت الذاللت  ،في خحن الخأوٍل
لِعذ ُ٘ه هزه الٝىُّت  ،وئهما ًبٝى الاخخما٥
ً
مخأسجخا بدعب ٜىة الادلت ٝ٘ ،ذ ٜا ٥اإلااجشٍذي
(ث 333هـ) ((الخٙعحر الٝىْ بان مشاد هللا حّالى
٠زا والخأوٍل جشحُذ اخذ اإلادخمالث بذون الٝىْ
ً
٘ان ٜام دلُل مٝىىُ به ِلى اإلاشاد ً٣ىن جٙعحرا
بالشأي وهى خشام ؛ الهه ؼهادة ِلى هللا حّالى بما
ً
ال ًأمً ان ً٣ىن ٠زبا))() 51
ئرن ٘الخأوٍل ًخخل ًِ ٚالخٙعحر بالشأي  ،اهه
ال ًٝىْ باالخخما ٥الزي ًزهب الُه اإلاإو ٥وبزا
ًأمً ال٢زب الا انهما ًخٝٙان في ١ىنها ِملُت
رهىُت احتهادًت مخىحهت الى الىق  ،وٍىفب

مٙهىم الاحتهاد ِلى الخأوٍل في مجا ٥الٝٙه
واظخخشاج الاخ٣ام مً الىق والؼ ٤في ان هزه
جإ٠ذ دوس الٝاسب في ٠ؽ ٚداللت الىق ؛ الن
اإلاإوً ٥دخاج الاحتهاد للترحُذ الذاللي  ،وِمله
ٜاةم ِلى الخٙعحر الزي هى(( :اخباس ًِ ا٘شاد
اخاد الجملت  ،وولْ ١ل ش يء مجها مىلّه ،
ومىه اخز جٙعحر الامخّت باإلااء واإلاٙعش هى ما ٘هم
مّىاه بىٙعه ورل ٤إلاا ًدبحن ٠ما جبحن ماله جٙعحر
 ،في خحن ان الخأوٍل الاخباس بمّنى ال٢الم والاخباس
بٕشك اإلاخ٣لم))( )52؛ الن وٌاة ٚالخأوٍل جىفب
في البدث ًِ ما وساء الذا ، ٥وًِ مجمىُ
اإلاذلىالث وجدذًذ معخىٍاث اإلاّنى  ،وٍخجلى رل٤
مً خال ٥ال٢ؽ ًِ ٚجشُ٠بت الىق
وؼشح الّالٜاث التي جد٢م وعُج الىق ،
واخخق جٙعحر الٝشآن ((في ٔشٍب الالٙاً
١البدحرة والعاةبت والىـُلت  ،او في جبحن وؼشح
ٝ٠ىله( :واُٜمىا الفالة واجىا الض١اة)(.)53
وأما في ٠الم مممً بٝفت ال ًم ً٢جفىسه الا
بمّش٘تها هدى ٜىله حّالى( :اهما اليس يء صٍادة في
الٙ٢ش) ( )54وٜىله حّالى( :ولِغ البر بان جاجىا
البُىث مً ٌهىسها))(). 55ئرن الخٙعحر ًخّلٞ
بّلىم مّشُ٘ت جاسٍخُت خاـت هٝلُت هي مً آلُاث
ِملُت الخٙعحر ،وأظاط مّش٘خه ٠مّش٘خه بّلىم
الٝشاءة واظباب الجزو ٥والاخ٣ام الؽشُِت ،
ً
ؤحرها٘ .مال ًِ ِلمه باللٕت والاظالُب الّشبُت
 ،الن اإلاٙعش ًداو ٥الىـى ٥ئلى الىلىح بٝذس
ً
واٜخه  ،اما الخأوٍل ٘اهه ((ٌعخّمل مشة ِاما
ً
ومشة خاـا هدى الٙ٢ش اإلاعخّمل جاسة في الجخىد
اإلاىل ٞوجاسة في حجىد الباسب خاـت والاًمان
اإلاعخّمل جاسة في الخفذً ٞاإلاىل ٞوفي جفذًٞ
دًً الخ ٞجاسة واما في ل َٙمؽتر ٟبحن مّان
مخخلٙت هدى لٍٙت وحذ اإلاعخّمل في الجذة
والىحذ والىحىد)) (٘ ، )57اإلاإوً ٥شـذ الخٙاِل
