
       

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  تلمساندجامعة أبي بكر بلقا ي

 

 اآلداب واللغات   :كلية

 اللغة العربية وادبها: قسم

 -  تخصص لسانيات –                                     رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه 

 :الموضــوع

 

 أثر الّدراسات البنيوّية

  الحديث في الّنقد األدبي

 

 :إشراف األستاذ الدكتور:                                                     إعداد الطالبة 
            آمال بناصر                                              سيدي محمد غيثري

 

                                    اللجنة المناقشة

  عبد العالي بشير        أستاذ التعليم العالي    جامعة تلمسان    رئيساد.      أ

 د غيثري سيدي محمد   أستاذ التعليم العالي    جامعة تلمسان     مشرفا.       أ
 د ملياني محمد           أستاذ التعليم العالي    جامعة وهران     عضوا.       أ
 جامعة تلمسان    عضوا"      أ"خالدي هشام            أستاذ محاضر.        د
 جامعة تلمسان    عضوا"     أ" أحمد طيبي              أستاذ محاضر.       د
 جامعة تلمسان    عضوا"   أ"أمينة طيبي               أستاذة محاضرة .      د

 
 

 م2014-2013/ هـ1435-1434السنة الجامعية 
 

 



  

             

 

  

                                                 



 

 

 

 

 

 وأبي ، حِفظهما الّله أّميإلى 

لى ابنتي سارة ، وابني أّيوب  وا 

لى إخوتي وأختي  وا 

.                      أهذي عملي هذا 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

سيدي محمد غيثري، لما له من : إلى أستاذي الكريم الّدكتور

 .فضل اإلشراف عمى هذا البحث
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: مقدمة

بسم  اهلل الرحمن الرحيم، نحمد اهلل كما ينبغي لجاللو وقدره ونشكره عمى 

حسانو، أما بعد . فضمو وا 

تختمف اآلراء الفكرية والّدراسات العممّية من جيل آلخر، وذلك ألن العقل 

م واقعو، وىذا اإلبداع يظير جديدا، ئالبشري يبدع دائما، ويسعى لمبحث عما يال

ليصبح بعد ذلك مألوفا، ليتحّول مع الزمن إلى شيء قديم حّل الجديد محّمو ولعّل 

ىذا ما مّيز الدراسات الّمسانية البنيوية أول ما ظيرت، فقد انبير بيا الجميع، 

واىتموا بدراستيا، مما أّدى إلى انتقاليا إلى مختمف المجاالت العممية األخرى، 

، وكانت "عممية النقد"وعمى رأسيا النقد األدبي، فاىتم الغرب بيا، وسعوا لتحقيق 

. ليذه الدراسات الغربية صداىا الواسع في عالمنا العربي

انتقل مفيوم البنية من الدراسات الّمسانية إلى مختمف المجاالت ومن بينيا 

الدراسات األدبية، فأصبح البنيويون يعتبرون النص مستقال عن ما ىو خارجي، وال 

يدرس إاّل من خالل بنيتو وبتفكيك شبكة العالقات الداخمية، فيم يرفضون ربطو 

بالمجتمع ونفسية األديب، أو أفكاره، ويرون أن بنية الّنص مغمقة، تحّددىا شبكة 

. من العالقات الداخمية تتجّمى من خالليا أدبية األدب



 ب 

لقد رأى البنيويون أن المناىج النقدية القديمة لم تتعامل مع بنية الّنصوص 

األدبية بل مع ما ىو خارج عنيا، فرفضوىا ونادوا بتحميل البنية العميقة لمّنص 

تحولت الكتابة مع البنيويين إلى نظام من . ألنيا الّسبيل الوحيد لموصول ألدبيتو

الرموز والعالمات واالقتباسات ال عالقة ليا بظروف المبدع فبمجرد انتيائو من 

كتابة الّنص يصبح ممكا لغيره يفّسره انطالقا من بنيتو الداخمية وعميو تعّددت 

. القراءات لمّنص الواحد، بل وتعّددت قراءات الّنقاد لنفس الّنص عبر الزمن

لقد كان لمبنيوية المسانية أثرىا الواسع عمى النقد األدبي، ومختمف العموم 

" لفرديناند دي سوسور" سانكرونية، دياكرونية"اإلنسانية األخرى، ولعل ثنائية 

السبب الرئيسي في ظيور فريق جديد من الّنقاد اعتبر الّنص عالما مستقال يحّمل 

. من الدّاخل، وال عالقة لو بالعناصر الخارجية

فقد جاءت البنيوية النقدية امتدادا لمبنيوية الّمغوية، وقد كان لتطور الدراسات 

الّمسانية أثرىا الواضح عمى الرؤية الّنقدية، حيث تحول النقد مع البنيويين إلى لغة 

ورغم تعدد الطرق التي . ىدف الناقد فيو دراسة بنية النص األدبي. حول المغة

اتبعيا المحّممون البنيويون يبقى ىدفيم الرئيسي دراسة البنية وبذلك أصبح األدب 

عندىم وحدة لغوية تدرس لذاتيا ومن أجل ذاتيا وال عالقة ليا بالتاريخ أو نفسية 



 ج 

فالّنص عند الّنقاد البنيويين بنية مغمقة تتشكل من شبكة .....األديب أو المجتمع أو

. من العالقات الّداخمية

لقد ظيرت رؤية جديدة لمدراسة، وذلك منذ ظيور المفاىيم البنيوية الّمسانية 

وانتقاليا لمختمف المجاالت المعرفية، وقد أصبح التداخل بين الدراسات المغوية 

والدراسات األدبية ظاىرة من مظاىر القرن العشرين ولّما اصطبغ الّنقد بالّطابع 

الّمساني أصبح ينظر لمّنص عمى أّنو وحدة لغوية ليا بنية سطحية ظاىرة، وأخرى 

. عميقة تتطمب الدراسة، وبنيتو ىذه تتحّدد من داخمو، وال عالقة ليا بما ىو خارجي

والّنص حسب الّنقاد البنيويين يقبل قراءات متعّددة، وأدبيتو تتحّدد من خالل 

 التي تنتج عن شبكة العالقات تشكمو الّمغوي، وىي ناتجة عن مجموع اإليحاءا

فسمة األدبية ال تتولد إاّل في الّنص ككل، وىي -  الّنص–الّداخمية لمبنية الّمغوية 

. ليست خاّصة بجزء منو دون اآلخر

لقد تأثر النقد البنيوي بالنظريات المسانية، وعمل النقاد عمى دراسة البنية في 

حّد ذاتيا ومن أجل ذاتيا، وىو مفيوم اقتبسوه من الدراسات المغوية، فتحّولت 

المفاىيم وأصبح ينظر لمنص عمى أنو بنية لغوية تتولد معانييا من الداخل، وال 

. عالقة ليا بالخارج



 د 

 تغّيرت مفاىيم نقدنا العربي الحديث وحاول الّنقاد جعمو يتميز بالموضوعية، 

و تأثروا في نظرتيم ىذه بالدراسات الغربية ، فالنتقال المناىج الغربية لدراساتنا 

العربية أثرىا البالغ  عمى الّنقد العربي الحديث، والبنيوية كمفيوم ولدت عند الغرب، 

. وانتقمت لشتى المجاالت منيا الّنقد الغربي ثم العربي

وتجدر اإلشارة ىنا، إلى أنو يستحيل الوصول إلى الدقة في تحديد منيج 

واحد لتحميل النصوص األدبية، بحكم الطرق الكثيرة والمتعددة التي اتبعيا 

البنيويون، وألن الخوض في التفاصيل قد يطرح نقاشات عّدة، ولعّل السبب راجع 

لكون التفكير البنيوي لم يتطور باتجاه واحد، فكل ناقد حّمل حسب فكره أو ثقافتو أو 

لكن ورغم اختالف الطرق تبقى دراسة البنية ىي .. .. .. الموضوع المدروس، أو 

اليدف المقصود، وىكذا كان النص عند البنيويين وحدة دالة، ال تدرس إاّل من 

داخميا، وىذه الوحدة تقبل قراءات عديدة يستمد القارئ فييا دالة ومدلولو من لغة 

. الّنص

إّن ىذا البحث نتاج جيد متواضع ناجم عن فكرة طالما راودتني وىي 

المزاوجة بين المسانيات والنقد األدبي، ألّن الّمسانيات تكشف لمنقد عن بنية األداة 

التي يستخدميا األدب، حتى يقرأ الناقد لغة الكاتب أو الشاعر أحسن قراءة، ولعّل 

اليدف الرئيسي من ىذا البحث ىو الكشف عن أسباب تسرب المفاىيم الّمسانية 



 ه 

لمنقد األدبي، وعن اإلرىاصات األولى لمتحميل البنيوي، واكتشاف مدى أىمية 

التحميل الّمساني لمنصوص األدبية، وىل ىو حقا أحسن وسيمة لتشريح الّنص من 

. داخمو وفيمو أحسن فيم

. وقد قّسمت بحثي ىذا لمقدمة ومدخل وثالثة فصول وأنييتو بخاتمة

أما المدخل فحاولت فيو تحديد مستوى الدراسة بتوضيح وشرح المفاىيم 

، كما تناولت كيفية انتقال النموذج -بنيوية–المتعددة التي يأخذىا المصطمح 

. الّمساني إلى النقد األدبي، وعالقة النقد الحديث بتراثنا العربي القديم

ويمي ىذا المدخل فصل أول، عبارة عن دراسة نظرية، حاولت من خالليا 

توضيح اإلرىاصات األولى لمنقد البنيوي، حيث ال يختمف باحثان عمى أن النظرية 

فرديناند دي سوسور، تعد نقطة انطالق "المغوية التي جاء بيا مؤسس مدرسة جنين 

، الذي لم ييتم بو "النسق"لمبنيوية المغوية ثم البنيوية األدبية، وكذلك بطرحو لمفيوم 

. أحد قبمو، لتـتطور بعد ذلك دراستو عمى أيدي العديد من الباحثين المسانيين

. أما الفصل الثاني فحاولت من خاللو معالجة النص من منظور بنيوي

" جدارية"ودعمت ىذين الفصمين بفصل ثالث تطبيقي حّممت فيو قصيدة 

. لمحمود درويش انطالقا من بنيتيا

. وأنييت بحثي ىذا بخاتمة لّخصت فييا أىّم النتائج المتوّصل إلييا



 و 

ويبدو جميا من خّطة البحث أنني اعتمدت المنيج التاريخي الوصفي، الذي 

رأيتو األمثل لمعالجة ىذا الموضوع مع االستعانة بالمنيج التحميمي في المواضع 

. التي تحتاج إليو

: ومن أىم الكتب التي اعتمدت عمييا

عصر البنيوية من ليفي ستروس إلى فوكو ال يديث كيرزويل * 

عمم لغة النص لسعيد حسن البحيري * 

نظرية البنائية في النقد األدبي لصالح فضل * 

بؤس البنيوية لميونارد جاكسون ترجمة ثائر ديب * 

محاضرات في األلسنية العامة، ترجمة يوسف غاري : فرديناند دي سوسور* 

  .ومجيد الّنصر

وموضوعنا ىذا، رغم كونو من المواضيع الشائكة، إال أننا الحظنا قمة الكتب 

بمختمف المكتبات، وخاصة مكتبتنا الجامعية، فيي تفتقر لمكتب المسانية، وخاصة 

تمك التي تعالج موضوع البنيوية، كما أن تحميل النصوص بنيويا اختمف من محمل 

آلخر، ولم يخضع لضوابط معينة، وىذا ما يصعب عمى الطالب الباحث اإللمام 

. بطريقة التحميل نفسيا



 ز 

وما يمكن قولو ىنا، ىو أنني أدرك مدى صعوبة اإللمام بجوانب ىذا 

الموضوع المتشعب، وقد خضت في ىذا المجال العممي رغبة مني في االستفادة 

. ألن النقد الّمساني كان بمثابة تزاوج بين مجالين مختمفين تماما وىما المغة واألدب

                                                              

 

.                                                                بّناصر آمال  

 ( . 2013 /04 / 16)                                                                 تلمسان 
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يناند دم دفر" "مدرسة جنيؼ"كادكا عمى أّف مؤّسس  أجمع الباحثكف أك 

 لسانية ، تمّثؿ حجر الّزاكية في الّنظرية البنيكّية، ال ئيعد مؤسسا لمباد" سكسكر

نما في جميع مياديف الدراسات اإلنسانية كذلؾ بطرحو  في عمـ المغة فحسب كا 

التي لـ يعرىا أحد قبمو اىتماما يذكر، كلعؿ أىـ ما قامت عميو " النسؽ"لقضية 

، حيث دعا إلى دراسة المغة آنيا ال تاريخيا "سانكركنية، دياكركنية"نظريتو ثنائية 

يكف كاف يكباعتبارىا نظاما مستقال ال يجب ربطو بالتّاريخ، كأكبر جدؿ أثاره البف

لغاء التّاريخية انقسـ الّنقاد، كظير فريؽ  ضّد الّنزعة التّاريخية، كبتبني اآلنّية كا 

ينادم باستقاللية النص الذم ال يحتاج في تحميمو إلى عناصر خارجية ، كألغى 

". الّنص"الفكرة القائمة بتحكـ الخارج في الّداخؿ 

إلى الّمغة عمى أّنيا تعبير عف الفكر بؿ نسؽ تربط " دم سكسكر"لـ ينظر 

" ساخف"بيف دالو كمدلكلو عالقة جدلية عمى نحك ال يمكف أف نفيـ معو كممة 

كلذلؾ استقمت المغة عف فكر المتكمـ لترتبط " بارد"مثال إال مف حيث تقابميا مع 
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المغة منظكمة ال تعرؼ إال ترتيبيا : "(1)بسياؽ نسقيا الخاص مف العالمات

الخاص، كمما يزيد ذلؾ كضكحا، مقارنتيا بمعبة الشطرنج ، ففي ىذه األخيرة 

يسيؿ عمينا نسبيا تمييز الداخمي عما ىك خارجي، كما انتقالنا مف بالد فارس 

إلى أكركبا إال طابع خارجي أيضا، كعمى الّنقيض مف ذلؾ فإّف كؿ ما يتعّمؽ 

ذا ما بدلنا قطعا خشبية بأخرل عاجية . بنظاـ الّمعبة كقكاعدىا إّنما ىك داخمي كا 

فيذا التغيير ال يؤثر أبدا في المنظكمة، كلكف األمر مختمؼ إذا ما أنقصنا أك 

.  (2)"زدنا عدد القطع، فيذه الزيادة أك ذاؾ النقص يؤثراف في قكاعد المعبة

أفضؿ منيج لدراسة المغة مف كجية النظر السكسكرية ىك كصفيا كما 

ىي في حقبة زمنية محددة لمكصكؿ إلى ما يحكميا مف قكاعد كقكانيف مع 

 ، التي تأسست عمى حقيقة مفادىا أف (3 )(الدياكركنية)استبعاد النظرة التاريخية 

الظكاىر كامنة في غيرىا ال في ذاتيا، لتحكـ الّسابؽ بالاّلحؽ، فاعترضت 

بتقديرىا جكىر الشيء في كجكده الكامف في ذاتو كنظامو،  (السانكركنية)اآلنية 
                                                 

، ص 1985، 1ة جابر عصفكر،بغداد، طـينظر كيرزكيؿ اديث ، عصر البنيكية مف ليفي ستراكس إلى فككك، ، ترج(-   1)
274. 

المؤسسة الجزائرية لمطباعة ،ترجمة يكسؼ غازم كمجيد النضـ :  فرديناند دم سكسكر ، محاضرات في األلسنة العامة، (-  2)
.  37، ص1986

نايؼ حزما، أضكاء عمى الدراسات المغكية المعاصرة، المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب، :  المعرفةعالـينظر(-   3)
. 106الككيت، ص 
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فالتزامف ىك ما يتعمؽ . "(1)اء داخؿ نظاـ الكؿزباعتباره مستمد مف تضافر األج

 كالتزامني (2)"بالجانب السككني كالتزامني ىك كؿ ما يمت بصمو إلى التطكر

يفرض بنية مبمكرة الّنسؽ، تتحرؾ في زمف نظاميا قابمة لمعزؿ  (السانكركنية)

  مف (3)كلكشؼ قكانينيا، كيرتبط بما ىك مكتمؿ كبنية كليس بما يصير بنية

مف طرؼ العديد مف عمماء الّمسانيات " بمكمفيمد"جية أخرل كفي أمريكا، اعتُبر 

، كرغـ تتبعو لمتطكرات المسانية األكركبية، (4)حجر األساس في التنظير لمبنيكية

إال أنو جعؿ لدراستو منيجا خاصا، قائما عمى مفيـك المثير كاالستجابة، فأم 

كعند تطبيؽ "... ، (5)سمكؾ ىك رد فعؿ يحدث بكصفو استجابة لمثير خاص

ىذا المنيج عمى الّظاىرة الّمغكية ينصّب الّتحميؿ عمى األشكاؿ المغكية الظاىرة 

كالمكاقؼ المباشرة التي أدت إلى إنتاجيا في الكاقع المغكم لذلؾ أطمؽ بعضيـ 

. (6)"عمى الّمغة مصطمح السمكؾ النطقي أك السمكؾ الّمغكم

                                                 
 .110، ص1997، مؤسسات عبد الكريـ بف عبد اهلل لمنشر، تكنس، تمباحث تأسيسية في المسانيا: ينظر عبد السالـ المسدم(-   1)
.  103محاضرات في األلسنة العامة، ترجمة يكسؼ غازم كمجيد النصر، ص :  فرديناند دم سكسر(-   2)
 33، ص 1985، 3في معرفة النص دراسات إلى النقد األدبي، دار اآلفاؽ لمنشر، بيركت، ط: ينظر حكمت صباغ الخطيب(-  3)
. 65-64، ص 1988، 1ينظر مازف الكعر، قضايا أساسية في عمـ المسانيات الحديث، ط(-   4)
.  244، الككيت، ص 1997ينظر عالـ الفكر، المجمد السادس كالعشركف، العدد الثاني، أكتكبر، ديسمبر (-   5)
.  152-151، ص 1999 أحمد حساني، مباحث في المسانيات، ديكاف المطبكعات الجامعية (-  6)
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فقد سعت البنيكية األمريكّية إلى كصؼ الّمغة كما ىي عميو في حقبة 

زمنّية محّددة كنظرت لمحاضر دكف الّمجكء لمماضي كلممعايير الّسابقة، كاّتسمت 

دراساتيا بالمكضكعية أك بالفحص الكّمي  البعيد عف الذاتية، فكضعت بذلؾ حدًّا 

لممعيارية التي سادت الدرس المغكم الغربي في القرنيف الثامف عشر كالتاسع 

. (1)عشر كبمكرت المنيج الكصفي لمغة

قكاعد التعريؼ العممي لمكحدة المسانية الدالة، " سكسكر"فبعد أك كضع 

كاتخذ مكقفا مضادا لمذىنية فرفض المنطؽ األرسطي " ليكنارد بمكمفميد"جاء 

كنفى جدكل الّرجكع إلى ما نتصّكر أّنو يحدث في الّذىف عند التكمـ كرفض  

؟ "سكسكر"قاؿ : اإلعتماد عمى االستبطاف في األلسنية، ما ىي العالمة المغكية

ما التصكر؟ : اعترض قائال" بمكمفيمد"، لكف (مفيـك)صكرة مشتركة مع تصكر 

كما الصكرة السمعية؟ فاأللسني ال يجيب عمى األسئمة التي تطرحيا ىذه 

المفاىيـ عمى الفالسفة كعمماء النفس كعمماء كظائؼ الجياز العصبي، فمماذا 

ما )بشيء أكثر غمكضا  (ما ىي العالمة المغكية)نحاكؿ تفسير شيء غامض 

. (ىي الفكرة؟ ما ىك الذىف؟

                                                 
.  36ىػ، ص 1419ينظر القافمة، المجمد السابع كاألربعكف، العدد الثالث، مطابع التريكي، السعكدية، ربيع األكؿ (-   1)
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 أف األلسني ليس مف صالحو أف – بطريقة فيزيائية –يستنتج " بمكمفيمد"

التصكر، الفكرة، الصكرة، العكاطؼ، اإلرادة : يدخؿ في تحميالتو مطمقا مفاىيـ

. (1)ككؿ المفاىيـ الفمسفية التي تبطئ عممو

ينبغي اإلشارة ىنا إلى أّف عمـ الّمسانيات أفرز العديد مف المدارس 

كالّنظريات، فرغـ استقالليتة عف بقية العمـك إال أنو يصعب اإلستفادة مف جميع 

. نظرياتو في مجاؿ الدراسة النقدية

 سكسكر سعت طائفة مف النقاد إلى تأسيس قاعدة "آنية"كانطالقا مف 

، مف خالؿ االنتقاؿ مف عمـ المغة إلى األدب، كاعتبارىـ ةعممية لمدراسات األدبي

الظاىرة األدبية كيانا لغكيا مستقال بذاتو ال يدرس إال مف الداخؿ الذم ال عالقة 

كلعؿ الشكالنييف الركس ىـ رّكاد ىذه الّرؤية التي تكّضحت أكثر . لو بالخارج

ييتـ باألثر األدبي ذاتو - مف كجية نظر الّشكمية–فالّناقد األدبي "مع البنيكييف 

كال يمقي باال لمّظركؼ الخارجية التي أّدت إلى إنتاجو، سكاء كانت اجتماعية أك 

فاألدب ىك نفسو مكضكع عمـ األدب كما . إلخ...سياسية أك دينية أك شخصية

كىكذا اىتمكا باألصكات كاإليقاع " عمـ الفف الشعرم"أف الشعر ىك مكضكع 

                                                 
(1   -)

George Mounin- Chef pour l’linguistique, Paris Seghers 1968, P                                             
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فعمى الّناقد . (1)"كبالصكرة الفنّية كاالستعارة كالعركض في عالقاتيا المتبادلة

مكاجيو األثر األدبي ال اّتخاذه مجّرد كسيمة لمخكض في دراسات جانبية كعمـ 

النفس كاالجتماع كالتاريخ الثقافي ،كقد صّنفت ىذه األخيرة ، بمثابة عكائؽ  

تكّجو دراستيا لمّشاعر ال لشعره بينما ميّمة الناقد دراسة ما يميز األدب ال 

، كما ارتبط الشكؿ عندىـ بمفيـك (2)العكامؿ الّنفسية المتعمقة بالمؤلؼ أك المتمقي

مع احتماؿ " ايخينباـك"التمقي فكؿ ما شعرنا فيو بالشكؿ يعد تمقيا فنيا حسب 

. (3)الشعكر بأمكر أخرل

كالكممة تكتسب قيمتيا داخؿ الّتركيب ، كىي تمثؿ مادة العمؿ األدبي، 

كعميو فيك يخضع لما يحكـ المغة مف قكانيف، كقد شاعت ىذه الفكرة في النقد 

كأصبحت متداكلة بعدما نادت بيا المدرسة الشكمية كركزت عمى العمؿ األدبي  

ال عمى الظركؼ الخارجية التي أنتجتو سكاء كانت اجتماعية أك دينية أك نفسية 

فالميمة الرئيسية تكمف في كصؼ المميزات البنيكية لمعمؿ األدبي، ....أك

فابتعدكا عف كؿ ما ىك تاريخي كاىتمكا بدراسة األشكاؿ المغكية الظاىرة 
                                                 

. 127، ص 1998 عالـ الفكر، المجمد السابع كالعشركف، العدؿ األكؿ، الككيت  سبتمبر (-   1)
.  58-57، ص 1985 3دار اآلفاؽ الجديدة، بيركت، ط: ينظر صالح فضؿ، نظرية البنائية في النقد األدبي(-   2)
ينظر نظرية المنيج الشكمي، نصكص الشكالنييف الركس، ترجمة إبراىيـ الخطيب، الشركة المغربية لمناشريف المحدثيف، (-   3)
.  35، ص 1982، 1ط
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كالمكاقؼ المباشرة التي أدت إلى إنتاجيا في الكاقع المغكم باستعماؿ المغة 

الكاصفة التي تستمد داليا كمدلكليا مف لغة النص ككجيكا أنظارىـ لعمـ المغة 

: يطرح جاكسكف السؤاؿ التالي. "لككنو يالمس الشعرية مف خالؿ دراسة الشكؿ

أيف نعثر عمى الشعرية؟ عمى ذلؾ الذم يجعؿ مف النص الشعرم شعرا كيجيب 

نشعر بشعرية النص عندما نحس بالكممة ككممة ، ال كبديؿ لشيء أك :" كاآلتي

تفجير النفعاؿ ، عندما ال تقتصر الكممات بتركيبيا كدالالتيا ، بشكميا الداخمي 

كشكميا الخارجي ،عمى ككنيا عالمات مطابقة لمحقيقة، بؿ تكتسب كزنيا 

كنشير ىنا إلى أف الشعرية ليست كقفا عمى . (1)"الخاص كقيمتيا الخاصة

الشعر، لكنيا أىـ كظيفة مف بيف الكظائؼ الست لّمغة التي تحدث عنيا 

الّذم درس الفكنيـ كجعؿ قيمتو الكحيدة في اختالفو مع بقية ". جاكبسكف"

الفكنيمات داخؿ النظاـ كاعتبره عالمة لمتمييز، تختمؼ كظيفتو بتغيير مكضعو 

                                                 
، 1984، 1 جكرت فخر الديف، شكؿ القصيدة العربية في النقد العربي مف القرف الثامف اليجرم، دار اآلداب، بيركت، ط(-   1)

 .193ص 
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 فيك ال داللة لو ، بينما الكممة كحدة داللية، يرتبط صكتيا .(1)مف كممة ألخرل

. (2)بمعناىا 

مف ركسيا إلى براغ إلى الكاليات المتحدة، كساند " جاكبسكف"انتقؿ 

الدراسات الكصفية لمغة، كطّبؽ مبادئ المدرسة الشكمية، ككاف أحد أبرز 

أعضاء حمقة براغ المسانية التي استفادت مف دراسات سكسكر، كتنظيرات 

الشكالنييف الركس، في اعتبارىـ الكاقع المغكم نظاما رمزيا، تربط بيف عناصره 

عالقات داخمية، إال أنيـ عارضكا بعض مفاىيـ مدرسة جنيؼ، كتجاكزكا أخرل 

. في النظرية الشكمّية 

بالدراسة اآلنية، إال أنيـ لـ يستبعدكا التاريخ مف " براغ"اىتـ عمماء حمقة 

، فعارضكا بذلؾ مدرسة جنيؼ في كضعيا حكاجز بيف اآلني (3)دراستيـ المسانية

، كمنحكا األىمية األكلى لمدراسات الكصفية مع عدـ إدانة الدراسة (4)كالزماني

التاريخية لمنظاـ المغكم، المحدد بفترة زمنية معينة، كجعمكىا تابعة لمدراسة اآلنية 

                                                 
                   78جكرت فخر الّديف ،شكؿ القصيدة العربّية في النقد العربي حتى القرف الثامف اليجرم ، ص (-   1)
 .118-117ينظر المرجع نفسو ، ص (-   2)
 .233المجمد السادس كالعشركف، العدد الثاني، ص : ينظر عالـ الفكر(-   3)
، 1ينظر جاف ايؽ تادييو، النقد األدبي في القرف العشريف، ترجمة منذر عياشي، مركز االنتماء الحضارم لمنشر، ط(-   4)

 .46-45، ص 1993
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كليست منفصمة عنيا، فالتغيرات الطارئة عمى عناصر المغة تظير أكال في 

طبيعتيا، كطبيعة العناصر المصاحبة كالمككنة ليا، ثـ ثانيا في عالقاتيا 

التاريخية بعناصر أخرل، فكاف البّد لمّدراسة الكصفية لمّنظاـ المغكم أف تسبؽ 

" جاكبسكف" نادل كما. (1)الدراسة التاريخية المحددة لمتغيرات التي طرأت عميو

مجاالت غريبة باستقاللية األدب ال انعزاليتو، فيك ال ُيشرح بمصطمحات مف 

عنو، فخالؼ بذلؾ الشكالنييف الركس في نظرتيـ لمّنص األدبي ، كعدـ 

. (2)اعترافيـ بأم عنصر خارج أدبية األدب

مستقؿ ال تحّدده إال عالقاتو الداخمية، - حسب حمقة براغ–العمؿ األدبي 

كال يمكف البحث عف أدبيتو خارج نطاقيا المغكم، ألنو بمجّرد تكّكنو، يتحّرر مف 

. خارجو كيستقؿ بكيانو الجديد، كال ينعزؿ عف محيطو

كيبقى األدب نصا مكتكبا، ينطمؽ مف كاقع اإلنساف، ليشكؿ عالمو 

الخاص، بمغتو الجمالية المتميزة باستعماؿ الخياؿ كالعاطفة كالتجربة، كالمتكّكنة 

األكلى سطحّية، تطفك عمى السطح، كتشكؿ خطابا اّتصاليا لمغة، : مف بنيتيف

                                                 
ينظر حممي خميؿ، العربية كعمـ المغة البنيكم، دراسة في الفكر العربي الحديث، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية (-   1)

 .114-113، ص 1995
 .123ينظر صالح فضؿ، نظرية البنائية في النقد األدبي، ص (-   2)
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، (1)كالثانية عميقة، ال بد مف استنباطيا، تشكؿ خطابا ما كراء اتصاليا لمغة

كمكضكعا لمدراسات البنيكية، ألف إدراكيا بمثابة التعرؼ عمى قكانيف التعبير 

. األدبي، لككنيا تمثؿ الجكىر الّداخمي لمّنص

اعترؼ البنيكيكف باستقاللية األدب، كرفضكا البعد التاريخي لو، لككنو 

، كالمتمقي ىك مف (2)دالالت، تكلد كتعيش داخؿ نظاميا المستقؿ عف خارجو

يحّدد البنية الكبرل لمنص، كفي تحديده ىذا، ال يترجـ دالالت الّنص فحسب بؿ 

. (3)يضع إطارىا مف خالؿ رؤيتو الخاصة باستعماؿ عناصر القراءة التي يممكيا

كبتحديد المتمّقى لمبنية، تعّددت تفسيرات الّنص األدبي الكاحد، كتجّددت معطياتو 

شارات النص  اإلشارية، بتجّدد القراءات كتعّددىا، كغالبا ما يحّدد القارئ رمكز كا 

مف قراءتو األكلى لو، إال أّنو ال سبيؿ لكجكد قراءة مكضكعية كال تفسير كاحد، 

كسيظؿ النص يقبؿ تفسيرات متعددة، ما داـ مستقال عف . (4)ألم نص أدبي

ظركفو الخارجية، إف القارئ يفسر دالالت البنية المغمقة، كيفؾ رمكزىا، إلعادة 

                                                 
 .123، ص 1989، 1، طسينظر مازف الكعر، دراسات لسانية تطبيقية، دمشؽ، دار طرابؿ(-   1)
، 1997، 1ينظر شكرم عزيز ماضي، مف إشكاليات النقد العربي الجديد، المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر، بيركت، ط(-   2)

 .31-30ص 
 .337، ص 1996، 1ينظر صالح فضؿ، بالغة الخطاب كعمـ النص،ػ لبناف، ط(-   3)
 .64ينظر عالـ الفكر، المجمد السابع كالعشركف، العدد األكؿ، ص (-   4)
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بنائيا، بمغة كاصفة، تختمؼ مف قارئ آلخر، لككنيا تستمد داللتيا مف نسيج 

العالقات المغكية لمنص األدبي، ال مف عالقاتو بالمجتمع، أك الحياة، أك نفسية 

....  أكباألدم

ىك تقديـ معنى لمعمؿ األدبي، مف بيف " ركالف بارت"كىدؼ الناقد حسب 

المعاني الالمتناىية التي يقبميا الّنص، كيحددىا القراء بدراسة المغة، التي  

، أما المؤّلؼ، فال يتعدل دكره، دكر الناسخ، (1)اعتبرىا أساس كؿ عمؿ أدبي

الذم يستمد نصو مف المغة، كينتيي بانتيائو، ليقـك القارئ بإعادة بنائو، بمغتو 

. الخاصة التي تستبعد كؿ ما يتعمؽ بالكاتب كنفسيتو

يحدد مصدره، كليس العكس، فال يككف المصدر - حسب بارت–كالنص 

إال بكينكنة النص، ألف كحدتو تنبع مف مصيره كمستقبمو، ال مف أصمو 

كمصدره، كبذلؾ يقطع كؿ عالقة تربط بيف المؤلؼ ككتاباتو، لككف النص يعّبر 

عف نفسو، كالقارئ يفؾ رمكزه، انطالقا مف بنيتو، فيضيؼ عميو حياة جديدة، 

" المحاكاة"كبنظرتو البنيكية ىذه، ألغى فكرة . يمكت معيا المؤلؼ كيكلد القارئ

التي يختفي معيا، كّؿ ما يتعّمؽ بالكاتب كنفسيتو، في تحميؿ "  بالّنصّية"كنادل 
                                                 

       عف 191-190ترجمة جابر عصفكر، ص : ينظر أديت كيرزكيمعصر البنيكية مف ليقي ستراكس فككك، (-   1)

Dovidson the criticale Position of Roland Barthes – P 374.                                               
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،فاستبعد بذلؾ الذات عف المركز، كجعميا تذكب فيما تكتب، (1)النصكص األدبية

كممة نص تعني الّنسيج، كلكف بينما ُاعتُبر ىذا : "كىذا ما يظير في قكلو 

لى اآلف عمى أّنو نتاج جاىز، يكُمف خمفو المعنى  ، (الحقيقة)الّنسيج، دائما كا 

فإّننا اآلف نشّدد داخؿ الّنسيج عمى الفكرة التكليدية التي ترل أّف الّنص يصنع 

تنفؾ الذات كسط ىذا النسيج، ضائعة فيو، كأنيا / ذاتو، عبر تشابؾ دائـ

عنكبكت تذكب في ذاتيا، كفي اإلفرازات المشيدة لنسيجيا، كلك أحببنا استحداث 

. (2)"األلفاظ، ألمكننا تعريؼ نظرية النص، بأنيا عمى نسيج العنكبكت

كانت لمرؤية البنيكية، في تحميؿ الّنصكص األدبّية، صداىا الكاسع في 

العالـ العربي، فظير فريؽ مف الّنقاد، فتحكا أفقا جديدا لمتعامؿ مع النص، 

. برؤية لسانية، تنظر إليو مف الداخؿ، كبنية متكاممة، ال عالقة ليا بخارجيا

متأثريف بالدراسات النقدية الغربية، التي نقمت لعالمنا العربي مترجمة، أك عبر 

بعض نقادنا العرب ذككا الثقافة الغربية، كبانتقاؿ نظريات النقد البنيكم الغربي، 

بمختمؼ أنكاعيا، لعالمنا العربي، عمؿ بعض الدارسيف العرب، عمى مقابمتيا 

                                                 
 .19ينظر مصطفى السعدني، المدخؿ المغكم في نقد الشعر، قراءة بنيكية، منشأة المعارؼ باإلسكندرية، د ط، د ت، ص (-   1)
               .62، ص 1988، 1لذة النص، ترجمة فؤاد صفا كالحسيف سبحاف،  تكبقاؿ لمنشر، المغرب، ط:  ركالف بارت(-  2)
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في نظرية النظـ، التي حاكؿ مف خالليا " عبد القاىر الجرجاني"باجتيادات 

تفسير إعجاز القرآف الكريـ، كخالؼ نقاد عصره، في نظرتو لممعنى كعالقتو 

بالمفظ، الذم ال يكتسب قيمة، إال بتآلفو مع غيره، كعميو ال ُيفسَّر اإلعجاز 

النظـ ىك تعميؽ الكمـ بعضيا ببعض، كجعؿ "القرآني إال مف خالؿ نظمو، ك

تكّفر معاني النحك في " الجرجاني"حيث يشترط . (1)"بعضيا بسبب مف بعض

ليس الّنظـ إال أف َتضع كاَلمؾ "الّربط بيف األلفاظ لتحقيؽ الّنظـ الصحيح بقكلو 

 كأصكلو، كتعرؼ مناىجو قالَكضع الذم يقتضيو عمـ النحك، كتعمؿ عمى قكانيف

التي نيجت فال تزيغ عنيا، كتحفظ الرسـك التي رسمت لؾ فال تخّؿ بشيء 

منيا، كذلؾ أّنا ال َنعمـ شيئا يبتغيو الّناظـ بنظمو غير أف ينظر في كجكه كؿ 

. (2)"باب كفركقو

تحتمؿ عدة معاني، فيي ال تؤدم معنى محّددا، " الجرجاني"المفظة عند 

لككنيا مجّرد إشارة كمعناىا يبقى مجردا، ما دامت خارج السياؽ، كال تكتسب 

داللتيا إال بداخمو، كالّسياؽ كحده القادر عمى تحديد معناىا كقيمتيا، كتقييميا 

                                                 
                                               .9، ص 1991دالئؿ اإلعجاز، مكفـ لمنشر، :  عبد القاىر الجرجاني(-  1)

 .94المصدر نفسو ، ص (-   2)
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بالجكدة أك بالّرداءة ألّنيا ال تتحّرؾ إال بداخمو، كبحركتيا ىذه تكتسب قيمة، 

. (1)كتؤدم كظيفة

عف أكلكية المعنى عمى الّمفظ، كجعؿ ظيكره يكافؽ " الجرجاني"تحّدث 

ظيكر الّمفظ زمنيا، كفؾَّ ىذا التَّناقض بفصمو بيف المعاني كاألفكار، باعتباره 

الفكر ُيحّدد المعنى في النَّفس، بتكخي قكاعد الّنحك في الرَّبط بيف معاني 

. (2)الكممات المفردة بعد النطؽ بيا

كاختمؼ عف بقية النقاد في فيمو لممعنى كنظرتو لمفظ، فمـ يمنح الكممة 

قيمة بمعزؿ عف الّسياؽ، كجعؿ فائدتيا تظير بتآلفيا مع غيرىا، كاشترط تكّخي 

فقضى عمى ثنائية المفظ "قكاعد النَّحك في تأسيس شبكة العالقات بيف المفردات، 

فالشاعر ال يمّر بمرحمتيف مف أجؿ الّتعبير عف فكرتو بصكرة مكجبة - كالمعنى

معّبرة، فال يعقؿ أف يدكر في كجداف الّشاعر معنى ثـ يفّتش لو عف ألفاظ يعّبر 

بيا، إنو يرل ما ىك خارج كجدانو كفكره صدل لما في أعماقو، كصكرا لما في 

نفسو، كبذلؾ يتحقؽ االندماج المطمكب بيف الّذات الّشاعرة كالكجكد الخارجي، 

فيدؼ الّشاعر أف ينّظـ تجربتو، كيعيد االّتزاف إلى نفسو مف خالؿ كؿ متكامؿ 
                                                 

 .303، ص 1979ينظر محمد زكي العشماكم، قضايا النقد بيف القديـ كالحديث، دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر، بيركت، (-   1)
 .53ينظر جكرت فخر الديف، شكؿ القصيدة العربية في النقد العربي في القرف الثامف اليجرم، ص (-   2)
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فال يفسح مجاال لكجكد مرحمتيف ليذا التنظيـ، فميس التعبير مرحمة أكلى، تمييا 

نما ىناؾ ارتباط كثيؽ بيف المفظ كالمعنى، كبيف الّتعبير  مرحمة جماؿ الّتعبير، كا 

. (1)"كالجماؿ

كفي حديثو عف الصكرة البيانية مف تشبيو كاستعارة كمجاز، ينتصر 

لممعنى ألنو يقكد لمبياف كالبديع، كيخالؼ أنصار المفظ في نظرتيـ لمصكرة 

الفنية، فال يدكر في كجداف المتكمـ معنى، ثـ يبحث لو عّما يقابمو مف بياف 

كبديع، بؿ المعنى يقكد إلييما، كقد ضَـّ الّصكرة لثنائية الّمفظ كالمعنى في 

االستعارة كالكناية كالتمثيؿ كسائر ضركب المجاز مف : "...بقكلو أفّ . (2)الّنظـ

بعدىا مف مقتضيات الّنظـ، كعنيا َيحدث كبيا َيككف ألّنو ال يتصّكر أف يدخؿ 

شيء منيا في الكمـ كىي أفراد لـ يتكّخ فيما بينيا حكـ مف أحكاـ النحك، فال 

يتصّكر أف يككف ىا ىنا فعؿ أك اسـ قد دخمتو االستعارة دكف أف يككف قد ألَّؼ 

. (3)مع غيره

                                                 
، 1986، 1 أحمد عمي دحماف، الصكرة البالغية عند عبد القاىر الجرجاني منيجا كتطبيقا، الجزء الثاني، دار طالس، ط(-   1)

 .873ص 
 .54ينظر جكرج فخر الديف، شكؿ القصيدة العربية في النقد العربي في القرف الثامف اليجرم، ص (-   2)
 .356 عبد القاىر الجرجاني، دالئؿ اإلعجاز، ص (-  3)
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نما  تتآلؼ المفردات لتحدد المعنى، الذم ال يسبؽ ظيكره ظيكر المفظ كا 

يريد القكؿ أف الّسياؽ كحده القادر عمى تحديد - الجرجاني–يالزمو ككأّنو 

المعنى مف خالؿ فّؾ رمكزه، التي حددتيا المفردات في ترابطيا، كبنظرتو ىذه 

في النقد  (الشكؿ، المضمكف)اقترب مف مفيـك ثنائية  (الّمفظ ،المعنى)لثنائية 

 –الحديث، إال أنو تناكليا عمى مستكل العبارة، كلـ يتجاكزىا إلى مستكل النص 

نما بنظميا، كفإعجاز القرآف الكريـ، كجكدة النصكص األدبية، ال تؽ ـ بمفرداتيا كا 

الذم تتآلؼ بداخمو المفردات كفقا لقكاعد نحكيَّة، لتشكؿ المعنى الذم منحو 

الجرجاني األكلكية، كجعمو يقكد إلى الصكر البيانية التي ضمَّيا لمَّفظ كالمعنى 

في النَّظـ، كاعتبرىا معاني تتألؼ مف مفردات مكصكلة بغيرىا، كمرتبط معناىا 

 .بمعاني ما يجاكرىا مف ألفاظ

فنظرّية الّنظـ بمثابة تأسيس لذكؽ نقدم جديد ، قكامو تالـز الّمفظ بمعناه، 

كاعتبار الّنظـ مقياسا لمجكدة ، كىكذا كانت اسيامات الجرجاني الّنقدّية كثيقة 

الّصمة بالّنظرية الّنقدّية البنيكّية ، التي اعتبرت األدب  بنية لغكّية مستقّمة ، ال 

عالقة ليا بنفسّية األديب كأفكاره ، فالّنص عندىـ ثابت مغمؽ ، ال يقرأ إاّل مف 

 .داخمو ، ىدؼ المحّمؿ فيو دراسة البنية 
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: لمدرسة السويسرية ا    ـأوال

نن"ندينسيسير"نأفنر يقؼنعبدنجهيدنناهإفناالباثن فن برريناالبريريةناللدّدن

نمركزنابطبلؽناافكرناالبريينكبفنمفنك بلهن مابضراتن" فناادّدرسناالّدغييةنياعؿّد

علىنجمعن"نسرشهبين"ني"نشبرؿنلباف" فناألاسبرينااعبميةنارثنعمؿنكؿنمفن

مابضرا هناا فنأاقبهبنعلىنطلل هن فنجبمعينجبرؼةنيرغـنصديرنااك ببنلعدن

نقرمينعلمرّدينكلررةةنارثنغرّدرنمفناامفبهرـناالّدسببرينااسبئدةنوذي ب هنإالنأبهنكبفن

أبذاؾنةنيايّدؿنمسبرهبنمفن بررخرّدينإاىنيصفرّدينآبرين ه ـنلدراسيناالغين فنادّدن

.نذا هبنيمفنأجؿنذا هب

مرّدتناادّدراسبتناالّدغيريناسبنندينسيسيرنلثبلثينمرااؿنيذاؾنقلؿنأفن

:ن عرؼنغرضهبناااقرقف

ندراسبتنلدأهبناإلغررؽني بلعهبناافربسريفن سمّدىن:المرحمة األولى-1

نعلىناامبلاظيةن نعلىناامبطؽةنيهفندراسبتنمعربرريةنالن قـي لباقياعدن قـي

هد هبناالاثنعفنااقياعدناا فن مرّدزنلرفنااصرغنااصاراينيااخبطئيةنيرؤر هبن

ن(1ن).اؤلشربءنضرّدقينماديدة

                                                 
ن11مابضراتن فناألاسبينااعبميةن رجمينريسؼنغبزينيمجردناابصرةنصن:نربظرن ردربببدندينسيسير(-نن 1)
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نظهرتن فناإلسكبدررينمدرسين ه ـنلدراسين قهناالغين:المرحمة الثانية- 2

.نارثنار لطنهذاناامصطلحنلبااركينااعلمريناا فنخبضهبن رردررؾنُياؼ

اه ـن قهناالغينل ادردني فسررنيشرحناابصيصنلبادرجيناألياىنةنإالّدنأبهن

بمبندرسناا برريناألدلفنيااعبداتنةنكمبنبجدهن اـنره ـنلدراسيناالغين اسبةنيا 

ره ـنلمقبربينبصيصنمفناقبنزمببرينم لبربينيرادّددناكؿنمؤاؼناغ هنااخبصين

.نله

اقدنأهملتنهذهناادراسبتناالغيناامبطيقيةنياه متنلبامك يليةنكمبنمهدتن

.ناؤلاسبريناا بررخري

نظهرن قهناالغيناامقبرفنأينمبنرعرؼنلبابايناامقبرفن:المرحمة الثالثة- 3

:نارثن ـناك شبؼنإمكببريناامقبربينلرفناالغبتةن هذان رابزنليبن فنك بله

الاظنمدىنااقرالينلربهبنيلرفناالغين"نمبظيمين صررؼناأل عبؿن فنااسبسكرر ري"

ااريبببرينيااجرمببرينياابل ربرينيغررهبةنيخلصنإاىنأبهبنمفنعبئلينياادةةنياـن

.ن(1)ركفنليبنااسلّدبؽنإاىنهذهناادراسبتةنارثن ببياهبناإلبجلرزينجيبزنقلله

                                                 
ن.12-11مابضراتن فناألاسبينااعبميةن رجمينريسؼنغبزينيمجردناابصرةنصن:نربظرن ردربببدندينسيسير(-نن 1)
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إالنأبهنأدرؾنقلؿنغررهنأفنااعبلقبتنلرفناالغبتناا فن ب مفنابفسناامجميعين

 مثبلنرمكبببنشرحنصرغناغينمقبربينللغين:نرمكفنأفن أخذنكمبدةنالدراسيناعلـنمس قؿ

يقدناع مدنليبناالغينااسببسكرر رينكقبعدةنالدراسينإضب ين.نأخرىنمفنعبئلينياادة

.ن(1)الغ رفناإلغررقرينياابل ربرينكيبهبنأكثرنشميالنيثلب ب

جبكيبنغررـةنيليبن:نيمفنألرزناالغيررفنااذرفنمثليانهذهناامدرسيةنبذكر

ةنيهمبنمفنعلمبءناالغينااهبدريةنيمفنأياخرن"تأي رري"ي"نلبغف"يكيهفةنكمبنبجدن

.نةنيأيغستنشلرشرسمبكسنميارةنيجيرجنكير ري:نممثلرهب

يرغـنمبنقدم هنهذهناامدرسينالدراسبتناالغيرينإالنأبهبناـن شكؿنعلمبنأاسبربن

اقرقربةناكيبهبناـن اددنااهدؼنمفندراس هبةنارثنالنرمكفنألينعلـنكبفنأفنرشكؿن

.نمبهجبنخبصبنلهنديفنأفنراددنااغرضنمفندراس ه

ياعؿنااخطأناارئرسفنالقياعدناامقبربيةنعدـن سبؤاهبنعفنمعبىنااعبلقبتناا فن

اك شف هبن فنألابثهبناامق صرةنعلىناالغبتنااهبدريناأليريلريةنيعلرهنكببتندراسبتن

مقبربيةنلدؿن بررخريةنياامقبربين عدنأادنأهـنااشريطن فنإعبدةناالببءناا بررخفةن

.نيهفنايادهبنغررنقبدرةنعلىناالس ب بج

                                                 
ن.12-11مابضراتن فناألاسبينااعبميةن رجمينريسؼنغبزينيمجردناابصرةنصن:نربظرن ردربببدندينسيسير(-نن 1)
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كمبنأفناامبهجناامقبرفنرضـنمجميعينمفناا صيراتنااخبطئيناا فنالن

.ن(1)  مبشىنمعنااياقعةن هفنغررلينعفنكؿناسبف

اقدنبشأتناألاسبرينمفندراسيناالغبتنااريمببرينيااجرمببريةنارثنسبهمتن

اادراسبتنااريمببرينلشكؿنياضحن فن ادردنااغرضناألسبسفنالسببربتةن قدنعر تن

لبإلضب ينإاىنكثرةناايثبئؽن.نآبذاؾناالغيناابل ربرينيعدتنأهـنبميذجنالغبتنااريمببري

اا فنسبعدتناالباثرفنعلىنم بلعيندراس هـنلطررقينمفصليةني فنبفسناأليضبعن

يجدنعلمبءناالغينااجرمببرينأبفسهـةن قدن ي رتنادرهـنيثبئؽنعدردةنعلرنقريفن

طيرليةناألمرنااذينسبعدهـنعلىناايصيؿنإاىنب بئجن خ لؼنعفن لؾناا فن يصّدؿن

ا ظهرنلعدنذاؾنمدرسينجدردةةنكبفنأعبلمهبن.نإارهبنعلمبءنااهبدينأيريلريناأليائؿ

ةناـن بظرنالغينككربفنر طيرنعلرناازمبفةن"اابايررفنااميادرف"أامببررفن امؿناسـن

ياكفناع لر هبنإب بجبنالفكرنااجمعفةنيرغـنقرمينمبنقدم هنهذهناامدرسينالدراسبتن

.ن(2)األاسبريةنإالنأبهبناـن لؽنااضيءنعلىنجمرعناامسبئؿناألاسبري

                                                 
ن.14-13 ردربببدندينسيسيرنمابضراتن فناألاسبرينااعبمينةن رجمينريسؼنغبزينيمجردناابّدصرنصن.نربظرنن(-نن 1)
ن.16-15اامصدرنبفسهنةنصن.ربظر(-نن 2)
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مفناالج هبداتناالّدغيريناا فنقدّدمهبناابابةنااجددةنإالنأبّدهن"ندينسيسير"اس فبدن

بمبنخرجنعبهـةنياب قدنأ كبرهـةنيسفنابفسهنا جبهبنخبصبةن أثرن اـنرسررنمسبرهـنيا 

.ن(1) رهنلبظرربتنديركبرـن فنعلـناالج مبع

 قدن"نجيرجناربر"مؤسّدسبنالدرسناالسببفنااادرثناسبن"ندينسيسير"رعدّدن

يضّدحناديدناامبهجنااجدردن فناادراسبتناالغيريةنكمبنررجعناهناافضؿن فنيضعن

األسسناا فناياتنمبهجناالاثناالسببفنمفن بررخفنمقبرفنإاىنلبرييةنارثنبجدهن

نااذّديناـنرعرهناالباثيفنقللهن"لبريناالغي"رف  حنك بلهنلطراهناقضرين ةنهذاناامفهـي

.ن(2)أدبىناه مبمب

أفناادراسبتناألاسبرينااخبرجرينهبمينجداةناكفنلديبهبن"ندينسيسير"ررىن

.ن(3)رمكبببنمعر ينااكربفناألاسبفنااداخلف

 بألاسبرينااخبرجرين س طرعن جمرعناا فبصرؿن فصربلن يؽن فصرؿنمفنأفنن"

غررنأفناألمرنرخ لؼن فناألاسبرينااداخلرينارثنأفناالغين...ن كيفنجلرسينبظبـنمب

.ن(4)"مبظيمينالن عرؼنإالن ر رلهبنااخبص

                                                 
ن.226ربظرنعباـناافكرةناامجلدنااسبدسنيااعشريفةنااعددنااثببفةنصن(-نن 1)
نن.226ربظرنعباـناافكرنةناامجلّددنااسّدبدسنينااعشريفنةنااعددنااثببفنةنصن(-نن 2)
ن.36مابضراتن فناألاسبينااعبميةن رجمينريسؼنغبزينيمجردناابصرةنصن:نربظرن ردربببدندينسيسير(-نن 3)
ن.37صن.نناامصدرنبفسهن(-نن 4)
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االّدغينللعلينااشطربجةنيرقيؿنأفناب قباهبنمفنلبلدن برسن"ندينسيسير"رشلّدهن

إاىنأيريلبنارسنإالنطبلعبنخبرجرّدبناهبةنأمبنطبلعهبنااداخلفن ر جلّدىن فنبظبمهبن

يقياعدهبةن إذانمبناس لداببنقطعينخشلرينلأخرىنعبجرّديةنالن  أثرناامبظيمينألفن

اا غررنخبرجفةناكفنإذانأبقصببنأينزدببنعددنااقطعةن هذانرؤثرن فنقياعدناالعلين

.ن(1)يبظبمهبنااداخلف

أمبنعفنقرمينااياداتناالغيرينيعبلقب هبنللعضهبن هفن شلهنقرمينقطعن

ااشطربجنداخؿناارّدقعيةنارثن ك سبنكؿنقطعينقرم هبنمفنخبلؿنعبلق هبنمعنلبقفن

.ن(2)ااقطع

إفن شلرهنسيسيرنالّدغينللعلينااشطربجنأكلرندارؿنعلىنأبهنرع لرهبنبظبمبن

كمبنبجدهنرمبحناأليايريناللبرين.ن اكمهنقيابرفنخبصيةنمكيبب هنم رالطيةنم مبسكي

.ن(3)ااداخلرينالغينالنا بررخهبةنأينابشأ هبنأينامرااؿن طيرهب

                                                 
نن.37ربظرن ردربببدندينسيسيرنةنمابضراتن فناألاسبرينااعبمّدينةن رجمينريسؼنغبزينيمجردناابّدصرنةنصن(-نن 1)
ن.100ربظرنالمفنخلرؿةنااعرلرينيعلـناالغيناالبرييةندراسين فناافكرنااعرلفنااادرثةنصن(-نن 2)
ن.47نةنصن1976ربظرنإلراهرـنزكرربءةنمشكليناالبرينةنمك لينمصرنااقبهرةن(-نن 3)
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يقدنابصلّدتناه مبمب هنعلىناا الرؿنااشكلفنالغيناامبطيقينداخؿنلبر هبن

امبن همببن"نسبخف"مثبلنمعنبظرر هبن"نلبرد"ااعبميةن ليالن عبرضناايادةناالسببرين

يهينرعبفن"ةن(1)دالاينهذهناألخررةةنيعلرهنكببتناالغينلبرينمس قلينعفن كرناام كلـ

لذاؾنأفنأينداؿنمفناادياؿنالنرؤدينيظرف هنليصفهنصي بناهندالا هنااملبشرةنعلىن

ن فنجيهرهنمخ لفبنعفنغررهنمفناادياؿةنيمعبىنهذانشفءنأينمعبىنمبةنلؿنليصفه

.ن(2)"أفنمعببفنااكلمبتن  يقؼنعلىنميقعهبن فنااجمؿةنياخ بل هبنعفنغررهب

إفناافردنعبجزنعفنخلؽناالغينأين عدرلهبناكيبهبنجمبعرينالن ردريةنإالنأبهن

لابجينا علّدمهبني يظرفهبةنكمبنرمكفنالشخصناأللكـنااذينالنرقيىنعلىنااكبلـنأفن

.ن(3)ر علمهبةن هينقبدرنعلىن هـنمبنرلصرهنمفنرميزنشفيري

:نر كيفناالسبفناسبنسيسيرنمفنجزءرف

ناا فن  مرزنلكيبهبناج مبعرين فنمبهر هبناالغينجيهرينيغرضهن:األول "

نثببييةنيغرضهن:الثاني.نيمس قلينعفناافردةنيهذهناادراسينهفنبفسرينياسبن

                                                 
ن.247ربظرنادرثنكررزيرؿةنعصرناالبريرينمفنارففنش رايسنإاىن يكرةن رجمينجبلرنعصفيرةنصن(-نن 1)
ن.17لبلغينااخطببنيعلـناابصةنصن:ننصبلحن ضؿ(-ن 2)
ن.27ربظرنصبلحن ضؿةنبظرريناالببئرين فناابقدناألدلفةنصن(-نن 3)
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ااجزءناافردينمفناالسبفةنيبعبفنلذاؾنااكبلـةنلمبن رهناا صيرتةنيهذانااجزءنبفسفن

.نن(1)" رزربئف

يرؤكدنسيسيرنأفنهذرفنااجزءرفنم بلزمرفنالنرس غبفنأادهمبنعفناآلخرةن

نا أسرسهبةنأمبن بررخربن باكبلـن  بالغينضريررينا ىنرفهـنااكبلـةنيهذاناألخررنالـز

رسلؽناالغينلارثنب علـناالغيناألـنلسمبعببناآلخررفةن هفنالن رسـن فناادمبغنإالن

مريرانل جبربنعدردةةنياالغين  طيرنلفعؿنااكبلـةنكمبن  غررنعبدا ببناألاسبرينلفعؿن

االبطلبعبتناا فنب لقبهبنمفنسمبعببناآلخررفةنيرغـنكيفناالغينيااكبلـنمخ لفرفن

عفنلعضهمبةننإالنأفنكبلهمبنرؤثرن فناآلخرنير أثرنلهةن بالغينإب بجنالكبلـن

 فندمبغن ردنعلىنشكؿنمعجـةنيهفن"ندينسيسير"ييسرليناهةن ر سـناسبن

مش ركينلرفناأل رادةنيميجيدةنعبدنكؿنياادنمبهـةنكمبنأبهنيضعهبنخبرجنإراد هـةن

:نرمكفن مثرلهبنلباطررقيناا باري

ن(بميذجنجمعف)ج+.................=1+1+1+1

                                                 
ن.32مابضراتن فناألاسبينااعبميةن رجمينريسؼنغبزينيمجردناابصرةنصن:نن ردربببدندينسيسير(-نن 1)



أصول البنيوية :                                                 الفصل األول
 

 25 

أمبنااكبلـن رخضعنإلرادةناام كلمرفةنيهين ردينالنجمعفةنرمثؿناسبن

:نااصرغيناا باري

.ن(1)'''+..................1"+1'+1+1

اقدن رّدؽنسيسيرنلرفناالغينيااكبلـةنيجعؿناألياىنبظبمبنمفناارميزنالن ك مؿن

إالن فناايعفنااجمبعفناؤل رادةنيهفنبفسريةنألبهبنالن بطؽةنأمبنااكبلـن هين

االس عمبؿناافرديناهبةنارثنرطلؽن رهناأل رادنهذاناابظبـنكؿناسبنقدرا هةناذان

رجعلهنبفسربن رزربئربةن هينربطؽةنعكسناالغيةناا فنرشلههبنلباقبميسنااذينرايين

بمبن ك مؿنعبدنااجمبعيةن مجميعينمفنااكلمبتناا فنالن يجدن فنعقؿن ردنلعربهةنيا 

.ن هفنصبم ينالن بطؽنإالنعبدناالس عمبؿةنياربئذنركيفنااادرثنعفنااكبلـ

 عدناالغينلمثبلينبميذجنمثبافنريجهنكبلـناأل رادةن هفن مثؿنظبهرةناج مبعرين

 ك مؿنعبدنأ رادناامج معنااياادةنارثنرمكبببنااله داءنإاىنااقياعدناا فن اكمهبن

.ن(2)مفنخبلؿندراسيناابمبذجنااكبلمريناامخ لفي

بمبنكببتنمابياينالجمعنلرفن"ناالغينةنااكبلـ"اـن ب جنثببئرين مفنااعدـةنيا 

نسيسيرنالغين كرةن "نديركبرـ"بزع رفنابد رفن فنعلـناالج مبعةنارثنرطبلؽنمفهـي

                                                 
ن.32ربظرن ردربببدندينسيسيرةنمابضراتن فناألاسبرينااعبمّدينةن رجمينريسؼنغبزينينمجردناابّدصرنةنص(-نن 1)
نن.ن108ببرؼنازمبةنأضياءنعلىناادراسبتناالغيريناامعبصرةةنص:نربظرنعباـناامعر ي(-نن 2)
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 فنادرثهنعفنااعقؿناالج مبعفةن كلرهمبنرمثؿنيقبئعنبفسريناج مبعريةنيالنرك مؿن

اابفسريناافردريةناا فن"ن برد"إالنعبدنااجمبعيةني فناال جبهناامعبكسةنبجدنملبدئن

.نكبفناهبنصدىنياسعني أثررنملبشرنعلىنظهيرن كرةنااكبلـ

يرغـنأفناالباثرفنرس لعديفناس فبدةنسيسيرنااملبشرةنمفنهذهنااملبدئن

االج مبعرين فندراسب هناالغيريةنإالنأبهنالنربكرنأادنأبهبنكببتنيطردةنااصلين

.ن(1)لبادراسبتناأليريلريةنممبنجعؿناهبن أثررانكلررانعلرهب

إفنااجبببناابفسفنالفكرنالنرمكبهناالس غببءنعفنااعبلمبتناالغيريةن ليالهبن

امبنا ضاتنأ كبرببةنيامبن مكّدببنمفناا مررزنلرفن كر رفنمخ لف رفةنيهذانالنرعبفن

لابؿنمفناألاياؿنأفناامبدةنااصي رينقبابنمك ؼنلذا هةن هفنمبدةنمربين ا بجن

 شكلهن:ناأليؿ:نلديرهبنإاىناافكرةنا ىنرشكبلفنمعبناالغيناا فن كمفن فنمس يررف

.ن(2)غررنماديدنكذاؾن شكلهناألصيات:نأ كبرنغررنماديدةنيااثببف

رشلهنسيسيرناالغينليرقينذاتنيجهرفةنرشكؿناافكرنيجههبناأليؿنيااصيتن

.ن(3)يجههبنااثببفةنارثنالنرمكفناافصؿنلربهمب

                                                 
نن.ن30-29بظرريناالببئرين فناابقدناألدلفةنصن:نربظرنصبلحن ضؿ(-نن 1)
ن.137مابضراتن فناألاسبينااعبميةن رجمينريسؼنغبزينيمجردناابصرةنصن:نربظرن ردربببدندينسيسير(-نن 2)
ن.138صن.نربظرناامصدرنبفسهن(-نن 3)
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 عدناالّدغين فنبظرناالعضنقبئمينمفنااياداتناالسببريناا فن علّدرنعفنأشربءن

معرّدبيةنيهذاناا صيرنرف رضنأسلقريناأل كبرنعلىنااكلمبتةنكمبنرجعلببنبع قدنأفن

.نااعبلقينلرفناالسـنيااشفءنلسرطينجدانيهذانر بب ىنمعنااياقع

إفنااعبلميناالسببريةن رلطن صيرانلصيرةنسمعرينالنشرئبنلبسـةنيااصيرةن

بمبنااد عناابفسفن ااسمعرينهببنالنرقصدنلهبنسيسيرنااصيتناامبديناافرزربئفةنيا 

ناسرينالنمبدرينيدارلهنعلىنذاؾةنأبّدهنلإمكببببن اهذانااصيتة؟ن هفنلهذاناامفهـي

اا ّدادثنإاىنأبفسببنأيناس ظهبرنمقطعنشعرينمثبلةنديفن اررؾنااشف رفةن باعبلمين

النرمكفن صؿنأادهمبنعفناآلخرنبظرانالعبلقين.ن(1)االسببرينكربفنبفسفنذينيجهرف

.ناايطردةناا فن رلطهمبنيقدنسمّدبهمبندينسيسيرنلباداؿنياامدايؿ

ياكيفنااعبلمينمفردةةن هفن جمعنلرفنلبر رفنااداؿنياامدايؿن قطةنأمبنلبابسلين

.ن(2)الغين بلنلدنأفنبضرؼنعبصريناارلطنياا بسرؽنألبهبنارستنمفردة

ن

                                                 
ن.88-87صن.نربظرن ردربببدندينسيسيرنةنمابضراتن فناألاسبرينااعبمّدينةن رجمينريسؼنغبزينيمجردناابّدصرن(-نن 1)
نن.30ػػػػػػ29 فنمعر يناابصنةنص:نربظرناكمتنصلبغنااخطرب(-نن 2)
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مثبلنرخ لؼن"أخت"إفنااعبلقيناارالطينلرفنااداؿنياامدايؿناع لبطرين مدايؿن

تةنارثنرمكفناا علررنعبهنلأشكبؿنأخرىنةنيذاؾنبظرانا عددن.خ. مبمبنعفنااداؿنأ

.ن(1)االغبتنياخ بل هب

ياس ببدانالمابكبةنااصي ريةن ظهرنلعضنااعبلمبتناالغيرينمابكرين

"نسيط"ألصيا هبةنإالنأبهبنقلرلينجداةنيارستنأصلريناهبةنإفندارؿناسببفنمثؿن

قدن يافننأصيا هنلمداياهةناكفنإذانمبنرجعببنالغيناابل ربرين سبجدهبنالن"نجرس"ي

بمبناك سلهبنب رجينال طيرنااصي فةن  امؿنهذهنااصفينألبهبنارستنأصلرين رهبةنيا 

أمبنلبابسلينالعبلمبتناالغيريناألصلرينياامابكرينالصيتن هفنقلرلينجداناكيبهبن

.ن(2) مثؿنمدايالتنالعضناألصياتنمفنااطلرعي

دربكريبرين:نإاىنقسمرف"ندينسيسير" بقسـناادراسبتناالغيريناسبن

يسببكريبريةناألياىن ه ـنلدراسيناا طيرناا بررخفنالغينعلرنااعصيرةنيااثببرين

 درسهبن فناقلينزمبرينمعربيةنيالن ه ـنلمخ لؼناا طيراتناا بررخريناا فن

 با زامفنرر لطنلمبنهينم كيّدفنيارسنلمبنهين فنمرالين كيُّفةنلمبنهين"ةن(3) صرلهب

                                                 
ن.90-89صن.نربظرن ردربببدندينسيسيرنمابضراتن فناألاسبرينااعبمّدينةن رجمينريسؼنغبزينيمجردناابّدصرن(-نن 1)
ن.91ربظرناامصدرنبفسهنةنصن(-نن 2)
ن.32نةنصن1974ربظرن مبـناسبفنةنمببهجناالاثن فناالغيةندارنااثقب ينةاادارناالرضبءة(-نن 3)
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يهكذانقبمتنن.ن(1)"مك مؿنيارسنلمبنرك مؿةنلمبنهينلبرينيارسنلمبنسرصررنلبري

ااسببكريبرينعلىنيجيدهبن فنلبر هبنيبظبمهبةنعكسناادربكريبريناا فناه متن

.ن(2)لبالاثن فنمبهرينااظياهرني بررخهب

إفناادراسبتننااسببكريبرينأكثرنصعيلينمفندراسيناا برريةن هذهناألخررةناهبن

عبلقينلباخربؿنيااعبلقبتن رهبن  شكؿنلرفنعلبراتنم عبقلينبذكرهبنديفنعببءةن مفن

ااسهؿنجداندراسينسلسلين ايالتةنعكسناادراسبتناآلبريناا فن ه ـنلقرـنيعبلقبتن

.ن(3)معبصرة

إاىنااكبلـنالنإاىناالسبفةنيقدناع لرهبن"ندينسيسير" ب مفنااجمليناسبن

أ ضؿنبمطنال ركربنااذينأسبدهنإاىناالغيةنيألعدهن مبمبنعفنااكبلـةنيقبؿنأبهنالن

.ن(4)ر مرزنلاديدنياضاي

ر كيفناا ركربنمفنياد رفنعلىناألقؿنيااعبلميناالسببرينداخلهنالن ك سبن

ارثن.نضمفنعبلقبتن ركرلرين رالطري.ن(5)قرم هبنإالنلبر لبطهبنمعنلبقفنااعببصر

نعلىنعلبر رفنأينأكثرنميجيد رفن فنسلسلين" عدن ااعبلقيناا ركرلريناضيررين قـي
                                                 

ن.33ناكمتنصلبغنااخطربةن فنمعر يناابصةنصن(-نن 1)
ن.260ةنصنتربظرنعلدنااسبلـناامسديةنملباثن أسرسرّدين فناالسببرب(-نن 2)
ن.123مابضراتن فناألاسبينااعبميةن رجمينريسؼنغبزينيمجردناابصرةصن:نربظرن ردربببدندينسيسير(-نن 3)
ن.151-150صن.نربظرناامصدرنبفسهنن(-نن 4)
ن.149صن.نربظرناامصدرنبفسهنن(-نن 5)
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ميجيدةنلقيةناافعؿنةنعلىنبقرضنذاؾةن باعبلقينناا ّدرالطرين جمعنلرفنعلبراتن

.ن(1)"غربلرينن فنسلسلينميجيدةنلباقية

سببكريبريةن"اعؿنأهـنثببئرينجبءنلهبن ردربببدندينسيسيرنهفنثببئرين

دربكريبريةناا فنغرّدرتنمفناامفبهرـنااسبئدةنآبذاؾنيايا هبنمفن بررخرينإاىنآبريةن

بمبنآبربةن فناقلينزمبرين  أصلاتناالّدغينبظبمبنمس قبلنلذا هنالنردرسن بررخربنيا 

ناب قؿنإاىنمجبالتنعدةنيعلىنرأسهبناادراسبتناألدلريةنارثن معربيةهذاناامفهـي

عمؿناابقبدناالبريريفنعلىندراسيناالبرين فنادنذا هبةنيأصلحناابصنعبدهـنكربفن

اغيينالنعبلقيناهنلباظريؼنااخبرجريناامارطينلهةنارثنالن اددنلبر هنإالنلدراسين

.ناغ هنمفنااداخؿ

ن

ن

ن

نن

 

                                                 
ن.150صن.نن ردربببدندينسيسيرةنمابضراتن فناألاسبرينااعبمّدينةن رجمينريسؼنغبزينيمجردناابّدصر(-نن 1)
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: ثانيا  ـــ    المدرسة الّروسية

 

