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  اإله�اء

  

  إلى ع�ال�َ 

  ���ُّ بها اإلن�انُ 

  ُع�اَب ال��اةِ 

  ف��س� على م�افئ

  أحالم الّ��احِ 

  أر�عة أر�ان..

  و�لى ق�افل ال�ع�فة

  وأل�َ�ِة الِ�ْ��ة

  القا�ع�َن ب�� ق�ا��ِ� الُ���..

  إلى ال��� ال��اخِ� لق���ي

  ال�اِق� على أوتار الق��..
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  ال��� وال�ق�ی�

م� ع�ل�ا على إن�از ه�ا ال���، بل إنه� �ان�ا س��ا ل��اب�ه، وواصل�ا معي خ��ة  إلى

  س��ل ت�ق�قه.خ��ة في 

  .صالح ال�ی� ب�جاه ال���ف على ال�سالةوال�وائي ال���� األس�اذ ال����ر 

  .ال�اع� م�ارك العام�� ال�� أع�اني ال���� م� وق�ه، رغ� ق��ة ال��ض

  إلى �ل م� ع�ل �ال��ج�ه أو ال����ح أو اإلرشاد أو ال��اعة أو أخ�ُت ش��ا م� وق�ه.
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  مل�� ال���

ه�ا ع� ق���ة ال��� في ال��� الع��ي، وأث�م ب�راس�ها وف� م�هج أت��ث 

األسل���ة، على أن ت��ن ن��ص ال�اع� الع�اني م�ارك العام�� م�ل دراسة 

  ال�ان� ال����قي، وهي �ع��ان (ق���ة م�ارك العام�� ال����ة: دراسة أسل���ة).

ا ����ون ال���، ال�ي �ع�هك���ا ما ی�د ال��ال م� ال��لقي ع� اإل�قاع في ق���ة 

خال�ة م� أ� ج�ال ص�تي ُ��ّ�ع س�عه �ال�غ� ال�ع�� ال�عه�د، وفي ه�ه ال�راسة 

  س�ف تلقى إجاب�ها ه�ه ال��ألة.

ا ی��ّ�ث ع� ق���ة ال��� �ه�رها وت�سعهه�ه ال�راسة م�ّ�نة م� مقّ�مة، وت�ه�� 

ف�ه  ��ل: األول أدرسوعالق�ها �األسل���ة، وع� م�هج األسل���ة. ث� م� ثالثة ف

االن��اح في شع� م�ارك العام��، الف�ل ال�اني أدرس ف�ه ال��اص في شع� م�ارك 

العام��، والف�ل ال�ال� أدرس ف�ه اإل�قاع في شع� م�ارك العام��. ث� ال�ات�ة 

  ال�ي ت��ُ� ع� أس�لة ال�قّ�مة ون�ائج ه�ه ال�راسة ح�ل األسل���ة في ق���ة ال���.
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Research summary  

The research topic here is a discussion on prose poetry in the Arab 

world.  The topic is analyzed through the stylistic writing and the texts of 

the Omani poet Mubarak Al-Amri. The title, therefore, is "Prose poems of 

Mubarak Al-Amri: a Stylistic Analysis". The Arabic prose poem is very 

important among critics in regard to their different opinions, and specifically, 

in regard to the significance of "renewal" in the Arabic poem. We find a 

different meaning from various poets, which can differ greatly from other 

poets regarding various types of expressions, which could appear also in 

non-literature forms, such as cinema and plays. Readers of the prose poem 

might wonder about the rhythm, which most consider has no beauty of 

rhythm or acoustic nature that can entertain them, such as what is found 

in the old Arabic poems.  This is one of the issues discussed in this 

research, which shall yield an answer in chapter three, where there is a 

discussion specific to rhythm. 

This research is comprised of an introduction, prologue about prose 

poetry and how it began and spread, relations with the stylistic, and about 

the stylistic itself, its concept and genesis. Then the research unfolds over 

three chapters; in chapter one, there is a discussion covering the movement 

on concept and types throughout applications of Mubarak Al-Amri’s poems; 

chapter two features a review of the intertextuality on his poems in which 

he showed intertextuality; and chapter three is tailored with a focus on the 

rhythm in his poems, and how his prose poems have created unique 

rhythms although free of balance and rhyme. At the end, there is a 

conclusion, which includes answers to the questions posed in the 

introduction and details the results of this research. 
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  ال�ق�مة

ها ��نها قائ�ة على أوزان ال�ل�ل ال�ي ال ت�اد ت�ف�ُّ ع� ع� ةنات�الق���ة الع���ة ب��ة إن 

 ل ه�ام�ا جع�ات ال��اثة وما �ع� ال��اثة، ح�ى �ه�ر ق���ة ال���؛ ال�ي ت��� وف� ن�� 

  م�ع� درس واه��ام لل�اح��� وال�ّقاد.

 م� ق�ل ال�س� ق���ة ال��� في ال��� الع��ي، �ال�ا وج�ت م� اإله�ال وال�����

  على ن�اق واسع. هاس��ا الن��ار  ال�قافي وال�ق��؛ ال�� �ان ��ّ�ِ ذاته

 .ون ح�انة وال رعا�ة نق��ة حق�ق�ةدون��  ،وت�ع�ت ،ع�ی�ة ب��ار ْت به�ه الق���ة م�ّ 

الل ال�ق� األدبي خ. بها م�احة �ان ال�ف�وض أن ���لها أو ���ف� الع�� ال�ق��لق� غادر 

ى ح� س�اء، الف���ة علاه األدب�ة و ؤ ت��یٍ� في ق�اع�ه ور الف��ة ال�اض�ة مّ� ���حلة ر��ٍد وع�م 

ت�الءم مع ال����ات وال�ع�ات ال���ی��ة ف�ل مع���ا على ما ت�ارثه م� مفاه�� ق���ة ال 

 أمام م�ا ف�ح م�اال ؛ح�ل ه�ه ال���التال�ش��  ال�أ��قي عاج�ا ع� إب�اِء و ي، لل�ع� الع��

  ���.ح�ى ان���ت ق���ة ال ج�ٍع ���� م� ال�ع�اء لل��ا�ة وف� ن���ات ال��اثة وما �ع�ها

وهي ت�ّ�ل  � في ال�ع��ة الع���ة،لق� شّ�ل� ه�ه الق���ة م�ع� أه��ة ل�ا ت����ه م� ت��ی

خ�وجا ع� الع���ة وق�اع�ها اللغ��ة وأص�ل ��اب�ها ال�ع��ة؛ ل�ل� فهي ال ت��ُّ اآلخ�  ع��

  .����ة �لةٍ �ع��ة الع���ة إلى ال�

ي ال�� م� االخ�الف ال�� ت� إن�ازه ف الق���ة ی���ها �ال��ورة؛ شع��ةفي ال�قابل فإن 

ل��ی�ة، االلغة قل� الق���ة، في ال��افة ال�ي أص��� تف�ل اللغة ال�ع��ة الق���ة ع� 

صح  إذا ،وال�الغ�ة ال�قل���ة وع� اللغة �قاع�ةق���ة ع� ال���� م� أس�ها اإلوتف�ل ال

 وض�ح �ف�ت أو ع�مإلى الیلة آلو�ع�ازات األسل�ب وال��ان؛ وه�ه األس� ا ـ ال��لى"ال�ع��� "

، بل ال ب� م� أن ���ل �ل م��� دباألم�ال �ع�ي غ�ابها ���ل م�ل� م� ال ال��� ق���ة 

  ال�اب�. م�اكاةتأس��ه ن���ه م� وفي ش��  ،شع�� ج�ی� في رح�ه

�� ���� ع��ات أخ�ت�اما ل اً � ���� لل�اع��ة مع�ى آخ�، ق� ���ن مغای� ��في ق���ة ال

��ا �عل�ها داخل أن�اع أخ�� م� أش�ال ال�ع���، وال�ي ق� ال ت��ن أدب�ة �األساس �ال�أن نع�� 
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ح�� األساس، وم�ت�� �ل ��ا�ة ���� أن ت��� إلى ال�ع� ال�اع��ة هي أ��ا و  !وال���ح

 ؛ ل��ها أ��ا م�ع�دةهوتع�د إل�ه دون غ��ه م� األن�اع، وهي أه� ما ���� ال�ع� ع� غ�� 

للغة ا ف�ه أساسا��ها في ما ���� أن ت��لى ح والع�اص� وال��اغات، رغ� إم�ان ال�المح

وده��ه،  ها أو �ق�� عل�ها بلغة ال�ع� وص�ر �فهال�ي على ال�اع� أن � وال��رة وال�الة

؛ ل�ع�غة اللاة و لق���ا م�ه�ة في�اإلضافة إلى شع��ة ع�اص� أخ�� ���� ال��ی� ع�ها 

 ال��ة م� ال�اع��ة العال��ة وال��هفن�ع ه�ا  .لعال�اة وال�ع�ى ورؤ�ة االن��اح واالس�عار  ع��ةك�

غ��ها م� أش�ال ال��ا�ة ال�ع��ة ال�ائ�ة وال�أل�فة؛ إذ ت��لف ��ق ق�ل  م���ة ال��� ���� ق�

إن  س.ه�ا العال� �األساخ� في رؤ�ة إلى آالعال� و��اب�ه لغ��ا أو ����ا أو ح���ا م� ج�� 

ت�ل� ع�  ق�الع��، فهي ���ة إج�اء ج�الي م���س �الف�� و ع�قها هي قق���ة ال��� في 

ع�اص� ال��ع وال�صف وع� �ل م��هل�ها ال�الغي وال��اني وال�غ�ي ل�الح إج�اء الع�� 

وال�الة ال�����ة وال��رة ال��ش�ة �ال��ان وال�ائ�ة والل�ن وال��اقات وال�فاص�ل؛ وهي ب�ل� 

ت أخ�� وشاع��ات ل� تعه�ها ق���ة الع��د وال ح�ى ت��ن ق� ف��� ال�ع� على م���ا

ل�ؤ�ة إن شاع��ة الع�� وا ق���ة ال�فع�لة في جل ن�اذجها ال��اث�ة وما �ع� ال��اث�ة أ��ا.

لة هي ما ��عل ه�ه الق���ة م�ه ،في ق���ة ال���، وت�ققها �غ�� ع�اص� اللغة وال�ع�ى

 �ال��ا�ة (ال��د م�ال)، ول� ت�افها م� أن�اع للع��ر إلى ما وراء اللغة وال�ع�ى، أك�� م� غ�� 

  له�ه األن�اع ما ���� إلى ن�هة ال�ع� وص�رته.

 ي �ع���ها في ق���ة ال���، ال� م� ق�ل ال��لقي ح�ل اإل�قاع ك���ا ما ی�د ال��ال أو االه��ام

�تي ق�� ال�عه�د في � ع س�عه �ال�غ� ال�ع� إ�قاعي أو ص�تي ُ���ّ  خال�ة م� أ� ج�ال ون ك��� 

  الع��د وال�فع�لة.

ما ت��ف� لى إته، ون��ا م���مة �أه� م��ات إ�قاع ال�ع� الع��ي وت���عاق���ة ال���  ت�ل

وما ه� م��� أ��ا في م���ق الل�ان الع��ي، فإن ت���ة ه�ه الق���ة في م��لها �ه األذن 

راه�� على ت�اوز ال���ات ال�زن�ة واإل�قاع�ة ال�قل���ة في ال�ع� الع��ي، إلى أش�ال إ�قاع�ة 

أخ��: ����ة �األساس، فهي ت�اول �اس���ار أن ت��ل إ�قاعها ال�اخلي م� ع�اص� غ�� 

ي ت ج�ی�ة غ�� ال�ه�ا اإل�قاع م�اصفافهي ت�عى إلى م�ح  األساس،غ�� نغ��ة �و وزن�ة 
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ت�ق�ع�ة و  الع��د وال�فع�لة، إذ ت�عى دائ�ا إلى االق��اب م� إ�قاع ال��رة اخ��ه بها ق���ت

  الع��.

أه� ما ���� ه�ا اإل�قاع، رغ� ما ی��و م� ت�اف� نف� اإل�قاع في �ل األج�اس األدب�ة 

ع�اص� �ه � إج�ائه ال���ي وال��الي ال�اص ةونغ�� ىاج��اح م�س�قه� ج��حه إلى  األخ��،

  ال�أمل والف��ة وال�ع�ى.

إن ال��غل في ال���ة ه� م��ح ق���ة ال���، وع��دها الفق��، وخ��صا في ن�اذجها "

ا ومهارتها في ع�قهازداد �ال�ع�فة ال�ع��ة  ؛ ألنه �ل�ا ت��س� ت���ة ال��ا�ةال����سة وال�اع�ة

م� ال�الم، دون ال�ق�� في اإلن�ائ�ة  �ال العال� في م�احات م��دةة والق�ل واخ�ال��اغ

أی��  فاتها ب��وال��ا�ة و�ل أش�ال االدعاء ال�الغي، و�ق�ر ما ت��ع م�احات ال���ة وم�ا

اع�ة ه�ا ال��غل لق���ة ال��� في ح���ها ال�  أك�� إب�اعا و�ن�اجا. شع���ه�ت��ح ال�ع�اء، 

على  جل��اذا�ع� إلى ، وهاج� فق�ان اله��ة ـ �ال���ة ت�غل في ح��ة ال�ع�وال���دة ه� 

ات ال���ی� وت�س�ع ح�ود األج�اس واألش�ال، ال�ي ل ـ ال ی���� عائقا في وجه إم�اناألق

ت���ها دائ�ا ه�ه ال�ع�فة أو ال�غ�ة العارمة في إزالة اإلقامات األب��ة وجعلها قابلة، ل�� 

بل الح��اء �ل ه�ا ال�� م� ال���ة واألس�لة ال�ي اته العارمة ف���، الس��عاب ال��� ب�غ�

ئ�ة ال��اجة إلى دراسة م ه�ه الق���ة )١(���ح ال��� قابال إلن�اجها في ل��ة ال�ع�.