الشىاتي بحن الخاسج والذاخل ؛ الهه ًشـذ خش٠ت
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ً
اإلاّنى مً خال ٥الترابي العُاقي معخُٙذا مما
ًٝذمه له الاحشاء الخٙعحري ٘ ،مال ًِ ا٘ٝه
اإلاّشفي الزاحي ٘ ،اللٕت حعمذ باظخّماُ٠ ٥ان
مّحن مٝام ُ٠ان آخش ،
وهىا جتر٠ض ٘اِلُت الّٝل وٜذسجه ِلى اًجاد
الادلت والبراهحن لخِعحر ِملُت الٙهم  ،وٜذ حّل
الٝذماء ٜىام ِملُت الخٙعحر الشواًت وٜىام ِملُت
ً
الخأوٍل الذساًت ٕ٘ ،ذا الخٙعحر مٝفىسا ِلى
الاجباُ والعماُ  ،وحّل ٞالخأوٍل باالظخيباه
وٍم ً٢ان ًٝا(( :٥ان الخٙعحر بُان ل َٙال ًدخاج
ً
ً
الا وحها واخذا  ،والخأوٍل جىحُه ل َٙمخىحه الى
مّان مخخلٙت الى واخذ مجها بما ٌهش مً الادلت))
( )58وٍخىـل الى الادلت باالحتهاد وفي ٘هم الالٙاً
ومذلىالهها واظخّماالهها بدعب العُا ، ٛوٍشي
ً
ً
الضس٠ص ي اسجباوا وزُٝا بحن الاحتهاد والخأوٍل  ،ئر
ًزهب الى ان ما ًشحْ الى احتهاد الّلماء هى الزي
ٌٕلب ِلُه اوال ٛالخأوٍل ،
وهى ـشٗ الل َٙالى ما ًإو ٥الُه ٘ ،اإلاٙعش
ِىذه هاٜل واإلاإو ٥معخيبي ( ، )59والاظخيباه
ٜاةم ِلى حهذ ِٝلي ًبزله اإلاإو ٥للىـى ٥الى
الٙهم  ،وٜذ اؼاس الؽشٍ ٚالجشحاوي الى الٙشٛ
بحن الخأوٍل والخٙعحر مً خال ٥همىرج جىبُٝي
لىق ٜشآوي في ٜىله حّالىً( :خشج الخي مً
اإلاُذ)( )60ئن اساد به اخشاج الىحر مً البُمت
ً
١ان جٙعحرا  ،وان أساد به ئخشاج اإلاإمً مً ال٣ا٘ش
ً
 ،او الّالم مً الجاهل ١ ،ان جأوٍال)) (، )61
و٠أهىا هىا امام معخىٍاث في جدلُل الىق ٘ ،هى
ًدمل داللت اولى ٜشٍبت ِامت زم خففذ باًشاد
مً خال ٥الالٙاً  ،اما اإلاعخىي الشاوي في الذاللت
والزي خمل اإلاّنى البُّذ للعُا ٛاإلاخألٚ
ً
اإلايسجم مْ احضاةه والىق ًدخمل الىحهحن مّا ؛
الن اإلاإوٌّ ٥خمذ ِلى مّش٘ت اوظْ ٌعخّملها في
الىـى ٥الى اإلاشاد ُ٘داو ٥جشؼُذ مم٢ىاث
جدخملها اللٍٙت وبام٣انها ان جيسجم مْ العُاٛ

الّام ٘اـبذ (الخي) بمّىاه الٝشٍب اإلاادي (الىحر)
 ،زم اهخٝل الى ما ًم ً٢ان ًٙهم مىه مّنى
الخُاة (١اإلاإمً) بمٙهىم الىق الٝشآوي او (الّالم)
واـبذ اإلاُذ ًٝابل (البُمت) وفي معخىي آخش
(ال٣ا٘ش) و(الجاهل) ٘اإلاإوً ٥داو ٥جٝلُب ١ل
الذالالث اإلادخملت  ،والتي حّ٢غ ِملُت اظخيباه
رهني ٜاةم في رهً اإلاإو ٥للىـى ٥الى اإلاشاد مً
الىق  ،وٜذ حّل العُىوي الذلُل ًدبلىس في