ةنلدأتن ظهرنااليادرناألياىنالدراسبتنااشّدكلريةنيذاؾن1917قلؿنثيرةن

ةن1915القينميسكيناالغيريةناا فن أسستنسبين:نلياسطينجمبع رفةناألياى

لقربدةنريمبفنجبكسليفةنيااثببرينجمبعينأيليجبزةنيااكلميناخ صبرناعلبرةنلبالغين

ةنيمفن1916ةناا فن أسستنسبين"جمعريندراسيناالغينااشعرري"ااريسرين عبفن

ةنيالن ضـنهذهنااجمعرين(1)ألرزنأعبلمهبن رك يرنشكلي سكفةنيليررسنارخبلبـي

.ن(2)اابّدػقبدن اسبنلؿنضمتنشعراءنكذاؾ

اقدنبشأتناامدرسينااشّدكلرينب رجينالا قبءنأعضبءنااجمبع رفنعلرن

مجميعبتنصغررةنادراسينأهـناامشبكؿن فنبظرريناألدبةنمفنطرؼنبخلينمفن

ااشّدلببناالباثرفنالنر عدىنسبّدهـنااعشررفنآبذاؾةنارصلايان رمبنلعدنريادانالفكرن

اابّدػقديةنبذكرنمبهـنريمبفنجبكلسيفنااذينكبفنم  لّدعبنال طيراتنااعلمريناا فن

 بلعثنمفنأيريلبنااغرلريةنيذاؾن فنمجبؿناادراسبتناالّدغيرينياافلسفريةنيقدنقبـن

                                                 
ربظرنرامبفنسلدفةناابظرريناألدلريناامعبصرةةن رجمينجبلرنعصفيرةندارناافكرنالدراسبتنياابشرنياا يزرعةنااقبهرةةن(-نن 1)

ن.23ةنصن1991
ن.19ربظرنجبفنارقب بدررهنةناابقدناألدلفن فنااقرفنااعشررفةن رجمينمبذرنعربشفةنصن(-نن 2)
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يلمسبعدةنر بقهةنلدراسيناغينااشّدعرنيسعىنا ادردنمبهجرينادراس هبن فناياافن

.ن(1)عشررفنمقبالةنبشرتنلصفينجمبعرينياملتنأاربببن يقرعنلعضناألعضبء

جمعريندراسيناالغين"ي"نالقينميسكيناالغيري"رلدينجلربنمفنخبلؿناسمفن

ةنأفنهببؾن أكردنعلىناالغيةن بألدبنعبدنااجمبع رفنلبريناغيريةناكفن"ااشعرري

.ن(2)اغ هن خ لؼنعفناغيناا ياصؿنااعبدي

:نمرزنمؤرخينااشكبلبرينااريسرينلرفنثبلثنمرااؿنيهف

ةنيهفنأهـنمرالينعر  هبن1920نإاىن1915 م دناامراليناألياىنمفن-ن1

ةنيجمعريندراسين(1915)ااشكبلبرينارثنظهرتنخبلاهبنالقينميسكيناالغيرين

ةن:نةنيأهـنشخصرب هب(1916)االغينااشعررين ريمبفنجبكلسيفنيريررسنارخبلبـي

.نيريرين برببيؼةني ك يرنشلي سكف

ةنيقدن طيرتناامفبهرـن فن1926نإاىن1920 م دناامرالينااثببرينمفن-ن2

هذهناامراليةنياب قؿنجبكلسيفنإاىنلراغةني أسستنالقينلراغناالغيرينسبين

مبكبنري سكفنيجبكلسيفني ريل سكييةنياه ميانلدراسين:نةنيألرزنأعبلمهب1926

.ناالبرين فنهذهناامراليةنلعدمبنكببيانردرسيفنااشّدكؿ
                                                 

ن.46-45ربظرنصبلحن ضؿةنبظرريناالببئرين فناابقدناألدلفةنصن(-نن 1)
ربظرنيائؿنسردنعلدناارارـةن لقفناالبريرين فناابقدنااعرلفةنبقدنااسردربتنبميذجبةندارنااعلـنياإلرمبفنالبشرنياا يزرعةن(-نن 2)
ن.35ةنصن2008ةن1ط
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ةنيهفنمرالينابهربرن1930نإاىن1926 م دناامرالينااثباثينمفن-ن3

.ن(1)ااشكبلبري

إفناامدرسينااشكلرينااريسرينمفنأهـنريا دناافكرناالبرييةني فنهذانرقيؿن

يسريناارا دنااثببفنمفنريا دناالببئرين:ن"صبلحن ضؿ  عدناامدرسينااشّدكلريناارّد

فنكببنبضعهبن فناامر لين ااكلرىنلعدنأفنيضعنسيسيرناجرهبناألسبسفةنيا 

ااثببرين إبببنب لعنلذاؾنايببنمفناا سلسؿناا بررخفنمفنجبببةنإذنأفنمدرسين

جبرؼنقدن لليرتن فنااعقدناأليؿنمفنهذانااقرفةنلربمبنبشأتناامدرسينااشّدكلرين

يازدهرتن فنااعقدرفنااثببفنيااثباثةنكمبنب لعنبيعبنمفناا سلسؿناامبطقفنألبببن

بمبن فن طلرقب هبناألدلرينياابقدرينعلىن اسببنلصددنشرحناالببئرينعلىنإطبلقهبةنيا 

.ن(2)"نيجهنااخصيص

يسرين فناادّدراسبتناألدلرينياابقدريةنيسبهمتن فنبشأةن أثرتنااشكلريناارّد

ةن قدنجبءتنهذهناامدرسينلباعدردنمفناأل كبرنياآلراءةنكبفناهبن(3)بظرريناألدب

أثرهبنااياسعنعلىناادراسبتناألدلريةنيااهدؼناارئرسفنااذينسعتنإارهنهيندراسين
                                                 

ربظرنعلدنااعزرزنجسيسةنإشكبارينااخطببنااعلمفن فناابقدناألدلفنااعرلفناامعبصرةناامطلعيناايطبريناادايدربتةن(-نن 1)
ن.80ةنصن2007ةن1مراكشةنط

ن.45بظرريناالببئرين فناابقدناألدلفةنصن:ننصبلحن ضؿ(-نن 2)
ةن1990نةن2شكرينااملخيتنيرجبءنلفنسبلميةندارن يلقبؿةناادرناالرضبءةنط:نربظرن ررف بفن يديريؼةنااشعرريةن رجمي(-نن 3)

ن.14صن
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لمبهجنميضيعفةن  اقؽن رهنااعلمريةنيقدنر ضتندراسيناألدبن"نسمبتناألدب"

مفنخبلؿنااسررةنااذا رينالكب بةنكمبنر ضتنرلطهنلبألاداثناالج مػبعرػينأين

يمبنكبفنمايرربن."ن(1ن)اامسبرناا بررخفةن ػبألدبنعبدهػـناهنخصيصر هناامس قلي

لبابسلينالشّدكبلبرينهينادسهبنلأفنااعمؿناافبفنيادةنجمبارينخبضعيناقيابربهبن

.ن(2)"ااخبصي

اىنملبدئن اقدنكبفناابّدػقدناألدلفن فنريسربةنلابجينإاىنمبهجنجدردةنيا 

رس عررهبنمفناقؿنآخرنكأدياتنجدردةناللاثةن يجدن فنعلـناالغينضبا هنارثن

كبفنااشعرنآبذاؾنمايرناادراسيناألدلريةن به ـنااعلمبءنلدراسينمشبكؿناغين

ااشّدعرنيأصلاتنهذهناألخررةنمردافنعمؿنمش رؾنلرفنعلمبءناالّدغيةنياابقبدن

اامه مرفنلباشّدكؿناالغيينالشّدعرةنيقدنأببرنهذاناا ّدزايجنلرفنااففنياالّدغيناااقلرفن

.ن(3)معب

يمرز هنأبهنر خرّدؿةنر ذكّدرةنيرفكّدرةن... كرةناافبّدبفنشكؿ:ن"رقيؿن يسريف

نمداهبن فنيراسنلبألشكبؿةنأينلياسطيناألشكبؿةنيرجبنأفن أخذنهذهناابظرري

                                                 
ن.35 لقفناالبريرين فناابقدنااعرلفةنص:نربظرنيائؿنعلدناارارـ(-نن 1)
ةن2 رجمينثبئرندربةندارناافرقدنالبشرنياا يزرعةندمشؽةنط-ناألدبنياابظرريناالبريري-نناريببردنجبكلسيفةنلؤسناالبريري(-ن 2)

ن.104ةنصن2008
ن.52-ن51ربظرنصبلحن ضؿةنبظرريناالببئرين فناابقدناألدلفةنصن(-نن 3)
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اال جبهرفةنإبببنالنبقيؿنلأفنااشكؿن مثرؿةنأينرمزنائلاسبسةنلؿنهيناريريةن

إفنااففنالنرك ففنلأفنرقدـنااشكؿنرداءنائلاسبسةنلؿنإبهن-نإذانأردبب–ابقؿن

.ن(1)"ريقظناإلاسبسنلباشكؿ

ناافببفنؿ باشؾ ةنيالنرمكبهناالس غببءنعبهةن هين-ناسبن يسريف–نربلـز

بمبنريقظهةنياااركيناافبريناا فنرخلقهبناافببفن النرعدّدنرداءنائلاسبسن اسبةنيا 

اسبسهنرب جنعبهبنأشكبالنجدردة .نعلرن فكررهنيا 

هركؿنااعمؿناافبفةناألعمبؿناا فن" رعرّدؼنااشّدكؿنعلىنأبهن"ن بارري"أمبن

.ن(2)"ارسناهبنهربكؿن ميتننكلهبةنيالن لقىنسيىن لؾناا فن ملؾنااهربكؿ

ررىن باررينأفنااعمؿناافبفنعلبرةنعفنشكؿةنأمبناامضميفن هينشكؿنمفن

ةنيااشبعرنعبدهنهينمفن بلعثناأل كبرنمفنأشكباهةنألفنااشّدكؿن(3)اادرجينااثببري

مكيّدفناقرقفنالعمؿناافبفنرأ فنلعدهناامضميفةن ميضيعنااقصردةنمثبلةنغرربن

.ن(4)عبهبةنأينلبألارىنهينلبابسليناهبنكبسـناارجؿنلبابسلينإاىناارّدجؿ

                                                 
ن Focillon:ةنعفن171-170نجيرتن خرناادرفةنشكؿنااقصردةنااعرلرين فناابقدنااعرلفنا ىنااقرفنااثبمفنااهجرينصن(-نن 1)

Vie des Formes P.U.F 5 édition Paris 1964, P 73                                                       ن
 .Mytier Jeans, la poétique de Valery, librairie Armand Colin , Paris 1953, P 81:ننعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفنن185بفسهنةنصن(-نن 2)

ن                                                                                                       
ن.185ربظرنجيرتن خرناادرفةنشكؿنااقصردةنااعرلرينن فناابقدنااعرلفةنا ىنااقرفنااثبمفنااهجريةنصن(-نن 3)
ن    Mytier Jeans, la poétique de Valery, P 81:ناامرجعنبفسهنةنيبفسنااصفاينةنعػػػػػػػػػػف(-نن 4)
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-ننشكؿةنمضميف–اقدنقضىنااشّدكلريفنعلىناا صيّدرناا قلرديناثببئرين

ااذينرعرّدؼنااشّدكؿنعلىنأبهنغبلؼنالمضميفنأينإببءنرا يرهةن باشكؿنعبدهـن

يعلرهن قدنأثّدرتناامدرسين.ن(1)اك سبنمعبىنمخ لفبةنيأصلحنالنرا بجنامبنركمّدله

ااشكلرينااريسرينعلىناابقدناألدلفن فنريسربنارثنجمعتنآبذاؾنلرفنجمبع رفن

يقدناج معنعلمبءن.نالقينميسكينياالغيريةنيجمعريندراسيناالغينااشعرري:نيهمب

اامدرسينااشّدكلريناللاثنعفنطررقينعلمرّدينميضيعرّدينادراسيناألدبنااذين

اع لريهنمس قبلنلذا هنعفنكؿنااظريؼنااخبرجرينلمبن رهبنسررةناامؤاؼن

.نيااظريؼناالج مبعرينياا بررخري

                                                 
ن.57ربظرنصبلحن ضؿةنبظرريناالببئرين فناابقدناألدلفةنصن(-نن 1)
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: مبادئها- 1

يسنايضعنادّدناليضعرينااسّدبلقينارثنكبفن اقدنسعىنااشّدكبلبريفناارّد

األدبةنأرضبنالنمباؾناهبةناسبن رسرلي سكفةنيقدنكبفنملدأناابيعرينهينااملدأن

اامبظّدـنالمبهجنااشّدكلفةن باشّدكلريناـن ع رضنعلىناامببهجناألخرىن فنادنذا هبةن

نيااقضبربنااعلمري بمبنعفنااخلطن رهبنلرفنمخ لؼنااعلـي يأيّدؿنمعركين.ن"(1)يا 

كببتنضدناارّدمزررفنا ارررنااكلمينااشّدعررينمفن"ناألليجبز"خبض هبنجمبعين

اال جبهبتناافلسفرينياادربرّديناام صيّد يناا فنأثقلهبنلهبنهؤالءناارّدمزريفنيكبفنمفن

ااضّدريريناا خلّدصنمفنجملينآرائهـن فناارمزناليصيؿنإاىنعملرين طهررةن

نأهـنعببصرنهذهناامعركينقدن مثلتن فنر ضنااملبدئنااجمبارينااذا رين ياعؿّد

اا فنريّدجناهبنُك ّدببناابّدظرريناارّدمزريةني رضنميقؼنعلمفنميضيعفنم اررن

.ن(2)..."نمفناامقيالتناافلسفرينياا أيربلتناابفسري

يسرينهين ناألدبننبفسهنميضيعنعلـناألدبةن:نإفنمبطلؽنااشكلريناارّد أفّد

 باببقدنعلرهنأفنر عبمؿنمعناابصةنالنمعنظري هنااخبرجريةناا فنأدتنإاىن

إب بجهةنيقدنر ضنااشكبلبريفنااريسنكؿنمبنهينخبرجفنعفنمجبؿناادراسين

                                                 
ن.35ربظرنبظرريناامبهجنااشكلفةنبصيصنااشكبلبررفنااريسةن رجمينإلراهرـنااخطربةنصن(-نن 1)
ن.55نصبلحن ضؿةنبظرريناالببئرين فناابقدناألدلفةنصن(-نن 2)
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األدلريةنياع لريهنعبئقبنمثؿنعلـناابفسنياالج مبعةنياا بررينااثقب فةنكمبنادديان

مهميناابّدبقدنلبالاثنعفناامبلمحنااممرّدزةناؤلدبةنير ضياناابظرربتناابفسريناا فن

 ه ـنلباشّدبعرنالنلباشّدعرةني رجعنااخلؽناألدلفنإاىنااميهليةنيعلرهن قدنر ضتن

ااشكلرين فسرراتنااخربؿنيااعلقرريةنيكؿنمبناهنعبلقينلبفسريناامؤاّدؼنأين

يسنلبس قبلؿناألعمبؿناألدلريةن.ن(1)اام لقف يادعـن"يلبا بافنببدىنااشكبلبريفناارّد

هذانااملدأنااخبصنلبس قبلؿناألعمبؿناألدلرّديةنكبفنمفنااضّدريرينمياجه هن

لمجميعينمفناايقبئعناامعبصرةناألخرىةن بخ برنااشّدكلريفنأقربناألبظميناا فن

فنكببتن خ لؼنعبهن فناايظرفيةنيهفناابظبـناالّدغييةنعلىن  شلهناألدبةنيا 

أسبسنأفنمبدةناألدبن  مثؿنأيالن فناالغيةنعلىنأفنهذهناالغينلديرهبن مثؿنالقين

.ن(2)"اال صبؿنلرفناألدبنياااربة

يقدنأخذنااادرثنعفنااخصبئصناالّدغيرينالشعرنميضعنااصدارةةنألفن

علمبءناالغينيجديان فناغينااشعرنأاسفنمبدةن طلؽنعلرهبندراسب هـةنيذاؾنألفن

.ن(3)ااقيابرفناالبريرين  مبشىنمعناغينااشعر

                                                 
ن.60-59ربظرنبظرريناامبهجنااشكلفةنبصيصنااشكبلبريفنااريسةن رجمينإلراهرـنااخطربةنصن(-نن 1)
ن.61نصبلحن ضؿةنبظرريناالببئرين فناابقدناألدلفةنصن(-نن 2)
ن.25ربظرنبظرريناامبهجنااشكلفةنبصيصنااشكبلبررفنااريسةن رجمينإلراهرـنااخطربةنصن(-نن 3)
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يسنأفناألدبنهيناس خداـنخبصنالّدغيةنر مرّدػزنلكيبهن ررىنااشّدكبلبريفناارّد

مبارؼنعفناالغينااعملريةن هذهناألخررةنيظرف هبن ياصلريةنأمبناالغيناألدلرين

مبنرمرزناألدبنعفناالغيننااعملريةنهينأبهناصرلين"ةني(1) يظرف هبنارستنعملري

نلهناألدربةنيقدنعباجنااشكلريفنااشعرنليصفهناالس خداـن عملريةنلببءنرقـي

األدلفناألمثؿنالغيةن باشعرناغينمب ظمين فنكؿنبسرجهبنااصي فةنياإلرقبعنأهـن

يسةنارستناغينصيرن(2)"ااعيامؿن فنلببئه ةنياالغينااشعررينعبدنااشكلررفناارّد

يخربؿن اسبةنكمبنأفناإلرقبعنااشعرينيميسرقىنااشعرنالن عدنمفنااعببصرن

بمبن امؿنمعبىن فن ااخبرجريةنيهذهنااعببصرنالن صبابناامعبىن اسبةنيا 

.ن(3)ذا هب

بمبنهينكؿن  باشعرننالنرعدنزخر بنخبرجربنملبفنعلىناايزفنيااقب رينيا 

نم كبمؿنر كيفنمفنمجميعينمفنااعببصرنيااقرـنيااقيابرفناا فن ب ظـنداخله

ا  كيفنلبر هةنيهينرخ لؼنعفناابثرةنعلىنأفناإلرقبعنهينااخبصرينااممرزةن

القيؿنااشعريةنيااملدأناامبظـنالغ هةنيااعبمؿناالبرييناامسرطرنعلىنلقرين

                                                 
ن.26-25ربظرنرامبفنسلدفةناابظرريناألدلريناامعبصرةةن رجمينجبلرنعصفيرةنصن(-نن 1)
ن.26بفسهنةنصن(-نن 2)
ن.38ربظرنبظرريناامبهجنااشكلفةنبصيصنااشكبلبررفنااريسةن رجمينالراهرـنااخطربةنصن(-نن 3)
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ااعيامؿناألخرىةن هينرؤثرنعلىنجمرعنمس يربتنااشعرنااصي رينيااصر رين

.نياادالاري

يسنالنربكريفنيجيدناإلرقبعن فناابّدثرنإالنأبهـن فنكبفنااشكبلبريفناارّد يا 

رأيهنلمثبلينخبصرّدينممرّدزةن فنااشّدعرنالن فناابّدثرةن هينرمثؿنااعبصرناامايرين

.ن(1)اامسرطرن فناالرتنااشعرينياخ فبؤهنرؤدينإاىناخ فبءنخبصرّدينااشعر

يالكلمينقرم هبناادالارين فنااشعرةنيذاؾناسبنميقعهبن فناالبرين

يعبلق هبنمعنااياداتنااشعرريناامر لطينلهبنلريالطنأقيىنمفنريالطناابصن

 باكلمينااشعررينر ـن لقرهبنككلميةنيارستنمجردن مثرؿناميضيعن"نة(2)ااعبدي

مدايؿنعلرهنأين فجررناشابينعبطفريةنيلهذان إفنااكلمبتنل ركرلهبةنيمعببهبن

 .(3)"يشكلهبنااخبرجفنيااداخلفنمعبةن ك سبنثقبلنيقرمين فنااشعر

بظبـناغيين  راجعن رهناايظرفيناا يصرلرينإاىن:ن"ياغينااشعرنعبدهـ

ةنكمبنأفناألدبنيااشعرنالنرمكفن(4)"اايراءةني ك سبناأللبرّديناالّدغيرينقرمينمس قلي

ؿناازّدمبفةن اينل ايّد  عررفهمبنابطبلقبنمفنما ياهمبةنألبهمبنعلبرةنعفنأشكبؿنم ايّد

                                                 
ن.71-70ربظرنصبلحن ضؿةنبظرريناالببئرين فناابقدناألدلفةنصن(-نن 1)
ننن.77ربظرناامرجعنبفسهننةنصن(-ننن 2)
ن.78بفسهننةنصن(-نن 3)
ن.79بفسهننةنصن(-نن 4)
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ارثن  غررناامياضرعناألدلرينيااشعررينمفنشخصنآلخرنيمفنزمبفنآلخرةن

يعلرهن همبنالنر اددافنإالنلمقبرب همبنلمبنارسنأدلبنيالنشعرانيذاؾنالك شبؼن

.ن(1)ممرزاتناالغينااشعررينياألدلري

ناألدلفنعلىنأبهنصربغيناغيريةن  ياّددنمفن رعرؼنااشكلريفنااريسناابصّد

لين  بلاـناألافبظنا كيّدفنبظبمبناغيربنيااداةنيلهذانركيفناابصنمقطيعنااصّد

لمؤافهنيللغ هناألصلريةن هينلمثبلينعمؿنمجردنارسناهنمضميفن بررخفنأين

.ن(2)اج مبعف

همبؿناامضميفنااذينرقدّدمهناألدبةنيااعمؿناألدلفنهينبقطينجيهررين" يا 

 فن كرنااشكلررفةنبظراناكيفنااله مبـنلمبنرقدمهنااعمؿناألدلفنمفنمضميفةن

رغرىندائمبنلبالبزالؽنإاىنعلـناابفسةنيعلـناالج مبعنياابياافناافلسفرين

اامخ لفيةنلربمبناا فكررن فناامضميفنعلىنأبهنمجردنذررعينإبشبءنااعمؿناألدلفةن

يمجردن رصينمببسليناممبرسينبيعنخبصنمفناا درربنااشكلفةنر ياءـن مبمبنمعن

.نن(3)"مبنررردهنااشكلريفنمفندراسيناهذهناابياافندراسينعلمريندقرقي

                                                 
ن.81علدنااعزرزنجسيسةنإشكبارينااخطببنااعلمفن فناابقدناألدلفنااعرلفناامعبصرةنصن:نربظر(-نن 1)
ن.152ةندارناامعر ينااجبمعريةنصن1مببهجناابقدناألدلفنياادراسبتناألدلريةنااجزء:نربظرنعثمبفنميا ى(-نن 2)
ن.40-39يائؿنسردنعلدناارارـةن لقفناالبريرين فناابقدنااعرلفةنصن(-نن 3)
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يسنلباشكؿنديفناامضميفةن ياع لريهن"يعلرهن قدناه ـنااشكبلبريفناارّد

كمبن.ن(1)"يادةندرببمرينيملميسيناهبنمعبىن فنذا هبنخبرجنكؿنعبصرنإضب ف

ةنياألدبن(2)أفناابصنعبدهـنالنعبلقيناهنلمؤافهةنيقضبربنعصرهنيمج معه

عبدهـنمس قؿنلذا هنعفنكؿنمبنهينخبرجفنمفنظريؼنبفسرينياج مبعرين

سقبطبتنذا ري ةنذاؾنألفنميضيعناألدبنارسناألدبناامجسدن فنبصيصةن(3)يا 

بمبناألدلري ثـنإفناأل كبرننياامعببفنالنأهمريناهمبن فناألدبنيااشعرةن"ةن(4)يا 

ألبهمبنارسبنماددرفناطلرع همبةن باذينرادّددهمبنهينااشكؿناالغيينااذينر جسدن

.ن(5)" فناابصناألدلفةنيااذينرامؿناقرقيناألدب

يلمبنأفناألدبناغين إبهنرش رؾنمعناالغينااعبدرين فنهذهنااخبصريةنيقدن

اا ؿناا مررزنلرفناالغ رفنأهمرينخبصيةنيهذانمبن  حنلبلبنلرفنااشكبلبرين

ن(6)ياالسببربتنلبع لبرهمبنره مبفنلدراسيناالغية إفن"ةنارثنرقيؿنإرخبلبـي

                                                 
نألررؿن30اا ايالتنعلىناافكرناافلسففناامعبصرةناامجلسناايطبفنالثقب ينياافبيفنياألدبةنااعددناارالعةن:نعباـناافكر(-نن 1)

ن.45ةنصن2002
ن.153عثمبفنميا ىنةنمببهجناابقدناألدلفنياادراسبتناألدلريةنصن:نربظر(-نن 2)
.ن81علدنااعزرزنجسيسةنإشكبارينااخطببنااعلمفن فناابقدناألدلفنااعرلفناامعبصرةنصن:نربظر(-نن 3)
ن.اامرجعنبفسهنةنيبفسنااصفاين:نربظر(-نن 4)
ن.82اامرجعنبفسهنةننصن(-نن 5)
ن.81اامرجعنبفسهننةنصن:نربظر(-نن 6)
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ااشكبلبررفنيجهيانألابثهـنبايناالّدسببربتناا فنكببتن ظهرنكعلـنرياكبنبظررين

.ن(1)"ااشعرن فنمبدةناادراسي

 بألدبنمفنمبظيرنااشّدكلريناغينمس خدمينلطررقينخبصيةن هينرعمؿن

علىن ايرؿني كثرؼناغيناا ياصؿنارثن بارؼناالغينااعبدرينعفنمسبرهبن

.ن(2)اااقرقف

 باصيرنياامعببفناا فن س خدـن فنااشعرنياألدبةنميجيدةن فنااياقعن

نلهنااشعراءنهين اكبببنأافببهبنا ىنأصلاببنغررنقبدررفنعلىنإدراكهبةنيمبنرقـي

إعبدةننلببءني بظرـناهذهنااصّديرنياامعببفن فنلبىنمخ لفينغررنمأاي يةنارثن

بمبنأعبديان  بارؼناغ هـنعفناالّدغينااعبدريةن باشعراءناـنرل كريانصيرانجدردةةنيا 

.ن(3) ر رلهبني بظرمهبن فنبمطنجدرد

يسناامضميفةنيالنااجبببناا ّدبررخفنأين اـنربكرنااشّدكبلبريفناارّد

بمبنعمليانعلىن ادردناامهبـةن يظرفين...ناإلج مبعفنأيناابّدفسفنأي اؤلدبنيا 

ن  جلىن فن ادردناألدلريةنيالنعبلقيناهنلمبنهين بررخفنأين–نعبدهـن–ااببقدن

                                                 
ن.36نبظرريناامبهجنااشكلفةنبصيصنااشكبلبررفنااريسةن رجمينإلراهرـنااخطربةنصن(-نن 1)
ن.39نصن2008يائؿنسردنعلدناارارـةن لقفناالبريرين فناابقدنااعرلفةندارنااعلـنياإلرمبفنالبشرةندطةن:نربظر(-ن 2)
ن.14-13ـةنصن1991مقدمين فنبظرريناألدبةن رجمينأامدناسبفةنااهرئينااعبميناقصيرنااثقب يةنااقبهرةةنسل ملرن:ن ررينارجل يف(-نن 3)
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اج مبعفنأينبفسفناؤلدبةنيقدناه ـنااشكبلبريفنلدراسينااصيتنياإلرقبعنيكؿن

.نمبناهنعبلقينلباشكؿةنيأهملياناادالاي
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: المدرسة التشيكوسموفاكية    ـــ  ثالثا

ةن أسستنالقينلراغناالّدغيرينيقدن1926 فنااسّدبدسنمفنأك يلرنعبـن

ةنرئرسنالقينلاثناالغيناإلبجلرزرينلجبمعين شبرازةن(1)": ربلـنمبثزريس"أسسهبن

ةنيهب ربرؾني ربكبةنيريلكبن قدن(2)"ريمبفنجبكلسيف:"يذاؾنلمسبعدةنكؿنمفن

ةن  يادتناافكرةةن"لركر"اج معنهؤالءنااخمسينامببقشينمابضرةنأاقبهبناألامببفن

ي رأسنمبثزريسناامجميعينيبظمهبنيبظَّرناهبنيسرعبفنمبنا ّدسعتناامجميعين

ةن لعدنعشرنسبياتنمفنظهيرنأ كبرندينسيسرنمبشيرةن فنك بلهن(3)يزادنعددهب

بشأتنمدرسينلراغناالغيرين فن"نمابضراتن فناألاسبرينااعبمي"

جبءتن"نالقينلراغناالغيري"أفن سمرين"نلر رنش ربر"ننيرذكرنة(4) شركيسلي بكرب

ةنذاؾنألبهبن ضـنعضيرفنمفنألرزنأعضبءن"القينميسكيناالغيري"مفن سمرين
                                                 

مفنألرزنااعلمبءن فناالسببربتةني فناالغينياألدبناإلبجلرزيةنأسسنببدينلراغناالسببفةنشغؿنمبصبنأس بذناالغين(-نن 1)
ربظرن:ننببدينمبثرزريسنأليؿنمرةنلمبهجنجدردنغررن بررخفنادراسيناالغي1911اإلبجلرزرينلجبمعينكبريارفناألمرركريةني فنسبين

ن.139اابشأةنياا طيرةنصن:ناالسببربت:نأامدنميمف
ـةن خصصن فناالسببربتناامقبربينياافرليايجربنااسبل ريةنأسسنمعنلعضن1896هينعباـنريسفنيادنلميسكينسبين(-نن 2)

ـةنيلعدنبزاعن كريندارنلربهنيلرفنلعضنأعضبءن1915ةنااذينعقدنأيؿنجلسيناهنسبين"ببدينميسكيناالّدسببف"ناالباثرفن
ةنياس قرن فن شركيسلي بكربناردرسنلجبمعينلربيةنيقدنكبفنياادانمفن1920اامدرسينااشكبلبريةنغبدرنجبكلسيفنريسربنسبين

ـةنثـنراؿنإاىناايالربتناام ادةناألمرركريةنسبين1938مؤسسفنالقينلراغناالسببريةنشغؿنمبصبنببئبنرئرسنببدينلراغنعبـن
.نةنيقدنكبفناهن ضؿنكلررن فن أسرسنببدينبريريرؾناالسببف1941
ن.146-145االسببربتناابشأةنياا طيرةنصن:نأامدنميمف:نربظر

ن.41صن-نببقدنااسردربتنبميذجب-ن لقفناالبريرين فناابقدنااعرلف:نيائؿنسردنعلدناارارـ:نربظر(-نن 3)
ةن1بظـناا اكـنيقياعدناالربببتةندارنصفبءنالبشرنياا يزرعةنط-نتنااادرثيعلـناالسببرب:نربظرنعلدنااقبدرنعلدنااجلرؿ(-نن 4)

ن.ن235ةنصن2002
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جبكلسيفنيليجب رؼةنيقدنأاقىنااعدردنمفنااشكبلبررفن:نالقينميسكينيهمب

.ن(1)مابضراتن فنلراغ

ن" اا قطنعلمبءنالقينلراغنمشعؿناادراسبتناالغيرينااادرثينااذينصبّد

سيسيرنزر هةنيبسجتنااشّدكلرينخريطهةنيأخذيانر ادثيفنلشكؿنصررحنم مبسؾن

رمكفن ادردناالبريرينعلىنأسبسنأبهبن:نعفنلببئريناالغيةن رقيؿنأادنمبظررهـ

اا ربرناالغيينااذينرع بفنل الرؿنااعبلقبتنلرفنااعببصرناامخ لفين فناغينمبةن

نشبمؿن بظّدمهنمس يربتنمادّددة .ن(2)ارثنر ـن صيرهبنعلىنأبهبنكؿّد

 عدّدنمدرسينلراغنمفنأيؿناامدارسناا ّدفن جلّدبن رهبنأ كبرندينسيسيرةن

ةنيلعضنأعضبئهبنمفن(3)يهفنمر لطينلبا ربراتناالسببرينااغرلرينيااريسري

اامدرسينااشكبلبرينااريسريةنارثنضمتنعددانمفناالباثرفناا شركررفةن

.ن(4)يلباثرفنمفنأامببربةنياسببررفنمفنريسرب

رعلّدؽن"ناامدرسينااشّدكلرينااريسري"ي"نالقينلراغ"رغـنااعبلقيناايطردةنلرفن

نجبكلسيفةنيربفن–إفنمدرسينلراغنالغيربتن:ن"قبئبل"ن ررينإرجل يف"
                                                 

ن.42-41 لقفناالبريرين فناابقدنااعرلفةنصن:نيائؿنسردنعلدناارارـ:نربظر(-نن 1)
ن.110بظرريناالببئرين فناابقدناألدلفةنصن:نصبلحن ضؿ(-نن 2)
اال جبهبتناألسبسرين فنعلـناالغيةن رجمينعلفنابكـنصباحةنياسفنببظـةناامركزنااثقب فن:نريمبفنجبكلسيف:نربظر(-نن 3)

ن.14ةنصن2002ةن1ااعرلفةنلرريتةنط
ن.13اامرجعنبفسهننةننصن:نربظر(-نن 4)
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 مثؿنبيعبنمفناالب قبؿنمفنااشكلرين-نميكبري سكفني رلركسن يدر شكبةنيغررهـ

 قدنطيّدرنأعضبؤهبنأ كبرنااشّدكلررفةناكبّدهـنبظّدميهبنبسقربن.نإاىناالبريرينااادرثي

علىنباينأكثرنرسيخبن فنإطبرناغيربتندينسيسيرةنأصلحنمفنااياجبناابّدظرن

إاىنااقصبئدنلبع لبرهبنلبربتنيظرفريةن كيفن رهبناادالالتنياامدايالتنماكيمين

لمبظيمينياادةنمركلينمفنااعبلقبتةنيرجبندراسينهذهنااعبلمبتناذا هبةنيارسن

علىنااعبلقيناا عسفرين"ندينسيسير"اقدنسبعدن أكردن:نكببعكبسبتناياقعنخبرجف

لرفنااعبلمينياامرجعةنلرفنااكلمينيااشفءنعلىن صؿناابصنعفناايسطناامارطن

.ن(1)"لهةنيجعلهنميضيعبنمس قبل

اقدن رؽنسيسيرنلرفناآلبرينياازمببريةنييضعناياجزنلربهبةنيهذانمبن

ةن هفن جعؿنالدراسيناآلبريناألهمريناألياىنإالنأبهبنالن(2)ر ض هنالقينلراغ

.ن(3) س لعدن برريناالغينمفناادراسبتناالسببري

اقدنأشبرندينسيسيرنإاىناافرؽنلرفناآلبفننياازّدمببفةنلؿنيادّددهنأرضبةن"

ياكفنمدرسينلراغنقدّدمتناادارؿنااعلمفنيااعملفنعلىنصاينهذهناا فرقين

يمبهجر هبن ثلّد تنمفنأركببهبةن بادراسيناا بررخرينالظياهرناالغيرينرجبنأفن كيفن
                                                 

ن.124 رجمينأامدناسبفةنصن:نمقدمين فنبظرريناألدب:ن ررينإرجل يف(-نن 1)
ن.46-45اابقدناألدلفن فنااقرفنااعشررفةن رجمينمبذرنعربشفةنصن:نجبفنارؽن بدرره:نربظر(-نن 2)
ن.223صن-نااعددنااثببف-ناامجلدنااسبدسنيااعشريف:نعباـناافكر:نربظر(-نن 3)
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 معر يناابظبـن.ن بلعينالدراسيناايصفرينالبظبـناالغيينااماددنلف رةنزمبرينمعربي

يارسناامقصيدنمفن.ناالغيينرجبنأفن سلؽنمعر يناا غرراتناا فنطرأتنعلره

ذاؾنإدابيناادراسيناا بررخرينالغيةنلؿنإدابيناابظرةنااجزئرين فنهذهناادراسينلعزاهبن

اللبريناالغيرينيدراس هبنمقطيعينااصلينلغررهبةن با غررنااذينرطرأنعلىنهذان

ااعبصرنأينذاؾنمفنعببصرناالغينرظهرنأيالنمفنطلرعينهذانااعبصرنيطلرعين

ااعببصرناألخرىناامصباليناهنياامكيبيناهةنثـنعبلق هنلباعببصرناألخرىن فن

.ن(1)"  رةنزمبريةنيهذانالنرادثنإالنإذانسلقتناادراسيناايصفريناادراسيناا بررخري

اقدنمباتنمدرسينلراغناأليايريناآلبرينامبناهبنمفنعبلقينمعنطلرعيناالغين

ناايظرفرينعفناابظررين االشرريةنديفناس لعبدناادراسيناا بررخريةنيقدن يادنمفهـي

ن االبريريناا فنجبءتنكردن عؿنعفناالسببربتنناا بررخريةني يادنهذاناامفهـي

ضمفناركينلراغناا فناس مدتنملبدئهبناألياىنمفنآراءندينسيسيرناالغيرين

ارثنازدهرتناادراسبتنضمفنهذهنااالقيةنيللغتنذري هبن فنااثبلثرببتةنيهفن

 رىنأفناالغينبظبمبنيظرفربةنيظرف هبناألياىنيااجيهررينهفناا ياصؿةنيقدنعمؿن

                                                 
ن.114-113ندراسين فناافكرناالغيينااعرلفنااادرثةنصن–المفنخلرؿةنااعرلرينيعلـناالغيناالبريين(-نن 1)
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علمبؤهبنعلىناالاثنعفنمبهجنجدردنغررن بررخفةنيأعطيانأهمرينكلررةنالفيبرـن

.نااذيناع لريهنأصغرنيادةناغيري

:نالفونيم- 1

ن أخذناادراسبتنصيرةن الرلريندقرقينياضاينلزعبمينثبلثينمهبجررفنريسن

ةنارثناج هديان فنمربدرفن(1)" ريل سكيي"ةني"مب رزريس"ةني"جبكلسيف:ن"يهـ

"ن ريل سكيي"ةنيقدنيضعن...اافلسفينياالج مبعنياألدبنياابقدني:نعدةنبذكرنمبهب

علـناألصياتةنيعلـناألصياتن:نمصطلحناافيبرـةنيمرّدزنلرفنعلمرفنيهمب

.ن(2)ن(اافيبيايجرب)اايظرففن

–علىن بظرـناافيبرمبتنلطررقينم ببسقين هينرعدن"ن ريل سكيي"ناقدنعمؿن

ناالغيةن-نيلمسبعدةنجبكلسيف مؤسسبنالفيبيايجربناا فن ع لرنعلمبنمفنعلـي

 بافيبيايجربنهفنعلـناافيبرمبتةنيهفن قبلؿنعلـناألصياتةنااذينره ـنلدراسين

                                                 
هينمفنألرزنعلمبءنمدرسينلراغةنمفنعبئلينريسرينعررقيةنمفنطلقيناابلبلءةنشجعهنياادهنااذينكبفنأس بذاةنثـنعمردان(-نن 1)

ـةنار بلعندراس هن فن1908لجبمعينميسكيةنبشرنأيؿنمقبارفناهنيهين فنسفنااخبمسينعشرةناا اؽنلجبمعينميسكينسبين
ن فنصي ربنأرفنقبـن1922ني1920ةنقضىنااف رةنمبنلرفن1916االسببربتنااهبدينأيريلريةنيعرفنأس بذانلبفسنااجبمعينسبين

ةنيهببنأصلحنعضيانلبرزان فنببدينلراغناالسببفةنلبشرنك ببنقرـنعفنبظرريناااضبراتنلبالغينااريسريةنثـناب قؿنإاىن رربب
.نـ1938ااذينكبفنر رأسهنمبثرزريسةنيمكثن ريل سكيين فن ررببنا ىنمبتنسبين

نن.142نة141اابّدشأةنياا طيّدرنةنصن:نأامدنميمفنةاالّدسببربتن:نربظرن
اسببربتناا لفظني دايارينااخطببةنمبشيراتنمخلرن الرؿنااخطببةنجبمعينميايدنمعمريةن-نذهلرّدينامينااابج:نربظر(-نن 2)

.ن57 رزينيزيةندارناألمؿنالطلبعينياابشرةندطةندتةنصن
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ااصيتةنيهذاناألخررنردرسنمفنارثنبطقهنيسمبعهةنيمفنجهينيظرفريةن

 باجبببناأليؿنيااثببفنردرسهمبنعلـناألصياتةنأمبنااجبببنااثباثن ردرسن

يظرفينااصيتنداخؿناابظبـناالغييةنياايظرفين  اددنمفنخبلؿنلببءنمركلبتن

ةن قدناع لرن(1)صي ريةنيل فررؽن لؾناامركلبتةنيذاؾنلبابظرنإاىنمعببهب

أصغرنيادةنأ قرين فناابظبـناالغيين س خدـنال فررؽن" ريل سكييناافيبرـن

.ن(2)"اادالاف

ااميبرمبتةنهذاناا علررنااصي فنربلبفن"ةن رقيؿن(3)أمّدبننأبدرينمبر ربف

لديرهنعلىنياداتن مررزريةنيم  بلعينهفناافيبرمبتةنيعددناافيبرمبتنماديدن فن

كؿناسبفةنيهفن خ لؼنأرضبنمفنارثناابّديعنيااعبلقبتناام لبداين رمبنلربهبنمفن

.ن(4)"اسبفنإاىنآخر

                                                 
ن شيمسكف:نلررجر هنلبر شت:نربظر(-نن 1)  رجمينسعردناسفنلارريةنمؤسسين:نمببهجنعلـناالغينمفنهبرمبفنلبيؿنا ىنببعـي

ن.130ـةنصن2004ةن1اامخ برنالبشرنياا يزرعةنااقبهرةةنط
ن.133بفسهننةنصن(-نن 2)
نلفربسبةنيهينمفنأامعنعلمبءناألاسبريناامعبصررفةنيرائدناامدرسيناألاسبريناايظرفريةنيمبذن1908يادنأبدرينمبر ربرهنسبين(-نن 3)

اىنغبرينسبين1938عبـن ةندرسنمبر ربرهناألاسبرينااعبمين فناامعهدناا طلرقفنالدراسبتنااعلربن فنلبررسةني فن1995ةنيا 
نكببتناهنا صبالتن1938نإاىن1932ااسيرليفةنيقدنمبرسناا علرـنااجبمعفن فنكؿنمفنأكسفيردنيلربس يفنيطيكريةنمفن

.نمكثفينمعنعلمبءنببدينلراغناالسببفنيلخبصينمعن ريل سكييةنكمبنشبرؾن فنأعمبؿنهذانااببديناا فنكببتن بشرنلبب ظبـ
ن.302يظرفيناألاسفنيدرببمر هبةن رجمينببذرنسراجةنصن:نأبدرينمبر ر ف-
ةن1يظرفيناألاسفنيدرببمر هبةن رجمينببذرنسراجةندارناامب خبنااعرلفنالبشرنياا يزرعةنلرريتةنالببفةنط:نأبدررينمبر ربره(-نن 4)

ن.35ـةنصن1996
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اافيبرمبتنعبدنأبدرينمبر ربفةنياداتن مررزريةنعددهبنماديدن فنكؿن

اسبفةنيهفن خ لؼنمفنارثناابيعةنيطلرعينااعبلقبتناام لبداين رمبنلربهبنمفن

.ناسبفنآلخرةنكمبنأبهبنلمثبلينياداتنصغرىنر كيفنمبهبنااميبرـ

اافيبرـنهينيادهنعبلمينال ّدمررزةن:ن"أمبنجبكلسيفن رعرّدؼناافيبرـنلقياه

ااما يىنااياردن:نصب ريني برغينااما يىنااياردناالغييةنأينلعلبرةنأشمؿ

ااسرمربئفنالفيبرـنهيناخ بل هنأينعدـن شبلههنمعنلقريناافيبرمبتن فناابّدظبـن

اامعبفةن بافيبرـنالنرعبفنااشّدفءنبفسهنافيبرـنآخرنريضعنمكببهةنهذهنهفنقرم هن

.ن(1)"ااياردة

عفنكؿنااياداتناألاسبريناألخرىةن-نناسبنجبكلسيف–رخ لؼناافيبرـن

ناسبن– هينالندالايناهنإالنلبخ بل هنعفنلبقفناافيبرمبتةنيدينسيسيرن

قدنأدرؾنهذاناألمرةنياكبهنلباغن فن عمرـنهذهنااخبصرينيطلّدقهبن-نجبكلسيف

علىنعببصرناغيرينأخرىةنكباكلمبتنمثبلةنيهينرع قدنأبهنالنر اددنمعببهبنإالن

.نلبخ بل هبني قبللهبنمعنغررهبنمفنااعبلمبتناالسببري

                                                 
:ننبقبلنعف191شكؿنااقصردةنااعرلريةنصن:نجيرتن خرناادرف(-نن 1)

Roman Jakobson : Six leçons sur le son et le sens, les éditions de minuit, Paris 1976, P 78.          ن
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ندينسيسيرنقدنأخطأن فن عمرمهناهذهنااخبصريةن ففن ررىنجبكلسيفنأفّد

ةنمثبلةن فناالغين(ارباف)نNachteةنيكلمين(ارلي)نNachtاا قبلؿنااذينلرفنكلمين

األامببريةنالن فقدنااكلم رفناامعبىنإذانمبنأخذببنلصيرةنمبعزايةنارثن دؿنكلمين

Nachteنااببطقرفنلبالغيناألامببرينعلىنجمعنماددةنيررىننلبابسليناجمرع

نعلىنارلينNightجبكلسيفنأبهنرمكفناا رجمينملبشرةنإاىناإلبجلرزرينارثن دؿن

-نناسله–نعلىنمجميعينمفناالربافةنيمفنااصارحن Noghtsياادةةني دؿن

هين قبلؿنماضنلرفنياد رفنالن  اددندالا همبنن(ä)ين(a)قياببنأفناا لبرفنلرفن

 .(1)إالنل قبللهمب

ياافيبرـنعبدهنرخ لؼنعفنلقرينااقرـناالسببرين هينالنرامؿندالاينخبصين

عكسنااكلميناا فن ع لرنيادةنذاتندالايةنأمبنقرم هناالسببرين   جلىن فنقدر هن

يادةنصي رينقبللينال ّدمررزن ادثناخ بل بنن"هوةني(2)علىناا مررزنلرفنااكلمبت

أمبنااكلمينككؿةنمفنجهين.نمدركبنلرفنكلمينيأخرىةنياكبهنالنركيفنمق رببنلفكرة

أخرىةن هفنبميذجنصي فنمؤاؼنمفنهذهنااياداتنااممرزةةني كيفنمق ربين

                                                 
ن          .116ةناريببردنجبكسيفةن رجمينثبئرندربةنصن-ناألدبنياابظرريناالبريري–لؤسناالبريرين:نربظر(-نن 1)
ن          ..190شكؿنااقصردةنااعرلريةنصن:نجيرتن خرناادرف:نربظر(-نن 2)
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ةنأمبناافيبرـن(1) باكلمينهفناا فن  ببسبنمعناا عررؼناألصلفنالداايؿ...لفكرة

 بلةنلؿنإفنمفنغررنااممكفنأفنبطلؽنكلمينداؿنعلىناافيبرـنلادنذا هةنألبهنالن

.نن(2)"ردؿنعلىنشفء

ااسّدمبتن"  كيفناافيبرمبتنعبدنجبكلسيفنمفنياداتنأصغرنسمّدبهبن

ةنياافرؽنلربهبنالنركيفنلرفنيادةنالن قلؿناا الرؿنيأخرىنمثلهبةن لين"ااممرّدزة

نمثبلنبجدنأبهمبنرخ لفبفن فنسمينياردةةنS/Zالاظببناافيبرمرفناالبجلرزررفنن

نلبفسناالخ بلؼةنيكذاؾنp/Bنمهميسبةنكمبنر مرزن(S)ننمجهيراني(Z)يهفنأفن

F/Vيرمكفنإدراؾنهذاناا لبرفنللفظنكؿنزيجةنيليضعناألصلعنعلىنااابجرةن)ن

ررىنجبكلسيفنأبّدهنمفنااممكفنعزؿنكؿنااسّدمبتنااممرّدزةن.ن(أينعلىن فباينآداـ

اا فن مرزن يبرمبنعفناآلخرةنييصفهبنمفنارثنخصبئصهبناابطقرينيااسمعريةن

 إادىنااسمبتناابطقرينااممرزةنهفنإغبلؽنأادنطر فنجهبزناا صيرتةنمفن

نيارسن فناايسطنمثلمبنgنيkينbيننpاألمبـنأينااخلؼةنمثلمبنرادثن فن

                                                 
ن       .ااداايؿنهيناق رافنااداؿنلبامدايؿنأيندارؿناسببف(-نن 1)

ن   .117اريببردنجبكسيفةن رجمينثبئرندربةنصن:نلؤسناالبريري:نربظر-ن
ن         .117اريببردنجبكسيفةن رجمينثبئرندربةنصن:نلؤسناالبريري(-نن 2)
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نأمبنسمعربن رادثنربرفنمبخفضنيهذهنااياداتنياام مثلين فنtنيdرادثنمعن

.ن(1)ااسّدمبتنااممرّدزةنلرفناافيبرمبتنهفنأصغرنااياداتناامكيبيناكؿناغبتنااعباـ

نلهن فن:ن"رقيؿناريببردنجبكسيف يبافنارفنبلفظن يبرمبةن إفنمبنبقـي

صدارنصيتنرجمعنعددان اااقرقينهينجمعنعددنمفنااسّدمبتناابطقرينااممرّدزةةنيا 

مفنااسّدمبتنااسّدمعرينااممرّدزةةنياذاؾن إفناافيبرـنهينازمينمفنااسّدمبتنااممرّدزةةن

يااسّدمينااممرّدزةنهفنأصغرنيادةن فناالّدغيةنيلذاؾنالنرعيدنصارابنأبّدببنالن

بس طرعنقيؿنأكثرنمفنشفءنياادن فنيقتنياادةن بااقرقينأبببنبس طرعنأفنبلفظن

يفنافعؿنذاؾةنألفنمفن سمبتنممرّدزةنعدردةن فناايقتنذا هةنلؿنبافنمضطرّد

غررنااممكفناا لفظنلهذهنااسّدمبتنمبفصليةنياالغينارستنشرئبنلسرطبنخطربةن

طبلؽنااصيتني ركهنرخرجنمبفجرانهفنجمرعبنجزءنمفن  إغبلؽنااشّدف رفةنيا 

.نb"(2)عملرينإصدارن يبرـنياادنهيناافيبرـن

ةن مثّدؿن قدّدمبنكلررانلبابسلين-نبظررينااسّدمبتنااممرّدزةن–إفنهذهناابّدظررين

اؤلاسبفةنعبدناريببردنجبكسيفةنارثنبجدهنر سبءؿةنهؿنرمثؿنهذانااكشؼن برقبن

ن–لأبهنربلغفنذاؾةنألفنبظرريناافيبرـن:نلبابسلينال قلردناالبريينااعبـ؟نيهينرجرب

                                                 
ن         .115-114اريببردنجبكسيفةنلؤسناالبريريةن رجمينثبئرندربةنصن:نربظر(-نن 1)
ن         .115بفسهنةنصن(-نن 2)
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شفءنمثبافنارثنالن كيفناافيبرمبتن رهبنممرّدزةنإالنل قبللهبنمعنلعضهبن–اسلهن

االعضةنيالن مبرسنيظرف هبناغيربنإالنلياسطينهذاناا قبلؿةنيعلىنهذاناألسبسن

بظررينمجرّددةن مبمبنعفنكؿنمبناهنعبلقينلباعباـناامبديةنأمبن"نجبكسيف"رراهبن

بظررينااسّدمبتنااممرزةن هينرراهبنملميسينإاىنادنلعردن ر لطناافيبرمبتن رهبن

.ن(1)لسمبتنممرزةن فنجهبزناا صيرت

أمبنعلمبءناركينلراغن رع لريفناافيبرـنيادةن يبيايجرينمعقّددةنبب جينعفن

أصياتنااكبلـةن كؿن يبرـناسلهـنر مرزنلعددنمفنااصفبتةنيهذهناألخررةنمبا هن

.ن(2)كربببناغيرب

إفنمبنمرّدزنمدرسينلراغندراس هبنالغيندراسينيظرفريةنيقدنأخذتنبظررين

إالن"ندينسيسير"اافيبرـنجببلبنكلررانمفناه مبمب هبةنيرغـنابطبلقهبنمفنأ كبرن

أبهبنابفردتنلبظر هبناايظرفرّدينالغيةن علمبؤهبناـنرك فيانلدراسينااصيتنلمعزؿن

بمبنلاثيان فنمخ لؼنااعبلقبتن...عفنااسربؽةنأيندراسينصفب هنيمخبرجهني يا 

اارالطينلرفناألصياتن فناالبريناالغيريةنيدرسيانااصيتنداخؿناالبريةنأينداخؿن

اابظبـناالغييةنااذينرك سبن رهنااصيتنيظرفيةنيلبا بافندرسياناافيبرـنااذين
                                                 

ن         .115اريببردنجبكسيفنةنلؤسناالبريرينةن رجمينثبئرندربنةنصن:نربظرن(-نن 1)
  .51ةنصن2003شرؼناادرفنااراجافنيسبمفنعرّدبدناببةنملبدئنعلـناالسببربتنااادرثةندارناامعر ينااجبمعريةن:نربظر(-نن 2)

ن       
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رع لرنصي بناهنيظرفيةنياه ميانلدراس هنا ىنسمرتنهذهناامدرسينلبامدرسين

نااذيناع لرهنمفهيمبنيظرفربةنالنياافيبرمرينيأشهرنمفنلاثن رهنبجدن ري لسكي

.نر اددنإالنلغررهنمفناافيبرمبت

: نظرتها لألدب- 2

إفنااياقعناالّدغيينعبدنعلمبءنالقينلراغنعلبرةنعفنبظبـنسرمريايجفن

رمزيةنارثنالليانعملرينااكبلـنقلؿنيصياهبنإاىنمراليناا ّدعلررنااياقعفةنيذاؾن

كمبنمرّدزيانلرفنمرال رفنرغـن بلزمهمبن فنعملرينااكبلـةن.نل  لعنمخ لؼنمراالهب

 ظهرناامراليناألياىنمفنخبلؿنااعببصرنااذهبريناامجردةناا فن لفتناب لبهن

اام كلـةن رعلّدرنعبهبنلكلمبتنمفناالغيناامس خدميةنأمبناامرالينااثببرين   جلّدىن

مفنخبلؿنااعبلقيناام لبداينلرفناارمزناالغييةنيااعببصرناامخ برةنا شكرؿنكربفن

نااكلمينلديرنااجملي .ن(1)اغيينيهينااجمليةنيرمكفن فنلعضنااابالتنأفن قـي

اقدناه ـنعلمبءنالقينلراغنلدراسيناغينااشعرةنيأقبميانعبلقينضدرينلرفن

االبلغرينياإللبلغريةن بايظرفيناألياىنخبصينللغيناألدبةنأمبن:ناايظرف رف

.ن(2)اايظرفينااثببرين مر لطينلبالغينااعبدري

                                                 
ن.111بظرريناالببئرين فناابقدناألدلفةنصن:نصبلحن ضؿ:نربظر(-نن 1)
ن.37ةنصن2005ةن1األسليبنلرفناالغينياابصةناامطلعيناايطبريةنمراكشةنط:نعزناادرفنااذهلف:نربظر(-نن 2)
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ن

ن

:نكمبندرسياناألدبنلبالس ببدنإاىنأرلعينعببصرنأسبسرينيهف

دراسيناألدبنلبريربةنارثنكببتناابزعيناالبريرينآبذاؾن كرانعلمربن/-ن1

.نادرثب

دراسيناألسسنااشعرريناؤلعمبؿناألدلرينةنلغرضن يضرحنإشكبال هبةن/-ن2

.نياا علرؽنعلرهبنللغينشبرايةنيلطررقينيصفري

.ندراسينمخ لؼنأبياعنااشعررينييصفهبنلطررقينياضاي/-ن3

اا مررزنلرفنااقبرئنااعبديةنيااقبرئناادارسنالبصيصناألدلريةنارثن/-ن4

اه ـنعلمبءنالقينلراغنلهذانااقبرئنغررنااعبديةنااممرّدزةنهذانااقبرئنااذينرملؾن

مفنااخلرةنمبنرسبعدهنعلىنإدراؾنممرزاتناألعمبؿناألدلريةناا فنالنرس طرعن

ن.(1)اافردنااعبدينإدراكهبنلدقي

                                                 
ن44-43 لقفناالبريرين فناابقدنااعرلفةنصن:نيائؿنسردنعلدناارارـ:نربظر(-نن 1)
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أفنااملدعنرك بنيرلدعناكسبنااقبرئةنيضمبفن عبارين"نكررسي"ررىن

قصيىنالرسبايةنيذاؾنل عبملهنمعناامبدةناا فنري رهبنبظبـناالغيةنيليعرهنلهذان

.ن(1)اابظبـةنيلمراعب هنام لقفناإللداع

ههناامؤاؼن":ن"جبفنكيهف"رقيؿن إفنااشعرنشأبهنشأفناابثرةنخطببنريجّد

إاىنااقبرئةنالنرمكفنااادرثنعفنااخطببنإذاناـنركفنهببؾن ياصؿةنياكفن

هنإاره .نركيفنااشعرنشعرانربلغفنأفنركيفنمفهيمبنمفنطرؼنذاؾنااذينريجّد

إفنااشعرنعملرينذاتنيجهرفنم عبرشرفنم زامبرفةناالبزربحنيبفرهن كسررن

عبدةناالببءةنياكفن اقؽنااقصردةنشعرر هبنربلغفنأفن كيفندالا هبن االبريةنيا 

ن–إفناغينااشعرن.ن(2)"مفقيدةنأيالةنثـنااعثيرنعلرهبةنيذاؾنكلهن فنيعفنااقبرئ

لبرينيظرفريةنالن فهـنعببصرهبنإالنداخؿنبظبمهبن-نعبدنعلمبءنالقينلراغ

كمبنأفناايسرلينااياردةنادراسين.ن(3)اام كبمؿةنيالنرمكفن ادردنيظبئفهبنإالنداخله

هفنرسـنشلكين...-ننااصي رينيااصر رينياابايرينياالبلغري–جمرعنمس يرب هبن

ي رينبقطينابطبلؽن  يازنم داخلينيم فبعلينأللبر هبناامخ لفيةني عدنااقرـنااصّد

                                                 
:ننبقبلنعف43األسليبنلرفناالغينياابصةةنصن:نعزناادرفنااذهلف:نربظر(-نن 1)

M. Gressot : Le style et ses techniques. P4F, Paris, 1980, P 9-10. 
ن.173ةنصن1986جبفنكيهفةنلبريناالغينااشعرريةن رجمينمامدناايافةنيمامدنااعمريةندارن يلقبؿةناادارناالرضبءةن(-نن 2)
ن.121بظرريناالببئرين فناابقدناألدلفةنصن:نصبلحن ضؿ:نربظر(-نن 3)
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بمبن ادراسيناالبرينااشعرريةن  أثررنااقب رينمثبلنالنرقؼنعبدنادناابظبـنااميسرقفنيا 

.ن(1ن)...اهنعبلقينملبشرةنلمخ لؼناامس يربتنااصر رينياابايرينياألسليلريني

اقدنلدؿنعلمبءنالقينلراغنجهدانكلرران فندراسيناالغينااشعررينيكببتناهـن

:نعدةنآراءن فنهذاناامجبؿنبذكرنمبهمب

 ؤديناايسبئؿناا علرررّدينالبظبـناالّدغيينيظرف هبن ياصلربةنيمهمين*ن

.نناالّدسببفندراسيناايظرفيناااقرقرينالغي

الغينمس يربفةنأادهمبنعبطففنياآلخرنذهبفةنيعلىناالسببفندراسين*ن

.نااعبلقينلربهمبناغيرب

.ن(2)المبهجناآلبفناأليايرينعلىناا بررخفةنا فبعلهنمعنطلرعيناالغي*نن

إاىنأفناإلعبلـناافبفنرخ لؼنعفناإلعبلـنااعبديةن"نايريناي مبف"رشررن

ذان شبلهتنمجميعيناأل كبرناا فنرا يينعلرهبنااخطببنااشعرينمعنمجميعين يا 

األ كبرناا فنرا يينعلرهبنااخطببنااعبديةن إفنااخطببنااشعرينرفقدنشرعر هةن

اكفناألمرنارسنكذاؾةن عبدمبنببقؿنقصردةنالّدغينااعبدريةنبدمّدرنلبر هبةنيرس ارؿن

                                                 
ن.120-119صبلحن ضؿنةبظرريناالببئرين فناابّدقدناألدلفنةنصن:نربظر(-نن 1)
ن.22ةنصن2009ةن1خلرفينليجبديةن فناالسببربتناا داياريناااكمينالبشرنياا يزرعةنط:نربظر(-نن 2)
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علرببنبقؿنأ كبرهبنكمبنهفنعلرهن فناابصناألصلفناهبةن بالبريناافبرّديناامركّدليةن

ن.(1)ابطبلقبنمفنميادناالّدغين  ضمّدفنمفبهرـنرس ارؿنأفن بقؿنخبرجنلبر هبناألصلري

ؿنافهـنهذهناالبرينإالنلبا لقّدفنااصّدارحناهبةنرقيؿنعلدناامبعـن يالنب يصّد

ؿنإاىنميقؼناافبّدبفنةنإبمبنركيفنلبا لقّدفنااصّدارحنال ّدشكرؿةنألفن:ن" لرمي اا يصّد

ياريةنالن بعكسن فنااعمؿن اقبئؽنااياقعنااميضيعريةنياقبئؽناافبّدبفناابّدفسرينياارّد

نهذهناااقبئػؽنالن لدين.ناافبفنإالنُمشكَّلي ن فنصير هبةن–ن فنااعمؿناافبّدفن–إفّد

بَّمبن لدين فن صيررهبةن لديناااقرقيناابّدفسريةنياافكررّديةنياالج مبعرّديةن فنااعمؿن يا 

.ن(2).ن"اافبّدفن فن شكرؿنجمبافنريازرهب

اقدنراجعنعلمبءنالقينلراغنأهـنااملبدئن فناابظررينااشكلريةنيعمليانعلىن

بضبجهبةن لدالنمفناصرنااعمؿناألدلفن فنلبر هناالغيريةنيعدـن  عدرلهبنيا 

ةنببدىنجبكلسيفنيدعبني ؽنا جبهن"أدلريناألدب"االع راؼنلكؿنمبنهينخبرجن

مبهجفنجدردنإاىناس قبلاريناايظرفينااجمباريةنالنإاىنابعزااريناألدبةنيقدني ؽن

ةنيمعببهبن(3) فنصربغ هنااجدردةنهذهناا فنببدىن رهبنلبالس قبلارينالناالبعزااري

                                                 
:ننبقبلنعف42األسليبنلرفناالغينياابصةنص:نعزناادرفنااذهلف:نربظر(-نن 1)

Louri Potman : la structure du texte artistique, Gallimard, Paris, 1973, P 38. 
ن.81ةنصن1980علدناامبعـن لرميةنمداخؿنإاىنعلـنااجمبؿناألدلفةندارنااثقب يةنااقبهرةةن(- 2)
ن123-122بظرريناالببئرين فناابقدناألدلفةنصن:نصبلحن ضؿ:نربظر(-نن 3)
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أفناألدبنرعدنبيعبنم مرّدزانمفنااجهدناإلبسببفنالنرمكفنشراهن مبمبنلبس خداـن"

اامصطلابتناامس قبةنمفنمجبالتناألبشطيناألخرىنمهمبنقرلتنمبهةنيهذان

رؤدينلديرهنإاىنأفن كرةناألدبةنارستنمظهرهنااياردةنيارستنمجردنعبصرن

هنااعمؿناألدلفنكلهةنيملدأن لسرطن رهةنياكبهبنخبصرّد يناإلس را رجريناا فن يجّد

 كبملهناااركفنلارثنالنرعدن كدرسبنامجميعينمفناايسبئؿةنياكفنلبرينمركلين

.ن(1)"م عدّددةناأللعبدنمبدمجين فنيادةنااشّدفءنااجمبارّدي

إفنااعمؿناألدلفنعبدنعلمبءنالقينلراغةنلبرينيظرفريةنيمجميعينعببصرن

الن فهـنيالن  ادّددنإالنلمجميعينااعبلقبتنااداخلريناا فن عمؿنعلىنرلطهبن

للعضهبناالعضةننكمبنرمكفنابفسنهذهنااعببصرنأفن ؤدينيظرفينمغبررةن مبمبن

 فنلبرينأخرىةنيقدناه ـنعلمبءنهذهناامدرسينلدراسيناايظرفيناااقرقرينالغين

.ناال صبؿ:نيهف

                                                 
ن.123صبلحن ضؿنةنبظرريناالببئرّدين فناابّدقدناألدلفةنصن(-نن 1)
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 :نظرية وظائف المغة- 3

لبميذجنأثبرناب لبهنعلمبءناركينلراغةنارثنضمّدبهن"نكبرؿنليهلر"اقدنجبءن

نعلرهبنااخطببنيهف اامرسؿةنياامس قلؿنيااميضيعةن:نثبلثينعيامؿننأسبسرينرقـي

يااميضيعنهيناااقرقيناا فنر ادثنعبهبنكؿنمفناامرسؿنياامس قلؿةنيعفنهذهن

اايظرفيناا علررريني  علؽنلبامرسؿةن:نااعيامؿن  يادنثبلثنيظبئؼناغيرينيهف

ينلميضيعن ياايظرفيناا أثّدرريني  علّدؽنلبامرسؿنإارهةنياايظرفيناإلابارّدينيهفنخبصّد

ااخطببةنارثن يجدنهذهناايظبئؼن فنكؿنااعملربتنااخطبلريةنإالنأفنياادةن

.نمبهبن كيفنمهرمبينعلىنااخطبب

ةنارثن طيّدرتنلشكؿن دررجفن"بظررينليهلر"اقدن قلّدؿنعلمبءنالقينلراغن

ةنيأيؿن"ليهلر"يذاؾناليقيؼنعلىنعببصرناا ياصؿناألدلفنااذيناـنر ادثنعبهن

ااذين ادّدثنعفنعبصرنرالعن فن"نميكبري سكف"إضب يناهذاناابميذجنقبـنلهبن

ةنيهيناالّدغيةنأينلبألارىنااعبلميناالّدغيريةنيمعن"ليهلر"ااعملرينااخطبلرينأغفلهن

.ن(1)هذانااعبصرن ظهرناايظرفينااجمباري

                                                 
ن.45-44 لقفناالبريرين فناابقدنااعرلفةنصن:نيائؿنسردنعلدناارارـ:نربظر(-نن 1)
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 قبـنلهبنجبكلسيفةنيهينمبنُعرؼن"نليهلر"أمبناإلضب ينااثببرينابميذجن

:نيهذاناابّدميذجنر كيّدفنمفنستنعببصرنيهف".نبميذجناا ّدياصؿناالّدغيي:ن"نلبسـن

نررسؿناامرسػػػػػػػػػػػػؿ.ن(1)اامرسؿةنياامرسؿنإارهةنياارسباينةنيااسربؽنةنيااشفرةةنيقببةناال ّدصبؿ

ػػناسبنجبكلسيفنػػػنرسباينإاىناامرسؿنإارهنلياسطينقببةةنيلبس عمبؿنشفراتن

 ارؿنعلىنسربؽنأينمرجعةنأمبنلبابّدسليناليظبئؼناام علّدقينلهذهنااعببصرن  كيفن

قدن  ركزناارسباينايؿن.نمج معيةنإالنأبّدهنقدن هرمفنيظرفينعلىنلقريناايظبئؼ

اامرسؿن  كيفناايظرفين علررريةنأينايؿناامرسؿنإارهن  كيفناايظرفينإ هبمريةن

أينايؿنااسّدربؽن  كيفناايظرفينمرجعريةنأينايؿنااشّدفرةن  كيفناايظرفينشبراين

الغيةنأينايؿنااقببةن  كيفناايظرفين أكردريةنأمبناارّدسباين  ياّددناايظرفينااشّدعرريةن

يرلرّدفنجبكلسيفنأفنهذهناايظرفينالن ق صرنعلىنااشعرةنيهفنارستنااياردةن رهن

بمبناامهرمبينعلره .ن(2)يا 

جبكلسيفنعفنس ينيظبئؼنالغيةنيهفنم يادةنعفنستنعببصرن ادَّثن

:نبذكرهبن رمبنرلف

                                                 
ن.45 لقفناالبريرين فناابقدنااعرلفةنصن:نيائؿنسردنعلدناارارـ:نربظر(-نن 1)
(-نن 2)

Roman Jakbson : Essai de Linguistique générale, P 210 ن
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 رلطنلرفناامرسؿنياارّدسبايةنيعبدنارصبؿناارّدسباين:ناايظرفيناا ّدعلررري*ن

.نرجبنأفن  ببسبنأ كبرببنمعناامرجعةنيهببن ظهرناايظرفيناامرجعري

 ادّددنااعبلقبتنلرفناارّدسباينياامس قلؿةن باغبرينمفن:ناايظرفيناإل هبمري*ن

هناارسباينإاىنذكبئهنأينإاىنعبطفي .ناال صبؿنهينردن عؿناام لقفنارثن يجّد

 رلطنلرفناارسباينيااميضيعنااذين ارؿنإارهةنيهفن:ناايظرفيناامرجعري*ن

.ن(1)قبعدةناكؿنا صبؿ

 عمؿنعلىن ادردنمعبىناإلشبراتنألفناام لقفن:ناايظرفينااشّدبراينالّدغي*ن

.ن(2)قدنالنرفهمهبةنكأفنبضعنكلمينلرفنقيسرفنمثبل

هد هبنإلقبءنأينإرقبؼنأين أكردن:ناايظرفيناا أكردرينأيناالب لبهري*ن

.ن(3)مثبل"نأاي"اا ياصؿنكقياببن

ادّددهبنجبكلسيفنعلىنأبهبن  ادّددنلباعبلقينلربهنيلرفن:ناايظرفينااشعرري*ن

ياايظرفينااشّدعررينارستنيقفبنعلىنااشّدعرن قطنكمبنأفنااشعرنارسن.ن(4)ااّدرسباي

                                                 
ن.31ةنصن1988ةن1علـناإلشبرةنةنااسرمريايجربةندارنطبلسةنط:نلررجرري:نربظر(-نن 1)
ن.34اامرجعنبفسهنةنصن:نربظر(-نن 2)
ن.54جبفنارؽن بدررهةناابقدناألدلفن فنااقرفنااعشررفةن رجمينمبذرنعربشفةنصن:نربظر(-نن 3)
ن.32علـناإلشبرةننةنااسّدرمريايجربةنصن:نلررجرري:نربظر(-نن 4)
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يقفبنعلرهبةنيذاؾنألبهبن هرمفنعلىنلبقفناايظبئؼناالغيريةناكفنديفنأفن