ل��جهها الف��� واألدبي ولل�ق�م ال����د ال�� ت��� ف�ه؛ ف�ان� ال�راسة األسل���ة هي ال�اه�ة 

ان�ة ال�ي ان�لق� م� العل�م الل�إن �اه�ة األسل���ة  ه�ه الق���ة. ال�ق��ة ال��اس�ة ل�راسة

سة ال���ص ا�عل� م��قل �ق�م على در  هاس�س�� وتالم��ه ال��� في ت���� ال��ی�ة، و�ان ل��

غ�ار ال�� أ اإلن�ان�ة لفه� و  ��ع�� ب�اقي العل�م اللغ��ةشاملة؛ ���� �األدب�ة دراسة دق�قة 

� دراسة ال�اع� في ح�اته وأح�اثه، وفي ه�ا �ق�ل س����ر: "األسل���ة ع األدبي �ع��اً �ل ال�ع�

                                                           
، ١منذر عیّاشي: األسلوبیة وتحلیل الخطاب، دار نینوى للدراسات والنشر والتوزیع، دمشق، ط )١(

 .٢٥، ص٢٠١٥
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�ا، إلى دراسة اللغة نهي صلة الل�ان�ات �األدب ونق�ه، و�ها ت��قل م� دراسة ال��لة لغة، 

   .)١(ف��ا�ا، فأج�اسا، ول�ا �ان� األسل���ة ج�� الل�ان�ات إلى تار�خ األدب"

ح�ل ب���ها أو م���نها أو إ�قاعها  س�اء ،ق���ةال���وحة ح�ل ه�ه الإن اإلش�االت 

كل  ا حل��ع م� خالله�وانغ�اسها في ال�م��ة والغ��ض؛ ن�أو ت�غلها ���ا ع� ال���ة 

  .��ل ت�ع� وثقةال�ع��ات 

ق�ة الفارقة ها أسل���ا، وال�ي ت��ل ال�ق���ة ال��� ال�ي س��رس�القة م� ب�� اإلش�االت الع

ال إ�قاع ي بأن ه�ه الق���ة ه ����ون تي في ق���ة ال���، إذ ی�� اإل�قاع ال��  ،ع�� ال��لقي

  �ف�قة.ال� ل�� ی�قى بها إلى ال�رجاتم� ال��ال ا �اودون أ� نغ� ص�تي، ��في عل�ها ش�

لعالقة ، ه� ما اع�هاوم� اإلش�االت ال�ي س��رسها في ه�ا ال���، وال ب� م� تق��� إجا�ة 

  سل���ة؟ب�� ق���ة ال��� واأل

�ات له�ا �ه� ال����ة وال�����؛ إذ تع�دت ال��ه�ه الق���ة �ال���ة إلى اإلش�ال ال�ال� 

ش��عا واس�ع�اال في ال�ق� ال�عاص� ه� "ق���ة ال���"،  ال����ات أك��الف� األدبي، إال أن 

و��� ال�ع�  .عامالف�ي الع��ي الق��� �ال�ع� وال���  اش��ه ا��اب� افه� �ع� ع�� ال�ع� ن��

أن أول م� ��� ق���ة ال��� في األدب الع��ي ه� ج��ان خل�ل ج��ان، ح�� �ق�ل ل�ّفار 

و�ق�ل في ال����ن  م�ا ق� �ع�ي أنه �ق�ل �ال�ع� ال����ر. )٢(الق��ر: "أنا أن�� ال�ع� وأن��ه"

  والل�ل:

  .)٣("أنا م�ل� أیها الل�ل.. صام� وع���"

  وم� نف� الق���ة �ق�ل:

                                                           

 .١٠ب��ّ�ف: م��ر ع�اشي، األسل���ة وت�ل�ل ال��اب، ص )١(

، ١ال����عة ال�املة لألع�ال األن�ل���ة ال�عّ��ة، دار ال��ل، ب��وت، � :ج��انج��ان خل�ل  )٢(

 .٢٦م، ص١٩٩٤

 .٣١ال��جع نف�ه، ص )٣(
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  .)١(ت��ف م���نات الالنها�ة.. وأنا أك�ف م���نات نف�ي"أن� "

ففي ه�ی� ال�ق�ع�� على س��ل ال��ال، ن�� أه� األس� ال��ال�ة لق���ة ال���، الع�� 

  في ال�ع�ى، والغ��ض، وال�م��ة.

عل�ها ع��ما ��� أم�� ال���اني أول ن� م� ه�ا ال��ع م�  م� األس�اء ال�ي أ�لق�" و

م؛ ال�ع� ال����ر، ال��� الف�ي، ال�ا��ة ال�ع��ة، ق�ع ٢٠٠١م وح�ى عام ١٩٠٥ال�ع� عام 

 )٢(ال�ع� �ال���، ال��� �ال�ع�..."ف��ة، ال��ا�ة ال��ة، الق���ة ال��ة، 

ل��اص اع�ها؛ هي ق��ة  وس����م� األس�لة واإلش�االت ال�ي س��رسها في ه�ا ال���، 

في ق���ة ما �ع� ال��اثة، ه�ا ال��اص ُ�َع�ُّ م�از�ا لالق��اس وال����� في ال�ع��ة الع���ة 

الق���ة، هل ���لف أصال ع� االق��اس وال�����، و�ع��� ب�ل� م� م�ّ��ات ق���ة ال���؟ 

  زن والقاف�ة؟أم أنه ن��ة م�ه وت� نقله إلى ق���ة ال��� فق� ب�����ه م� ال� 

�ة الق���ة الع���ة القائن�� ��اجة لإلجا�ة عل�ه م� ه�ه ال�راسة، وه�:  ثّ�ة س�ال آخ�

على ال�زن والقاف�ة، ت�ت�ُ� دائ�ا على الق�اع� ال����ة، وال تأتي �االن��احات ف�ها إال قل�ال 

اللها ع�امل � م� خونادرا؛ وذل� ل�ق��ها ال�ام �ق�اع� اللغة ورف�ها ل��اوالت ال���ی�، فهي ت� 

ق� ت�د� إلى ال��اس �أس� اللغة وال�أث�� على قّ�تها. فهل لق���ة ال��� �ان��افها ن�� 

االن��احات، واع��ارها م�ّ�نا أساس�ا ل��ال ال�ع�، تأث�� على اللغة الع���ة؟ أم أنها ارتأت في 

  ه�ا ما ���ن لغ�ها م� ال��اع وال�أث� ال�ل�ي وراء ه�ا االت�اه؟

  ، وه� شاع� ع�اني*ح�ل شع� "م�ارك العام��" ت�ور ال�ي أق�مها ال�سالةه�ه 

                                                           

 .٣١ج��ان خل�ل ج��ان:  ال����عة ال�ع��ة ال�املة لألع�ال اإلن�ل���ة ال�عّ��ة، ص )١(

 م.٢٠٠١م��عات، م�ق�، ع� ال�ی� ال��اص�ة: م�لة ن�و�، الع�د ال�اسع والع��ون، ق��  )٢(
م، ص�رت له ثالثة ١٩٦٣م�ارك العام��، شاع� و�ات� وص�في ع�اني، ول� في م�اف�ة م�ق� عام  *

. م�ارات الع�لة، ن��ص مف��حة، ٢٠١٠أع�ال أدب�ة ح�ى اآلن، وهي: ��الة الغ�قى، دی�ان شع�، ب��وت 

از ع�له ال�وائي ال���ل "ال�ل����ن" . �ع�ف حال�ًا على إن�١٩٩٨. شارع الف�اه���، روا�ة ١٩٩٤م�ق� 

ال�� �اش� ال��وع في ��اب�ه م�� ��ع س��ات، و���� ��وفه ال���ة تأجل إص�اره إلى ح��، ��ا أن 
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ُ�ع� م� رّواد ه�ه الق���ة في ُع�ان، ح�� إنه ���ها في م�لع ال��ان��ات م� الق�ن 

ع�د  ، وق� ُ��� ع�ه في�اه��ام ����، إال أنه ل� ��َ� ی�اصل ذل�الفائ�، وما زال إلى اآلن 

  له ملف في ج���ة ع�ان ت��ث ع� شع�ه وح�اته.م� ال��ف الع�ان�ة، وُأف�د 

وم� ال�راسات ال�ي ُق�م� ع�ه؛ ن�وة أقامها ال�اد� ال�قافي �ال�عاون مع جامعة ال�ل�ان 

ة �ع��ان "ع�ال� ��الة الغ�قى ال���� ،قاب�س، ف�ها ورق�ان ح�ل شع�ه، األولى ألح�� ی�سف

ل�راسة ا� ال�� ت�� ��اع�ه. أما ل�ح�ل��ارك العام��"، و��الة الغ�قى ه� دی�انه ال�ع�� ا

"ال�� ال�ع�� ع�� م�ارك العام�� ـ بالغة ال��ال وأف� ال�ان�ة فهي لفا��ة ال����، �ع��ان 

  ال�ه�ة وح�ى ال�����".

أق�م ن�� أن أدراسة أسل���ة"،  :ال���ّ�ة ان "ق���ة م�ارك العام�� ال�� �ع�� في ه�ا ال��� 

 ،ف� ��اه� أسل���ة أص��� س�ة م�ّ��ة لل�ع� ال��ی�ال����ة و لق�ائ� ل �راسةال��� وال�

. و��راسة ه�ه ال��اه� ال�����ا الف�ل ب�� اللغة واألسل�ب واإل�قاعوهي: االن��اح، وال��اص، 

�ة؛ ���� اس�ع�ال ه�ه ال�ق��ات األسلع ا ��ققه ال�اع� م� شع�ّ�ة وت�ّ��ودوره�ا في ت��ان م

ل�اع� ومهاراته في اس�ع�ال اللغة وق�راته ال�ع�ّ�ة م� خالل في إب�از ثقافة افهي ت�ه� 

                                                           

. ع�ل في م�ال ال��افة، وه� ٢٠١٦ل��ه ع�ل�� شع���� ج�ی�ی� م� ال���قع ص�وره�ا خالل ه�ا العام 

م� أب�ز رواد ال��افة ال�قاف�ة في ال�الد، ��ا ع�ل ل���ات ُ�ع� واح�ًا م� أوائل ال��ف��� الع�ان���، و 

ع�ی�ة م�ی�ًا ل����� إح�� ال�ور�ات ال�����ة ال�ي ت��ر في ال�ل��ة. �ان م���ه في ال���فة ال�ي 

ع�ل بها ق�لة لألد�اء وال��اب في ع�ان ��ا ش�ل ال�ل�قى ال�قافي ال�� �ان ���ف عل�ه م����ًا ثقاف�ًا ن��ًا 

�ه رواد ال��ا�ة واإلب�اع م� ج�ل ال��ع���ات و��ا�ة ال��ان��ات، في وق� ل� ت�� ف�ه ال��س�ات ����ع ف

ات ���ى م�ارك العام�� �ال���� م� القّ�اء، وال��ا�ع��، وال�ع���� م� ش�ى ف� ال�قاف�ة القائ�ة ال��م م��اف�ة.

لى م�اقع ل� ل�فاعله ال�ؤوب وال�ف�ف عال����ع، وم� م��لف ال�����ات ال�ع�ف�ة وال�قاف�ة واإلن�ان�ة، وذ

ال��اصل اإلج��اعي اإلل���ون�ة ال س��ا ��ف��ه ال����ة على الف�� ب�ك. ت��ل ق���ة م�ارك العام�� 

و�ب�اع�ة م���ة في ال�ع� الع�اني ال�عاص�، ح�� ت��� ب��ق�� ال�عادلة ال�ع�ة ب�� الع��  ���ة ج�ال�ة

  ��ة.�ال���ی� وال����� ال����� في ال����ن، وال����ع في أغ�اض الق�وال��ا�ة في نف� ال�ق�، ��ا ت��� 
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ّ�ة ال�ي لها، ��ا ت�ه� في رس� ال��رة ال�ع� ت���ف ه�ه ال�ق��ات في شع�ه و���قة اخ��اره 

  تع�� ع� ق�ا�ا ال�اع� وم�ض�عاته.

العام��، شاع� ع�اني ��� ق���ة ال��� م�� م�ارك إن س�� اخ��ار ه�ا ال��ض�ع ع� 

ن��ات الق�ن ال�اضي، وق�لها ��� الع��د� وال�فع�لة، إال أّنه غائ� ع� ال�راسات م�لع ث�ا

وال��ال� األدب�ة؛ فل� یلَ� حّ�ه ع�� الُ�ّ�اب وال�ّقاد و�ات م�ه�ًال غ�� مع�وف إال ع�� قل�ل 

على س��ل  -م ١٩٨٣ -١٩٧٧م� معاص��ه ال�ی� ت�ّوق�ا ل��اته ال�ع��ة في م�لة "الغ�ی�"  

  ، أو ��ا�اته ال��د�ة ال����لة في روای�ي "م�ارات الع�لة" و "شارع الف�اه���". -ال��ال 

فغ�اب ال�اع� ع� األض�اء، واف�قار ال���ة األدب�ة ل�يء م� ال�راسات ح�ل شع�ه؛ ه� 

  س�� الخ��ار ه�ا ال��ض�ع.

ّث�) � أما ع� اخ��ار دی�انه "��الة الغ�قى" فه� ألنه الع�ل ال�ع�� ال�ح�� (ال����ع/ال�

م، ج�ع ال�اع� ف�ه ٢٠١٠ب��وت، ���عة ی���ة عام  -لل�اع�، ص�ر ع� دار ال��ل 

  م���عة م� ق�ائ� م�ف�قة.

وت�ج� له أع�ال شع��ة أخ�� ما ت�ال م�ف�قة م�ها الق��� ال�� ���ه أ�ام ش�ا�ه في ص�ف 

وم�الت م��لفة، وم�ها ال��ی� ال�� ی�س�ه اآلن على ج�ار صف��ه بـ "الف����ك" ؛ و�ل 

ه�ا غ�� م�ّث� �ع� فهي قابلة لل��ف أو ال�ع�یل م� ِق�ل صاح�ها ال�اع� م�ارك العام��، 

ا فه� ؛ إال أن�ي ُق�ُ� ب�راسة �ع�هالس���ال رسالة ال�اج����لها في دراسة ف�� ال�ع� ادخا

  قام �إدراجها في م������ ُ�عّ�ه�ا لل���.

  

  

  



)٩( 
 

ع���ها أ  وال�ي، ل��اجع األساس�ةا ه�ه ال�راسة ال����ة، سأع��ُ� ف�ها على م���عة م� إن

ال��اجع  ت�ع�ها �ع� ه�ه�ي امه�ة ج�ًا؛ وذل� ل�ا ف�ها م� س�ٍد مع�فيٍّ رص��، ولل��ه��ة ال

  وهي:في ال�عل�مة،  �ها وسالس�هاسه�لم� ح�� 

شع� م���د شل�ي: دراسة أسل���ة، ل�شا سامي ح�از��. وهي رسالة ماج����، مقّ�مة  .١

  م.٢٠٠٥في جامعة م�تة، �ال��ل�ة األردن�ة الهاش��ة، 

ل��� ب�ار ال��اد ل ق�ا�ا اإلب�اع في ق���ة ال���، ل��سف حام� جاب�. وه� م���ع .٢

  وال��ز�ع، في دم��.

آفاق ال�ع��ة الع���ة ال��ی�ة، ل���� رزق؛ وه� ��اب ی��ّ�ث ع� ق���ة ال���،  .٣

، ع� دار ٢٠١٥ومه� ل�ل �ال� ماج���� ���� ح�ل ق���ة ال���. ال��عة األولى لل��اب 

  ال�فاح لل��� وال��ز�ع، ال��ل�ة الع���ة ال�ع�د�ة.

  ل�ا ������فا، ت�ج�ة ف��� ال�اهي، وم���ع ب�ار ت��قال.عل� ال��، ج�  .٤

  ق���ة ال��� الع���ة: اإل�ار ال����، أح�� ب�ون، ع� دار الف�� ال��ی�. .٥

  . األسل���ة واألسل�ب، لع�� ال�الم ال��ّ��، ع� ال�ار الع���ة لل��اب، ال��عة ال�ال�ة.٦

  م.٢٠١٣، ١ال�اد� ال�قافي، � -ء. م�اص�ة ال���وت، م�ارك ال�اب��، م���ة الغ���ا٧

���رات م علي ع��� زای�،  اس��عاء ال����ات ال��اث�ة في ال�ع� الع��ي ال�عاص�،. ٨

  .١٩٧٨، ١ال���ة العامة لل��� وال��ز�ع واإلعالن، ��ابل�، �
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إن ال��ة ال��س�مة له�ا ال���، هي م� مقّ�مة وت�ه��، وثالثة ف��ل وخات�ة، وهي 

  كال�الي:

 ).ال�فه�م وال��أةاألسل���ة  - �ه�رها وت�سعهاالع���ة ق���ة ال��� ( ال��ه��: 

  االن��اح الف�ل األول:

  ال���لح وع�م اس�ق�ارمفه�م االن��اح. 