ِمل اإلاٙعش ُ٘ٝى(( :٥الخأوٍل ئخباس ًِ خُٝٝت
اإلاشاد والخٙعحر ئخباس ًِ دلُل اإلاشاد  ،الن اللَٙ
ً٢ؽ ًِ ٚاإلاشاد وال٣اؼ ٚدلُل  ،مً رلٜ ٤ىله
حّالى( :ئ َّن َسَّب ََ ٤لب ْ ِاإلا ْش َ
ـ ِاد) ( )62جٙعحره اهه مً
ِ
ِ
الشـذ ًٝ ،ا ٥سـذجه :سٜبخه  ،واإلاشـاد  ،مّٙا٥
مىه  ،وجأوٍله الخدزًش مً التهاون بامش هللا ،
والٕٙلت ًِ الاهبت والاظخّذاد للّشك ِلُه
 ،وٜىاوْ الادلت جٝخض ي بُان اإلاشاد مىه ِلى
خالٗ ولْ الل َٙفي اللٕت)) (٘ )63خخخق
دلُلُت الخأوٍل بالخٙعحر الزي مشحّه الى الٝىْ
باإلاشاد به  ،في خحن ١ان الجاةض بالشأي هى الخأوٍل ال
الخٙعحر ،وَّىد الخٙعحر الى وحىد لبغ وخٙاء في
ال٢الم ُ٘إحى بالخٙعحر لحزًله ،وَّذ الخٙعحر للص يء
ً
ً
ً
الخٝا به ومخمما له وحاسٍا مجشي بّن احضاةه،
ً
وٍبذو الخٙعحر خاـا بالجىاهب الّامت الخاسحُت
ً
للىق ،في خحن ًفبذ مجا ٥الخأوٍل مدعّا ل٣ل
اٜعام الىق ،وال ًِ ٚٝىذ خذود ما هى ٔامن
أو ِلى دسحت ِالُت مً ال٢شا٘ت الذاللُت.
الذاللُت
الؽب٣اث
الخأوٍل جبّا لخّذد
ً٣ىن حّذد
ِ
ِ
ِ
ُ
ألادبُت ٘هزه ُ
ُ
جُٝم
الىفىؿ
أٔلب
جمخاص بها
التي
ِ
ِ
ً
ً
٣اث داللُت مخىىِت وحعل ٤في
هٙغ
الىٜذ ؼب ٍ
ِ
في ِ
ً
ُ
ّ
َ
٘خٝىد ٜاسئها ئلى
مدؽّبت
مّان
راث اللخٍت ظبل ٍ
ً
ومخ٣املت مّا وئلى اظخخالؿ
مخباًىت
جأوٍل
ٍ
ٍ
ظبل ٍ
ِ
مخخلٙت ...
مّىىٍت
وخذاث
ٍ
ٍ
ٍ
ُٜمت الىق قي لىء الٝشاءة البالُٔت:
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ئن ئهجاص ّ
ّ
الى َ
ق ألادبي وئصاخخه مً داةشة
ً
ّ
ال٢خابت ال ٌّىُان أبذا ا٠خماله ِلى اإلاعخىي
الٙني
ً
ّأوال وِلى معخىي سخلخه التي أوص ئ مً أحلها؛ أي
ّ
ُ
ِلى اإلاعخىي الىٌُٙي الزي ّ ٜذس له٘ ،بّذ رل٤
ّ
ّ
جبذأ ّ
ّ
بؽتى
ألادبي
الخُُٝٝت للّمل
الشخلت
ً
ً
ً
أحىاظه ،ظىاء أ١ان ؼّشا أم هثراٜ ،فت أم سواًت
ّ
الشخلت بحن ّ
الى ّ
وهزه ّ
ق والٝشاءة هي اإلاشخلت التي
ّ
ألاٜل أـّب مً
ّسبما ج٣ىن ألاـّب ،أو ِلى
ّ
ؤلابذاُِت
مشخلت ؤلاهجاص و٘حها جٍهش الٝذساث
ً
ّ
ّ
ؤلابذاُِت
ألادبي ،وجٍهش أًما الٝذساث
للّمل
للمخلٝي ،وِىذها ّ
جدبذي ئم٣اهُاث ِملُاث الٝشاءة
ّ
ّ
والشٝاُ٘ت
الاحخماُِت
وجدبلىس وٌ٘ ٞشو٘ها
وؤلاحشاةُت التي ال ِالٜت لها باألدب في ٠شحر مً
ألاخُان ّ
ول٢جها ج٣ىن ٘اِلت في جىحُه الٝشاءة وحهت
راث وبُّت مُّىت جدذد مً خاللها ُٜمت الىق.