.ن(1) زرلهب

:ني رمبنرلفنعببصرنبميذجنجبكلسيفنةنياايظبئؼناام ر ّدلينعلرهبن

 (وظيفة مرجعّية)                                السياق

 (وظيفة إفهامّية)المرسل إليه            (وظيفة شعرّية)الّرسالة         (وظيفة تعبيرية)المرسل

 (وظيفة شارحة لّمغة )                                الشفرة 

 (وظيفة تأكيدّية)                                قناة اإلّتصال

ينلباشّدعر قطنػػػػناسبنجبكلسيفنػػػػن هفن ناايظرفينااشّدعررّدينارستنخبصّد إفّد

نلصلغ هبنةن هفن ن فناالّدغينةن صلغنااكؿّد ميجيدةن فناغيناا ّدخبطبنةنيارفن اؿّد

 فعؿنمبنرفعلهنماليؿنكرمربئفن فنمجميعينمفنااميّدادنةنارثن  فبعؿنكؿنااميادن

ل أثررنااماليؿنااكرمربئفناامسكيبن رهبنةن   ايّدؿنيالن  بلشىن
ن.نننننننننننننننننننننننننننننن(2)

أرفنبعثرنعلىنااشّدعررّدين؟علىنذاؾنااذّدينرجعؿن:"نر سبءؿنجبكلسيفنقبئبلن

3)"مفناابّدصنااشّدعرينشعًران
بشعرنلشعررّديناابّدصنعبدمػػػػػػبنننننننننننننننننننننننننننننننننن:ن"ننيرجربنكبآل فن.ن (

ننننننننننننننننننننننننن

                                                 
ن.54جبفنارؽن بدررهةناابقدناألدلفن فنااقرفنااعشررفةن رجمينمبذرنعربشفةنصن:نربظر(-نن 1)
ن.ن39عزناادّدرفنااذّدهلفةناألسليبنلرفناالّدغينياابّدصنةنصن:نربظر(-نن 2)
(3

:نةنبقبلنعف193شكؿنااقصردةنااعرلرين فناابقدنااعرلفنا ىنااقرفنااثبمفنااهجريةنصن:نجيرتن خرناادرف(-نن
Roman Jakbson : Huit Questions de Poétique, Edition de Seuil, Paris,1977 , P 46ن



أصول البنيوية :                                                 الفصل األول
 

 66 

نلباكلمينككلميةنالنكلدرؿناشفءنأين فجررنالبفعبؿةنعبدمبنالن نباسّد

 ق صرنااكلمبتنل ركرلهبنيدالا هبةنلشكلهبناادّداخلفةنيشكلهبنااخبرجفةنعلىن

.ن(1)"كيبهبنعبلمبتنمطبلقينالاقرقيةنلؿن ك سبنيزبهبنااخبصنيقرم هبنااخبصي

عبدنجبكلسيفنيظرفينمفنيظبئؼناالغيةنالن س غبفنعفنلبقفن باشعررين

.ناايظبئؼةني سرطرنعلرهبن فنبفسناايقت

أمبناالّدغينعبدنأبدررهنمبر ربرهن  ؤدينيظرفينإبسببريةنييظرف هبنهفن

اا ياصؿنلرفنأ رادناامج معةن بالّدغينعبدهنمؤسّدسينإبسببرّدينرغـناخ بلؼنلبر هبنمفن

مج معناغيينآلخرةنيهينالنربففناايظبئؼناألخرىناهبةنلؿنرع لرهبنثببيريةنألفن

يظرف هبنااجيهررينهفناإللبلغةنياا فبهـنياال صبؿنلرفنأ رادناامج معةنياالّدػػػػػػػغينن

نمبظّدمينرس عملهبناام كلّدـنال طلّدعنإاىنعباـناألشربءةنيارستنبسخبنعبدهنػػػػػػنلبىػػػػن

اؤلشربءةنيعلرهن إفن علـناغينأجبلرينالنركيفنليضعنعبلمبتنجدردةناؤلشربءنن

بمبنلبا عرؼنعلىناالبىناالّدغيرينااجدردة .ن(2)يا 

                                                 
:نةنبقبلنعف193شكؿنااقصردةنااعرلرين فناابقدنااعرلفنا ىنااقرفنااثبمفنااهجريةنصن:نجيرتن خرناادرف(-نن 1)

Roman Jakbson : Huit Questions de Poétique, Edition de Seuil Paris, P 46. 
 ةن2000ملباثن فنعلـناالغينيمببهجناالاثناالغييةناامك لينااجبمعريةناإلسكبدرريةندطةن:نبيرنااهدىنايشف:نربظر(-نن 2)

ن          .360-359صن       
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ناامرسؿنهينااذّدينرعمؿنعلىن كيرفناارّدسبايةنياام لقفنارسنإالنصيرةن إفّد

ؿن نلفكهبةنير ايّد ا  راضريةني رمبنرخصن ؾناارسبايةن إفناام لقفنهينااذينرقـي

:ناامرسؿنإاىنصيرةنا  راضرّديةن هببؾنعبلقين رلطنلربهمبةن  اددنلبر هبنكمبنرلف

االغينشفرةنمش ركينلرفناامرسؿنياام لقفةنيهفنإطبرنماددنلدقين/-ن1

.نارثنرش رطنأفنركيفناام لقفنعلىنمعر ينمسلقينله

بمبن  اددن/-ن2 إفنمهميناامرسؿنالن  جلىن فناابقؿنااملبشرنالرسباينيا 

".نمبن يؽنااشفرة"لقدر هنعلىنخلؽنرسباين  ضمفن

دراؾنقياعدنمبن يؽن/-ن3 أمبنمهمّديناام لقّدفن هفناافهـنااكبمؿنالرّدسبايةنيا 

بمب اإلاسبسنلبس قبلارين:نااشّدفرةةنياإلدراؾنهببنالنرقصدنلهناامعر ينااياعريةنيا 

.ن(1)اارسباينعفناا بظرمبتنااصغرىناا فنرب جنعبهبناالس عمبؿنااعبدينالغي

ةنارظهرنلعدنذاؾن فن1928اقدنلدأتناالبريريناألدلرين فنلراغنعبـن

نااعدردنمفناادراسبتنااهبمّدين فن–يخبصينادىنالقينلراغن-نااثبلثرببتةن

وةنمثؿناألطريابتناا فنك لهبنكؿنمفنجبكلسيفني برب(2)األدب ةنرقيؿن(3)ؼن

إفنكبفنعلرببنأفنباددناافكرةناا فن قيدنااعلـنااابافنل جلرب هناألشدن:ن"جبكلسيف
                                                 

 .41األسليبنلرفناالغينياابصةنصن:نعزناادرفنااذهلف:نربظر(-نن 1)

 .95 رجمينثبئرندربةنصن:ناريببردنجبكسيفةنلؤسناالبريري:نربظر(-نن 2)

 .96اامرجعنبفسهنةنصن:نربظر(-نن 3)



أصول البنيوية :                                                 الفصل األول
 

 68 

 بيعبةن مفنااصعبنأفن قعنعلىنخربرنأبسبنمفناالبريريةن باعلـناامعبصرنالن

بمبن رعباجنأينمجميعينمفنااظياهرناا فنر فاصهبنليصفهبنك لينمركببركريةنيا 

لبع لبرهبنكبلنلبريربةنأينبظبمبن  مثؿناامهمّديناألسبسرينلباكشؼنعفنقيابربهن

يرلدينأفناامبلّدهنااخبرجفناـنرعدنلؤرةن.نااداخلرينسياءنكببتنسكيبرينأـن طيرري

.ن(1)"االه مبمبتنااعلمريةنلؿناألسسناادّداخلرينال طيّدر

نهفناااركينااسبئدةن–ن1929نسبين–إفناالبريرينلبابسليناجبكلسيفنآبذاؾن

.ن(2) فنكؿنمفناألاسبرينةنياابّدظرريناألدلرّدي

يعلرهن إفناا طيرناألسبسفناللبريريناالسببرينااادرثيةنيلداريناابظررين

االبريريناألدلريةنكبببن فنااف رةناامم دةنلرفنااعشررببتنيااثبلثرببتنمفنااقرفن

نجبكلسيفن ااعشررفةن معنابدالعناااربنااعبامرينااثببرين ي فن ريل سكييةني رّد

إاىنأمرركبةني أخّدرنبشرناامجلدناارالعناميكبري سكفنعشررفنعبمبةنيذاؾن

.ن(3)ألسلببنسربسريةني يقؼنااعمؿنلسلبنااضغطنااببزيةنياالق صبدي

                                                 
.نن97-96 رجمينثبئرندربةنصن:نناريببردنجبكسيفةنلؤسناالبريري(-نن 1)

ةنيكب بنهذاناامقطعنهينريمبفنجبكلسيفنااذينأعبدنبشرهنلعدنأرلعرفنعبمبن فن1929رعيدن بررينك بلينهذاناامقطعنإاىنعبـن
.نةنأهداهنازمرلهني لمرذهناف رةةنكليدنارففنس رايس"ا جبهبتنأسبسرين فنعلـناالغي"ك ببنصغررنعبيابهن

 .97-ن96لؤسناالبريريةنصن:نربظرناريببردنجبكسيف-

 .97 رجمينثبئرندربةنصن:ناريببردنجبكسيفةنلؤسناالبريري:نربظر(-نن 2)

 .98-97اامرجعنبفسهنةنصن:نربظر(-نن 3)
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ارثناه متنالقينلراغنلدراسينااقرميناالج مبعريةنيااجمباريناؤلدبةنكمبن

ركزتنعلىناا الرؿناالغيينائلرقبعنااشعريةنإالنأفنغزينجريشنه لرناريسربن

أيقؼنبشبطب هبةنياب قؿنلعضنأعبلمهبنإاىنأمرركبةنمثؿنريمبفنجبكلسيفةن

.ن(1)يرربرهنيرلرؾ

نيااطررؽنإارهبنياسعنرضـن–ناسبنجبكلسيفن– ر لطناألدلرينللغيناألدبن

اادراسبتناامفصلين فنعلـناألصياتنيااقياعدنياابظـنااشعريةنيهينطررؽنجعؿن

عبلبهن جبكلسيفنرعلفنعلىنأفنااشعررين رعناقرقفنمفن ريعنعلـناألاسبريةنيا 

ةنيقدنسعىنعلمبءنالقينلراغن(2)ةنامبنكبفنمقرمبن فنأمرركب1958هذانكبفنسبين

الكشؼنعلىنااعببصرناا فن اقؽناألدلرين فنمخ لؼناألعمبؿةن عمليانعلىن

 ادردنمبنهينجيهرين فناألدبةنيمبنهينغررنجيهريةنيقدنبجايان فنألابثهـن

هذهةني يصليانإاىنب بئجنهبمين فندراسب هـنالشعرناا شركفةناكفنأاداثنااغزين

األامببفنا شركيسلي بكربناباتنديفن اقرقهـنامبنطمايانإارهةنارثنأغلقتن

ـنيرغـناالج مبعبتناا فنعقدهبنأعضبءن1939ااجبمعبتنلأمرنمفنااببزرينسبين

ةنإالنأفنااعدردن1945ااالقينداخؿنمببزاهـنااخبصيةنيعيدةنااالقينابشبطهبنسبين
                                                 

عثمبفنميا فةنمببهجناابقدناألدلفنياادراسبتناألدلرينةندارناامعر ينااجبمعريناإلسكبدرريةندطةندتةنننننننننننننننننن:نربظر(-نن 1)
 ن.158ااجزءناأليّدؿنص

 .104 رجمينثبئرندربةنصن:ناريببردنجبكسيفةنلؤسناالبريري:نربظر(-نن 2)
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مفنعلمبئهبناالبرزرفنرالياةنارثن ي فنكؿنمفنمبثريسني ريلرزكييةني ـنبففن

.ن(1)كؿنمفنكربكيلسفنييرللرؾ

يعفنمدىنبجبحناالبريريناالسببريةنياالبريريناألدلريةنرقيؿناريببردن

اامقبرليناالبريريناـن اظن فناابظرريناألدلرينلبابجبحنااذيناظرتن:ن"نجبكسيف

لهن فناألاسبريةن مابياين طلرؽنااملبدئناالبريريناا زامبرين فنمردافناألاسبرين

ن فنذاؾنإاىنأفنالّدغبتنلبرينياقّدقتنقدرانكلررانمفناابّدجبحةنيرعيدنااسّدلبناألسبس

 زامبرين عبلةنيااببسنااذرفنر كلميفناغينمبنر كلميفنضمفنلبرينأاسبرينسبئدةن فن

نأينفاربهبنيرمكفنيصفهبةنيارسنضمفنلبرينأخرىةنكببتنسبئدةنقلؿنمبئ ف

نسبيةنياذاؾن إفنمهميناألاسبفناايصففنهفنمهمينعملرينإجرائريةنياقدنةثبلثمبئ

أ ضتناألاسبريناالبريرينلرفنردينأببسةنمثؿنجبكلسيفني ريل سكييةنإاىنب بئجن

ثـندمجهبن فناألاسبريةنياـنر ـناا خلفنعبهبنعلىناارغـنمفن عدرلهبنالاقبةن

كبظرريناافيبرـن فنشكلهبناام طيرةنيمبن بلنذاؾنمفن ؾناافيبرـنإاىنسمبتن

.ن(2)"ممرزة

                                                 
 .50-49 لقفناالبريرين فناابقدنااعرلفةنصن:نيائؿنسردنعلدناارارـ:نربظر(-نن 1)

 .107 رجمينثبئرندربةنص:نناريببردنجبكسيفةنلؤسناالبريري(-ن 2)
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اقدنبجاتناالبريريناألاسبريناسبناريببردنجبكسيفةنيذاؾنألفنطلرعين

االغين  مبشىنمعناادراسبتناآلبريةن باجمبعين  كلـنضمفنلبرينأاسبرينابضرةةن

ي فن  رةنزمبرينلعربهبةنيارسنضمفناقبنزمبرينمضتةنأمبناالبريريناألدلرين

ن.غررنببجاينلقدرنمبنبجاتناالبريريناألاسبري

ن

ن

ن
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 : درسة الّدانماركيةرابعاـــ الم

اقدنظهرتناامدرسيناابسقرينلعدنالقينلراغةن ففناامؤ مرنااديافنااثببفن

ايرسن"ةنطرحناالغيربفناادابمبركربفن1935اعلمبءناألصياتن فنابدفنسبين

علـنااياداتنااصي رين:نلرببمجهمبن اتنعبياف"نهببزنريرجفنأياداؿ"ي"نهلمسلؼ

ةنيلعدنمدةنقصررةنأطلقبنعلىنا جبههمبناسـنااغليسرمب رؾةنيلمريرن(اافيبرمري)

.ن(1)اازمفنأخذتنهذهناابّدظررينألعبدانأخرىنةنياـن لؽنمجرّددنبظررينالفيبيايجرب

اقدنرأىنلعضناالباثرفنأفنهذهناإلج هبداتن فنمجبؿناالّدسببربتنالن مثؿن

مدرسينلؿنمجردنبظرريناسببرين سمىنلباغليسرمب رؾةن رمبناع لرهبنآخريفنمدرسين

دابمبركرينألفنمؤسّدسرهبندابمبركررفةنيألفنمعظـناالسببررفناادابمبركررفن أثريان

.ن(2)لهب

اقدنأسهـنبخلينمفناالسببررفناادابمبركررفن فناارلعناأليؿنمفنااقرفنااعشررفن

ةن"االغي"يهينصبابنك ببن"نأي ينجسلرسف" فن طيرناادرسناالسببفةنيأشهرهـن

 برريناادراسبتن"ااذينأاّدؼنك ببن"نلردرسيف"ي"نيلردنبداؿ"ةن1921ااذينصدرنسبين

                                                 
ن.167ربظرنلررجر هنلبر شتةنةنمببهجنعلـناالغيةن رجمينسعردناسفنلاررينةصن(-نن 1)
ن.157صةن2002ربظرنأامدنميمفةناالسببربتةناابشأةنياا طيرةندريافناامطليعبتنااجبمعريةنااجزائرن(-نن 2)
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نااذينررجعناهناافضؿن فن أسرسنمدرسينكيلبهبغفةن(1)"ايرسنهلمسلؼ"ةني"االغيري

ةنيقدنكبفنياادهنأس بذان فناارربضربتنثـنرئرسبناجبمعين1899يهينمفنميااردن

.نكيلبهبغفةنيهذانمبنسبعدهنعلىناابليغن فنمجبؿناالسببربت

ةنثـنسب رنلعدنذاؾناطلبن1916اا اؽنهلمسلؼنلجبمعينكيبلهبغفنسبين

ـةنثـنسب رنإاىن1923ـةنيللراغنسبين1921ااعلـنياامعر يةن درسنللثيابربنسبين

ني بدررسن(Meillet)لبررسنيمكتن رهبنعبمرفةنيا صؿنهببؾنلمرفن

(Vendryse)اا فنسبعد هنعلىنإرسبءندعبئـن"ندينسيسير"ةني عرؼنعلىنأ كبرن

 فناامؤ مرنااديافن"نالهبي"نشبرؾن فن1928ي فنسبين.ن(2)"ااغليسرمب رؾ"بظرر هن

ن1935ةني فنسبين"ملبدئنعلـنااباينااعبـ"األيؿنالغيررفةنثـنبشرنأيؿنعمؿناهن

.ن(3)"مقياينااابايناإلعرالري"بشرنلاثهناامهـن

ملخصبنميجزانجمعن رهنكؿن عررفبتن"نهلمسلؼ"نك بن1941ي فنسبين

.ن1975بظرر هنيقياعدهبةنيقدنبشرهنسبين

                                                 
ن.231ربظرنعلدنااقبدرنعلدنااجلرؿةنعلـناالسببربتنااادرثيةصن(-نن 1)
ن.157ربظرنأامدنميمفةناالسببربتةناابشأةنياا طيرةنصن(-نن 2)
ن.169-168ربظرنلررجر هنلبر شتةنةنمببهجنعلـناالغيةن رجمينسعردناسفنلاررينصن(-نن 3)
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نا ىنبهبرينااخمسرببتنعرضنبظرر هن فنمابضراتن1943يمفنسبين

يمقبالتةنيدرسنعلـناادالايناالبرييةنيامبن دهيرتنأايااهنااصارين ي فنسبين

.نارخلؼنلعدهنياادةنمفنأشهرناامدارسناا فنظهرتن فنأيرلب.ن(1)1965

دريسن فناألاسبرين"ن"دينسيسير"علىنك ببن"نايرسنهلمسلؼ"اقدن عرؼن

ةنعبدمبنأقبـن فنلبررسنالدراسيةنيقرأهن فنيقتنالناؽةنيقدنأكدنأبهنصبغن"ااعبمي

أ كبرهناالبريرينقلؿن عر هنعلىنهذانااك ببةنكمبنأبّدهنذكرنعدةنمرّداتنخطبلبناشبرؿن

علىنأاسفن"ندينسيسير"لبافنلرفن رهنهذاناألخررنأبهنااياردنااذين هـنأ كبرن

.ن(2)يجه

نبظررين علىنأهـناأل كبرناا فنجبءنلهبن"نريلبز"اسبن"نهلمسلؼ" قـي

.ن(3)ةن بالغينعبدهنشكؿنيارستنمبدة" ردربببدندينسيسير"

إفناا بظرـناالسببفةن بظرـن"ندينسيسير"يالنركففنهلمسلؼنلأفنرقيؿنمعن"

دةنيلبا بافن إفن ناالسببفناامياّد شكلفنلبطبفنرعلرنعفن مبسؾنااعبلقبتنداخؿنااكؿّد

.نقبللينابلبفصبؿنعمّدبن لبره-ن فنبظره–االبرين

                                                 
ن.170-169ربظرنلررجر هنلبر شتنةنمببهجنعلـناالغيةنةن رجمينسعردناسفنلاررينصن(-نن 1)
نن.171ربظرناامرجعنبفسهنةنص(-نن 2)
ن.232ربظرنعلدنااقبدرنعلدنااجلرؿةنعلـناالسببربتنااادرثيةنصن(-نن 3)



أصول البنيوية :                                                 الفصل األول
 

 75 

 فنأفنأصياتناالغينعبلمبتن"ندينسيسير"معن"نهلمسلؼ"يقدنا فؽن

.ن(1ن)...." ياصلري

كمبنرصؼنهلمسلؼنااملدأناا قلردينااذينربطلؽنمفنااخبصنإاىنااعبـةن

.نلبإلب قبافنيااعبـةنألبهنالنر ببيؿنإالناامفبهرـنااخبصينلبظبـناغيينمعرف

 باغليسرمب رؾن بطلؽنمفناابّدصنااذينرش رطن رهنأفنركيفنعبمبنيغررنم ببقضنالن

رر كزناايصؼن رهنعلىنااعببصرن فنادنذا هبنلؿنعلىنااعبلقبتناارالطينلربهبن

ياا فنرجبنأفنر ببياهبنعلـناالغيةنيهذهناافكرةن  مبشىنمعنقيؿنسيسيرنلدراسين

.ن(2)ااجملين فنذا هبنياذا هب

 بالغين فنمارطنهذهناابظررينشكؿةنيبسؽنمفنااعبلقبتةنأكثرنمفنكيبهبن"

مبدةةنإاىنجبببنكيبهبنبظررين أخذنلبالّدغينباينجبببناا جرردةنياامبطؽةني ل عدن

عفنسمب هبنااجمباريةنلبع مبدهبنااليفناارربضفةن إبهبنطراتنمفبهرـنجدردةن فن

.ن(3)" قسرـنااجزئربتناابايري

 كمفن فنيضعنبظررينصيررين طلؽن"نهلمسلؼ"إفنيظرفينعلـناالغيناسبن

علىنجمرعناالغبتةنارثن كيفنلمثبلينعلـنااجلرن فناارربضربتةن عباـناالغينعبدهنن
                                                 

ن.236ةنصن1997نعباـناافكرةناامجلدنااسبدسنيااعشريفةنااعددنااثببفن(-ن 1)
ن.58ربظرنذهبرينامينااابجةناسببربتناا لفظني دايارينااخطببةنصن(-نن 2)
ن.232نعلدنااقبدرنعلدنااجلرؿةنعلـناالسببربتنااادرثيةنصن(-ن 3)
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ردرسنااشكؿنألبهنرخ لؼنمفناغينألخرىةنأمبناامعبىن مش رؾنلرفنجمرعناالغبتةن

اذان ه ـنبظرر هنلدراسينااعبلقبتنلرفنااياداتناالغيريةنالندراسينااياداتناالغيرين

 بلن درؾناايادةناالغيرينمهمبنكببتنطلرع هبنإالنلعبلق هبنمعنلبقفن.ن فنادّدنذا هب

.نن(1)ااياداتنداخؿناالبري

نااغليسرمب ركريفنلدراسينااعبلميناالّدغيرّدينةنياع لريهبنعبصرانهبمبن ّـد اقدناه 

.ن(2) فناالبريناالغيريةنياـنره ميان فندراسب هـناهبنلعبمؿناازمف

 ق ضفنبظررينهلمسلؼن فنمابيا هبنلببءنمبطؽنرربضفنالغين فنمزجهبن"

لرفنعلـناالغينياامبطؽناارربضفةنإاىنأفن  خذنلبرير هنشكبلنثبل بنالنم غرراةنإذن

ريافنأهمرّدينكلرىنالعبلقبتنااثبل ينأكثرنمفناا ايّدالتناا فن صربناالّدغين فن غرّدرهبةن

يقيؿنسيسيرنلبج مبعريناالغينرجعؿنهلمسلؼنرببدينلبس قبلار هبنعفناإلبسبفنممّدبن

نااطلرعرينياادقرقي لهبنمفنااعلـي .ن(3)"رقرّد

اافكرةناا قلردريناا فن ع لرناايقبئعناإلبسببرينمخ لفينعفن"نهلمسلؼ"رر ضن

اايقبئعنااطلرعرينارثنالنرمكفندراس هبنلمببهجندقرقيةنيرببدينلبالاثنعفن ربراتن

                                                 
ن.115دراسين فناافكرناالغيينااعرلفنااادرثةنصن-نربظرنالمفنخلرؿةنااعرلرينيعلـناالغيناالبريي(-نن 1)
ن.237ربظرنعباـناافكرةناامجلدنااسبدسنيااعشريفةنااعددنااثببفةنصن(-نن 2)
ن.59نذهلرينامينااابجةناسببربتناا لفظني دايارينااخطببةنصن(-ن 3)
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يررىنأبهنالنلدنمفنمبهجنرسبعدببنعلىنيصؼنأشربءنذاتنطلرعين.ن(1)يصفرينعبمي

خبصينلشكؿنم مبسؾنيلألسطناايسبئؿةنارثنرؤدينهذاناايصؼنإاىن هـنااشفءن

ن(2)اامدريسنلطررقينميضيعريةنخبارينمفنااعببصرنااشّدخصري

"نعلـناالغي"ةنأفنميضيعن"هلمسلؼ"رقيؿن"ندينسيسير"يابطبلقبنمفنأ كبرن

ةنيعلىنمس يىن(اافيبرمبت)هينااشكؿةنيهيػػػنأينااشكؿنػػػنعلىنمس يىناا علررن

ةنأمبناامبدةن رع لرهبناايجهنغررناالغيينالشكؿةن(ياداتنلبريناامعبى)اامضميفن

ةنيعلىنمس يىن(كؿناألصياتناا فنرمكفنبطقهب)يهفةنعلىنمس يىناا علررن

 باشكؿنعبدهنهينميضيعنعلـناالغيةنأمبن.ن(3ن)(كؿناا صيراتنااممكبي)اامضميفن

.ناامبدةن ردرسهبنعلمبءنآخريف

يمفناالدرهفنأبهن"ندينسيسير"ركمؿن رضربتن"نهلمسلؼ"يهكذانر ضحنأفن"

 لؾناامجبالتناافرعريناا فن"نداخلرب/لبطبرب"قدناس لعدنمفنعلـناالغينااذينرعدهن

  مبسنمعناامبدةناالغيريةنيهفنلبابسلينالمبدةنااصي رينعلـناألصياتةنيلبابسلين

امبدةناامضميفنعلـناادالايةنغررنأبهنامبنرأىنأبهنثمينابجينأرضبنإاىناادراسين

                                                 
.ن136ربظرنصبلحن ضؿةنبظرريناالببئرين فناابقدناألدلفةنصن(-نن 1)
.ن137ربظرناامرجعنبفسهنةنصن(-نن 2)
.ن178ربظرنلررجر هنلبر شتنةنمببهجنعلـناالغيةةن رجمينسعردناسفنلارريةنصن(-نن 3)
ن
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اابطقرينيااسمعرينالمبدةناالغيريةن قدنعدّدنهلمسلؼنعلـناألصياتنيعلـناادالاين

.ن(1)"علمرفنمعبيبرفناعلـناالغي

ربلاظنأبهبنمابياينإلبشبءنلببءنمبطقفن"نهلمسلؼ"إفناام أمؿن فنبظررين

.نرربضفنالغيةنارثن مزجنلرفنعلـناالغينيعلـناامبطؽناارربضفنلصيرةن جرردرّدي

ياالبريناالّدغيرينعبدهةنكربفنصيرينمس قؿن مثلهنمجميعينمفنااعبلقبتنااداخلريةن

 هينره ـنلدراسينااعبلقبتنااثبل ينأكثرنمفناه مبمهنلبا غرراتنأيناا ايالتناا فن

.نن(2) طرأنعلىناالغيةنيلبرير هن أخذنشكبلنثبل بنالنم غررا

إفناابظررينااغليسرمرينبظررينشكلريةن عبرضنكبلنمفناابظررينااذّدهبرين

ةنإالنعددانقلربلنمفناألمثليناا طلرقريناملبدئهن"هلمسلؼ"ياـنرقدـن.نيمذهبنااسليكري

 ففندراس هنالغينابيؿن طلرؽناامبطؽناارربضفنعلرهبةن.ن(3)ااشكلريناامعقدة

لعبدهبنعفنخصبئصهبنااجمباريةناذاناه ـنلدراسينااعبلقبتناارالطينلرفن ي جرردهبنيا 

ن. كببتندراس هنمعقدة.نعببصرناابصةنالندراسينااعببصرن فنادنذا هب

ن

                                                 
.ن178نلررج هنلبر شتنةنمببهجنعلـناالغيةنةن رجمينسعردناسفنلاررينةصن(-نن 1)
.ن117-116ربظرنااعرلرينيعلـناالغيناالبرييةندراسين فناافكرناالغيينااعرلفنااادرثةنصن(-نن 2)
.ن237ةنصن1997ربظرنعباـناافكرةناامجلدنااسبدسنيااعشريفةنااعددنااثببفةن(-نن 3)
ن
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: مدرسة األمريكية خامسا ـــ ال

اقدنشهدتناادراسبتناالغيرين فناايالربتناام ادةناألمرركرين طيرانسبرن

ميازربنا قدـناادراسبتناألب ريليايجريةنارثناه ـنعلمبءناألب ريليايجربنلدراسين

لعضنقلبئؿنااهبيدنااامرنلأمرركبةن يجديانأبفسهـنردرسيفناغبتنجدردةةنألفن

االغينااهبديأيريلرينالن ملؾن راثبنمك يلبةنيغررنكب ريناليصؼنياا فسررةن سعيان

.ن(1ن)اللاثنعفنأدياتنال الرؿناايصفف

دياردنسبلررنFRANZ  BOASاقدنهرأن رابزنليازن   EDWARDنيا 

SAPIRنياريببردنلليمفرلدنLEONARD  BLOOM FIELDناامسبرن

السببربتناألمرركريةنيكبفنليازنأكلرهـنسببنيأس بذاناعددنمفناالغيررفنأهمهـنسبلررن

.ن(2)يلليمفرلد

رعدن رابزنليازنمؤسسبناعلـناالغين فنأمرركبةنارثناه ـنلدراسيناالغين

اامبطيقيني عبمؿنمعناغبتن خ لؼن فنلبر هبنعفناالغينااهبدريناأليريلريناا فن

 درسني ؽناامبهجناا بررخفةنيقدناس ب جنأفناالبريناالغيرينهفناا فن فرضناامبهجن

                                                 
ن.53ربظرنإلراهرـنزكرربءةنمشكليناالبريةنصن(-نن 1)
ن.52ربظرنشرؼناادرفنااراجافنيسبمفنعربدناببةنملبدئنعلـناالسببربتنااادرثةنصن(-نن 2)
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اامببسبنال الرؿةنيابطبلقبنمفنك بلهنااذيناه ـن رهنلدراسيناالغبتنااهبدرين

.ن(1)األمرركريةناع لرهنلليمفرلدناامعلـناأليؿنالغيررفن فنأمرركب

 فنك بلهنإاىنثبلثنب بئجنعبميةن شمؿنكؿناالغبتنيالن ق صرن"نلياز" يصؿن

:نعلىناالغينااهبدرين اسبنيهفنكبآل ف

.نعددنااياداتناا فن لبىنعلرهبناالغينماددن فنكؿناالغبت-ن1

.نعددناافصبئؿناابايرينماددن فنكؿناالغبت-ن2

رمكفنأفن  شبلهناغبتنغررنم قبرليةنب رجينال جبيرناإلقلرمفنإذانداـنمدةن-ن3

.نطيرلي

(ن1949-ن1887)ةنياريببردنلليمفلردن(1939-ن1884)رعدنإدياردنسبلررن

ن.أهـن لمرذرفنافرابزنلياز

أمبنإدياردنسبلررن قدندرسناالغينياألدبةنيلاثن فنااعبلقبتناارالطينلربهمبن

يأياىنأهمرينخبصينالدراسبتناالغيريةن درسنكؿناألسرناالغيرينااكلرىن قررلبةن

ةن"لعلـناالغينااعرقف"ياه ـنلباعبلقبتناارالطينلرفناالغينيابملرهبةنيهينمبنرعرؼن

يلرفنأفناالبريناالغيريناهبنعبلقينملبشرةنلبابمبذجناابفسريةنإالنأبهبن كرةناـن  يا ؽن

                                                 
ن.60ربظرنذهلرينامينااابجناسببربتناا لفظني دايارهبنااخطببةنصن(-نن 1)
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معنمبنكبفنسبئدانآبذاؾن فناايالربتناام ادةناألمرركريةنيصبفتنضمفناال جبهن

يقدن يسّدعتندائرةناه مبمب هنلميضيعهةنيلمبنرارطنلهنمفنميضيعبتن"ةن(1)ااعقلف

أخرىةنيعبلقب هنلهبنمثؿناألدبنيااميسرقىةنياالب ريليايجربةنيعلـناابفسةن أصلحن

رأرهن فناالغينمثؿنآراءنليازناا فنكببتناس عبدةنأل كبرنهملياتنثـنطيرهبنييرؼن

".ن(2) رمبنلعدةنيقدنأصرنكبلهمبنعلىن أثررنعلـناالغينااعبـن فناربةناالشر

يعمؿنعلىن طيررنمبهجهن فناادراسبتناالغيريةن"نلياز"لأس بذهن"نسبلرر" أثرن

سيىن كرةناابمبذجناالغيريناا فن ق ربنمفن كرةناا فررؽنلرفن"نسيسير"ياـنرأخذنعفن

ابطبلقبنمفناااربةنااثقب رين"نسبلرر" فهـنهذهناابمبذجناسبن.ناالغينيااكبلـ

الدالاينعلىناامفبهرـنياا صيراتن"نااثقب ي"ياالج مبعريةنارثنريظؼنمصطلحن

يااعبداتنيااسليؾناا فن مرزنشعلبنمفنااشعيبنعفنغررهةنممبنجعلهنرع لرناالغين

.ن(3)غررنغررزرين فن علررهبنعفناأل كبرنيااعياطؼنياارغلبت

                                                 
ن شينمسؾ(-نن 1) ن.202ةن رجمينسعردناسفنلارريةننصنيربظرنلررجرينلبر شتةنمببهجنعلـناالغينمفنهبرمبفنلبيؿنا ىنببعـي
ن.55نااادرثةنصنتنشرؼناادرفنااراجافنيسبمفنعربدناببةنملبدئنعلـناالسببرب(-ن 2)
ن.60ربظرنذهلرينامينااابجناسببربتناا لفظني دايارهبنااخطببةنصن(-نن 3)
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إفناالغينيسرلينالنغررزرينخبصينلبإلبسبفن:ن"االغينكبآل ف"نسبلرر"رعرؼن

رس عملهبنإلرصبؿناأل كبرنياامشبعرنياارغلبتنعلرنرميزنرؤدرهبنلصيرةناخ ربررين

.ن(1)"يقصدري

أفنربسجـنمعنااياقعنديفناع مبدهنعلىناالغيةن-ناسبنسبلرر–النرمكفنالفردن

 هينخبضعناسلط هبةنألفنااعباـنااياقعفنملبفن لقبئربنعلىنااعبداتناالغيرين

 هفنلبرينيشكؿةن.ن(2)الجمبعيةنيألفناالغينارستنمجردنيسرلينال خبطبنياا ياصؿ

  كيفنمفنعببصرنصي رين رلطهبنعبلقبتنماددةناهبنديرنييظرفينيهفنمس قلين

ييظرف هبنالن ق صرنعلىناا يصرؿنلؿن  جبيزنذاؾن.ن(3)لذا هبنعفناامبدةنااماسيسي

إاىن مثرؿنااعباـةن للغيناكـن صيرينرمبرسن أثررهنعلىناام كلمرفةن هفنلسلبن

كيبهبنبظبمبنرمزربنالنشعيرربن د عنأ رادهبنإاىناع ببؽنبظـن رمرزنمعربينهفنلمثبلين

.ن(4)أسسنثقب رينال فكرر

                                                 
نعفنن67نمرشبؿنزكرربءةنلايثنأاسبرينعرلرينصن(-ن 1)

 1921. New York P 8. . E.SAPIR Language Harcout Brace and Woldن
ن.61صن.نربظرنذهلرينامينااابجنةناسببربتناا لفظنةني دايارينااخطببن(-نن 2)
ن.255ربظرنعلدنااقبدرنعلدنااجلرؿةنعلـناالسببربتنااادرثيةنبظبـناا اكـنيقياعدناالربببتةنصن(-نن 3)
ن.61صن.نربظرنذهلرينامينااابجنةناسببربتناا لفظنةني دايارينااخطببن(-نن 4)
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لرفناافيبر رؾنياافيبيايجربةنارثنرعرؼناافيبيايجربنعلىنأبهبن"نسبلرر"رمرزن

داخؿناا ركربةنأمبناافيبر رؾن رصفهنيصفبن-ننجزئربنيكلرب– عكسنااجبببناايظرففن

.نن(1)مبظمبنل ادردهناعببصرهنيقرمهبناالغيري

يظؿنمفهيمهناابفسببفناهنذين"يقدن لبىنيجهينبظرنسركيايجرينعفناافيبرـةن

قدـن-نعبدن عررؼناافيبرـ-أهمرينهبمشرين فن برريناادراسبتناافيبرمريةنياكبهن

نأادنااعيامؿنابسمين فن معربرانذانأهمرينلباغيةنهيناامعربرناا يزرعفةنياع قدنأفّد

 ادردنطلرع هنهينإمكبببتن جمرعناألصياتن فنسلسلينااكبلـةنأيناصرنجمرعن

اامياقعناا فنرمكفنافيبرـنلعربهنأفنرا لهبنلبابسلينالفيبرمبتناألخرىن فناابظبـن

االّدسببفنااياادنيسرعبفنمبنصبرناس خداـناامعربرناا يزرعفنأسبسناامبهجرين

ن.(2)"االسببريناألمرركرين

ن هفن1950نا ىن1930يأمبناابزعيناا فنسبدتناالّدغيربتناألمرركرّدينمبذن

نمؤاؼنك ببناالغينااذينضمبهنليونارد بمومفيمدناا فن زعمهبنالنزعة التوزيعية

 صبرؼناالغبتنيجغرا ريناالهجبتنياالغيربتناا بررخريةنيعرضن رهنااملبدئن

                                                 
ن.255علـناالسببربتنااادرثيةنبظبـناا اكـنيقياعدناالربببتةنصن:نربظرنعلدنااقبدرنعلدنااجلرؿ(-نن 1)
ن.242نعباـناافكرةناامجلدنااسبدسنيااعشريفةنصن(-ن 2)
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ن ه ـنليصؼناالغيةن عبرضنلذاؾنوصفيةاامبهجرينا الرؿناالغبتنياا فنجعلهبن

.نن(1)اال جبهنااذّدهبفنااسبئدنآبذاؾ

ي أثّدرنلهن فنلدارين"نارلزجنيجي بجف"علـناالغيناأليريلفن فن"نلليمفرلد"درسن

ةني أثرن"لياز"مشيارهنااعلمفةنيلعدنعيد هناليالربتناام ادةناألمرركريةنأخذنعفن

نااسليكررفناعلـناابفسن رقيؿنأبهنشعلين"ةنااذينرشرحن(2)"ياطسيف"لعباـناابفسن مفهـي

 جررلرينميضيعرينخباصينمفنااعلـنااطلرعفةنيهد هناابظريناا بلؤنلباسليؾن

.ن(3)"يضلطه

ي أثرنلمفبهرمهناا فن WEISSلعباـناابفسنااسليكفن برسن"نلليمفرلد"ا صؿن

ةنااذينرعرؼن رهنعلـناابفسن"األسسناابظررينالسليؾناإلبسببف"أيردهبن فنك بلهن

علىنأبهنعلـنلريايجفناج مبعفةنارثناع لرنسليؾناافردنلمثبلينمثررناسليؾن

رمبرسهن ردنآخرنكردن عؿناهذاناامثررةنأينأفنسليؾناافردناج مبعفةني فنبفسن

ةنيابطبلقبنمفن(4)اايقتنبشبطنلريايجفةنرمبرسهناإلبسبفنكمبناينكبفناريافنمبعزال

.نهذهناامفبهرـنلبىنلليمفرلدنبظرر هناالغيريناا فنرلطن رهبنسليؾناالشرنللرئب هـ

                                                 
ن.53ربظرنإلراهرـنزكرربءةنمشكليناالبريةنصن(-نن 1)
ن شيمسكفةن رجمينسعردناسفنلاررينةصن(-نن 2) ن.203ربظرنلررجرينلبر شتنةنمببهجنعلـناالغينمفنهبرمبفنلبيؿنا ىنببعـي
ن.121دراسينعلىناافكرناالغيينااعرلفنااادرثةنصن-ننالمفنخلرؿةنااعرلرينيعلـناالغيناالبريي(-ن 3)
ن.122صن.نربظرناامرجعنبفسهن(-نن 4)
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 بلنرظهرنليضيحنكمبنهينااابؿن فنعلـناالغين"نلدينسيسير"أمبن أثرهن

ةنارثنظهرناألمرركفنلليمفرلدنياق رحنبظرر هن فناالغين فنبفسناايقتن(1)األيريلف

ن.(2) فنأيريلب"ندينسيسير"اا فنازدهرتن رهنأ كبرن

ا ىننبهبرينااعقدنااخبمسنمفنهذانااقرفن"نلليمفرلد"يقدنظلّدتنمدرسين

 بشطنلمعزؿنعفنمخ لؼناا طيراتناا فنعر  هبناادراسبتناالغيرين فنأيريلبةن

ةنابمبلن1950ا ىناب قؿنجبكلسيفنمهبجرانإاىناايالربتناام ادةناألمرركرينسبين

معهناافكرناالغييناأليريلفةنارثن زعّدـناركيناغيرينقبمتنعلىنملبدئنمدرسين

ةنيعر تنهذهناامدرسينااجدردةنلبسـنمدرسينهبر بردنمقبلؿنمدرسينررؿن"لراغ"

.ن(3)اا فن زعمهبنلليمفرلد

اقدنكبفنلليمفرلدنعلىناطبلعنياسعنلبا طيراتناالسببريناأليريلرينإالنأبهن

اـنر لببهبنيرغـن أثرهنلعلمبءناابفسناأليريلررفةنيعلمبءناالج مبعنإالنأبببنبجدهن

علىنا صبؿنلبامذهبنااسليكفناألمرركفةنااذينربصنعلىنأفنأينسليؾنهين

.ن(4)اس جبلينامثررنخبرجفةنيسليؾناامرءنرعكسنبفسر هناا فن شكلهبناالرئي
                                                 

ن شينمسكفةن رجمينسعردناسفنلاررينةصن(-نن 1) ن.204ربظرنلررجر ينلبر شتنةنمببهجنعلـناالغينمفنهبرمبفنلبيؿنا ىنببعـي
(-نن 2)

Oswold Ducrot, tzvetan todorov. Dictionnaire encyclopédique des sciences du language. Seuil 

Paris 1972. p 49.                                                                                                                                   ن
ن.130صن-ندراسيناافكرناالغيينااعرلفنااادرث-نربظرنالمفنخلرؿةنااعرلرينيعلـناالغيناالبريي(-نن 3)
ن.244ربظرنعباـناافكرةناامجلدنااسبدسنيااعشريفةنااعددنااثببفةنصن(-نن 4)
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 فنك بلهنعلـناادالاينعفنأهـنملبدئنااسليكريناا فن"نجيفناريبز" ادثن

:نبلخّدصهبن رمبنرلف

كؿنشفءناسبنااسليكررفنماددنلقيابرفن رزربئريةن خضعناهبنأ عبؿن-ن1

اإلبسبفنلبفسناادرجيناا فن خضعناهبناامبدةنغررنااارّديةنيعلرهنكببتنبظر هـن

.نالعباـنآارينا مري

ر اددناابشبطناافرزربئفنائلبسبفنمفنخبلؿنردن علهةناذانرجبنعلىن-ن2

عبدةنإب بجهبةنيعلىن االباثناا ركرزنعلىناامبطيقبتناا فنرمكفنمبلاظ هبنيا 

ااعبلقينااملبشرةناا فنأب جتن رهبةنيمبنرمكفنمبلاظ هنيدراس هندراسينعلمرين

هينسليؾناالشرن قطةنالنقدرا هـنااعقلريةنيأ كبرهـنااشخصرينألبهبنخبصينلهـةن

.ن بلنرمكفندراس هبندراسينعلمرينماضي

.نالنريجدن رؽنجيهرينلرفنسليؾناإلبسبفنيسليؾنااارياف-ن3

النره ـنااسليكريفنلباغرائزنيااقدراتناافطررينيااسليؾنعبدهـنرك سبن-ن4

.ن(1)مفناا علـ

                                                 
ن شيمسؾ(-نن 1) ننةن رجمينسعردناسفنلارريننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننيربظرنلررجر هنلبر شتةنمببهجنعلـناالغينمفنهبرمبفنلبيؿنا ىنببعـي

ن.206-205صن
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ناامثررن نعلىنمفهـي  أثرتناالسببربتناألمرركرينلملبدئنااسليكريةناا فن قـي

ياالس جبليةن درستناالبريناالغيريندراسينآاريةنيألعدتنااجبببنااذهبفنااسبئدن

.نآبذاؾ

يقدنسعىناالسببفناألمرركفنلليمفرلدنإاىنإسقبطن لؾنااملبدئنعلىن

اادراسبتناالغيريةن لاثنعلىناألسلببنااملبشرةناا فن ؤدينإاىناألشكبؿن

االغيريةنألفنااكبلـناسبنااسليكررفنرعدناس جبلينامثرراتن ب جهبناالرئينيالن

.نعبلقيناهنلبأل كبرنياا صير

لدراسينشكؿناالبىناالغيريةنياع لرناامعبىنأضعؼنعبصرن"نلليمفرلد"اه ـن

 فناادراسبتناالغيريةنياق رحن أجرؿندراس هنا ىنر يصؿناام خصصيفنا عررؼن

هناه مبمهنادراسينااقيابرفنااعبمينالسليؾن.ن(1)علمفندقرؽناكؿنمبنرارطنلهـ ييجَّ

االغيينياا فنقدن ؤدينلديرهبنإاىنااقيابرفناا فن اكـناابفسناالشرريةناذاناس لعدن

ااجبببناادالافنمفندراسب هنلبع لبرهنعبئقبنقدنرايؿنديفناايصيؿناهذهن

.ن(2)ااقيابرف

                                                 
ن.36ربظرنااقب ليةناامجلدنااسبلعنياألرلعيفةنااعددنااثباثةنصن(-نن 1)
ن.125-124ربظرنالمفنخلرؿةنااعرلرينيعلـناالغيناالبرييةندراسبتن فناافكرناالغيينااعرلفنااادرثةنصن(-نن 2)
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ةن(1)قبؿنلليمفرلدنأفناالبىناامخ لفينشكبلن خ لؼنا مبن فنمعببهب

يااياداتناالغيرينالن امؿنمعبىن فنذا هبنيالن ك سلهنإالنمفنخبلؿناإلس عمبؿن

االّدغييةن هينرع لرهنظبهرةنغررلينالن قلؿناايصؼةنارثنالنبس طرعن ادردنشكؿن

ااكبلـنلدقينإالنإذانكبفنالمعبىنعبلقينلبامعر ينااعلمريةنك سمريناامعبدفن

ااابن:نلأسمبئهبناادقرقينمثبلةناألمرنااذينالنربطلؽنعلىنلعضنااياداتنمثؿ

يااكراهريةنياكيبهبن شكؿنااغبالرينااعظمىنمفنمصطلابتناالغيةنر ضن

يصؼناامعبىنيصفبنلبطبربةنألفنمثؿنهذاناايصؼنرب مفنالدراسبتن"نلليمفرلد"

 كبفنعلمربنلدرجين"ةن(2)ااعقلريةنيلليمفرلدنسعىنايصؼناالغينيصفبنشكلربنآارب

صبرمين فنضيءن فسررهنااذا فنياامركببركفنالعلـةنمركزانعلىنطررؽناالاثن

ااعلمفةنيعلىناا الرؿنااصيريةنيمعنأبهنارسنمفنااعدؿنااقيؿنلأفنلليمفرلدناـن

ره ـنلدراسيناامعببفةن إفنإصرارهنعلىنعلبرةنمركببركرينلا هناجمرعناامعببفةن

يلبا بافنميقفهناام شبئـنبايندراسينمعببفنااكلمبتةنقدنأسهـن فناإلهمبؿن

                                                 
ن.12-11ربظرنرجبءنعردةناالاثناألسليلفةنمعبصرةنيثراتةنصن(-نن 1)
ن شينمسكفةن رجمينسعردناسفنلارريةنصن(-نن 2) ن.210-209ربظرنلررجر ينلبر شتنةنمببهجنعلـناالغينمفنهبرمبفنلبيؿنا ىنببعـي
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نمفنجبببناالغيررفن1940ني1930اابسلفناهذانااجبببنمفنعلـناالغينخبلؿن

.ن(1)"األمرركررفناألكثرنماب ظي

ي فن عررفهنالغينرقيؿنأبهبنسليؾنرمبرسهناإلبسبفةنيعبدةنإبسببرينكبلمرين

ةيبشررن(2)مك سليةن خ لؼنمفنمج معنآلخرةني خضعناملدأناامثررنياالس جبلي

هببنإاىنأفنلليمفرلدنقدناه ـنلبظررينااكبلـةنياـنره ـنلبظرريناالغينيهين فن

شراهنابظرر هنهذهنبجدهنم أثرانلبامدرسينااسليكرين فنعلـناابفسةنارثنرق ربن

.ن(3)مفناادراسبتنااطلرعرينااعلمريةنمثلمبناق ربنااسليكريفنمبهب

يهذهناامدرسينالن  جبهؿنشخصريناام كلـنيالنااسبمعن فندراس هبةن

ياه متنلباظريؼناامارطينلباكبلـنك ببياببنمثبلنالظياهرناافرزريايجرين

ياافرزرقريةن يجهتنلذاؾناادراسبتناالغيرينيرلط هبنلعببصرنغررناغيريناهبن

.ن(4)عبلقينلباكبلـ

إفناادراسبتناا فناه متنلبا الرؿناألدلفنالغيةنأينااك بلفناهبةن عدن

دراسبتنابلس عمبؿناالغييناسبنلليمفرلدةنيارستنالغين فنادنذا هبنيهين

                                                 
ن.54نشرؼناادرفنااراجافةنسبمفنعربدناببةنملبدئنعلـناالسببربتنااادرثةنص(-ن 1)
ن.68-67ربظرنمرشبؿنزكرربءةنلايثنأاسبرينعرلريةنصن(-نن 2)
ن.49ربظرن مبـناسبفةنمببهجناالاثن فناالغيةنصن(-نن 3)
ن.309علـناالغيةنمقدمينالقبرئنااعرلفةنصن:نربظرنماميدنااسعراف(-نن 4)
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رع لرهبنسليؾن رزريايجفنامثرراتنخبرجرينيأصعبنمرالين فناادراسبتناالسببرين

يا ىنريضحن.ن(1)هفن لؾناا فن ع لرناالغينأادنأشكبؿنااسليؾناافرزريايجف

مفهيمهناهبنجبءنلمثباهناامشهيرنعفنجبؾنيجرؿةنارثنا  رضنأفنجبؾنيجرؿن

رسررافن فنااطررؽةن رأتنجرؿنثقب يةنيهفنجبئعيةن طللتنمفنجبؾنإاضبرهبن

اهبنلإصدارهبنأصيا بةناس جببنجبؾنيقفزن يؽنااسيرةني سلؽنااشجرةةنيقطؼن

.ناا فباينيأاضرهبناجرؿن أكل هب

يناسبنلليمفرلدنرمكفندراس هبنمفنجياببنمخ لفيةناكفنإذانمبنبظرببن يهذهنااقصّد

إارهبناغيربن رمكبببناا مررزنلرفنااادثنااكبلمفنياألاداثنااعملريةن هفن  كيفن

:نمفنثبلثينمرااؿ

أاداثنعملرينسبلقيناعملرينااكبلـن-ن1

ااعملرينااكبلمرين-ن2

.ن(2)أاداثنعملرينالاقيناعملرينااكبلـ-ن3

أمبناامراليناألياىناا ّدفن سلؽنااكبلـةن هفن  علؽنلمجميعينأاداثن شكؿن

مثررانالم كلـنااذينر مثؿن فنااف بةنجرؿناا فنشعرتنلباجيعنيهينعلبرةنعفن

                                                 
ن.69قضبربنأسبسرين فنعلـناالسببربتنااادرثةنصن:نربظرنمبزفناايعر(-نن 1)
ن.123-122ربظرنالمفنخلرؿةنااعرلرينيعلـناالغيناالبرييةندراسين فناافكرناالغيينااعرلفنااادرثةنصن(-نن 2)
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مجميعينأاداثن رزريايجرينك قلصنعضبلتناالطفنمثبلةني د ؽنااسبئؿن

اامعييةنأمبنرؤر هبنال فباين هفنلمثبلينابعكبسنشعبعنااشمسنمفناا فباينإاىن

عربهبةنممبنجعلهبن  كلـنمعنجبؾنااذينالنلدنأفن رلطهنلهبنعبلقيناج مبعريةناهبن

...نأثرن فنااادثنااكبلمفن قدنركيفنأخيهبنأينزيجهبنأي

أمبناألاداثناا فن لفنعملرينااكبلـةنياا فن شكؿناس جبلينااسبمعن هفن

.ن  صؿنلجبؾنااذينأاضرناا فباينيسلّدمهبناجرؿ

كمبن شكؿناامرالينااثببرينياام مثلين فنااكبلـنمايرندراسينعباـناالغين

نااطلرعرين يهفنب رجينامجميعينأاداثن رزريايجرين  طلبناالس عببينلباعلـي

نلهبنجهبزناابطؽنا ىنرصدرنأصياتن ادراس هبةن مجميعناااركبتناا فنرقـي

يادهبةنأيناـن كفن"نجرؿ"ةن لينكببتن(S)ةنامثررنمعرفن(R) عدنلمثبليناس جبلين

مبن لقىن لشرانا لقّدتنمثررانريادناس جبلينذا ريةن إمبن اضرناا فبايني أكلهبنيا 

جبئعيةنيهفنلذاؾن شلهناااريافنااجبئعنااذينرسعىنالاصيؿنعلىنطعبمهن

لمفردهنامبنرشـنرائا هةن اباينااجيعنعبدنجرؿنياااريافنيرؤريناا فباينيشـن

رائاينااطعبـنمثرراتن يادناس جبلينارثنر شبلهناإلبسبفنياااريافن فن

نمثررناس جبلينعلىناابايناا باف :ناس جبل همبنامثرراتنمعربيةن ركيفنلذاؾناكؿّد
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(R(ننن)Sن)

ةنإاىن-رؤريناا فباي-ن(S)أدىناامثررن"نجرؿنيجبؾ"اكفن فنقصين

ةنارثن اياتنهذهناالس جبليناالدرلينإاىنمثررن(R)اس جبلينلدرلينيهفنااكبلـن

.ن(1)اهنلجلبناا فباين(R)ةناس جببن(S)"ناجبؾ"

يبشررنهببةنإاىنأفنااسليكفنالنرمكبهندراسينااظبهرناالغيريناا فن  علؽن

.نلأشربءنالنرمكفنمبلاظ هب

ن، يممبنبقدن رهنلليمفرلد بظرر هنااقبئلينأفن علـناالغيةنر ـنلطررقينآارين قـي

علىنملدأناامثررنياإلس جبليةنارثنالنرمكبببن علـنأيناغينكببتنلهذهنااطررقيةن

يالن ك سبنمبهبنإالنجزءانقلربلنلبا درربةنيمفناامس ارؿن علـنبايهبنآاربةنيرغـن

اابقدنااميجهنالطررقيناآلاريناا فنببدىنلهبنلليمفرلدنإالنأبهبنأثرتن فنعلـناالغين

األمرركفنارثنيجهتناادراسبتناالغيرينآبذاؾنبايناايصؼنااشكلفنالغيةن قدن

نعلـناالّدغينرمكفن"نلليمفرلد" لبىن  عررفبتنيمسلمبتنيأدياتنرربضرّدينةنيقبؿنأفّد

ناامعقدةةناا فن قلؿن طلرؽن أفنبدرسهنلهذهناألدياتنةن هينربدرجنضمفنااعلـي

.ن(2)ااقيابرفناارربضرينعلرهبةنرغـنكيبهبنأكثرن عقردانمبهب

                                                 
ن.124-ن123صن-ننندراسين فناافكرناالّدغيينااعرلفنااادرثن–ربظرنالمفنخلرؿنةنااعرلرينيعلـناالّدغيناالبريين(-نن 1)
ن شينمسكفنة رجمينسعردناسفنلارريةنصن(-نن 2) ن.213-212ربظرنلررجر هنلبر شتةنمببهجنعلـناالغينمفنهبرمبفنلبيؿنا ىنببعـي
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إفن الرؿناا يزرعناسبناريببردنلليمفرلدنرعدنأ ضؿنمبهجنايصؼناالغين

 هينرسمحنلفصؿناألشكبؿنعفنلعضهبني يزرعهبن يبيايجربنلبادرجيناألياىةنألفن

اامس يىناافيبيايجفنعبدهنأيؿنمس يىنمفنمس يربتناا الرؿناا يزرعفنثـنرلرهن

.ن(1)اامس يىناامير يايجفنياابايينياامعجمف

عفنأصغرنيادةناغيرينذاتنمعبىن"ناالغي" ادثنلليمفرلدن فنك بلهن

يسمبهبناامير رـةنيعدهنيادةنصر ريةنكمبنمرّدزنلرفنااعبلقبتناا فن ادثنعلىن

نعلىنضريرةناا مررزنلرفن اامس يىنااصر فةنياددناهبنمصطلابتنمبلئمينيأاحّد

مخ لؼناامس يربتناالّدسببريةنممبنسهّدؿنعلىناا يزرعررفن اقرؽناادقين فن

دراسب هـناابايريةن كببتناا عررفبتناابايرينأكثرنلسبطينيعملرينمفن لؾن

اامس خدمين فناابايناأليريلفةنيقدنسبعدناالاثنااصر فنعلىنظهيرن

اادراسبتناا ركرلريةن ل يزرعنمير رمبتناغينمبنالنلدنمفندراسينكؿنإمكبببتن

.ناا أارؼن رمبنلربهبن فنااسلسلينااكبلمري

يألرزنمبنعباجهناالبريريفناألمرركريفن فندراسب هـناا ركرلريةنمبنسميهن

ن.(2)لبامكيببتنااملبشرةةنيهفن ر لطنللعضهبناالعضنار لبطبنبايربنيدالارب

                                                 
ن شيمسكفن-ربظرنلررجر هنلبر شتن(-نن 1) ن.218ةن رجمينسعردناسفنلاررينةصن-نمببهجنعلـناالّدغينمفنهبرمبفنلبيؿنا ىنبعـي
ن.244ربظرنعباـناافكرةناامجلدنااسبدسنيااعشريفةنااعدنااثببفةنصن(-نن 2)
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كؿنشفءن:ن"علىنأبه"ناالغي"اامكيفنااملبشرن فنك بلين"نلليمفرلد"عرؼن

.ن(1)"مكيببتنأسبسري/نمركبنملبفنمفنمير رمبتن

 قدناع لرنكؿنكلمينمكيببنملبشراناملبىنإالنلعضناالس ثببءاتن"نياس"أمبن

ةنيقدنلرّدفن فندراسب هنأبهنلإمكببببنضـنمكيببتن(2)اس شهدنعلرهبنلأمثلينربلببري

ملبشرةن فنمكيببتنأخرىن شكؿنلديرهبنمكيببتنملبشرةنالبىنأكلرةنإاىنأفن

  شكؿنااجمليةنكمبنرمكفنأفن الؿنااجملينلطررقينعكسرّدينارثن قسّدـن دررجربن

ببتنااملبشرة .ن(3)ا ىنبصؿنألصغرناامكيّد

ناألمرركريفن فن الربلن هـنا قطرعنااجمؿنإاىنااياداتنفاقدنسعىناالبريري

ااصغرىناا فن  أاؼنمبهبةنمفن يبرمبتنيمير رمبتةنارثناه متناادراسبتن

األمرركرينلبافيبيايجربنأيّدالةنثـنلبامير يايجربنثببربةني فن الرلهـنااجملينإاىن

نعلىناا قطرعنإاىن مير رمبتنقسميهبنإاىنمكيبب هبنااملبشرةةنيهفن قبرين قـي

مكيبرفناثبرفةنثـنرقسـنهبذرفناامكيبرفنلديرهمبنإاىنمكيبرفنآخررفةنيرس مرن

هذاناا قطرعنلهذهنااطررقينا ىنرصؿناامالؿنإاىنأصغرنااياداتناا ركرلرينيهفن

                                                 
ن شيمسكفن–نلررجر هنلبر شت(-نن 1) ن.219-218ةن رجمينسعردناسفنلاررينةصن-نمببهجنعلـناالّدغينمفنهبرمبفنلبيؿنا ىنبعـي
ن.225صن.نربظرناامرجعنبفسهن(-نن 2)
ن.224صن.نربظرناامرجعنبفسهن(-نن 3)
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اامير رمبتةنارثنرمكفناا قسرـنإاىنثبلثينمكيببتنأينأرلعيةنإذاناس ابؿن

.ن(1)اا قسرـنإاىناثبرف

اقدنسبهـنااعدردنمفناألاسبررفن فن طيررنمببهجنعلـناالغين فنأمرركبةن

نااذينأاؼنك بلبنقرمبنعبيبهنهوكيت، وبايك ،ويوجين نيدا، وهاريسبذكرنمبهـن

ةنثـنصدرنلعدنذاؾن فنطلعين(2)ة"مببهجناالسببربتناالبريري:ن" فناالدارينلػن

.ن(3)"علـناالغيناالبريي:"لبفسنااصرغينلعبيافن

نمهمّدينعلـناالغيناايصففنعبدن نالن ق صرنعلىنإرجبدنبظررينهاريسإفّد

رببدين"ةنارثنبجدهن(4)اغيرين اسبنلؿن سعىنا طيررنمببهجنايصؼناالغبت

ةنرق صرنعلىناا جزئنياا صبرؼ رجزأن د ؽن:نليصؼناغيين صبرففنصبـر

ااكبلـنإاىنعببصرةنرمكفنأفن ردنغررن بلعيةنمس قليةنثـنراددن يزرعنهذهن

ااعببصرنلمسبعدةناامبدةناالغيريناام ي رةناللاثةنيأخرران جمؿنااعببصرنلببءن

.ن(5)"علىنذاؾن فن ئبتنذاتن يزرعنيااد

                                                 
ن.198-ن197اابشأةنياا طيرةنصن:نربظرنأامدنميمفةناالسببربت(-نن 1)
ن.200ربظرناامرجعنبفسهنةنصن(-نن 2)
ن شينمسكفن-ربظرنلررجرينلبر شتةن(-نن 3) ن.228 رجمينسعردناسفنلاررينةصن-نمببهجنعلـناالغينمفنهبرمبفنلبيؿنا ىنببعـي
ن.229صن.نربظرناامرجعنبفسهن(-نن 4)
ن.230صن.نناامرجعنبفسهن(- 5)
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ناا الرؿناا يزرعفناسبن ليصؼناالغينابطبلقبنمفنلبر هبةن"نهبررس"رقـي

يذاؾنلبسلينأجزائهبنإاىنلعضهبناالعضةنديفنااله مبـنلدراسيناامعبىنياا برريةن

ارثن جزأنااسلسلينااكبلمرينلهدؼناايصيؿنإاىن كراراتنمعربينمقبربينمعنلبقفن

.نأجزاءنهذهنااسلسلي

يلإاغبئهنادراسيناامعبىنيبظراناعدـناه مبمهنلدراسينما يىنااملفيظنركيفن

 قدنالنرك رثناا يزرعفنلمعر ين.ن"(1)هبررسنقدنلبىنمبهجينعلىنأسبسنصيري

اابصن"نأشربء"مبنرقياهناابصةنياكبهنرضعنبصبنعربهنااكرفريناا فن قبؿنلهبن

يمعبىنهذانأفناابظررينااهبررسرين طبابناامالؿنلبا خلفنعفنمعر  هنااسبلقيةن

 بابصنمثبلنهينجسـنمغلؽنناامطليبن......مفنأجؿنمعر يناديدناامير رمبت

مفناامالؿناسبناابظرريناا يزرعرينالخطببن ادردن كرارنهذانااعبصرنأينذاؾن

.ن(2)" ره

إفنأيؿنمفنأ ىنللرببمجنمب ظـن ببيؿن رهناا الرؿناابسقفنالبصيصنهين

ااذيناع لرنااجملينشكبلناغيربنيجزءانالنر جزأنمفناالبريناا فنرسمرهبن"نهبررس"

".نااكبلـناام رالط"

                                                 
ن.47ربظرنعثمببفناامرليدةنااشعرريناا ياردريةنمداخؿنبظرريةنصن(-نن 1)
ن.48صن.نناامرجعنبفسهن(-ن 2)
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ر عبمؿناابميذجنااهبررسفنمعناابصنلطررقينعلمرينأسبسهبنملبدئناسببريةن

ارثنراللهنلبع لبرهنلبرين  كيفنمفنمجميعينجمؿن مرزهبنعفنلبقفن

.ن(1)اابصيص

هفناا كرارنااذين ب جهن"نهبررس"كمبنأفنبقطينابطبلؽناا الرؿنعبدن

:نعببصرنخطببنمعرف

 كثرنااكلمبتناام شبلهين فناابصيصنااملبرينعلىناا كرارنمثؿن-ن1

األمثبؿنيااشعبراتةني فنإطبرناا الرؿنااهبررسفن قسـنااعببصرناام مبسكين

.نياام شبلهينإاىن ئبت

نعلىناا شبلهنرعدنظبهرةناس ثببئريةنارثنالن-ن2 إالنأفناا الرؿنااذينرقـي

"نهبررس" الؿناابصيصنلبس خراجنااعببصرناام شبلهين اسبةناذاناق رحن

ناا يازينالد عنلبا الرؿنباينآ بؽنأيسع .نمفهـي

.ن(2)ثـنلبىن ئبتنالم يازربت-ن3

هكذانسبهـنهبررسن فنلليرةناابظرريناالغيريناألمرركريةنمعنبخلينمفن

ليازنيهيكتنيلبرؾنيهرؿنيسبلررةنياعؿن:نةنبذكرنمبهـفاالسببررفناألمرركرف

                                                 
ن.51صن-نمداخؿنبظررّدين–ربظرنعثمببفناامرليدنةنااشّدعررّديناا ّدياردرّدين(-نن 1)
ن.49-48صن.نربظرناامرجعنبفسهن(-نن 2)
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ااذينسرطرتنآراؤهن"ناريببردنلليمفرلد"أكثرهـن أثرران فنمسبرناالسببربتناألمرركرين

علىناابظرريناالغيريةناقلينمفناازمفةنيذاؾنلر ضهنالمذهبنااذهبفنيمببدا هن

قصبئهنالمعبىةنلبع لبرهنأضعؼنعبصرن فنؿلدراسيناألشكب ناالغيريةنيا 

.ناامجميعيناالغيري

يضعتناالبريريناألمرركرينادانالمعربررينناا فنسرطرتنعلىناادرسن

االغييةنيلليرتناامبهجناايصففنالغيةن درستناامبدةناالغيرين فنادنذا هبنيمفن

.نأجؿنذا هبةنمعنإاغبءنكؿنمبنهين بررخفنمعربرينيذا ف
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: سادساــــ المدرسة الفرنسية

علىن"نارففنش رايس"ظهرتناالبريرين فن ربسبن فناألرلعربربتنارثنعمؿن

ةن"الكبف" طلرؽنمبن يصؿنإارهنجبكلسيفن فنمجبؿناألب ريليايجربةنكمبنسعىن

 فنااخمسربربتةنا كررؼنلعضنمصطلابتن ردربببدندينسيسيرةنمعندراسب هن

 فناا الرؿناابفسفةنيقدنللغتناالبريريناافربسرينذري هبن فنااس رببتنارثن

طغتنعلىنعدةنمجبالتنلمبن رهبناألدبةنيمبنكبفنلبرزانيملف بنابلب لبهنلبابسلين

البظرريناألدلرينهينرلطهبنلرفناالسببربتني لسفينااذاتناإلبسببريناا فنسبدتن فن

.ن(1) ربسبنآبذاؾ

عمؿنكليدنارففنس رايسنعلىنبقؿناامفبهرـناالبريرينإاىن ربسبةنارثن

أخذهبعفنجبكلسيفةنيذاؾن فناايالربتناام ادةناألمرركريةناا فنراؿنإارهبنهذان

ةن بب قلتناالبريرينمفن شركيسلي بكربنإاىناايالربتناام ادةن1939األخررةنسبين

األمرركريةنياس فبدنمبهبنكليدنارففنس رياسنارطلّدقهبنعلىندراسب هن

.نن(2)األب ريليايجري

                                                 
ن.125ربظرناريببردنجبكسيفةنلؤسناالبريريةناألدبنياابظرريناالبريريةن رجمينثبئرندربةنصن(-نن 1)
ن.50ةنصن2009ربظرنيائؿنسردنعلدناارارـةن لقفناالبريرين فناابقدنااعرلفةندارنااعلـنياإلرمبفنالبشرنياا يزرعةن(-نن 2)
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ي أثرن"نجبكلسيف" فنأمرركبناا قىنلعباـناالغين"نارففنس رياس" ارفنكبفن