 أن�اع االن��اح.  

  الف�ل ال�اني: ال��اص 

 مفه�م ال��اص. 

 أن�اع ال��اص.  

  اإل�قاعالف�ل ال�ال�: 

 إ�قاع ال��ل. 

  ال�ف�دة وال��لةإ�قاع.  

  )ال��اجعو  ال�ات�ةوأخ��ًا (
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  �ـــه�ــ�ــال�

  

  ق���ة ال��� الع���ة (�ه�رها وت�سعها)

 األسل���ة (ال�فه�م وال��أة)
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  ق���ة ال��� الع���ة (�ه�رها وت�سعها)

لى ع الل��ان�ة، �ه� شع� م�لة خالل وم� ال�اضي الق�ن  م� ال�اني ال��ف م�لع في

ال�احة األدب�ة الع���ة، ل�ن ج�ی� م� األدب الع��ي، وه� "ق���ة ال���" ؛ ع��ها أص�ح 

 ال�اف� ق��الف�� كال أن إال وال�أی��، ال�ف� ب�� نف�ه على ام�ق�� الع��ي ال�ق�� ال��قف

 �أل���م س��  ���ح ل� ال�اف� ومق�عة، فالف��� واض�ة م��ق�ة أس�اب �ق�م ل� وال����،

 ل��ق� سيأسا ش�� �ع�ه ال�زني، ال�� االن��ام ع� ال��� ق���ة األولى؛ اب�عاد: أساس����

 �ردهاس� ما ج�لة الغ�ب، في م� اس���اده ت� أدبي ن�ع ال��� ق���ة أن ال�ع�. واألخ��:

 م� مهق� ما ش�ة على فه� ال���� الف��� أما ال�قافي. االح��اك م�جات الع��ي خالل األدب

 �اءاتهاف واك��اف مغالقها ال���، وف�ح ق���ة أغ�ار س�� إلى ی���ق  ت�����ة، ل� معال�ة

  ق�عه، وه� إ�هار ن�ع ج�ی� لألدب الع��ي. ال�� ����اره م��ف�اً  ف�أة ت�قف وع�ال�ها؛ إذ

 االرهاصات ال����ة لق���ة ال���

 إلى ���اج كان بل، ف�أةً  ���ث ل� الف�ن��ة اآلداب حقل في ال��� ق���ة ب�رة تف�ح ن"إ

 ج�ی� �لش إ��اد في ال�غ�ة الشع�ر�اً  أو شع�ر�اً  ت�رقها م��ئ�ة وأذهانٍ  ،خ��ة مه�أة أرض

 قابل ل���ا أن� �اإل��ان ال����نة ،خ���ة األك�� الف��ة إلى أ��اً  ���اج كان ك�ا لل�ع�،

 ال�قال�� على ���د، ورغ�ة في الال���ر في رغ�ة م� ول�ت ال��� فق���ة .شع�اً  ���ن  ألن

 ال���د ا�ع� آن�اك ال�ع��  ال��� ف�ض أن �ع� مه�َّـ�اً  ال���� كان وق� ،ع�وض�ةال�ع��ة وال

 ،خالله رتت�ل�  زم��اً  إ�اراً  ع�� ال�ام� الق�ن  ف�ان، ال��لي وال�غ�ان القائ�ة الق�ان�� على

 ال�ح�ة –�ال�أث� ش�ة –اإل��از -ال���( ال��� لق���ة األساس�ة ال��اد� ع�ی�ة م�اوالت وع��

  )١(".)الع���ة

 ش��اً  أن الإ إزاء ال�� ال�ومان���ي ال��اد� �ال�غ���، ال�الس����� فعل ردود م� ال�غ� على

 أث���م� ال�ع� أب�ات ع��د�ة م� ت��روا ق� أنه� ش�ی� ���اس ال��َّاب أعل� إذ ؛���ث ل�

                                                           

س�زان ب��نار: ق���ة ال��� م� ب�دل�� إلى أ�ام�ا، ت�ج�ة: زه�� م���، دار ال��ون ال�قاف�ة العامة،  )١(

 .٢٨، ص�١٩٩٣غ�اد 
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 يف ال����م ال�ع� ضعف ع� ی���ث�ن  كان�ا ال�ی� ال���ج��� ج�اعات ��وحات وم�����

 في ���ال إلى وقاده� ال��َّاب أمام ال���� ه�أ م�ا، اللغة ب���ر و��ادون ، ع�� ال�ام� الق�ن 

 ه�ا ��يءل مف��حاً  ال�اب جعل ال�� األم� ،والقاف�ة ال�زن  سل�ة خارج شع��ة ص�غ ع� ال���

 ل�، �ی�ال� األدبي ال��ع ه�ا .ال��� ق���ة ف�ان� وح�اثة وم�ونة ح��ة األك�� األدبي ال��ع

 ق���ة أن ار� الق �ق�ع أن اس��اع"، ال�� ب�دل��" ی� على إال الف�ن�ي األدب في ج�ال�اً  ی���ل

 ال�ادة �ت��� م� ب�الً  ال��ث ل��ق و���ع ،ال��امة إلى �ف�ق� ب�اء م� عادة تأتي ال���

  .جام�ة ف��ة ق�ان�� ����

  ق���ة ال��� الع���ة

، فاج�اً م ح�ثاً  أو ال��فة ول�� ،الع��ي األدب في ال��ی� ال�ع��  ال��ع ه�ا م�الدل� ��� 

 لق�ن ا ب�ا�ات ع�ها ك�ف� ،ال���ی� في عارمة ورغ�ة سا�قة ت��د ل��اوالت اام��اد إنه بل

 انيال��� وأم�� ج��ان خل�ل ج��ان آن�اك ت��اه ال�� ال�ع��  ال��� خالل م� ،الع����

 ���اً ك ال���ل� ح�� م� �ق��ب ال�� ال��� ه�ا ".ال����ر ال�ع�" اس� عل�ه وأ�ل�، وآخ�ون 

  )١(الغ�ب.� ال�أث� و���عة اللغة وت��ر ال��حلة تف�ضه ج�ه��  فارق  مع ال��� ق���ة م�

أدرك أدون�� أح� أب�ز ال�قاد الع�ب ال�ی� ن�َّــ�وا لق���ة ال���، ووضع�ا أساسها ال���� 

  لق���ة ال��� ت���ا واف��اقا ع� األن�اع ال�ا�قة، ح��وحاول أن ��عل  -���عة ه�ا ال�قارب-

 ه�اك ل��و ، وم����ة م���ة ال��� ق���ة ب���ا ؛��ه� إ��ابي ال�ع��  ال��� إن" :قال

 ت��ار �م ون�ع اإل�قاع م� ش�ل فه�اك ال��� ق���ة في أما ،ال�ع��  ال��� م��قاً  �ق�� ما

 ال��� ق���ة ب���ا، ش�حي وصفي س�د� ال�ع��  ال��� إن ث� ،ال��ل�ة ال�فات �ع�

  .)٢("إ��ائ�ة

                                                           

غ�اد ال��ون ال�قاف�ة، �ب���ف: اللغة ال�ع��ة في ال��اب ال�ق�� الع��ي، م��� رضا م�ارك، دار  )١(

 .٢٦١، ص ١٩٩٣

 .٢٠٩أدون��: ال�اب� وال����ل، دار الع�دة، ب��وت، ص  )٢(
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 ج��ان م�اوالت على العامة ال��� خ�ائ� أسق� ق� أدون�� أن م� ال�غ� وعلى

، �ائ�هاخ أب�ز م� واح�ةً  ال��د خاص�ة تق�م ال����ة ال��� ق�ائ� م� ك���اً  أنو  ،وأص�ا�ه

 ال��دو  األ��اب: خالل م� اللغة على ر�� ق� ال��� لق���ة ت��ی�ه في أدون�� ن�� أن�ا إال

 تق���ه يف للغة أع�اها ال�ي واألف�ل�ة األه��ة ع� ���ف م�ا، واالخ��ار وال��ح وال�صف

 ال�ي لالع�ام أن �ع�ي فه�ا �اللغة ی�عل�، أدون�� أشار ك�ا األم� كان فإذا ،ال��� لق���ة

 ل���ی�ا ح��ة رافق� ال�ي الع�امل ع� ��ع�ل ت�� ل�، أساسها على ال��� ق���ة ت�ل�رت

 ل��ی�ا لغة إلى ال�ع�ة في ال����لة ال�اضي الق�ن  ب�ا�ات م�� الع��ي ال��� في ال�ع�� 

 ����مةم �ل� ال�ي الف��ة ال��لة اللغة مقابل في ال����ة ال�اس لغة م� واالق��اب ال��مي

 اللغة ��ت��  فإن -���ریُ  ك�ا- عائقاً  ال�زن  دام وما ،واح� كل�ه�ا في فال���ل�، ال�ع� في

  .ال�ع� م�س�قي أنقاض على ی�ه� أن ب� ال

وف� ه�ا ال�أس��، فإنه ُ�ْف��ض عل��ا أال نع�ي األث� الغ��ي ال��عل� ���الد ق���ة ال��� 

في ال��� الع��ي تل� األه��ة ال��الغ ف�ها، وال�ي ه��� ق�رة الف�� الع��ي وت�لعه إلى 

ة في ش�اقًا. فإص�ار ال���ع الع��ي ورغ��ه ال����� اس���اف ف�اءات إب�اع�ة أك�� انف�احًا و�

 ال��� ع� أش�ال تع����ة تل�ي ���حاته الع���ة ون�وعه إلى ال��وج وال��لع، ه�ا ب�ون 

. ال��� ��ةق� إلى ان�ه� ال�ي ال��ل ع� ال��� رحلة في إشعاعاً  واألك�� األق��  العامل ش�

 ع�� م�� اً وم���ن ش�الً  م����اتها ج��ع ش�ل تغ��� م� الع���ة الق���ة له �تع�ض ف�ا

 ع� �ف��، ه�ا ی�م�ا إلى الع�اسي الع�� في ال���ث�ن  ال�ع�اء أح�ثه وما ر��عة أبي ب�

  .ل�ل� مه�أة ال�احة رأ� كل�ا رغ�ة ال���ع ع� و�ع��، لل���ی� عارم ذاتي شع�ر

 ��ع في وصفها ���� ،ال�ه�ة ال���الت م� م���عة الع���ة الق���ة شه�ت فق�

 مفاجئ غ�� أم�اً  ال��� ق���ة إلى ال�ص�ل ��عل ال�� األم�، ال��ر�  �االنقالب م����اتها

 لل���د خ��ة فأول ،ال��عاق�ة ال���د ل��اوالت ���ع�اً  ام��اداً  اع��اره ���� بل ،م��قع وش�ه

 اءال�ع�  وم���عة ن�اس وأبي ب�د ب� ��ار خالل م� كان� الع���ة الق���ة ن���ة على

 عه�ه� ح�ى �ل� ال�ي ال�حلة ووصف ال�لل�ة ال�ق�مة ب��اوز ���ف�ا ل� ال�ی�، ال���ث��
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 الع���ة ��ةالق� ت�� ول�، وال��ض�ع اللغة إلى ذل� تع�وا بل الق���ة ب��ة في أساس�اً  م��ناً 

 م� �ی�ةج أش�ال في ت��ل� ،ع�فاً  أك�� أخ��  ت��د م�جة واجه�ها ح�ى ال���د ه�ا ت���ع�

 ث�، فةال�ع�و  ال�ل�ل�ة الع�وض على خ�ج ال�� ال��� وشع� ال��اع�اتك ال�ع��  ال�ع���

  . ال�اصة ه��ل��ها لها كان ال�ي ال��ش�ات

 ���ل مالم��ها في ع�فاً  أك�� ال���د ر�اح وج�نا ال��ی� الع�� إلى ان�قل�ا ما و�ذا

 وف�و�  اتيوال�� و�اك��� وال��اب نازك حقق�ه م� وأب�ز أه� ولعل، وم���ناً  ش�الً  الق���ة

 إلى ال�ع��  ال��� م� االن�قال ه� ،ال��ل م����  على الع���ة الق���ة في تأث�� م� ،��قان

 انك ذل� كل أن ش� وال، اللغة ج�ار ته��� ع� ف�الً ، ال�ع��  وال��� ال�ع��ة ال��لة

  ال���ی�. لىإ القف�و  ل���دا حاالت ت�اوز في الع��ي ال�اع� ورغ�ة، الع�� ل���ل�ات اس��ا�ة

ل�� في ال�قابل ن�� أن أدون�� أب�ز ال������ األوائل لق���ة ال��� الع���ة، �ق�ل: "أحّ� 

ه�ا أن أع��ف �أن�ي ��� ب�� م� أخ�وا ب�قافة الغ�ب... أح� أن أع��ف أ��ا أن�ي ل� أتع�ف 

�ف�ة. فق�اءة أجه�ته ال�ععلى ال��اثة ال�ع��ة الع���ة، م� داخل ال��ام ال�قافي الع��ي ال�ائ�، و 

ب�دل�� هي ال�ي غّ��ت مع�ف�ي �أبي ن�اس، و��ف� لي ع� شع���ه وح�اث�ه. وق�اءة ما ال 

رم�ه هي ال�ي أوض�� لي أس�ار اللغة ال�ع��ة وأ�عادها ال��ی�ة ع�� أبي ت�ام. وق�اءة رام�� 

. م� )١(هائها..."ا و�ون�فال و�����ن هي ال�ي قادت�ي إلى اك��اف ال����ة ال��ف�ة ـ �ف�ادته

خالل ه�ا فإن �ه�ر ق���ة ال��� في ال��� الع��ي إن�ا ه� وف� س�اق غ��ي في األساس، 

وواضح �أن ال�لفّ�ة ال�ي ان��� عل�ها ن��ته ال��اث�ة هي غ���ة في األساس، و�ن ت�ع ذل� 

  ن�� في ال��روث ال�قافي الع��ي؛ إال أن ه�ا ال��� قائ� على أس� غ���ة.

  و����
ّ
ه�ا ال�أث� ���له العام في م�ضع آخ�، ف�ق�ل: "ل� ��� ال�ع� الغ��ي �ال���ة إلي

 ولعل في-ن��ذجا ُ�����... و�ن�ا �ان ص�مة مع�فّ�ة. وم� ه�ا ق� ���ن األصح أن أق�ل 
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إّن تأث�� �اإلب�اع�ة الغ���ة، ��ل ف��� �ان أق�� وأغ�ى م� تأث��  -ه�ا ش��ا م� ال�فارقة

   )١(�".��ان�ها ال�ع� 

فال�� ال�اب� ی��� ال��مة ال�قاف�ة ألدون�� ��ائ� م� رّواد ق���ة ال��� الع���ة و���قف 

ع��ي مع�وف ح�� م�اجه�ه ال�ع� الغ��ي، ��ا یّ��� أن ال�أث� �اإلب�اع الف��� الغ��ي أق�� 

  م� ال�ان� ال�ع�� الع��ي.

وغ��ه�،  ب�دل�� ورام�� وف�ل�� ف�� ه�ه األق�ال ألدون�� ی�ّ�� ل�ا أن ال�أث�� الغ��ي م�

كان األساس ال�ه� ل�ه�ر ق���ة ال��� الع���ة، إلى جان� حالة ال���ر ال���ع�ة ال�ي ت�� 

  بها الق���ة الع���ة على م��لف الع��ر وص�ال إلى ق���ة ال���.