ّ
ّ
وألن الىق ألادبي مخلىٛ
احخماعي أو مإظعت
أدبُت ّ
احخماُِت ّ
ّ
٘ان جىاو ٥هزه اإلاإظعت أو هزا
ّ
بالمشوسة ِ-ىذ الخىاو-٥
اإلاخلى ٛظىٗ ًخمْ
الاحخماُِت ّ
ألن اإلاجخمْ ٔحر ّ
ّ
مجزه أو
إلاجمىِت الُٝم
ٔحر هضٍه في جىحهه هدى ّ
الى ّ
ّ
خُادي
ق ،وهى ٔحر
ًّ
ًّ
ّ
وزٝاُ٘ا
أدبُا
ألهه ًدعلح بشؤي حاهضة
ًّ
ًّ
ٌ
اإلاخىاو٥
مخخفا أم ٔحر
ظىاء أ١ان
وأًذًىلىحُا،
ِ
ّ
الش َؤٍت ّ
مخخق ،وظىاء أ١ان ِمُّ ٞ
والشأي أم
ظىدُ ًا ،وظىاء أ١ان ًدىاوّ ٥
ّ
الى ّ
ق إلوؽاء حذًذ
ً
ِلُه أم مدعلُا ًيؽذ الٙشحت أو جضحُت الٙشآ،
ّ
مخّذدة وٍجّل
وهزا ما ًجّل دواْ٘ الٝشاءة
أؼ٣الها وألىانها مخباًىت مخخلٙت...
ّ
اإلاخٙشجّ ،
ّ
٘ان وـٙه
وُ٘ما ًخّل ٞبالٝاسب اإلادعلي
ّ
ّ
ّ
واإلاخٙشج ًٙ٢ي لىّشٗ ٔشله الزي ٌععى
باإلادعلي
ّ
ئلُه مً وساء الٝشاءة ول ّ
 ً٢رل ٤ال ٌّني أهه ال
ّ
ّ
ّ
احخماُِت راث ُٜم
زٝاُ٘ت
مشحُّت
ٌعدىذ ئلى
ّ
ساـذة مخٙدفت جد٢م ِلى ما جدىاوله و٘ٞ
ً
ٜذساهها وو٘ ٞهذ٘ها مً الٝشاءة أًما.

ّ
ّأما ما ًخّل ٞبالٝاسب اإلايص ئ الزي ًٝشأ ألٔشاك
أخشي ٘هى ّ
اإلاهم ،وهى الزي ٌعخذعي مشحُّخه
ّ
ال٢ٙشٍت والشٝاُ٘ت والاحخماُِت ،وَعخذعي
ّ
ّ
أًذًىلىحُخه لُدا٠م وٍد٢م ُُ٘ٝم
بالذسحت ألاولى
ّ
ّ
ُوَعٝي وفي ظلم الُٝم الزي بىاه في ٘٢شه
ّ
وجفى ْسه لإلوعان والّالم...
وزٝا٘خه
ئن ألادب أـبذ في ججلُاجه وأهذا٘ه وٜذساجه
ّ
٘٢شٍت وأًذًىلىحُت
ودالالجه ًفذس ًِ سؤي
اظخٙاد مجها لُٕني ٜذ اجه لُىا٠ب ّ
ىىس البؽشيّ
الخ ّ
س
ّ
الهاةل ّ
ّ
والخذاخل الزي لم ًأبه لخفىـُت ألادب
ؤلاوعاهُت الجذًذة ّ٠لم ّ
ّ
الىٙغ
في ممماس الّلىم
ّ
والىٍشٍاث
وألاهثروبىلىحُا وِلم الاحخماُ
العُ ّ
ّ
اظُت وم٢دؽٙاث اللعاهُاث وألاظلىبُاث،
١ل هزا ئلى أن ّ
وٜذ دْ٘ ّ
جدىىُ اإلاٝاسباث والٝشاءاث
ّ
ّ
خىحهاث؛ ئر وـلذ ئلى ّ
وال ّ
بخّذد
الخّذد
خذ
ّ
الٝشاء .