لطررق هن فناالاثنعفنلببءاتناغيرينبظؿنثبل ينمهمبناخ لفتناالغبتن"لهني

اامبفردةةنيامبنكببتناالغين علررانعفناابشبطناارمزينائلبسبفةن بلنلدنأفنهذهن

نأسبسرينالعقؿناالشرين بعكسنعلىنمجبالتنيءاالببءاتنااثبل ين علرنعفنملبد

بشبطهناألخرىةنيمفنهببنجبءتن كرةناامزجنلرفناالاثن فناالغيربتةنياالاثن

األب ريليايجفةني فسررنااظياهرناإلج مبعرينعبدناالدائررفنعلىنأسبسناابميذجن

االغيينااثبلتةنيهذانمعببهن جبهؿنااعبمؿناا بررخفةنأينيجيدنصيرنيقياابنالن

 خضعنا أثررناازمبفةنيالنشأفناهبنلعيامؿناا طيرةنيهينبفسناال جبهنااذينأكّددهن

.نن(1)"جبكلسيفن فنمجبؿناالغيربتن

اقدناه ـنكليدنارففنس رايسنلبامابضراتناا ّدفنكبفنرلقرهبنجبكلسيفن فن

بريريرؾةنيكبفنأبذاؾنأب ريليايجربةنشدردناا أثّدرنلباملبدئناالسببريناا فنأخذهبن

رامينااعلمرّديناا فن"ااصيتنياامعبى"عبهةنكمبناس فبدنمفنك بلهن ةني أثرنلباصّد

ةنييجدن فنعلـناالغينملبدئنجدردةةنيرأىنأبهنرمكفن طلرقهبن(2)مرّدزتناألاسبرّدي

ناألخرىنألفنعلـناالغيناالبريينردرسن علىناألب ريليايجربةنيعلىنلبقفنااعلـي

                                                 
ن.21ةنصن1980ةن1 ؤادنزكرربءةنااجذيرناافلسفريناللببئريةنجبمعينااكيرتةنط(-نن 1)
ن.127ربظرناريببردنجبكسيفةنلؤسناالبريريةنةن رجمينثبئرندربةنصن(-نن 2)
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بمبنردرسهبنداخؿن االبىناا ا رينيالنر عبمؿنمعنااكلمبتنلبع لبرهبنمس قليةنيا 

.ننن(1)االبري

كمبنركزنعلىناالغينأكثرنمفن ركرزهنعلىنااكبلـنمثلمبن عؿندينسيسيرةن

إفن:ن"ةنرقيؿنارففنس رياس(2)نلبادراسيناآلبريةنياـنرهمؿنااجبببناا عبقلفياه ـ

اا عبقلفنياا زامبفنر عبرضبفنيذاؾنألفناأليؿنره ـنلأصؿناألبسبؽةن فنارفنأفن

ااثببفنره ـنلبامبطؽنااداخلفنالشفءةن با عبقلفنهيناادراسيناا بررخريةناادراسين

ااقبئمينعلىناالاثن فنأصؿناألشربءنيمكيبب هبةن فنارفنأفناا زامبفنهين

ن.(3)"االاثن فنلبرينااشفءةنأينااطلرعيناامبطقرينالشفء

قسـنارففنس رياسناا بررينإاىنثبلتني راكمفنيذاؾنادياعفنبظررينيأخرىن

مبهجريةن مفنااجبببناامبهجفنرق رحن بررخبنلبريربنردرسن زامبربن عبقلربنيرسعىن

الكشؼنعفناالبرينالنيصؼنظبهرهبةنأمبنمفناابباريناابظررين هينالنربكرنيالن

ناإلبسببريناذانأقبـن فرق هن رمبن رمكبهن جبهؿنمخ لؼناا طيراتناا فنعر  هبنااعلـي

                                                 
ن.27عصرناالبريرينمفنارففنس رايسنإاىن يكيةن رجمينجبلرنعصفيرةنصن:نربظرنادرثنكررزيرؿ(-نن 1)
ن.247اامرجعنبفسهنةنصن:نربظر(-نن 2)
:ننعف25عباـناافكرةناا ايالتن فناافكرناافلسففناامعبصرةنصن(-نن 3)

              Claud Livi Strauss. Anthropologie Structural, P 341. 
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رخصنااثبلتنياا راكمفنلرفناامج معبتنيهذهناا فرقينارستنإالن فرقينمبهجرين

.ن(1)علىنادنقياه

ذانمبنرجعببناك لهناا باري "ناافكرناام ياش"ي"ناألب ريليايجربناالبريري:ن"يا 

اا بررينااعبـن:ن سبجدهنرمرّدزنلرفنثبلثينمس يربتنال بررينيهف"نااعرؽنياا برري"ي

.نياا بررينياألب ريليايجربةنياا برريناالبريي

رر ضنارففنس ريسناا بررينااعبـةنيااذينرمثؿن برريناالشرريني طيرهبن

مبنرصبعهنااببسنمفنديفنمعر ين:نعلرناازمفةنيهينرقسـناا بررينإاىنقسمرف

ةن(2)لهةنأينعفنمعر ينلهةنيمبنرصبعهناافبلسفينياامؤرخيفنعفنيعفنله

اا بررينعبدهنرعبدن أسرسهنكلمبناكرتناألسطيرةنأيناس رجعناامبضفةنيلدؿن"ي

أفنركيفنسلسلينمفناألاداثنااميضيعريناامر لطينلمراليةنأينمرااؿنمعربيةن

رغديناضيرانآبربنمفن فبعؿناأللبرينااعقلرينااذينرقعن فنااظينلعربهبةنيمبنداـن

اامبضفنقدنأصلحنلعضنااابضرةنعلىنهذانااباينرسقطنارففنس ريسنمفن

.ن(3)"اسبلهناابظرربتناا قلردرينعفناا قدّدـنأيناا طيّدر

                                                 
ن.62ربظرنعباـناافكرةناا ايالتن فناافكرناافلسففناامعبصرةنصن(-نن 1)
ن.60ربظرناامرجعنبفسهنةنصن(-نن 2)
ن.35إدرثنكررزيرؿةنعصرناالبريرينمفنارففنس رايسنإاىن يكيةن رجمينجبلرنعصفيرةنصن(-نن 3)
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سعىنارففنس رايسناللاثنعفناأللبرينااميادةناؤلسبطررةنيركزنعلىن

ااكشؼنعفنااعبلقبتناارالطينلرفنكؿناألسبطررةنارثنشكّدلتنهذهنااعبلقبتن

ميضيعبنهبمبن فن الرلهناالبرييةنيلبا بافنكبفن الرؿناألسطيرةنعبدهنر عدىن

ةن بألسطيرةنالـنجمبعفنالمج معبتناالدائريةن(1) الرؿنمضميبهبنأينمسمّدرب هب

  مرزنللغ هبناارمزرّديناا فن مكّدبببنمفناس بلبطنمعببفناألسطيرةناامخفرّدينيعلرهن قدن

اب قؿنمفناابميذجناألاسبفنإاىنبظررين فنااقراليةنثـن فناألسطيرةةنثـنبظررين

.ن(2) فناامج معبت

ياألسطيرةنأخذتن عررفبنجدردان فندراسب هناألب ريليايجريةنارثناع لرهبن

جزءانالنر جزّدأنمفناالّدغيةنيلياسط هبنب عرّدؼنعلىناامج معبتناالدائرّدين هفن

.ن(3)اامعلرناااقرقفناليصيؿنادراسينهذهناامج معبتنأاسفندراسي

ن

                                                 
ن.31إدرثنكررزيرؿةنعصرناالبريرينمفنارففنس رايسنإاىن يكيةن رجمينجبلرنعصفيرةنصن:نربظر(-نن 1)
-30ةنصن1993ةن2عمرنمهرلؿةناالبريرين فناافكرناافلسففناامعبصرةندريافناامطليعبتنااجبمعريةنااجزائرةنط:نربظر(-نن 2)

ن.31
ن.31اامرجعنبفسهنةنصن:نربظر(-نن 3)
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أخذنارففنس رايسنملدأناافيبرـنعفنجبكلسيفةنيلبع لبرهنأب ريليايجربنقبـن

ل طلرؽنهذانااملدأنعلىناألسطيرةن بق رحن الرلهبنإاىنياداتنصغرىنالن امؿن

.ن(1)معبىةنسمبهبنلبألسطيررمبت

 عدنجهيدنارففنس رايسنلمثبلينااملبدئناا أسرسرين فناالبريريناافربسرين

هينيادةنالنمعبىناهبن فن-نيااذينأخذهنأليؿنمرةنعفنجبكلسيف– بافيبرـنعبدهن

ن ذا هبةنيالن ك سبنمعبىنإالنلعبلق هبنمعنياداتنأخرىنمثلهبنيهفنلبىن قـي

ميقفبنمشبلهبناهذانااميقؼن"نابلكبف"علىن قبلبلتن فناابلّديعفناالشريةنيقدنكبفن

ةنيقدناس فبدنكؿنمفنالكبفنيارففنس رايسنمفن(2) فندراس هنابلّديعفناافريردي

دينسيسيرةنارثناع لراناالّدغينشكبلنكلرّدبةنيلبرينقبئمينلذا هبناهبنياد هبن

اام كبملينيلعدهبناآلبفنةنياس ببداناعلـناالّدغيناالبريينأعبدنالكبفنقراءةن ريردن

ةنارثندعبنإاىن هـنملبدئن ريردن همبنصارابةنألبهنرأىنأفنأ لبعن(3)لطررق ه

 ريردنابديانعفناافهـنااصارحنال الرؿناابفسفناافريرديةن هينررىنأفنبظررين

                                                 
ن.131اريببردنجبكسيفةنلؤسناالبريريةن رجمينثبئرندربةنصن:نربظر(-نن 1)
فاين:نربظر(-نن 2) ن.اامرجعنبفسهنةنيبفسنااصّد
ن.158إدرثنكررزيرؿةنعصرناالبريرينمفنارففنس رايسنإاىن يكيةن رجمينجبلرنعصفيرةنصن:نربظر(-نن 3)
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ااغيصن فنصمرـن"نالكبف" ريردنبظررينعلمرينالن قلؿنااجميدةنارثنابيؿن

.ننن(1)اا الرؿناابفسفةنلدراس هنابلّدشعيرنياارغلبتنياإلالبطبتناامخ لفي

ةن"الكبف"إفناك شبؼناابلّدشعيرنمفنقلؿن ريردنرعدنإبجبزانعظرمبناسبن

هذانمبناـنردركهنمفنأ يانلعدهةنذاؾنألفناالّدغينعبدهةن امؿنمعبفنالنرمكفن

"ن فسررناألابلـ"الشعيرنأفنرعلرنعبهبةني لقىندائمبن فناابلشعيرةني فنك بلهن

نالـةنيااالـنبصةنياابصنر كيفنمفنعدةنجمؿةنر يصؿن ريردنإاىنأفناابلشعي

.ن(2)يلبا بافنمفناغي

يقدن ادّدثنعفنمدىنأهمريناالّدغين فناا ّدالرؿناابفسفةن هفنعبدهنمس قلّدين

عفنمس عملرهبةنيااكبلـنبفسهنالنمكبفناهنلرفناافردنياغ هةنيهذانمبنقبدهنالادرثن

.ن(3)عفناغيناابلّديعفناا فناع لرهبةنهفناألخرىةنلبرينمس قلينلذا هب

ياابلّديعفنعبدهةنرمثؿنبفسهنمفنخبلؿناااركبتةنيمبنر سرّدبنمفنمعببفن

مفنيراءنااكبلـةن بامالؿناابفسفنرس بلطن الربل هنمفنااطررقيناا فنر كلـنلهبن

.ن(4)اامررضةنأكثرنمفنكبلمه

                                                 
ن.22عمرنمهرلؿةناالبريرين فناافكرناافلسففناامعبصرةنصن:نربظر(-نن 1)
ن.23اامرجعنبفسهنةنصن:نربظر(-نن 2)
ن.161إدرثنكررزيرؿةنعصرناالبريرينمفنارففنس رايسنإاىن يكيةن رجمينجبلرنعصفيرةنصن:نربظر(-نن 3)
ن.157-156اامرجعنبفسهنةنصن:نربظر(-نن 4)
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عنهذاناإل ّدجبهناالبريينااجدردنااذّدينا ّدلعهنكؿنمفن  فن"نالكبف"يقدنشجّد

ةنعلىن"مرشبؿن يكي" فندراس هنالمج معبتةن"نيارففنس رايس"دراس هنابلّدشعيرةن

ناابسؽنألفن اا طلّدعنالدرؿنالفلسفيناا قلردرينارثنعمؿنعلىن يجرههبنباينمفهـي

اامعبىن ايؿنمعناالبريررفنإاىنمجردنأثرنرطغينعلىنااسّدطحةن بإلبسبفنارسن

ةن(1)هيناام كلـنداخؿناابسؽةنلؿناالغينهفناا فن علرنعفنبفسهبنلبفسهب

يااخطببنعبدهنسرريرةنمفنديفنذاتةن هينالنردرسهنعلىنأبهنعببصرن امؿن

ةنلؿناه ـنلدراسينمخ لؼنااعبلقبتنااقبئمينلرفنعببصرن(2)دالاينأسس هبنااذات

ياافلسفينمعهن  مردنعلىن قباردهبنيمع بدهبني هجرنمفبهرمهبنياغ هبةن.ن"(3)اابسؽ

ي  خلىنعلىنأسبارلهبن ربزؿناافرلسيؼنيرق اـنااسجيفنياامس شفربتنيااثكببتن

 فيكينسبءؿنمبناـنرعهدهن.نااعسكرريةنم سبئبلنعفناقرقينمبنرادثنلداخلهب

كأبّدببنلهن...ناافكرناافلسففنااسّدبلؽنةنارطرحنميضيعبتنااجبيفنيااجررمينيااجبس

 فنعبلقين-ننلبع لبرهبنبشبطب–ررلطناافلسفينلكؿنمبنهينارسن لسفينيرجعلهبن

.نن(4)"ملبشرةنمعناابل لسفي

                                                 
ن.28عباـناافكرةناا ايالتن فناافكرناافلسففناامعبصرةنصن:نربظر(-نن 1)
ن.26اامرجعنبفسهنةنصن:نربظر(-نن 2)
ن.25اامرجعنبفسهنةنصن:نربظر(-نن 3)
ن.34-33ناامرجعنبفسهنةنصن(-نن 4)
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بمبناس بكرنسرطرةنااذاتةنرقيؿن يكي :ناـنربكرن يكيناا بررينمفندراسب هنيا 

ارسناخ فبءناا بررينلؿنابقراضنذاؾنااشكؿنمفناا بررينااذينكبفنرارؿنضمببن"

.ن(1)"يلرمّد هنإاىناابشبطناا ركرلفنالذّدات

يهكذاناخ رقتناالبريرينجمرعنمجبالتناامعر يناإلبسببريةنيعر تنقليالن

.نعبدنمعظـناامفكررفنياالباثرفنأمثبؿنارففنس رايسني يكينيالكبفةنيريالفنلبرت

.ن بالبريرينا جبهنعبـنا أكردنطغربفناالبرينعلىنااذات

                                                 
ن.26ةنصن1986مرشؿن يكيةنافرربتناامعر يةن رجمينسباـنربقيتةناامغربن(-نن 1)
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: جهود روالن بارت- 1

إفنأهـنمبنمرزنريالفنلبرتنهينمسبرهةن هينببقدنيكب بنيأدربنيمل كرن

اآلراءنياأل كبرةنيصاب فنرسبريةنيمه ـنلدراسينااثقب ينااشعلريناافربسريةنيرائدن

اللبريرينااسرمريايجرين فن ربسبةنيقدنكبفنلبرتن خيرانلمسبرهةنيهذانمبنعلرنعبهن

.ن(1)"ريالفنلبرتنلقلـنريالفنلبرت" فنك بلهن

 قلّدبنلبرتنلرفناايجيدرّدينياامبركسرّدينياالبريرّديةنيعلـناالّدغيةنياابّدقدناابّدصفةن

يالطن يركّدزنعلىناغيناابّدصيصةنيذهبنإاىنألعدنمفنذاؾةن لاثنعفناارّد

اابلّدعقبلبرينياابلّدمبطقريناا فن رلطنلربهبةنكمبنسعىنالكشؼنعفنكؿناأل كبرن

نااخبطئيةنيعمؿنعلىنلببءن صيّدرنشبمؿن  كبمؿن رهنكؿنتياإلردريايجرب

.ن(2)األعمبؿةنيذاؾنمفنخبلؿناالّدغيناامس خدمين فنااك بلي

يقدنكبفنمبهجهناادّدراسفنبقدربةنارثنابيؿنلببءندراسب هنابطبلقبنمفن

األعمبؿنااادرثيناربقدنمفنخبلاهبناألدبنااكبلسركفةنكمبنسعىنإللرازنعبلقين

األشكبؿنلبا برريةن هينالنرس لعدناا ّدبررينمفندراسب هةنكمبنأبّدهنالنررلطهن

لبامضبمرفنةنياا ّدبررينعبدهنأبياعنةن هببؾن برريناللبربتنةني برريناؤلشكبؿن

                                                 
ن.182-181اريببردنجبكسيفةنلؤسناالبريريةن رجمينثبئرندربةنصن:نربظر(-نن 1)
ن.178إدرثنكررزيرؿةنعصرناالبريرينمفنارففنس رايسنإاىن يكيةن رجمينجبلرنعصفيرةنصن:نربظر(-نن 2)
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ي بررينالك بلبتةنيرجبنأفنالنبهمؿنهذهناألبياعنألفنإهمباهبنرعدنإهمبالنالزمفن

ةنرقيؿن(1)ااذينيجدتن رهةن هفن  فبعؿنمعناا ّدبررينااعبـناكبهبنالن ذيبن ره

هببؾن برريناؤلشكبؿنياللبربتنيالك بلبتةن برريناهنزمبهن:ن"نريالفنلبرت

 بررينم عدّددنرابيؿناالعضنأفن:نااخبصةنأينعلىناألصحناهنأزمب هنااخبصي

.ن(2)"ر جبهله

ةنيخبصينبظر هنالّدغين"دينسيسير" بثرنلبرتنلبامفبهرـناا فنأ ىنلهبن

يدراس هنالعبلقينلرفناالغينياس خدامهبناافعلفةن قدنلاثنلبرتنعفنهذهنااعبلقين

اام يسطينعبدندراس هنالمكبفنااصبمتنااذينر ياجدنلرفنااكلمبتن كأبهنر كلـن

نأفناالغينمجميعينمفناا علرمبتن:ن"ي فن عررفهنالغينرقيؿ.ن(3)يرصمتنمعب معلـي

يااعبداتناامش ركينلرفنكؿنااك ّدببن فن  رةنمبةنمعبىنذاؾةنأفناالغينمثؿنطلرعين

نجمرعهبنعلرنكبلـنااك ّدببنلديفنأفن عطرهةنمعنذاؾةنأينشكؿةنيلديفن  مرّد

                                                 
ن.25-24عمرنمهرلؿةناالبريرين فناافكرناافلسففناامعبصرةنةنصن:نربظر(-نن 1)
ةنصن1985ةن3ريالفنلبرتةناادرجينااصفرنالك بليةن رجمينمامدنلرادةةنااشركيناامغرلرينالببشررفناام ادرفةناارلبطةنط(-نن 2)

ن.11
ن.180إدرثنكررزيرؿةنعصرناالبريرينمفنارففنس رايسنإاىن يكيةن رجمينجبلرنعصفيرةنصن:نربظر(-نن 3)
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إبهبنلمثبليندائرةنمجرّددةنمفناااقبئؽنيخبرجهبن قطن لدأن  رسبن:نا ىنأفن غذّدره

د .ن(1)"كثب ين عؿنم ياّد

يهفنمزرجنمفنااعبداتنياإلع قبداتنياأل كبرنااسّدبئدةن فنمارطنااكب بن

ةنرس عملهنااكب بنكأداةن"بظبـنالمعببف"ياال جبهبتناالج مبعريةن هفنعلبرةنعفن

.ن(2)ال علررنلدؿنأفنرس عمؿناغينخبصينلهةن هفن  اكـن فناإللداعناألدلف

أمبناابّدصنعبدنلبرتن هينعلبرةنعفنبسرجن  ياّددنداخلهناأل كبرةني  يادن

معببفن صبعهبناغيناابصنارثن ضرعنااذاتنيسطنهذاناابسرجنمفنااعبلقبتن

ةنياس ببداناملدأناالذّدةنرصلحناابّدصنعبدنلبرتنقبلبلنال ّدجدردنلصيرةنالن(3)ااداخلرّدي

رس طرعنااجمرعنأفنرشهدنلأفناذةناابصنغررنأكردةن:ن"بهبئريةنرقيؿنلبرت

اااصيؿةن بلنشفءنرؤكدنأفنهذاناابّدصنلعربهنسيؼنرلذّدناببنمرّدةنثببرّديةن هفناذّدةن

ن أ فن ّـد قبللينال ّدف رتةن  الّدؿنلبامرزاجنيااعبدةنيااظّدرؼةنهفناذةنهشّديةنيمفن 

                                                 
ن.33ريالفنلبرتةناادرجينااصفرنالك بليةن رجمينمامدنلرادةةنصن(-نن 1)
اادارنااعرلرينالك ببةنارلربةن-ندراسبتنم رجمي-نمافناادرفنصلافةناابقدناألدلفنااادرثنلرفناألسطيرةنيااعلـةن:نربظر(-نن 2)

ن.78ةنصن1988
ن.62ريالفنلبرتةناذةناابصةن رجمين ؤادنصفبنياااسرفنسلابفةنصن:نربظر(-نن 3)
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اس اباينااادرثنعفناابّدصنمفنيجهينبظرنااعلـناايضعفةن بابّدصنرخضعن

.ن(1)"االذّدةنمفنارثنهفنملدأنبقدي:ناقضبءنهينقضبءنااعلـناابّدقدي

ايةنالنرارؿنإاىن كرةنمادّددةةنلؿنرع لرهنمف يابةن  بابصنعبدهنقيّدةنم ايّد

ؿنإاىنكب ب رقلؿنعدةنقراءاتنيااقبرئنعبدهنر ايّد
ةنيمفناأل كبرناا فن ركتن(2)

ن(3)أثرهبنااياسعنعلىناابقّدبدناع لبرهنالقراءةنشكؿنمفنأشكبؿنااك بلي ةنيمفهـي

ااك بلينهفن:ن"ااك بلينعبدهن ايّدؿنمعناازّدمفةنيهذانمبنرظهرنمفنخبلؿنقياه

إبهبناغين:ناسببف-ميضيعنسيسريايجفنيعلىنأينابؿنهفنميضيعنسيسري

خبصيناعشررةنأين ئينمثقفيةناغيناج مبعريةنيمفن ـن هفنيسرطةنعلىنمس يىن

راهببن.نااعشبئرةنلرفناالغينلبع لبرهبنبسؽنأميةنيلرفناألسليبنلبع لبرهنبسؽنذات

ن–سأسمّدفةنلكرفرينأصحةن لؾنااك بلينلباك بلينااعميمريةنذاؾنألفنااك بلين

أمبنااك بلين فناابظررينااجدردةةن إبهبن أخذن.نغبئلينعبهب-نلمعببهبناااباف

لبألارىنمكببينمبنكببتنأسمرهناألسليبةن فناامعبىناا قلردينكبفناألسليبن

نبذهبنإاىنألعدنمفنذاؾ...ررجعببنإاىنأرابـنااملفيظبت ارستنااك بلين:نياارـي

ةنلؿنهفن(كمبنكبفنرشررنإاىنذاؾناامعبىنااقدرـناؤلسليب)اغينخبصينشخصرين
                                                 

نن.53ريالفنلبرتةناذةناابصةن رجمين ؤادنصفبنياااسرفنسلابفةنصن(-نن 1)
ن.297-296صبلحن ضؿةنلبلغينااخطببنيعلـناابصةنصن:نربظر(-نن 2)
ن.219-218ةنصن1980مجلينأقبلـةنااعددنااابدينعشرةندارنااجباظةنلغدادةن:نربظر(-نن 3)
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اا لفظنااذينمفنخبلاهن خبطرنااذاتنلببقسبمهبنعفنطررؽناا ش تنياالر مبءن

.ن(1)..."جببلبنعلىناايرقيناالرضبء

أخذتنااك ببنعبدنلبرتنعدةنمفبهرـةن قدنعرّد هبنعلىنأبهبنيسرطنلرفن

االغينياألسليبةنثـن راجعنعفنرأرهنهذانيسمّدىنهذهناألخررةنلباك بلينااعميمريةن

ؿنلعدنذاؾنإاىنرمزنال ش ّدتن ي ايّدؿنمفهيمهبنإاىناألسليبنلمعببهناا قلردينار ايّد

.نيال عبدنااذّداتنعفناامركز

يهكذاناب قؿنلبرتنمفن كرةنألخرىةنيار لطناسمهنلبالبريرينارثنعرّدؼن

اابّدصنيااك بلينيااقراءةنةني ادّدثنعفنميتناامؤاؼنةنيميتناامؤاّدؼنالنرعبفن

بمبنإزاا هنعفناامركزنألفنيظرفينهذاناألخررةن ب هفنلإبهبئهن اذ هن مبمبنيا 

هنا لدأنمهمينااقبرئ .ننابصّد

ن

ن

 

                                                 
ن.23-22نريالفنلبرتةندرجينااصفرنالك بليةن رجمينمامدنلرادةةنصن(-ن 1)
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: الجممة/الّنص-    أّوال 

، "نص"ىناؾ اختالؼ شديد بيف مختمؼ االتجاىات في تعريؼ مصطمح 

حيث ال يوجد تعريؼ متفؽ عميو بيف الباحثيف في عمـ لغة النص واختمفت رؤيتيـ 

لو، كؿ حسب منطمقاتو النظرية، وخمفياتو المعرفية، وخصوصياتو النفسية 

. واالجتماعية التي تميزه عف غيره

إف كالما ما ال يصير نصا إال داخؿ ثقافة : "...يقوؿ عبد الفتاح كيميطو

، فممثقافة دورىا البالغ، وأىميتيا القصوى في االرتقاء ببعض الكتابة إلى (1)"معينة

درجة النص، وبالنزوؿ بأخرى لتجعميا دوف ذلؾ، فما يعتبر نصا في ثقافة ما، قد 

. ال يعتبر كذلؾ في ثقافة أخرى

إف تحديد النص بيذا المفيـو يحيؿ إلى أف الحوار اليومي والمكالمة الياتفية، 

واإلعالنات المكتوبة عمى واجية المتاجر، أو المكتوبة في الصحؼ ال تعتبر 

نصوصا فكونيا تشكؿ جممة، أو مجموعة مف الجمؿ شفوية كانت أو مكتوبة ال 

، يقوؿ عبد (2)يكفي، حيث ال بد أف تحكـ عمييا ثقافة معينة وترفعيا لمرتبة النص

نضاؼ إلى المدلوؿ المغوي مدلوؿ آخر، مدلوؿ االعممية تتـ إذا : "الفتاح كيميطو

                                                 
 .13بيروت، ص - دار الطميعة- دراسة بنيوية في األدب العربي- األدب والغرابة:  عبد الفتاح كيميطو(-  1)
 .25ص - قراءة بنيوية- ينظر مصطفى السعدني، المدخؿ المغوي في نقد الشعر(-   2)
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ثقافي يكّوف قيمة داخؿ الثقافة المعّينة، الاّلنص يذوب في المدلوؿ الّمغوي ، وال 

ينظر إليو مف ىذه الّزاوية، أما الّنص فإنو يتمّتع بخاصيات إضافّية، أي بتنظيـ 

. (1)"فريد يعزلو عف الاّلنص

ولكي تتحّوؿ أي كتابة إلى نص، ال بد مف تدوينيا، وال بد أيضا مف طبعيا، 

. ألنيا الصفة األساسية المميزة لمّنص عف الخطاب

قد يتطابؽ الّنص مع جممة واحدة، وقد يتعداىا لكتاب بأكممو، إال أنو يستقؿ 

البحث عف ائتالؼ المعنى بيف "ويتميز بمفيومو عف مفيـو الجممة ويتخطاه إلى 

التراكيب داخؿ االستعماالت المغوية، واإلشارة إلى عممية الفيـ والتأثير والكشؼ 

عف الروابط الداخمّية في النص، والروابط الخارجية خارج النص، والربط بيف 

بمومفيمد وتالميذه " برينكر"، ويخالؼ (2)"التراكيب، وعوامؿ حقيقية وعوامؿ محتممة

 حسب –في اعتبارىـ الجممة أكبر وحدة لغوية في الّتحميؿ والوصؼ، حيث تناوؿ 

عناويف الصور وتركيب النداء : العالمات، وجعؿ بعضيا نصوصا مثؿ- سوينسكي

ولـ يتحدث عف المتواليات الجممية، ورفض أف يكوف النص جزءا ألي وحدة ....و

                                                 
 .14األدب والغرابة، ص :  عبد الفتاح كيميطو(-   1)
 
 .98سعيد حسيف بحيري، عمـ لغة النص، ص (-   2)
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-  حسب صالح فضؿ–تتفاعؿ فيو المغة . (1)أخرى بؿ اعتبره أكبر وحدة لغوية

وتتمّيز عف لغة اإلتصاؿ، حيث يعمؿ عمى بنائيا مف جديد ضمف حركة تركيبية 

ألف اتساعيا ال عالقة لو بالشكؿ، . واسعة ليا حجـ لكنيا دوف عمؽ وال سطح

، ال يتحدد النص إال بانغالقو (2)ويصبح ال حدود لو كمما حدنا عف لغة االتصاؿ

عمى نفسو، فيو ال يكوف نسقا مطابقا لمنسؽ المساني بؿ تربطيما عالقة تجاور 

نما باكتمالو وانغالقو عمى نفسو، وفكرة (3)وتشابو ، كما ال تتحدد قيمتو بطولو وا 

، تحيؿ إلى اكتفائو ببنيتو المتشكمة مف عالقات داخمية "انغالؽ النص عمى نفسو"

. مستقمة عف الظروؼ الخارجية وال تعني إطالقا عدـ قبولو لقراءات متعددة

ميما صغر حجـ النص، يبقى وحدة كمية مترابطة األجزاء، ال تقاس وحدتو 

نما بمدى التالحـ الداخمي ألبنيتو الكبرى، وتبقى الجممة ذات داللة  بمدى طولو، وا 

. جزئية فيو، ال تتحدد إال بمراعاة دالالت الجمؿ السابقة والالحقة ليا

ال يمكف الحكـ عف جزئيات النص في استقالليا، ألنيا ال تكتسب قيمتيا إال 

داخؿ البنية بينما يمكننا ذلؾ مع الجمؿ ألنيا تستقؿ بداللتيا الجزئية وىو المفيـو 

                                                 
 .100ص .ينظر سعيد حسف بحيري ، عمـ لغة الّنص (-   1)
 .296ينظر صالح فضؿ، بالغة الخطاب وعمـ النص، ص (-   2)
 .110-109ص ،ينظر تريفيتاف تودوروؼ ، العالماتية وعمـ النص، ، ترجمة منذر العياشي (-   3)
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نما تساىـ بقية " فاينريش"الذي قّدمو  لمّنص، فمفيـو الجممة ال يحّدد في ذاتيا، وا 

. الجمؿ في تحديده، ألف المعنى يتحدد ويكتمؿ في النص ككؿ

ال يتساوياف، رغـ عالقات التبادؿ  الجممة بالنص، كما أنيما ؿال تستبد

المحورية التي تربطيما، فممّنص طبيعتو الخاّصة التي تتطّمب وحدات الجممة مف 

. (1)الناحية النحوية عمى األقؿ، رغـ كونو ال يتطابؽ مع الجممة إال بشكؿ استثنائي

ال خالؼ حوؿ صعوبة تحديد مفيومي الجممة والّنص ، وذلؾ منذ ظيور 

عمـ لغة النص في الستينات ، وقد تعدت ىذه الصعوبة حدود الفصؿ المقولي أو 

المفيومي بينيما، لتشمؿ إمكانيات التحميؿ القائـ عمى أساس وحدة الجممة، وىؿ 

يتحقؽ التحميؿ النصي ويكتفي بنتائج التراث النحوي السابؽ، أـ ال بد مف وضع 

مفاىيـ جديدة تشمؿ عناصر لغوية وغير لغوية كذلؾ، لـ يتـ التعرض ليا بالدراسة 

. (2)في نحو الجممة

يتفؽ أغمب المسانيف عمى أف دراسة لغة النص لسانيا، ال يمكف عمى 

اإلطالؽ أف تتعدى حدود الجممة، لما ىو خارج عنيا، باعتبارىا أكبر وحدة قابمة 

لموصؼ نحويا، ولكوف المسانيات الحديثة تنطمؽ في وصفيا مف العالقة المغوية، 

                                                 
 .123-122ينظر سعيد حسف بحيري، عمـ لغة النص، ص (-   1)
 .121ينظر المرجع نفسو ، ص (-   2)
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لتصؿ إلى ما تتشكؿ منو مف وحدات صغرى تعرؼ غالبا بالفونيمات، وفي 

حدودىا تسيؿ عممية الكشؼ عف طبيعة النص، بإظيار عمؿ البنى الجممية داخؿ 

. (1)تسمسميا النصي

نسقا ذا داللة إيحائية، ذلؾ ألنو يعد ثانيا بالنسبة "يمثؿ الّنص عند ىممسمؼ 

. (2)"إلى نسؽ آخر لممعنى

فيو يطمؽ مصطمح النص عمى الوحدة الشاممة لسمسمة لسانية غير محدودة، 

. (3)والتي يحيؿ نسقيا لسالسؿ لغوية أخرى ال تنتيي

فقد اعتبر الجممة أكبر مقولة لغوية، كما حصر النحو التوليدي " بمومفيمد"أما 

. (4)التحويمي، الكفاءة المغوية التي تتطمب وصفا توليديا في القدرة عمى إنتاج الجممة

بني النحو التوليدي الداللي لمنص عمى األفكار الجوىرية لتشومسكي، 

مراعاتو  لعناصر داللية لـ تراع في مختمؼ ووخاصة بعد إدخالو لمجانب الداللي، 

. أشكاؿ التحميؿ في صورتو األولية

                                                 
 .132ينظر سعيد حسف بحيري، عمـ لغة النص، ص (-   1)
 .110 تزيقتياف تودوروؼ ، العالماتية وعمـ النص، ، ترجمة منذر عياشي ،ص (-  2)
 .296ينظر صالح فضؿ، بالغة الخطاب وعمـ النص، ص (-   3)
 .121ينظر سعيد حسف بحيري، عمـ لغة النص، ص (-   4)
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رغـ الحذر الشديد في إضافات تشومسكي نفسيا، نجد أتباعو قد توسعوا 

. توسعا كبيرا في طرؽ الوصؼ والتحميؿ، إال أف تطويراتيـ لـ تتعدى حدود الجممة

لقد القت فكرة الفصؿ بيف البنيتيف السطحية والعميقة قبوال كبيرا لدى عمماء 

يستخدـ في " فندايؾ"إال أنيـ اختمفوا في كيفيات تطويرىا، حيث نجد " لغة النص"

تحميمو لمنص أبنية تظير عمى سطح النص بمفيـو األبنية النحوية الصغرى، وأبنية 

أف يالئـ في " درسمر"وحاوؿ -  محورية كبرى–عميقة تجريدية، وىي أبنية داللية 

تفريقو بيف الربط النصي ومختمؼ أوجو الترابط النحوية التي تظير عمى سطح 

النص، مف جية، وبيف التماسؾ النصي لمبنية الداللية المحورية والمفاىيـ 

. (1)والعالقات األساسية في النص، مف جية أخرى

 لكونيا أكبر وحدة – اىتمت القواعد التوليدية التحويمية بدراسة الجممة 

حيث تعيد تشكيؿ األبنية العميقة وتحوليا طبقا لألساس التوليدي إلى أبنية - نحوية

سطحية، مف خالؿ قواعد التحويؿ، وفي الوقت نفسو سعت عدة دراسات نصية مف 

منظور داللي إلى إبراز أفضمية نحو النص عمى نحو الجممة وتطوير قواعد 

                                                 
 .132ينظر سعيد حسف بحيري، عمـ لغة النص، ص (-   1)
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التماسؾ، ونقؿ أفكار تشومسكي التي عممت عمى فصؿ البنيتيف السطحية والعميقة 

. (1)دالليا- وتطبيقيا عمى النصوص، وسعت إلى وصؼ النصوص وصفا توليديا 

بناء عمى ما سبؽ يمكننا القوؿ أف الّنص يختمؼ عف الجممة، فيو بنية 

نما بمدى تماسكيا، وتبقى الجممة جزء  مترابطة األجزاء، ال تحدد بمدى طوليا، وا 

. منيا ترتبط بما قبميا وما بعدىا مف جمؿ

                                                 
 .134ينظر سعيد حسف بحيري ، ص (-   1)
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 : المغة/ ثانًيا ــــ     النص 

لمعمؿ األدبي عند البنيوييف، كيانو الخاص وجوىره الداخمي، الذي يستقؿ 

 ةبذاتو عف كؿ االحتماالت، واالفتراضات الّسابقة، بكؿ أنواعيا النفسية واالجتماعي

، ويبني وجوده بشبكة مف العالقات الدقيقة والمعقدة في نفس الوقت، ....والفكرية و

وىذه الشبكة ىي التي تجعؿ مف العمؿ األدبي عمال أدبيا، وبيا تتجمى أدبية 

 وتعد المغة المادة الوحيدة التي يحقؽ عبرىا النص وجودة، باعتبارىا .(1)األدب

نظاما مف اإلشارات يعمؿ عمى خمؽ عالقات مختمفة في النص، فيي مادة جاىزة، 

النص : يقوؿ كماؿ أبوديب. (2)نظاميا رمزي، تعمؿ وفؽ آلية مسجمة سمفا في المخ

عالقة بيف مكونات ال سبيؿ إلى تأمميا أو االستجابة ليا إال في "....ىو عبارة عف 

. (3 )...."تجّسدىا المغوي ألنيا ال تفصح وال تنكشؼ إال عبر ىذا التجّسد

إف ىذه الّمغة، لغة الّنص األدبي تنسجـ وفؽ مبادئ لسانية خاصة، ووظائؼ 

مختمفة عف وظائؼ المغة التواصمية، فيي منحرفة عف لغة االتصاؿ اليومي 

تحكميا طاقات إيحائية، ضمف نظاـ مفتوح، يقؿ فيو التصريح، حيث يوظؼ األدب 

المغة توظيفا جماليا، وليس توظيفا اتصاليا، وال يستبعد أي نوع مف أنواع التجربة 
                                                 

 .138، ص 1984 ،1ينظر شكري عزيز ماضي، محاضرات في نظرية األدب، دار البعث ، ط(-   1)
 .10، ص 1987، 1في القوؿ الشعري، دار توبقاؿ لمنشر، المغرب، ط: ينظر يمني العيد(-   2)
 .19، ص 1987، 1لبناف، ط- ـ، بيروت. كماؿ أبو ديب، في الشعرية، مؤسسة األبحاث العربية ش(-  3)
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" مازف الوعر"يصؼ . اإلنسانية، وفي نفس الوقت ال يقؼ عمى أي واحد منيا 

الّمغة األدبية بالمنحرفة، والبعيدة عف لغة االتصاؿ اليومي، فيي عنده أكثر حذرا 

في التعبير، وأكثر وعيا وقصدية، وتتميز بالخيالية التي تحطـ نطاؽ المغة، وتتعداه 

، يقوؿ (1)، فاألدب يستعمميا استعماال جماليا ال اتصاليا"فوؽ المغة"لما وراء المغة 

فضال عّما يحممو مف دالالت أّولية تمّثؿ بنية –الّنص : "...عبد السالـ المسدي

أصبح في صياغتو دليال جديدا مّتصال بنظاـ إبالغي آخر غير الّنظاـ - مضمونو

وىكذا يكوف الّنص ناطقا بمحتواه ومشيرا بييئتو العامة كما لو كاف . الّمغوي البسيط

ذلؾ الّنص إنسانا يتحدث بمسانو، ويزاوج كالمو بإشارات عف طريؽ غمزات العيف 

أو تقاسيـ الوجو أو أسارير الجبيف، أو حتى حركات اليديف، ولكف ال ليردد نفس 

نما ليقوؿ بالحركة شيئا آخر غير ما  المعنى المقصود كما يقع في جؿ األحياف، وا 

. (2)"ىو بصدد قولو بالكالـ

تطرقت حمقة براغ لمغة األدبية، ورأت أف صياغتيا ال تتقيد بالشروط 

السياسية واالجتماعية واالقتصادية والدينية، فكميا عوامؿ خارجية، واعتبرتيا متميزة 

بفضؿ الدور الذي تقـو بو، فيي أكثر انتظاما وأكثر معيارية ألنيا تعّبر عف الحياة 

                                                 
 .131ينظر مازف الوعر، دراسات لسانية تطبيقية، ص (-   1)
 .39 ، ص 1983 ،1 عبد السالـ المسدي، النقد والحداثة، دار الطميعة لمطباعة و النشر ،بيروت ،ط(-  2)
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.... كما أف رفض البنيوييف لمتفسيرات النفسية واالجتماعية و. (1)الثقافّية والحضارّية

لألدب، ال يعني اعتراضيـ عمى دراسة ىذه العمـو لو، كما تدرس أي حقيقة 

إنسانية، بؿ يرفضوف أف تكوف بمثابة معيار جمالي لمعمؿ األدبي، ألنيا في 

دراستيا لمغة النص ستغفؿ طابعيا الجمالي الذي يمّيزه عف األعراض المرضية 

. (2)والوثائؽ الشخصّية

بيذا التصّور، يتحّرر الّنص، ويستقؿ بعالمو الجديد الّذي تحكمو عالقات 

داخمية مستقمة تماما عف كؿ العوامؿ الخارجية بأنواعيا االجتماعية والسياسية 

ويبقى في ىذه الحالة ممّيز ببنية مفتوحة تقبؿ قراءات ... واالقتصادية والدينية و

 تعّدد القراءات، عنصر الخياؿ في النصوص األدبية الذي ءعديدة، ولعؿ الّسر ورا

. يعمؿ عمى فصؿ الداؿ عف المدلوؿ األصمي وربطو بمدلوؿ مختمؼ تماما

إف النص األدبي، نتاج لغوي متمّيز، يختمؼ عف سائر الخطابات التي 

نصفيا عادة بالدينية أو التاريخية أو الصحفية أو التعميمية وغيرىا، كما يختمؼ عف 

الخطاب اليومي الذي نستعممو، فيذا األخير لغتو شفافة ومباشرة، ألف المتكمـ 

يستعمؿ الكممات لنقؿ صفات عنيا أو لمقاربة األشياء والتعّرؼ عمييا، أما األديب، 

                                                 
 . بتصّرؼ47ينظر جاف ايؽ تادييو ، النقد األدبي في القرف العشريف ، ترجمة منذر عياشي ،ص (-   1)
 .314ينظر صالح فضؿ، نظرية البنائية في النقد األدبي، ص (-   2)



النص من منظور بنيوي   :                                   الفصل الثاني
 

 123 

فيبتعد عف لغة االتصاؿ، وال يقؼ عند حدودىا، ألّف ىدفو ال يكمف في مقاربة 

 في حد ذاتيا، وال معالجة الكممات مف حيث ىي إشارات ألشياء أخرى، بؿ ءاألشيا

يتعداه لتناوليا مف حيث أنيا تخمؽ في خطابو عالما صغيرا خاصا بيا، وتكتسب 

. (1)حياة خاصة بيا

يعمؿ الخطاب األدبي عمى مستوييف مختمفيف وىنا يكمف الفرؽ بينو وبيف 

. سائر الخطابات التواصمية

يعمؿ بطريقة غير شعرية، أي غير فّنية، فيتساوى مع بقية الخطابات - أ

أو )األخرى، وذلؾ بناء عمى قاعدة لسانية عامة ترجع التغيرات لممضموف 

، ومف ىذا المنظور العادي يتضمف الخطاب أمورا ممموسة، يتمقاىا (المحتوى

. السامع الذي يدرؾ جيدا أف ىذا المنظور ال يشكؿ جوىر الخطاب وال روحو

األوؿ : ولكوف الخطاب األدبي يعمؿ عمى مستوييف في نفس الوقت- ب

عادي، والثاني سيميائي، وبناء عمى المستوى الثاني، وبغض النظر عمى 

مف جية : "(2)المضموف المرجعي يتشكؿ المضموف الذي ينتمي إلى عالـ مزدوج

ىناؾ عالـ النص األدبي ذاتو الذي يكوف مرجعية خاصة، ومف جية أخرى ينتمي 

                                                 
 .17-16ينظر جورج مولينيو ، األسموبية، ترجمة بساـ بركة، ص (-   1)
 .18- 17ينظر المرجع نفسو ، ص (-   2)
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 الثقافي الذي يكوف –ىذا العالـ الخاص إلى حقؿ جماعي أكبر ىو العالـ الجمالي 

".   (1)مشتركا بيف أفراد المجتمع

إف الكاتب عند بارت ال يبدأ عممو بماّدة جديدة أو بإنتاج لغتو الخاّصة بو 

نما يستعمؿ الّمغة التي تسيطر بدرجة قصوى عمى اإلنتاج األدبي لكونيا تشّكؿ  وا 

نظاما مسّبقا لممعاني، فيي عنده مزيج مف العادات واالعتقادات واألزياء والثقافات 

يصنع األدب مف الّمغة مف الماّدة الّتي : "، يقوؿ بارت(2)السائدة في محيط الكاتب

كانت تحمؿ المعنى حيف استحوذ عمييا األدب، يجب أف ينحشر األدب في نظاـ 

ف كاف ليذا الّنظاـ عمؿ األدب نفسو . (3)"التواصؿ: لـ يوضع لو ، وا 

وترا حساسا، -  عنده–، حيث لمس عمـ المغة "بدي سوسور" "بارت"تأثر 

واىتـ بالعالقة الّرابطة بيف المغة واستخداميا الفعمي، فبحث عف ما يشابو ىذه 

المتغير والثابت عمى السواء الذي يتوسط : العالقة، وىو يدرس المكاف الصامت

ىذا المكاف الّصامت الّناطؽ في نفس . (4)بيف الكممات كأنو يتكمـ ويصمت معا

الوقت يجعؿ الّمغة معّبرة عف ذاتيا، ويحّوؿ القارئ إلى مؤلؼ انطالقا مف مبدأ 

                                                 
 .18 جورج مولينيو ، األسموبّية ، ترجمة بّساـ بركة ، ص (-   1)
 .80-79 والعمـ ، ص ةينظر محي الديف صبحي، النقد األدبي الحديث بيف األسطور(-   2)
 .79 المرجع نفسو ، ص (-   3)
 .180ينظر اديث كيرزويؿ، عصر البنيوية مف ليقي سترواس إلى فوكو، ترجمة جابر عصفور، ص (-   4)
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كذلؾ شأف الّنص يبعث فيَّ لّذة أحسف إذا ما تمكَّف ": "...روالف بارث"يقوؿ . الّمذة

مف أف يجعمني أنصت إليو بكيفية غير مباشرة، إذا ما دفعني، وأنا أقرؤه، إلى أف 

فمست بالضرورة مأسورا بنص المذة، قد . أرفع رأسي عالّيا وأف أسمع شيئا آخر

. (1 )...."يكوف فعمو خفيفا، معقدا، دقيقا

تتطمب الكشؼ عف - عبد السالـ المسدي–إف دراسة المغة فيما يراىا 

العالقات الرابطة بيف التعبير والتفكير، فيي ال تقـو عمى اكتشاؼ الّروابط بيف 

ّنما ال بّد مف الّنظر في الّتعبير والفكرة معا . (2)الّرموز الّمسانية فحسب، وا 

كما يشكؿ الّنص األدبي عنده ماّدة لغوية متكاممة تنسب إلى صاحبيا مف 

حيث أّنيا كالـ مبثوث، وتنفصؿ أدبيتيا عنو لكونيا تنحصر في السياؽ المحدد 

فسمة األدبّية . بالنص أي أنيا وليدة العالقات المختمفة التي تنشأ بيف عناصر الّمغة

ثمرة تظير في بناء الّنص ككؿ، ال في بعض -  مف منطمقيا الّمساني–في الّنص 

، (3)أجزائو أو صورة مف صوره، وال يظير ىذا الجزء وال يولد إال ضمف السّياؽ

الطابع الشعري في كؿ حدث أدبي ىو بمثابة تفّجر : "...حيث يرى المسدي أف

الّطاقات التعبيرّية الكامنة في صميـ المغة، وذلؾ بخروجيا مف عالميا االفتراضي 
                                                 

 .31 روالف بارث، لذة النص، ترجمة فؤاد صفا والحسف سبحاف، ص (-  1)
 .44ينظر عبد السالـ المسّدي، النقد والحداثة، ص (-   2)
 .38ينظر المرجع نفسو ، ص (-   3)



النص من منظور بنيوي   :                                   الفصل الثاني
 

 126 

إلى حّيز الوجود الّمغوي، فتكوف الّسمة األدبّية متطابقة مع فكرة االستعماؿ الّمغوي 

المجّسـ والمحدود بسياؽ معّيف ألنيا تحّدد انطالقا مف خصائص انتظاـ الّنص 

." (1)بنيويا

وفي حديثو عف لغة النص الشعري، اعتبرىا كماؿ أبو ديب وجوده الفيزيائي 

في المكتوب أو المنطوؽ، والماّدة الوحيدة التي يطرحيا لمّتحميؿ، فدراسة الماّدة 

ىي السبيؿ الوحيد لتحميؿ شعرّية الّنص أي دراسة -  عنده–الداللّية - الصوتّية

. (2)نظاـ العالمات التي تشّكؿ كينونتو وجسده وشرط وجوده

والّمغة نظاـ عند ىممسمؼ، قد يحمؿ نّصا، وقد يتشكؿ دونو، حيث يمكف أف 

. (3)تتحقؽ لغة دوف أف يبنى نّص بداخميا

يتحدد النّص عبر لغتو، فيي بمثابة صورة لو، وجسد يعرضو عمى طاولة 

الكالـ، ألف األوؿ /الّمغة يقودنا لمحديث عف الخطاب/الدراسة، وحديثنا عف الّنص

مدونة مكتوبة، تثبت المغة كينونتو، وترتبط ديمومتو بيا ويقرأ في كؿ زماف ومكاف، 

                                                 
  .38عبد الّسالـ المسّدي ، الّنقد و الحداثة ، ص (-   1)
 15كماؿ أبو ديب، في الشعرية، ص : ينظر(-   2)
(3 -) Louis helmslev : Prolégomènes à une théorie du language ED minuit 1971. Paris France, 

P56.                                                                                                                                        
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فيتميز بذلؾ عف الخطاب الذي ال يتجاوز سامعو في زمانو ومكانو ألف لغتة 

. منطوقة تتطمب متمؽ لحظة حدوثو

 الّنظاـ التي فّرؽ سوسور –تنتج الكتابة نصوصا، ماّدتيا الّمغة، ىذه الّمغة 

كؿّّ منظَّـ مف العناصر ال يمكف دراستو إال مف "بينيا وبيف الكالـ باعتباره الّمغة 

حيث كونو يعمؿ كمجموعة، وال يكوف لعناصر التنظيـ إذا أخذت عمى حدة، أّية 

داللة بحّد ذاتيا، بؿ تقـو داللتيا فقط عندما ترتبط ببعضيا وبالتنظيـ ككؿ، وال 

تكمف أىمية الّدراسة الّمغوية في إطار دراسة عناصر التنظيـ، بؿ تكمف ىذه 

. (1)"األىمية في إطار دراسة الروابط والعالقات التي تجمع في ما بينيا

وميما يكف، فإف الّمغة ال بد ليا مف نظاـ يحكميا فيو أكثر العوامؿ ضمانا 

. لسالمتيا ألنو يفرض آلية معينة تتألؼ عمى أساسيا دالالت النصوص

                                                 
 .66، ص 1992، 1المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط  ميشاؿ زكرياء، بحوث ألسنية عربية،(-   1)
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 :حركة العالقات/الّنظام  (أ-2

 إف القوؿ األدبي ليس مجّرد تتابعا خطيا لممفردات المعجمية، وال رصفا 

ف كاف يستعمميا فيو ال يعد تركيبا  قواعديا لأللفاظ، لتوليد المعاني المعيودة، وا 

ف كانت مادتو الّمغة، فيو ليس مجرد  فحسب أو إنشاء يتوارث أو يحفظ أو يمقَّف، وا 

ف سعت أدوات التعميـ عمى جعمو كذلؾ، بؿ  لغة، وال يمقف في المدارس التعميمية، وا 

حجمو ىو في الّدالالت الّتي يوّلدىا : ويخمؽ حجمو وفضاءه"، (1)يتمرد بصياغتو

في  (...نص شعري، نص روائي)نيوض الّتعبير في بنيتو كجنس أدبي، أو كنوع 

الّدالالت تولد في الصياغة، وتولد، أكثر تخصصا في حركة . الجنس األدبي 

الفضاء مكاف ليس لغويا . انتظاـ البنية، ُتشّكؿ، بالعالقات بينيا، فضاء ىذه الحركة

ف كانت المغة  . (2)"ىي أداتو (التعبير)وا 

 لـ يتطرؽ الّنقد العربي القديـ إلى العالقات الّرابطة بيف العناصر، وبالتالي لـ 

نما درس العناصر في استقالليا، حيث رّكز األدباء والنقاد العرب  يتطّرؽ لمّنظاـ، وا 

مستوى المفظ ومستوى : ، فدرسوا النص عمى مستوييف(المفظ، المعنى)عمى ثنائية 

المعنى، أي بنيتي الشكؿ والمضموف، حسب المفيـو المعاصر، ولكف ظّمت 

                                                 
 .82يمني العيد، في معرفة النص، ص : ينظر(-   1)
 . المرجع نفسو ، والّصفحة نفسيا (-   2)
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دراستيـ منحصرة في جداالت طويمة وعميقة حوؿ عالقة المستوييف ببعضيما 

إلى عضوية العالقة بيف "، نظر الجرجاني (1)البعض وأولوية أحدىما عف اآلخر

المفظ والمعنى ورأى أف المفظ ىو ضرورة المعنى ومف تـ عمؿ عمى البحث عما 

. (2)"تنتجو العالقة مف دالالت

 فبحديثو عف الّنظـ تمّيز الجرجاني، واختمؼ عف بقّية نقاد عصره، في فيمو 

لممعنى وعالقتو بالّمفظ، فمـ يعط المفظة المفردة قيمة إال داخؿ السّياؽ، حيث تتولد 

العالقات وتكتسب دالالتيا، إاّل أّنو وفي دراستة المتمّيزة ىذه تناوؿ قضّية الّمفظ 

إف الّنظاـ يدرس حركة . والمعنى في حدود العبارة، ولـ يتجاوزه إلى الّنص

العناصر، وزمف ىذه األخيرة، وال يمثؿ العناصر في حد ذاتيا، وال مجموعيا، وال 

نما ينظر فيما يجعؿ العالقات في حركتيا تنتج نسقيا ودالالتيا،  حضورىا فيو، وا 

ـّ ينظر في الفضاء الذي تتناغـ فيو العناصر أو تتنافر، وتتفاعؿ فيو  ومف ت

 نمطا مستمرا ومتكّررا، العالقات وتتماسؾ، فتستريح لحركتيا، وتجعؿ مف الّنظاـ

يتمايز عبر التاريخ لكنو يبقى، كما يتمايز في القصائد، ويبقى مقاوما لمتفكؾ، 

نما . وقادرا عمى استعادة آليتو باستمرار فالتفكؾ ال ييدـ الّنظاـ، وال يطوؿ البنية، وا 

                                                 
 .96يمني العيد، في معرفة النص، ص : ينظر(-   1)
 . المرجع نفسو ، و الّصفحة نفسيا (-  2)
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عناصر منيا، وانيداـ العنصر ال يعني انيداـ النظاـ ألنو يتجاوز الخمخمة 

باستقبالو لمبديؿ المتالئـ مع بنيتو، فتستعيد حركة العالقات توازنيا، ويبقى بذلؾ 

النظاـ، مما يمنحو نسقيتو الخاصة القابمة لمتمايز، والقادرة عمى جعمو وعمى المدى 

. (1)الطويؿ، موروثا

 تتميز المغة بكونيا تمثؿ نظاما، حيث ال تستطيع الحديث عنيا في إطار 

الدالالت المنفردة، ىذه الدالالت الحاضرة تتقابؿ مع ما ىو غائب وتنوب عنو مف 

جية، وتبدو وكأنيا عمى عالقة بدالالت متماثمة مف جية أخرى، فالعمـ الوطني 

لكف ورغـ ىذه التقابالت التي . مثال تربطو بما يماثمو مف أعالـ وطنية أخرى

. (2)تفرضيا المغة نجدىا تشكؿ نظاما معقدا

كّؿ يقـو عمى ظواىر مترابطة العناصر، ماىية كؿ " إف المغة حسب سوسور 

عنصر، وقؼ عمى بقية العناصر بحيث ال يتحدد أحدىما إال بعالقتو بالعناصر 

األخرى، فإذا بالحدث المغوي جياز تنتظـ في كيانو عناصر مترابطة عضويا بحيث 

نجّر عف تغّيره، تغّير في وضع بقّية العناصر، وبالتالي كؿ اال يتغير عنصر إال 

                                                 
 .96ينظر يمني العيد، في معرفة النص، ص (-   1)
 .22ينظر أزوولد تزيفاف تودوروؼ ، المرجع والداللة في الفكر المساني الحديث، ترجمة قنيف عبد القادر ،ص (-   2)



النص من منظور بنيوي   :                                   الفصل الثاني
 

 131 

الجياز، وما إف يستجيب الكؿ لتغير الجزء حتى يستعيد الجياز انتظامو 

. (1)"الداخمي

 ولو أّننا نظرنا في تشبيو سوسور لمغة بمعبة الشطرنج لوجدناه يؤكد أف الّمغة 

نظاـ تحكمو قواعد خاصة، وترتبط عناصره لتشكؿ بنية متماسكة، فيو يمنح 

. (2)األولوية لمتّنظيـ الّداخمي الباطني لّمغة، وال ييتـّ بكؿ ما ىو تاريخي

     فالقواعد الّتي تحكـ لعبة الّشطرنج، شبيية بالعالقات الّرابطة بيف عناصر 

المغة، حيث ال يتأثر نظاـ الّمعبة إذا ما غيرنا القطع الخشبية بأخرى عاجية، أما إذا 

غّيرنا عدد القطع، أو لعبت ىذه المعبة بقوانيف غير التي وضعت ليا، فال بّد ليذا 

. التغيير أف يمس نظاـ المعبة وقواعدىا

 فمعاني الوحدات الّمسانية تتحّدد داخؿ الجمؿ، وباختالفيا عف غيرىا، ألف 

نما تتحدد وظيفتو  الداؿ ليس مجّرد صوت يحمؿ داللة لمدلوؿ معّيف فحسب، وا 

. (3)باعتباره جوىرا يختمؼ عف بقية الّدواؿ

                                                 
 .128، ص 1986 عبد السالـ المسدي، المسانيات وأسسيا المعرفية، الدار التونسية لمنشر، أوت (-  1)
 .47إبراىيـ زكرياء، مشكمة البنية، ص : ينظر (-   2)
 .17صالح فضؿ، بالغة الخطاب وعمـ النص، ص : ينظر(-   3)
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 وألف الّداللة تنبني داخؿ الّنظاـ، نجدىا تكتسب أبعادا ال يمكف إدراكيا عمى 

مستوى المفردة الواحدة، حيث تندرج الّداللة ضمف عالقات المحور االستبدالي التي 

. تستدعي بحضورىا الترابط الحتمي مع الدالالت الغائبة

 وبمجّرد المالحظة يمكننا إدراؾ أف داللتيف قد تتفقاف أو تختمفاف كما يمكف 

إلحداىما أف تندرج تحت األخرى، أو تفرض وجودىا، مما يوحي بمدى التنظيـ 

والترتيب الذي يتميز بو معجـ لساف ما، حيث تترابط دالاللة ببعضيا البعض، وقد 

. (1)تعرّْؼ بعضيا بعضا

إّف الجمالّية في الّنص األدبي ماثمة في نظاـ الّتركيب الّمغوي لمّنص أي في  "

بنية تركيب الجمؿ والمفردات، كما في بنية الّزماف والمكاف التي توّلد فضاء الّنص، 

وتخمؽ لمفعؿ فيو، مسافة ينمو فييا، وأرضا يتحّقؽ عمييا، فينسج العالقات عمى 

أكثر مف محور، تتقاطع وتمتقي وتتصادـ، وتخمؽ غنى الّنص، وتعدد إمكانيات 

، وفي رؤيتو لمجمالّية في الّنصوص األدبية، يذىب الّنقد البنيوي إلى (2)"الداللة فيو

أبعد مف ذلؾ، فيراىا في نظاـ البنية ذاتيا لمنصوص الشعرية وفي نظاـ التركيب 

المغوي ليا، أي في البنية ككؿ ال في جمميا ومفرداتيا فحسب، حيث تتجمى مف 

                                                 
 .23ينظر أزوولد تزيفاف تودوروؼ ، المرجع والداللة في الفكر المساني الحديث،، ترجمة قنيف عبد القادر، ص (-   1)
 .127 يمني العيد، في معرفة النص، ص (-  2)
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خالؿ التكرار، وما ينتج عنو مف تفجير لممعاني وتجديد ليا، ومف خالؿ المعادالت 

كما تظير ىذه الجمالية في - والترادفات والتوازنات التي تحدد دالالت الّنص

األصوات والحروؼ والوحدات المعجمية التي تعمؿ عمى توليد رؤية ذات عالقة 

. (1)وطيدة بالظروؼ االجتماعية والواقع التاريخي لتمؾ  المرحمة

 تحمؿ البنية عند ليفي ستروس طابع الّنظاـ ألف عناصرىا تتغّير بمجّرد 

تعرض أحدىا لمتغيير، فيناؾ روابط باطنية بينيا، رغـ ما يظير مف تنافر بيف 

الظواىر و البنى في المجاؿ اإلنساني، ويتجسد ىذا بوضوح في مجاؿ 

االنثروبولوجيا، حيث يتواجد شيء خفي بيف الطقوس المختمفة والعادات والتقاليد 

.   (2)يشكؿ بنيتيا المشتركة

نظاـ تمّيزه مفاىيـ الكمّية والتغّير واالنتظاـ " جاف دوبوا" فالبنية حسب 

 .(3)الّذاتي

عمى أّنيا تتكّوف مف عناصر " الكمّية"الّسمة األولى " إبراىيـ زكرياء" ويشرح 

داخمّية خاضعة لقوانيف تحكـ البنية، وال عالقة ليا بالعناصر الخارجّية المستقّمة عف 

. الكؿ
                                                 

  .127ينظر يمنى العيد ، ص(-   1)
 .17ينظر عمر مييبؿ، البنيوية في الفكر الفمسفي المعاصر، ص (-   2)
(3  -) Jean du Bois Dictionnaire de linguistique et des science du langage, P 446. 
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 ترفض البنية حالة الّسكوف المطمؽ وتقبؿ باستمرار مف التغيرات ما يتماشى 

وأما الّسمة الثالثة . سمة ثانية ممّيزة لمبنية" التغّير"وعالقاتيا الداخمية، فكاف بذلؾ 

فتسمح ليا بتنظيـ ذاتيا ألنيا محكومة بقواعد معّينة، وخاضعة لقوانيف خاّصة، 

وىي قوانيف الكؿ التي تحكـ البنى، فتجعميا مترابطة، محافظة عمى وحدتيا، وعمى 

محققة لنسبة مف االنغالؽ عمى ذاتيا، ألنيا تبقى رغـ ىذا -  بقائيا–كينونتيا 

. (1)االنغالؽ قابمة لالندراج تحت بنى أوسع

 باستمرار الّنظاـ بحركة العالقات الداخمية وباستمرارىا بو ، تستمر المنظومة 

المغوية، وتستمر الّمغة مؤّدية لوظيفتيا، كأداة تفاىـ بيف البشر، حيث يفرض الّنظاـ 

حركة تنيض بيف العناصر، "، (2)حركة داخؿ  البنية، غير  خاضعة إلرادة األفراد

وتوازف بينيا، أو توازف العالقات بينيا بما يكفؿ استمرار النسؽ ليذه البنية، أو بما 

. (3)"يكفؿ استمرار البنية في نسقيا

 بيذا المفيـو يشكؿ الّنسؽ موطنا لمعالقات، فيؿ يحكـ حركتيا، أو يعتبر 

. مكانا لتفاعالتيا فقط

                                                 
 . بتصرؼ31-30ينظر إبراىيـ زكرياء، مشكمة البنية، ص (-   1)
 .32ينظر يمني العيد، في معرفة النص، ص (-   2)
 . المرجع نفسو، والّصفحة نفسيا (-   3)
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 :الشكل- البنية/ النسق (ب-2

النسؽ جزء ال يتجّزأ مف البنية، إذ يعتبر ساحة تتفاعؿ فييا العناصر ضمف 

في نظرتنا إلى "عالقات متحركة ناتجة عف اختالؼ الوحدات المغوية، فيو يتحدد 

البنية ككؿ، وليس في نظرتنا إلى العناصر التي تتكوف منيا وبيا البنية، ذلؾ أف 

البنية ليست مجموع ىذه العناصر، بؿ ىي ىذه العناصر بما ينيض بينيا مف 

عالقات تنتظـ في حركة العنصر خارج البنية غيره داخميا، وىو يكتسب قيمة 

داخؿ البنية وفي عالقتو ببقية العناصر أو بموقعو في شبكة العالقات التي تظـ 

، (1)"العناصر، والتي بيا تنيض البنية فتنتج نسقيا

نسؽ مف التحوالت تحكمو قوانيف خاصة، فيو " بياجيو"تعد البنية عند جاف 

يستمر ويزداد ثراء باستمرار التحوالت والتغيرات داخمو، دوف أف تتعدى حدوده لما 

، كما تتحّدد قيمة العالمة بموقعيا ضمف شبكة العالقات، وىو ما (2)ىو خارج عنو

في تشبييو لموقعيا ضمف المنظومة المغوية بموقع الوزير في " دي سوسور"يشرحو 

لعبة الشطرنج، حيث يمكف استبدالو عمى الرقعة بأي شيء آخر دوف أف يتغير 

نظاـ المعبة وال نسقيا رغـ أنيا تقـو عمى شبكة مف العالقات تربط بيف أحجارىا 

                                                 
 .32 يمني العيد، في معرفة النص، ص (-  1)
 .30ينظر إبراىيـ زكرياء، مشكمة البنية، ص (-   2)
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المحكومة بنظاـ، ذلؾ حجر الوزير ال قيمة لو بذاتو بؿ بوجوده داخؿ البنية وفي 

نسقيا، فقيمة رمز الماء وداللتو في نص شعري جاىمي تختمؼ عنيا في نص 

شعري لمسّياب مثال ألف نسؽ القصيدة ال يظير في استقالؿ العنصر، الذي ىو 

. (1)، بؿ يّتضح في البنية ككؿ"الماء"

يتمّيز الّشعر في العرؼ النقدي، عف بقية األبنية الّمغوية، بخصائص 

تنظيمية ونسقّية، ويبرز الّنسؽ مف خالؿ تكرار ظاىرة لغوية، وطغيانيا في التركيب 

الشعري، كما يتحدد بدورىا اإليقاعي الذي يعمؿ عمى تحديد المعنى، وبناء عميو، 

يكتسب الّنسؽ مفيومو انطالقا مف الفونيـ لكونو أصغر وحدة دالة مارا بالصيغة 

. (2)والتركيب الجزئي، ويكتمؿ في النص باعتباره بناء لغوّيا كميا

يمّيز النسؽ لغة الشعر، رغـ أف عممية اإلبداع ال تعد آلية لمكشؼ عف 

ف  مختمؼ األنساؽ، ألف التفاعؿ الفكري مع الشعور ال يتحدد في شكؿ بعينو، وا 

طغى وبرز في نصوص معينة، فيذا ال يعد سببا لإليماف بو، وبوجوده في كؿ 

 النسؽ ، وتشكؿ(3)النصوص األدبية لكونيا تتميز بعالميا الخاص الذي تبرزه المغة

وانحاللو ينطوي عمى صفة أساسية في الشعر، إذ عف طريؽ المفاجأة والدىشة أو 
                                                 

 .33-32ينظر يمني العيد، في معرفة النص، ص (-   1)
 .106ص -  قراءة بنيوية–ينظر مصطفى السعدي، المدخؿ المغوي في نقد الشعر (-   2)
 .108ينظر المرجع نفسو ، ص (-   3)
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المفاجأة والتوقع، أو المفاجأة وخيبة الظف، تحدث حالة مف التنويـ أو االستسالـ 

. (1)"إلى حد الغياب في النص الشعري

ال تكتفي العممية النقدية باكتشاؼ النسؽ فحسب، إذ ال بد مف تفكيكو حتى 

تكتمؿ العممية، ويتـ الكشؼ عف الجدلية الموّلدة لممعنى بيف الداؿ والمدلوؿ، حيث 

. (2)ال تظير فاعميتة إال باكتمالو وانحاللو

 ينظر البنيويوف إلى البنية عمى أنيا نسؽ تحكمو قوانيف خاصة، يّتصؼ 

بوحدة عالقاتو الّداخمية وانتظاميا الّذاتي حيث يتغّير بتغّير عالقاتو ويكتسب معناه 

مف الداللة الناتجة عف المجموع الكمي لمعالقات، وانطالقا مف ىذا الّتعريؼ يمكننا 

اعتبار البنية تصّورا عقميا تدؿ عميو آثاره، لكونو حقيقة ال شعورية، حيث تتمّيز 

ىذه الحقيقة بالثبات أكثر مف تميزىا بالحركة ألنيا آنية، تتبمور في اآلف أكثر مف 

تبمورىا عبر الزماف، لذا نجدىا تزيح الذات عف المركز وتكشؼ عف النظاـ أكثر 

فالبنية ال تمثؿ األشياء في حد ذاتيا بؿ ما . مما تكشؼ عف الذات الفاعمة فيو

كاف  دي سوسور يعني : "، يقوؿ جابر عصفور(3)نعقمو مف عالقات رابطة بينيا

أف االىتماـ - إجماال–بالنسؽ شيئا قريبا جدا مف مفيـو البنية، ويمكف القوؿ 
                                                 

 .105 مصطفى الّسعدني، المدخؿ الّمغوي في نقد الّشعر ػػ قراءة بنيوّية ػػػ ص (-   1)
 .106ينظر المرجع نفسو ، ص (-   2)
 .290-289ينظر اديث كيرزويؿ، عصر البنيوية مف ليفي شترواس إلى فوكو، ترجمة جابر عصفور، (-   3)
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أو " الذات"راجع إلى تحّوؿ بؤرة اىتماـ التحميؿ البنيوي عف مفيـو " النسؽ"بمفيـو 