 �ل�� ی�قى ال��ال ال���وح؛ ما ال�� دفع ال�ف�� الع��ي إلى ه�ا ال��ّجه، �الق�اءة وال�أث

  �األدب الغ��ي، واس���اد ال��اثة الغ���ة، ونقل ق���ة ال��� إلى الع���ة؟

ال��اب واضح م� أدون��، ح�� �ق�ل: "إن ب��ة الف�� الع��ي ال�ائ� ������ه الق��� 

  وال��ی�، ی��اق� ج�ر�ا مع ال��اثة، و�ه�ه ال���ة الف���ة ال�أزق�ة نف�ها، ت� ات�ال�ا ال��ی�

.. على ال�ع�� ال�ع��، والف��� �عامة، في اق��اس أش�ال م� ال�ع��� مع الغ�ب وح�اث�ه.

ت�ت�� بلغات ت��لف، ����ص��ها وع�ق���ها اخ�الفا ج�ه��ا، ع� خ��ص�ة اللغة الع���ة 

ف���� ه�ا ال��ار الف���، ال�� سّ�اه بـ"ال�أزق" اض�� ال�ف�� الع��ي إلى . )٢(وع�ق���ها"

ف�ه م��ل�ا ��� ف�ها ن ما ف�ها م� أف�ار وأش�ال، و��ائ� تع���اس���اد ال��اثة الغ���ة ��ل 

م� اآلراء الف���ة واألدب�ة ال�ي ُفِ�ضْ� عل�ه. فه�ا ال�أزق ال�� حاص� ال�ف�� الع��ي بّ��ه 

أدون�� ف��ا س��: "ون�رك ه�ا أن ح��ة ال��اؤل وال��� واالس�ق�اء... في �ل ما ی�عل� 
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. فه�ا ال�أزق ح�� رأ�ه م��ن م� )١(القائ� ه� ال��وج وال�ف�"�أم� ال�ی� وال��ام وال��اسي 

  ع����� ال�ی� وال��اسة، م�ا دفع �ال�ف�� الع��ي إلى ال�أث� واس���اد ال��اثة الغ���ة.

�ع��ا � أدون�و  �نار��ال��ل ال�� نّ�� له س�زان ب-ت��ر اإلشارة إلى أن ق���ة ال��� 

م، ١٩٥٧ق�ا�ة ن�ف ق�ن م���رة على الغ�ب ح�ى �ل�  -ج��ان خل�ل ج��ان وأم�� ر��اني

ع� م�الد ه�ا ال��ع  ح�� �ه� ت��ع شع�� في ل��ان وأص�ر "م�لة شع�"، ال�ي أعل��

�ان ی�أس ت����ها آن�اك ال�ي  األدبي ال��ی�، ونادت �ال�فاع ع�ه. ف�� خالل ه�ه ال��لة

 أدون�� وخل�ل حاو� ون�ی�ی�سف ال�ال، مع أول�� ال�ی� ش�ل�ا ال��اة األولى ل���ع شع� 

ع��ة، وال�ی� ان�� إل�ه� ف��ا �ع� ع�د م� ال�قاد ال��اب أم�ال أسع� رزق وأن�ي ال�اج 

وخال�ة سع�� وغ��ه�، �ان �ه�ر ق���ة ال��� في األدب الع��ي، ب�صفها ال��ل ال�ع�� 

ل�ر ن�عًا أدب�ًا �ال�� م� حقه أن ی�قى و���د. ول�� ما ت��ر اإلشارة إل�ه أن ق���ة ال��� ل� ت�

في األدب الع��ي إال �ع� �ه�ر ��اب "ق���ة ال��� م� ب�دل�� إلى أ�ام�ا" ل��زان ب���ار عام 

  م، وق� ت�ج�ه أدون�� ت�ج�ة أول�ة.١٩٥٩

 م،١٩٦٤ عام ال��ور ع� ،ی�یها ب�� ال��� ق���ة ول�ت ال�ي الل��ان�ة "شع� م�لة" ت�قف�

والدة ون�� ه�ا الف� األدبي ال��ی� في ال�ل�ان الع���ة و�ه�ه ال�ه�د اس��اع� ال��لة م� 

  ال���لفة.

إن ق���ة ال��� �ع� أن �ه�ت وان���ت �ف� أدبي، وف�ض� نف�ها �ق���ة شع��ة في 

األدب الع��ي؛ أص�ح الُبّ� م� دراس�ها وف� م�اهج نق��ة، على أن ت��ن م� ال��ارس ال��ی�ة، 

ی� ال�ع�� ت�ّ�دت م� �ل شيء، ووف� ه�ا ال��ّ�د ت��ن فه�ه الق���ة م� أجل ال��اثة وال���

ه�اك م�ارس نق��ة أق�ب ل�راسة ف� أدبي ح�ی� م�ل ق���ة ال���. إن العالقة ب�� األسل���ة 

وق���ة ال���، عالقة م��ا��ة، فق���ة ال��� في م�ه���ها و���قة ��اب�ها ال���اضع عل�ها، 

��ار؛ مل��ة �االن��احات، وال��اّصات، وال�فارقات، وال� ت��ل ال���� م� ال��اه� األسل���ة، فهي

  ل�ل� فإن ال�راسات األسل���ة مه�ة وج�ی�ة �أن ت��اول ق���ة ال���.
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   األسل���ة

م�� أرس�� إلى وق��ا ال�اض�، اه�� ال�قاد وال�الغ��ن ب�راسة األسل�ب، وخ�ائ�ه، 

ان�ة، أخ� ال�ق��ة وال�الغ�ة والل�وت���قاته على ن��ص شع��ة ون���ة. ومع ت��ر ال�راسات 

األسل�ب ب�رة االه��ام، ف��أت م�ارس أسل���ة �ان لها دور ���� في ال�راسات ال�ق��ة 

وال�لة ب�� األسل���ة وعل�م اللغة وال�الغة وال�ق� األدبي صلة وث�قة، إذ وال�الغ�ة واللغ��ة، 

 وما ت���� عل�ه م� إ��اءاتی��� �ع�ها �ع�ا، ونق�ة االن�الق لها في ذل� هي اللغة، 

  ودالئل.

 مفه�م األسل���ة، وأه� الِ��ا�ات الع���ة ح�لها

���� م� ال�اح��� أن �ل�ة أسل���ة ال ���� أن تع�ف ���ل م�ٍض، إال أنه ����  ی�� 

الق�ل: إنها تع�ي ���ل م� األش�ال ال��ل�ل اللغ�� ل��ة ال��. و���� تع��� األسل���ة 

�أنها: "ف�ع م� الل�ان�ات ال��ی�ة م��� لل��ل�الت ال�ف��ل�ة لألسال�� األدب�ة أو 

  )١(ُ�قّ�م بها ال����ث�ن وال�ّ�اب في ال��اقات األدب�ة وغ�� األدب�ة" لالخ��ارات اللغ��ة ال�ي

للع�ب دور مه� في تع��� األسل���ة، ونقلها ��اه�ة عل��ة تق�م على ق�اءة ال�� األدبي 

ق�اءة دق�قة، وق� ن��ت في العق�ی� ال�اض��� الع�ی� م� ال�راسات وال�قاالت ح�ل األسل���ة، 

�ض�ع م� ج��ع ج�ان�ه، وم� ه�الء ال�ّ�اب ع�� ال�الم ال����، ال�� حاول�ا ف�ها دراسة ال�

ألف ��ا�ا مه�ا ح�ل م�ض�ع األسل���ة، ه� "األسل���ة واألسل�ب: ن�� ب�یل أل��ي في نق� 

األدب". �م��� الهاد� ال��ابل�ي له ���ث �ّ�ارة في ه�ا ال��ال، م�ها: "خ�ائ� األسل�ب 

سة ال����ق�ة. ول�ع� م�ل�ح جه� م�ارك أ��ا، له: "األسل�ب في ال��ق�ات"، ح�� اه�� �ال�را

  دراسة لغ��ة إح�ائ�ة"، إذ اه�� في دراسة �ال��هج اإلح�ائي.
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�ان� ال��ا�ة لألسل���ة ق���ا ع�� العال� شارل �الي، ف�ضع عل� األسل���ة ���ء م�  

� فق� واألدب، و��ل اتالل�ان�هي األداة ال�امعة ب��  ال��رسة األل���ة، وأص��� األسل���ة

إال أن  ؛واض�ا ب��أة عل�م اللغة ال��ی�ة ارت��� ن�أة األسل���ة م� ال�اح�ة ال�ار���ة ارت�ا�ا

شارل �الي أخ� العل�م الل�ان�ة م� د� س�س�� م�س� عل� الل�ان�ات، ب���ا د� س�س�� أخ� 

ه�اك م� ی�� �أّن د� إال أّن  )١(أس� ه�ه العل�م م� م���ف اللغة ال��������ة ول�� ج�ن�؛

س�س�� ل� ی�لّقى م�اد� العل�م الل�ان�ة م� ول�� ج�ن�، ح�� إن ول�� ج�ن� ل� ��� لغ��ا 

إصًال؛ إن�ا �ان قاض�ا. تع� األسل���ة م�رسة لغ��ة تعالج ال�� األدبي م� خالل ع�اص�ه 

ألدبي، وق� ل�� اومق�ماته الف��ة وأدواته اإلب�اع�ة، م���ة م� اللغة وال�الغة ج��ا ت�ف �ه ا

تق�م ب�ق���ه م� خالل م�ه�ها القائ� على االخ��ار وال��ز�ع، م�اع�ة في ذل� ال�ان� االج��اعي 

وال�ف�ي لل��سل وال��لقي، وم� ثّ� فإن ال�راسة األسل���ة ع�ل�ة نق��ة، ت�ت�� على ال�اه�ة 

ق���ة ال�ي ���ا�ة ال اللغ��ة، وت��� في أس� ال��ال ال����ل ق�ام ال�الم عل�ه. فاألسل���ة

ت��� ن�ام العالقات ب�� ال�ق� األدبي وعل� اللغة، وفي م�حلة وس�ى ب�� عل� اللغة وال�راسة 

خالل  ولعل ال�قارب ب�� ال�ق� واألسل���ة ی�� م� األدب�ة، ف��ت�� �اللغة واألدب على ح� س�اء.

ة، ح�� ال�����، واللغال�عاون على م�اولة ال��ف ع� ال��اه� ال��ع�دة لل�� األدبي م� 

  )٢(واإل�قاع.

  ه�اك ثالثة ات�اهات ح�ل عالقة األسل���ة �ال�ق�، هي:

االت�اه األول: ی�� أن األسل���ة مغای�ة لل�ق� األدبي، ول��ها ل��� ور��ة له، وس�� ذل� 

أن اه��ام األسل���ة ی��� على ال�� وال ی��اوزها، ف�جه�ها في ال�قام األول وجهة لغ��ة، 

ال�ق� فاللغة هي أح� الع�اص� ال���نة لألث� األدبي، فاألسل���ة قاص�ة على ت��ي ح�اج�  أما

ما�ة الل�ام إ�خ، ب���ا رسالة ال�ق� �ام�ة في ال��ل�ل إلى تق��� األث� األدبي �االح��ام إلى ال�ار 
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ال إ وز�ادة، وفي األسل���ة ما في ال�ق� ع� رسالة األدب، ففي ال�ق� �ع� ما في األسل���ة

و��ف� ه�ا االت�اه أن ت��ن األسل���ة م�ه�ا شامال ل�ل أ�عاد ال�اه�ة األدب�ة، إذ  )١(�ع�ه.

إنها ت��في ب�ق��� ال��اه� ال��ت�ة وال�الل�ة وال������ة واإل�قاع�ة، ال تق�ل ه�ا ج�� وه�ا 

�الح� و رد�ء، و�ن�ا تق�ل ه��ا أج� صلة ال�� �اللغة ب�اًء، وت����ا، وس�اقات، وأسال��. 

أن ن��ة ال�اق� إلى ال�� األدبي ن��ة فاح�ة، وه� �����م له�ا الغ�ض ج��ع األدوات الف��ة 

ال���اف�ة م�ل اللغة، وال�وق الف�ي، وال�ار�خ، وال��اغة، وعل� ال�ف�... وم� ث� ���� على 

إنها ن��ة فاألث� الف�ي �ال��دة وال�داءة ب�اء على ال�ع��ات القائ�ة ب�� ی��ه، أما األسل���ة 

ج�ال�ة تأتي م� خالل ال��اغة، ومه��ها ف�� ال�� األدبي في ت����اته اللغ��ة لل��ف 

  )٢(ع� ه�ه الق��ة ال��ال�ة.

ی�� أن ال�ق� ق� اس��ال إلى نق� لألسل�ب وصار ف�عا م� عل� األسل�ب، : االت�اه ال�اني

  )٣(ومه��ه أن ��� ه�ا العل� ب�ع��فات ج�ی�ة، ومعای�� ج�ی�ة.

ی��� إلى أن العالقة ب�� األسل���ة وال�ق� هي عالقة ج�ل�ة قائ�ة على ما  :االت�اه ال�ال�

���� أن �ق�مه �ل ��ف لآلخ�، ف�المه�ا �����ع أن ��� اآلخ� ����ات م�ع�دة اس�قاها م� 

  )٤(م�ال دراس�ه.
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  الف�ل األول

  االن��اح
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



)٢٢( 
 

  مفه�م االن��اح وع�م اس�ق�ار ال���لح

��اد اإلج�اع ی�عق� على أّن االن��اح ه� "خ�وج ع� ال�أل�ف أو ما �ق���ه ال�اه�، أو 

ه� خ�وج ع� ال�ع�ار لغ�ض ق�� إل�ه ال���ل� أو جاء عف� ال�ا��، ول��ه ���م ال�� 

  )١(���رة أو �أخ�� و��رجات م�فاوتة."

، م���ا إلج�اع عل�هون�� ر�فات�� في ت��ی� مفه�م االن��اح ��اول اإل��اء �غ�� ما �ان ا

إلى أن ه�اك أش�اال أخ�� لالن��اح "خ�ق للق�اع� ح��ا آخ�، ول��ءا إلى ما ن�ر م� ال��غ 

ح��ا آخ�، فأما في حال�ه األولى فه� م� م���الت عل� ال�الغة، فه� �ق��ي إذن تق���ا 

ل�ان�ات ل�االع��اد على أح�ام مع�ار�ة، وأما في ص�رته ال�ان�ة فال��� ف�ه م� مق���ات ا

  .)٢(عاّمة واألسل���ة خاصة."

أما صالح ف�ل ف��� أّن االن��اح ه� "االن�قال ال�فاجئ لل�ع�ى: فق� اش�ه�ت في ال�راسات 

ال�ق��ة ع�ارات م�داها أن و��فة ال��� دالل�ة وو��فة ال�ع� إ��ائ�ة. وهي ص���ة إلى ح� 

��: حاس��. فع��ما نق�ل ع� القك���. فال��� ی�قل أف�ارا وال�ع� ی�ّل� ع�ا�ف وم�اع� وأ

(ال���� ال�� ی�ور ح�ل األرض)، و�ق�ل ع�ه ال�اع� (ال���ل ال�ه�ي)، ف�النا ���� إلى 

نف� ال�يء، ول�� ال�ع����� ���لفان في ال�اللة عل�ه، و����ان ��قا م��لفة في ال�عي �ه، 

� فه��ا ال�ع�ى، أما ل فل� فه��ا م� �ل�ة ال�ع�ى ال�يء نف�ه، فإن الع�ارت�� له�ا إذن نف�

ع�ه ��ف�ة فه� ال�يء الخ�لف مع�ى الع�ارت�� و�ان م� حق�ا أن نق�ل ب�ج�د مع�ى ن��� 

 )٣(وآخ� شع��."