ً
َّ
َّ
٠شحرة
بمّان
ألادبي ًدٙل داةما
الىق
ئن
ٍ
ٍ
ُ
ّ
اءة ألادبُتّ
ظبل ؼتى .والٝش
وٍم٢ىىا أن هإوله ِلى ٍ
جخف ٚأ٠ثر مً ٔحرها مً الٝشاءاث ببّذها الزاحي
هزا .وهي جثري الٝاسب ِلى اإلاعخىي ال٢ٙش ّي
ّ
ً
ّ
وججّله ًىٌِ ٚلى اإلاعخىي
الخخُلي حضءا مً
راجه ،و بهزا جخأسجح ُٜمت الىق بحن حّذد
الٝشاءاث للىق ألادبي في جأوٍل دالالجه اإلاىىىٍت
جدذ ِباساجه و ً٣ىن الٝاسب وخذه م٢دؽٙها .
ئن ئؼ٣الُت ألادب جأحي مً وبُّت اللٕت راهها،
أدبُت الىق ،والتي حّمل ِلى جىٌُ ٚآلالُت
اللٕىٍت بُّذا ًِ مّىاها الخذاولي البعُي هدى
ما ٌّشٗ باظخ٢ؽاٗ حمالُاث اللٕت ِبر اإلاجاص
واإلاجاص ِمىما هى ِملُت جىىَْ لٕىي لمً ئواس
ً
ًخجاوص اإلاعجم وـىال ئلى الدعُِ ٞبما ًمٙي ِلى
ً
سوهٝا ًخشحه مً ّ
خحز الخُٝٝت ئلى سخابت
اللَٙ
اإلاجاص الزي جدُذ للمٙشدة الىاخذة أن جخذم
ً
وٌُٙت حّبحرًت حمالُت في آن مّا.
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ُ
هزه الجمالُت التي ،وئن ١ان بام٣انها أن حعهم
إلاهام التي ّ
في ا٠خما ٥ا ّ
ًخّح ُن أداؤها ِلى "هٍشٍت
ال ًٙوجاسٍخه" اللزًً هما في وىس الخجذًذ
وئخذار ٜىُّت حزسٍت مْ ألاِشاٗ الّلمُت
َّ
ّ
اإلاٝشسة ئال َّأهه ال ًم ً٢لها "أن ّجذعي لىٙعها ّأنها
ئبذا ٥مجهجي ّ
بالخمام وال٢ما٘ ."٥لِعذ حمالُت
ّ
الخلٝي "هٍشٍت معخٝلت ٜاةمت ِلى َبذيهُاث حعمذ
َّ
جدل بمٙشدها اإلاؽ٢الث التي جىاحهها،
لها بأن
ّ
وئهما هي مؽشوُ مجهجي حضتي ًدخمل أن ًٝترن
بمؽاسَْ أخشي وأن ج٢خمل خفاةله بىظاوت هزه
اإلاؽاسَْ .
وِلُه ٘ان الٝاسب ًخ٣ئ ِلى بيُت الىق ،أي
ِلى وعُج ِالٜاجه الذاخلُت١ ،ي ًخل ٞالعُاٛ
الّام المشوسي لٙهم الىق اإلاٝشوء.
رل ٤أن ١ل ٜاسب حذًذ ًدمل مّه ججشبخه
الخاـت وزٝا٘خه الٙشدًت وُٜم ِفشه وهمىمه
وٍىٍش ئلى الىق مً خاللها ،و مً هزا الخّذد
الٝشاتي للىق جىّ٢غ ٜعمت الىق في لىخت ٘ىُت
ًىبّها الجى الّام للٝشاءة.
ّ
النص ألادبي في ضوء ّ
تعدد قراءاته:
بالغة
ئن الخذًث ًِ بالٔت الىق ألادبي هى ِباسة
ًِ الخذًث ًِ الل َٙواإلاّنى في راث الىق
وهىا ٟمً الىٝاد مً حّفب لل َٙوهىا ٟمً
٘مل اإلاّنى ،وهىا ٟمً جش ٟهزا ورا ٟوٜا٥
بالّالٜت الٝاةمت بحن ال َٙواإلاّنى وهي الفىسة،
وهىا ٟمً بدث داللت ألالٙاً في لىء اإلاّاوي.
١ل رل ٤مً أحل جٝىٍم الىق ألادبي ،ومٝاٌعت
ال ًٙالٝىلي .