مف حيث ىما مصدر لممعنى، إلى التركيز عمى أنظمة الشفرات " الوعي الفردي"

النسقية التي تنزاح فييا الذات عف المركز، وعمى نحو ال تغدو معو لمذات أي 

فاعمية في تشكيؿ النسؽ الذي تنتمي إليو، بؿ تغدو مجرد أداة أو وسيط مف 

بمفيـو -  في البنيوية–وسائطو أو أدواتو، ولذلؾ يرتبط مفيـو النسؽ ارتباطا وثيقا 

. (1)"الذات المزاحة عف المركز

تبعد البنيوية في دراستيا لألثر األدبي، االنفعاؿ واألحكاـ الوجدانية وتعتبرىا 

عاجزة تماما عف فحصو في ذاتو، ومف أجؿ ذاتو وىذا أمر ضروري الكتشاؼ 

مالمح النص الفنية، وال يتحقؽ إال بدراسة العالقات الداخمية الرابطة بيف وحدات 

. النص األدبي

 بنية، واستعماؿ رفكؿ ظاىرة إنسانية كانت أـ أدبية، تشكؿ بنية، فالضمائ

إلخ، ولدراستيا ال بد مف تفكيكيا إلى عناصرىا المكونة ليا دوف ...األفعاؿ بنية و

في " تودوروؼ"وفي تعريفو لمبنية يقوؿ . النظر فيما يحيط بيا مف عوامؿ خارجية

                                                 
 .291 اديث كيرزويؿ، عصر البنيوية مف ليفي ستراوس إلى فوكو ، ترجمة جابر عصفور ، ص (-   1)
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ليس العمؿ األدبي سوى تجؿ لبنية مجردة عامة، إذ أنو ليس ": "ما البنيوية"كتابو 

. (1)" الممكنةاإال تحقيقاتو

إال مجموعة مف القوانيف العامة التي ينتج عنيا " تودوروؼ"وما البنية حسب 

العمؿ األدبي، حيث يمكننا استخالصيا مف داخؿ النص، فدراسة بنية النص عنده، 

، فيما ىي (بنية األدب)، وعامة (بنية النص)خاصة : ىي دراسة لبنية مزدوجة

". جاكبسوف"دراسة ألدبية النص قبؿ كؿ شيء، كما يقوؿ 

يشؽ الكاتب طريقو الخاص، فيبمور بنية خاصة لنصو مف بيف االحتماالت 

ليست -  ورغـ كونيا بنية خاصة–العديدة التي تطرحيا البنية العامة، إال أنيا 

. (2)واحدة فحسب، بؿ تشكؿ بنيات عديدة قد تبرز إحداىا، وتطغى عمى البقية

ومف نظرة البنيوييف لمبنية، ننتقؿ لنظرة الشكالنييف الروس لمشكؿ، فقد تحوؿ 

الشكؿ عند الشكالنييف الروس إلى بنية عند البنيوييف، إثر حركة براغ المسانية، 

بنية الّتعبير حقيقة، ليس : "وفي حديثو عف الشكؿ يستعمؿ فاليري كممة بنية قائال

، فأعطاىا بذلؾ أىمّية عمى المضموف (3)"المعنى أو الفكرة بالنسبة إلييا إال ظال

                                                 
 .204-203 جورت فخر الديف، شكؿ القصيدة العربية في النقد العربي حتى القرف الثامف اليجري، ص (-   1)
 . بتصرؼ204ينظر المرجع نفسو ، ص (-   2)
 Hytier Jean, la عف 185 جورت فخر الديف، شكؿ قصيدة العربية في النقد العربي حتى القرف الثامف اليجري، ص (-   3)

poétique de Valery. Librairie Armand Colin, Paris 1953, P 81.                                           
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يبمور أفكاره مف " فاليري"الذي اعتبره شكال مف الدرجة الثانية، فالّشاعر عند 

أشكالو، وليس العكس، فيو يمنح األفضمية لمقافية التي تولد الفكرة، كما نجده يقمؿ 

مف أىمية العناصر ذات الطابع المضموني، ويرى في الشكؿ مكونا حقيقيا لألثر 

الفني، فموضوع القصيدة عنده غريب عنيا كغرابة اسـ الرجؿ بالنسبة لمرجؿ 

وميزتو أنو يتخيؿ، يتذكر، ويفكر، ...فكرة الفناف شكؿ": "فوسيوف"، يقوؿ (1)نفسو

إننا ال نقوؿ بأف الشكؿ تمثيؿ، أو رمز ...ويحس باألشكاؿ، أو بواسطة األشكاؿ، 

إف الفف ال يكتفي بأف يقدـ الشكؿ -  إذا أردنا–لإلحساس بؿ ىو حيويتو، لنقؿ 

. (2)"رداء لإلحساس، بؿ إنو يوقظ اإلحساس بالشكؿ

" دي سوسور"بناء عمى ما سبؽ، يمكننا القوؿ بأف الّنسؽ الذي تحدث عنو 

يقترب مف مفيـو الشكؿ الذي استخدمو الشكالنيوف الروس، ثـ البنيويوف بعدىـ، 

بمصطمح البنية، فالّنسؽ جزء ال يتجزأ مف البنية، يتحدد داخميا ضمف شبكة 

العالقات المتحركة فيي تضمو باعتبارىا ثابتة، تتحرؾ داخميا العناصر وتتفاعؿ 

 .وتنسجـ مع نظائرىا ضمف نسقيا وفي بنيتيا

                                                 
  .185ينظر جورت فخر الّديف ، شكؿ القصيدة العربّية في الّنقد العربي حتى القرف الثّامف اليجري ، ص (-   1)
 .Focillon. Vie des Formes P 73 عف 171-170 المرجع نفسو ، ص (-   2)
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: البنية/ النص -    ثالثا

ييتـ البنيويوف بدراسة الجوىر الداخمي لمنصوص األدبية، فيـ يتعامموف مع  

الّنص بإلغاء كؿ اإلفتراضات الّسابقة، مثؿ عالقتو بالحقائؽ الفكرّية والواقع 

اإلجتماعي أو األديب، والعمؿ األدبي عندىـ لو كيانو الخاص ونظامو أي لو بنية 

مستقمة بذاتيا عف كؿ ما ىو خارجي، ىذه البنية عبارة عف شبكة مف العالقات 

. (1)تمّيز الّنص األدبي عف غيره مف النصوص وفييا تتجمى أدبية األدب

تنشأ البنية الخاّصة لمّنص إذا مف بيف االحتماالت الكثيرة التي يمكف لمبنية  "

أف تتجمى مف خالليا عندما يبدأ الكاتب بشؽ طريقو  (بنية المغة أو األدب)العامة 

الخاص، إال أف ىذه البنية ليست واحدة، بؿ ىي بنيات عديدة قد تطغى إحداىا 

. (2)"عمى األخرى

 فالّنص عند البنيوييف لو بنية مركزّية تتشّكؿ مف العالقات الّداخمية فقط، وقد 

نظرتيا ىذه بالبنيوية الّمغوية التي جعمت الّنظاـ الّمغوي تأّثرت الّدراسات  األدبّية في 

. يسيطر عمى عناصره وال يدرس إال مف داخمو

                                                 
 .139ينظر شكري عزيز ماضي، محاضرات عمى نظرية األدب، ص (-   1)
 .204 جورت فخر الديف، شكؿ القصيدة العربية في النقد العربي حتى القرف الثامف اليجري، ص (-  2)
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 رفض البنيويوف المناىج الّنقدية الّسابقة ألّنيا تتعامؿ مع ما يحيط بالّنص، 

وجعموا ميّمة الّناقد تتجّمى في تحديد أدبية األدب وذلؾ بوصؼ النصوص مف 

داخميا والّتركيز عمى جوىرىا أو بنيتيا العميقة التي يتـ الكشؼ عنيا بالّتحميؿ 

وىذا . مستقؿ ، فموضوعو ىو األدب نفسو"واألدب عندىـ .(1)المنيجي المنّظـ

 فكرة النظاـ –يعني بأف الّتعرؼ عمى بنية النص مقصود لذاتو ألف عقالنية النظاـ 

- غدت بديال عف عقالنية الّشرح والتّفسير- ىي الفكرة المركزية في النقد البنيوي

الشرح ىو دراسة عالقات النص والتفسير ىو ربط النص بواقعو  االجتماعي 

. التي انقرضت بانقراض البحث عف مسببات األشياء وعمميا- والتاريخي

 وال يعترؼ البنيويوف بالبعد التاريخي أو الّتطّوري لألدب إذ يروا بأنو نظاـ 

. (2)"مف الرموز والدالالت التي تولد في الّنص وتعيش فيو، وال صمة ليا بخارجو

 كما أف االمتداد عندىـ ال يمّثؿ عامال جوىريا في تحديد قيمة الّنصوص 

 مطّولة، إال أف األدبية، فالنص يمكف أف يكوف مقطوعة شعرّية قصيرة أو رواية

. (3)قيمتيا تتحدد بنوعية الّرسالة التي يتضمنيا كؿ منيما

                                                 
 .30ينظر شكري عزيز ماضي، مف إشكاليات النقد العربي الجديد ص (-   1)
 .31 المرجع نفسو ، ص (-   2)
 .303ينظر صالح فضؿ، بالغة الخطاب وعمـ النص، ص (-   3)
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إف أبعاد العالمة ال تمثؿ منظورا مناسبا ": "ىممسمؼ" يقوؿ المغوي الكبير 

لتحديدىا، بحيث نجد كممة واحدة مثؿ نار، يمكف أف تكوف عالمة، في مقابؿ عمؿ 

روائي ضخـ مثال، فكؿّّ منيما يمكف اعتباره نّصا وذلؾ بفضؿ اكتمالو واستقاللو 

. (1)"بغض الّنظر عف أبعاده أو مدى طولو

الكؿ أو الكمية، والتغير :  إف البنية عبارة عف نظاـ تميزه ثالثة مفاىيـ وىي

. واالنتظاـ الذاتي

 أما السّْمة األولى أي الكمية، فتبعد البنية عف كؿ ما ىو خارجي، وتجعميا 

-  التغّير–تتكّوف مف عناصر داخمية خاضعة لقوانيف معّينة، وأّما السمة الثّانية 

فتجعؿ البنية قابمة لمتغيير المستمر حسب ما تتطمبو العالقات الداخمية حيث ال 

. يمكنيا أف تظؿ في سكوف دائـ

إلى تثبيت البنيات فوؽ دعائـ ال زمانية - حسب بياجيو-  لقد سعى البنيويوف

إال أف العالقة متينة بيف تكّوف البنية وفاعميتيا، . شبيية بدعائـ األنظمة الّرياضية

. أو بيف مفيـو البنية ومفيـو الّتعبير

                                                 
 .298صالح فضؿ ، بالغة الخطاب و عمـ الّنص ، ص (-   1)
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، فتجعؿ البنيات تنّظـ ذاتيا بذاتيا، - االنتظاـ الذاتي– وأما السمة الثالثة 

وىذا يعني أف ليا . وىذا ما يحفظ ليا وحدتيا وبقاءىا، ويحّقؽ ليا االنغالؽ الذاتي

قوانيف تحكميا حيث ال تجعميا مجّرد مجموعات ناتجة عف تالقي مجموعات 

خارجية مستقمة، بؿ تجعؿ منيا أنسقة مترابطة، تنظـ ذاتيا، خاضعة لقوانيف 

خاصة، ورغـ كوف البنيات منغمقة عمى ذاتيا فيذا ال يمنع أف تندرج البنية الواحدة، 

تحت أخرى أوسع منيا عمى صورة بنية تحتّية، فعممية التّنظيـ الّذاتي تتجّمى عمى 

. (1)تضمف لمبنيات استمرارىا- إيقاعات  وعمميات- شكؿ آليات بنيوية

نّص قراءة ، ونّص كتابة، : مفيـو النص وجعمو نوعيف" بارت" لقد وسع 

ووصؼ األّوؿ بالتّقميدي الساكت، ىيكمو قيـ ثابتة، تعداىا الزمف، يرتبط دالو 

بمدلولو بعالقة ثابتة تدعميا فرضيات جاىزة، عكس نصوص الكتابة التي ال تعتمد 

عمى فرضيات مسبقة، وترفض العالقة الثابتة بيف الداؿ ومدلولو، فيي منفتحة، 

. (2)تتحرؾ شفراتيا باستمرار وبشكؿ ال يقبؿ الثّبات

 تتمّيز نصوص الّنوع الثّاني، عف األّوؿ بقبوليا لقراءات عديدة، مما يسمح 

بإعادة كتابتيا مف جديد وىذا ما ال تتميز بو نصوص القراءة ألف مقصدىا مباشر 

                                                 
 .31-30إبراىيـ زكرياء، مشكمة لبنية، ص : ينظر (-   1)
 .193-192اديث كرزويؿ ، عصر البنيوية مف ليفي شترواس إلى فوكو، ترجمة جابر عصفور، ص : ينظر (-   2)
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ال يقبؿ التأويؿ، وال إعادة التأليؼ مف جديد، فيي ال تقبؿ إال القراءة االستيالكية، 

كنصوص اإلعالف مثال، مما جعؿ بارث يركّْز وييتـ بنصوص الكتابة التي 

وصفيا باإلنتاجّية، لكونيا تقبؿ عّدة تفسيرات انطالقا مف مبدأ الّمذة الذي يمنح 

يستطيع الجميع أف : "...الّنص قابمية لمّتجديد وبصورة ال نيائية، يقوؿ روالف بارث

فال شيء يؤكد أف ىذا النص بعينو : يشيد بأف لّذة الّنص غير أكيدة الحصوؿ

سوؼ يمذ لنا مرة ثانية، فيي لذة قابمة لمتفتيت، تتحّمؿ بالعادة والّظرؼ، ىي لّذة 

فالّنص يخضع لقضاء ، ىو قضاء العمـ الّنقدي، الّمذة مف حيث ىي مبدأ ...ىّشة

. (1)"نقدي

، "مف العمؿ إلى الّنص" وقد لخص بارث مفيومو لمنص في بحث بعنواف 

: يمكف إيجازه فيما يمي

، وقواعد المعقوؿ، فيو بمثابة قوة منقولة *  . النص يقاـو الحدود والمفيـو

. النص ال نيائي، يحيؿ إلى لعبة متنوعة ال إلى فكرة معصومة * 

و، فيو يحتؾ بو فقط حيث ال يتواجد في بدايتو  *  ال ينتمي المؤلؼ إلى نصّْ

. وال في نيايتو

                                                 
 .53  روالف بارث، لذة النص، ترجمة فؤاد صفا والحسيف سبحاف، ص (-  1)
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يعد القارئ منتجا لمنص فيو ليس مجرد مستيمؾ وقراءتو بمثابة تأليؼ  * 

.  (1)جديد لبنيتو، وىكذا يكوف الّنص مفتوحا يقبؿ قراءات عدة

 بناء عمى ما سبؽ، يمكف القوؿ أف الّنص يعتبر كيانا لغويا مستقال، بنيتة 

نظاـ مف الّدالالت ، لغتو شارحة لنفسيا، لكونيا مسيطرة عمى عناصره، وتشرح 

نفسيا مف خالؿ فؾ رموز شبكة العالقات الداخمية التي تولد وتعيش فيو، وتبتعد 

عف كؿ األطر المحيطة بيا، ذات البعد التاريخي التطوري، وعميو كانت ميزتو 

االكتماؿ وليس الطوؿ، حيث يمكف لعالمة لغوية أف تكوف نصا إذا اكتممت 

. داللتيا

                                                 
 .297-296صالح فضؿ، بالغة الخطاب وعمـ النص، ص : ينظر (-   1)
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: الّشعرية/ رابعا ــــ    النص

شغمت مشكمة الّشعرية الفكر النقدي منذ أرسطو إلى يومنا ىذا، حيث تأّكد 

لمّنقاد أف محاولة تقديـ فيـ نيائي وشامؿ ألبعادىا، أمر مستبعد، وقد انكّبت 

. جيودىـ في محاولة البحث عف الحدود الفاصمة بيف الشعر الاّلشعر

كو"لقد أقاـ  مثال ىذه الحدود انطالقا مف المنيج الّنقدي الذي أّسسو " امبرتوا 

ف الّشعرية، وتتّبع "كروتشو" ، كما حاولت المدرسة الّشكمّية الّروسّية تحديد شروط تكوُّ

ف لـ  واقع تبمورىا، وغالبا ما يتبمور مفيـو الشعرية في مختمؼ األنظمة النقدية وا 

تسع ىذه األخيرة إلى تحديده بشكؿ مباشر، ألف مثؿ ىذا المفيـو يتشّكؿ ضمنّيا 

" إليوت"ويختفي وراء األحكاـ النقدية الّصادرة عنو، وىو ما يبدو جميا في عمؿ 

الّنقدي الذي ال ينظر بشكؿ واضح لما ىو شعري أو ال شعري، إال أّننا نجده 

صاحب مواقؼ محّددة مف قضايا أدبية ونقدية تعمؿ عمى الفصؿ الفعمي بيف 

. (1)الّشعر والاّلشعر

تعّد الّشعرّية ميزة نصّية قابمة لموصؼ والتحميؿ، وتشبيييا بالحب مثال لكونو 

ال يوصؼ، إدراج ليا ضمف ميتافيزيقية تحيميا إلستحالة التحديد اإليجابي، 

                                                 
 .16كماؿ أبو ديب، في الشعرية، ص : ينظر(-   1)
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وتضعيا خارج المتناوؿ، وىذا التغييب لمشعرية عريؽ في الفكر البشري لعؿ رواسبو 

مف " عبد القاىر الجرجاني"فقد كشؼ . تعود لألصوؿ األسطورّية والّسحرية لمشعر

 تحميالتو الّنقدية العربية، لجوانب متعّددة لمعمؿ األدبي، إاّل أّنو ورغـ إيمانو خالؿ

بمادّية الّنظـ، ظؿَّ يصّر عمى وجود أبعاد لمشعر تولد اليزة وال سبيؿ إلدراكيا إال 

إلى مكاف في الّنص " روالف بارت"بالحدس، وبالمقابؿ، وبطريقة مماثمة، أشار 

األدبي، ال يمكف تناولو بالتحميؿ أسماه باليّزة، أو ما يعرؼ في بعض الترجمات 

. (1)بالمّذة

مفيـو الّشعرية عف التحديد السمبي، ويجعؿ ليا ماّدة " جاف كوىيف"يبعد 

إف الّمسانيات قد صارت عمما يـو تبنَّت مع سوسور : "دراسة محّددة مف خالؿ قولو

مبدأ المحايثة، أي تفسير المغة بالمغة نفسيا، ويجب عمى الشعرية أف تتبنى المبدأ 

نفسو، فالشعرية محايثة لمشعر ويجب أف يكوف ىذا مبدأىا األساسي، وىي 

كالمسانيات تيتـ بالمغة عامة موضوعا ليا، بؿ تقتصر عمى شكؿ مف أشكاليا 

حساسو، إّنو خالؽ كممات، وليس خالؽ أفكار،  الخاّصة، والّشاعر بقولو ال بتفكيره وا 

. (2 )...."وترجع عبقريتو كميا إلى اإلبداع المغوي

                                                 
 .18ينظر كماؿ أبو ديب في الشعرية، ص (-   1)
. 40 جاف كوىيف، بنية المغة الشعرية، ترجمة محمد الولي ومحمد العمري، ص (-  2)
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الّمغة، إذف ىي الماّدة الوحيدة المطروحة لمّدراسة ألّف ما يجّسد إحساس 

. الّشاعر، كمماتو ال أفكاره، وتنصّب قدرتو وعبقريتو كّميا في إبداعو الّمغوي

مجّرد طريقة في الكالـ أو شكؿ مف أشكاؿ " جاف كوىف"ليس الّشعر عند 

ّنما ىو فف، والفّف  شكؿ، لغتو -  عنده–الّمغة، كما ال يعّد عمما قائما بذاتو، وا 

مصنوعة، عكس النثر الذي يعتبر لغة طبيعية، فالصور البالغية الكالسيكية 

ف ...بأنواعيا مف مجاز واستعارة و ليست مجرد حمية يكتسبيا الّشعر، بؿ تكوّْ

، وعندما يأتي الّشاعر باستعارة مثال، يكوف قد أتى بكمماتيا، بالعالقة (1)جوىره

الرابطة بينيا، فيو يبدع معطيات جديدة مف شكؿ قديـ، والجديد ال يتجسد في 

الصور البالغية في حد ذاتيا، بؿ في الحمة الجديدة التي ظيرت بيا الكممات والتي 

. (2)جسدتيا عبقرية الّشاعر

كتناولنا -  حسب جاف كوىف–لذا، ال ينبغي أف يكوف تناولنا لمغة الّشعر 

الجماؿ، فال يمكف : ألي وثيقة أخرى بالّدراسة، ألننا سنغفؿ أىـ ميزة ليا وىي

لمتحميؿ النفسي وال االجتماعي أف يطّبقاف عمييا، ألّنيا تصنع مف استعاراتيا، 

ومختمؼ صورىا البالغية ، شاعريتيا، التي تمّيزىا بدورىا عف باقي الفنوف 

                                                 
. 46جاف كوىيف، بنية المغة الشعرية، ترجمة محمد الولي ومحمد العمري، ص : ينظر (-   1)
. 44المرجع نفسو ، ص : ينظر (-   2)
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إف لغتو شاذة، "حيث ال يتحّدث الّشاعر كما يتحدث عامة الناس بؿ . (1)األدبية

. (2)" الّشعريبوىذا الشذوذ ىو الذي يكسبيا أسموبا، فالشعرية ىي عمـ األسمو

ىدؼ الشعرية ووظيفتيا، في مدى قدرتيا عمى الفصؿ " جاف كوىف"يحّدد 

بيف الشعر والنثر، وفي تصنيفيا لكّؿ ما ىو شعري  في خانتو التي تمّيزه عف 

. (3)الّنثر

شعر )وبذلؾ يكوف قد اعتمد المنيج المقارف في دراساتو لمتمييز بيف ثنائية 

، ولّما كانت الّمغة الّشائعة ىي لغة الّنثر، نجده يتخذىا معيارا يقيس عميو نسبة (نثر

انزياح القصيدة، فكؿ أسموب حاد عف ما ىو شائع أو عادي أو مألوؼ أو عف 

. (4)"جاف كوىف" بمفيـو *المعيار يعتبر انزياحا

وضمف مفيـو االنزياح نجده يالقي بيف األسموبية واإلحصاء، باعتبار األولى 

عمـ االنزياحات المغوية والثاني عمـ االنزياحات عامة، وىذا ما يسمح بتطبيؽ نتائج 

                                                 
. 40جاف كوىف ،بنية الّمغة الّشعرّية ، ترجمة محمد العمي و محمد العمري ، ص : ينظر (-   1)
. 15المرجع نفسو ، ص (-   2)
. 15-14ينظر المرجع نفسو ،  ص (-   3)

إنو ال يعد شعريا . يخرؽ االنزياح قانوف المغة في المحظة األولى، وما كاف ليذا االنزياح ليكوف شعريا لو أنو وقؼ عند ىذا الحد*- 
 6، المرجع نفسو ، ص ."إال ألنو يعود في لحظة ثانية لكي يخضع لعممية تصحيح، وليعيد لمكالـ انسجامو ووظيفتو التواصمية

. 15ينظر المرجع نفسو ، ص (-   4)
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إال أف إحصاء ما . (1)اإلحصاء عمى األسموبية، مما يجعؿ الشعرية قابمة لمقياس

. (2)ىو واضح كالقافية مثال أمر بسيط إذا ما قورف بإحصاء االستعارات

مف الدراسات العربية التي عممت عمى قياس نسبة الكثافة التخيمية، في 

وىو يبحث عف معدؿ المغة " سعد مصموح"النصوص الشعرية، ما قاـ بو 

: االستعارية، في شعر كؿ مف بارودي وشوقي والشابي التي حددىا عمى التوالي

، وانتيى بذلؾ إلى وجود فروؽ واضحة في استخداـ المغة 51، 32، 27

التصويرية، حيث تظير جميا أكبر نسبة عند الشعراء الرومانسييف، وفي مقدمتيـ 

. (3)أبو القاسـ الشابي

وعمى النقد األدبي حينئذ، البحث عف داللة ىذه الصور االستعارية بقياس 

مدى نسبة انزياحيا وانحرافيا عف المألوؼ، ومدى انسجاميا البنيوي داخؿ النظاـ 

. (4)المغوي

 

                                                 
. 16ينظر جاف كوىيف، بنية المغة الشعرية، ترجمة محمد الولي ومحمد العمري، ص (-   1)
. 18ينظر المرجع نفسو ، ص (-   2)
. 33 ،  ص 1998ينظر صالح فضؿ، أساليب الشعرية المعاصرة دار قباء لمطباعة والنشر والتوزيع ،عبدو غريب (-   3)
 . 33ينظر المرجع نفسو ، ص (-   4)
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إاّل أّف فّؾ رموز جماليات البناء الّشعري، ليست في متناوؿ العاّمة، وال بّد 

وعمى . "(1)لقارئيا أف يمتمؾ المعرفة بقواعد نظاميا، حتى يقدـ الفيـ األمثؿ لما يقرأه

الّشعرية حينئذ أف تقّدـ آليات تكويف ىذا الفيـ، إف أرادت تنمّية المعرفة الخاّصة 

بيا، وعندئذ تصبح القواعد الّنحوية، ومثميا في ذلؾ القواعد البالغّية واألسموبّية، 

. (2)"عناصر داخمة في تكويف الكفاءة الحدسّية لفيـ األدب

إف معظـ الّدارسيف لموضوع الّشعرية، انتيى بيـ المطاؼ إلى ربطيا 

عمـ البنى الّمغوية، فإف "بالّمسانيات البنيوّية، فإذا كانت الّمسانيات حسب جاكبسوف 

، لكونيا تيتـ بدراسة الّمغة ونظاـ العالقات الداخمية، (3)"الّشعرية فرع مف فروعيا

فحديثنا عف شعرّية الّنصوص األدبية، يقودنا حتما إلى الحديث عف تفاعؿ 

يقوؿ محمد حسف عبد . العالقات المغوية، والصور االستعارية داخؿ البناء الّنصي

إف دراسة الّصورة تظّؿ ناقصة ما لـ تستكمؿ بدراسة : "...اهلل عف الصورة الشعرية

إف الصورة المفردة قد تظؿ ناقصة ما لـ تقترف بصورة أخرى، وأّف الصورة ...البناء،

                                                 
. 20ينظر صالح فضؿ ،أساليب الشعرّية المعاصرة ، ص (-   1)
. 20المرجع نفسو ، ص(-   2)
. 53جاف ايؽ تادييو، النقد األدبي في القرف العشريف، ترجمة منذر عياشي، ص (-   3)
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النيائية ليست في إحداىما، وليست في مجموعيما، بؿ في شيء ثالث ال نقوؿ إنو 

. (1)"يتولد منيما، بؿ يتولد بينيما

برزت الّمسانيات كعمـ اىتـ بدراسة الّمغة لذاتيا، ومف أجؿ ذاتيا فسعت 

مختمؼ الّدراسات األدبية إلكتساب مفاىيمو و مبادئو في التحميؿ ، لتحقيؽ العممّية 

. والّدقة في النتائج

وقد عممت المبادئ الّمسانية عمى بمورة طرؽ جديدة لمّتحميؿ األدبي، سعت 

لقراءة الّمغة في حد ذاتيا، باعتبارىا الّسبيؿ الوحيد لمغوص في أعماؽ الّنص 

. واكتشاؼ أسراره أو باألحرى شعرّيتو

ألنو كاف بحاجة إلى " عمـ المغة"لقد اّتجو الّنقد األدبي في روسيا بنظره اتجاه 

مبادئ جديدة يستعمميا كأدوات لمبحث، ولما كاف الشعر آنذاؾ يمثؿ محور الدراسة 

األدبية، فقد اىتـ النقاد وعمماء المغة، بدراسة الّشكؿ المغوي لمشعر، فكاف اللتقاء 

. (2)الفف بالمغة دور فعاؿ في إنارة الحقميف الّدراسييف معا

                                                 
. 20 محمد حسف عبد اهلل، الصورة والبناء الشعري، دار المعارؼ، القاىرة، ص (-  1)
. 61ينظر صالح فضؿ، نظرية البنائية في النقد األدبي، ص (-   2)
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إف ميمة الّناقد عند الّشكالنييف الّروس ىي دراسة األثر األدبي في حّد ذاتو، 

والبحث عف المالمح الممّيزة لو، واالبتعاد عف كؿ ما ىو جانبي، كالّنظريات 

. النفسية التي تيتـ بالشاعر ال بشعره، وتجعؿ مف الموىبة أساسا لإلبداع

لقد اىتمت الشكمية بالّنص األدبي، ورفضت كؿ ما يحيط بو مف تفسيرات 

جميع الوسائؿ الفنية "... ، واعتبرت (1)ال عالقة ليا بمغتو...نفسية واجتماعية و

التي يرتكز عمييا الّشاعر مف إيقاع ، وعذوبة ، وتأليؼ مدىش لألخيمة التصويرية 

ّنما  تصّب في الكممات، لتبرز جسميا وكثافتيا، فال تصبح مجرد ظؿ لمشيء، وا 

.  (2)"شيء لو وجوده، وجميع حقوقو

مستقؿ عف كؿ ما ىو خارجي -  حسب المدرسة الّشكمية–إّف العمؿ األدبي 

تكتسب فيو الوحدات المسانية داللتيا ضمف البناء المغوي، ويكوف ليذا األخير قيمتو 

فالمغة الّشعرية عندىـ ليست فقط لغة "ومعناه المستقؿ الذي يميزه عف المغة اليومية 

صور، وأصوات الشعر ليست فقط عناصر خارجية، كما أف العناصر ىذه ال 

. (3)"تصاحب المعنى فحسب، بؿ إف ليا في ذاتيا معنى مستقال

                                                 
. 60-59ينظر نظرية المنيج الشكمي، نصوص الشكالنييف الروس، ترجمة إبراىيـ الخطيب، ص (-   1)
                                                                                . .79 صالح فضؿ، نظرية البنائية في النقد األدبي ص (- 2)

                     
. 38 نظرية المنيج الشكمي، نصوص الشكالنييف الروس، ترجمة إبراىيـ الخطيب، ص (-  3)
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فقد اشتيرت بدراساتيا الّصوتية الّدقيقة، واعتبرت مختمؼ " براغ"أما حمقة 

مستويات المغة الشعرية مف صوتية ونحوية وبالغية وصرفية ومعجمية وداللية 

والّسبيؿ . (1)ذات صالت وطيدة، يستحيؿ عزؿ أحدىا عف اآلخر أثناء الدراسة

الوحيد لدراسة ىذه المستويات بطريقة فّعالة ىو رسـ شبكة توازي بيف مختمؼ 

أبنيتيا، حيث تتدخؿ ىذه األخيرة وتتفاعؿ، فال يقؼ تأثير القافية مثال عند حدود 

نما يتعداه لمختمؼ األنظمة الصرفية واألسموبية والنحوية بما فييا  البناء الصوتي، وا 

. (2)المعجمية

تفادت حمقة براغ، بعض جوانب القصور في الّنظرية الّشكمية، فمـ تحصر 

العمؿ األدبي في جانبو الّمغوي البحث، ورفضت االنعزالية في األدب، ودعت إلى 

استقالؿ وظيفتو الجمالية، حيث ال يمكف استخداـ مصطمحات مف مجاالت أخرى، 

مما يؤدي إلى اعتبار أدبية األدب الخاصية اإلستراتيجية التي توجو العمؿ األدبي 

. (3)كمو

تتجّمى مف خالؿ تفاعؿ العالقات الداخمية " حمقة براغ"إف الّشعرية عند 

المستقمة عف كؿ ما ىو خارجي، لكنيا تبقى غير منعزلة عنو بحكـ طبيعة المغة، 
                                                 

. 118ينظر صالح فضؿ، نظرية البنائية في النقد األدبي، ص (-   1)
. 120-119ينظر المرجع نفسو ، ص (-   2)
. 123- 122ينظر  المرجع نفسو ، ص (-   3)
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وبتفاعؿ العالقات داخؿ البنية وتداخميا تتولد الخاصّية اإلستراتيجية الموجية لمعمؿ 

. األدبي، التي تمّيزه عف باقي الفنوف األدبية، فيستقؿ ببنيتو، لكنو ال ينعزؿ

أنو ال بد مف مقابمة الّشعر، بما ليس شعر، حتى نحّدد " جاكبسوف"يرى 

وميّمة الباحث عنده تتجّمى في البحث عما يجعؿ مف الّشعر شعرا ويمّيزه . مفيومو

عف باقي الفنوف األدبية، أي البحث عف شعريتو، حيث ال يمكف الوقوؼ عند 

تعريؼ واحد لو، بؿ نجده يتغير بتغير الزماف والمكاف، والبنية األلسنية لمنص 

الشعري، ىي وحدىا القادرة عمى تحديد شعريتو، وتمييزه عف البنية األلسنية لمغة 

.   (1)العادية وذلؾ بسيطرة بعض العناصر عمى البقية

أف لمغة مجموعة وظائؼ، وأف الشعرية مف أىـ وظائفيا، " جاكبسوف"ال حظ 

. إال أنيا ال تستغني عف البقية، كما أنيا ليست خاّصة بالشعر فقط

في كؿ تواصؿ شفيي يبعث المرسؿ رسالة لممتمقي، يجب : يقوؿ جاكبسوف

، يفيميا المتمقي ويتأثر بيا ثـ ال بد مف رمز مشترؾ (سياؽ)أف يتوفر فييا قرينة 

بينيما في الكؿ أو عمى األقؿ في الجزء، وقناة تسمح باستمرار التواصؿ بيف 

. المرسؿ والمتمقي، وتوفر االرتباط النفسي واالتصاؿ الفيزيائي بينيما

                                                 
. 16مداخؿ  نظرية، ص : ينظر عثماني الميمود، الشعرية التوليدية(-   1)
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: ونوّضح ما سبؽ في الرسـ اآلتي

 (سياؽ)   قرينة 

           مرسؿ ػػػػػػػػػرسالة ػػػػػػػػػػ المتمقي 

   قنػػػاة 

 (1)   رمػػز

ينتج عف كؿ عنصر مف عناصر االتصاؿ السابقة وظيفة خاصة بو، حددىا 

: عمى النحو التالي" جاكبسوف"

  

 

 

 

                                                 
(1  -) Roman Jokobson. Essai de linguistique général. Les éditions de minuit France. Tome 2. 

1973. p 213-214.                                                                                                                                 
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                المرجعية 

          التعبيرية ػػػػػ الشعرية ػػػػػػ اإلفيامية  

    االنتباىية 

 (1)    المعجمية

الشعرية لسانيا كوظيفة لمغة، ال تستغني عف غيرىا " جاكبسوف"وبيذا درس 

مف الوظائؼ، وتييمف عمييا في نفس الوقت فانتقؿ ىذا المفيـو إلى الدراسات 

األدبية، واىتـ النقاد بتطبيؽ المبادئ الّمسانية عمى النصوص األدبية، فدرسوا البنية 

لذاتيا، وبحثوا عما يجعميا متميزة عف غيرىا، وسعوا لمغوص في أعماقيا، 

.   واكتشاؼ شعريتيا، التي تتجمى مف خالؿ تفاعؿ مختمؼ العالقات الداخمية لمنص

                                                 
(1   -) Roman Jokobson. Essai de linguistique général. Les éditions de minuit France. Tome 2. 

1973. p 220.                                                                                                                                       
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: المرجع/خامسا ــــ   الّنص

مستوى : رغـ تعّدد مستويات المحتوى في الّنص، إاّل أّف أىّميا اثناف

الّداللة الذاتية التي يتمحور حوليا المرجع الحقيقي والخاص بالّنص، ومستوى 

الداللة اإليحائية التي تختفي معيا الداللة الخارجية لترّكز عمى المرجعية 

ىدفا لمدراسة  (2)"مولينيو"فالّداللة الذاتية ال تشكؿ في نظر . (1)اإلبداعية

 واإلطار األساسي الذي تتفاعؿ  عالـ الّنص ومحيطو فيي تمثؿ (3)األسموبية 

لكونيا ترتبط بالسياؽ -  الداللة الذاتية–فيو عناصره، لكف أدبيتو ال تقـو عمييا 

ارتباطا تاما، وغالبا ما تعمؿ الداللة اإليحائّية  عمى تحويميا، أو حتى تشويييا، 

)ألنيا ىدؼ الدراسة األسموبية وأساس الّنص األدبي
4
، حيث ال تخضع ىذه (

األخيرة لممرجع بمعناه الحقيقي الذي تحيؿ فيو العالمة المغوية إلى ما يطابقيا 

. في الواقع

 

                                                 
 25ينظر جورج مويمييو، ترجمة بساـ بركة، األسموبية، ص(-   1)

جورج مولينيو، أستاذ األسموبية في جامعة السربوف، وصاحب مدرسة في دراسة األسموب، تعتمد منيجيا عمى أحداث التطورات في مجاؿ المسانيات - 2
. وىي منيجية تجمع بيف الفكر المغوي المساني والتحميؿ األدبي والمفاىيـ الفمسفية والبراغماتية. والسيمياء، وتحميؿ السرد الروائي والبراغماتية وغيرىا

. 27ومختمؼ النظريات الفكرية والنقدية الحديثة، أنظر مولينيو، ترجمة بساـ بركة، األسموبية، ص 
 مف المفاىيـ المسانية البنيوية بمجموعة مف االنتاجات واإلبداعات مجموعةوضع جاكبسوف والشكالنيوف الروس معو األسموبية في مركز تقاطع  (3)

. 14أنظر جورج مولينيو، ترجمة بساـ بركة، األسموبية، ص . الفنية وخصوصا األدبية منيا أي عند نقطة إلتقاء المسانيات بالنصوص األدبية
 . 13ترجمة بّساـ بركة ، ص. ينظر جورج مولينيو ، األسموبّية ، (4)
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يضاء العمؿ األدبي حيف نرى إلى مرجعو فيو، نرى : "تقوؿ يمني العيد

المرجع تميُّزا أدبيا ينيض مف متخّيؿ، وذاكرة تستقؿ عف واقع ماّدي، تستقؿ 

حاممة أثرا دالليا لمموقع الذي منو نيضت ىذه العالقة بيف الفرد والواقع الّمادي 

. (1)"االجتماعي، وتحولت إلى ذاكرة

" الخارج"ليس الّنص داخال معزوال عف خارج ىو مرجعو ،: "وتقوؿ أيضا

ىو حضور في الّنص ينيض بو عالما مستقال، عالـ يساعد استقاللو عمى 

إقناعنا بو أدبيا، متمّيزا ببنيتو، بما ىو نسؽ ىذه البنية، ىيأتيا ونظاميا، وعميو 

فإف النظر في العالقات الداخمية في النص ليس مرحمة أولى تمييا مرحمة ثانية 

: في النص" الخارج"يتـ فييا الربط بيف ىذه العالقات بعد كشفيا، وبيف ما اسمو 

بؿ إف النظر في ىذه العالقات الّداخمّية ىو أيضا وفي الوقت نفسو ، الّنظر في  

.  (2)"في ىذه العالقات في النص" الخارج"حضور 

الّنص عالقة جدلية بيف الحضور والغياب لكونو جسد لغوي، منفتح عمى 

ما ىو خارج المغة، فالحضور يظير في شبكة العالقات الرابطة بيف مختمؼ 

عناصره المغوية، ىذه العالقات التي تشكؿ جسدا لكائف حاضر عبر لغتو، أّما 

                                                 
 .14 يمني العيد، في معرفة النص، ص (-   1)
 .12المرجع نفسو ، ص (-   2)
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الغياب فينتمي إلى البعد الخفي، ويتمثؿ في عالقات النص بآخر خارجو، ىذا 

اآلخر الذي لـ يقبؿ التحميؿ رغـ الدراسات واإلسيامات الحقيقية التي قدمت 

لفيمو مف طرؼ مجموعة مف الدارسيف نذكر منيـ، لوسياف غولدمف، وبيير 

. (1)ماشيري، وجوليا كريستيفا وروالف بارت

الغياب النص الشعري بالمغة العادية، وتميزه مف / تربط ثنائية الحضور 

يتكوف النص بالتقاء المحوريف االستبدالي والتراصفي، وعمى . جية أخرى

المستوى االستبدالي يتـ اختيار الوحدات بشكؿ محدد مف بيف االختيارات الكثيرة 

الممكنة، وما يتشكؿ ويتحقؽ كاختيار يصبح حضورا، أما ما يبقى ممكنا 

حسب كماؿ أبو - ومحتمال فيو غياب، إال أف وظيفة المكوف الشعري وطبيعتو 

نما يتحققاف كذلؾ –ديب   ال يحددىما حضور ما تحقؽ مف اختيار فحسب وا 

باعتباره طرفا في العالقة الجدلية الرابطة باستمرار بيف الحضور والغياب، أما 

عمى المستوى التراصفي فتتفاعؿ العالقات فيما بينيا ضمف سمسمة اإلختيارات 

المنجزة والمرتبطة بما ىو غائب لتشكؿ حضورا يشع مف عالقات خفية غائبة، 

. (2)وفي تنظيره لمعممية الشعرية، استخدـ ياكبسوف مفيومي االنتقاء والّترصيؼ

                                                 
 .19ينظر كماؿ أبو ديب، في الشعرية، ص (-   1)
  .106المرجع نفسو ، ص(-   2)
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إف إلتقاء المحور اإلستبدالي بالّتراصفي بمثابة إلتقاء المغة بالنص، فعمى 

ـّ اختيار عناصر مف عدد غير منتو مف –المحور االستبدالي   المغة يت

 الّنص فتتفاعؿ ىذه األخيرة داخؿ –الوحدات، أما عمى المحور الّتراصفي 

. متتالية يحكميا الجانب التركيبي وتربطيا عالقات تعمؿ عمى تشكيؿ النص

بالتقاء المحوريف االستبدالي والّتراصفي تبنى الّنصوص األدبية، حيث 

الغياب عمى تمييز مرجعيا وجعمو يختمؼ عف المرجع / تعمؿ ثنائية الحضور

. الحقيقي

أما غياب المرجع بمعناه المنطقي والمساني، ال يعني أنو غير موجود أو 

أنو ممغى نيائيا، فيو ليس عمى عالقة مباشرة باإلشارات المغوية التي يتكّوف 

منيا الّنص مثمما ىو الحاؿ بالّنسبة لمعالمات المسانية المستخدمة في التواصؿ 

اليومي، إاّل أنو يتكوف بطريقة خاّصة تتماشى مع الخطاب األدبي، أي أف 

الدالالت التي أنتجيا الخطاب، وبنت عالمو، ىي بالذات مرجعو، فالخطاب 

ويقاس مستواه بمدى -  حسب جاكبسوف–األدبي بمجممو ينعكس عمى ذاتو 

. (1)قدرتو عمى إبراز فكرة مرجعو الداخمي

                                                 
 .24بساـ بركة، ص. ينظر جورج مولينيو ، األسموبية،، ترجمة د(-   1)
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تتوّلد العالمة المغوية مف العالقة الّرابطة بيف الداللة وما ترمز إليو أي 

الشيء بذاتو الواقع في الخارج ، مثمما ىو الحاؿ في أبسط صورة متوقعة، ال 

بيف الداؿ والمدلوؿ، فميست المتوالية الصوتية أو الخطّية لكممة تّفاحة ىي التي 

ىو الذي يرتبط بما ىو محسوس " تفاحة"ترتبط بمرجعيا، بؿ الدليؿ المساني 

وواقعي مف سائر ضروب التفاح، وتجدر اإلشارة ىنا إلى أّف عالقة المرجع 

مة المعنى ال الدالالت الوىمية كما تخّص مف جية . تخّص الدالالت المتحصّْ

أخرى درجة الوقوع التي تعد قميمة جدا ألنو يصعب عمينا تحديد مرجع العديد 

مف الدالالت، وألننا نتحدث عف األشياء في غيابيا أكثر مف تناولنا إياىا في 

. (1)حضورىا

فالداللة تتضمف في معناىا وجود اختالؼ أساسي بيف الحضور والغياب، 

بيف المحسوس وغير المحسوس، بيف الداؿ والمدلوؿ، وبدييي قولنا أف المدلوؿ 

ويستحيؿ التفكير في . تربطو عالقة حتمية بالداؿ فيما وجياف لدليؿ واحد

أحدىما دوف اآلخر، فإذا وجد الداؿ بدوف مدلوؿ، فيذا يعني أف العالمة المغوية 

. تكتسب صفة الوجود فقط، وال تعمؿ في ثناياىا أي داللة

                                                 
 .19 ،ص ترجمة قنيني عبد القادر، ينظر أزوولد تزيفاف، المرجع والداللة في الفكر المساني الحديث(-   1)
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أّما وجود المدلوؿ بدوف داؿ فأمر ال يحتمؿ الوصؼ لكونو عدـ 

. (1)محض

بناء عمى الّتمييز السوسوري لمعالقات الّرابطة بيف العالمة المغوية وبقية 

عالقات تمايز ومفارقة عمى المحور : العالمات األخرى والتي قسميا إلى قسميف

النظمي، وعالقات تضاد وتنافر عمى المحور اإلستبدالي، تحدث المسانيوف عف 

اإلنسجاـ بيف العالقات اإلستبدالية التي تتميز بالغيبية، ويتحدَّد الحاضر منيا 

بالغائب ،والعالقات الّنظمية التي تتميز بحضورىا ضمف سمسمة الكالـ البعيدة 

عف العفوية واإلعتباطية، ىذا اإلنسجاـ الذي يظير في النص بإسقاط مبدأ 

.  (2)المساواة الموجود في محور اإلستبداؿ عمى محور النظـ

يمح مولينيو عمى أنو ال يمكف ألي عالمة لسانية تحمؿ قيمة نصية معينة 

أف تحتفظ بنفس القيمة، أو تحمؿ نفس الطابع األسموبي في جميع النصوص 

األدبية، فالقيمة األسموبية لمعالمة المغوية تختمؼ باختالؼ النصوص واألنواع 

                                                 
 .18ينظر أزوولد تزيفاف ، المرجع والّداللة في الفكر الّمساني الحديث ، ترجمة قنيني عبد القادر، ص (-   1)
 .10بساـ بركة،  ص. ينظر جورج مولينيو، األسموبية، ترجمة د(-   2)
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وتتحدد داخؿ النص الذي تكوف فيو عنصرا مف عناصره . األدبية والعصور

. (1)الييكمية وبنيتو األسموبية

ويشير إلى أف العالمة المغوية تتكوف مف داؿ ومدلوؿ بناء عمى ما جاء 

، ويبيف أف الدراسات "دروس في األلسنية العامة"في كتابو " دي سوسور"بو 

األسموبية لمداؿ تيتـ بالسمات الصوتية والنبرات المميزة والتراكيب اإليقاعية 

أما بالّنسبة لممدلوؿ  فيؤكد عمى ضرورة الّتمييز بيف الّنواة الّداللية والقيـ ....و

اإليحائية، وال تشكؿ كؿ ىذه المظاىر ىدؼ الدراسات األسموبية إال مف خالؿ 

. (2)تفاعميا ضمف الّسياؽ الّنصي

فالعالمة المغوية، ال يتحدد مدلوليا إال بعالقتيا مع سائر المدلوالت 

. األخرى، فيي بمثابة حاضر يتحدد بالغائب وال تظير قيمتيا إال داخؿ البنية

                                                 
 .22ينظر جورج مولينيو ، األسموبّية، ترجمة بّساـ بركة، ص (-   1)
 .11ينظر المرجع نفسو ، ص (-   2)
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: سادسا ــــ   الّتماسك الّنصي

لقد اىتـ عمماء الّنص بدراسة الّشروط التي تجعؿ مف المتوالية النصية 

متماسكة، والتماسؾ عندىـ ذو طبيعة داللية، ويتميز بالخطّية فيو يّتصؿ 

. (1)بمختمؼ العالقات الّرابطة بيف الوحدات الّمغوية المكّونة لبنية الّنص

وتصبح المتتالية متماسكة دالليا عندما تقبؿ كؿ جممة فييا التفسير "

والتأويؿ في خط داخمي، يعتبر امتدادا بالنسبة لتفسير غيرىا مف العبارات 

المائمة في المتتالية، أو مف الجمؿ المحّددة المتضّمنة فييا، ومف ىنا فإف مفيـو 

أي تفسير بعض أجزائو بالنسبة " التفسير النسبي"الّنص تتحدد خصائصو بفكرة 

. (2)"إلى مجموعيا المنتظـ كميا

 المغة بشكؿ محدد مف –يتـ اختيار الوحدات عمى المستوى االستبدالي 

بيف االختيارات الكثيرة الممكنة، حيث تتشكؿ عناصر مف عدد غير منتو مف 

النص - الوحدات داخؿ متتالية يحكميا الجانب التركيبي، أما المستوى التراصفي

. (3)فتتفاعؿ العالقات فيما بينيا ضمف سمسمة االختيارات المنجزة

                                                 
. 329ينظر صالح فضؿ، بالغة الخطاب وعمـ النص، ص (-   1)
. 329المرجع نفسو ، ص (-   2)
. 106ينظر كماؿ أبو ديب، في الشعرية، ص (-   3)
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يتـ الربط بيف ىذه الوحدات بالروابط  النحوية عمى المستوى السطحي 

لمنص، أما عمى المستوى العميؽ فيتحقؽ التماسؾ مف خالؿ وسائؿ داللية 

بالدرجة األولى، حيث تترابط تراكيب قد تبدو مفككة عمى السطح، ويرى فندايؾ 

واألوؿ : أف التماسؾ يتحدد عمى مستوييف، مستوى الداللة، ومستوى اإلحالة

يتحدد بالعالقات الرابطة بيف المقارنات والتشابيات والتصورات والتطابقات في 

المجاؿ التصوري والثاني يتحدد بما تؤوؿ  إليو وتوحي بو العالقات المسانية في 

ييتـ "فمف خالؿ البنية الكبرى لمنص يتحقؽ التماسؾ الذي . (1)تتابع نصي

بالعالقات بيف أجزاء الجممة، وأيضا بالعالقات بيف جمؿ النص وبيف فقراتو، بؿ 

بيف النصوص المكونة لمكتاب، مثؿ السور المكونة لمقرآف الكريـ، وييتـ أيضا 

بالعالقات بيف النص وما يحيط بو، ومف تـ يحيط التماسؾ بالنص كامال، 

. (2)"داخميا وخارجيا

مستوى الوصؼ الموضوعي، : كما يدرس بنية النص عمى مستوييف

تحميؿ الربط "ومستوى الوصؼ النحوي، حيث ييتـ المستوى األوؿ بدراسة 

المعّبر  (المضاميف الجممية والقضايا)اإلدراكي الذي ينشئو النص بيف األحواؿ 

                                                 
. 110ينظر سعيد حسف بحيري، عمـ لغة النص، ص (-   1)
. 97، ص 1، ج2000، 1 صبحي إبراىيـ الفقي، عمـ المغة النصي بيف النظرية والتطبيؽ، دار قباء، القاىرة، مصر، ط(-  2)
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 الداللية –أما المستوى الثاني فيتناوؿ العالقات النحوية . (1)"عنيا في الجمؿ

التي تحقؽ  الربط الداخمي بيف جمؿ النص، ويحتؿ مبدأ اإلعادة أىمية كبرى 

في تحقيؽ التماسؾ النصي، فقد اعتبره عمماء لغة النص منذ بدايات بحثيـ إلى 

وقد . (2)يومنا ىذا أحد أىـ الوسائؿ المغوية التي تقيـ عالقات بيف جمؿ النص

األولى صريحة، حيث يتطابؽ تعبيريف في جمؿ : فرقوا بيف نوعيف مف اإلعادة

متعاقبة، في صورة مطابقة إحالّية وىذه األخيرة ال تخص األشخاص فحسب، 

نما الوقائع كذلؾ واألفعاؿ والتصورات واألشياء و أما الثانية فتعرؼ . (3 )...وا 

باإلعادة الّضمنية حيث ال تتوّفر مطابقة إحالية بيف التعبير المستأِنؼ والتعبير 

المستأَنؼ، ورغـ اختالؼ إحالة التعبيريف، تربطيما عالقة الجزء، وعالقة 

. (4)االشتماؿ

يعد مبدأ اإلعادة ضروريا أحيانا لاللتزاـ بقواعد نحوية معينة، تسّيؿ 

عممية الفيـ، وتيّسر فيـ سياؽ الّنص وتعمؿ عمى تماسكو، إال أّنيا ليست 

                                                 
. 31 كالوسف برينكر، التحميؿ المغوي لمنص، مدخؿ إلى المفاىيـ األساسية والمناىج، ترجمة سعيد حسف بحيري، ص (-   1)
. ينظر المرجع نفسو ، ونفس الّصفحة (-   2)
. 38ينظر المرجع نفسو ، ص (-   3)
. 49ينظر المرجع نفسو ، ص (-   4)
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إذ يمكف كذلؾ أف تكوف إشارات ربط نحوية مما . "(1)الوسيمة الوحيدة لمّربط

يستغنى عنو إلى حد بعيد لفيـ النص، حيث يكوف لدى المتمقي معرفة خمفية 

موضوعية وسياقية كافية، وبذلؾ ال تتضح آخر األمر قضية التماسؾ بنيج 

الربط النحوي، فالبنية النحوية لمربط، وبخاصة بنية اإلعادة، تقـو عمى األرجح 

بوظيفة البنية الحاممة لمصالت الموضوعية لمنص أي أنيا تشير إلى طبقة 

.  (2)"أخرى أعمؽ، نسمييا البنية الموضوعّية لمنص

لقد كاف لمّربط بصوره أىمية كبرى في تحميؿ النصوص، حيث اعتبره 

عمماء الّنص عنصرا جوىريا في تشكيؿ الّنص وتفسيره ويتأكد دوره مف خالؿ 

 وبوجراند  Dresslerالمعايير السبعة األساسية التي جاء بيا كؿ مف درسمر 

Beaugranbeالذي الربط النحوي:  لتحقيؽ النّصية، فاعتبروا المعيار األوؿ 

ييتـ بالربط بيف العالمات المغوية أي بيف مكونات النص الّسطحية، أما المعيار 

 الذي ييتـ بالّربط بيف تصّورات عالـ الّنص أي بيف التماسك الدالليالثاني 

. الوظائؼ المشّكمة لمكّونات الّنص

                                                 
ينظر كالوسف برينكر، ، الّتحميؿ الّمغوي لمّنص ػػ مدخؿ إلى المفاىيـ األساسّية والمناىج ترجمة سعيد حسف بحيري ،ص (-   1)

59 .
. 59المرجع نفسو ، ص(-   2)
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وعميو اختمؼ مستوى المعياريف فكالىما يتحقؽ في مجاؿ مختمؼ عف 

 التي تعّبر عف ىدؼ القصدّية: اآلخر، أما المعايير الخمسة المتبقّية فيي

 وىي تتعمؽ بالمتمقي الذي يقبؿ المنطوقات المغوية عمى أنيا والمقبولّيةالنص، 

 وتتوّقؼ عمى مدى تقبؿ المعمومات الواردة أو واإلخبارّيةتكّوف نصا متماسكا، 

وتتحّدد بمدى مناسبة النص والموقفّية عدـ تقبميا، أي مدى جدة النص، 

.  ويتحّدد مف خالؿ تداخؿ الّنصوص ببعضياوالّتناصلمموقؼ، 

إلى أّنو ليس مف الّضروري تحقؽ " درسمر وبوجراند"ويشير ىنا كؿ مف 

كؿ ىذه المعايير في نّص واحد، فقد تتشكؿ نصوص بأقؿ قدر منيا ، إاّل أنيا 

الربط النحوي والتماسؾ : ضرورّية لتحقؽ االكتماؿ النّصي، ولعؿ أكثرىا شيوعا

. (1)الداللي والقصدية والبناء االتصالي

يتحقؽ التواصؿ بيف مستخدمي المغة حسب فندايؾ، مف خالؿ البنية التي 

بالبنية العميقة الّداللية والمنطقية، وذلؾ عمى أساس : يسّمييا جريماس

ف الّنص مف جممة واحدة، أو وحدة لسانية واحدة،  ْف تكوَّ الّنصوص ال الجمؿ، وا 

                                                 
. 127ينظر سعيد حسف بحيري، عمـ لغة النص، ص (-   1)
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فالبحث يجب أف يكوف عمى مستوى العالقات التداولية لألداء المغوي في 

. (1)ال عمى مستوى الجمؿ فقط. النصوص والجمؿ معا

إف صياغة القواعد تمكّْف في نحو تشومسكي : "يقوؿ سعيد حسف بحيري

مف حصر الجمؿ، وفي نحو فندايؾ مف حصر الّنصوص، واليدؼ عند 

تشومسكي إنتاج عدد ال نيائي مف الجمؿ وعند فندايؾ إنتاج عدد ال نيائي مف 

فرَّؽ بيف ...وقد اقترح فندايؾ عدة طرؽ لموصؼ منذ السبعينات...النصوص

أشكاؿ تماسؾ النص في البنية السطحية والبنية العميقة ووضع أيضا قواعد 

المتواليات الجممية واألبنية )والبنية الصغرى  (لممعنى العاـ لمنص)البنية الكبرى 

. (2 )"(الجممية وعالقاتيا

وقد أكد فندايؾ عمى أف الحديث عف البنية الكبرى ال يعني التماسؾ 

نما ييتـ بالتماسؾ الجزئي كذلؾ بيف الجمؿ،  الكمي لموحدات الكبرى فقط، وا 

فتحميؿ النصوص يقـو عمى دراسة مختمؼ أوجو التفاعؿ والترابط واالنسجاـ بيف 

كما يقوؿ فندايؾ أّف . (3)األبنية الجزئية الصغرى والبنية الكبرى الجامعة ليا

وأّف قواعد الجممة غير .  المتواليةوصؼ البناء النّصي يتجاوز وصؼ الجمؿ
                                                 

. 112ينظر سعيد حسف بحيري، عمـ لغة النص، ص (-   1)
. 136 المرجع نفسو ، ص (-   2)
. Van Dyk : p 272 نقال عف 126ينظر المرجع نفسو ، ص (-   3)
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كافية لمستخدـ المغة، فيو غير قادر عمى إنتاج نص متماسؾ إال إذا اكتسب 

أف : "ويقوؿ أيضا. (1)كفاءة لغوية تتضمف قواعد نصية إضافة إلى قواعد الجممة

غير قميؿ مف نحو الّنص، وتعّد أىـّ ميمة لنحو  (كمِّا)نحو الجممة يشكؿ جزءا 

الّنص ىي صياغة قواعد تمكننا مف حصر كؿ النصوص النحوية في لغة ما 

بوضوح، ومف تزويدنا بوصؼ لألبنية، ويجب أف يعّد مثؿ ذلؾ الّنحو النّصي 

إعادة بناء شكمّية لمكفاءة الّمغوية الخاّصة بمستخدـ المغة في إنتاج عدد ال 

. (2)"نيائي مف النصوص

نما يعتبرىا نقطة انطالؽ،  فنحو النص ال ييمش معطيات نحو الجممة، وا 

ويأخذ في االعتبار الجممة ألنيا دعامة أساسية، في بناء الّنص نحويا، إال أّف 

نحو الّنص، يتجاوز حدود الجممة في التحميؿ لكونو يبحث في البنية عمى أّنيا 

نظاـ محكـ، يتمّيز برؤية داللية تجعؿ لو كينونة مستقّمة تتطّمب دراسة نحوية 

تتناسب وبنيتو، فالّنص يتعدى كونو مجرد تتابع لمجمؿ النحوية التي تحكميا 

قواعد إسناد محدودة ومعيارية ويختمؼ عف الجممة في كونو ال يخضع لقواعد 

معيارية مسّبقة وضوابطو تختمؼ عف ضوابط الجممة، لذا اختمؼ نحوه عف 

                                                 
. Van Dyk : p 270 نقال عف 120ينظر سعيد حسف بحيري ، ص (-   1)
. Van Dyk T: Aspekte einer texte grammaire  p 272 نقال عف 120 المرجع نفسو ، ص(-   2)
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النحو المعيود، وتعّداه لنحو ممّيز، ترتبط فيو الداللة بالنحو، حيث ال يمكننا 

الحديث عف نحو النص إال بعد اكتماؿ النص، فيو يستخرج مف بنيتو، بعد 

تكّونيا، وينبثؽ مف داخمو، ال مف خارجو، مما يسمح بتعدد مفاىيـ وتفسيرات 

. الّنص الواحد

إف نحو النص ال يرفض نحو الجممة رفضا مطمقا، : "يقوؿ سعد مصموح

إنما يقؼ بو تاركا لو العالقات داخؿ الجممة الواحدة، ومتجاوزا ذلؾ إلى مسرح 

. (1)"الّنص عمى اتساعو

يتعامؿ نحو الّنص مع الّنص عمى أّنو بنية كمية، تتعدد صورىا وتتنوع 

أشكاليا، وترتبط جمميا لتشكؿ جوا دالليا تتجمى مف خاللو الداللة النصية 

الكبرى التي يتطمب تحميميا دقة في التمييز بيف العالقات المختمفة، ودقة في 

المالحظة الستخراج الحبؿ الرابط بيف وحداتو وأجزائو النصية، وقدرتو عمى 

. البحث في انسجاـ وتماسؾ أّوؿ النص بآخره

                                                 
. 201 سعد مصموح، العربية مف نحو الجممة إلى نحو النص، ص (-   1)
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عمماء الّنص يولوف الّتماسؾ عناية قصوى ويذكروف أنو "صبح ألقد 

خاصّية داللية لمخطاب تعتمد عمى فيـ كؿ جممة مكّونة لمنص في عالقتيا بما 

. (1)"يفيـ مف الجمؿ األخرى

وىكذا ال بّد مف اإلنسجاـ التّاـ بيف عناصر النص، دوف الفصؿ بيف 

مكّوناتو الّمغوية أو بيف مستوى مف مستوياتو، يقوؿ الدكتور حماسة عبد المطيؼ 

النص الواحد تحكمو عالقات لغوية وداللية تعمؿ عمى تماسكو، وتربط :" 

أجزائو، وىذه العالقات تكّوف شبكة نصّية تعيف عمى تفسير الّنص وىي تسمى 

. (2)"االتساؽ

وعميو كاف مفيـو اإلّتساؽ مفيوما دالليا، يتضّمف في معناه الّربط بيف 

مختمؼ مستويات الّنص الصوتية والصرفية والنحوية والمعجمية والداللية، مع 

. اإلىتماـ بالعالقات الّداخمية لمّنص، دوف الفصؿ بيف مختمؼ جوانبو الّمغوية

                                                 
. 263 صالح فضؿ، بالغة الخطاب وعمـ النص، ص (-   1)
- باكستاف- إسالـ أباد- حولية الجامعة اإلسالمية العالمية-  حماسة عبد المطيؼ، منيج في التحميمؿ النصي لمقصيدة(-  2)

. 240، ص 1993العدد األوؿ، 
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: سابعا ــــ    الوصف الّمغوي لمنص

ما " البنيوية، وتطّور في تحميالت بظيور" الكتابة، القراءة"ظير مفيـو 

، حيث تحّولت الكتابة إلى نظاـ مف القواعد يتمّيز بانفتاحو المستمر "بعد البنيوية

عمى التّفسير، وقبولو لقراءات متعددة، يساىـ القارئ في توليد دالالتيا ضمف 

. (1)نص منغمؽ

عف ماىية الكتابة " الدرجة الصفر لمكتابة"في كتابو " روالف بارث"يتساءؿ 

معمـو أف المغة مجموعة مف التعميمات والعادات المشتركة بيف كؿ : "فيقوؿ

معنى ذلؾ، أف الّمغة مثؿ الطبيعة تمّر جميعيا عبر كالـ . الكتّاب في فترة ما

إنيا بمثابة : الكاتب بدوف أف تعطيو، مع ذلؾ، أي شكؿ، وبدوف حتى أف تغذيو

. (2)"دائرة مجّردة مف الحقائؽ

األدب في الّسياؽ العاـ لمغة، فيخرجو بذلؾ عف " روالف بارث"يضع 

الّسياؽ العاـ لمفكر، والّناقد عنده يقدـ معنى لمعمؿ األدبي، وليس المعنى بصفتو 

                                                 
 .271ينظر اديث كيرزويؿ، عصر البنيوية مف ليقي سترواف إلى فوكو، ترجمة جابر عصفور، ص (-   1)
 .33 روالف بارث، الّدرجة الصفر لمكتابة، ترجمة محمد برادة، ص (-  2)
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العامة، فيضع بذلؾ النقد في إطار واسع، باعتباره النص يقبؿ معاف عديدة 

 .(1)تتولد وتتجدد باستمرار، بتجدد قراءة الناقد

لقد أصبحت القراءة مع البنيوية عممّية تفاعؿ بيف قدرة القارئ مف جية 

ولغة الّنص مف جية أخرى، حيث دعمت دور القارئ  في إنتاج المعنى مما 

" دي سوسور"عند " المغة"أدى لصياغة نظرية جديدة في القراءة مرتبطة بمفيـو 

". تشومسكي"عند " القدرة"و

نما تمنحو دورا يتجمى في تجسيد  ال تتعامؿ البنيوية مع ذات القارئ، وا 

الشفرات الرابطة بيف النص وقارئو وبقدر ما تيتـ البنيوية بمفيـو القارئ، ودوره 

و ف مف مفيـو المؤلؼ وتنادي بموتو بعد إنياء نصّْ . (2)في إنتاج المعنى، تيوّْ

ىذا الّنص الذي تمّيزه ىوّيتو، ال يعتبر سياسيا، أو اجتماعيا، أو سيكولوجيا، 

رغـ أّنو قد يحمؿ ىذه الّدالالت، التي تتيح لنا بدورىا أف نقرأه قراءات متعّددة، 

ف أتاحت لنا ىوّيتو، أو أحالتنا  ولكّنو، وفي نفس الوقت يبقى نّصا أدبيا وا 

. (3)مراجعو العديدة إلى تعدد قراءاتو

                                                 
                                               191-190ينظر اديث كيرزويؿ، عصر البنيوية مف ليقي سترواف إلى فوكو، ص (-   1)

                                                        
 .285ينظر المرجع نفسو ، ص (-   2)
 .57ينظر يمني العيد، في معرفة النص، ص (-   3)
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: بيف ثالثة أنواع مف القراءة" تودورؼ"ميز 

وىي نوع مف القراءة، تقميدي، ال تركّْز عمى : القراءة اإلسقاطية- 1"

النَّص ولكّنيا تمّر مف خاللو، ومف فوقو مّتجية نحو المؤلؼ أو المجتمع، 

وتعامؿ النص كأّنو وثيقة إلثبات قضية شخصية أو اجتماعية أو تاريخية، 

. والقارئ فييا يمعب دور المدعي العاـ الذي يحاوؿ إثبات التيمة

وىي قراءة تمتـز بالنص، ولكنيا تأخذ منو ظاىر معناه، : قراءة الّشرح- 2

وتعطي المعنى الظاىري حصانة يرتفع بيا فوؽ الكممات، ولذا فإف شرح النص 

... فييا يكوف بوضع كممات بديمة لنفس المعاني

تسعى إلى كشؼ ما ىو  باطف ، وتقرأ فيو أبعد :"...قراءة الشاعرية- 3

وىذا يجعميا أقدر عمى تجمية حقائؽ التجربة األدبية . ممَّا ىو في لفظو الحاضر

وىذه األخيرة، . (1)"وعمى إبراز معطيات المغة كاكتساب إنساني حضاري قديـ

. أي قراءة الشاعرّية، نادت بيا البنيوية بينما رفضت القراءتيف السابقتيف

                                                 
- 75 عبد اهلل محمد الغدامي، الخطيئة والتكفير مف البنيوية إلى التشريحية، النادي األدبي الثقافي ، السعودية       ص (-   1)

76. 
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موضوع لعّدة ممارسات سيميولوجية، وجياز " كريستيفا"إف النص عند 

مادتو الّمغة إال أّنو ال ينحصر في مقوالتيا، بؿ يعيد توزيع نظاميا، " عبر لغوي"

عادة تركيب لغة جديدة يفوؽ اتساعيا اتساع الشكؿ،  بتفكيؾ لغة االتصاؿ، وا 

. (1)ويتعداه التساع الحركة التركيبية، فيتحّوؿ الّنص بذلؾ إلى عممية إنتاجية

يمنح الّنص مجاال واسعا مف الحرية لممفسريف، فيو ليس وصفا لحقائؽ 

لغوية فحسب، ورغـ كونو متكّوف مف مقوالتيا، نجده يراعي جوانب غير لغوية 

. (2)تقع خارجو، في الواقع الخارجي

إف وصؼ لغة النص يتجاوز حدود الواقع المغوي إلى ما ىو خارجي، 

غير قائـ في المغة، لذا نجده وصؼ معقد، حيث يتجاوز المفّسر فيو المعنى 

السطحي الذي تقّدمو تراكيب المغة ويستعيف بعمـو أخرى، متداخمة مع نّصو 

تمّكنو مف تقديـ تفسيرات دقيقة، تتعدى حدود الجممة، ألنيا أصبحت غير كافية 

في نظر العديد مف الباحثيف عمى تقديـ وصؼ لغوي دقيؽ لمختمؼ النصوص 

. (3)األدبية، مما ساعد عمى ظيور عمـ الّمغة النّصي 

                                                 
. 296ينظر صالح فضؿ، بالغة الخطاب وعمـ النص، ص (-   1)
. 103ينظر سعيد حسف البحيري، عمـ لغة النص، ص (-   2)
. 185- 184، ص 1989عمـ المغة والدراسات األدبية، ترجمة محمود جاد الرب، القاىرة، الدار الفنية، : شبمز: ينظر (-   3)
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تجاوزت الدراسات المسانية المعاصرة حدود بنية الجممة، إلى بنية الّنص 

باعتباره وحدة قابمة لموصؼ، تتميز بتكامميا وتماسكيا، عكس الجممة التي 

أصبحت غير كافية، لممارسة الوصؼ المغوي عمييا، حسب مف اختصت 

. دراستيـ بمسانيات الّنص، أو ما يعرؼ بعمـ لغة النص

ال ُيِقر نحو النص باستقالؿ الجممة، وال يعزليا عف سياقيا، ويصّر عمى 

أف يشمؿ الّنحو عمى قواعد تحكـ ترابط الّنص وتماسكو، ألف نحو الجممة عاجز 

. (1)عف وصؼ التتابعات الكبرى التي تتعدى حدود الجممة

فعمـ لغة الّنص يطرح تصّورا كمّيا في تحميؿ الّنصوص األدبية، حيث ال 

يعرؼ االجتزاء وال يتوقؼ عند حدود، والوصؼ فيو يتـ في إطار الوحدة الكمّية 

لمّنص، ويراعي عناصر خارجية، تعمؿ عمى إنتاج النصوص األدبية، كدور 

عادة البناء والتفسير ويستوعب كؿ ما يتداخؿ معو مف . المتمقي والمؤلؼ، وا 

، كما يتعامؿ مع كؿ أشكاؿ األبنية، ومختمؼ  معمومات ومعارؼ مختمؼ العمـو

. (2)درجات الربط النحوي والداللي، ويسمح بتعدد القراءات في مرحمة التمقي

                                                 
. 133ينظر سعيد حسف بحيري، عمـ لغة النص، ص (-   1)
. 125- 124ينظر المرجع نفسو ، ص (-   2)
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كثرة الصور البيانية في النصوص " حسب مولينيو"وما يغني ىذا التعدد 

صور ذات بنية صغرى، تفرض نفسيا، : األدبية، حيث نجده يقسميا إلى قسميف

وتدؿ عمى ذاتيا، وتفسر انطالقا مف سياقيا المباشر، وصور ذات بنية كبرى، 

. (1)ال تقبؿ العزؿ أو التمييز، ألنيا تعمؿ عمى مستوى بنية النص

المعطيات النصية ىي دليؿ مباشر :"يشير الدكتور حميد الحمداني أف 

عمى نوعية القراءة التي ُيحتمؿ أف تُنجز مف ِقبؿ مستقبمي النص، فكمما تخّمت 

النصوص عف صرامتيا اإلخبارية لفائدة توليد الدالالت الخفية المعبرة عف 

وجيات نظر المرسميف، كمما كانت الحاجة ممحة لدى القارئ لمتخمي عف 

المنطؽ الصاـر في قراءة الّنص والمجوء إلى ردود أفعالو الفكرية والنفسية 

. (2)"ةواإليديولوجي

ال توجد معايير ثابثة أو صارمة تفرض عمى الباحث شكال معينا مف 

أشكاؿ التحميؿ بؿ يعمؿ نوع النص عمى توجييو إلى االختيار الدقيؽ الذي 

 الحّرة في ةيتماشى ونوع النص المدروس، فالتحميؿ الّنّصي يّتسـ بالدينامي

االنتقاؿ بيف أشكاؿ تحميمّية مختمفة، حيث ال يطبؽ بشكؿ تعسفي عمى 

                                                 
. 26- 25ينظر جورج مولينيو، األسموبية، ترجمة بساـ بركة، ص (-   1)
 .60 حميد الحمداني، القراءة وتوليد الداللة، تغيير عادتنا في قراءة النص األدبي، ص (-   2)
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النصوص األدبية، بؿ تحّدده معايير وقيود تستنبط مف الّنصوص ذاتيا وىنا 

يظير الفارؽ الجوىري بيف القواعد النحوية المعيارية والقواعد الداللية غير 

. (1)المعيارية

تتشابؾ الوسائؿ المستخدمة في التحميؿ النصي، فتعمؿ عمى تعقيده، 

حيث يتآزر المستوى النحوي مع الداللي والّتداولي ، ويستند قارئ النص إلى 

قيود وتصورات معرفية واصطالحية لمربط بينيا، ولتقديـ تفسير متكامؿ يعمؿ 

النحو فيو عمى تحميؿ العالقات الرابطة بيف العالمات، وتدرس الداللة صمة ىذه 

. (2)العالمات بمدلوليا وتيتـ التداولية بتوصيؿ الدالالت

 والّتماسؾ، ـيبدأ الّتحميؿ الّنصي مف البنية الكبرى، التي تّتسـ باالنسجا

حيث يرى عمماء الّنص أف الّتماسؾ النصي ذو طبيعة داللية يتصؿ بالعالقات 

الرابطة بيف الوحدات التعبيرية المتجاورة، كما يتجمى التماسؾ الداللي لممتتالية 

النصية، مف خالؿ تقّبؿ جمميا التأويؿ والتّفسير ضمف اإلطار الّداخمي 

. (3)لمّنص

                                                 
 .124-123ينظر سعيد حسف البحيري، عمـ لغة النص، ص (-   1)
 .128ينظر المرجع نفسو ، ص (-   2)
 .329ينظر صالح فضؿ، بالغة الخطاب وعمـ النص، ص (-   3)
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يتحقَّؽ التَّماسؾ بيف أجزاء الّنص بأدوات لغوية وأخرى غير لغوية، حيث 

يختمؼ الّنص األدبي عف باقي النصوص، فيو يتصرؼ في استعماؿ المغة، 

ويستحدث مف التراكيب، ويستعمؿ مف الرموز ما يجعمو معقدا منغمقا عمى نفسو 

البّد لو مف متمّؽ ماىر لفّؾ رموزه الّمغوّية ، التي ال تخضع لقانوف معّيف، والتي 

. ال تقدَّـ لقارئيا، بؿ عميو اكتشافيا

اىتمت البنيوية بالقارئ، ودوره الفّعاؿ في إنتاج الّنص، فيو يحّدد في - 

: لحظة قراءتو لمّنص معنى معّيف ومتماسؾ، قد يتجاوز فيو ما قالو الكاتب ألف

، وألف بنية (1 )..."سياؽ كتابة النص ليس ىو بالضرورة سياؽ قراءتو "...