وق� ت�اول ال�ّقاد االن��اح �ال�راسة في ال�� ال�ع�� خاصة، وال�� األدبي عامة، إذ 

ب�� عل�  م� العالقة ال����ة ���ل �اه�ة أسل���ة عامة �ع�ى بها ال�ق� الل�اني ال��ی� ان�القا

اللغة وال�� األدبي. و��� �ع� ال�ارس�� أن مق�لة االن��اف ال�ي ت�ّ�ل ج�ه� اللغة اإلب�اع�ة 

                                                           

 .١٧٥م، ص٢٠١٣، ٣ی�سف م�ل� أب� الع�وس: األسل���ة ال�ؤ�ة وال�����، دار ال����ة، عّ�ان، � )١(

 .١٠٣صع�� ال�الم ال��ّ��: األسل���ة واألسل�ب،  )٢(

 .١٧٦ی�سف م�ل� أب� الع�وس: األسل���ة ال�ؤ�ة وال�����، ص )٣(



)٢٣( 
 

ف��ا أس�اه ال�ع� (االخ�الف) ی�جع إلى ال���أ الل�اني ال�ع�وف ال�� أتى �ه د� س�س�� 

ف م�اه رة، و�أخ� ه�ا االن��افي ح�ی�ه ع� اللغة، فالق�ل ف�ه ان��اف ع� ال���ة اللغ��ة القا

  .)١(في الع�ل ال�ع�� 

وق� ت��ه إلى ه�ه ال��ألة ���ل واضح ع�� القاه� ال��جاني؛ فه� �ق�ل في ��ا�ه (دالئل 

و�ه�ا یالم� ال��جاني م��لح  )٢(اإلع�از) ُمعّ�فا ال��از �ق�له: "كل لفٍ� ُنِقل ع� م�ضعه"

إلى مفارقة ال��� ال�ع�اد ألن ذل� م�ا�  االن��اح، ول�� م� ش� في أن لغة ال�ع� تع��

ج�ال��ها، فال�أل�ف م� الق�ل ال ی��� في ال��لقي أ� إح�اس؛ النه ���� ���� العادة، أما 

االن��اف ع� ال�ع�اد فه� ما ی��ّسل �ه له� �ق�ة ال��لقي غ�� أن ال��ألة ن���ة ولها ض�ا��ها 

م�ع�د ت�عل� �ال��� ال�� ���� أن ی�ه� ال�ي هي م� ص�ع مل�ة ال���ع م�ا أثار إش�ال�ات 

إل�ه االن��اف �ع��ا ع� ال�ع�ار�ة ال�ي ن���ها عل�م ال�الغة ون���ات األج�اس األدب�ة. ث� 

ّ�مه ف��ا ق -�ال�غ� م� وج�د ب�ور نام�ة في ما جاء �ه ال��جاني-ت��رت �اه�ة االن��اف 

�ة، ة الق���ة �إدخالها إلى دائ�ة األسل��جان ��ه� في "شع��ة االن��اح" إذ حاول أن ���ر ال�الغ

وت��لى ن����ه في االن��اح في ما أس�اه خ�ق ال�ع� لقان�ن اللغة، فال�ع� ��قا له�ه ال����ة 

  .)٣("ل�� ن��ا ُ��اف إل�ه شيء آخ�، بل إنه نق�� ال���"

� مو�ه�ا ���ن ال�ع� ع��ه "ان��احا ع� مع�ار ه� قان�ن اللغة ف�ّل ص�رة ت��ق قاع�ة 

ق�اع� اللغة أو م��أ م� م�ادئها، إال إّن ه�ا االن��اح ال ���ن شع��ا إال إذا �ان م���ما �قان�ن 

  .)٥(. ف����ا �ق�م ال��� (ال�ع�ى)، �قّ�م ال�ع� (مع�ى ال�ع�ى))٤(��عله م��لفا ع� غ�� ال�عق�ل"

                                                           

 .١٢٧جان ��ه�: ب��ة اللغة ال�ع��ة، ت�: م��� ال�الي �م��� الع���، دار ت��قال لل���، ص )١(

م، ١٩٨٧، ١ال��جاني: دالئل اإلع�از، عال� ال��� لل��اعة وال���، تح: م���د شاك�، ب��وت، � )٢(

 .٥٣ص

 .��٦ه�: ب��ة اللغة ال�ع��ة ، صجان  )٣(

 .٦ص ال��جع نف�ه، )٤(

 .٥ال��جع نف�ه، ص )٥(



)٢٤( 
 

ع�ه ب�ون� ، و�ق�ل )١(وح�� ما جاء �ه ��ه� ���ن ال�ع� ه� ال��أ وال�ارج ع� ال�ع�ار

، ل�� ه�ا ال��أ ی���ل م� ال�ل��ة إلى اال��اب�ة ع��ما �ع�� ال��لقي ب�اء )٢("خ�أ مق��د"

اللغة م� خالل ال�أو�ل ل�ع�ي مع�ى ص���ًا، إذ إن ال�ع� "ال ��ّ�� اللغة العاد�ة إال ل�ع�� 

، ة ال��اء. وه��ا جعل ��ه� ح�� االن��اف أو ت����ه في إعاد)٣(ب�اءها وه�ه م�حلة ثان�ة"

م�حلة ت�م�� ال���ة. فال�ق�ف ح���� ع�� (االن��اف ع� القاع�ة) ف���، خل� لل��ل األسل��ي 

�ال�ل�ك اله��ي، وم� ه�ا �����ا أن ن���� إلى تع��� م�ق�: "إن اللغة ال�ع��ة ل��� 

ن . وق�ل إ)٤(غ���ة ع� االس�ع�ال ال��� ف���؛ ألن ج�ه�ها ی��ّ�ل في ان�هاك ق�اع� اللغة"

االن��اح: "اس�ع�ال ال���ع للغة ومف�دات وت�اك�� وص�ر اس�ع�اال ���ج �ه عّ�ا ه� مع�اد 

  .)٥(ومأل�ف ���� ی�د� ما ی��غي له أن ی��ف �ه م� تف�د و�ی�اع وق�ة ج�ب وأس�"

وم� ال�ع��� ال�اب� نل�ُ� وج�د مع�ار مأل�ف م��د م��قا، وت��ن ال�ع��ة �الق�اس إلى 

 ال���: ����ق ��فاه ���ل م��ق�� خ�"ال��وج ع�ه، وه�ا ما ���له ��ه� بـ  م�افقة ال�ع�ار أو

 ب��ه�ا �ّزعو�� درجة، أق�ى إلى االن��اح ف�ه ��ل ال�� ال�ع��  والق�� االن��اح، م� ال�الي

 العل�اء لغة تقع ك�ا األق�ى، ال��ف ق�ب الق���ة وتقع فعل�ا ال���ع�لة اللغة أن�ا� م��لف

؛ أ� (درجة ال�ف� )٦("ال�ف� م� ی��أ ل��ه م�ع�ما ف�ها االن��اح ول�� اآلخ� ال��ف ق�ب

لل��ا�ة) ال�ي جاء بها روالن �ارت ال�ي ت��ل اللغة العاد�ة ذات ال���فة ال��ص�ل�ة وال�ي ىال 

ت��ل أ� م� ال�المح الف��ة أو ال��ال�ة واألسل���ة وال ت��ل أك�� م� م�ل�ل، فهي تقّ�م 

م�اش�ة، ُت�ع� اللغة ع� أ� تأو�ل، وت�ّ�ل ال�ع�ار األساسي الن��اف ال�ع�ى واض�ا بلغة 

                                                           

 .٥جان ��ه�: ب��ة اللغة ال�ع��ة، ص )١(

 .١٥ال��جع نف�ه، ص )٢(

 .٦ال��جع نف�ه، ص )٣(

، ١صالح ف�ل: بالغة ال��اب وعل� ال��، ال���ة ال����ة العال��ة لل���، ل�ن��ان، ل��ان، � )٤(

 .٢١م، ص١٩٩٦

أح�� م��� و��: و��فة االن��اح في م���ر ال�راسات األسل���ة وال�ق� الع��ي الق���، رسالة  )٥(

 .٥م، ص١٩٩٥ماج����، �إش�اف ع�ام ق���ي، جامعة حل�، 

 .٢٤-٢٣ص : ب��ة اللغة ال�ع��ة،جان ��ه� )٦(



)٢٥( 
 

. و�ه�ا �����ع ال�ات� أن ی�قى �اللغة �ل�ا اب�ع� ع� درجة ال�ف� أ� درجة اللغة )١(اللغة

وص�ال إلى درجة  )٢(العاد�ة وسار على ���� األسل���ة ال�ي هي "عل� االن��احات اللغ��ة"

�اح ه� الف��ل ب�� ال�الم الف�ي وغ�� الف�ي، ل�ل� ی�� ��ه� أّن ال�ع�ّ�ة و�ه�ا ���ن االن� 

االن��اح ه� وح�ه ���ح ال�ع�ّ�ة م�ض�عها ال�ق�قي، وه� �ال��ورة ��� في ال�ع��ة و��� 

  في األدب�ة أ��ا.

أما ت�دوروف، فإنه ی�ّ�� األسل����ة اع��ادا على م��أ االن��اح، ف�عّ�فه �أنه ل�� م��ر ما 

� أن اللغة األدب�ة �ان� ت���قا �ل�ا لألش�ال ال����ة األولى. ث� ��اول ح�� كان ی�ج� ل

م�ال ه�ا االن��اح، ف�ق�ر أن االس�ع�ال ��ّ�س اللغة في ثالثة أض�ب م� ال��ارسات: 

ال����� ال����، وال����� الالن���، وال����� ال��ف�ض. و���ل ال����� ال�اني أر���ة 

  .)٣(أن ی���ف ف�هاللغة في ما ��ع اإلن�ان 

وق� ان��� ه�ا ال���لح ب�� ال�اح��� ال�عاص��� م� خالل ا�العه� على ال�راسات 

 (Deviation)و�اإلن�ل���ة   (Ecart)ال�ق��ة الغ���ة ال��ی�ة، إذ إنه ق� ُع�ف �الف�ن��ة على أنه

ل�ی� اد اوق� اخ�لف ه�ا ال���لح في ال�ق�، وذل� �اخ�الف ال�ق (Abweichung)و�األل�ان�ة 

تعامل� معه، إذ عّ�ه ب�ل فال��� (ت�اوزا)، وروالن �ارت (ف���ة)، وت�دروف (ش�وذا)، وجان 

  .)٤(ك�ه� (ان�هاكا)، و�الي (خ�أ)، وس���� (ان��افا)، وث��� (ك��ا)

، وم�سى )٥(ك�ا �ه�ت ت���ات عّ�ة ل�فه�م االن��اح ��ا أوض�ها ع�� ال�الم ال��ّ��

إش�ال�ة ال���لح في ال�راسات ال�ق��ة ت�قع القار� في ال���� م� ، ���� أص��� )٦(ر�ا�عة

                                                           

 .٢٥جان ��ه�: ب��ة اللغة ال�ع��ة، ص )١(

 .٢٤-٢٣جان ��ه�، ص )٢(

 .١٦نف�ه: صال��جع  )٣(

 .٤٦م، ص١٩٨٤، ٢سع� م�ل�ح: األسل�ب دراسة لغ��ة إح�ائ�ة، دار الف�� الع��ي، ب��وت، � )٤(

 .١٠٠ع�� ال�الم ال����: األسل���ة واألسل�ب، ص )٥(

، م١٩٩٥، ٤م�سى ر�ا�عة: االن��اف م��ل�ا نق��ا: ��� في م�لة م�تة لل���ث وال�راسات، ع )٦(

 .١٤٥ص



)٢٦( 
 

االل��اس وذل� ل�ع�د ال����ات ل�صف �اه�ة واح�ة، وم� ذه�ه ال����ات: االن��اف وال�ع� 

وال����� والفارق وال��وج وال��ق واالب�عاد وال��وذ وال����ه وال��اوزة واالن�هاك وال��از 

���ثه ه�ا ال�ع�د م� ارت�اك ع�� ال��لقي اس�ع�ال م�ر�� أب�  واالت�اع، وخ�� م�ال على ما

ناض�، إذ �ق�ل: "إن األسل�ب ه� اب�عاد ع� ال�الم ال�أل�ف وال���ع�ل، فق�ل�ا: سال ماء 

ال�اد�، ق�ل مأل�ف. أما ق�ل�ا: سال ال�اد�، فاب�عاد ع� ال�أل�ف وخ�وج ع� ال���ع�ل، 

. ث� �ق�ل في ال��اب نف�ه ع� األسل�ب: )١(ف �االب�عاد"و�ال�الي ن�� أمام �اه�ة أسل���ة ُتع� 

  .)٢("ه� ن�از وان��اف ع� ال�الم ال�أل�ف وال���ع�ل"

وه��ا ���ن ال�ات� ق� اس�ع�ل االن��اف وال��از واالب�عاد لل�ع��� ��اه�ة واح�ة، وه�ا 

ألم� ال�اه�ة، اما ی��� ع�م وض�ح ال���لح في الف�� ال�ق�� وع�م اك��ال ال��ّ�ر له�ه 

ال�� ی�د� إلى وج�د إش�ال�ات ����ة م�ها ال���لح، وق� عّ�� م�سى ر�ا�عة ع� ه�ا "�أنه 

  )٣(م�ه� م� م�اه� انفالت ال���لح وشاه� على الف�ضى ال�ي �ع��ها"

وق� أشار أح�� م��� وّ�� إلى أن "م��لة تع�د ال���لح واخ�الفه ل��� م��لة ع���ة 

���ة، فق� ت�اوز ع�د ال���ل�ات األر�ع��، تع���ا ع� ت�سخ األصل، بل هي م��لة غ

ال�فه�م وخ��ه، م�ل�ا هي تع��� ع� ن���ه وع�م ان��ا�ه. وق� قارب ال��لف ب�� �ل م�  

مفه�م االخ��ار ومفه�م االن��اح على أساس ما ب��ه�ا م� تقابل وت�اخ�.. م�اوال تأر�خ ال��� 

����، وذه� م� ذل� إلى ن���ة مفادها �أنه أم� ل�� إلى األسل�ب ��ا ه� ان��اح ع�� الغ� 

  .)٤(م� اب��اع األسل���ات ال��ی�ة اب��اًء بل ه� ضارب في أعام� الف�� ال�ق��"

                                                           

 .١٤٥ن��اف م��ل�ا نق��ا، صم�سى ر�ا�عة: اال )١(

 .١٤٥ال��جع نف�ه: ص )٢(

 .٤٦، ص٢٠٠٣، ١م�سى ر�ا�عة: األسل���ة مفاه��ها وت�ل�اتها، دار ال����، أر��، � )٣(

أح�� م��� و��: و��فة االن��اح في م���ر ال�راسات األسل���ة وال�ق� الع��ي الق���، رسالة  )٤(

 .٩٨ماج����، ص
 



)٢٧( 
 

وق� جّ�� �ع� ال���ث�� ه�ه ال�فاه�� والف�وق ال�ي ت�ّ�� لغة ال�ع� ����لح االن��اف 

�اع� �ف ال���� ال�ع�اد و��� قال�� �ع�ي "أن شع��ة اللغة تق��ي خ�وجها اساف� على العُ 