ً
ً
هزه الاِخباساث اإلاخخلٙت ١اهذ مجاال خفبا
آلساء ِلماء الّشوبت وؤلاظالم في الىٝذ ٘يؽأث ِجها
ً
حملت مً اإلاذاسط الىٝذًت اإلالتزمت خُىا،
ً
واإلاخىش٘ت خُىا آخش ،والعاةشة بحن بّن ألاخُان.
لٝذ أدي هزا الخىىُ في آلاساء ،والخّذد في وحهاث
الىٍش ،ئلى جىىُ وحّذد اإلازاهب الىٝذًت الٝذًمت

واإلاّاـشة وبهزا جخأسجح بالٔت الىق بحن حّذد
الٝشاءاث للىق ألادبي في جأوٍل دالالجه اإلاىىىٍت
جدذ ِباساجه و ً٣ىن الٝاسب وخذه م٢دؽٙها .
ئؼ٣الُت ألادب جأحي مً وبُّت اللٕت راهها،
أدبُت الىق ،والتي حّمل ِلى جىٌُ ٚآلالُت
اللٕىٍت بُّذا ًِ مّىاها الخذاولي البعُي هدى
ما ٌّشٗ باظخ٢ؽاٗ حمالُاث اللٕت ِبر اإلاجاص
واإلاجاص ِمىما هى ِملُت جىىَْ لٕىي لمً ئواس
ً
ًخجاوص اإلاعجم وـىال ئلى الدعُِ ٞبما ًمٙي ِلى
ً
سوهٝا ًخشحه مً ّ
خحز الخُٝٝت ئلى سخابت
اللَٙ
اإلاجاص الزي جدُذ للمٙشدة الىاخذة أن جخذم
ً
وٌُٙت حّبحرًت حمالُت في آن مّا
ُ
هزه الجمالُت التي ،وئن ١ان بام٣انها أن حعهم
إلاهام التي ّ
في ا٠خما ٥ا ّ
ًخّح ُن أداؤها ِلى "هٍشٍت
ال ًٙوجاسٍخه" اللزًً هما في وىس الخجذًذ
وئخذار ٜىُّت حزسٍت مْ ألاِشاٗ الّلمُت
َّ
ّ
اإلاٝشسة ،ئال َّأهه ال ًم ً٢لها "أن ّجذعي لىٙعها ّأنها
ئبذا ٥مجهجي ّ
بالخمام وال٢ما٘ ."٥لِعذ حمالُت
ّ
الخلٝي "هٍشٍت معخٝلت ٜاةمت ِلى َبذيهُاث حعمذ
َّ
جدل بمٙشدها اإلاؽ٢الث التي جىاحهها،
لها بأن
ّ
وئهما هي مؽشوُ مجهجي حضتي ًدخمل أن ًٝترن
بمؽاسَْ أخشي وأن ج٢خمل خفاةله بىظاوت هزه
اإلاؽاسَْ .
ّ
ّ
ئن ئهجاص الى َ
ق ألادبي وئصاخخه مً داةشة
ً
ّ
ال٢خابت ال ٌّىُان أبذا ا٠خماله ِلى اإلاعخىي
الٙني
ً
ّأوال وِلى معخىي سخلخه التي أوص ئ مً أحلها؛ أي
ّ
ُ
ِلى اإلاعخىي الىٌُٙي الزي ّ ٜذس له٘ ،بّذ رل٤
ّ
ّ
جبذأ ّ
ّ
بؽتى
ألادبي
الخُُٝٝت للّمل
الشخلت
ً
ً
ً
أحىاظه ،ظىاء أ١ان ؼّشا أم هثراٜ ،فت أم سواًت
ّ
الشخلت بحن ّ
الى ّ
وهزه ّ
ق والٝشاءة هي اإلاشخلت التي
ّ
ألاٜل أـّب مً
ّسبما ج٣ىن ألاـّب ،أو ِلى
ّ
ؤلابذاُِت
مشخلت ؤلاهجاص و٘حها جٍهش الٝذساث
ً
ّ
ّ
ؤلابذاُِت
ألادبي ،وجٍهش أًما الٝذساث
للّمل
ّ
للمخلٝي ،وِىذها جدبذي ئم٣اهُاث ِملُاث الٝشاءة
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ّ
ّ
والشٝاُ٘ت
الاحخماُِت
وجدبلىس وٌ٘ ٞشو٘ها
وؤلاحشاةُت التي ال ِالٜت لها باألدب في ٠شحر مً
ألاخُان ّ
ول٢جها ج٣ىن ٘اِلت في جىحُه الٝشاءة وحهت
راث وبُّت مُّىت.