. الشكؿ تبقى منفتحة تقبؿ تفسيرات متعددة

 

 

 

                                                 
 .53 حميد الحمداني، القراءة وتوليد الداللة، تغيير عادتنا في قراءة النص األدبي، ص (-   1)
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 عنيا تفاقم االنفصالكيان اإلنسان ووجدانو، كمَّما حدث من األرض قطعة 

الشُّعور بالتمّزق والّضياع، حيث ال تحمو الحياة إال في الوطن األم، وال يكون 

األمان واالستقرار إال فيو، وشاعرنا عاش في زمن مّر فيو وطنو بمحٍن عديدة جراء 

االستعمار الغاشم الذي عمل عمى إبعاده عن أرضو ليعيش في ُغربة جعمتو َيحّن 

لوطنو دائما ويكتب عنو قصائد ُتالمس الوجدان وتيّز العواطف، فيو يصّور 

حقائق صنعيا المستعمر القوّي الُمدّعم، وسكت عنيا العرب، فكان ليا أكبر األثر 

. عمى أرضو، قبمة المسممين جميعا

 

عاش الشاعر تجربة رىيبة مع المرض، أحّس حينيا باقتراب أجمو، وخشي 

أال يعيش بعدىا، فكتب قصيدتو لتعمق عمى الجدران، وُتخّمد اسمو كما خمدت 

الُمعمقات أسماء أصحابيا، فكأّنو يصنع السمو ذكرى، من خالل شعره، رغم موتو 

. (1)الجسدي

  

                                                 
 .393، ص 2006عبد المطمب، الجديد في األدب، دار شريفة، .ينظر ع(-   1)
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وقعت معمقتي األخير عن نخيمي 

وأنا المسافر داخل 

وأنا المحاصر بالثنائيات، 

لكن الحياة جديرة بغموضيا، 

 (1 )....وبطائر الدوري

، وىو يصارع الموت، لكنو سرعان ما " جدارّية"كتب محمود درويش قصيدتو 

، وعودة الحياة لشاعرنا، إحالة كبرى (2)استعاد كينونتو من خالل استرجاعو لّمغة

عمى أمل وتفاؤل ثوري ال يرضى باليزيمة، ويصر عمى الكفاح المستّمر، والّصمود 

ضد العدّو، من أجل استرجاع الّسيادة الوطنية، ومقومات الّشخصية الفمسطينية بما 

. فييا الّمغة

                                                 
 .468، ص 2004، 1األعمال الجديدة، رياض الريس لمكتب والنشر، بيروت ،ط:  محمود درويش(-  1)
 .393ينظر عبد المطمب، الجديد في األدب ، ص (-   2)
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: االسم في الجدارّية :  أوال

يالحظ ارتباط الّشاعر باسمو منذ " جدارّية "إّن المتأّمل في عنوان القصيدة 

البداية، فيو يوظفو في العنوان، ثم عبر البناء الداخمي لمنص، فالجدارية معمقة 

كتبت لتخّمد اسم صاحبيا بعد وفاتو ، والوحيد الذي سيحفظ ذكراه ويضيؤىا، ىو 

: اسمو المكتوب بماء الّذىب، يقول محمود درويش

باطل .....   باطل، باطل األباطيل

  كل شيء عمى البسيطة زائل 

 مركبة 1400  

 فرس 12000  

  تحمل اسمي المذّىب من 

  (1)  زمن نحو آخر

: ثم يواصل حديثو قائال

... ال شيء يبقى عمى حالو

بعدي /ال شيء يبقى سوى اسمي المذىب

... سميمان كان
                                                 

 .520األعمال الجديدة ، ص : محمود درويش (-   1)



محمود درويش " جدارية"قراءة بنيوية لـ :                    الفصل الثالث
 

 187 

فماذا سيفعل موتى بأسمائيم 

ىل يضيء الذىب 

ظممتي الشاسعة 

أم نشيد األنشاد 

 (1)والجامعة

في أول مقطع وكأنو ال يبقى من الّذات إاّل اسميا " االسم" يوظف الشاعر 

: عند مرضيا وتخذيرىا، فيفتتح جدرايتو بقولو

/   ىذا ىو اسمك

  قالت امرأة 

 (2 )...  وغابت في الممّر الّمولبي

: ثم يقول في مقطع آخر

/   ىذا ىو اسمك

  قالت امرأة 

  وغابت في ممر  بياضيا 

                                                 
. 523-522 محمود درويش ، األعمال الجديدة ، ص (-   1)
 441 المصدر نفسو ، ص (-   2)
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 !  ىذا ىو اسمك، فاحفظ اسمك جّيدا 

لى  ال تختمف معو   حرف ع

  وال تعبأ برايات القبائل 

  كن صديقا السمك األفقي 

  جربو مع األحياء والموتى 

  ودّربو عمى النطق الّصحيح برفقة الغرباء 

 (1 )  واكتبو عمى إحدى صخور الكيف

 إن حضور االسم بشكل متكرر عبر البناء الّداخمي لمنص، يمنحو مقصدّية 

داللّية متمّيزة، حيث يتحّول في بعض مقاطع القصيدة إلى كيان يبقى عندما تنتيي 

الّذات، فيخّمد سيرة صاحبو، ويبعدىا عن الّنسيان، عندما ينتيي كّل شيء، وكأنو 

: بمثابة مرجع ليا بعد فنائيا، حيث ال نتذكرىا إال باسميا

: يقول محمود درويش

سوف تكبر حين أكبر :    يا اسمي

سوف تحممني وأحممك 

سنأخذ األسى بحرف العمة المنذور لمنايات 
                                                 

 .448-447 محمود درويش ،األعمال الجديدة ، ص ( 1)
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يا اسمي، أين نحن اآلن؟ 

ما الغد؟ / ما اآلن: قل

ما الزمان وما المكان 

وما القديم وما الجديد؟ 

 (1)ستكون يوما ما نريد

سوف تكبر " تشكل الذات مع اسميا ثنائيات واضحة، يتبع فييا االسم ذاتو 

، كما يستعين بو "سوف تحممني وأحممك"، ثم يحمل كل منيما اآلخر "حين أكبر

، ثم يخاطبو عمى أنو كيان مستقل "الغريب أخ الغريب"ويجعمو رفيقا لو في غربتو  

. بذاتو، يعمل عمى إحياء ذكرى صاحبو بعد انتيائو الجسدي

 لما تقترب القصيدة من نيايتيا يربط الشاعر اسمو بوطنو أو باألحرى 

بمعاني تدل عميو، فينسبيا لنفسو، ويمتمك بذلك البحر، واليواء الرطب ، والرصيف   

ومحطة الباص القديمة ، والشبح وصاحبو، وآنية النحاس، وآية الكرسي ، والمفتاح 

والباب ، والحراس ، واألجراس ، وحذوه الفرس، وقصاصة الورق التي انتزعت من 

: اإلنجيل، والممح من أثر الدموع ، وىذا ما يبدوا في قولو

  ىذا البحر لي 
                                                 

 448 محمود درويش ، األعمال الجديدة ، ص (  1)



محمود درويش " جدارية"قراءة بنيوية لـ :                    الفصل الثالث
 

 190 

  ىذا اليواء الرطب لي 

  ىذا الرصيف وما عميو 

لي ...  من خطاي وسائمي المنوي

ولي ...  ومحطة الباص القديمة لي

وآنية النحاس ,   شبحي وصاحبو

  وآية الكرسي، والمفتاح لي 

  والباب والحراس، واألجراس لي 

  لي حذوة الفرس الّتي 

لي ....  طارت عن األسوار

  ما كان لي، وقصاصة الورق التي 

  انتزعت من اإلنجيل لي 

  والممح من أثر الدموع عمى  

 (1 )...  جدار البيت لي

 ثم يعود الشاعر ويؤكد عمى ممكيتو السمو، وحروفو األبجدية المكونة لو 

: ففّككو أفقيا في قولو
                                                 

 .534-533 محمود درويش ، األعمال الجديدة ، ص ( 1)
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ن أخطأت لفظ اسمي    واسمي، وا 

  بخمسة أحرف أفقية التكوين لي 

المتيم والميتم والمتمم ما مضى /   ميم

الحديقة والحبيبة حيرتان وحسرتان /   حاء

المغامر والمعّد المستعّد لموتو /   ميم

  الموعود منفيا، مريض المشتيى 

الوداع، الوردة الوسطى /   واو

  والء لموالدة أينما وجدت، ووعد الوالدين 

الدليل، الّدرب، دمعو /   دال

/   دارة درست، ودوري يدّلمني ويدميني

 (1 )...  وىذا االسم لي

 يبتديء محمود درويش جداريتو بالتركيز عمى اسمو، وينيييا بالتأكيد عمى 

ممكيتو لألرض واالسم معا، حيث يمتمك اسمو وال يمتمك ذاتو وال يسيطر عمييا في 

حالتو المرضية ىذه ، فيختم قصيدتو مصّورا لحالة مرضية حزينة، يعيشيا عمى 

                                                 
 .535-534 محمود درويش ،األعمال الجديدة ، ص ( 1)
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حاالتيا شاممة لمقضية الفمسطينية بما تعرفو  المستوى الّشخصي، آفاقيا واسعة، وا 

. نمن فقدان لميوّية ، والسيادة الوطنية، وسيطرة العدّو عمى ممتمكات الفمسطينيي

: يقول محمود درويش في آخر مقطع في الجدارّية

  ىذا البحر لي 

  ىذا اليواء الّرطب لي 

  واسمي ـــــ 

ن أخطأت لفظ اسمي عمى التابوت ـــــ    وا 

.   لي 

وقد امتألت -   أّما أنا

  بكل أسباب الرحيل ــــــ 

  فمست لي 

  أنا لست لي 

 (1 )...  أنا لست لي

 

 

                                                 
 .537-536 محمود درويش ،األعمال الجديدة ، ص ( 1)
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 :الّمون في الجدارّية :  ثانيا

 بعد تأكيد الشاعر عمى اسمو، وبعد غياب المرأة في الممّر الّمولبي، وىو في 

: أغمب الّظن إحدى ممرات المستشفى التي قصدىا الشاعر لمعالجة قمبو المريض

  ىذا ىو اسمك 

  قالت امرأة 

. (1)وغابت في الممر الّمولبي 

 تبدأ الرحمة اتجاه العالم اآلخر من غرفة العمميات بمستشفى بباريس في 

لحظة فاصمة بين الحياة والموت نحو عالم ميزتو البياض فُيحمل الشاعر فوق 

سقف الغمامة أبيض ، والاّلشيء : جناح حمامة بيضاء، حيث كل شيء أبيض

: أبيض ، وىو وحيد في ىذه األبدية البيضاء

  أرى السماء ىناك في متناول األيدي 

  ويحممني جناح حمامة بيضاء صوب 

  طفولة أخرى، ولم أحمم بأني 

  كنت أحمم، كل شيء واقعي، كنت 

...   أعمم أنني ُألقي بنفسي جانبا
                                                 

 .441  محمود درويش، األعمال الجديدة، ص( 1)
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  وأطير، سوف أكون ما سأصير في 

  الفمك األخير، وكل شيء أبيض ، 

  البحر المعمق فوق سقف غمامة 

  بيضاء والاّلشيء أبيض في 

  سماء المطمق البيضاء، كنت، ولم 

  أكن، فأنا وحيد في نواحي ىذه 

. (1)  األبدية البيضاء

 وىكذا يفترس البياض بداية الجدارية، إال أن محمود درويش ال ينصير فيو، 

فيو يدخل عالم الفناء، إال أن رغبتو واضحة في التخمص منو، وىذا يبدو من 

، حيث تتكرر "سأصير يوما ما أريد"خالل خطابو المتكرر عمى صيغة المفرد 

وذلك " سنكون يوما ما نريد"العبارة خمس مرات لتتحول فيما بعد إلى صيغة الجمع 

: عندما يضم ذاتو السمو ويعتبرىما اثنان

...   وكأنني قدَّمت قبل اآلن

  أعرف ىذه الرؤيا، وأعرف أنني 

رّبما .   أمضي إلى ما لست أعرف 
                                                 

 .442 محمود درويش ، األعمال الجديدة ، ص ( 1)
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  ما زلت حيِّا في مكان ما، وأعرف 

...   ما أريد

 (1 )سأصير  يوما ما أريد

.  ستتحول الذات إلى فكرة صداىا واسع، فيي شبيية بالمطر تعّم كّل مكان

ال سيف يحمميا .   سأصير يوما فكرة

...   إلى األرض اليباب ، وال كتاب

  كأنيا مطر عمى جبل تصّدع من 

  تفتُّح عشبة 

  ال القّوة انتصرت 

  وال العدل الشريد 

. (2)  سأصير يوما ما أريد

 ثم سيتحول إلى طائر، ينتزع وجوده من عدمو، كما ينبعث الطائر من رماد 

جناحيو، إذ يدخل عالم الفناء إال أنو ال يذوب فيو وتبعث فيو الحياة من جديد، ثم 

. يتحول إلى شاعر، ثم إلى كرمة ستتحول بدورىا إلى نبيد يشربة العابرون

                                                 
 .444-443 محمود درويش ، األعمال الجديدة ، ص ( 1)
 .444 المصدر نفسو ، ص ( 2)
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وأُسلُّ من عدمي .   سأصير يوما طائرا 

كمما احترق الجناحان .   وجودي 

  اقتربت من الحقيقة، وانبعثت من 

. (1)  الرماد

: إلى أن يقول

  سأصير يوما ما أريد 

  سأصير يوما شاعرا ، 

  والماء رىن بصيرتي، لغتي مجاز 

  لممجاز، فال أقول وال أشير 

. (2)  إلى مكان

  سأصير يوما كرمة 

  فميعتصرني الصيف منذ اآلن ؛ 

  وليشرب نبيذي العابرون عمى 

!   ثريات المكان السّكري 

                                                 
 .445-444 محمود درويش ، األعمال الجديدة ، ص ( 1)
 .446 المصدر نفسو  ، ص (  2)
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  أنا الّرسالة والّرسول 

  أنا العناوين الصغيرة والبريد 

 .(1)  سأصير يوما ما أريد

بالتجديد واالنبعاث،  (فكرة، طائرا، شاعرا، كرمة) توحي ىذه التحّوالت األربعة 

فالشاعر يحاول مفارقة عالم البياض والتخمص منو لينتقل إلى تجسيد حركة بنائية 

: جديدة معاكسة لألولى، تقوم عمى المون األخضر المفعم بالحياة

    :فمنذىب إلى أعمى الجداريات  * 

 (2)    أرض قصيدتي خضراء، عالية ،

 (3)... خضراء، أرض قصيدتي خضراء عالية * 

 (4)خضراء، أرض قصيدتي خضراء * 

.                                                                                                                                                                               (5)خضراء، أرض قصيدتي خضراء       * 

 (6)...خضراء، أرض قصيدتي خضراء ، عالية * 

                                                 
 .447-446 محمود درويش ، األعمال الجديدة ، ص ( 1)
 .449 المصدر نفسو  ، ص ( 2)
 .453 المصدر نفسو ، ص ( 3)
 .465 المصدر نفسو ، ص ( 4)
 473 المصدر نفسو  ، ص ( 5)
 500 المصدر نفسو ، ص ( 6)
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خضراء، أكتبيا عمى نثر الّسنابل في * 

. (1)   كتاب الحقل

وبتكراره لتوظيف ىذا الّمون عبر الجدارية يكون قد فارق عالم البياض بكل 

ما يحممو من دالالت الموت، دون اإلشارة إلى التخمص منو نيائيا، وال اإلشارة إلى 

. استمرارية ىذا االخضرار المفعم بالحياة

ينعت محمود درويش، أرض قصيدتو باالخضرار، ويعيرىا فضاء شعريا 

إيحاءاتو ممتدة، ومتشعبة، وقراءاتو متجددة، كونو مبني عمى عناصر متشابكة، 

متناقضة أحيانا تجمع بين الحقيقة والمجاز، والتجسيد والتجريد، فيي كيان متناسق 

. بمترادفاتو ودّقة معانيو ورموزه وأنساقو، مما يجعميا تحمل من زمن آلخر

يوّضح الّشاعر مدى ارتباطو بجدرايتو، حيث تتجمى ىذه العالقة الوطيدة 

: ، في قولو" ولي منيا " بينيما من خالل تكراره لشبو الجممة، 

خضراء، أرض قصيدتي خضراء 

يحمميا الغنائيون من زمن إلى زمن كما ىي في  

خصوبتيا 

تأمل نرجس في ماء صورتو : ولي منيا
                                                 

 500محمود درويش ، األعمال الجديدة ، ص (  1)
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ولي منيا وضوح الظل في المترادفات 

... ودقة المعنى

ولي منيا، التشابو في كالم األنبياء 

عمى سطوح الميل 

حمار الحكمة المنسّي فوق التّل : لي منيا

... يسخر من خرافتيا وواقعيا

ولي منيا، احتقان الرمز باألضداد 

ال التجسيد يرجعيا من الذكرى 

وال التجريد يرفعيا إلى اإلشراقة الكبرى 

 (1)األخرى" أنا"ولي منيا 

( 2)صدى لغتي عمى الجدران: ولي منيا

وفي  مقطع آخر يشّبو الّشاعر نفسو بحّبة القمع التي ماتت لتخضّر من 

: جديد وتحيى بسنابل جديدة، فعّممتو البقاء من الفناء

 خضراء أكتبيا عمى نثر السنابل في 

                                                 
 .474-473 محمود درويش،األعمال الجديدة ، ص ( 1)
 .474 المصدر نفسو ، ص ( 2)
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 كتاب الحقل، قوسيا امتالء شاحب 

، وكمَّما صادقت أو   فييا وفيَّ

 آخيت سنبميا تعممت البقاء من 

" أنا حبة القمح: " الفناء وضّده

 التي ماتت لكي تخضر ثانية، وفي 

 (1 )..." موتي حياة ما 

ىكذا يتخمص الشاعر من عالم البياض الذي أحّس فيو بقرب أجمو، لتخضر 

أرض قصيدتو من جديد، ويفعم بالحياة بعدما كاد يذوب في بياض رىيب حممتو 

إليو تجربتو مع المرض، ولعل ىذا أكبر إحالة عمى تفاؤل حربي، فالثورة تتطمَّب 

ثقة كبرى بالقدرة عمى قير المستعمر واالنتصار عميو، رغم قوتو وسيطرتو المطمقة، 

. إذ ال بد من صبر ومكافحة مستمرة وتفاؤل دائم باسترجاع الحقوق المسموبة عنوة

 عمى –وبذلك يكون محمود درويش قد تخمص من الموت ليسترجع الحياة 

 فانتصر بذلك االخضرار عمى البياض، أما عمى المستوى –المستوى الشخصي 

العام فيتفاءل الشاعر خيرا، ويتمنى التخمص من قير العدو واسترجاع السيادة 

                                                 
 .500 محمود درويش ،األعمال الجديدة ، ص ( 1)
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الوطنية، حتى نفعم األرض المسموبة بالحياة، بعدما حّوليا العدو إلى مسرح 

. لمموت
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: الموت في الجدارّية :  ثالثا

في جداريتو بطريقة مختمفة عن سابقيو حيث " الموت" وّظف محمود درويش 

تتشابك األحداث عبر الجدارية، انطالقا منيا لتنتيي إلييا، ولعل تجربتو الّشخصية 

 المختمفة والمتمّيزة، فتحدث وأطال والواقعية مع الموت جعمتو يتناوليا بيذه الطريقة

الحديث عنيا وجعميا مركز حواره كمو، إال أنو لم يكن حوارا قائما عمى طرفين، بل 

. كان أحادي الجانب، نممس فيو حضور الشاعر وغياب الموت

، في المحظة الفاصمة (1) لقد توّلدت أفكار الجدارية من تجربة ذاتية مع الموت

بين األبيض واألخضر، وبين الوعي والاّلوعي، وبين الحياة والموت، لّما كان 

. الّشاعر عمى فراش المرض، عاجز عن قضاء كّل حاجاتو

كنت تيذي :   تقول ممرضتي

 !يا قمب :   كثيرا، وتصرخ

 خدني  !  يا قمب 

( 2).../إلى دورة الماء

فيا قمب، يا قمب َأرجع ُخطاي 

                                                 
. 128م، ص 2002ىـ، يونيو 1423، ربيع األول 523 مجمة العربي، سميمان إبراىيم العسكري، العدد ( 1)
 .497األعمال الجديدة،  ص :  محمود درويش( 2)
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، ألمشي إلى دورة الماء  إليَّ

 (1)!وحدي

 يقاوم الشاعر الموت، وال يستسمم لو ويخاطبو عبر صفحات عدة عمى أنو 

ميالو الوقت حتى يعد حقيبتو، ليسألو بعد ذلك عن  ذات ، فيطالبيا بانتظاره، وا 

األبدية البيضاء، ما مناخيا؟ معتدل ىو أو متغير؟ وما وسائل التسمية ىناك؟ كتاب 

واحد أو كتب عدة؟ وما الّمغة المستعممة؟ عربية فصحى أم دارجة؟ 

 حتى ُأعدَّ !  أييا الموت انتظر 

  حقيبتي، فرشاة أسناني، وصابوني 

  وماكنتة الحالقة، والكولونيا والثياب 

  ىل المناخ ىناك معتدل؟ وىل 

  تتبدل األحوال في األبدية البيضاء، 

  أم تبقى كما ىي في الخريف وفي 

  الشتاء؟ وىل كتاب واحد يكفي 

  لتسميتي مع الالوقت، أم أحتاج 

  مكتبة؟ وما لغة الحديث ىناك، 
                                                 

 497 محمود درويش ، األعمال الجديدة ،  ص( 1)
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  دارجة لكّل الّناس أم عربية 

 (1)  فصحى

 يواصل الّشاعر حواره المطوَّل مع الموت، فيطالبو بانتظاره حتى يستعيد 

صفاء ذىنو، وصحتو ليكون بذلك صيادا شريفا ال مخادعا، وحتى تقوم العالقة 

. بينيما عمى الوّد والصراحة

ويا موت انتظر، يا موت،   ...

  حتى أستعيد صفاء ذىني في الّربيع 

  وصّحتي، لتكون صيادا شريفا ال 

  يصيد الظبي قرب  النبع، فمتكن العالقة 

 (2)  بيننا ودية وصريحة

 ثم يصف الموت بالقوي، ويجعمو أقوى من نظام الطب، ومن جياز التنفس 

. ويأمره بعدم التحديق لشرايينو، حتى ال يدرك نقطة ضعفو

  ال تحدق 

  يا قوي إلى شراييني لترصد نقطة 

                                                 
 483 محمود درويش ، األعمال الجديدة،  ص ( 1)
 .،  والّصفحة نفسيا  المصدر نفسو  (  2)
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أنت أقوي من .   الضعف األخيرة 

  نظام الّطب، أقوى من جياز 

 (1).  تنّفسي 

:  وبعدما اعتبره أقوى من كل شيء، نجده ييزمو وينتصر عميو في قولو

  ىزمتك يا موت الفنون جميعيا 

  ىزمتك يا موت األغاني  في بالد 

، مقبرة الفراعنة،    الرافدين، مسمَُّة المصريَّ

  النقوش عمى حجارة معبد َىَزَمْتك 

  واْنَتَصرت، وَأفْمَت كم كمائنك 

...   الُخُمود

 (2)  فاصنع بنا ، واصنع بنفسك ما تريد

 نقل الفّن لنا أخبار المصريين القدامى، والفراعنة ، وبالد الرافدين فَأّرخ بذلك 

لمحضارة العربية، وىزم الموت الذي تَمكَّن من جعل َحّد لحياة الّشعوب، لكنو أخفق 

. في جعل حد لتاريخيا المنقول عبر الفن 

                                                 
 .485 محمود درويش، األعمال الجديدة  ، ص ( 1)
 .487-486 المصدر نفسو ، ص ( 2)
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منذ : " إن الموت الحقيقي عند شاعرنا، ىو موت الّمغة فقد ُنقل عنو أّنو قال

أدركت أن الموت النيائي ىو موت الّمغة، إذ ُخّيل إليَّ بفعل التخدير أنني أعرف 

لم يبق : لقد فقدت الّمغة، أي: وأعجز عن الّنطق بيا، فكتبت عمى ورق الطبيب

. (1)" مّني شيء 

:  كما نجده يعّبر عن نفس الفكرة في قولو

  تقول ممّرضتي 

:   كنت تيدي طويال، وتسألني

  ىل الموت ما تفعمين بي اآلن 

 (2)  أم ىو موت المغة ؟ 

يتناّص الّشاعر مع ممحمة جمجامش، وىي " في تعاممو مع فكرة الموت، 

قصيدة من اآلثار القديمة في العراق، تروي أن ىذا البطل قطع البحار والغابات 

لُيحضر عشبة الحياة لصديقو أنكيدو الّذي أدركو الموت، ولم يوفَّق في النياية، 

 وبوفاة أنكيدو سعى جمجامش (3)"لكنو أيضا لم يستسمم فقد تحدى كل األخطار

                                                 
 .128، ص 2002ىـ يونيو 1423، ربيع األول 523 مجمة العربي، الدكتور  سميمان إبراىيم العسكري، العدد ( 1)
 .499 درويش، األعمال الجديدة ، ص د محمو( 2)
 .395، ص 2006 عبد المطمب، الجديد في األدب، دار الشريفة، ( 3)
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الذي كان ثمثو إلو، وثمثاه بشر، لمبحث عن سّر الخمود ألن جزؤه البشري يجعل 

. نيايتو كنياية البشر

  ولم نزل نحيا كأن الموت يخطئنا 

  فنحن القادرين عمى التذكر قادرون 

  عمى التحّرر سائرون عمى خطى 

...   جمجامش الخضراء من زمن إلى زمن

...   ىباء كامل الّتكوين

.   يكسرني الغياب كجّرة الماء الصغيرة

جناحي نام -   نام أنكيدو ولم ينيض

  ُممتفِّا بَحْفنة ريشو الّطيني، آليتي 

 (1).   جماد الريح في أرض الخيال 

 ثم يجري محمود درويش حوارا مع ابن سّجانو القديم، ليبّين من خاللو أن 

الخمود ىو التناسل في الوجود، فيدا األخير، ورث المينة عن أبيو وأكمل دوره 

ومسيرتو، وعمل بوصيتو التي أوصاه فييا باالحتراس من شعر الشاعر 

   
                                                 

 .513-512 محمود درويش، األعمال الجديدة، ص ( 1)
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: قمت لمّسّجان عند الشاطيء الغربّي 

ىل أنت ابن سجاني القديم؟   -

 !نعم   -

فأين أبوك؟   - 

أبي توفّي من سنين :   قال

.   أصيب باإلحباط من سأم الحراسة 

  ثم أورثني ميمتو ومينتو، وأوصاني 

...   بأن أحمي المدينة من نشيدك

منذ متى تراقبني وتسجن :   قمت

  فيَّ نفسك؟ 

منذ كتبت أولى أغنياتك :   قال

لم تك قد ولدت :   قمت

 (1)لي زمن ولي أزليَّة:   فقال

 ىكذا يصّور الشاعر عبر الجدارية صراعا شخصيا مع الموت، وكرىو 

الشديد ليذا الّرحيل المبّكر والمجبر عميو، والذي لم يمنحو الوقت لتحضير نفسو، 
                                                 

 .527-526 محمود درويش،األعمال الجديدة ، ص (  1)
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وقد واجو الموت وحيدا، عميال، مريضا، ومن خالل تصويره لحالتو الشخصّية يحيل 

ألوضاع الفمسطيني الذي يواجو العدو وحيدا، ويصارع الموت يوميا، حيث تحولت 

، وبات ... أرضو إلى مسرح لمموت ، فأخذت الّطفل والمرأة والشيخ واألب و

. الفمسطيني مجبرا عمى تقبل ىذه األوضاع، رغم كرىو الشديد ليا

 ويبقى خطاب الموت في الجدارية مرتبطا برموز الحياة، فإذا كان الموت 

يقضي عمى الجسد، فيو يقف عاجزا عن أداء ميّمتو أمام تاريخ الحضارات 

ففي . والّشعوب، وأمام الّمغة التي تبقى رغم انتياء مستعممييا، وببقائيا يبقى ذكراىم

: قولو مثال

   وال تضعوا عمى قبري البنفسج، فْيو 

   زىر المحبطين يذّكر الموتى بموت 

   الحب قبل أوانو، وضعوا عمى 

   التابوت سبع سنابل خضراء إن 

   وجدت، وبعض شقائق النعمان إن 

 (1)   وجدت

                                                 
 .482 محمود درويش، األعمال الجديدة ، ص (  1)
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 أكبر دليل عمى تشابك خطاب الموت بالحياة، فالشاعر يرفض وضع زىر 

عمى قبره، ويوصي بوضع سبع سنابل خضراء، وبعض -  البنفسج–المحبطين 

. شقائق النعمان لكونيا تحمل رموز الحياة
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: الّذات في الجدارّية:  رابعا

 يستمّر خطاب الّذات عبر الجدارية، ويتشابك مع كل الخطابات، ويمثل حمقة 

وصل بينيا، فقد تواصمت الّذات مع اسميا، ومع األبدية البيضاء، وتساءلت عن 

طبيعة مناخيا، وعن متطمبات المناخ ىناك، كما تواصمت مع الممرضة والمغة، 

الّشاعر عمى القصيدة "  أنا"وابن سجانيا وأسطورة جمجامش وأنكيدو، فييمنت بذلك 

بأكمميا وأخذت صورا متعددة، حيث نجدىا تتحول من فكرة إلى طائر إلى شاعر 

ثم إلى كرمة، ولعل سر ىذا التحول ىو أحادية الخطاب، حيث يقوم عمى طرف 

واحد، بطريقة محمود درويش الذي  يجعمنا ال نحس بيذه األحادية، ففي حواره مع 

الموت الذي يعم الجدارية، ويسيطر عمييا، نجده يتعامل معو عمى أنو ذات، يأمرىا 

لكّنيا . بأمور عّدة، لكنَّيا تقف صامتة أماميا، ألنيا ال تعرف الكالم وال المحاورة

تقتميما في اإلنسان، األمر الذي جعل الّشاعر يحاورىا ويأمرىا بأمور عدة، 

. ويشبييا بالّصياد الذي يصطاد فريستو دون سابق إنذار

 يا ظّمي الذي !  يا موت 

  سيقودني، يا ثالث االثنين، يا 

َبْرَجد،    لون التردد في الُزُمرُّد والزَّ



محمود درويش " جدارية"قراءة بنيوية لـ :                    الفصل الثالث
 

 212 

  يا دم الّطاووس، يا قّناص قمب 

 اجمس  !  الذئب، يا مرض الخيال 

 ضع أدوات صيدك !  عمى الكرسّي 

وعّمق فوق باب البيت .   تحت نافذتي

 (1 )!  سمسمة المفاتيح الثقيمة 

 إّن ذات الّشاعر المريضة تأخذ صورا متعددة عبر الجدارية، حيث نجدىا في 

المقطع التالي تحاور نفسيا، وتعمل عمى استخراج ذات ثانية من ذاتيا ، قادرة عمى 

: تنفيذ ما تُأمر بو 

  من أنت، يا أنا؟ في الطريق 

  اثنان نحن، وفي القيامة واحد 

  خذني إلى ضوء الّتالشي كي أرى 

  صيرورتي في صورتي األخرى، فمن 

  سأكون بعدك، يا أنا؟ جسدي 

  ورائي أم أمامك؟ من أنا يا 

ْنُتك، اْدَىّني    أنت؟ َكّوني كما َكوَّ
                                                 

 .484 محمود درويش، األعمال الجديدة ،ص ( 1)
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.   بزيت المَّوز، َكّمْمني بتاج األرْز 

  واحممني من الوادي إلى أبديَّة 

 (1).   بيضاء 

كما يجّسد الّشاعر مدى اغتراب ذاتو، ويتّضح ىذا جميا باستعمالو لضمير المتكمم 

: ورغم تمكُّنو من المُّغة إالَّ أنو يبقى غريبا " أنا"

  وأنا الغريب بكل ما أوتيت من 

 (2).   لغتي 

  وكمَّما فّتشت عن نفسي وجدت 

  اآلخرين، وكمما فّتشت عنيم لم 

  أجد فييم سوى نفسي الغريبة ، 

  ىل أنا الفرد الُحُشوُد ؟ 

" درب الحميب"  وأنا الغريب، َتعْبت من 

 (3)  إلى الحبيب، تعبت من صفتي

                                                 
 .477-476 محمود درويش، األعمال الجديدة ، ص (  1)
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 يخاف الّشاعر عمى لغتو، ويمنح الكتابة أىمية كبرى، ألنيا تحقق كينونتو، 

: وىذا ما يبدو في قولو

  أخاف عمى لغتي 

  فاتركوا كل شيء عمى حالو 

 (1 )...!  وأعيدوا الحياة إلى لغتي 

:   أنا من تقول لو الحروف الغامضات

 !  اكتب تكن 

 (2 )!  اقرأ تجد 

 ىكذا تبرز الّذات عبر الجدارية بأكمميا، وتمعب دورا ىاما في بنائيا، حيث 

تتشابك مع أفكار القصيدة، فترتبط منذ البداية باسميا، وتتواصل مع األبدية 

البيضاء، ويطول حوارىا مع الموت، وتتفاءل بانبعاث الحياة فييا من جديد، 

فتتحدث عن اخضرار يوحي بالتفاؤل عوض اإلحباط الذي عرفتو بدخوليا عالم 

. البياض

                                                 
 .498 محمود درويش، األعمال الجديدة ، ص ( 1)
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 تسعى ذات الشاعر إلثبات اسميا، والتأكيد عميو، رغم شبح الموت ، الذي 

يعمل عمى إدخاليا ألبدّية بيضاء، تجيميا ، وتجيل تفاصيل الحياة فييا، وفي 

سعييا ىذا إحالة كبرى لذات الفمسطيني التي تسعى إلثبات ىّويتيا، والتأكيد عمييا، 

رغم الظروف القاسّية التي فرضيا عمييا المستعمر، فيو ظالم، مستبّد، متسّمط، 

يقتل دون رحمة، ورغم ىذا نجد صاحب األرض متمسكا بيا، يتمنى انبعاث الحياة 

. فييا من جديد
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 :نظام الحركات: خامسا

 تتشابك أحداث  الجداريَّة، لتشّكل بنية تتعّدد حركاتيا الّداخمية، إالَّ أنَّيا 

: تصّب في فكرة واحدة، تثري التوّجو العام لمقصيدة الذي يصب بدوره في فكرة

ل حركةتتشكَّل " . صراع الشاعر مع الموت"  وتدخمنا منذ الوىمة األولى لعالم أوَّ

تطغى فيو الّصيغة الفعميَّة، فتتعدَّد أحداثو، حيث تفتتح الجدارية بصوت من 

: الماضي

/   ىذا ىو اسمك

  قالت امرأة 

 (1 )...  وغابت في الممّر الّمولبي

 والماضي ال يدل عمى حدث مضى وانتيى، بل لو عالقة وطيدة بالحاضر 

الذي يعيشو الشاعر، وبالمستقبل الذي يتنبأ إليو حيث نجده يقترن بالمضارع ليدُّل 

: عمى حركة مستمرَّة عبر الزَّمن في مثل قولو

  كنت أحمم، كل شيء واقعي، كنت 

 (2 )...  أعمم أنني ألقي بنفسي جانبا

                                                 
 .441 محمود درويش، األعمال الجديدة ، ص (  1)
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( 1)  ورأيت ما َيتذَّكر الموتى وما َيْنُسون

أمَّا األفعال المييمنة عمى النَّص فتمك الدَّالة عمى المضارع، لكون الشَّاعر  

يسرد أمورا حقيقية واقعية، تأثَّر بيا، ليا عالقة مباشرة بالذَّات، وبما تعانيو من 

. صراع مع الموت

...   وأنا أريد، أريد أن أحيا

 (2)  فمي عمل عمى جغرافيا البركان

  أنا من ُيحّدث َنفسو 

 (3)أأنت أنا؟...  وُيرّوُض الّذكرى

 وفي حديثو المطوَّل مع الموت يوّظف محمود درويش، صيغة األمر فيو 

ُيحاوُرىا عمى أنَّيا ذات، ولعّل سّر استعمالو ليذه الّصيغة يعود لقيام الحَوار عمى 

. طرف واحد، وغياب الطَّرف الثاني فيو

             ويا موت انتظر، واجمس عمى 

  الكرسي، خذ كأس النبيد، وال 

   

                                                 
 .459   محمود درويش، األعمال الجديدة، ص ( 1)
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  (1)  تفاوضني، 

  وأيُّيا الموت الَتبس واْجمس 

  عمى بّمور أيامي، كأّنك واحد من 

 (2)  أصدقائي الدائمين

، فترتبط بدخولو لألبديَّة البيضاء، حيث يجد نفسو في الحركة الثَّانية أما 

الالَّوجود والاّلزمان، ورغم توظيفو لمجموعة من األفعال لمتعبير عن األجواء ىناك، 

. إال أنيا تبقى حركة توحي بالالَّزمان دالليا

 

.   ال شيء يوجعني عمى باب القيامة

ال .   ال الزَّمان وال العواطف

 أو ثقل ء  أحّس بخّفة األشيا

: لم أجد أحدا ألسأل.   اليواجس

اآلن ؟ أين مدينة " أيني"   أين 

                                                 
 .486 محمود درويش، األعمال الجديدة، ص (  1)
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  الموتي، وأين أنا؟ فال عدم 

في الالَّزمان،  ...   ىنا في الالَّىنا

 (1)  وال وجود

 تخمو بعض مقاطع الجدارية من األفعال، فتبدو لموىمة الحركة الثالثة وفي 

األولى ىادئة، إالَّ أنَّيا تحمل في طياتيا أخبار ذات حائرة تصارع الموت، وتكره 

الدُّخول لمعالم اآلخر، وىو المصير الحتمي لجميع البشر، فالّذات ىنا تتمزق من 

. الّداخل

  من أنا ؟ 

  أنشيد األناشيد 

معة؟ ا  أم حكمة الج

...   وكالنا أنا

  وأنا شاعر 

  وَممك 

  وحكيم عمى حافَّة البئر 

  ال غيمة في يدي 
                                                 

  .443-442  محمود درويش، األعمال الجديدة، ص (  1)
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  وال أحد عشر كوكبا 

 (1)عمى معبدي

 واألخيرة عمى الرَّمز واألسطورة، فيما يمعبان دورا الحركة الرابعة كما تقوم 

ىاما في توجيو مسار القصيدة العربية الحديثة، ويجعالنيا تتصاعد بطريقة خاصة 

تخدم الموضوع، فتختمف بنيتيا عن بنية القصيدة العربية القديمة، التي سارت في 

.  شكل تصاعدي

     والّظاىر في الجدارّية، أن صوت الشَّاعر ىو الذي يحّدد مسارىا مستعينا 

بالرَّمز واألسطورة، فيما بمثابة حركات صغرى وسط بنية كبرى، يتحكَّم فييا  

الشَّاعر ويوّجييا، كما أنَّ حضورىما يوّضح المعنى ويغّير مساره، ويجعل القصيدة 

تتصاعد بطريقة تختمف عن تمك المباشرة التي تنبني عمييا القصيدة العربية 

. القديمة

           أنكيدو، ترفَّق 

، لعمَّنا    بي وُعد من حيث ُمتَّ

  نجد الجواب، فمن أنا وحدي؟ 

  حياة الفرد ناقصة، وينقصني 
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  السؤال، فمن سأسأل عن عبور 

 (1)  النَّير

 إنَّ تعدد الحركات في الجدارية يوحي بحجم الصراع الداخمي الذي يعيشو 

الشَّاعر، ويصّور ذات حائرة قمقة، المست الحياة عندىا الموت، نظرا لمرضيا 

الذي مّس أدق عضو فييا، وىو القمب، ىذا المرض الذي أدخل شاعرنا العالم 

نما عاد متفائال بانبعاث الحياة من جديد . اآلخر، إال أنو لم يكمل رحمتو وا 

 وفي ما عاشو الشاعر عمى المستوى الخاص، إحالة كبرى لما يعيشو 

الفمسطيني عمى المستوى العام، فالقضية الفمسطينية تجعمو قمقا حائرا، ضائعا، 

يبحث عن ىويتو المسموبة، ويعمل عمى طرد المستعمر من أرضو لعمو 

. باسترجاعيا ُيفعم بالحياة من جديد
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: التّــــــكــرار:  سادسا

 لقد اىتمت الّمسانيات بدراسة الفونيم الذي يحمل في طياتو مفيوما وظيفيا، 

ولو القدرة عمى التمييز بين الوحدات المغوية، فكان بذلك لمشَّكل عالقة وطيدة 

. بالمعنى، حيث تتغير الدَّالالت بتغير األشكال

ر عبر الجداريَّة بعض الوحدات الّمسانية، وأحيانا جمال بأكمميا، وبتكرار   تتكـرَّ

الوحدات والجمل والمقاطع، يكتسب النَّص الّشعري إيقاعا داخميا ترتاح لو األذن 

"  أعرف"و" توجعني: "وتتأكد معو الفكرة، وىذا ما يظير من خالل تكرار كممتي 

: مثال، في المقطعين التاليين

  وكل نبض فيك يوجعني، ويرجعني 

  إلى زمن خرافي، ويوجعني دمي 

( 1)ويوجعني الوريد...   والممح يوجعني

أعرف ىذه الرؤيا، وأعرف أنَّني   

ربَّما .    أمضي إلى ما لست أعرف

  ما زلت حيَّا في مكان ما، وأعرف 

   
                                                 

 .452 محمود درويش، األعمال الجديدة، ص (  1)
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 (1 )...               ما أريد

ر  بعض الجمل عبر الجداريَّة، فتمعب دورا ىاما في بنائيا، فيي بمثابة  تتكرَّ

إيقاع جاذب ُيطرب أذن السَّامع، وينقميا من فكرة ألخرى، أو باألحرى من بنية 

وعودتو إلييا مرات عدَّة " ىذا ىو اسمك"ألخرى، ففي توظيف الشاعر مثال لعبارة 

. إحالة كبرى إلى تعمُّقو باسمو وسعيو وراء إثباتو وبالتالي إثبات ىويَّتو

إحالة كبرى لمدى عالقتو " لي...وىذا: " وفي توظيفو المتكرر لمجممة التالية

وارتباطو بالوطن األم، حيث نجده ينسب لنفسو ماضيو والغد البعيد، ومعالم ىامة 

من وطنو، وبعض الرموز الّدينية والتَّاريخية، واسمو كذلك، لينتقل ويختم حديثو أو 

: باألحرى جداريتو بقولو

 وقد امتألت –  أمَّا أنا 

  بكل أسباب الرَّحيل 

  فمست لي 

  أنا لست لي 

 (2 )...  أنا لست لي

                                                 
  .443   محمود درويش، األعمال الجديدة، ص (  1)
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ثالث مرات وممَّا زاد المقطع جاذبيو " لست لي" لقد استعمل الشاعر عبارة 

فبعدما امتمك الماضي، والمستقبل، ومعالم وطنو " أنا"توظيفو لضمير المتكمم 

ورموز دينية ، وتاريخية ، واسمو كذلك، ختم قصيدتو بنفيو المتالك ذاتو ، وأكَّد 

وبالتالي صوَّر انتصار الموت عميو عمى الصعيد " لست لي"ذلك بتكراره لمجممة 

عيد العام ، فيصّور ويحيل إلى عدم امتالكو كفمسطيني  الشَّخصي، أمَّا عمى الصَّ

لما ىو ُممك لو ، ولما لو حّق فيو، فرغم كون تمك المعالم المشار إلييا موجودة في 

. وطنو، إالَّ أنَّيا باتت مسموبة منو، يتصرف فييا العدو المستعمر

، حيث " سأصير يوما ما أريد"  كما نممس تمسُّكو بالحياة، في تكراره لعبارة 

دخل عالم البياض إالَّ أنو لم يذب فيو وعمل عمى التخمُّص منو ففارقو إلى عالم 

خضراء أرض قصيدتي، "آخر، يعمُّو االخضرار والتفاؤل، فتكررت بذلك الجممة 

. موحية بعودة الحياة لشاعرنا دون التأكيد عمى استمراريتيا" خضراء عالية

لحاح    وبتوظيف الّشاعر ليذه الجمل المتكررة عبر الجدارية، تأكيد لممعنى وا 

عميو، حيث يساىم تكرارىا في تشكيل البنية الداخميَّة لمنَّص ويجعمنا نقف عندىا، 

. نتبع منحاىا، ونبحث عن سّر تكرارىا
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ذا بحثنا عن سّر جاذبيَّة المقطع التالي :  وا 

، والّركبتين  ، ساَقيَّ   نسيت ذراَعيَّ

  وتفاحَة الجاذبية 

  نسيت وظيفة قمبي 

ل األبديَّة    وبستاَن حوَّاء في أوَّ

  نسيت وظيفة عضوي الّصغير 

  نسيت التنفُّس من رئتي 

  نسيت الكالم 

  أخاف عمى لغتي 

  فاتركوا كّل شيء عمى حالو 

 (1 )...!  وأعيدوا الحياة إلى لغتي 

فيي بمتابة محور لممقطع، " نسيت " سنجدىا تتجمى في تكرار الجممة  

وما زاد البنية جماال مالزمة الفاعل لمفعل، وورود المفعول . تتمركز حوليا األحداث
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وبشكل عمودي، فتحولت تمك العناصر " نسيت"بو مباشرة بعد الجممة الفعمية 

: الالَّمتجانسة معجميا إلى مكونات متجانسة من خالل توازييا موقعا

  نسيت   ذراعـــــــيَّ 

     ساقــــــــــيَّ  و  

     الركبتين  و 

  نسيت   تفاحة   الجاذبية 

     وظيفة   قمبي 

     بستان   حواء أول األبدية 

  نسيت   وظيفة   عضوي الصغير 

  نسيت   التنفس  من رئتي 

  نسيت   الكالم 

 

 فالذراعان ،والساقان، والركبتان، والتفاحة ،ووظيفة القمب، والبستان، ووظيفة 

العضو الصغير، والتنفس، والكالم، كميا عناصر توازنت عموديا لتؤدي وظيفة 

ليذه الجممة يجعمنا " محمود درويش"، وبتكرار "نسيت"بنيوية واحدة مع المركب 
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 ويخاف عميو، وسنجده حينئذ أو ال يتمنى نسيانو. نبحث عما يتذكره وال ينساه

: ففي المقطع التَّالي .  المُّغة

كنت تيذي :   تقول ممرضتي

:   كثيرا، وتصرخ بي قائال

  ال أريد الرُّجوع إلى أحد 

  ال أريد الرُّجوع إلى بمد 

...   بعد ىذا الغياب الطَّويل

  أريد الرجوع فقط 

 (1)  إلى لغتي في أقاصي اليديل

التي تؤكد أنو يكره الرُّجوع لكل شيء ..." ال أريد الرجوع إلى" تتكرر الجممة 

. ما عدا المُّغة، حيث اعتبر وفاتو مرتبطة بعدم قدرتو عمى ممارستيا 

    

:   و في قول الشَّاعر

  لموالدة وقت 

  ولمموت وقت 
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  ولمصمت وقت 

  ولمنطق وقت 

  ولمحرب وقت 

مح وقت    ولمصُّ

( 1)  ولموقت وقت

 

 تظير سمسمة من االستبداالت الواقعة بشكل عمودي عمى مستوى شبو 

الجممة التي يفتتح الشاعر بيا كالمو، حيث يستبدل االسم المجرور بآخر، ويكّرر 

فيحافظ بذلك المقطع عمى توازنو الصوتي والتركيبي، وفي انتقالو " وقت"كممة 

الشَّكمي من شبو جممة ألخرى، ينتقل محمود درويش من حديث خاص آلخر عام، 

من حديثو عن الذَّات إلى حديثو عن الوطن، فإحساسو باقتراب أجمو تجربة 

شخصية عايشيا، إال أنَّ إحاالتيا في النص شممت القضيَّة الفمسطينيَّة فجعل 

الشاعر لمصَّمت وقت ، ولمنطق والوقت والحرب والصمح وقت ، وبذلك يكون قد 

. انتقل بشكل عمودي من تجربة شخصيَّة لقضيَّة وطنيَّة 
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:  وفي المقطع التَّالي 

  لم يبمغ الحكماء غربتيم 

 (1)  كما لم يبمغ الغرباء حكمتيم

- الحكماء] نالحظ تكرارا واستبداال مكانيا بين الوحدات المعجمية التالية 

ولعل سر ىذا االستبدال الذي غيَّر المعنى بشكل تام [ حكمتيم- غربتيم]و [الغرباء

ياع الدَّاخمي الذي يعيشو الشَّاعر . يعود لمقمق والضَّ

:      أما في البيت التالي

 (2)  ُخمْقت ثُمَّ َعشْقت ثُمَّ َزىْقت ثمَّ َأَفْقت

" الخاء والالم"وىما " خمقت" فقد تمَّ استبدال فونيمين من الوحدة المغوية 

في " باأللف والفاء"في زىقت، و" بالزاي والياء"في عشقت،؟ و " بالعين والشين"

ضافة إلى ىذا التغيير في . أفقت، وبتغيُّر الدَّال تغيَّر المدلول من استبدال آلخر وا 

الفونيمات نالحظ تكرارا في المقاطع ميَّز البيت الشعري برنَّة موسيقية ممفتة 

.  لالنتباه

                                                 
 .449 محمود درويش، األعمال الجديدة، ص (  1)
. 488 المصدر نفسو ، ص (  2)



محمود درويش " جدارية"قراءة بنيوية لـ :                    الفصل الثالث
 

 230 

 وما يمكننا قولو ىو أن كل الكممات والجمل المكّررة ليا عالقة وطيدة مع 

البنية العامة لمنَّص، والتكرار عموما يمنح البنية إيقاعا داخميا  ترتاح لو األذن، كما 

. يعمل عمى تأكيد الفكرة واإللحاح عمييا 
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: خاتمة

بعد ىذا العرض البسيط ، الذي ال أّدعي أّنو قد استوفى الموضوع حّقو       

: توّصمنا إلى الّنتائج التّالية 

 أفرزت الّمسانيات كعمم العديد من المدارس المغوية، ورغم استقالليا عن 

باقي العموم، إال أنيا أّثرت فييا، وأفادتيا ببعض مبادئيا، فمفيوم البنية مثال، ظير 

لسانيا لينتقل بعد ذلك لشتى المجاالت نذكر منيا، النقد األدبي، الذي تبّني ىذا 

المصطمح، حيث استعمل الّنقاد البنيويون المنيج البنيوي في دراساتيم النقدية 

لمّنصوص األدبية، وسعوا لتأسيس قاعدة عممية لدراستيم األدبية وذلك باعتبارىم 

النص  بنية لغوية مستقمة بذاتيا تدرس من الداخل وال عالقة ليا بكل ما ىو 

وقد ظيرت ىذه الرؤية النقدية الجديدة مع الشكالنيين الروس لتتضح أكثر . خارجي

 الذين نادوا باستقاللية األدب ورفضوا البعد التاريخي لو، وجعموا نمع النقاد البنيويي

المتمقي ىو من يحّدد بنية الّنص حيث ال يمكن أن توجد قراءة واحدة، وال تفسير 

بعينو لنص أدبي معين ألن دالالت النص تتحدد بمجموع العالقات المغوية الداخمية 

لو، حيث تنتيي ميمة الكاتب بعد االنتياء من كتابة الّنص، لتبدأ بعد ذلك ميّمة 

. القارئ الذي يعمل عمى فك رموز بنيتة التي ال تقرأ إاّل من داخميا
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تأّثر النقاد العرب بالدراسات النقدية الغربية التي نقمت إلينا من خالل الكتب 

المترجمة، وقد عمل بعض الدارسين عمى مقارنتيا بجيود نقادنا العرب القدامى مثل 

نظرية النظم لعبد القاىر الجرجاني التي بين فييا أن اإلعجاز القرآني ال يفسَّر إال 

القادر عمى تحديد المعنى، -  حسب الجرجاني–من خالل نظمو فالسياق وحده 

. والمفردات ال تكتسب داللتيا إاّل داخمو

لقد كان لمتطور الّمساني في الغرب صداه الواسع في العالم العربي حيث 

ظيرت كتب لغوية عديدة كان ليا أثرىا الواضح في الرؤية النقدية العربية، فتسربت 

البنيوية إلى دراساتنا العربية، واستعمل نقادنا مختمف الوسائل التي ساعدتيم عمى 

. الغوص في أعماق النص األدبي وفيمو من الّداخل

إن األدب عند النقاد البنيويين بنية لغوية مستقمة، ال عالقة ليا بالحياة 

االجتماعية، أو نفسية األديب وأفكاره، وىذا ال يعني أنيم يرفضون التفسير 

االجتماعي أو النفسي لو، فالنص عندىم ثابت مغمق بنيتو تحددىا شبكة العالقات 

. الداخمية، فشكل بذلك البنيويون قطيعة مع التاريخ

لقد تحول النقد عند البنيويين إلى إبداع حول اإلبداع، ىدف المحّمل فيو 

دراسة بنية النص األدبي، وقد تعّددت الطرق التي اتبعيا المحممون البنيويون، لكن 

. رغم اختالفيا يبقى ىدفيم الرئيسي دراسة البنية
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" محاضرات في األلسنة العامة"ولعّل مركز انطالق الفكر البنيوي كان كتاب 

وجيود دي سوسور في الّدرس المغوي، ومن أىم الثنائيات التي تقوم عمييا نظريتو 

التي غّيرت من المفاىيم السائدة آنذاك، ودعت " سانكرونية، دياكرونية"ثنائية 

لدراسة المغة آنّيا ال تاريخيا فصارت الّمغة نظاما مستقال بذاتو، ال عالقة لو 

بالتّاريخ، وقد انتقل ىذا المفيوم إلى عدة مجاالت كالنقد األدبي مثال حيث درس 

النقاد البنيويون البنية في حد ذاتيا، ومن أجل ذاتيا، وعزلوا النص عن ظروفو 

. الخارجية واعتبروه بنية داخمية

ساىمت نخبة من الّمسانيين األمريكيين في بمورة النظرية المغوية األمريكية 

الذي يعد مؤسسا لعمم المغة في أمريكا ومعّمما لمعديد من " بواز"نذكر منيم 

، ولعّل أبرزىم بمومفيمد الذي نادى بدراسة المغة شكميا "سابير"و" ىوكت"المغويين، و

ورفض المذىب الذىني الذي كان سائدا آنذاك، ورغم تتبعو لمختمف تطورات 

الّمسانيات األوروبية، إال أّنو لم يتبناىا، وكان لو منيجو الخاص في الدراسة، حيث 

- السموكية–تأثر بالسموكية التي تقوم عمى مبدأ المثير واالستجابة، وربطيا 

بالمسانيات، فاىتم بدراسة شكل المغة واستبعد دراسة المعنى، ألنو اعتبره أضعف 

. عنصر في المجموعة المغوية
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لقد ابتعدت البنيوية األمريكية عن كل ما ىو تاريخي وذاتي، ووضعت حدا 

لممعيارية التي كانت سائدة آنذاك، ونادت بالدراسة الوصفية لمغة، واىتمت بدراسة 

. الشكل دون المعنى

كما أسيمت نخبة من الّمسانيين الدانماركيين في تطور الدرس المساني نذكر 

منيم جيبسيرسن، وَيَدْرسون، وىممسمف مؤسس مدرسة كوبنياغن، الذي انتقل إلى 

" محاضرات في األلسنية العامة"فرنسا، حيث تعرف ىناك عمى كتاب دي سوسور 

. إال أنو لم يصغ منو أفكاره البنيوية

إن الّنص عند الغموسيماتيكيين يتحّدد بعالقاتو الداخمية، فالّمغة عندىم شكل، 

وليست مادة، ألن الشكل يختمف من لغة ألخرى،  أما المعنى فال يختمف بين 

المغات، لذا اىتموا بدراسة العالقات الرابطة بين الوحدات المغوية، وليس الوحدات 

. في حد ذاتيا، وال تكتسب ىذه األخيرة قيمتيا إاّل داخل البنية

لقد سعى الغموسيماتيكيون وعمى رأسيم ىممسمف لوضع نظرية تطبق عمى 

جميع المغات، وحاولوا الربط بين عمم المغة والمنطق الرياضي، فاعتبروا البنية 

المغوية كيانا مستقال تحكمو مجموعة من العالقات الداخمية، وقد ركزوا في دراستيم 

عمى العالقات الثابتة، واىتموا بيا أكثر من اىتماميم بالتغيرات التي تطرأ عمى 

. البنية
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حيث اختمف الباحثون في رؤيتيم ليذا " نص"ال يوجد تعريف واحد لمصطمح 

. المصطمح، كل حسب آرائو وأفكاره وخمفياتو المعرفية

وقد - الجممة–قد يكون النص عبارة عن جممة واحدة، إال أنو يختمف عنيا 

نما باكتمال بنيتو، فيو عبارة  يكون أطول من ذلك إاّل أّن قيمتو ال تحّدد بطولو، وا 

عن بنية لغوية تحكميا شبكة من العالقات الداخمية مستقمة عن المؤثرات الخارجية 

 النفسية واالجتماعية والشخصية، والجممة داخل الّنص بمثابة وحدة لغوية ال –

تكتمل داللتيا إال بعالقاتيا بما سبقيا ولحقيا من الجمل، فالمعنى يكتمل في 

النص، وال يتحّدد في الجممة منفردة، والّنص يختمف عن الجممة ألّنو بنية مترابطة 

نما مدى ترابطيا، والجممة جزء من ىذه البنية ترتبط  األجزاء، ال يحّددىا طوليا، وا 

. بما يسبقيا وما يمحقيا من الجمل

إن الّمغة ماّدة جوىرّية بالنسبة لمنص، فال يتحقق ىذا األخير إاّل بيا، ألنيا 

نظام من العالمات تجتمع لتكّون الّنص، ولغة النص األدبي لغة منحرفة عن لغة 

. التواصل ألن وظيفتيا جمالية وليست اتصالية

فالنص األدبي نتاج لغوي يتميز ببنية مفتوحة تقبل عدة قراءات، ويتميز 

بسمة األدبية، فيو ليس مجرد مفردات متتابعة وال لغة معينة، بل مجموعة دالالت 

تتولد داخل البنية، ىذه الدالالت تحكميا عّدة عالقات، فمغة النصوص نظام 
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عناصره مترابطة، ال يمكن فصميا عن بعضيا البعض، بل وأكثر من ىذا ال يتحدد 

العنصر إال ببقية العناصر األخرى، وبتغيره تتغّير لغة النص، وال تكتسب العالمة 

المغوية قيمتيا إال داخل شبكة العالقات الداخمية، وضمن ىذه الشبكة تتجمى أدبية 

. األدب

لذا فقد تعامل البنيويون مع جوىر الّنصوص األدبية، وجعموا لمّنص بنية 

مركزية، يدرس من خالليا، وقد تأثروا في نظرتيم ىذه بالبنيوية المغوية التي اىتمت 

فرفضوا المناىج النقدية التي ال تجعل . بدراسة البنية في حّد ذاتيا ومن أجل ذاتيا

بنية النصوص ىدفيا الرئيسي، وتدرسيا من خالل ما يحيط بيا من عوامل 

. خارجية

وقد اعتبر البنيويون القارئ بمثابة كاتب ثاني لمنص، والنص يبقى مفتوحا 

عندىم يقبل عدة قراءات، وىو كيان لغوي مستقل بذاتو، بنيتو نظام من الدالالت، 

ويدرس من خالل فك رموز شبكة العالقات الداخمية، فيو يدرس آنيا وال عالقة لو 

. بالتاريخ

كما تتجمى شعرية النصوص األدبية من خالل دراسة المغة ونظام العالقات 

الداخمية، فحديثنا عن الشعرية، يقودنا لمحديث عن تفاعل العالقات المغوية داخل 

. النصوص األدبية
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لقد تأثر النقد األدبي بالدراسات المسانية البنيوية، فسعى النقاد البنيويون 

لدراسة األدب بطريقة لسانية وطبقوا المبادئ المسانية عمى النصوص األدبية، 

فدرسوا البنية، وسعوا لمخوص في أعماقيا، كما سعوا لقراءة لغة النصوص األدبية 

ألنيا السبيل الوحيد لموصول ألعماق النص، واكتشاف شعريتو داخل البناء المغوي 

الذي تكتسب فيو الوحدات المغوية داللتيا، والعمل األدبي رغم كونو مستقل ببنيتو 

. عن كل ما يحيط بو من ظروف خارجية، إال أّنو ال ينعزل عن محيطو

والّنص رغم استقاللو ببنيتو إاّل أنو ال يستقّل عن مرجعو فالّنص حاضر، 

والمرجع غائب، إاّل أن العالقة بينيما وطيدة ال يمكن فصميا، وشبكة العالقات 

ال , الداخمية لمنص بمثابة حضور لو عالقة مباشرة بمرجعو الذي يعد بمثابة غياب

يقبل التحميل رغم الجيود المبذولة في ىذا الحقل، والعالمة الّمغوية تحمل معنى 

حاضر لو عالقة بمرجع غائب، حيث تتغّير داللتيا داخل النصوص األدبية حسب 

عالقتيا بباقي العالمات المغوية، فيي بمثابة حاضر يتحدد بالغائب، وال تكتسب 

. قيمتيا إال داخل البنية

لقد تحولت الكتابة مع البنيويين إلى بنية منفتحة تقبل عدة قراءات، وأصبح 

لمقارئ دور فعال في توليد المعنى حيث ينعدم دور المؤلف بإنيائو لنّصو، كما أنو 

ال يوجد قواعد ثابتة توّجو المحّمل نحو تحميل معّين بل نوعية النص تفرض عميو 
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نوعية التحميل المناسب، لذا نجد البنيوية تيتم بالقارئ ودوره اليام في تحديد معنى 

. لمّنص

وأخيرا نرجو أن نكون قد وّفقنا، ولو بقدر قميل في إنجاز ىذه الرسالة وأن 

نكون قد تمكنا من اإللمام ببعض الجوانب اليامة فييا، طامحين إلى التعمم 

والّمو  .  واالستفادة من أخطائنا التي يبقى عمى أساتذتنا الكرام تصويبيا وتقويميا

. من وراء القصد ، وىو ولي التوفيق 

.      والسالم عميكم ورحمة اهلل تعالى وبركاتو

 



 240 

: قائمة المصادر والمراجع

: العربية- 1

. 1976مشكمة البنية، مكتبة مصر القاهرة، : براهيم زكرياءا* 

. 1999مباحث في المسانيات، ديوان المطبوعات الجامعية : أحمد حساني* 

الصورة البالغية عند عبد القاهر الجرجاني منهجا : أحمد عمي دحمان* 

. 1986، 1وتطبيقا، الجزء الثاني، دار طالس، ط

، ديوان المطبوعات الجامعية، -النشأة والتطور- المسانيات: أحمد مومن* 

. 2002الجزائر، 

. 1974مناهج البحث في المغة، دار الثقافة، الدار البيضاء، : تمام حسان* 

شكل القصيدة العربية في النقد العربي من القرن : جورت فخر الدين* 

. 1984، 1الثامن الهجري، دار اآلداب، بيروت، ط

في معرفة النص، دراسات في النقد األدبي، دار : حكمت صباغ الخطيب* 

. 1985، 3اآلفاق لمنشر، بيروت، ط

، - دراسة الفكر العربي الحديث–حممي خميل، العربية وعمم المغة البنيوي * 

. 1995دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية 



 241 

منهج في التدخل النصي لمقصيدة، إسالم أباد، : حماسة عبد المطيف* 

. 1993باكستان، العدد األول، 

تغيير عادتنا في قراءة النص - القراءة وتوليد الداللة: حميد الحمداني* 

 . 2003 ، 1المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء،المغرب ، ط،األدبي

، 1في المسانيات التداولية، بيت الحكمة لمنشر والتوزيعـ ط: خميفة بوجادي* 

2009. 

لسانيات التمفظ وتداولية الخطاب، منشورات مخبر : ذهبية حمو الحاج* 

تحميل الخطاب، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، دار األمل لمطباعة والنشر، 

. دط، دت

 منشأة –معاصرة وثرات  -معاصرة وتراث- البحث األسموبي: رجاء عيد* 

 . 1993المعارف ، اإلسكندرّية 

المختار لمّنشرو -المفاهيم واإلّتجاهات-عمم لغة النص: سعيد حسن بحري* 

 . 2004 ، 1الّتوزيع ،ط

. العربية من نحو الجممة إلى نحو النص: سعيد مصموح* 

، 1محاضرات في نظرية األدب، دار البعث، ط: شكري عزيز ماضي* 

1984 .