األداء ال�أل�فة الب��اع وسائلها ال�اصة في ال�ع��� عّ�ا ال �����ع ال��� ت�ق�قه م� ق�� 

  .)١(ج�ال�ة"

وق� اعُ��� األسل�ب في �ع� األح�ان ان��احا ف�د�ا؛ أ� ���قة في ال��ا�ة خاصة ب�اح� 

��افا ف�د�ة)، و�ع���ه ل��ش����ر (انم� األد�اتء و�ان �الي نف�ه ی�ع�ه (ان��اف الله�ة ال

ف�د�ا �الق�اس إلى قاع�ة ما) وق� شاع تأو�ل ع�ارة ب�ف�ن ال��ه�رة (األسل�ب ه� ال�جل 

. وق� حّ�ل� ه�ه الع�ارة أك�� م�ا ت�ل عل�ه، ل��ها تع�ي "أن األسل�ب ه� م�آة )٢(نف�ه)

  .)٣(ال����ة أو أع�� م�ا في ال����ة وأج�ره �االه��ام"

� أه� ال��ت��ات األساس�ة الُ���ثة في ال��اب ال�ع�ّ� ال�عاص�، ���ه ل����ة إذن م

اللغة واس�ع�اله لغة شع��ة ج�ی�ة ت���د على الق�ال� ال�ام�ة، فاأللفا� هي أول ما یلقانا في 

ن��ص ال�ع�، ل�� ��� أن نأخ� في االع��ار أن "اللغة إن�ا ت�ّ�دت �الق�اس إلى عال� 

 ،
ّ
أما عال� ال�ف� ال�ع��� فال ت�ال ألفا� اللغة قاص�ة ع� أن ُت��د معان�ه، وال األش�اء ال��ي

ت�ال ت��ب في ت�ه م� ماه�اته وهي ماه�ات غ�� م��اه�ة وما ال ت�اهي له ال ُی�رك إدراكا 

  .)٤(دق�قا ���� ی�ضع لف� م�ّ�د �إزائه"

�ق ال�سالة ها أداة ففاللغة ال�ع��ة شع�ر ووعي مق��د ل�اته، إنها تف�ض نف�ها �اع��ار 

ال�ي ت����ها وأعلى م�ها، وتعل� ع� نف�ها ���ل ساف�، ��ا أنها ت��د �ان��ام على صفاتها 

                                                           

 .١٩٨، ص١٩٩٨، ١سل�ب م�ادئه و�ج�اءاته، دار ال��وق، �صالح ف�ل: عل� األ )١(

 .١٧جان ��ه�: ب��ة اللغة ال�ع��ة، ص )٢(

 .٢٤م، ص١٩٨٨ش��� عّ�اد: اللغة واإلب�اع م�اد� عل� األسل�ب الع��ي،  )٣(

 .١٣٠، ص٢ض�ف: دراسات في ال�ع� الع��ي ال�عاص�، دار ال�عارف، � ش�قي )٤(
 



)٢٨( 
 

اللغ��ة، وم� ث� ال ت��ح األف�ار م��د وسائل ل�قل األف�ار بل أش�اء م�ل��ة ل�واتها و��انات 

  )١(ماد�ة م��قلة ب�ف�ها وعلى ه�ا ت��ّ�ل ال�ل�ات م� دوال إلى م�ل�الت.

و���ر اإلشارة أ��ا أن ق��ة ال��وج ع� ال�أل�ف ل��� ق��ة خاصة �ال�ق� ال��ی�، 

و�ن�ا ما جاء �ه ع�� القاه� ال��جاني م� ج�ال�ات في األسل�ب ت���� االس�عارة وال����ه 

وال��از ال�ق��� وال�أخ�� وال��ف واإل��از واإل��اب وغ��ها م� ق�ا�ا ال�الة وال�ق�، هي إشارة 

ة ل��ّ�ه الق�ماء إلى ال��وج ع� مع�ار وه� ما ���ى (ع��د ال�ع�)، و�دراك تام لل�ف��� كاف�

، إذ إّن الق��ة األساس�ة في ��ابي ال��جاني )٢(ب�� اللغة العاد�ة ولغة الف� ال�ي تّ��� �ال�ع��ة

عاد� ل(أس�ار ال�الغة) و(دالئل اإلع�از) هي ال�ف�قة ب�� م����ات ال�الم، ب�ءًا م� ال�الم ا

ح�ى ال�الم الُ�عِ�� ل�ل� ال ع�� أن ت��ن ق��ة (إع�از الق�آن) الق��ة األهّ� ال�ي شغل� 

�ال ال��جاني، ف��أ ب���ی� الف�ارق ب�� ال�ع� وال�الم العاد�، "فه�ا ی����ان إلى م�ال اللغة، 

���� م ول��� اللغة إال م���عة م� الق�ان�� ال�ضع�ة، س�اًء على م���� ال�ف�دات، أن على

ال�����، ول��� األلفا� إال دوال على ال�عاني ال��ئ�ة ال�ف�دة، وال ت���� دالل�ها ال�املة، 

وم� ث� ال ت���� ف�اح�ها أو بالغ�ها، إال إذا دخل� في عالقات ت�����ة مع غ��ها م� 

األلفا�، ول�� شع�� هل �ان� األلفا� إال م� أجل ال�عاني؟ وهل هي إال خ�م لها وم�ّ�فة 

  .)٣(على ح��ها؟ أو ل��� هي س�ات لها، وأوضاعا ق� ُوِضع� ل��ّل عل�ها؟"

و�ال��� إلى ال��روث ال�ع�� الق��� م� ال�اهلي وما �ع�ه، ن��ه حافال �ال�الغة والف��ة، 

ت��ُّ على وعي الق�ماء �ال�اجة إلى ��� الق�ال� ال�اه�ة في اللغة ال�ع��ة، م�قق�� ال��وج 

ال�ق�قي للغة وع� مع�ار ال�ع� ال�� �قابل لغة ال��� ال�ال� ع�� ع� ح�ود االس�ع�ال 

                                                           

��اه� ف��ة في لغة ال�ع� الع��ي ال��ی�، م���رات ات�اد ال�ّ�اب  عالء ال�ی� رم�ان ال���: )١(

 .١٤٤، ص١٩٩٦الع�ب، 

، ١٩٨٤م��� ع�� ال��ل�: ج�ل�ة اإلف�اد وال����� في ال�ق� الع��ي الق���، م���ة ال���ة ال��ی�ة،  )٢(

 .٣٩ص

 .٤١٧ع�� القاه� ال��جاني: دالئل اإلع�از، ص )٣(

 



)٢٩( 
 

ك�ه�. وال ب� م� اإلشارة إلى وج�د ت�ا�ه في ال����ات ال�ي أ�لقها الق�ماء على اس�ع�ال 

ال�الغة، وال��ّ��ات ال��ادفة لالن��اح ال�ق� ال��ی�، �ق�ل اب� جّ�ي: "و�ن�ا �قع ال��از و�ع�ل 

ثالثة، وهي االت�اع وال����� وال����ه، فإن ع�م ه�ه األوصاف �ان  إل�ه ع� ال�ق�قة ل�عانٍ 

  .)١(ال�ق�قة ال�ّ�ة"

فإذا �ان ال�عي لل�ف��� ب�� ال������� العاد� والف�ي في ال�الم ع�� الق�ماء، ق� وصل 

إلى ه�ه ال�رجة ف�ا ال��ی� ال�� أضافه ال���ث�ن له�ا مفه�م ل�ّ��� �ال��اثة ول���ح س�ة 

لل�ق� ال��ی�؟ إن ما جاء �ه ��ه� م� ت�ض�ح لل���لح �أنه خ�ق لقان�ن اللغة مالزمة 

وخ�وج ع� ال�ع�ار، ه� ما جاء �ه ال��جاني وغ��ه م� الق�ماء، والف�ق �ال����ة م� ع�ول 

وات�اع إلى ان��اح وان��اف ل�� ف�قا ج�ه��ا ��ّ� صل� ال��ض�ع، ل�� ���� الق�ل إن 

�ال�راسة وال�ق� ���ه��ة أك�� ت��را وأك�� ات�اعا وش��ال، وق�  �لحال���ث�� ت�اول�ا ه�ا ال��

  حاول ال�ق� ال��ی� أن ی�رس ج�ئ�اته أك�� دقة، ل��ل�ر ال��رة ال�اض�ة له�ا ال�فه�م.

، وج�نا أن ما )٢(فإذا تأمل�ا ما أشار إل�ه أص�اب االن��اح، وخ��صا ر�فات�� و��ه�

 ئ�ات د� س�س�� ال�ي ب�أها �ال����� ب�� اللغة وال�الم،أشاروا إل�ه ی�ت�� على واح�ة م� ث�ا

ال�ي ت���ل ف��ا ه� س�اقي واس���الي، فال��اقي ی�عل� ���ق قان�ن ال�الم فه� ان��اف ی�� 

ف� قان�ن و –على ال����� الف�د�، أما االس���الي فه� ����عي الغ�اب، ��ع�ى أن اللف�ة 

، م� ه�ا �ان� القاف�ة وال��ف وال�ق��� )٣(ودالل�ات����� �ل ما ی�عل� بها ص�ت�ا  -ال��اعي

وال�أخ�� �ل ذل� ی�خل في إ�ار االن��اح ال��اقي، أما االن��اح االس���الي فه� ی��ّ�ل في 

االس�عارة، و��ه� ��علها ذات م�انة رف�عة ورئ��ة، ف��ا ی�� في االن��اح ال��اقي �اه�ة 

�ان عل� االن��اح ال ی��اوزان عل�ي ال�عاني ثان��ة، وم� ال�اضح أن ه�ی� الل�ن�� م� أل
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)٣٠( 
 

وال��ان، فاألول االن��اح ف�ه س�اقي، وال�اني اس���الي، وق� بلغ ال��� األسل��ي م�لغه م��اوزا 

  ال�رس ال�الغي، وت�ّ�ل إلى عل� (االن��احات اللغ��ة) له مق�الته ومفه�ماته.

ي للع�ول وال��سع واالت�اع. ففعّ�ف عل�اء الع���ة االن��اح في �ل ال�ع�ى ال�فه�مي 

ال��� ن�� الع�ول م���ال في ال�ق��� وال�أخ�� وال��ف، ون��ه في ال��ف ���اب ال���� ��ا 

��ا�� �ه ال��ن� أو الع��، أو م�ا��ة ال�ف�د ��ا ��ا�� �ه ال��ع، وفي ال�الغة ن��ه 

  في ال���ع وال��ان وال�عاني.

، ت�ّ�ث ف�ه )١(سّ�اه "�اب ش�اعة الع���ة" ففي ��اب (ال��ائ�) عق� اب� ج�ي ف�ال

ع� الع�ول في ال��ف، وال�ق��� وال�أخ��، وما إلى ذل�، �ق�ل: "إن�ا �قع ال��از و�ع�ل إل�ه 

ع� ال�ق�قة ل�عان ثالثة، وهي: االت�اع، وال�����، وال����ه، فإن ع�م ه�ه األوصاف �ان� 

  )٢(ال�ق�قة ال�ّ�ة"

، وصّ�ح �ه ال��جاني في "دالئل )٣(في "ال��ى ال�اني"وأورد ال��اد� م��لح الع�ول 

اإلع�از"، �ق�ل: "و�ل ما �ان ف�ه على ال��لة م�از وات�اع وع�ول �اللف� ع� ال�اه�، ف�ا 

م� ض�ب م� ه�ه ال��وب إال وه� إذا وقع على ال��اب وعلى ما ی��غي أوج� الف�ل 

. وق� ورد ال��سع ع�� )٥(��ا�ه الع��ة، و��ل� ت�ّ�ث اب� رش�� ع� االت�اع في )٤(وال���ة"

اب� األث�� على ض����، أح�ه�ا ی�د على وجه اإلضافة، واآلخ� ی�د على غ�� وجه 

  .)٦(اإلضافة
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  أن�اعه

ت�ت�� الع�ل�ة اإلب�اع�ة على ثالثة ع�اص� أساس�ة: ال�� وال���ع وال��لقي، و�ل م� 

اإلب�اعي، وتأد�ة ال���فة ال��ص�ل�ة ه�ه الع�اص� ی�د� و��ف�ه ل��مة اله�ف م� الع�ل 

لألدب، إذ ���� ال�اع� ����ق�ه ال�اصة، و���ف عّ�ا ب�اخله م��ع��ا ����ونه اللغ�� 

وُم��فا الع�اص� اللغ��ة ل��مة ق�ا�اه، و�ال�الي ���ج ال�� ���له ال���د ل���اوله ال��لقي 

�لقي ال����ن وال��ل، ف���� ال��ال�ق� وال��ل�ل م�اوال ال��ف ع� ج�ال�ات الع�ل م� ناح�ة 

أسل��ه ال�اص في ال��ل�ل وت��ی� مع�ى ال��اب "وه�ا ���� ال����� ب�� م������ م� 

ال�ع�ى، فال�� �ع�ه واضح جلي �ق�م نف�ه للقار� دون أن ت�د مع�الت ت�قف الفه� أو 

ار�ا ال �ت��ح ج�اح ال��لقي، ولعل ه�ا ی���� على ال�� إن �ان ����ا، وق� ���ن ن�ا مع

ت��ع� ف�ه اللغة ع� أ�عادها ال�ع���ة، وال ت��ى ال��اك�� ف�ه ب�اء م��احا، و�ن�ا ���� الفعل إلى 

فاعله ال�ق�قي، ف��ه� ال�� خال�ا م� أ� ان��اف ع� ال�ع�ار، وم�ل ه�ا ال ���اج إلى 

ال�قاد  ع�تأو�ل، وال ����عي م� القار� أن ی�جهه إلى داللة أ�ع� م� ال�اللة ال�ي س�اها �

ال�عاص��� ب�رجة ال�ف� لل��ا�ة، وه�ا ما ����ه ه��ش �ال�ع�ى وه� ال�ع�ى ال��ج�د في 

  .)١(ال�� وال�� وضعه ال��لف ف�ه"

أما ال�ع� اآلخ� فه� ما سّ�اه ه��ش �ال�غ�� وه� ال�ق�� ال�� ن��ُّ ال�� �ه، فق� جعل 

�ت��ا ، في ح�� جعل ال�غ�� مه��ش ال�ع�ى م��أ م�ت��ا �ال��ات واالس�ق�ار في ال�ف���

  .)٢(�ال�غ���

واللغة هي أك�� األن��ة تعق��ا، وت���ن م� إشارات ال ب� م� اس�ع�الها في ع�ل�ة ال��اصل 

ب�� األف�اد وذل� م� االق��اد في ال�ق� و���� ت��ی�ها �أنها ن�اج اج��اعي واٍع ی��ّ�ن م� 
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فه�اك ف�ق ب�� ال�ال وال��ل�ل ال�ه�ي وال��جع داٍل وم�ل�ٍل ���الن مفه�ما غ�� اإلشارة ذاتها، 

  .)١(ال�اد�

واللغة ع�� س�س�� "م���عة م� اإلشارات ی�ت�� �ع�ها �ال�ع� اآلخ� ب�سا�ة عالمات 

م��دة أصال ت�ق�� إلى ن�ع��: عالمات مفارقة على ال���ر ال���ي، وعالمات ت�اق� على 

  .)٢(ال����� االس���الي"