ّ
وألن الىق ألادبي مخلى ٛاح ّ
خماعي أو مإظعت
أدبُت ّ
احخماُِت ّ
ّ
٘ان جىاو ٥هزه اإلاإظعت أو هزا
ّ
بالمشوسة ِ-ىذ الخىاو-٥
اإلاخلى ٛظىٗ ًخمْ
الاحخماُِت ّ
ألن اإلاجخمْ ٔحر ّ
ّ
مجزه أو
إلاجمىِت الُٝم
ٔحر هضٍه في جىحهه هدى ّ
الى ّ
ق ،وهى ٔحر خُاديّ
ًّ
ًّ
ّ
وزٝاُ٘ا
أدبُا
ألهه ًدعلح بشؤي حاهضة
ًّ
ًّ
ٌ
اإلاخىاو٥
مخخفا أم ٔحر
ظىاء أ١ان
وأًذًىلىحُا،
ِ
ّ
الش َؤٍت ّ
مخخق ،وظىاء أ١ان ِمُّ ٞ
والشأي أم
ظىدُ ًا ،وظىاء أ١ان ًدىاوّ ٥
ّ
الى ّ
ق إلوؽاء حذًذ
ً
ِلُه أم مدعلُا ًيؽذ الٙشحت أو جضحُت الٙشآ،
ّ
مخّذدة وٍجّل
وهزا ما ًجّل دواْ٘ الٝشاءة
أؼ٣الها وألىانها مخباًىت مخخلٙت ،وما ًيخج ِىه
مً أزش حمالي مشحّه الخىاظ ٞالجمالي ري ألابّاد
الخٝابلُت  ،زم ُِ ِّبر ِىه في الخىاـل الّادي أو
ألادبي بمٙشداث راث مىخى بالغي جٝابلي ِبر
الخٝاة ٞواإلاجاصاث (التراُ٠ب الاظخّاسٍت
والدؽبحهُت ٠ما ظيبحن) ،وهي جختز ٥بزل ٤جٝابل
الّىالم اإلاادًت واإلاّىىٍت ُ٘دفل الخىاـل ِلى
َ
اإلاخىالْ ِلُه؛ خُث
هزا ألاظاط الخٝابلي
جدؽ٣ل الىفىؿ والخىاباث -جبّا لزل -٤و٘ٞ
هامىط الخٝابل ال٣ىوي ،وهزا ما ٌعخذعي الُىم
الخأظِغ لخأوٍلُت جٝابلُت حعخمذ بّن أظعها
مً الذساظاث البالُٔت ٘خ٣ىن مىىلٝا للٝشاء
واإلاإولحن لٙهم الىفىؿ اإلابيُت أـال ِلى
جٝابالث ٌاهشٍت وخُٙت.
خاتمة:
ئن اإلاّنى في الّمل اإلا٢خىب أ٠بر مً الىاّٜت
التي ًٝفها وٍخجاوصها .بمّنى أهه ًخدشس مً ـٙت
الّشلُت التي جمحز الخذًث الؽٙهي٘ .ال٣لمت

جخشج مً الؽٙخحن زم جخخٙي ئلى ألابذ .ولً٢
ال٢خاب ًىٝز اإلاّنى ًِ وشٍ ٞأسبّت أؼُاء.
٘هى ًفىهه مً المُاُ ًِ وشٍ ٞجشبُخه ٠خابت.
وهى ٌّضله ًِ مإلٙه ُ٘ىلٝه مً هُت ال٣اجب.
وهى ًىتزِه مً خذود مى ٜٚاإلادادزت الؽٙهُت
المُٝت ُ٘ٙخده ِلى الّالم الىاظْ.
ً
وهى ًشجٝي به ئلى الؽمىلُت ئر ًجّل له حمهىسا ال
ًىٙز مً الٝشاء ِلى ّ
مش الّفىس.
ئن اهتزاُ الىق مً ظُاٜه هى٠ ،ما هشي ،الؽشه
الالصم والمشوسي لخّذده.