 242 

من إشكاليات النقد العربي الجديد، المؤسسة العربية : شكري عزيز ماضي* 

. 1997، 1لمدراسات والنشر، بيروت، ط

مبادئ عمم السانيات الحديث، : شرف الدين الراجحي وسامي عياد حنا* 

. 2003دار المعرفة الجامعية، 

عمم المغة النصي بين النظرية والتطبيق، دار قباء، : صبحي إبراهيم الفقي* 

. 2000، 1، ج1القاهرة، مصر، ط

أساليب الشعرية المعاصرة، دار قباء لمطباعة والنشر : صالح فضل* 

. 1998والتوزيع، عبدو غريب، 

. 1996، 1بالغة الخطاب وعمم النص، لبنان، ط: صالح فضل* 

نظرية البنائية في النقد األدبي، دار اآلفاق الجديدة، : صالح فضل* 

. 1985، 3بيروت، ط

المسانيات وأسسها المعرفية، الدار التونسية لمنشر، : عبد السالم المسدي* 

. 1986أوت، 

مباحث تأسيسية في المسانيات، مؤسسات عبد الكريم : عبد السالم المسدي* 

. 1997بن عبد اهلل لمنشر، تونس، 



 243 

النقد والحداثة، دار الطميعة لمطباعة والنشر، : عبد السالم المسدي* 

. 1983، 1بيروت، ط

إشكالية الخطاب العممي في النقد األدبي العربي : عبد العزيز جسوس* 

. 2007، 1المعاصر، المطبعة الوطنية الداوديات، مراكش، ط

 – دراسة بنيوية في األدب العربي –األدب والغرابة : عبد الفتاح كيميطو* 

. دار الطميعة، بيروت

 نظم التحكم وقواعد –عمم المسانيات الحديثة : عبد القادر عبد الجميل* 

. 2002، 1 دار صفاء لمنشر والتوزيع، ط–البيانات 

. 1991دالئل اإلعجاز، موفم لمنشر، : عبد القاهر الجرجاني* 

من البنيوية إلى التشريحية، - الخطيئة والتكفير: عبد اهلل محمد الغدامي* 

. النادي األدبي الثقافي، السعودية

 . 2006الجديد في األدب ، دار شريفة ، : عبد المّطمب *

مداخيل إلى عمم الجمال األدبي، دار الثقافة، القاهرة، : عبد المنعم تميمة* 

1980 .

، دار 1مناهج النقد األدبي والدراسات األدبية، الجزء: عثمان موافى* 

. المعرفة الجامعية



 244 

شركة الّنشروالّتوزيع - مداخل نظرية–الشعرية التوليدية : عثماني الميمود* 

 . 2000 ، 1،المدارس ،الدار البيضاء ،ط

األسموب بين المغة والنص، المطبعة الوطنية، مراكش، : عز الدين الذهبي* 

. 2005، 1ط

 ديوان المطبوعات –البنيوية في الفكر الفمسفي المعاصر : عمر مهيبل* 

. 1993، 2، الجزائر، ط-الجامعية

. 1980، 1الجدذور الفسمفية لمبنائية، جامعة الكويت، ط: فؤاد زكرياء* 

، -في الشعرية، مؤسسة األبحاث العربية، ش م، بيروت: كمال أبو ديب* 

. 1987، 1لبنان، ط

. 1989، 1دراسات لسانية تطبيقية، دمشق، دار طرابمس، ط: مازن الوعر* 

. 1988، 1قضايا أساسية في عمم المسانيات الحديث، ط: مازن الوعر* 

 1982محمد حسن عبد اهلل، الصورة والبناء الشعري،دارالمعارف، القاهرة،* 

قضايا النقد بين القديم والحديث، دار النهضة : محمد زكي العشماوي* 

. 1979العربية لمطباعة والنشر، بيروت 

، 1األعمال الجديدة، رياض الريس لمكتب والنشر، ط: محمود درويش* 

2004 .



 245 

 مقدمة لمقارئ العربي،مديرّية الكتب و –عمم  المغة : محمود السعران* 

 1994المطبوعات الجامعّية ، 

النقد األدبي الحديث بين األسطورة والعمم، الدار : محي الدين صبحي* 

. 1988العربية لمكتاب، ليبيا، 

، منشأة - قراءة بنيوية–المدخل المغوي في نقد الشعر : مصطفى السعدي* 

. المعارف باإلسكندرية، دط، دت

بحوث ألسنية عربية، المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر : ميشال زكرياء* 

. 1992، 1والتوزيع، بيروت، ط

مباحث في عمم المغة ومناهج البحث المغوي، المكتبة : نور الهدى لوشن* 

. 2000الجامعية، اإلسكندرية، دط، 

 نقد السرديات –وائل سيد عبد الرحيم، تمقي البنيوية في النقد العربي * 

. 2008، 1دار العمم واإليمان لمنشر والتوزيع، ط- نموذجا

. 1987، 1دار توبقال لمنشر، المغرب، ط: في القول الشعري: يمني العيد* 

في معرفة النص،دراسات في الّنقد األدبي ،دار اآلفاق : يمني العيد* 

. 1985 ،3الجديدة ، بيروت ،ط

: الكتب المترجمة- 2



 246 

عصر البنيوية من ليفي ستراوس إلى فوكو، ترجمة جابر : اديث كيرزويل* 

. 1985، 1عصفور، بغداد، ط

أزوولد تزيفان تودوروف، المرجع والداللة في الفكر المساني * 

. الحديث،ترجمة عبد القادر قنيني،افريقيا الّشرق ،الّدار البيضاء،دط ،دت 

وظيفة األلسن وديناميتها، ترجمة ناذر سراح، دار : أندري مارتينيه* 

. 1996، 1المنتخب العربي لمنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط

مناهج عمم المغة من هارمان باول حتى ناعوم : بريجيته بارتشت* 

تشومسكي، ترجمة سعيد حسن بحيري، مؤسسة المختار لمنشر والتوزيع، القاهرة، 

. 2004، 1ط

. 1988، 1عمم اإلشارة، السيمولوجيا، دار طالس، ط: بيرجيرو* 

تريفتان تودوروف، الشعرية، ترجمة شكري المبخوث ورجاء بن سالمة، * 

. 1990، دار توبقال، الدار البيضاء، 2ط

. العالماتية وعمم النص، ترجمة منذر عياشي: تريفتان تودوروف* 

مقدمة في نظرية األدب، ترجمة أحمد حسان، الهيئة : تيري ايجمتون* 

. 1991العامة لقصور الثقافة، سبتمبر، 



 247 

جان ايق تادييه، النقد األدبي في القرن العشرين، ترجمة منذر عياشي، * 

. 1993، 1مركز االنتماء الحضاري لمنشر، ط

بنية المغة الشعرية، ترجمة محمد الولي ومحمد العمري، دار : جان كوهن* 

. 1986توبقال، الدار البيضاء، 

األسموبية، ترجمة بسام بركة،مجّمد المؤّسسة الجامعية : جورج مولينيه* 

 2006 ،2لمّدراسات والّنشر والّتوزيع، ط

النظرية األدبية المعاصرة، ترجمة جابر عصفور، دار الفكر : رامان سمدن* 

. 1991لمدراسات والنشر والتوزيع، القاهرة 

الدرجة الصفر لمكتابة، ترجمة محمد برادة، الشركة المغربية : روالن بارت* 

. 1985، 3لمناشرين المتحدين، الرباط، ط

لذة النص، ترجمة فؤاد صفا والحسين سبحان، توبقال لمنشر، : روالن بارت* 

. 1988، 3المغرب، ط

االتجاهات األساسية في عمم المغة، ترجمة عمي حاكم : رومان جاكبسون* 

. 2002، 1صالح وحسن ناظم، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط

عمم المغة والدراسات األدبية، ترجمة محمود جاب الرب، القاهرة، : شبمر* 

. 1989الدار الفنية 



 248 

محاضرات في األلسنية العامة، ترجمة يوسف غازي : فرديناند دي سوسور* 

. 1986ومجيد النضم، المؤسسة الجزائرية لمطباعة 

 ،كالوسن برينكر ، التحميل المغوي لمنص، ترجمة سعيد حسن بحيري* 

 1مدخل إلى المفاهيم األساسية والمناهج،مؤّسسة المختار لمّنشر والّتوزيع ،ط

،2005 

ترجمة ثائر -  األدب والنظرية البنيوية–بؤس البنيوية : ليونارد جاكسون* 

. 2008، 2ديب، دار الفرقد لمنشر والتوزيع، دمشق، ط

. 1986حفريات المعرفة، ترجمة سالم ياقوت، المغرب : ميشل فوكو* 

 نصوص الشكالنيين الروس، ترجمة إبراهيم –نظرية المنهج الشكمي * 

. 1982، 1الخطيب، الشركة المغربية لمناشرين المحدثين، ط

 

: المجالت والدوريات- 3

. 1980العدد الحادي عشر، دار الجاحظ، بغداد، : أقالم * 

التحوالت  في الفكر الفمسفي المعاصر، المجمس الوطني : عالم الفكر * 

. 2002 أبريل 30لمثقافة والفنون واآلداب، العدد الرابع، 



 249 

المجمد السابع والعشرون، العدد األول، الكويت، سبتمبر : عالم الفكر * 

1998 .

المجمد السادس والعشرون، العدد الثاني، أكتوبر، ديسمبر : عالم الفكر * 

. ، الكويت1997

تأليف نايف حزما، أضواء عمى الدراسات المغوية : عالم المعرفة * 

. المعاصرة، المجمس الوطني لمثقافة والفنون واآلداب، الكويت

، ربيع األول، يونيو 523سميمان ابراهيم العسكري، العدد : العربي * 

. م2002- هـ1423

المجمد السابع واألربعون، العدد الثالث، مطابع التريكي، السعودية، : القافمة * 

. ه1419ربيع األول 

 

: األجنبيــة- 4
* George Mounin : Clefs pour la linguistique, Paris Seghers, 1968. 

* Louis Helmeslev : Prolégomènes a une Théorie du langage, EP minuit 

1971, Paris. France. 

* Oswald Ducrot, Tzvetan todoro, Dictionnaire Encyclopédique des 

sciences du langage, Suil, Paris, 1972. 



 250 

* Roman Jakobson : Huit Questions de poétique, édition de suil, Paris 

1977. 

* Roman Jakobson : Essai de linguiqtoque général, les éditions de minuit, 

France, Tome2, 1973. 

  



 251 

ْٖدؿيح٣ٍّش ٣ِٝ ٍْ ٞىدَى ُٔ ل َٓ  د

َيد ُٔ دحٓ َٞ /دٌٛحدُٛ

هخُِضدحَٓأسٌد،د

دحُُِٞز٢ِّد َِّ َٔ َٔ …دٝؿخرْضدك٢دحُ

د

دح٣َ٧ي١د ٍِ َٝ ظَ٘خ ُٓ .دأٍٟدحُٔٔخَءدَُٛ٘خَىدك٢د

َدد ْٞ َٛ ٣ٝل٢ُِ٘ٔدؿ٘خُفدكٔخٍٓشدر٠٤خَءد

درؤ٢ٗد.د١ُلٍَُُٞشدأَهَٟد ْْ ُْٝدأَكُِ

د ُْ د.دًُ٘ضدأَكُِ د٢ٍٗءدٝحهؼ٢ٌّ َُّ ُْ٘ضد.دًُ ًُ

ُْو٢در٘ل٢ٔدؿخٗزخًاد دأ٢َ٘ٗدأُ ُْ …دأَػَِ

د َُ دك٢د.دٝأ٤١َ َُ دٓخدٓؤ٤َٛ ُٕ ٓٞفدأًٞ

َِد د٢ٗءدأر٤ٞ،.حُلََِيدح٧َه٤ َّ ددًٝ

َؼَُِّندكٞمدٓوقدؿٔخٍٓشد ُٔ دحُ َُ حُزل

دك٢د.در٠٤خَءد ُٞ ٝح٬َُّد٢ٗءدأَر٤

ْطَِندحُز٠٤خِءد ُٔ ُْ٘ضد،دُْٝد.دٓٔخءدحُ ًُ

د ْٖ ًُ كؤٗخدٝك٤ٌيدك٢دٗٞحك٢دٌٛٙد.دأَ

ؿجُضدهُز٤ََْد٤ٓؼخى١د.دح٧َري٣َّشدحُز٠٤خءد

د٬ٌٓىدٝحكٌيد٤ُوٍٞد٢ُد َْ :دكِْد٣َْظَٜ

د((ٓخًحدكؼَِضد،دٛ٘خىد،دك٢دحُي٤ٗخد؟دد))

د،د٫ٝد َٖ ُْٝدأَٓٔغدُٛظَخَفدحُط٤ِّز٤

د،دأَٗخدٝك٤ٌيدك٢دحُز٤خٝد،د َٖ دحُوخ١ج٤ َٖ أ٤َٗ

…دأَٗخدٝك٤ُيد

.د٢ٗ٫ءد٣ُِٞؿُؼ٢٘دػ٠ِدرخددحُو٤خِٓشد

د٫ٝدحُؼٞح١ُقد ُٕ ٫د.د٫دحُِٓخ

د َِ درولَِّشدح٤ٗ٧خءدأَٝدػِوَ ُّْ أُِك

:دُْدأَؿيدأَكيحًاد٧ٓؤٍد.دحُٜٞحؿْد

ح٥ٕد؟دأ٣َٖدٓي٣٘شُدد((أ٢٘٣َْدد))أ٣َٖد

د ٌّ حُٔٞط٠د،دٝأ٣َٖدأَٗخد؟دك٬دَػَي

ك٢دح٬ُُٓخٕد،د…دٛ٘خدك٢دح٬ُدٛ٘خد

ُؿُٞىد ُٝ ٫ٝد

http://jasd.poemeversion.com/ar/?p=17
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دهزَدح٥ٕد …دًٝؤ٢٘ٗدهيدٓضُّ

أَػَُفدٌٛٙدحَُإ٣خد،دٝأَػَُفدأ٢َ٘ٗد

ُضدأَػَُفد ْٔ خد.دأ٢٠َٓدا٠ُدٓخدَُ رَّٔ ٍُ

دٓخ،دٝأَػَُفد ٍٕ ًادك٢دٌٓخ ٓخدُُُضدك٤ّخ

…دٓخدأ٣ٍُُيد

د

د٣ٞٓخًادٓخدأ٣ٍُُيد َُ ٓؤ٤ٛ

د٣ٞٓخًادكٌَسًاد َُ ٤َْقد٣لُِٜٔخد.دٓؤ٤َٛ َٓ ٫د

ِٝدح٤ُزخِدد،د٫ٝدًظخَدد …دا٠ُدح٧ٍ

يََّعدٖٓد َٜ دطَ ٍَ دػ٠ِدَؿزَ ٌَ طَ َٓ خد ًؤَّٜٗ

زٍَشد،د ْ٘ طَلَظُّقدُػ

سُدحٗظَْٜصد َّٞ ٫دحُوُ

دح٣َُُ٘يد ٍُ ٫ٝدحَُؼْي

ٓؤ٤ََٛد٣ٞٓخًادٓخدأ٣ٍُُيد

دٖٓدَػَي٢ٓد َُّ ُٓ ٓؤ٤َٛد٣ٞٓخًاد١خثَحًاد،دٝأَ

د.دٝؿٞى١د ِٕ خدحكظَََمدحُـ٘خكخ َِّٔ ًُ

حهظَرُضدٖٓدحُلو٤وِشد،دٝحٗزؼؼُضدٖٓد

ْكُضد.دحَُٓخِىد َِ دحُلخ٤ُٖٔد،دَػ ٍُ أَٗخدكٞح

د ََ ِٔ ًْ َٔي١دٝػٖدٗل٢ٔد٧ُ ػٖدَؿ

ه٢َ٘د ََ ٍكِظ٢دح٠ُٝ٧دا٠ُدحُٔؼ٠٘د،دكؤَْك

د.دأَٗخدحُـ٤خُدد.دٝؿخدد أَٗخدحُٔٔخ١ُّٝ

.دحُط٣َُيد

دٓؤ٤ََٛد٣ٞٓخًادٓخدأ٣ٍُيُد

ٓؤ٤َٛد٣ٞٓخدٗخػَحد

 ُـظ٢دٓـخُ.دٝحُٔخءدٍٖٛدر٤َٜط٢

د٫ٝدأ٤َُٗد ٍُ ُِٔـخُ،دك٬دأَهٞ

.دكخٌُٔخٕدهط٤جظ٢د٣ًٍٝؼظ٢.دا٠ُدٌٓخٕ
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د[ٛ٘خ].دأٗخدٖٓدٛ٘خىد ُِ ١َد٣ول

ظ٢د ...دٖٓدهطخ١َدا٠ُدٓو٤َِّ

د ُٕ ُ٘ضدأَٝدٓؤًٞ ًُ أٗخدٖٓد

د َُػ٢٘دحُل٠خءدح٬ُٜٗخث٢ُّ ْٜ ٣ََُٜ٘ؼ٢٘د٣َٝ

حُٔي٣ُيد

دٓؤ٤َٛد٣ٞٓخًادٓخدأ٣ٍُيُد

د

ٓؤ٤ََٛد٣ٞٓخًادًَٓشًاد،د

٢َٗدح٤ُُٜقدٌٓ٘دح٥ٕد،د ِٜ ٤َِْْؼظَ كَ

٤َُْٝ٘ددٗز١ٌ٤دحُؼخرَٕٝدػ٠ِد

د ِّ١ٌََّ ُٔ ٣َّخصدحٌُٔخٕدحُ ََ !دػُ

د ٍُ أَٗخدحَُٓخُشُدٝحَُٓٞ

دحُٜـ٤َسُدٝحُز٣َُيد ُٖ أَٗخدحُؼ٘خ٣ٝ

ٓؤ٤ََٛد٣ٞٓخًادٓخدأ٣ٍُُيد

َيد ُٔ دحٓ َٞ /دٌٛحدُٛ

هخُِضدحَٓأسٌد،د

در٤خٟٜخد َِّ َٔ َٓ .دٝؿخرْضدك٢د

َيدَؿ٤ِّيحًاد َٔ ْٓ َيد،دكخكلِعدح ُٔ دحٓ َٞ !دٌٛحدُٛ

ٍفد َْ َؼُٚدػ٠ِدَك َٓ ٫دطوظِْقد

د،د َِ ٫ٝدطَْؼزَؤْدرَح٣خِصدحُوزخث

د دٛي٣وخًاد٫ٓٔيدح٧ُكُو٢ِِّ ْٖ ًُ

ْرُٚدٓغدح٧ك٤خءدٝحُٔٞط٠د َِّ َؿ

ْرُٚدػ٠ِدحُُْ٘طندحُٜل٤قدرَكوشدحُـَرخءد ٍِّ َٝى

ُوٍٞدحٌُٜقد،د ُٛ ٝحًظُْزُٚدػ٠ِداكيٟد

د:د٣خح٢ٔٓد َُ دك٤ٖدأًَزَ َُ ٓٞفدطٌزَ

٢ُِ٘دٝأَكَُِٔيد ِٔ ٓٞفدطل

حُـ٣َُذدأَُمدحُـ٣َذد
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دح٧ُٗؼ٠درلَفدحُِؼَِّشدحٌٍُٔ٘ٝدُِ٘خ٣خصد ٌُ ٓ٘ؤُه

أ٣َٖدٗلٖدح٥ٕد؟د:د٣خدح٢ٔٓ

ُيد؟د:دهَد ـَ ٓخدح٥ٕد،دٓخدحُ

د ُٕ دٝٓخدحٌُٔخ ُٕ ٓخدحُِٓخ

دٝٓخدحُـي٣ُيد؟د ُْ ٝٓخدحُوي٣

ٌٕٓ٘ٞد٣ٞٓخًادٓخد٣َُٗيد

٫دحَُكِشُدحرظيأْصد،د٫ٝدحُيٍُددحٗظ٠ٜد

د ْْ ُْد٣َْزُِِؾدحُلٌٔخُءدؿَرظَُٜ

د ْْ ًٔخدُْد٣َْزُِؾدحُـَرخُءدكٌٔظَٜ

د،د ِٕ دٗوخثِندحُ٘ؼٔخ ََ ُْٝدٗؼَفدٖٓدح٧ُٛخٍدؿ٤

:دكٌِ٘ٛذدا٠ُدأَػ٠ِدحُـيح٣ٍخصد

ده٤ٜيط٢ده٠َحُءد،دػخ٤ُشُد،د ُٝ أٍَ

ده٤ٜيط٢د ُٝ ُّدهللادػ٘يدحُلـَدأٍَ ٬ً

ٝأَٗخدحُزؼ٤ُيد

أَٗخدحُزؼ٤ُيد

د٣ٍٍقدطَْؼزَُغدحَٓأسٌدر٘خػَٛخد َِّ ًُ ك٢د

دحُـٜشَدحُظ٢دأَٛي٣ظ٢٘د-د ٌِ ُه

ََْٔصد،د ٌَ حُـٜشَدحُظ٢دحٗ

ٝٛخِصدأُٗٞػظ٢د،د

دك٢د َُ ُّٓ ُْد٣َْزَند٢ُدا٫ّدحُظَؤ

سد ََ دؿي١دػ٢ِّ٘د.دطـخػ٤يدحُزَُل٤ْ ٌْ ُه

ٝٛخِصدح٧ْٓد،دٝحطًَ٘خدٓؼخًاد

د َُ ٫د٢َٗءد،درؼَيَىد،دٓٞفد٣ََك

أَٝد٣َُؼُٞىد

ُٝه١ٌدحُو٤ٜيسَدإدأٍَىِصد-د

ك٤ِْد٢ُدك٤ٜخدٓٞحِىد

دحُٔ٘ل٠د.دِىدد((أَٗخدد))ُه١ٌد َُ ٔ ًْ ُ ٓؤ

د ِّ ْضد٣يحِىدٖٓدحَُٓخثَد٤ُِٔخ ًَ .درٔخدطَ

ٛخد؟دد((أَٗخدد))كؤ٣ُّ٘خدٓ٘خد ََ ٧ًٕٞدآه

د ِّ ٓظٔو٢ُدٗـٔشٌدر٤ٖدحٌُظخرشدٝح٬ٌُ

دحًٌَُٟدهٞح١َٛخد َُ ُ٘ ْ٘ ُِْيٗخد:دٝطَ ُٝ
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ك٢دُٓخٕدح٤ُٔقدٝحُِٔٓخٍدر٤ٖد

زَّخٍد ُٜ .دًخٕدحُُٔٞصدأَرطؤَد.دحُظ٤ٖدٝحُ

قد َٟ ْٝ ًخٕدُْٛيَٗشَدػخر٣َٖد.دًخٕدأَ

دحَُٜ٘د ذِّ َٜ َٓ أَٓخدح٥ٕد،د.دػ٠ِد

ْكَيُٙد َٝ د٣ؼَٔد دح٩ٌُظ٢َُّٗٝ ٍُّ ٫د.دكخُِ

ـ٢دا٠ُدهظ٠ِد ْٜ د٣ُ ٌَ ٫ٝد٣ظِٞد.دهخط

٤َّٛٝظَُٚد٤ُٜٗيد

د٣ٍقدؿجِضد؟د ٖٓدأ١َِّ

ِكِيدأَػَِفد َْ دُؿ ُْ ه٢ُٞدٓخدحٓ

د ِٖ ط٤ْ َّ َٓ َمدحُظ٢د٤٠٘ٓغدك٤ٜخد َُ !دحُطُ

ِؿُؼ٢٘د َْ ٍٞدك٤ِيد٣ُٞؿُؼ٢٘د،د٣ُٝ دَْٗز َُّ ًُ ٝ

دهَحك٢ّد ٍٖ َٓ َُ ٣ٝٞؿؼ٢٘دى٢ٓد.دا٠ُد

٣ٝٞؿؼ٢٘دح٣ٍُُٞيد…دٝحُُِٔقد٣ٞؿؼ٢٘د

سدحٌٍُِٔٔٞسدحٗظلزْضدٗٔخُءد َّ ك٢دحُـ

حُٔخكَدح١ٍُّٞٔدٖٓد١ٍٞدحُٔٔخكِشد،د

درْ٘ٔدآَدد َٖ دػ٠ِد.دٝحكظَْه َّٖ ٍأ٣ظُٜ

ٝٓٔؼُضد.د٣َ١ندحُ٘زغدهزَد٫ٝىط٢د

د ّٖ َصدحُٔخءدك٢دحُلّوخٍد٣ز٤ٌٜ ْٞ :دَٛ

دحَُؿ٤ُيد ُٖ َٓ َِ دا٠ُدحُٔلخرشد٣َؿِغدحُ َٕ ُػْي

:دهخٍدحُٜيٟد

دٓخ٢ٟدح٧ه٣ٞخءد َُ ٢ٗ٫ءد٣َؿُغدؿ٤

٬َّٔصدحُٔيٟد ِٓ دد]…دػ٠ِد ْْ ُٛ ٍُ ًٛز٤ّشٌدآػخ

ِيد،دد[ًٛز٤ّشٌد ـَ دح٠ُؼلخِءدُِ َِ ٍٝٓخث

دحٌُلخفد،دٝكخَٟحًادأَهٟٞد َِ .دأَْػِط٘خدُهْز

د٫ٝدحُُوُُِٞىد ٍُ دٝحُُلُِٞ ُٚ ُّٔ ك٤ِْدُ٘خدحُظو

:دهخٍدحُٜيٟد

طؼزُضد.دٝطؼزُضدٖٓدأ٢َِٓدحُُؼ٠َخٍد

ىدحُـٔخ٤ُّخصد ََ َٗ ٓخًحدرؼيد:دٖٓد

خدحط٠َََّقدحُط٣َُندا٠ُد َِّٔ ًُ ؟د ََ رخر

دػٖدََٛيٍفد ٍُ دحُٔـٜٞ ََ لَ ْٓ حُٔٔخءد،دٝأَ
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دك٢دحُِٜٞحصد،د َُ ٠َّ٘دحُ٘ؼ ٜٗخث٢ّدطَلَ

ٝحٌَٗٔدح٤ُُ٘٘يد

ده٤ٜيط٢ده٠َحُءدػخ٤ُشدٌ ُٝ …ده٠َحُءد،دأٍَ

دٖٓدرطلخءدٛخ٣ٝظ٢د دػ٢َِّ َُّ …دطُِط

٣ٌل٢دإَٔد.دؿ٣ٌَذدأََٗضدك٢دٓؼ٘خىد

د ََ طٌٕٞدٛ٘خىد،دٝكيىد،د٢ًدط٤ٜ

…دهز٤ِشًاد

د ٍَ دحُٔيٟدحُُٜٔيٝ َٕ ُِ َؿ٤َُّْ٘ضد٢ًدأَ

َؿغدحُلٔخِٓشد،د َٝ ك٢د

دهللاُدُ٪ٗٔخٕد،د ٍُ َفدٓخد٣وٞ ََ ْٗ ٫د٧َ

ْك٤خًاد َٝ د٧َىَّػ٢د ُضدأَٗخدحُ٘ز٢َّ ْٔ َُ

ُؼُٞىد ُٛ دٛخ٣ٝظ٢د َّٕ دأَ َٖ ٝأُْػِِ

دٓخدأُٝط٤ُضدٖٓد َِّ ٌُ ٝأَٗخدحُـ٣َذدر

ظ٢د ـَ ُٝٞدأه٠ؼُضدػخ١لظ٢درلَفد.دُُ

ح٠ُخىد،دطو٠ؼ٢٘درلَفدح٤ُخءدػخ١لظ٢د،د

د ٍُ ِٝ دطُـخ ٌٝ ٢َٛدرؼ٤يسٌدأٍَ َٝ ٌُِِٝٔخصد

٢َٛده٣َزشٌد.دًًٞزخًادأَػ٠ِد َٝ ٌُِِٝٔخصد

:د٫ٝد٣ٌل٢دحٌُظخُدد٢ٌُدأَهٍٞد.دٓ٘ل٠د

َءدحُـ٤خدد َْ ِٓ .دٝؿيُصدٗل٢ٔدكخَٟحًاد

ُضدػٖدٗل٢ٔدٝؿيُصد ْ٘ خدكَظَّ َِّٔ ًُ ٝ

دُْد.دح٥ه٣َٖد ْْ ُْٜ٘ ُضدَػ ْ٘ خدكظَّ َِّٔ ًُ ٝ

أَؿيدك٤ْٜدٟٓٞدَٗل٢ٔدحُـ٣َزِشد،د

ُُ٘ٞىد؟د ُىدحُُل َْ َٛدأَٗخدحُلَ

”دىٍددحُل٤ِذد”طَِؼْزُضدٖٓد.دٝأَٗخدحُـ٣َُذد

لَظ٢د.دا٠ُدحُلز٤ذد ِٛ .دطؼزُضدٖٓد

د َُ ٌْ َّ٘ د.د٤٠َ٣ُندحُ ُّ د.د٣َظُّٔغدح٬ٌُ ُٞ أُك٤

دٗلٞد.دػٖدكخؿخصدٓلَىط٢د َُ ْٗظُ ٝأَ

:دٗل٢ٔدك٢دحَُٔح٣خد

د؟د َٞ َٛدأَٗخدُٛ

١ٍِدٖٓدحُلَٜد ْٝ َٛدأُإى١ِّدَؿ٤ِّيحًادَى

َِد؟د ح٧ه٤
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َٝٛدهَأُصدحَُٔٔك٤َّشَدهزَدٌٛحدحُؼَٝد،د

د؟د ْضدػ٢َِّ َٟ َِ أَّدكُ

د ٍَ ْٝ دٖٓد٣ئى١ِّدحُيَّ َٞ َٝٛدأَٗخدُٛ

ْصدأَهٞحُٜخد دح٠ُل٤َّشدَؿ٤ََّ َّٕ دأَ ّْ أَ

ُظؼ٤ٖدٓخدرؼيدحُليحػشد،درؼيٓخد

د ِّٚ َفدحُٔئُُّقدػٖد٤ٓخمدحُ٘ ََ َْٗل ح

دٝحُُٜ٘ٞىد؟د َُ ؼّ َٔ ُٔ َفدحُ ََ ٝحٜٗ

د َُ :دٝؿُِٔضدهِقدحُزخددأَٗظُ

د؟د َٞ َٛدأَٗخدُٛ

ظ٢د ـَ دى٢ٓد.دٌٛٙدُُ ُِ ْه َٝ ٌٝٛحدحُٜٞصد

ٌَد …دٌُٖٝدحُٔئُِّقدآَه

د َْ ِٛ أَٗخدُُٔضد٢٘ٓدإدأَط٤ُضدُْٝدأَ

د َْ أَٗخدُُٔضد٢ِّ٘ٓدإدَٗطَْوُضدُْٝدأَهُ

دُٚدحُُلَُٝفدحُـخ٠ٓخُصد ٍُ دطَوُٞ ْٖ َٓ :دأَٗخد

د ْٖ ٌُ !دحًظُْذدطَ

ْيد ـِ !دٝحهَْأدطَ

د،د٣َظَِّلْيد َْ دكخكؼ ٍَ ْٞ ٝاًحدأٍْىَصدحُوَ

حَىدك٢دحُٔؼ٠٘د …دٟيَّ

دحُو٤ُٜيد َٞ ٝرخ١َُِ٘يدحُ٘ل٤ُقدُٛ

سٌدك٢ُٞد،د٫ٝد٤ٓ٘خءد ٍَ خ رَلَّ

أَكَؿ٢٘دحُٜزخُءدٖٓدح٩ٗخٍِسدٝحُؼزخٍِسد،د

َُِِظ٢د،د ْ٘ َٓ ُْدأَؿيدٝهظخًاد٧ػَفدأ٣َٖد

د ِٖ َُظ٤َْ ِِ ْ٘ َٓ ُْدأَٓؤٍد.دح٤َُُْٜٜ٘شَد،در٤ٖد

ِٚد ٓئح٢ُد،درؼيد،دػٖدَؿزَٖدحُظ٘خرُ

د ِٖ …دحُوَٝؽدأّدحُيهٍٞد:در٤ٖدرخر٤َْ

دحُل٤خسَد َٚ .دُْٝدأَِؿْيدٓٞطخًاد٧ْهظَِ٘

خد:دُْٝدأَِؿْيدٛٞطخًاد٧َََٛمد أ٣َُّٜ

دح٣َُُٔغد ُٖ َٓ َِ د!دحُ ٍُ َهطَْلظ٢َ٘دٓٔخدطوٞ

:د٢ُدحُلَُٝفدحُـخ٠ٓخُصد

دح٤ًَ٧ُيد دٛٞدحُو٤خ٢ُُّ أُٞحهؼ٢ُّ
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د َْ دح١ٌُدُْد٣٘ظِظ ُٖ َٓ َِ …د٣خدأ٣ٜخدحُ

ِٚد،د َدػٖد٫ٝىطِ دأَكيحًادطؤهَّ َْ ْ٘ظَِظ ُْد٣َ

دًًَحَىد َٞ ْٜ َىِعدحُٔخ٢ٟدؿي٣يحًاد،دكَ

دً٘خدأَٛيهخءىد،د َّ حُٞك٤يسُدر٤٘٘خد،دأ٣َّخ

ِىدحُٔخ٢ٟد.د٫دٟلخ٣خدًَٓزخطيد َُ ٝحط

د،د٫د٣ُوَخُىد٫ٝد٣َوُُٞىد َٞ ًٔخدُٛ

دحُٔٞط٠دٝٓخد٣ٕ٘ٔٞد َُ ًَّ …دٍٝأ٣ُضدٓخد٣ظٌ

ْهَضدك٢د َٞ د٫د٣ٌزَٕٝد٣ٝوَإٔٝدحُ ْْ ُٛ

د ْْ د٣٫٘ؼَٕٝد.دٓخػخصدأ٣ي٣ٜ ْْ ُٛ َٝ
د ْْ ِٜ ٫د٢َٗءد.درٔٞط٘خدأَريحًاد٫ٝدرل٤خط

د ُٕ ُْ٘ضدأٝدٓؤًٞ ًُ خد َّٔ د.دٓ َُ دح٠ُٔخث َُّ ط٘ل

خد ُِّٜ .د”دأَٗضد”دك٢د”دأٗخد”دك٢د”دٛٞد”د.دًُ

ٌءد ِْ د٫ُٝؿ ٌَّ ًُ د٣وٍٞد.د٫د ٫ٝدك٢ٌّ

٢ِّ٘د:د٤ٍُِّٔضد !دًُ

د..د َُ دٝحُٔ٘خػ َُ دحُؼ٘خٛ َُّ ٫د.دٝط٘ل

د ُّْ َٔي١دَُٛ٘خَىد،د٫ٝدأُك أٍَٟدَؿ

.درؼ٘لٞحٕدحُٔٞصد،دأَٝدرل٤خط٢َدح٠ُُٝ٧د

ُضد٢ّ٘ٓد ْٔ دأَٗخد؟دأَأَٗخد.دًؤ٢ِّٗدَُ ْٖ َٓ
حُلو٤ُيدأَّدح٤ُُُٞيد؟د

د ٌَ ْل ِٛ ٌَِّدرخ٫ُٞىسد.دحُْٞهُضد ُْدأُك

ك٤ٖد١خٍدحُُٔٞصدر٢دٗلٞدحُٔي٣ْد،د

٤ْظخًا،د َٓ ًُٖدَك٤ّخًاد٫ٝد كِْدأ

ُؿُٞىد ُٝ دٛ٘خىد،د٫ٝد ٌّ ٫ٝدَػَي

ٟظ٢د َِّ َٔ ُٓ د ٍُ دكخ٫دًا:دطوٞ ُٖ َٔ .دأََٗضدأَك

َويٍِّد ُٔ دٛخىثخًاد:دٝطلو٢ُُ٘٘درخُ ْٖ ًُ

د ُْ ٝؿي٣َحًادرٔخدٓٞفدطلُِ

…دػٔخده٤َِد

د ٍأ٣ُضد١ز٤ز٢دحُل٢ََّٔٗ

٣لظقدُِٗحٗظ٢د
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٠٣َٝر٢٘درخُؼٜخد

١شدح٠ُخك٤ْشد َْ ُٗ دٖٓد ِٕ ٣َُؼخُُٝٗٚدحػ٘خ

ٍأ٣ُضدأَر٢دػخثيحًاد

دػ٤ِٚد ُٓـ٠ًٔا د،د ٖٓدحُلؾِّ

ٍْدكـخ٣ُّشد خرخًادر٠َرشدٗٔ َٜ ُٓ
َُُٚد ْٞ د٬ٓثٌٍشدَك :د٣وٍٞدَُفِّ

…د!دأ١َلج٢ٗٞد

ٍأ٣ُضدٗزخرخًادٓـخٍرشًاد

ْسد ََ ٌُ ٣ِؼزٕٞدحُ

ُػْيدرخُؼزخٍِسد:د٢َ٘ٗٞٓ٣ٝدرخُلـخٍسد

٘خد َّٓ ْىدُ٘خدأُ َُ ٝحط

!د٣خدأَرخٗخدح١ٌُدأهطَؤَدحُٔوزَْسد

”د٢٘٣ٍدٗخٍد”دٍأ٣ضد

”د٤ٛيؿَد”د٣ـِْدٓغد

ػ٠ِدرُْؼِيدٓظ٣َٖد٢ِّ٘ٓد،د

د ٌَ ٍأ٣ظٜٔخد٣َ٘رخٕدحُ٘ز٤

…د٫ٝد٣زلؼخٕدػٖدحُ٘ؼَد

َؼخػخًاد ُٗ ًخٕدحُلٞحٍد

د َْ د٣٘ظظ ٌَ ًٝخٕدؿٌيدػخر

د َٕ ٍأ٣ُضدٍكخه٢دحُؼ٬ػَشَد٣٘ظلزٞ

د ْْ ُٛ َٝ
لَ٘خًاد ًَ د٢ُد َٕ ٣َو٤طٞ

ٌََّْٛذد رُو١ِٞ٤دحُ

د٣طَىدُٗوَّخَىُٙد ٍأ٣ضدحُٔؼ١ََّ

ِٚد :دٖٓده٤ٜيطِ

ُُٔضدأَػ٠ٔد

د،د ْٕ دٓخدطزَٜٝ ََ ِٜ ٧ُْر

د٣ئى١ِّد ٌٍ دحُز٤َٜسَدٗٞ َّٕ كب

د ٍّ د.د…ا٠ُدَػَي ْٕ أَٝدُؿُ٘ٞ
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ٍأ٣ُضدر٬ىحًادطؼخٗو٢ُ٘د

زَخك٤ّشد َٛ د:درؤ٣ٍَيد ْٖ ًُ

د.دؿي٣َحًادرَحثلشدحُوزِد ْٖ ًُ

٫ثوخدًادرٍِٛٞدح٤َُْٛقد

َيد ِّٓ دأُ ٍُ كٔخدُحٍدطَُّ٘ٞ

ٓ٘ظؼ٬ًاد،د

!دٝحُظل٤َّشُدٓخه٘شًادًخَُؿ٤ْقد

ده٤ٜيط٢ده٠َحُءد ُٝ دٝحكٌيد٣ٌل٢د.ده٠َحُءد،دأٍَ ٌَ ٜٗ

دٝحكٌيد٣ٌل٢دد:د٧ْٛٔدُِلَحٗشد ٌَ ْٜ ِٙد،د٣خدأُهظ٢د،دَٝٗ آ

دد٩ؿٞءد َٞ ْٛ َٝ ْوَد،د َّٜ ح٧ٓخ٤١َدحُوي٣ٔشدرخُزوخءدػ٠ِدؿ٘خفدحُ

دد٣زّيٍد ُٕ دحُزؼ٤يسَد،دك٤غدأَٗ٘ؤِصدحُـ٤ٞ َْ حَُح٣خِصدٝحُؤ

دٖٓده٤ٜيطٚد.دح٤ُٔ٘خٕد٢ُدٓٔخُيد َُ ـَ ْٛ ْؼَذدأَ َٗ دد.د٫ َّٖ ٌُٝ

ُغدحٌُِٔخصدُِٔٞط٠د٨ُٝك٤خءدك٤ٜخد،ددح٬ُٔفد ِّٓ َٞ ُ٣

غد ّٔ دٝحُلَٝفدطِ ُٚ َؼََِّندك٢دكِحّدحُلـَد،دٝحُٜلَحءدط٘وُ ُٔ ح٤َُٔقدحُ

رخ٧ؿخ٢ٗد،دأَٝدط٣ُِيدٝحُٜلَحءدط٘وٚد

دٜٗخ٣ظ٢دُزيح٣ظ٢د يَّ ُٗ د٣ٌل٢د٢ًدأَ ََ ْٔ ٫ُػ

ُِٞحدك٢دحُؼ٘ذدكٞمدد ؿَّ َٞ َػخسُدكٌخ٣ظ٢دٝطَ َُّ دحُ ٌَ أََه

ح٧ٗوخٝد،دٝحٗظَٜٝحدػ٠ِدح٤ُٔ٘خٕدرخ٧َرٞحمددٓلخطٖد

َِددٝحُٔـغد ـَ شَدحًٌَُٟدػ٠ِدَك حُٔ٘خعد،دٝأٍَٝػ٢ٗٞدرُلَّ

…د٣ؼٞىٝحدحُٞىحعد،دُْٝد

َػ٣َّٞشٌدر٤ٖدحُوز٤ِشدٝحُٔي٣٘شد،دُْدأَؿيد٬٤ًَُْاد ٍَ َػ٣َّٞشٌدأ٣ََّخٓ٘خد ٍَ
درخَُٔحدد،دٝهِِضد٢ُد َِ َِّ ٌَ ُٔ ًادُٜٞىِؿِيدحُ ٤ّخ ِٛ ٞ ُٜ :دُه

ٓخدكخؿظ٢د٢ٔٓ٫دريَٝٗيد؟دٗخى٢ٗد،دكؤٗخدهِوظَُيد

د َْ ٤ْظ٢َ٘د،دٝهظِظ٢َ٘دك٤ٖدحٓظٌَِضدح٫ٓ َّٔ َٓ …دػ٘يٓخد

٢ِْ٘د دٌٛحدح٤َُِد،دأَْىِه َِّ ًُ ٤ًقدهظِظ٢َ٘د؟دٝأَٗخدؿ٣َزشُد

٢ٗد، َْ ِٜ دٝحٓليا٠ُدؿخرخصدٜٗٞطيد،دحكظ٢ِّ٘٠دٝحْػظَ

دػ٠ِدهل٤َدحُ٘لَد دحُ٘و٢َّ دحُِكخك٢َّ ََ َٔ درؼؼ٢َٗدرٔخ.دحَُؼ

٢٘د َّٔ .ددٌِْٓضد٣يحىدٖٓدح٣َُخفدُُٝ

دٍَٝكُٚدُيد٣خدؿ٣َُذد،دُٖٝدطَح٢ٗدٗـٔشٌد ُْ ِِ ْٔ كخ٤َُِد٣ُ

دػخثِظ٢دٓظوظ٢ِ٘درٔخءدح٬ٍُُِٝىد، َّٕ دكٜخط٢٘ا٫ّدٝطؼَفدأَ
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د٢ُد َٕ د-دد٤ٌُٞ ط٢در٤ي١َّ ََّ دَؿ ُْ دكخ١َٟ-ٝأَٗخدأُكطِّ

دحُٔؼ٤ُيد

د٢ُدٓز٢ِ٤د؟د-د َِّ٤ ـَ َِْضد٢ُد٤ٗجخًاد٣ُ َٛدهُ

د-د َْ ًخٗضدك٤خط٢دهخٍؿ٢د.دُْدأَهُ

ُٚد َٔ ُعدٗل د٣َُليِّ ْٖ َٓ :دأَٗخد

َؼَِّوظ٢دح٧َه٤َسُدػٖدٗو٢ِ٤د ُٓ هََؼْضد َٝ
دىحه٢ِد َُ خكِ َٔ ُٔ ٝأَٗخدحُ

درخُؼ٘خث٤خِصد،د َُ َٛ َلخ ُٔ ٝأَٗخدحُ

سٌدرـٟٜٔٞخد ََ دحُل٤خسدؿي٣ َّٖ ٌُ

د َِدحُي١ٍِّٝ …دٝرطخث

دد ُْدأَُُْٝيد٧َػََفدأ٢َ٘ٗدٓؤُٓٞصد،درَد٧ُكذَّ

هللاِدٓلظ٣ٞخصدظَد

د َِ دا٠ُدحُـ٤ٔ ٍُ ٢ٌُٗدحُـٔخ ٣ؤُه

ِٚد ِٚدٝٛلخطِ دُكزَّيد،دٌٌٛحدٓظلٍَحًادٖٓدًحطِ ٝأُكذُّ

…دٝأِٗخدري٢ِ٣د

َُٔٚد ُعدَْٗل :دأَٗخدٖٓد٣َُليِّ

دح٧كٌخٍد َُ دأَٛـَدح٤ٗ٧خِءدطَُُُٞيدأًز ْٖ ِٓ
ٝح٣٩وخُعد٫د٣ؤط٢دٖٓدحٌُِٔخصد،د

د ِٖ َي٣ْ َٔ ـَ دٝكيسدحُ ْٖ ِٓ رَد

د ٍَ د٣ٞ١ ٍَ …دك٢د٤ُ

َُٔٚد ُعدَْٗل د٣ليِّ ْٖ َٓ أَٗخد

دحًٌَُٟد ُٝ ِّٝ أَأَِٗضدأَٗخد؟د…د٣َٝ

٤َخ٢ٗدىحثٔخًاد”دٝػخُؼُ٘خد٣َكَفدر٤٘٘خد َٔ ْ٘ ”د٫دطَ

طَ٘خد ْٞ َٓ د!د٣خد ُْ َٗخدا٤َُيدػ٠ِد٣َ١وظ٘خد،دكويدٗظؼَِّ ٌْ دُه

…دح٩َٗحمد

د دػ٢َِّ ٌَ َٔ د٫ٝدهَ ٌْ ْٔ َٗ ٫د

ٍشد ـَ َٓ ْٞ طًَُضدظ٢ِِّدػخُوخًادرـٜٕٞدَػ

د ُٕ در٢َِدحٌُٔخ كوقَّ

ُٝىد َُ َّ٘ ١ٝخٍدر٢دٍٝك٢دحُ

د
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ُٚد َٔ ُعدٗل د٣ليِّ ْٖ َٓ :دأَٗخد

ٓخدكََؼَِْضدرِيدح٧ٗٞحُمد؟د:د٣خدرُ٘ضد

إدح٣َُقدطٜوُُِ٘خدٝطلِٔ٘خدًَحثلشدحُو٣َِقد،د

د،د ط٢َّ َُ خ ٌَّ ٠ٗـِضد٣خدحَٓأط٢دػ٠ِدُػ

”د٣َ١ندىٓ٘ند”درٞٓؼيدح٥ٕدحٌُٛخُددػ٠ِد

د.دٝحػوشًادٖٓدحَُإ٣خد ٌّ ٬ٌَىدكخٍ َٓ
دػ٤ُيد ُٝ دٝكٔخٓظخٕدطَكَكخٕدػ٠ِدرو٤َّشدػَٔٗخد،دٝح٧ٍ

…د

دػ٤ُيدحُوخ٣َٖٓد ُٝ دد]ح٧ٍ ْْ د[ٝٗلٖدُٜٓ٘

دػ٠ِدحٌُٔخٕد،د٣ًَِ٘شدد َِدح٤ُ٘٘يدحُِٔل٢ِّٔ ٗلٖدٖٓدأَػَ

٘خدك٢دح٣َُقدحَُ٘ٔد ُٓ َّ٘خد٤١ِّز٤ٖدُٝحٛي٣ٖدر٬دد.دحُؼـُٞده٤خ ًُ

دأَهٟٞدٖٓدح٧ػ٘خِددا٫ّدك٢دهظخّد.دح٤ُٔٔقدطؼخ٤ُْد ْٖ ٌُ ُْٝدٗ

٤ِْقد،دهظخّد َٜ حُ

د

أَِٗضدكو٤وظ٢د،دٝأَٗخدٓئحُُِيد

د

٤َْٔ٘خد ْٓ َِْعد٤ٗجخًادٟٓٞدح ُْدَٗ

د

ٝأَِٗضدكي٣وظ٢د،دٝأَٗخدظ٬ُُِيد

د

د …دػ٘يدٓلظَمدح٤ُ٘٘يدحُِٔل٢ِّٔ

د٣زيإٔدد َّٖ ًُ ُْٝدٗ٘خٍىدك٢دطيحر٤َدح٩ُٜخصدحُِٞحط٢د

دح٤ُ٘٘يد َّٖ د٤ًٝيٛ َّٖ دػ٠ِدد.درٔلَٛ َٕ دحٌُٔخ َٖ ِْ ِٔ د٣َْل َّٖ ًُ ٝ

ٍَدهَٕٝد دحٌُٔخٕدا٠ُدُٓخٕدآه ِٖ َٓ َُ …دحُٞػَدٖٓد

دٓٔخث٘خدأَػ٠ِده٬٤ًِادٖٓد ُّ ً٘خد١ز٤ؼ٤ِّ٤ٖدُٞدًخٗضدٗـٞ

داُلخكخًاد،دكِْد٣ٔٔغدٓيحثَل٘خد ََّ كـخٍسدرجَٗخد،دٝح٧َٗز٤خُءدأَه

ُُ٘ٞىد ـُ …دحُ
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ده٤ٜيط٢ده٠َحُءد ُٝ ه٠َحُءد،دأٍ

٢َِٛدك٢د دًٔخد ٍٖ َٓ َُ دا٠ُد ٍٖ َٓ َُ ٣لُِٜٔخدحُـ٘خث٤ّٕٞدٖٓد

ٞرظٜخد ُٜ .دُه

ِٚد:د٢ُٝدٜٓ٘خد طِ ٍَ ٞ ُٛ ٍْدك٢دٓخءد ؿ َْ دَٗ َُ ُّٓ طؤ

دك٢دحُٔظَحىكخصد َِّ ُٞفدحُظ ُٟ ُٝ ٢ُٝدٜٓ٘خد

…دٝىهَّشُدحُٔؼ٠٘د

خرُُٚدك٢د٬ًّدح٧َٗز٤خِءد:د٢ُٝدٜٓ٘خد َ٘ حُظَّ

د َِ ُٓطُٞفدح٤ُِ ػ٠ِد

د:د٢ُدٜٓ٘خد َِّ دكٞمدحُظ دحُلٌِٔشدح٢ُُّٔ٘ٔ ٍُ كٔخ

دٖٓدُهَحكظٜخدٝٝحهؼٜخد َُ …د٣َٔو

دحَُِٓدرخ٧ٟيحِىد:د٢ُٝدٜٓ٘خد ُٕ حكظوخ

٫دحُظـ٤ُٔيد٣َُِؿُؼٜخدٖٓدحًٌَُٟد

٫ٝدحُظـ٣َُيد٣َكَُؼٜخدا٠ُدح٩َٗحهشدحٌُزَٟد

ح٧ُهَٟد”دأَٗخد”د:د٢ُٝدٜٓ٘خد

سدحُـ٘خث٤ِّ٤ٖد٤ٓٞ٣َّخطٜخد ََ ٌِّ لَ ُٓ دك٢د ُٕ ِّٝ :دطَُي

د٫د٣ٌل٢دد)) ُْ ِْ إدًخٕدٌٛحدحُُل

دػ٠ِدرٞحرشدحُٔ٘ل٠د درط٢ٌُّٞ ٌَ َٜ َٓ (د(…دك٢ِد

َيٟدُُـظ٢دػ٠ِدحُـيٍحٕد:د٢ُٝدٜٓ٘خد َٛ
د َِْلَٜخدحُزل١ََّ ِٓ ٢ُد ِ٘ ٌ٣

ٌِْذدَُُيُٝىد …دك٤ٖد٣و٢٘ٗٞدهَ

أَػ٠ِدٖٓدح٧َؿٞحٍدًخٗضدكٌٔظ٢د

ظَِل٢ِّ٘د.د٫د:داًدهُِضد٤ُِ٘طخٕد ْٔ !د٫دطَ

٫دط٠ََْؼ٢٘دك٢دحُؼَُّ٘خث٤ّخصد،دٝحط٢ًَ٘د

ًٔخدأَٗخدُحٛيحًادرَٝح٣شدحُؼٜيدحُوي٣ْد

ٝٛخػيحًادٗلٞدحُٔٔخءد،دَُٛ٘خَىدٌِٓٔظ٢د

د ٌِ دأَر٢د،دُه َٖ دحُظخ٣ٍَند،د٣خدحر ٌِ ُه

ٝحَْٛ٘غدرخُـَحثِدٓخدط٣َُيد…دحُظخ٣ٍَند

٢َُِدح٤ٌُٔ٘شُد َكزَّشُدحُؤقدحُٜـ٤َسُد.دَٝ

د،د ّٝ ٓٞفدطٌل٤٘خد،دأَٗخدٝأَه٢دحَُؼُي

د.دكٔخػظ٢دُْدطَؤِْصدرَْؼُيد ْٖ ُْٝد٣َِل

دإَٔدأََُِؾدحُـ٤خَدد.دٝهُضدحُلٜخىد ػ٢َِّ

٫ًادهِز٢دٝأطزَؼُٚدا٠ُد َّٝ َمدأ ٝإَٔدأُٛيِّ
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.دٝٓخػظ٢دُْدطؤِصدرَْؼُيد.دهخٗخدحُـ٤َِد

٢ٌُٗد د٣٘زُ د٤ٗجخًادك٢َّ ََّ ُؼ٢ِِّدٝحكٌيد.دََُؼ

دحُظ٤ٖدكٍٞد.دؿ١َ٤د ُّ ًَُٝ كِْدط٠٘ؾد

ُْٝدطَِِْي٢ٗد.د٬ٓرْدحُلظ٤خصدرَْؼُيد

٫دأََكٌيدٛ٘خُيد.د٣ٍ٘شُدحُؼ٘وخءد

ؿْجُضدهزَد،دٝؿجُضد.دك٢دحٗظظخ١ٍد

يِّمدٓخد َٜ رؼيد،دكِْدأَؿيدأكيحًاد٣ُ

دٍأٟد.دأٍٟد ْٖ َٓ ٝأَٗخدحُزؼ٤ُيد.دأٗخد

أَٗخدحُزؼ٤ُيد

دأََٗضد،د٣خدأَٗخد؟دك٢دحُط٣َِند ْٖ َٓ
د،دٝك٢دحُو٤خٓشدٝحكٌيد ُٖ دَْٗل ِٕ .دحػ٘خ

٢ٗدا٠ُدٟٞءدحُظ٢ٗ٬د٢ًدأٍَٟد ٌْ ُه

ط٢دح٧ُهَٟد ٍَ ٞ ُٛ ٍٝط٢دك٢د َُ ٤ْ د.دَٛ ْٖ َٔ كَ

َٔي١د ٓؤًٕٞدرؼَيَىد،د٣خدأَٗخد؟دَؿ

دأَٗخد٣خد ْٖ َٓ َيد؟د َٓ ٍٝحث٢دأّدأَٓخ

ْٗظَُيد،دحْى٢َِّ٘ٛد َّٞ ًَ ٢ِّٗدًٔخد ِّٞ ًَ أَٗضد؟د

٢٘درظخؽدح٧ٍُد ِِِّ ًَ .در٣ِضدحُُِٞد،د

ٝحك٢ِ٘ٔدٖٓدحُٞحى١دا٠ُدأَري٣ٍّشد

٢٘دحُل٤خسَدػ٠ِد٣َ١وظَِيد،د.در٠٤خَءد َػِِّٔ

د ِّ١ِٞ ِْ سًادك٢دحُؼخُْدحُُؼ ٍَّ ًَ ٢ٗد َْ .دحهظَزِ

د ْٖ ًُ َدحُوِٞىد،دٝ ـَ َٟ ٓخِػْي٢ٗدػ٠ِد

ٍك٤ٔخًادك٤ٖدطـَك٢٘دٝطزِؽدٖٓد

…دَٗح٢٘٤٣دحٍُُٞٝىد

د.دُْدطـؤصدٓـخػـظُ٘خد َٕ ـٞ ُٔ د٣َـوِـ٤ـ ٌَ ـ ُٓ ٍُ كـ٬د

دروز٠شدحُؼ٘ذدح٧ه٤َد َٕ َٛدحٓظيحٍد؟د٫ٝدد.دحُِٓخ

دػ٠ِدد٬ٓثٌشد ْْ َُٜ٤ ِٟ د٤ُظََىدحُ٘ؼَحُءدٓخ َٕ ٣ٍِٕٝٝدحٌُٔخ

دحُ٘لند ْْ درؤ٣ي٣ٜ ْْ .دحُـ٤َٔد،د٣ٝلظلٞحدَؿَيُٛ

كـ٢ِّ٘د٣خداُٜظ٢َدح٧ػ٤َسَد،د٣خػ٘خسُد،د

…ده٤ٜيط٢دح٠ُُٝ٧دػٖدحُظ٣ٌٖٞدػخ٤ٗشًاد

حسُدٜٗخىسَدح٬٤ُٔىد َٝ َُّ كويد٣ـُيدحُ

ٍَده٣َل٢ّد ـَ ٝهيد٣ـُيد.دُِٜلٜخفدك٢دَك

دك٢دأَػٔخمدأُؿ٤٘شد ََ ٝهيد.دحَُػخسُدحُزج
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طؤط٢دحُل٤خسُدكـخءسًادُِؼخُك٤ٖدػٖد

حُٔؼخ٢ٗدٖٓدؿ٘خفدكَحٍٗشدَػِِوَْضد

روخك٤ٍشد،دكـ٢ِّ٘د٣خداُٜظ٢َدح٧َػ٤َسَد

د،د ُّ ٣خدػ٘خسُد،دأَٗخدحُط٣َيسُدٝحُٜٔخ

د ُّ د.دأَٗخدح٬ٌُ ُٕ ًِّ دٝحُٔئ ُٖ أَٗخدحُٔئرِّ

ٝح٤ُُٜ٘يد

د َِ َ د.دحُٞىحعد:دٓخدهُِضدُِطَِّ ْٖ ًُ كِْدأَ

سًاد ََّ َٓ ُْ٘ضدا٫ّد ًُ ُْ٘ضدا٫ّد.دٓخد ًُ ٓخد

د ُٕ دحُِٓخ َُ سًادطٌل٢د٧َػَفد٤ًقد٣ٌ٘ٔ ََّ ٓ

دك٢د٣ٍقدحُ٘ٔخٍد،د ًو٤ٔشدحُزي١ِّٝ

د٣َٝطي١دحُٔخ٢ٟد ُٕ دحٌُٔخ َُ ْ٘لَِط ٤ًٝقد٣َ

دحُٔؼزيدحُٜٔـٍٞد ٍَ ٣ُ٘ز٢ُٜ٘دًؼ٤َحًاد.دُٗؼَخ

ْٚدٛ٘خد زِ ْٗ
دٓخدك٢ُٞد،دُْٝدأُ َُّ ًُ

٤ِّوَشٌدػ٠ِد.د٤ٗجخًاد َٟ دح٧ٍٝد َّٕ ًؤ

ح٠َُٟٔدحُـ٘خث٤ِّ٤ٖد،دأَكلخِىدح٤ُ٘خ٤١ٖد

حُٔٔخ٤ًٖدحُٔـخ٤ٖٗدح٣ٌُٖداًحدٍأٝحد

ْؼَد ِٗ ُٞحدحُززـخَءد ِْٔخًادؿ٬٤ًٔادَُوَّ٘ ُك

دحُُلُيُٝىد ُْ ُٜ َٓ …دحُلذد،دٝحٗلظَلْضدأَٓخ

…دٝأ٣ٍُُيدإُٔدأُك٤خد

دػ٠ِدظَٜدحُٔل٤٘شد ٌَ َٔ ٫د.دك٢ِدَػ

٧ُٗوٌد١خثَحًادٖٓدؿٞػ٘خدأَٝدٖٓد

د َٕ َِٛيدحُطُٞكخ ٍِدحُزلَد،درَد٧ُٗخ ح َٝ ُى

ؼٍَذد ًَ ٝٓخًحدرؼيد؟دٓخًحد:دػٖد

درخ٧ٍٝدحُؼظ٤وشد؟د َٕ دحُ٘خؿٞ َُ ٣لَؼ

دحُلٌخ٣شَد؟دٓخدحُزيح٣شُد؟د َٕ َٛد٣ُؼ٤يٝ

ٓخدحُٜ٘خ٣شُد؟دُْد٣ؼيدأََكٌيدٖٓد

/د…دحُٔٞط٠د٤ُوزَٗخدحُلو٤وشد

خدحُُٔٞصدحٗظظ٢َٗدهخٍؽدح٧ٍٝد،د أ٣َُّٜ

حٗظظ٢َٗدك٢در٬ِىَىد،د٣ٍؼٔخدأ٢ُٜٗد

َغدٓخدطزو٠َّدٖٓدك٤خط٢د َٓ كي٣ؼخًادػخرَحًاد

٢ٗد٣ٍؼٔخدأ٢ُٜٗد َْ هَدده٤ٔظَيد،دحٗظِظ

دحَُؼْزيد ِٖ كَشَدر َْ ٢٘٣َد.دهَحءسَد١َ ـْ ُ٣
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د٤ٍََُْٜ٘ٛشد َِّ ًُ حُٞؿٞى٣ّٕٞدرخٓظِ٘حفد

دآٍُٜشد ٌَ /د…دك٣َشًاد،دٝػيحُشًاد،دٝٗز٤

ُصد ْٞ َٓ حٗظظ٢َٗد٣ٍؼٔخدأ٢ُٜٗد!دك٤خد

د،د ّٖ دحُـ٘خُسدك٢دحَُر٤غدحَُٜ ََ طيحر٤

ُيُصد،دك٤غدٓؤٓ٘غدحُوطزخءد ُٝ ك٤غد

ٖٓدطٌَحٍدٓخدهخُٞحدػٖدحُزِيدحُل٣ِٖد

دك٢دٝؿٚد ِٕ دٝح٣ُِظٞ ِٖ ٞىدحُظ٤ ُٔ ُٛ ٝػٖد

ِٚد ِ٘ ز٢ُّٗٞد:دٓؤهٍٞد.دحُِٓخٕدٝؿ٤ ُٛ

دٍٝك٢د رلَفدحُٕ٘ٞد،دك٤غدطَُؼذُّ

ٝحٓ٘ٞحد.دٍٓٞسُدحَُكٖٔدك٢دحُوَإٓد

ٛخٓظ٤ٖدٓؼ٢دػ٠ِدهطٞحصدأَؿيحى١د

٫ٝد.دٝٝهغدحُ٘خ١دك٢دأ٢َُُد

د َٞ ْٜ ط٠ََُؼٞحدػ٠ِدهز١َدحُز٘لَٔؾد،دكَ

دحُٔٞط٠درٔٞصد َُ ًِّ ٌَ ْلزَط٤ٖد٣ُ ُٔ دحُ َُ ْٛ َُ

د ِٚ دهزَدأَٝحِٗ ُؼٞحدػ٠ِد.دحُُلذِّ َٟ َٝ
د ْٕ ده٠َحَءدا ٍَ ْزَغدٓ٘خر َٓ حُظخرِٞصد

د ْٕ دا ِٕ دٗوخثِندحُُْ٘ؼٔخ َٞ ِؿَيْصد،دٝرَْؼ ُٝ
ِؿَيْصد َىد.دُٝ ٍْ َٝ ٝا٫ّد،دكخطًَٞحد

/دحٌُ٘خثْدٌُِ٘خثْدٝحُؼَحثْد

خدحُٔٞصدحٗظظَد د!دأ٣َُّٜ كظ٠دأُِػيَّ

كَٗخسَدأٓ٘خ٢ٗد،دٝٛخر٢ٗٞد:دكو٤زظ٢د

.دٝٓخً٘شدحُل٬هِشد،دٝح٤ٌُُٗٞٞخد،دٝحُؼ٤خَدد

د؟دَٝٛد ٌٍ ْؼظَِي ُٓ َٛدحُٔ٘خُمدَُٛ٘خَىد

دك٢دح٧ري٣شدحُز٠٤خءد،د ٍُ دح٧كٞح ٍُ طظزيَّ

٢ِٛدك٢دحُو٣َقدٝك٢د أّدطزو٠دًٔخد

حُ٘ظخءد؟دَٝٛدًظخٌددٝحكٌيد٣ٌل٢د

دأَكظخُؽد ّْ ٤َِِظ٢دٓغدح٬َُّدٝهِضد،دأ ْٔ ُِظَ

شُدحُلي٣غدٛ٘خىد،د ـَ ٌٓظزشًاد؟دٝٓخدُُ

دحُ٘خّدأَّدػَر٤ّشٌد َِّ ٌُ ىحٍؿشٌدُ

ل٠ ْٜ /دكُ

د،د٣خُٓٞصد،د..د َْ ُصدحٗظظ ْٞ َٓ ٣ٝخد

٢ْ٘ٛدك٢دحَُر٤غد ًِ كظ٠دأٓظؼ٤َيدٛلخَءد

ّٝٛلظ٢د،دُظٌٕٞد٤َّٛخىحًاد٣َٗلخًاد٫د
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دحُؼ٬هشُد.د٤َٜ٣ُيدحُظَّْز٢َدهَددحُ٘زغد ِٖ كِظٌ

ّى٣َّشًاد٣َٛٝلشًاد ُٝ ََُيدأََٗضد:در٤٘٘خد

..دٓخََُيدٖٓدك٤خط٢دك٤ٖدأ٨َُٓٛخد

دك٢دحٌُٞحًذد َُ ُّٓ :د٢ُٝدٓ٘يدحُظؤ

ْضدأََكٌيدطٔخٓخًاد،دطِيدأٍَٝحٌفد ُٔ ُْد٣َ

ٜخد َٓ وَخ ُٓ َِٜخدٝ ٌْ َٗ د /دطـ٤َِّ

٣خظ٢ِِّدح١ٌُد!د٣خدٓٞصد

٤ٓوُٞى٢ٗد،د٣خدػخَُغدح٫ػ٤ٖ٘د،د٣خد

َؿِيد،د َْ رَ َِّ ىدٝحُ َُّ ُٓ ُِ ىدك٢دحُ دحُظَىُّ َٕ ْٞ َُ

دهِذد َٙ دحُطخّٝٝد،د٣خدهََّ٘خ َّ ٣خدَى

ٝدحُو٤خٍد ََ َٓ د!دحٌُثذد،د٣خد ْْ حؿِ

ْغدأَىٝحِصد٤ٛيَىد!دػ٠ِدح٢ٌَُّٓد َٟ
ٝػِِّْندكٞمدرخددحُز٤ضد.دطلضدٗخكٌط٢د

ْمد!دِِٓٔشَدحُٔلخط٤قدحُؼو٤ِشَد ٫دطَُليِّ

َيدُْٗوطَشَد ُٛ دا٠ُدَٗح٢٘٤٣دُظَ ٣خده١ُّٞ

أََٗضدأَهٟٞدٖٓد.دح٠ُؼقدح٧َه٤َسَد

أَهٟٞدٖٓدؿٜخُد.دٗظخّدحُطّذد

دحُو١ّٞد،د.دطََ٘ل٢ُّٔد َِ َٔ أَهٟٞدٖٓدحَُؼ

َضدٓلظخؿخًاد ْٔ ٢ٟد-دُظوظ٢ِ٘د-دَُٝ ََ َٓ .دا٠ُد

٠َٔدٖٓدحُلَ٘حصد ْٓ دأَ ْٖ ٌُ د.دك ْٖ َٓ د ْٖ ًُ

.دأََٗضد،دٗلَّخكخًادر٣َيحًادٝحٟلخًادُِـ٤ذد

دػخٛلشًادػ٠ِدٗـَد،د٫ٝد ًٖدًخُُلذِّ

خًدأٝدؿخر٢د طـِْدػ٠ِدحُؼظزخصدًخُ٘لَّ

ٍَدك٢د.دح٠َُحثِذد ٤ْ َٓ ٢ّ١َُٗد ٫دطٌٖد

ًاد،دٗخَٛغدحُل٫ًٞد،دٝحهَِْغدػ٘يدد.دحُ٘ٞحٍعد ًٖده٣ّٞخ

د.دحُؼؼخُذدأه٘ؼشد ْٖ ًُ

د.دك٤َٓٝخًاد،در٤ٜخًاد،دًخَٓدح٠َُرخصد َْ هُ

ٖٓدٓؼ٠٘دا٠ُدٓؼ٠٘دد)):دٓخْٗجَضد

٤َُُٞشٌد،دٝأَٗخد.دأَؿ٢ُءد ُٓ ٢َِٛدحُل٤خسُد
ِْطخ٢ٗد٤ِٓٝح٢ٗد ُٔ كُٜخدر َِّ (د..د/د(أًؼِّلُٜخد،دأُػ

د،دٝحؿِْدػ٠ِد َْ ُصدحٗظظ ْٞ َٓ ٣ٝخ

دحُ٘ز٤ٌد،د٫ٝد.دح٢ٌَُّٓد َّ دًؤ ٌْ ُه

د دأ١ََّ ُٝ ِٝ ٢٘د،دكٔؼَُِيد٫د٣ُلخ ْٟ ِٝ طلخ
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د َّ دهخى ُٝ د،دٝٓؼ٢ِد٫د٣ؼخٍ ٍٕ اٗٔخ