األدب�ة هي م���عة العالمات ال�ي ی��غي تف���ها للع��ر على  ك�ا ی�� �ارت "أن اللغة

ال�� ال���ي أ� ال��ل�ل �اع��ار أن العالمة م�ّ��ة م� دال وم�ل�ل، وأن ع�ل ال�اق� ه� أن 

ی�فع ال��ل�الت إلى ال�راء ���رة ال نهائ�ة، و��� أن ال�ق� ه� ع�ل تف���� ل�� ما، م� 

  .)٣(أجل اك��اف مع�اه الع���"

 ب� ل�ا م� ت��ان �ع� ال���ل�ات ال�ي ��� ال�ع��� بها ع�� عل�اء الل�ان في ح�ی�ه� وال

ع� العالقات اللغ��ة، "فال�ال وال��ل�ل وال�اللة م� أه� ال�فاه�� ال�ي قام� عل�ها ن���ات 

الل�ان�ات العامة، فاللغة م���عة عالمات والعالمة ما ُی�رك �ال�� رؤ�ة أو س�اعا أو ل��ا 

، والعالمة الل�ان�ة شيء م��� م� م�ه� ح�ي -راك ال�� له ُی�رك �ه شيء غ��هو�إد–

ت�ر�ه الع�� ��ا�ة وُ��ر�ه ال��اع ملف��ا و���ى ال�ال وم�ه� م��د ه� ال����ر ال�ه�ي 

 أذهان�ا في لوال��ل�  ال�ال ف�ها �ق��ن  ال�ي والع�ل�ة ال�� ی�ل�ا عل�ه ذاك ال�ال و���ى ال��ل�ل،

س�س�� على االل��ام القائ� ب�� ال�ال وال��ل�ل ح�ى ش�هه�ا ب�جهي  ألحّ  وق� ،ال�اللة ت��ى

 -�اع��اره أص�اتا أو إ��اءات أو ح��ات أو ص�را م���سة–، "إذ ی��رج ال�ال )٤(ورقة واح�ة"
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ب�صفه ف��ة أو م���نا أو مع�ى أو –على أح�ه�ا ت�� ال��ام ال�اد�، ب���ا ی��رج ال��ل�ل 

  .)١(ال�جه اآلخ� ت�� ال��ام ال�ه�ي"على  -م���� 

أما في ما ��� ���عة العالقة ب�� ال�ال وال��ل�ل ف��� س�س�� "إنها عالقة اع��ا��ة إذ 

ال یّ��� أ� دال ���ل�له ��قا الق��اء م��قي، ول�� م� دال في ارت�ا�ه ���ل�له �أولى م� 

  .)٢(أ� (آخ�)  �ان ���� أن �ق�م ب�له"

وج�د ارت�ا� ثاب� ب�� ال�ال وال��ل�ل، إذ إن اإلشارات تع�م س�ا�ة  ك�ا ی�ف� �ارت ف��ة

ل�غ�� ال��ل�الت إل�ها، ف����� معها وت��ح ج��عا دواال أخ�� ثان��ة ل��ل� إل�ها م�ل�الت 

م���ة. وه�ا ما ح�ر ال�ل�ة وجعلها إشارة ح�ة وحالة ح��ر؛ ألنها م�ج�دة أمام�ا. و�ال�قابل 

ة الغ�اب؛ ألنه �ع��� على ذه� ال��لقي إلح�اره إلى دن�ا اإلشارة، وه�ه فإن ال��ل�ل ��ّ�ل حال

وألن  قة و�ق��ها ی�� ال�ال وال��ل�ل،العالقة ال ت��أ إال �فعل ال��لقي ال�� ی�ّس� ه�ه العال

ب�� دال حاض� (ه� ال�ل�ة) وم�ل�ل غائ� (ه� ال��رة ال�ه��ة)، فإن ال��ل�ل ال�لة تق�م 

ل، و�����ل أن ن���ر م�ل�ال دون دال؛ ألنه الع�م ال�� مع�اه ���ح عالة على ال�ا

  .)٣(الالم���ر، وم� ه�ا صار ال�ج�د اللف�ي ه� األساس لل���ر ال�ه�ي

ف��اع�ا سل�لة أص�ات مع��ة ��ّ�د ل�ا ال�ال ث� إّن ذل� ال�ال ���ل�ا على ُم��ّ�ر قائ� 

ه؛ ه�ا ال��ل�ل ���ل�ا على ما ه� ص�رت في م��ون�ا ال�ه�ي وذل� الُ���ّ�ر ه� ال��ل�ل، ث� إنّ 

أ� على ال�يء ال��ج�د فعال في العال� ال�ارجي ال����س أو ال��الي، وذل� ال��ج�د فعال 

  .)٤(ه� ما ��ّ�ى �ال��جع

و��� ��ه� أن العالقة ب�� ال�ال وال��ل�ل اع��ا��ة أ� أنها حاصلة ع� اتفاق وت�اصل، 

ال�ها في ال��� فق� ول�� ن��ها ع� مع�ى فل� أن فق� ذه� إلى "أن ن�� ال��وف ه� ت� 
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؛ أ� أن )١(واضع اللغة �ان ق� قال: ر�� م�ان ض�ب. ل�ا �ان في ذل� ما ی�د� إلى ف�اد"

اللغة ن�اما ی��عه ال���ل� ال ���ج ع� أوضاعه �ق�م على مع�فة الُ��ى ال���لفة في ال����� 

  ال�� ُی�رج ف�ه ال���ل�.

، م��ّ�ثا ع� ال�ع�، وم�� تعامل ال�اس معه، ح�� اإلع�اب وفي ه�ا �ق�ل جان ��ه�

ورس� قان�نه، فه� �ال���ة لل����ة م��ر ح��ة، �ق�ل: "لق� ن�� ال�اس م�� الق�م إلى ال�ع� 

ب�صفه ی���عا م��فقا �ال���ة وال��عة واإل��اء وح�� �ع�ق� ال��لق�ن أنه� اس��ف�وا معاني ال�� 

� ع�� ال��ّ�� ل�ف���ه �أتي غ��ه�، و���� تل� ال���ص و����لودالالته و�اقاته ال��الّ�ة 

م�ها ما ل� ی�لغه ال�ا�ق�ن م�ا ی�قى في ال�� ی���عا دائ� الع�اء، ف����� ح��ة ال��اول معه 

م��اوزة ال�م� وقادرة على تف��� دالالته وم���ة تأو�الت ج�ی�ة على ی� �ّلِ ج�ل ما خ��ت 

  .)٢(ة ال�أو�ل�ة آل�ة ال ت��هي"على �ال سا�ق�ه� ف���ح الع�ل�

  االن��اح اإلس�اد� .١

وأق�� �ه االن��اح ال�� ���ث ب�� ال���� وال���� إل�ه، و���ن في ال��لة الفعل�ة ب�� 

الفعل وفاعله (أو ال�فع�ل �ه إن �ان الفعل م�ع��ا) وفي ال��لة األس��ة ب�� ال����أ وال���، 

قات م��دة، إذ إنه في �ل ع�ارة اس�اد�ة ی��غي إذ ت���ن ال��لة م� �ل�ات ت��� ب��ها عال

أن ���ن ال���� مالئ�ا لل���� إل�ه، "واإلس�اد في ال�ق�قة ل�� إال واح�ًا م� ال��ائف ال����ة 

  .)٣(ال�ي ���� أن ت�غلها وح�ة �الم�ة"

العالقات اإلس�اد�ة ب�� ال�ف�دات ن�عا م� ال��ان� واالن��ام ب�� ع�اص�  ت�ق�إن 

فال����أ ���اج إلى خ�� ی�ّض�ه و��الءم معه في ال�اللة؛ أ� "��ق� ن�عا م� العالمة  ال�����،
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، وه�ا )١(الع�فّ�ة االع��اد�ة القائ�ة في لغة ما ب�� مف�دة معّ��ة ومف�دات أخ�� في ال�����"

ما ��ّ�ى �ال��اح�ات ال�ع��ّ�ة؛ فال�ف�دة اللغ��ة ال ت��اح� مع �ل مف�دات اللغة األخ��، 

مع مف�دات م� ن�ٍع معّ�� وه�ه ال��اح�ات ت��ح ج�ءًا مه�ا م� مع�ى ال�ل�ة في ال���  بل

، ف����� ه�ه ال�ف�دات ال���اح�ة صفة االن��ام وال���عة فال ت��و غ���ة على )٢(ال�����ي

ال��لقي ع�� اق��ان �ع�ها مع �ع�ها اآلخ� في ال��اق؛ ألنها ت��ن قابلة للفه�، في ح�� 

ل��ع�� عل��ا ت�ج�ه ال�� وتأو�له إذا انق�ع� عالقة اإلس�اد أو ال�الءمة ب�� "���ح م� ا

. فه�ا ن�� أن ال�ف�دات ت��ادل في أماك�ها، وت�غ�� ال��ل في )٣(الع�اص� ال�ي ت��ل ال�����"

ت����ها، وت�الف ب�ل� القاع�ة ال����ة؛ إال أنها ال ُتْ�ِ�ُث اخ�الًال في لغ�ها، بل إنها ت��ُ� م� 

  �ال��ها، وت�اعُ� على اإلث�اِت �أن لغ�ها م�نة في ال�عامل مع ال��اه� ال�ع��ة.ج

وه�ا االنق�اع أو االب�عاد ال�� ���ث ب�� ��في ال��رة أو ال��لة ه� ما ��ّ�ى ان��احا 

، وُ�عّ� ال�� ال�� ��ق� أك�� ق�را م� ع�م ال�الءمة أو عالقة )٤(و���ن "خ�قا لقان�ن اللغة"

أك�� ال���ص ال�ي تّ��� �ال�ع�سة إذ ی��ل� م� ال��لقي ال��� عّ�ا وراء ال�� ال��اف� م� 

  �عالقاته غ�� ال�أل�فة ب�� ال�ف�دات.

، )٥("إن عالقات ال��اح�ات اللف��ة تق�م في جان� رئ�� م�ها على الع�ف اللغ��"

��لقي أن لفال�ف�دات ال�ع���ة ال ت�ا�ع في ال��ل ع��ائ�ا؛ بل تق�م ب��ها عالقات ���� ل

ی��قعها م��قا على أساس الع�ف اللغ��، ل�ل� على ال��لقي ع��ما �ق�أ مف�دة مع��ة أن ی��قع 

ال�ي تل�ها وت�ت�� بها دالل�ا وف� ال��اق، ل�� إن ت�قق� (ال�فاجأة) و�ان� ال�ف�دات �ع��ة 

�ف�دات لفي ال�اللة �ل ال�ع�، ف���ن ان��احا في ال��اح�ات ال�ع���ة وفي العالقة ب�� ا
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اللغ��ة، و�ه�ا ت��ق� و��فة االن��اح ال�ي أك�تها ال�راسات األسل���ة وهي (ال�فاجأة) وال�ق��د 

بها إح�اث ه�ة غ�� م��قعة ع�� ال��لقي، فال��لقي ه� م� ی�ّجه ال�� و��ّلل عالقاته و���� 

ه إلى م��أ و أغ�اره ف���ف ع� ج�ال�ات األسل�ب ف�ه، و������ �اك���ن م�ل�ل ال�فاجأة ف�ع� 

  .)١(ت�امل األض�اد و�ق�ر أن ال�فاجأة األسل���ة هي "ت�ّل� الالم���� م� ال�����"

ه�ا ال��ع م� االن��اح م�ج�د ����ة في شع� م�ارك العام��، ول���ا س�أخ� �ع�ًا م�ها 

�ال�راسة؛ إذ ال ��ع�ا ال��ال �اإلسهاب وال��� وذ�� ج��ع الق�ائ� ال�ي ت��ل ه�ه ال�اه�ة 

  ألسل���ة.ا

، وهي في �٢٠١٤ق�ل في إح�� ق�ائ�ه ال�ي ن��ها ��ف��ه على (الف����ك) عام 

  م���� �عّ�ه ال�اع� لل���:

 ِعْ�َ� ُت��ِم الَه��ِع األخ��ِ 

 ِمَ� الل�ل 

  َیَ�َ�اَءُب ف�ُ� َم�یَ��ي

 الَ�ْ��ِ  ِزْن�ِ  على الَغاِفَ�ةِ 

ع��ة �� �ال��ا�ئ ال�مل�ة، ال�ه�ا ی���ث ال�اع� ع� م�ی��ه (ال���)، وهي ساحل�ة ت�

ع� ال��ال وم�ا�� ال���، ع�� الل�ل س��عا ما ��ل� اإلن�ان إلى ال��م، وغال�ا ما ����ق� 

  �أنه تأخ� ع� م�ع�ه.و ، ف���و هق�ل الف��، ی���� ب�وغَ 

الل�ل وال�هار، على أنه�ا �ق�مان �الفعل م�  ب��في ه�ه الق���ة جّ�� ال�اع� ما ی�اه 

دُه: ع�� ال�� أو الل��ة األخ��ة ب�� ا، ف�ل�ة (ُت��م) تع�ي: ال�� وال��ود. ف�� ذات نف�ه�ا

  الل�ل وال�هار، ���ج الف�� في ه�ه ال��ی�ة ��ل ��ء.
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�� ت��م (عوه� ال���� إل�ه  � ال��ف�ق�ف�ضح، ااالن��اح االس�اد� في ه�ه الق���ة و 

�ا جاء ه(ی��اءب ف�ُ� م�ی��ي)، ال���� اله��ع األخ��، م� الل�ل) ، على الفعل والفاعل وه� 

لغ�ض أراده ال�اع� وه� ال����� إلى ال����؛ وذل� ب����� ال���� إل�ه ما ��ّ�ق إلى ال���� 

فـ (ع�� ت��م اله��ع األخ��، م� الل�ل)  ی���ق ال��لقي إلى ما �ع�ه، ف��د إلى ذه�ه س�ال: 

اؤب ف�� م�ی��ي)، ضّ�� ال�اع� ماذا ���ث في ه�ا ال�ق�؟ ع��ها ���� ال�اع�: (ی��

الف�َ� صفة إن�ان�ة شع�ر�ة وهي ال��اؤب، وه�ا ان��اح ب�� الفعل والفاعل، وه�ا ال��ع م� 

ت�اح� األلفا� ال�ع���ة غ�� مق��ل في ال��اب اللغ�� العاد�، ل�ل� ن�� أنف��ا أما 

م �ه، ب���ا �ق� إش�ال�ة في ال�����، أوال الفعل (ی��اؤب) فعل ح��ي ���ل�م وج�د ش�� 

الفاعل (الف��) وه� غ�� مل�م �ق�ام ه�ا الفعل ال���ي (ال��اؤب)، ل�ل� م� غ�� ال�ق��ل لغ��ا 

ال��اح� ال�ع��ي ب�� (الف��/ ال��اؤب)، و�ه�ا ن��ن أمام ان��اح في العالقة االس�اد�ة ب�� 

�� و�أنه س��ق� الفالفعل والفاعل. وال�اللة ه�ا ت��� ف��ا ���ه ال�اع� م� ��ل لل�ل ح�ى ا

  إن�ان م� ن�م ���ل.

ث� ���ل واصفا م�ی��ه ال��� �ق�له: (الغاف�ة على َزْن� ال���)، وه�ا ی�عّ�� االن��اح ���ل 

  أك��، ح�� ن�� ان��اح�� آخ��� في الق���ة ��ق�ع واح�:

  ال��ی�ة = غاف�ة.

  ال��� = له زْن�.