ً
ً
لئن ١ان مً الفّب أن هٙشك جأوٍال وخُذا
لىق ما ٘اهه ،والخًٝ ٞاً ،٥ىحذ مّاًحر جشبذ
ؼشُِت الخأوٍل أو ِذمها .وئن ١ان الىق ًجحز لىا
ٜشاءاث ٠شحرة ٘اهه ال ًأرن لىا أن هٝشأ ٠ما وؽاء
وُٙ٠ما اج ٞٙخعب أهىاةىا .ئر لى حاص لىا أن هٝشأ
ما وؽاء في أي هق وؽاء لدعاوث الىفىؿ
حمُّها اخخٙذ الخذود بُجها .وهدً وّشٗ
بخجشبدىا أن ألامش لِغ ٠زل ٤البخت.
ِلى الشٔم مً دوس الٝاسب الّٙا ٥في الىق
ألادبي ،ئال أن الّملُت ؤلابذاُِت جخ٣ىن مً ١اجب
ً
وهق وٜاسب وبخٙاِلهم مّا دون ٘فل ِىفش ًِ
آلاخش.
الٝاسب هى الٕاًت ال٣امىت في هُت اإلاإل ٚخحن
ٌؽشُ في ال٢خابت .وِلُه ٘ان واحب الىٝذ ألادبي
هى أن ًبحن ً ُٚ٠ىٍم ال٢خاب اإلاذسوط وشٍٝت
ُ
ٜشاءجه وٍىحهها بٕاًت الخفىِ ٥لى ألازش اإلا َبخػى
زم ِلُه أن ًٍهش سدة ّ٘ل الٙشد الٝاسب في مل٣اجه
ؤلادساُ٠ت أمام العبل اإلاخخلٙت التي ًٝترخها الىق
اإلاٝشوء
ً
و١ل ٜشاءة جإزش وجخأزش مّا بالشٝا٘ت وبالبيُت
العاةذة في ِفش ما وفي بِئت ما .وظُان أه٢شث
الٝشاءة الىمارج ال٢ٙشٍت اإلاهُمىت في الخُا٥
الجماعي أو ّ
ِضصث مً مىاّٜها ٘انها جإزش بها
٘خإ٠ذ بزل ٤بّذها الشمضي .وٍ٢دعب اإلاّنى الزي
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جشجذًه ٜشاءة ما في وظي ما أهمُخه باليعبت لبُٝت
أؼُاء الّالم التي ًألٙها الٝاسب في رل ٤الىظي.
وٍشبذ هزا اإلاّنى في خُا ٥رل ٤الٝاسب .وبما أن
هزا الٝاسب ًيخمي بالمشوسة ئلى مجمىِت بؽشٍت
وئلى خُا ٥حماعي جخمحز به هزه الجماِت ًِ
ٔحرها مً ألاٜىام ٘ان اإلاّنى الزي زبذ في خُاله
ًش٘ذ ٠زل ٤الخُا ٥الجماعي.
١ل ٜاسب حذًذ ًدمل مّه ججشبخه الخاـت
وزٝا٘خه الٙشدًت وُٜم ِفشه وهمىمه وٍىٍش ئلى
الىق مً خاللها.
ّ
الىق ٜذ ًشجذي
ئن اهذماج الٝاسب في ِالم
ً
ً
أؼ٣اال مخخلٙت ٔاًت الاخخالٗ .وٍشجبي هزا ئلى
ّ
الخاسٍخُت التي جٙفل بحن
بُّذة باإلاعا٘ت
دسحت
ٍ
ٍ
ّ
الىق اإلاٝشوء٘ .دحن ً٣ىن
الٝاسب وبحن ِهذ
ً
ّ
ّ
للىق ٘ان الٝشاءة ًم ً٢لها أن
الٝاسب مّاـشا
ّ
ججذد مً أخاظِعه وسبما ججّله ّ
ٌٕحر مً وشٍٝت
سؤٍخه لل٣ىن وئدسا٠ه لألؼُاء.
َ
ّ
ّ
الىق ألادبي جٝىم بالمبي ِلى أهه
ئن أهمُت
ِ
َ
ُ
ٔحرها أو أن
ٌعخدُل ِلُىا أن هأخز بٝش ٍ
اءة دون ِ
َ
ُ َ
جأوٍل وئه٣اس ظىاه.
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