َضدٌٛحد…دحٓظَفد.دحُـ٤ِذد ٌْ ِٜ ْٗ خدأُ رَّٔ َُ كََِ

كٖٔدأَٗخد.دح٤ُّٞدٖٓدكَددحُ٘ـّٞد

ْهٌضد٫هظزخٍد َٝ ُظ٢ٍِٗٝد؟دأَََُي٣َْيد

د.د٫د.ده٤ٜيط٢د ُٕ ٤ُْدٌٛحدحُ٘ؤ

دك٢د.دٗؤََٗيد دػٖدحُط٢٘٤ِّ ٌٍ أَٗضدٓٔئٝ

ِٚد ُِ ْٞ ِٚدأٝدهَ د،د٫دػٖدكِْؼِِ /دحُز١َِّ٘

دؿ٤ُٔؼٜخد ُٕ ْظَيد٣خدُٓٞصدحُل٘ٞ َٓ َِ .دَٛ

ِٛٓظيد٣خدُٓٞصدح٧ؿخ٢ٗدك٢در٬ىد

َِّشُدح١َُّٜٔد،دٓوزَسُدحُلَحػِ٘شد،د.دحَُحكي٣ٖد َٔ ِٓ
ْظَيد َٓ َِ دػ٠ِدكـخٍسدٓؼزٍيدَٛ ُٕ حُ٘وٞ

ٝحٗظَْٜصد،دٝأِْكََِضدٖٓدًٔخث٘يد

…دحُُوُُِٞىد

كخٛ٘غدر٘خد،دٝحٛ٘غدر٘لٔيدٓخدط٣َُيد

…دٝأَٗخدأ٣ٍُُيد،دأ٣ٍُيدإَٔدأَك٤خد

دػ٠ِدؿـَحك٤خدحُزًَخٕد ٌَ َٔ .دك٢ِدَػ

ٖٓدأ٣َخّد١ُٞدا٠ُده٤خٓشد٤َٗٝ٤ٛٔخد

ًؤ٢٘ٗدأَك٤خد.دٝح٤ُزخُددٛٞدح٤ُزخُدد

زٌَندا٠ُدٓخدُٔضد َٗ ٛ٘خدأَريحًاد،دٝر٢د

.دأَرَؼَيد”دح٥ٕد”دهيد٣ٌٕٞد.دأَػَفد

دح٧ْٓدأَهََدد ُٕ ُيدحُٔخ٢ٟد.دهيد٣ٌٞ ـَ .دٝحُ

د د”دح٥ٕد”د٢ٌُ٘ٝدأَٗيُّ ََ ِٙد٤ُؼزُ ٖٓد٣َِي

د،د ٍُ َّٝ َي ُٔ دحُ ُٖ َٓ َِّ هَر٢َدحُظخ٣ٍُند،د٫دحُ

د َٛد.دٓؼَدك٠ٟٞدحُٔخػِدحُـز٢ِِّ

أٗـٞدؿيحًادٖٓدَٓػشدحُٞهضدح٩ٌُظ٢َّٗٝد،د

أَّدأَٗـٞدؿيحًادٖٓدر٢ُْءدهخكِظ٢د

د٥هَط٢د ٌَ َٔ ػ٠ِدحُٜلَحء؟د٢ُدَػ

د.دًؤ٢ٗدُٖدأَػ٤ٖدؿيحًاد ٍّ د٤ُٞ ٌَ َٔ ٢ُٝدَػ

ٍَدأَريحًاد د.دكخٟ ٍَ َٜ َٓ ٌُحدأُٛـ٢د،دػ٠ِد

ََٜد،دُٜٞصدحَُ٘ٔدك٢دهِز٢د َٓ :دػ٠ِد

َهشَد.دأػ٢ٗٞ٘٤دػ٠ِدَؿَِي١د َْ َٛ ٝأَٓٔغد

َدح٤ٓ٧َسَد ـَ ٍٝحدؿٔي١د:دحَُل َِّ د.دَك َُ ٝأُرٜ

ك٢دحٌُٔ٘ـشدٛـَسَدح٧ٗٞحمدٖٓدرٍََِيد
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حر٢ّدا٠ُدرٍََِيدٓٔخ١ّٝد ََ دك٢د.دطُ ُٞ ٝأَهز

ُهِِوُضد:د٣يدح٧ُٗؼ٠دػ٠ِدأَرَِي١دح٤ُ٧ِقد

ْوُضد،دػْدُٛوضد،دػْدأَكوُضد ِ٘ ػْدَػ

دٖٓد دػ٢َِّ ٍُّ ٍذدػ٠ِدهز١َد٣ي ْ٘ ك٢دُػ

د ٍٖ دا٠ُدك٤ ٍٖ كٔخدَْٗلُغدحَُر٤غد.دك٤

د َْ ِٔ ٌْ حُٔٔقدإدُْد٣ُْئِْٗدحُٔٞط٠د٣ُٝ

َفدحُل٤خِسد٠ََْٗٝسَدح٤ُٔ٘خٕد؟د ََ دكَ ْْ رؼيُٛ

َِد،د دُـِدحُ٘ؼ طِيد٣َ١وشٌدك٢دكيِّ

د َِّ ٝٓخد.دٗؼ١َدحُؼخ١ل٢ّدػ٠ِدح٧َه

دٟٓٞد٣َ١و٘خدحُٞك٤يسدك٢دح٬ٌُّد ُّ /دحُٔ٘خ

د ْْ دٝحؿِ ْْ خدحُُٔٞصدحُظَزِ ٝأ٣َُّٜ

ٍِدأ٣َخ٢ٓد،دًؤََّٗيدٝحكٌيدٖٓد ْٞ ػ٠ِدرَِّ

در٤ٖد أَٛيهخث٢دحُيحث٤ٖٔد،دًؤََّٗيدحُٔ٘ل٢ُّ

د.دحٌُخث٘خصد ٫دطل٤خد.دٝٝكيىدحُٔ٘ل٢ُّ

٫د.دٓخدك٤خطَُيدؿ٤َدٓٞط٢د.دك٤خطََيد

د.دطؼ٤ٖد٫ٝدطٔٞصد ٍَ ٝطوطقدح١٧لخ

ِٖدحُل٤ِذدا٠ُدحُل٤ِذد ُْٝد.دٖٓدَػطَ

د،د ََ دح٣َُٔ ُٖ دُٚدحُلٔخ٤ٓ ُِّ طٌٖد١ل٬ًادطٜ

د٫ٝد ٍُ ُْٝد٣يحِػْزَيدح٬ُٔثٌشُدحُٜـخ

دحُٔخ٢ٛد،دًٔخدكََؼَِْضدُ٘خد دح٣٧َِّ ُٕ هَُٝ

ٝكيىد.دٗلٖدح٤٠َُٞفدػ٠ِدحُلَحٗشد

يد ُّٔ د،د٣خد٤ٌٖٔٓد،د٫دحَٓأسٌدط٠َُ حُٔ٘ل٢ُّ

ُٔيد ِٓ ر٤ٖدٜٗي٣ٜخد،د٫ٝدحَٓأسٌدطوخ

د حُل٤ٖ٘دا٠ُدحهظٜخىدح٤َُِدرخُِلعدح٩رخك٢ِّ

.دحَُٔحىِفد٫هظ١٬دح٧ٍٝدك٤٘خدرخُٔٔخِءد

َُيحًاد٣ـ٤جيدٟخٍػخًاد َٝ أَرظ٢د،د:دُْٝدطَِِْيد

َِِيد.دأُكزَُّيد َٓ د،د٣خد ٝكيىدحُٔ٘ل٢ُّ

٫د.دحُِٔٞىد،د٫ٝدٓي٣َقدُُٜٞـخَٗيد

دػ٠ِدكٜخٗيد ٍَ وُٞ ٫د٥َُتدكٍٞد.دُٛ

خدحُؼخ١ٍدٖٓدحَُح٣خصد.دطخؿيد أ٣َُّٜ

ِّد وَيَّ ُٔ ٤ًقدط٢٘ٔدٌٌٛحد!دٝحُزُٞمدحُ

هَِشدٓ٘٘ي٣ٖد،د ْٞ ٍّدَٝؿ ح ََّ ٖٓدىٕٝدُك

دحُـزخٕد ِّٚ ٤َشدحُِ ْ٘ ِٔ د.دًَ ْٖ َٓ ٝأََٗضد
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د،د دحُٔٞط٠د،دحُو١ُّٞ َُ د،دػخٛ ُْ َؼظَّ ُٔ أََٗضد،دحُ

دحُؼ٤ُ٘يد ٝهخثُيدحُـ٤ٖدح١ٍَٞٗ٧ِّ

كخٛ٘غدر٘خد،دٝحٛ٘غدر٘لٔيدٓخدط٣َُيد

د

ٝأَٗخدأ٣ٍُُيد،دأ٣ٍُيدإَٔدأَك٤خد،دٝإَٔد

إَٔدأ٠َٔٗدػ٬هظ٘خدحُط٣ِٞشد.د…أَٗٔخىد

ُُٗٚد ِّٝ ٫د٢ٍُ٘ءد،درَد٧َهَأدٓخدطَُي

د ََ خد.دحُٔٔخٝحُصدحُزؼ٤يسُدٖٓدٍٓخث َِّٔ ًُ

َيد ِٓ أَػيىُصدٗل٢ٔد٫دٗظظخٍدهيٝ

حرظؼْيد:دًِٔخدهُِضد.دحُىىَصدحرظؼخىحًاد

ٍيد َٔ د،دك٢دَؿ ِٖ َي٣ْ َٔ ـَ سَدحُ ٍَ ْٝ ػ٢٘د٧ًَُٔدَى

د،دظََٜصدٓخدر٢٘٤دٝر٢٘٤د ُٞ ٣ل٤

ِػَيٗخد”د:دٓخهَحًاد ْٞ َٓ د َْ ْ٘ …د”د٫دطَ

سدح٤ُٔ٘خٕد-دٓظ٠د؟د-د َٝ ٍْ ًِ ك٢د

ُمدحُي٤ٗخدٝطؼزُُيدهخٗؼخًاد يِّ َٜ ك٤ٖدطُ

دػ٠ِدؿيحٍدحٌُٜقد،د َّ َذدح٤ُٜخًَدٝحَُٓٞ َ٘ َه

دٗل٢ٔد”د:دك٤غدطوٍٞد ُٖ دأ٣َٖد.د-د”دآػخ١ٍدأَٗخدٝأَٗخدحر

ٓٞػُيٗخد؟د

دػ٘يد أَطؤًٕد٢ُدرؤٕدأَهظخٍدٓو٠ًٜا

َِْدد.د…٫د-درخددحُزلَد؟د ٫دطَْوظَ

دٖٓد َّ دحُوط٤جِشد،د٣خدحرٖدآى َٖ ٣خدحر

ُْدطَُُْٞيدُظٔؤٍد،درَد!دكيٝىدهللاد

ًُٖدٛي٣وخًاد٤َ١ِّزخًاد٣خد.د-د…ُظؼَٔد

دػوخك٤خًاد٧ُىٍىد!دٓٞصد دٓؼ٠ً٘ا ْٖ ًُ

َْ٘ٚدكٌٔظَِيدحُوز٤جِشد ْػَضد!دًُ ََ ْٓ خدأَ رَّٔ ٍُ

دحَُٓخ٣شَد ََ خد.دك٢دطؼ٤ِْدهخر٤ رَّٔ ٍُ

أَرطؤَصدك٢دطي٣ٍذدأ٣ٍَُّٞددػ٠ِد

ْؿَضد٢ُد.دحُٜزَدحُط٣َٞد ََ ْٓ ٍٝرٔخدأَ

٢ٓد ََ ٓخدًادُظوظ٢َُِ٘دػ٠ِدكَ ََ ًؤ٢ٗد.دكَ

ٌُدكخ١َٟد دطُ٘وِ َٕ دح٤ُٔ٘خ َُ ًَّ ػ٘يٓخدأَطٌ

ظ٢د ـَ دأَريحًاد.دُُ ٌَ ًؤ٢ٗد.دًؤ٢ٗدكخٟ
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دػَكظَُيد.د١خثَدأَريحًاد ٌْ ُٓ ًؤ٢ٗد

ظَٜخدػ٠ِدػَرخطيد َٗ خ َ٘ ظ٢دَٛ ـَ أَىْٓ٘ضدُُ

حُز٠٤خِءد،دأَػ٠ِدٖٓدؿ٤ّٞدحُّ٘ٞد،د

دح٩كٔخّدٖٓدػذءد ٍُ ََّ أَػ٠ِدػ٘يٓخد٣ظل

ِّٜخد ًُ كؤٗخدٝأََٗضدػ٠ِد٣َ١ند.دحُؼ٘خَٛد

٣َخٕد ََ دٓلٌٞٓخٕدرخَُإ٣خد٫ٝد٣َ ِٕ /دهللادٛٞك٤َّخ

ُصدٝكَيَىدٓخُٔخًاد،د ْٞ َٓ ُػْيد٣خد

كؤٗخد٤ِ١ندٜٛ٘خدك٢د٫دٛ٘خد

ُػْيدا٠ُدٓ٘لخىد.دأٝد٫دٛ٘خىد َٝ
ُػْيدا٠ُدأىٝحصد٤ٛيىد،د.دٝكيىد

٤َِّٛتد٢ُد.دٝحٗظظ٢َٗدػ٘يدرخددحُزلَد

ٗز٤ٌحًادأَكَٔحًاد٬ُكظلخٍدرؼٞىط٢دُِِؼ٤خَىِسد

ِٝدح٠٣َُٔشد ٫دطٌٖدكظّخدًادؿ٤ِعد.دح٧ٍ

ُٖدآط٢د٧َٓوَدٓ٘يد،دأَٝد!دحُوِذد

سدك٢دٗٔخٍد ََ أ٢َ٘ٓدػ٠ِدٓخءدحُزَُل٤ْ

أَُِٛٔضد-دٝهيدأَؿ٣ٞظ٢َ٘د-د٢ٌُِّ٘د.دحَُٝفد

دا٠ُدأَر٢د:دهخطٔشَدحُو٤ٜيِسد ُْدأَُفَّ

٢ٓد ََ ٢ِّٓدػ٠ِدكَ طًَُضدحُزخددٓلظٞكخًاد.دأُ

ِْدحُـ٘خث٤ِّ٤ٖد،دٝحهظَُصدحُٞهَٞفد ٧ٗيُُ

د ُٞ خٕد،دأَٗلُ َّٓ َُ ػ٠ِد٤ٓخؽدحُُِٞدٝحُ

١َدحُؼخ٢ُدُه١ُٞ٤َد ػٖدػزخءسدؿيِّ

د٣ؼزَد.دحُؼٌ٘زٞصد دأَؿ٘ز٢ٌّ ٌٖ ًٝخٕدَؿ٤ْ

دأَرؼخَىد ُْ َمدحُوي٣ٔشَدًحطٜخد،د٣َٝو٤ِ َُ حُطُ

/د…دحُِٓخٕدرآُشدحُلَددحُوي٣ٔشدًحطٜخد

٣خدٓٞصد،دَٛدٌٛحدٛٞدحُظخ٣ٍُند،د

ىد،دٛخػيحًادٓخدر٤ٖد ُّٝ َىدأَٝدَػُي ُٞ ْ٘ ِٛ
َّٜ٘خد ٛخ٣ٝظ٤ٖد؟دهيدطز٢٘دحُلٔخٓشدُػ

ًدحُلي٣يد َٞ دك٢دُه ُٞ ٍٝرٔخد٣٘ٔٞد.دٝطز٤

ٍشد َلطَّٔ ُٓ زٍَشد ًَ َْ َٓ ٬ِصد ـَ ٤ِقدك٢دَػ ِّ٘ .دٗزخُصدحُ

َىد،د ُّٝ َىدأٝدَػُي ُٞ كٔخًحد٣لؼَدحُظخ٣ٍُند،دٛ٘

دحُٔٔخُءد َٝ ُؽدح٧ٍ َّٝ رخُطز٤ؼشدػ٘يٓخدطظِ

د؟د َّ وَيَّ ُٔ دحُ ََ طَ َٔ /دٝطٌٍُفدحُ
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أ٣َٜخدحُٔٞصد،دحٗظظ٢َٗدػ٘يدرخدد

ُْد.دحُزلَدك٢دٓو٠ٜدحَُٝٓخ٤ِّ٤ٖٔٗد

سًاد ََّ َٓ َيد ُٓ ْضدٜٓخ َٗ أٍَِؿْغدٝهيد١خ

ا٫ّد٧ُِٝىَعدىحه٢ِدك٢دهخٍؿ٢د،د

ٝك٢د ٍُ َعدحُؤقدح١ٌُدحٓظ٨ْصدرٚد ُِّ ٝأُٝ

دًٝخ٢ِٛد،د ػ٠ِدحُ٘لٍَٝدك٢َّدػ٠ِد٣ي١َّ

٢٘دِٓلخًاد،دٝط٘ؼ٢َٗد ُّٜ دحُظ٢دطٔظ َٝ َعدح٧ٍ ٝأُٝىِّ

كخٗظظ٢َٗد.دك٤٘٘خًادُِلٜخٕدُِٝـِحُشد

٣ٍؼٔخدأ٢ُٜٗد٣ُخٍط٢دحُو٤َٜسدٌُِٔخٕدُِِٝٓخٕد،د

ْه٢٘دأَػُٞىد٫ٝدأَػُٞىد يِّ َٜ ٫ٝدطُ

!دٌَٗحًادُِل٤خسد:دٝأَهٍٞد

٤ْظخًاد َٓ ُْٝدأًٖدَك٤ّخًاد٫ٝد

!دٝٝكيىد،دًَ٘ضدٝكيىد،د٣خدٝك٤ُيد

ٟظ٢د َِّ َٔ ُٓ د ٍُ َْ٘ضدط١ٌٜد:دطوٞ ًُ

!د٣خدهُِذد:دًؼ٤َحًاد،دٝطَُٜمد

ُِْذد ٢ٗد!د٣خدهَ ٌْ ُه

سدحُٔخِءد ٍَ ْٝ /د…ا٠ُدَى

ٓخده٤ٔشُدحَُٝفدإدًخٕدؿ٢ٔٔد

د َّ ٠٣َٓخًاد،د٫ٝد٣ٔظط٤ُغدحُو٤خ

د؟د رٞحؿزٚدح٢ُٝ٧ِّ

ك٤خدهُِذد،د٣خدهُِذدأٍَؿْغدُهطَخ١َد

د،د٢َ٘ٓ٧دا٠ُدىٍٝسدحُٔخءد ا٢َُّ

!دٝكي١د

د،دٝحًَُزظ٤ٖد د،دٓخه٢َّ ٤ُٔٗضدًٍحػ٢َّ

ٝطُلَّخكشَدحُـخًر٤َّْشد

٤ُٔٗضدٝظ٤لشَدهِز٢د

ٍدح٧ري٣َّْشد َّٝ حَءدك٢دأَ َّٞ دك َٕ ٝرٔظخ

٤ُٔٗضدٝظ٤لشَدػ١ٞ٠دحُٜـ٤َد

دٖٓدٍثظ٢ّد َْ .د٤ُٔٗضدحُظ٘لُّ

٤ُٔٗضدح٬ٌُّد

أَهخفدػ٠ِدُـظ٢د
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ََّد ًُ ِٚد كخطًَٞحد ٢ٗءدػ٠ِدكخُِ

ظ٢د ـَ !..دٝأَػ٤يٝحدحُل٤خسدا٠ُدُُ

ٟظ٢د َِّ َٔ ُٓ َْ٘ضدط١ٌٜد:دطوٍٞد ًُ

:دًؼ٤َحًاد،دٝطَٜمدر٢دهخث٬دًاد

٫دأ٣ٍُُيدحَُؿَٞعدا٠ُدأََكِيد

٫دأ٣ٍُُيدحَُؿَٞعدا٠ُدرِِيد

…درؼيدٌٛحدحُـ٤خددأُط٣َٞد

أ٣ٍُُيدحَُؿَٞعدكَو٢َْد

ا٠ُدُـظ٢دك٢دأهخ٢ٛدحُٜي٣َد

ٟظ٢د َِّ َٔ ُٓ د ٍُ :دطوٞ

َْ٘ضدط١ٌٜد٬٣ٞ١دًاد،دٝطٔؤ٢ُ٘د :دًُ

د َٕ َٛدحُُٔٞصدٓخدطلؼ٤ِٖدر٢دح٥

ْشد؟د ـَ ُصدحُُِ ْٞ َٓ د َٞ أَّدُٛ

ده٤ٜيط٢ده٠َحُءد،دػخ٤ُشٌد ُٝ …ده٠َحُءد،دأٍَ

د،دػ٠ِد ٍَ َٜ َٓ ُٜٗخد،دػ٠ِد ِّٝ دأُى ٍَ َٜ َٓ ػ٠ِد

أًَظُزُٜخد.دُٕٝدحُ٘ٞحٍّدك٢دًظخددحُٔخِءد

د٣ظٔخءُٕٞد ْٖ ٍِػُٜخدُٔ ٢ِّ٘د:دٝأُٝ ـَ دُٗ ْٖ ُٔ

َُِٞكشُدك٢دحُ٘يٟد؟د ُٔ دحُ َُ …دك٤ٖدط٘ظ٘

َِدحُٔ٘خرَدك٢د ه٠َحُءد،دأًظُزُٜخدػ٠ِدَْٗؼ

ٜخدحٓظ٬ٌءدٗخكٌذد َٓ َّٞ د،دهَ َِ ًظخددحُلو

د خدٛخَىْهُضدأَٝد.دك٤ٜخدٝك٢َّ َِّٔ ًُ ٝ

ُضدحُزوخَءدٖٓد ْٔ ْ٘زُِشًادطََؼَِّ ُٓ آَه٤ُْضد

أَٗخدَكزَّشُدحُؤقدد)):دحُلََ٘خءدٟٝيَّٙد

دػخ٤ٗشًاد ََّ ٝك٢د.دحُظ٢دٓخطضد٢ٌُدطَْو٠َ

(د(…دٓٞط٢دك٤خسٌدٓخد

ًؤ٢ٗد٫دًؤ٢ّٗد

.دُْد٣ٔضدأََكٌيدٛ٘خىد٤ٗخرشًادػ٢٘د

د ََ كٔخًحد٣للعُدحُٔٞط٠دٖٓدحٌُِٔخصدؿ٤

َِد ٌْ ُّ٘ ٘خد”د:دحُ ُٔ دهللاد٣ََك َّٕ ”د…دا

د َٖ ِٓ ٤ُضد ِٔ دٓخدَٗ َُ ًُّ ٢ُ٘ٔدطٌ ٣ُْٝئِٗ

َصد”د:دحُز٬ؿشد ْٞ َٓ َُيحدًاد٤ُلَٔد َٝ ُْدأَُِْيد
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ِٙد ”د…دٝحُِِي

ىحصد ََ ْل ُٔ در٤ٖدحُ ََّ ُصدحُِٝحَؽدحُُل َْ .د…ٝآػَ

د ِْ ٬ُٔثِ ًََدحُ ٌَّ دح٧ُٗؼ٠دػ٠ِدحُ َُ ظَْؼؼُ َٓ
.د…ك٢دُؿُ٘ٞفدحُ٘ؼَدٗلٞدحُ٘ؼَد

ٍسد،د َِ ٤ َّٔ دأَػ٠خث٢دػ٠ِدُؿ ُّ٘ذُّ ٓٞفدط

دك٢د دهِز٢دٓخَءُٙدح٢ٍَٟ٧َّ ذُّ ُٜ ٣ٝ

دأَٗخدك٢دحُٔٞصد…دأََكِيدحٌُٞحًذد ْٖ َٓ
دأَٗخدك٢دحُٔٞصدهز٢ِد ْٖ َٓ رؼي١د؟د

د دد)):دهخٍد٤١ٌقدٛخ٢ٌّ٘ٓ ُْ ًخٕدأ٣َ٣ُٝ

د.دْٓؼََِيد،دًخٕدٓؼ٢ِد َْ َ٣ َْ َٓ د ُٖ ٝحر

د.دًخٕدٓؼََِيد،دًخٕدٓؼ٢ِد َّٕ ر٤ََْيدأَ

َفدك٢دحُٞهضدحُٔ٘خٓذد٣ُِٞؿُغد َْ ـُ حُ

كَُغدحَُٔٞصدحُٔئهََّضد َْ د،د٣َٝ َٞ دح٣َُٔ َّ حَُؼَي

(.د(…دكٌَسًاد

ٖٓدأ٣َٖدطؤط٢دحُ٘خػ٣ََّشُد؟دٖٓد

دٖٓدكِْطَسدح٩كٔخّد ّْ ًًخءدحُوِذد،دأَ

دٖٓدٍٝىٍسدكَٔحَءد ّْ رخُٔـٍٜٞد؟دأَ

د دٗو٢ُّٜ ك٢دحُٜلَحءد؟د٫دحُ٘و٢ُّٜ

د د٢ًٌّٗٞ …د٫ٝدح٢ٌُُّٗٞ

/د…ًؤ٢ٗد٫دًؤ٢ٗد

ًِٔخدأَٛـ٤ُضدُِوِذدحٓظ٨ُصد

٤ُْذد،دٝحٍطلؼْضدر٢َِد ـَ رٔخد٣وٍٞدحُ

د ٍُ د.دح٧ٗـخ ٍْ ِْ ِْْدا٠ُدُك ٖٓدُك

د ٌَ د٤ُْٝد٢ُدََٛيٌفدأَه٤ َُ .دأ٤١َ

ُْ٘ضدأَُُُٝيدٌٓ٘دآ٫فدح٤ُٖ٘ٔد ًُ

دأَر٤ٞدحٌُظّخٕد ٍّ حُ٘خػ٣ََِّشدك٢دظ٬

دأَٗخدك٤٘خدٖٝٓد ْٖ َٓ ُْدأَػَفدطٔخٓخًاد

٢ِْٔد ٢ِْٔد.دُك أَٗخدُك

…دًؤ٢ٗد٫دًؤ٢ٗد

د ُعدَْٗزَٛخدحَُػ١َّٞ ظ٢دطُٞىِّ ـَ دُُ ْٖ ٌُ ُْدطَ

٬ًرُ٘خد.دا٫ّدك٢دحَُك٤َدا٠ُدحُ٘ٔخٍد

َّٗقدرخ٠ُزخددػ٠ِد.دََٛيأَْصد ٗخدطٞ ُِ ٝٓخِػ

ْؿَٚد.دحُظ٬ٍد َٝ د١خثٖد ٌْ ْٜ َٓ د ٝٗؾَّ
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طؼزُضدٖٓدُـظ٢دطوٍٞد٫ٝد.دح٤ُو٤ٖد

دػ٠ِدظٍٜٞدحُو٤َدٓخًحد٣ُٜ٘غد ٍُ طوٞ

ِعد َُّ َٞ ُٔ دحَٓةدحُو٤ْدحُ ِّ حُٔخ٢ٟدرؤ٣َّخ

د ََ َٜ /د…ر٤ٖدهخك٤ٍشدٝه٤َْ

دآُٜظ٢د،د ََ ْط َٗ ُضدٝؿ٢ٜد ْٔ َّٔ خد٣َ َِّٔ ًُ

ٛ٘خُيد،دك٢در٬ىدح٧ٍؿٞحٕدأَٟخء٢ٗد

هُُٚدػ٘خسُد،دػ٘خسُد٤َِّٓيسُد ِّٞ دطُطَ ٌَ َٔ هَ

ٌِ٘خ٣ِشدك٢دحُلٌخ٣ِشد ُْدطٌٖدطز٢ٌدػ٠ِد.دحُ

ْضد ٌَ لَخطِِٜ٘خدرَ َٓ دٖٓد ْٖ :دأََكِيد،دٌُٝ

َِد٢ُدٝكي١د دٌٛحدحُٔل َُّ ًُ د َْ َٛ

ٍَدػ٘ي١د أَٓخدٖٓدٗخػ

حَؽدحُظَْوِضدك٢دٓـي١د؟د ََ ٢٘دكَ ُٔ ِٓ ٣ُوَخ

٣ٝوطُقدٖٓد٤ٓخؽدأُٗٞػظ٢د

ٓخدكخٝدٖٓدٍٝى١د؟د

١ٞد ـْ أَٓخدٖٓدٗخػَد٣ُ

ك٤َِذدح٤َُِدك٢دٜٗي١د؟د

أَٗخدح٠ُٝ٧د

أَٗخدح٧هَٟد

ٝكي١ِّدُحىدػٖدكي١ِّد

دك٢دحٌُِٔخصد ُٕ ٫ِ ـِ دحُ ُٞ ًُ ٝرؼي١دطَ

/د٫ٝدرؼي١د…د٫دهز٢ِد

َِِقدًَٓزخِصدح٣َُِقد ْٛ د،د٫د٧ُ ُْ ٓؤكُِ

أَٝدَػطَزخًادأَٛخَددحََُٝفد

ْصدٌٓخَٗظَٜخد ٌَ ح٤ٌُٔيسَد/دكخ٧ٓطٍٞسُدحطََّو

ِغدحُو٤ٜيسد.دك٢د٤ٓخمدحُٞحهؼ٢ّد ْٓ ُٝ ٤ُْٝدك٢د

دٓخ٤ٟخًاد٢٠ٔ٣د٫ٝد٢٠ٔ٣د ََ ِّ٤ ـَ إَٔدطُ

د ٍَ دطُٞهَِقدحُُِِح ْٕ ٫ٝدأَ

د،د ُْ ٢ٌُ٘دٓؤكُِ

َؼْضدر٬ٌىد٢ُد،دًٔخدأَٗخد َٔ خدحط رَّٔ ٍُ

ٝحكيحًادٖٓدأََٛدٌٛحدحُزلَد،د

دػٖدحُٔئحٍدحُٜؼذد دأَٗخد؟دد)):دًقَّ ْٖ …دَٓ

دأ٢ُٓد؟د ُٖ (د(ٛخٛ٘خد؟دأَأَٗخدحر

٢ٗدحٌُُ٘ٞىد٫ٝد٣لخ٢َٗٛد ٍُ ِٝ ٫دطٔخ
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.دٝكخ١َٟدًـي١دٓؼ٢د.دحَُػخسُدأٝدحُُِٔٞىد

ٌَِّط٢دحُٜـ٤َسُد لَ ُٓ د:دٝٓؼ٢د خدَكيَّ َِّٔ ًُ

ُٗضد َّٝ دَى ٌَ د:دحُٔلخرشَد١خث ُْ ِْ دحُُل كَيَّ

د.دأَؿ٘لظ٢د َُ د.دأٗخدأ٠٣َخًادأ٤١ َُّ ٌُ كَ

د ٌَ ٝأَٗخدأَٗخد،د٫د٢َٗءد.دك٢ّد١خث

د ََ /دآَه

…دٝحكٌيدٖٓدأََٛدٌٛحدحَُٜٔد

دأ٢ُ٬١د ٍُ ك٢دػ٤يدحُ٘ؼ٤َدأَُٝ

٣َِّشد ِٞ ْدك٢دحُُٜ ْٗ َٝ .دحُز٤َّٜشدٓؼَد

ُىٛخدح٣َُخُفد٫ٝدطُئرُِّيٛخد /د…د٫دطزيِّ

دًؤٓخًاد ٝك٢دػ٤يدحٌَُّٝدأَُػذُّ

د َٖ ٤ُ ِّٞ هل٤لشٌد…دٖٓدٗز٤ٌدحُزخػشدحُٔظـ

درخ٣ًٌَُخصدٝرخٌُٔخٕد ٌَ ْؼوَ ُٓ /دٍٝك٢د،دٝؿ٢ٔٔد

دهخ١َسًادُٔخثلٍشد ُٕ ٝك٢دحَُر٤غد،دأًٞ

ػ٠ِدد)):دٓظٌظُُذدك٢درطخهخصدحُز٣َيد

د ٌٚ ْو َٗ َ٘شٌدٝ َٓ ْٞ َٓ ٣ٔخٍدحَُٔٔفدحُٜٔـٍٞد

د ٌٞ (د/د(ٝػ٠ِدح٤ٔ٤ُٖدٓي٣٘شٌدػ٣ََّٜشٌد.دؿخٓ

د ََ …دٝأَٗخدأَٗخد،د٫د٢ٗءدآَه

د َٖ ُضدٖٓدأَطزخعدٍٝٓخدحُٔخ٣َٛ ْٔ َُ

زَشًاد.دػ٠ِدىٍٝددحُِِٔقد ْٔ ُىدِٗ يِّ َٓ ٢ٌُِّ٘دأ

َؿٔخًاد،دٝأَهٍٞد َْ ُٓ ٓج٣َّٞشًادٖٓدِٓقدهز١ِد

د،دد:دُِظخ٣ٍند َٖ دٗخك٘خطَِيدرخُؼز٤يدٝرخُِٔٞىدحُٜخؿ٣َ ْٖ ِّ٣ َُ

٫دأََكٌيد٣وٍٞد…دومّر

.د٫د:دح٥ٕد

ٝأَٗخدأَٗخد،د٫د٢ٗءدآهَد

د.دٝحكٌيدٖٓدأََٛدٌٛحدح٤َُِد ُْ أَكُِ

َمد ْٞ َمد،دكَ ْٞ …درخُٜؼٞىدػ٠ِدكٜخ٢ٗدكَ

د َِّ ْ٘زَُٞعدهِقدحُظ ٧َطزغدح٤ُُ

ْيد٣خدكٜخ٢ٗد ُٔ د.دكخٛ ِٖ ْوظَِِل٤َْ ُٓ ُْدَُٗؼْيدك٢دح٣َُقد

…د

ط٢دٝأَٗخده٤خَُُيد َّٞ ْذد.دأََٗضدكُظُ ِٜ كخٗظ
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دحُزََمد يَّ ُٛ درلخكَد.دأَُِلخًاد،دٝ ُكيَّ

َيٟد َٜ ٝحَٛؼْيد،د.دحُٜ٘ٞحصدأَٝػ٤شَدحُ

د٣خد َْ ْىد،دٝحٗظْٜذدأَُلخًاد،دطٞطَّ يَّ ـَ طَ

كٜخ٢ٗدٝحٗظْٜذدأُلخدًاد،د٫ٝدطٔو٢ُْد

ػٖدحُٔلقدح٧َه٤َدًَح٣ٍشدٜٓـٍٍٞسدك٢د

د،د.دح٧َرـي٣َّشد ِٖ ْوظَِِل٤َْ ُٓ ُْدَُٗؼْيدك٢دح٣َُقد

َىدهخٍؽدحًَُذد ُُ أَٗضدطَِؼَِّظ٢دٝأَٗخدٓـخ

َِد ِٝدًخُٜٔخث َّٝ ََ ُٔ دُٓخ٢ٗد.دحُ َْ كخٗيكِْغدٝحكلُ

د.دك٢دٌٓخ٢ٗد٣خدكٜخ٢ٗد َٞ دُٛ ُٕ كخٌُٔخ

حُط٣َند،د٫ٝد٣َ١َندػ٠ِدحُط٣َندٓٞحَىد

دح٣َُخَفد َُ !دأَْٟتدُٗـٞٓخًادك٢دحَُٔحدد.دط٘ظؼ

دأَه٢د ْٖ ًُ أَْٟتدؿ٤ٞٓخًادك٢دحُـ٤خدد،دٝ

درَه٢د٣خدكٜخ٢ٗد ََ ْضد.دٝى٤ُ ُٔ ٫دطَ

هز٢ِد٫ٝدرؼي١دَػ٠ِدحُٔلقدح٧ه٤َد

ْمدا٠ُد٤َّٓخٍسدح٩ٓؼخِفد.د٫ٝدٓؼ٢د َكيِّ

/دُؼ٢ِِّدُْدأٍَُدك٤ّخًاد…دٝحُٔٞط٠د

دهخٍؿ٢د دٓؼ٠ً٘ا َِِقدأ١ََّ ْٛ د،د٫د٧ُ ُْ .دٓؤَكُِ

دٖٓدأَػَد ٍَ دىحه٢ِدحُٜٔـٞ َْ ِّٓ رَد٢ًدأٍُ

د ُد.دحُـلخفدحُؼخ١ل٢ِّ َِّٚ ًُ كلظُضدهِز٢د

ظَطل٬ًِّاد:دػٖدظَٜدهٍِذد ُٓ ُْد٣َُؼْيد

َي٬ًُّاد ُٓ ِٚدَكزَّشُد.دٝ ل٤ ٌْ ٢ٌُد”دأَٓز٣َٖد”دطَ

د َٖ د٣ٝٔظ٤ٌ َٖ ُدؿخ١ٍدحُـ٣َُذد.د٤ِ٣ ًؤَّٗٚ

ِٚد ِٚدٝٗٔخثِ َعدٛٞحثِ ْٞ كخُوِذد.دُُٝٔضد١َ

د ُّٖ د٫ٝد٣َِل ُّٖ َيأُدًخُلي٣ِيد،دك٬د٣ج ْٜ َ٣

د،د ِٖ دحُل٤٘ ٍدحُٔطَدح٩رخك٢ِّ َّٝ درؤ ُّٖ ـَ ٫ٝد٣ُ

دًّؼ٘ذدآَددٖٓدحُـلخِفد ُّٕ .د٫ٝد٣َ

دهِز٢دُحٌٛيد،دأَٝدُحثٌيد َّٕ ًؤ

ِٚد”دحٌُخفد”دػ٢٘دًلَفد ك٢دحُظ٘ز٤

دٓخُءدحُوِذدطِىحُىدحُـٔخ٤ُخُصد ك٤ٖد٣ـقُّ

دحُؼٞح١قدرخُٔؼخ١ِقد،د َُ ػ طـ٣َيحًاد،دٝطيَّ

/دٝحُزٌخٍسُدرخُٜٔخٍسد
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دأ٠ُُٝد ََ ْط َٗ ُضدٝؿ٢ٜد ْٔ َّٔ خد٣َ َِّٔ ًُ

دحُوطخسدػ٠ِد ٍَ ح٧ؿ٤٘خصدٍأ٣ُضدآػخ

ُْٝدأًَٖدُٝيحًادٓؼ٤يحًاد.دح٬ٌُّد

د ٍَ دىحثٔخًاد:د٢ًدأَهٞ َُ .دح٧ْٓدأَؿٔ

د ِٕ خ دهل٤لظ٤ٖدط٤َُِٜـّ ِٖ دًٌَُِٟد٣ََي٣ْ َّٖ ٌُ

٠َّٔد درخُُل َٝ ًٌَُِٟٝدٍٝحثُقدٍَُٛسد.دح٧ٍ

د دحُٔ٘ل٢ِّ ِّ ٤ِ٤ٍَُّشدطز٢ٌدٝطُٞهعُدك٢دَى

٢ًُٗٞدد)):دكخؿظَُٚدا٠ُدح٩ٗ٘خىد

٢٘دأَؿْيد٢ُ٘ٓد ـَ َٗ طَو٠د َْ ُُٝٔضد…د(د(ُٓ

ِّد٧طخرَغد ٍَ ْٞ رلخؿٍشدا٫ّدَُِوْلوَِشدَٗ

دحُوي٣ٔشَد َٖ لُ ُٔ ًْدٖٓدحُٞهضد.دحُ

حُٞهَضد:دحٗو٠٠دٌٓ٘دحًظ٘ل٘خدحُظٞأ٤ٖٓد

حِىَفدُِل٤خسد؟د ََ ُٔ دحُ ٝحَُٔٞصدحُطز٤ؼ٢َّ

دحَُٔٞصد٣ُوطج٘خد،د َّٕ ُْٝدٍِٗدٗل٤خدًؤ

َدهخىٍٕٝد ًُّ ك٘لٖدحُوخى٣ٍٖدػ٠ِدحُظٌ

ٍد،دٓخثَٕٝدػ٠ِدُهط٠د َُّ ػ٠ِدحُظل

د ٍٖ َٓ َُ دا٠ُد ٍٖ َٓ َُ دحُو٠َحِءدٖٓد َٖ /د…دؿِـخٓ

د ِٖ دحُظ٣ٌٞ َُ …دٛزخٌءدًخٓ

ِسدحُٔخِءدحُٜـ٤َسد ََّ ٢ٗدحُـ٤خُددًـ َُ .د٣ٌٔ

ؿ٘خك٢دٗخّد.دٗخّدأ٤ٌَٗيٝدُْٝد٣ٜ٘ٞد

د ِٚدحُط٢٘٤ِّ ِ٘ ًادرَلْلَِ٘شد٣ٍ ِْظَلّخ آُٜظ٢د.دُٓ

ًٍِحِػ٢َد.دؿٔخُىدح٣َُقدك٢دأٍَٝدحُو٤خٍد
٠٘دػٜخده٘ز٤َّشٌد ْٔ د.دح٤ُُ ٌٍ ُِْذدٜٓـٞ ٝحُوَ

َغدحُٜيٟد َٔ دك٤ٜخدحُٔخُءد،دكخطَّ ٍَدؿقَّ ًزج

د ه٤خ٢ُدُْد٣َُؼْيد!دأ٤ٌٗيٝد:دحُٞك٢ُّ٘

دٍكِظ٢د ََ ٫درُيَّد٢ُدٖٓد.د٣ٌل٢د٧ًُٔ

٢ِْٔدٝحهؼ٤ّخًاد ٍسد٤ٌُٕٞدُك َّٞ ٛخِصد.دهُ

ِقدحُيِٓغد ِٔ ْؼٜخدر ِّٔ ِِلظ٢دأَُُ ْٓ ٛخِصد.دأَ

٤ُْضدك٤٘خد َٔ حُيَٓغد،دأ٤ٌٗيٝد،د٤ُز٢ٌدحُ

د دح٥ٕد.دحُل٢َّ ُّ د٣٘خ ْٖ َٓ ٓخدأٗخد؟د

أ٤ٌٗيٝد؟دأَٗخدأَّدأَٗضد؟دآُٜظ٢د

در٢درٌخَٓد.دًوزٞدح٣َُِقد ْٞ كخَٜٗ

درخُٔٔخٝحِسد ْْ د،دٝحكُِ ٤١٘يدحُز١َِّ٘
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ٗلٖد.دحُو٤ِِِشدر٤ٖدآُٜشدحُٔٔخءدٝر٤٘٘خد

دحُـ٤ِٔشَدر٤ٖد َٝ دح٧ٍ َُ ِّٔ ح٣ٌُٖدَُٗؼ

٤ًقد.دىؿِشَدٝحُلَحِصدٝٗللَعُدح٧ٓٔخَءد

ُْظ٢َ٘د،دٓخدْٗلُغدكٌٔظ٘خدد ٌَ ِْظ٢َ٘د،د٣خدٛخكز٢د،دَٝه َِ َٓ
ٍسدريٕٝد ّٞ ِٙد…دكُظُ دٓخدٗلُغدكٌٔظ٘خد؟دػ٠ِدرخددحُٔظخ

هٌُظ٢٘د،د

دٝكي١د ٣خدٛخكز٢د،دكوظِظ٢َ٘د،دٝػ٢َِّ

ٝٝكي١د.دإَٔدأٍٟد،دٝكي١د،دٜٓخثَٗخد

دػٍٞحًادٛخثـخًاد دحُي٤ٗخدػ٠ِدًظل٢َّ َُ .دأَكٔ

دٗخٍَىدحُوطٞحصدػٖد ُٖ ٝكي١دأَكظِّ

دٌٛحد.دأَري٣ظ٢د َِّ ٫درُيَّد٢ُدٖٓدَك

دػَ٘يد َُ ِِد،دأ٤ٌٗيٝد،دٓؤكٔ ـْ حُُِ

َىدٓخدحٓظطؼُضدٝٓخدحٓظطخػضد ََ ْٔ ُػ

ط٢دٝاٍحىط٢دإَٔدطل٬َٔىد َّٞ كٖٔد.دهُ

د ِٖ دحُظ٣ٌٞ َُ أَٗخدٝكي١د؟دَٛزَخٌءدًخٓ

ُِ٘يدظَِّيد.دٖٓدك٢ُٞد ْٓ ُ ٢ٌُ٘ٝدٓؤ

كؤ٣ٖدظَُِّيد؟د.دحُؼخ١ٍدػ٠ِدٗـَدحُ٘و٤َد

ٌُُٝػي؟د ْصدُؿ ََ أ٣َٖدظُِّيدرؼيٓخدحٌٗٔ

شُد َّٔ ه

ح٩ٗٔخٕد

…دٛخ٣ٝشٌد

د،د َٖ ْك َٞ ظِٔظَُيدك٤٘ٔخدهخُٝٓضدك٤َيدحُ

َضد ْٔ وَْظَيدك٤ِزَٜخد،دكؤِٗ َٓ …درخَٓأٍسد

د أ٤ٌَٗيٝد،دطَكَّْند.دٝحٓظَِٔٔضدُِز١َِّ٘

خد د،دُؼَِّ٘ ُٓضَّ ر٢دُٝػْيدٖٓدك٤غد

ٗـُيدحُـٞحَدد،دكٖٔدأَٗخدٝكي١د؟د

٢٘د ُٜ ك٤خسُدحُلَىدٗخهٜشٌد،د٣ٝ٘وُ

دػٖدػزٍٞد ٍُ د،دكٖٔدٓؤٓؤ ٍُ حُٔئح

د٣خدٗو٤َندحُِٔقد ْٞ حَُٜ٘د؟دكخَٜٗ

دَٛدطي١ٍد.دٝحك٢ِ٘ٔد ُّ ٝأََٗضدط٘خ

د؟دكخٜٗٞد ٌْ !دًل٠دٗٞٓخدًا..درؤٗيدٗخث

دحُلٌٔخُءدك٢ُٞد ََ ْىدهزَدإَٔد٣ظٌخػَ ََّ طل

دد]:دًخُؼؼخُذد ْْ د،دكخؿَ٘ ٌَ د٢ٗءدرخ١ َُّ ًُ
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٢َِٛدرَٛشًادُكْز٠َِدرٔخثِٜخد،د ك٤خطََيدٓؼِٔخد

َِد وَطَّ ُٔ ذدحُ ْ٘ دحُُؼ ِّ د٤ُٞٓيد٫د.دَى ْٖ ِػ

د.دُلِٔيد ٌَ د٢ٗءدُحث َُّ د.دً ٍْ ٌَ كخك

ِٖدحُل٤خسَدح٥ٕدك٢دحَٓأٍسد ؿيحًادٝػ

َيد.دطلزَُّيد ِٔ ْٛ َٞ َيد٫دُِ ِٔ دُـٔ ْٖ .دِػ

د َْ ٝحٗظظ

َٝكَيد ٍُ ُٝيحًاد٤ٓلَٔدػ٘يد

دك٢دحُٞؿٞىد َُ ُٓ َخ دحُظَّ٘ َٞ .دكخُوُِٞىدُٛ

دأٝدُحثَد،دأٝد ٌَ د٢ٍٗءدرخ١ َُّ ًُ ٝ

د ٌَ د[ُحثَدأٝدرخ١

دأَٗخد؟د ْٖ َٓ
أ٤َُ٘ٗيدح٧ٗخ٤ٗيد

شُدحُـخٓؼْشد؟د َٔ ٌْ أّدِك

…د٬ًٝٗخدأَٗخد

د ٌَ خػ َٗ ٝأَٗخد

ِِْيد َٓ ٝ

َِد دػ٠ِدكخكّشدحُزج ٌْ ٝك٤ٌ

٫دؿ٤ٔشٌدك٢د٣ي١د

دًًٞزخًاد ََ َ٘ ٫ٝدأََكَيدَػ

ػ٠ِدٓؼزي١د

َٔي١د ٟخمدر٢دَؿ

ٟخمدر٢دأَري١د

ٝؿي١د

دٓؼَدطخؽدحُـزخٍد ٌْ ؿخُ

ػ٠ِدٓوؼي١د

دح٧رخ٤١َد َُ د،درخ١ ٌَ د…درخ١ َْ رخ١

د َْ د٢ٗءدػ٠ِدحُز٤ٔطشدُحث َُّ ًُ

أ٣ََُخُفدٗٔخ٤َُّشٌد

ٝح٣َُخُفدؿ٘ٞر٤َّشٌد

دٖٓدًحطٜخد ُْ َُِمدحُ٘ٔ ْ٘ طُ

دك٢دًحطٜخد ُْ ُددحُ٘ٔ َُ ـْ طَ
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٫دؿي٣َيد،داًحًاد

ْٖد َٓ َِ دٝحُ

ىحث١َدحُوط٠د

دٓخد٣ٌٕٞدؿيح

ِْد،د ًخٕدأَٓ

َُٓيٟد دك٢د ًٟا ي .دُٓ

دػخ٤ُشٌد َُ أ٤ُٜخً

دػخ٤ُشٌد َُ ٝحُٔ٘خر

َٓطََْصد ٝحُٔٔخُءداًحدحٗول٠ضد

ٝحُز٬ُىداًحدحٍطلؼضدأَهلَصد

ِٙد د٢ٗءداًحدُحىدػٖدَكيِّ َُّ ًُ

ِٙد .دٛخٍد٣ٞٓخًادا٠ُدٟيِّ

د ٌَّ ٝحُل٤خسُدػ٠ِدح٧ٍٝدظ

.د…ُٔخد٫دَٟٗد

دح٧رخ٤١َد َُ د،درخ١ ٌَ د…درخ١ َْ رخ١

د َْ د٢ٗءدػ٠ِدحُز٤ٔطشدُحث َُّ ً

دًَٓزشد1400

دكَّد12,000ٝ

ََّٛذدٖٓد ٌَ ُٔ طلَٔدح٢ٔٓدحُ

دٗلٞدآهَد ٍٖ َٓ …دَُ

د ٌَ دٗخػ ْٖ ػُ٘ضدًٔخدُْد٣َِؼ

ٌِخًادٝك٤ٌٔخًاد …دَٓ

ُضدٖٓدحُٔـِيد ْٔ جِ َٓ ُضد،د ْٓ َِ َٛ

٫د٢َٗءد٣٘و٢ٜ٘د

أٌَُٜحداًحًاد

ًِٔخدحُىحىدػ٢ِٔد

٢ِّٔد؟د دَٛ َْ طؼخظَ

د؟د ُٕ َْ دٝٓخدحَُؼ ُْ كٔخدأ٤ٍُِٗٝ

٫د٢َٗءد٣زو٠دػ٠ِدكخُِٚد

ْهٌضد َٝ ٫ُِٞىسد

ُِٝٔٞصدٝهٌضد
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ْهٌضد َٝ ُِٜٝٔضد

ُُِّٝ٘طندْٝهٌضد

ُِٝلَددْٝهٌضد

ِِقدْٝهٌضد ُّٜ ُِٝ

ُِٝٞهِضدْٝهٌضد

ِٚد …د٫ٝد٢َٗءد٣زو٠دػ٠ِدكخُِ

د َُ ٍَد٤َٓ٘رُُٚدحُزل ْٜ دَٗ َُّ ًُ

د،د َٕ د٤ُْدر٦ٔ َُ ٝحُزل

ِٚد ٢ٗ٫َءد٣زو٠دػ٠ِدكخُِ

دا٠ُدحُٔٞصد َُ دك٢ّد٤ٔ٣ َُّ ًُ

د،د َٕ ٝحُُٔٞصد٤ُْدر٦ٔ

َِّٛذد ٌَ ُٔ ٫د٢َٗءد٣زو٠دٟٓٞدح٢ٔٓدحُ

:درؼي١د

دد)) َٕ دًخ ُٕ ٤َِٔخ …دد((ُٓ

كٔخًحد٤ٓلؼَدٓٞط٠درؤٓٔخثْٜد

ٌََّْٛذد َٛد٢٠ُ٣ُءدحُ

ظِٔظ٢دحُ٘خٓؼْشد

أَّد٤ُ٘ٗيدح٧ٗخ٤ٗيد

ٝحُـخٓؼْشد؟د

دح٧رخ٤١َد َُ د،درخ١ ٌَ د…درخ١ َْ رخ١

د َْ د٢ٗءدػ٠ِدحُز٤ٔطشدُحث َُّ …د/ًُ

ِسد،د ََ ٓؼِٔخدٓخٍدح٤ُُٔٔقدػ٠ِدحُزَُل٤ْ

٢ٌُِّ٘دُُِٗضدػٖد.دَُٓصدك٢دٍإ٣خ١َد

د،٫ٝد َّٞ ح٤ُِٜذد٢َ٘ٗ٧دأَه٠٘دحُُؼُِ

درخُو٤خِٓشد َُ ِّ٘ د.دأُرَ ََ دَؿ٤ْ َْ ُْدأُؿ٤ِّ

َغدَٛٞصدهِز٢دٝحٟلخًاد َٔ .دا٣وخػ٢د٧َٓ

د٢ُٝدأَٗخد ٍُ ُٞٔ ١ُٞمد:دُِِٔل٤ِّ٤ٖٔدحُُّ٘

حُلٔخِٓشد،دٗـٔشٌدٜٓـٍٞسٌدكٞمدحُٔطٞفد،د

ُؽد٣ُْل٢٠دا٠ُد٤ٓ٘خِءد َِّ ظَؼ ُٓ ٝٗخٌٍعد

د-دػٌخد ََّ دأَٝدأَه ََ -د٤ُْدأًؼ

د أ٣ٍُيدإَٔدأُُو٢دطل٤َّخِصدحُٜزخفدػ٢َِّ

ُْدد]ك٤غدطًَظ٢ُ٘دُٝيحًادٓؼ٤يحد
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د،د ٌٍ ؼ٤َيدحُلعِّد٣ٞٓج َٓ دُٝيحًاد ْٖ ًُ أَ

د،د َٖ دٓٔظخ٣ُ َٖ حى٣ دكيَّ ََ دحُٔٔخكشَ،دٓؼ َّٖ ٌُٝ

ٍٚدهَٔحًاد د[طَُٜ٘غدٖٓدكي٣ٍيدطخك

أَطؼَك٢٘د؟د-د

ٍِد،د دهَددحُٔٞ ََّ ٓؤُُضدحُظ

كخٗظزْٜضدكظخسُدطَطي١دٗخٍحًاد،د

٢٘د؟د:دٝهخُضد ِِّٔ ٌَ َٛدطُ

د:دكوُِضد َٖ زََقدحُو٣َ َ٘ دحُ ُْ ِِّ ًَ أُ

د٣ظلوَّيد:دكظٔظْٔضد ٌَ د٠ِ٤ُدآه ُٕ ٓـ٘ٞ

د،د ٍَ ح٬١٧

ُٔٞمد ٝحَٜٗكْضدا٠ُدكخٗٞطٜخدك٢دآهَدحُ

…دحُوي٣ٔشِد

َّ٘خد ًُ ٬ِّٕٔد.دٜٛ٘خد دطل ِٕ ًٝخٗضدَْٗوَِظخ

دحُ٘ؼَحِءد َِ دٍٓخث َٞ درؼ ََ …دحُزل

د.دُْدٌٗزَدًؼ٤َحًاد٣خدأَٗخد َُ كخُٔ٘ظ

َيحكُِغدػٖدهٔخٍط٘خد،د ُٔ دحُ ٍُ ٞ ُّٔ د،دٝحُ حُزل١َُّ

ٓخدُُ٘خدٛ٘خد،د:دٍٝحثلشُدحُزَُوٍٞدطوٍٞد

د ِٕ دػٖدحٌُٔخ ُٕ دحُِٓخ ََ َٜ .دكظ٠دُٞدحٗل

خدُْدٗلظَمدأَريحًاد ُؼَِّ٘

أَطؼَك٢٘د؟د-د

َُُيدح١ٌُد٤َّٟؼظُُٚد َٞ :در٠ٌدحُ

…دد((ٌُ٘٘خدُٖدِٗظو٢دأَريحًاد.دُْدٗلظَمدد))

ٝأَْؿََِندٓٞؿظ٤ٖدٛـ٤َط٤ٖدػ٠ِدًٍحػ٤ٚد،د

…دٝكَِّندػخ٤ُخًاد

د؟د:دكٔؤُُضد َُ َٜخِؿ ُٔ دَّٓ٘خدحُ ْٖ /دَٓ

خٕدػ٘يدحُ٘خ١تدحُـَر٢ّد َـّ ّٔ :دهُِضدُِ

د؟د-د ِْ خ٢ٗدحُوي٣ ـّ دٓ ُٖ َٛدأَٗضدحر

!دٗؼْد-د

كؤ٣ٖدأَرٞىد؟د-د

.دأَر٢دطٞك٢َِّدٖٓد٤ٖ٘ٓ:دهخٍد

ؤَّدحُلَحٓشد َٓ .دأ٤َُٛذدرخ٩كزخ١دٖٓد

ظَُٚدٜٝٓ٘ظٚد،دٝأٝٛخ٢ٗد َّٔ ٜ ُٓ ػ٢َ٘د ٍَ ْٝ ػْدأَ

…درخٕدأَك٢ٔدحُٔي٣٘شَدٖٓد٤٘ٗيَىد
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ُِْضد ٌُدٓظ٠دطَحهز٢٘دٝطٔـٖد:دهُ ْ٘ ُٓ
َيد؟د َٔ دٗل ك٢َّ

ٌٓ٘دًظزَضدأ٠ُُٝدأُؿ٤٘خطيد:دهخٍد

ُِْيَصد:دهِضد ُٝ ُْدطَُيدهيد

د٢ُٝدأ٤ََُُّشٌد،د:دكوخٍد ٌٖ َٓ َُ ٢ُد

ٝأ٣ٍُيدإٔدأَك٤خدػ٠ِدا٣وخِعدأ٣ٌَٓخد

د َْ ٝكخث٢ِدأ٤ٍُِٗٝ

دأََٗضد:دكوُِضد ْٖ َٓ د ْٖ .د٢ٌُ٘دًٛزُضد.دًُ

زَل٢د َٗ دطَحٙدح٥ٕد٤ُْدأٗخد،دأٗخد ْٖ َٓ ٝ

دحُٜيٟد!دًل٠د:دكوخٍد َْ َضدحٓ ْٔ أَُ

ِؿْغداًحًاد َْ د؟دُْدطٌَْٛذدُْٝدطَ .دحُلـ١َِّ

دٌٛٙدحُِِٗحٗشدحُٜلَحِءد ََ .دٓخدَُُضدىحه

!دكخط٢ًَ٘دٝٗؤ٢ٗد

َٛدٓخدُُُضدٓٞؿٞىحدًاد:دهُِضد

دىٕٝد ٌٖ ٛ٘خد؟دأَأَٗخد٤ِ١ٌندأَٝدٓـ٤

دهِقدحٍُٔٞدرل١َد؟د.دإٔدأى١ٍد َُ ٌٝٛحدحُزل

د:دهخٍد٢ُد ُٖ د،دٓـ٤ ُٖ أََٗضدحُٔـ٤

د ِٖ َيدٝحُل٤٘ ِٔ دطَحُٙدح٥ٕد.دٗل ْٖ َٓ ٝ

زَل٢د.د٤ُْدأَٗخد َٗ أَٗخد

ػخًادٗل٢ٔد َليِّ ُٓ د:دكوُِضد أَٗخدك٢ٌّ

د:دٝهُِضد ِٕ زَلخ َٗ اًحدحُظو٠د

د،د ََ دحَُٓ ِٕ ك٢دحُٜلَحءد،دَٛد٣ظوخٓٔخ

د/أَّد٣ظ٘خكٔخٕدػ٠ِدحكظٌخٍدح٤َُِد؟د

د

دٝكيٛخد َُ َٔ ًخٗضدٓخَػشُدح٤ُٔ٘خِءدطؼ

٤َّخىٝد َٛ ُْد٣ٌظَْعدأََكٌيدر٤َِدحُٞهضد،د

ػٔخٍدحُزلَد٣َٕٓٞدحُ٘زخىد٣ٝـيُٕٞد

َّ٘خُمدك٢دحُـ.دحَُٔٞؽد .د”دى٣ٌٔٞد”دٝحُُؼ

حِصدحُ٘خثٔخِصد رِّظُٕٞدحُوُزََّ ََ ًٝخٕدحُلخُٕٔٞد٣ُ

…د٣ٝلِٕٔٞد

دحٗظزُٜضد:دٝهُِضد …دإدٓضُّ

دٓخد٣ٌل٢دٖٓدحُٔخ٢ٟد ُي١َّ

٢٘دَؿٌيد ُٜ …د٣ٝ٘وُ
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دك٢دحُيٍددحُوي٣ْدػ٠ِد َُ ٓؤ٤ٓ

٫د.دُهطَخ١َد،دػ٠ِدٛٞحِءدحُزلَد

ُْٝد.دحَٓأسٌدطَح٢ٗدطلضدَٗكظٜخد

أِْٓيدٖٓدحًٌَُٟدٟٓٞدٓخد٣٘لَُغد

د ََ دحُط٣ٞ ََ لَ َّٔ ًٝخٕدك٢دح٣٧خّد.دحُ

د.دٓخد٣ٌل٢دٖٓدحُـيد ََ ـَ ْٛ ُْ٘ضدأ ًُ

د ِٖ خُط٤ َّٔ :دٖٓدكَحٗخط٢دٖٝٓدَؿ

دٝهزِّج٢٘٤دك٢د َّ ُه١ٌدحَُُّ٘ؼخ

/دحَُٝح٣شدٝحُٔٔخءدحُؼخ١ل٢ّد

هزِّج٢٘٤دطلضداكيٟدحُ٘وِظ٤ٖد /دَٝ

د ََ ْؼ ِ٘ ٢٘٤دحُ د/دٝػِِّٔ ُْ هيدأَطؼَِّ

هيد/د”د٤َٓٞٛد”دحُظـٞحٍدك٢دأٗلخءد

َقد ْٛ َٝ أ٤ُُٟقدا٠ُدحُلٌخ٣شد

دحُـ٤ِِٔشد،د/دػٌخد ِٕ دحُٔي ِّ أهي

دحُٔيٕدحُوي٣ِٔشد َِ ػِزَشٌد/دأَؿٔ

ُىدح٧ك٤خُءدٝح٧ٓٞحُصد ََّ ٣ََّشٌد٣ظل ـَ َك

ك٢دِٜٛخُٜخدًو٤َِّشدحُ٘لَدحُٔـ٤ٖد

دػٖدحٍُِٛٞد٣ٝٔؤُٕٞد َٕ َِرُٞ ٠ُْ٣ٝ

خد َِّٔ ًُ حُزلَدػٖدرخددحُطٞحٍةد

د ٍُ دحُلٜخ د/دحٗظيَّ ََ ْؼ ِ٘ ٢٘٤دحُ /دٝػِِّٔ

هيدطلظخُؽدرٌ٘ضدٓخدا٠ُدأُؿ٤٘شد

َحًادد)):دُزؼ٤يٛخد ْٔ ٢ٗدُٝٞدهَ ٌْ ُه

ْغدٓ٘خ٢ٓدك٢د َٟ ا٤َُيد،دٝ

٣ٌٝٛزخٕدا٠ُدحُٜيٟد(د.د(٣ََي٣َْيد

د ِٖ ظَؼخِٗو٤َْ ؿُضدظز٤خًاد/دُٓ َّٝ ٢دُ ًؤَّٗ٘

ٝكظلُضدأرٞحَدد/دٗخٍىحًادُـِحٍُشد

٢٘٤د/د…دح٤ٌُِ٘ٔشدُِلٔخّد َٝػِِّٔ

د ََ ْؼ ِ٘ د/دحُ َٚ دؿُِْضده٤ٔ ْٖ َٓ
حُٜٞفدٝحٗظظَْصدأٓخّدحُزخدد

٠َُدرخُلي٣غدػٖدحُٔيٟد،دٝرَو٤ْزَِشد ْٝ أَ

د َِ َٓ ُٔلخٍُددُْد٣َُؼْيد،دأٝد:دح٧َ حُ

ٖد َٓ ُٖد٣ؼٞىد،دكَِٔضدأََٗضد

/د…دحٗظظَُصد
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…دٝٓؼِٔخدٓخٍدح٤ُُٔٔقدػ٠ِدحُزل٤َسد

٢ٌُِّ٘دُُِٗضدػٖد.دَُٓصدك٢دٍإ٣خ١َد

د٫ٝد َّٞ ح٤ُِٜذد٢٘ٗ٧دأَه٠٘دحُُؼُِ

درخُو٤خٓشد َُ ِّ٘ دا٣وخػ٢د.دأُر ََ دؿ٤ ُْدأُؿ٤َِّ

…د٧َٓٔغدَٛٞصدهِز٢دٝحٟلخًاد

ُمد ْٞ د٢ُٝدأَٗخد١َ ٍُ ُٞٔ ُِِٔل٤ِّ٤ٖٔدحُُ٘

شٌدٜٓـٍٞسٌدكٞمدحُٔطٞفد،د َٔ ـْ حُلٔخٓشد،دَٗ

/د…دٝٗخٌٍعد٣ُل٢٠دا٠ُدح٤ُٔ٘خءد

د٢ُد َُ ٌٛحدحُزل

١ُْذد٢ُد ََّ ٌٛحدحُٜٞحُءدحُ

ِٚد ٌٛحدح٤َُُٛقدٝٓخدَػ٤َِْ

د ٢ُد…دٖٓدُهطَخ١َدٝٓخث٢ِدح١ُِّٞ٘ٔ

ِٙدحُوي٣ٔشُد٢ُد ٢ُٝد.دٝٓلطَّشُدحُزخ

زَل٢دٝٛخكزُُٚد ٝآ٤ٗشُدحُ٘لخّد.دَٗ

ٝآ٣شُدح٢ٌَُّٓد،دٝحُٔلظخُفد٢ُد

د٢ُد ُّ دٝح٧ؿَح ُّ ح ََّ ٝحُزخُددٝحُُل

ِّدحُظ٢د ََ سُدحُلَ َٝ ٌْ ٢َُِدَك

٢ُد…د١خٍصدػٖدح٧ٓٞحٍد

ِمدحُظ٢د.دٓخدًخٕد٢ُد ٍَ َٞ شُدحُ َٛ ٝهٜخ

َِِػْضدٖٓدح٩ٗـ٤َد٢ُد حٗظُ

ُِْقدٖٓدأَػَدحُيٓٞعدػ٠ِد ٝحُٔ

…دؿيحٍدحُز٤ضد٢ُد

ٝح٢ٔٓد،دإدأهطؤُصدَُْلعَدح٢ٔٓد

ٍفدأُكُو٤ِّشدحُظ٣ٌٖٞد٢ُد َُ :درؤٔشدأَْك

د ُْ دٓخد٠٠ٓد/د٤ٓ ُْ ِّٔ دٝحُٔظ ُْ ٤ظَّ ُٔ دٝحُ ُْ ظ٤ََّ ُٔ حُ

دٝكَٔطخٕد/دكخُءد ِٕ حُلي٣وشُدٝحُلز٤زشُد،دك٤َطخ

د ُْ دُٔٞطٚد/د٤ٓ ظَؼيُّ ْٔ ُٔ دحُ َؼيُّ ُٔ دٝحُ َُ ِٓ خ ـَ ُٔ حُ

ظ٠ََٜد ْ٘ ُٔ دحُ َٞ ًاد،د٣َٓ حُٔٞػٞىدٓ٘ل٤ّخ

حُٞىحُعد،دحٍُٞىسُدحُٞٓط٠د،د/دٝحٝد

ْػُيدحُٞحُي٣ٖد َٝ َٝ ؿَيْصد،د ُٝ ٫ٌٝءد٫ُِٞىسدأ٣َ٘ٔخد

د،دحُيٍُدد،دىٓؼشُد/دىحٍد َُ حُي٤ُ

٢ُ٘د٣ُْٝي٢٘٤ٓد ْضد،دٝى١ٍّٝد٣َُيُِِّ َٓ ٍَ /دىحٍٍسدَى

د٢ُد ُْ …دٌٝٛحدح٫ٓ
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٧ٝٛيهخث٢د،دأ٣٘ٔخدًخٗٞحد،د٢ُٝد

َئهَُّضد،دكخَٟحًادأّدؿخثزخًاد ُٔ َٔي١دحُ …دَؿ

دٖٓدٌٛحدحُظَحدد٤ٌٓل٤خٕدح٥ٕد ِٕ ْظَح …دِٓ

دٝ ٌَ ْظ ِٓ …ددٓ٘ظٔظَحًاد٢ُ75د

ِٕد،د ١ّٞدحُِٞ َٟ ْٞ ٍَْٛدَك َِ ِ ٝحُزخه٢دُ
د،د٢ُٝد ٍَ ََٜٓ ٣َ٘ر٢٘دػ٠ِد

َأ٢ٔٓد،دٝٓخد٤ٌٕٓٞد٢ُد:دٓخدًخٕد٢ُد
َؿِي١َدحُزؼ٤ُيد،دٝػٞىسدحَُٝفدح٣َُ٘يد

د ْٖ ٌُ د٤ٗجخدًادُْد٣َ َّٕ ًؤ
د٤ٗجخًادُْد٣ٌٖد َّٕ ًٝؤ

د …دؿٌَفد١ل٤قدك٢دًٍحعدحُلخَٟدحَُؼزَؼ٢ِّ
ٝحُظخ٣ٍُند٣ٔوَدٖٓدٟلخ٣خُٙد

…دٖٝٓدَأرطخُِِٚد
د َُّ دٗظَسًاد٣ٝٔ ْْ و٢دػ٤ِٜ ِْ …د٣ُ

د٢ُد َُ ٌٛحدحُزل
١ُْذد٢ُد ََّ ٌٛحدحُٜٞحُءدحُ

-دٝح٢ٔٓد
-دٝإدأهطؤُصدُلعدح٢ٔٓدػ٠ِدحُظخرٞصد

.د٢ُد
ٝهيدحٓظ٨ُصد-دَأٓخدَأٗخد

د

د

د

د

د

دَأٓزخددحَُك٤َد َِّ ٌُ -در
.دكُِٔضد٢ُد

َُُٔضد٢ُد َأٗخد
َُُٔضد٢ُ د…دَأٗخد
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 المــــلّخـــص :

خالل هذا البحث ، المزاوجة بين اللسانيات و النقد األدبي ، ألن اللسانيات تكشف للنقد  حاولت  من

 حسن قراءة .أاعر الش   أوالكاتب لغة         دب ، حتى يقرأ ألعن بنية األداة التي يستخدمها ا

  ، النص ، النقد ،الوظيفةالبنية ، الشكل ، النظام  :   ةتاحيّ ـــالكلمات المف

Résume : 

               Cette etude porte sur la combinaison de la linguistique et de la critique 

litteraire  , car la linguistique révèle au profit  de ce dernier la   structure d’outil utilisé  

en littérature , afin que le critique puisse mieux  lire la langue d’écrivain  ou du poète 

. 

Mot clés : structure , forme , système  , fonction , texte , critique . 

Summary : 

                    This study aims to explore the combination of linguistics and literary 

criticism  , because linguistics reveals for the benefit of this latter the structure of tool 

used in literature , so that critic can better read the language of the poet or writer . 

 

Key words :  structure , form , system , text , function , crriticism . 