(ال��ی�ة) ال�ي صّ�ح بها في م�لع الق���ة  ، تع�د إلى)١((الغاف�ة) معّ�فة بـ (ال) العه��ة 

  �ق�له: (ی��اؤب ف�� م�ی��ي).

ف�فة (الغاف�ة) أع�ى داللة أك�� دّقة ع� ال��ء ال�� ��اب�ه اإلن�ان في ه�ه ال��ی�ة م� 

��ل الل�ل، وتأخ� �ل�ع الف��، وال��اح�ة ال�ع���ة �أن (ال��ی�ة غاف�ة) ال ی��اءم مع 
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ال���� ه�ا (غاف�ة)، وه� ی�فاعل مع ال�ائ�ات �اإلن�ان وال���ان، ال��اب اللغ�� العاد�، ف

ول�� له عالقة �ال��ن وال��ادات، وال���� إله (ال��ی�ة) وال��ی�ة �ع���ها اله�وء وال��ضاء 

وال �قاُل ع�ها غاف�ة أو م���ق�ة، فه�ا ان��اٌح اس�اد� آخ� في ال��اح�ات الع���ة الغ�� 

  لعاد�.مق��لة �ال��اب اللغ�� ا

ه�ه ال��ی�ة الغاف�ة (على زْن� ال���) ه�ا ی�عّ�� االن��اح ���ل أوسع ل��ل إلى داللة 

ي (زْن�/ �ل�� ال�� م� خالله، ح�� ����� االن��اح االس�اد� في ال��اح�ة ال�ع���ة، ب��

ال���) فال�ن� إن�ا ه� ��فان "ال�� یلي اإلبهام ه� ال��ع، و��ف ال�ن� ال�� یلي ال���� 

س�ع، وال�سغ م���ع ال�ن�ی� وم� ع��ه�ا تق�ع ی� ال�ارق. وال�ن� م�صل ��ف ال�راع في ك� 

فه� ال ی��اءم مع ال��� ا�القا؛ و�ن�ا على ج�ٍء م�  )١(ال�ف وه�ا زن�ان: ال��ع وال��س�ع."

  ال�راع.

ل�ل� ن�� أن ال��اح�ة ال�ع���ة ب�� ال��اف (زن�) وال��اف إل�ه (ال���) ال ت��اف� 

��اب اللغ�� العاد�؛ و�ن�ا األصل أن نق�ل: على زن� ال�جل، أو على شا�ئ ال���. مع ال

وه�ا ب�وره ُی�ّ�� ال�اللة ال�ي أرادها ال�اع� م� خالل ه�ا االن��اح اإلس�اد� واالن��احات 

  ال�ا�قة �لها.

ال�اللة م� ه�ا ال�� به�ه االن��احات اإلس�اد�ة ال��ع�دة، ه� ت���� ما ���ث لل�اع� 

نف�ه به�ا القال� االدبي، ففي ال�ق�قة ل�� الف�� م� ی��اءب ���� ��ل ان��اره �أن ی��هي 

الل�ل؛ و�ن�ا ال�اع� ه� م� ان��� �ل�ع الف�� ���ال، إلى درجة أنه ب�أ �ال��اؤب ن���ة 

  االن��ار ال���ل ع�� ال�� الفاصل ب�� الل�ل والف��.
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ن��ه في م���عة أخ�� م� ق�ائ�ه، م�ها ه�ه وم�ل ه�ا ال��ع م� االن��احات اإلس�اد�ة، 

، �عّ�ه ٢٠١٤وهي ف�ي م���� ف������ات الق���ة ال�ي ی��ّ�ث ف�ها ع� فق�ان الع�ل، 

  �ق�ل:ال�اع� لل���، 

  على س��ِ� الُ�ْ�ِس الُ�َ��اَرثِ 

  ج�ًال إث� آخ�

  ال���امي األ��اف

  م� ال�اء إلى ال�اء

  ثّ�ة �ائ� شف�ف ون��ه

  اس�ه الع�ل

  ا �األم� م�ته..أعل�� 

م� ال�اضح في ه�ه الق���ة ی���ث ال�اع� ع� فق�ان الع�ل، ل�ل� ن�� أنه اس�ع�ل 

الع�ی� م� ال�ل�ات ال�ي ت�ل على الغ�اب األب�� وال��مان واألل�: (س���، ال��س، ال���ارث، 

ال�ح�ل  ةاألم�، م�ته). إذا ما أت��ا إلى ت�ل�ل دالالت ه�ه ال�ل�ات، فإنها ت�صل�ا إلى آل�ّ 

  ال��ئ للع�ل.

فاالس�لقاء على ال����، وم� ثّ� ی��أ ال�أس وال��س ی�بُّ على القل� والف��، أما ال���ارث 

وفي  واإلرث ق� ���ن ماال، : وت��ن ��ع�ى "ورث فالٌن أ�اه...ث)رِ فهي م� م��قاِت الفعل (وَ 

وم� نفه�  .)١(ث�ن العل�..."معاش� األن��اء ال ُی�ّرُث�ن ما ت���ا م� مال فه� ص�قة؛ و�ن�ا ُی�ر 

أن ال�رث ال ���ن في ال�ال فق�؛ و�ن�ا ���ن في ج�ان� م�ع�دة، وه�ا اس�ع�ل ال�اع� ما 

أما األم�: إن �ان� مع�فة �أل ُی��ارث في ال�ان� ال�ع���، وه� أل� نف�ي اس�ه ال��س. 
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فاس�ع�ال ال���ة  )١(ال�ع��� فهي ن��ة، و�ن �ان� غ�� مع�فة �أل ال�ع��� (أم�) فهي مع�فة

  ه�ال الع�ل إلى درجة أنه� ال �ع�ف�ن م�ى �ان م�ته.إ داللة على 

االن��اح االس�اد� ه�ا ���� في ال��اح�ات ال�ع���ة، إذ جعل لل��ِس س���ا ی�اُم عل�ه، 

 و ال��س شيء مع��� ال ِحّ�ي، ب���ا ال���� شيء ِح�ي وما ���ن عل�ه م� ال����سات،

ل��اب اللغ�� ال�عه�د، (س��� ال��س) ف�� ال�عه�د أن �قال (س��� فه�ا ال ی��اس� مع ا

ز��) أو (س��� الغ�فة) أو (س��� ال��فى) وه��ا... فه�ه م�اح�ة مع���ة غ�� م��افقة، 

وعل�ه فه�ا ُ�عّ� ان��احا إس�اد�ا في ال��اح�ات ال�ع���ة، وه�ا له داللة س�أتي إلى ذ��ها في 

  آخ� ال��ل�ل.

ه�ا، ق� ت�ارث�ه األج�ال واألم�، على ام��اد م�احلها، وه�ا ما أراده في ال�ق�ع س��� ال��س 

  ال�اني:

  ج�ال إث� آخ�

  م� ال�اء إلى ال�اء..

�ع�ها �أتي إلى ذ�� �ائ� نائ� على س��� ال��س، هل ه�ا ال�ائ� م� ال��� أم م� 

� �غ�� تأو�ل أو ال��ادات أم م� عال� آخ�! ��ع�ى أدّق أه� م� ال����سات فع�ف�ا م� ه

  رج�ع إلى �اه�ة االن��احات، ح�� �ق�ل في ال�ق�ع األخ��:

  ثّ�ة �ائ� شف�ف ون��ه

  اس�ه الع�ل

  أعل��ا �األم� م�ته..

(ثّ�ة �ائ� شف�ف ون��ه) ه�اك �ائ� م� س�اته ال�ض�ح، وال��اهة. (اس�ه الع�ل) ال�ائ� 

ال�ف�ف وال���ه ه� الع�ل! ه�ا ان��اح إس�اد�، ول�� ل�� �ال���قة ال�عه�دة، ���� تأتي 
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ال�ف�دتان الغ�� م��اح���� مع���ا معا؛ و�ن�ا في ج�ل���، األولى �لها دخل� في االن��اح، 

��ل�ة واح�ة وهي (الع�ل). فل� �ان ال�� م�ال (ثّ�ة �ائ� شف�ف ون��ه/ اس�ه ز��) وال�ان�ة 

الس�قام ال�ع�ى، وات��� ال�اللة، وت��ن ب�ل� ق� خ�ج� ع� أ� ��اه� أسل���ة؛ إال أن 

ورودها في ال�� به�ا ال��ل (اس�ه الع�ل)، ت�فع القار� إلى ت�ل�لها وف� ال��اهج ال�ق��ة 

ل� �اه�ة أسل���ة، ل��نها شّ�ل� ان��احا إس�اد�ا واض�ا، فال��اح�ة ال��ی�ة، ف���ن ب�

ال�ع���ة ب�� الع�ل ووصفه �أنه �ائ� شف�ف ون��ه، وه� ال�ائ� ال�� �ان راق�ا على (س��� 

ال��س ال���ارث) وما ُی�ِلُل �أنه الع�ل، ن�� ال�ح�ة األخ��ة م� ال�� (أعل��ا �األم� م�ته)، 

�� أول الق���ة وآخ�ها، ون�� أ��ا أن االن��اح اإلس�اد� له دور مه� أ� الع�ل! فه�ا ر�� ب

في ر�� ج��ع وح�ات الق���ة مع �ع�ها، ���� م� ال�ع� االس�غ�اء ع� أ� وح�ة م�ها؛ 

فاالن��اح في أول الق���ة وفي وس�ها وفي آخ�ها، شّ�ل حلقة م�عْ� �ل وح�ة م� ال��وج 

ذاتها دورا وأه��ة ل�ج�دها داخل ال�� س�اًء أكان م�  ع� ال�� أوال، وأع�ْ� �ل وح�ٍة ���ّ 

  ح�� ال�اللة أم م� ح�� ال���ى. 

إذن فال�اللة م� ه�ا ال�� �ان��احاته اإلس�اد�ة ال����رة، ه� ال�ق�ف أمام ال�أساة ال�ي 

تعان�ها شع�ب األرض ال��عاق�، فهي تع�� ال��س ق�ونا ع�ی�ة؛ وذل� ���� فق�ان الع�ل 

  ه�ه ال����ة ال���ام�ة األ��اف. الع�الة على

ما ت�ال ن��ص م�ارك العام�� زاخ�ة �االن��احات اإلس�اد�ة، و���اءاتها ال�الل�ة، ف�� 

ذل� ما ی���ه في ه�ا ال�ق�ع، م��ّ�ثا ع� ال�وح وما ت�اتُج إل�ه ل�ي تع�� ال�احة ال�ي ی��ّ�اها 

  ال���، ی��� ذل� في قال� أدبي، ف�ق�ل:

 ِعَ��اً  الُ��َّ  اْرَت�ِ 

  الَ�اب َعَ�َ�ةِ  اْجَ�َ�اِزكَ  َقْ�لَ 

 لل�وحِ  العَ�انَ  اْ�ِل� ُث�َّ 

 إراَدِتَها ِ�ِ�ْلءِ  ِل����َّهُ 
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  اللْ�َ�ةِ  ُ�َ�َ�انِ  في

 َ�ْ��و.. الَقْل�َ  وَدعِ 

)، وال�ال (ِعَ��ًا)، م� خالل  اب��أ ال�ح�ة األولى �فعل األم� (اْرَتِ�)، وال�فع�ل �ه (الُ��َّ

ن�� أج�اء الق���ة مفع�ة �ال����ة وال��ال، فاألم� (ِارت�) دال على ال��ا� ه�ه ال�ح�ة 

وال����ة، و (ال��/ الع��) مف�دات دالل�ها ال��ال، ل�� ال�� هل ه� رداء ی�ت��ه اإلن�ان؟ 

) شيء مع��� غ��  فعل األم� (اْرَتِ�) فعل خاص �ال��اب، وه� شيء م���س، و (الُ��َّ

ه�ا ، ف)اْرَت�ِ (لغ�� ال�عه�د ال ی��اح� مع���ا مع فعل األم� م���س، ف�ف� ال��اب ال

ان��اح اس�اد� أول في ال�ح�ة األولى؛ إال أن له�ا االن��اح داللة في ت�اك��ه، ف�عل ال�� 

كال�داء على ج�� اإلن�ان، ه� أعلى ال��اع� اإلن�ان�ة و�شهارا لل�عادة ال�ي ی���ي بها 

��ف حاله؟ إنه (ع��)، أس�� إلى ال�� ال�� ه� غ�� الُ�ِ��. ه�ا ال�� ال�� ی�ت��ه 

م���س، حالة الع�� ال�ي هي م���سة �ال��، وه�ا ال ی��اح�ان مع���ا، فق� ���ن 

(ال��� ع��ا) أو (ال�اس��� ع��ا) إال أن ال�� هي شيء آخ�، فه�ا ان��اح إس�اد� آخ� 

الق���ة، فاإلن�ان ���ج إلى  �ال�ح�ة األولى، وه�ا ما ی�ّضح و�عّ�� داللة ه�ه ال�ح�ة م�

العال� م����ا �ال�� ی���ه ب�� ال�اس �الع��، فه� ب�ل� �قّ�م لل��اة �ل معاني اإلن�ان�ة 

  ال�الم واألم� وال�ف�... وغ��ها.

  ِعَ��اً  الُ��َّ  اْرَت�ِ 

   الَ�اب َعَ�َ�ةِ  اْجَ�َ�اِزكَ  َقْ�لَ 

  لل�وحِ  العَ�انَ  اْ�ِل� ُث�َّ 

 العَ�انَ  ْ�ِل�ا إلى العال� ال�� ت�عى أن ف�ه ت��� ال�� وال�الم، (ُث�َّ كل ه�ا ق�ل أن ت��ج 

لل�وِح) ه�ه ال�وح �ع�ما أص��� م����ًة �ال��، معّ��ة ����ه، ا�ل� لها الع�ان، والعَ�اَن ه� 

  .)١(ال��ل
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وم� ال�اضح أن ال��اد في ال�� هي ��ع�ى ال��ّ�ة، فال��ل یُ�ّل على الق��، و�أن ه�ه 

ان� ُمْ�قلة ��يٍء ما، إال أن ام��اجها �الع�� وال�وح جعلها خف�فة ح�ى ت�اد ��ائ� ال�وح �

  ���� إلى ال��اء، وه�ا ما أراده ففي ال�ح�ت�� ال�ا�عة وال�ام�ة م� الق���ة:

  إراَدِتَها  ِ�ِ�ْلءِ  ِل����َّهُ 

  اللْ�َ�ةِ  ُ�َ�َ�انِ  في

  ..َ�ْ��و الَقْل�َ  وَدعِ 

، ه�اك ال��� م� ال��ّ�الت الفل�ف�ة ال�ي حاول� ال�ص�ل ال�وح هي م� م�ه�الت ال���

إلى ماهّ�ة ال�وح، إال أنها ل� ت�ف� ول� ُت�ف� إلى ال�ق�قة، وفي الق�آن ال���� �ق�ل الله تعالى: 

س�رة اإلس�اء: [ و��أل�ن� ع� ال�وح، قل ال�وح م� أم� ر�ي، وما أوت��� م� العل� إال قل�ال""

  .]٨٥اآل�ة 

ه�ا ��ائ� �ان مق��ا ث� أ�ل� له الع�ان إلى ه�ه ال��اة ل���ّ�ه ف�ها، فق� أس�� جعل ال�وح 

ال��ّ�ه إلى ال�وح، و�ن�ا ال���ه �أتي مع االن�ان أو مع �ائ� آخ�، ول�� مق�ونا مع ال�وح، وه�ا 

ان��اح إس�اد� في ال��اح�ة ال�ع���ة، ح�� إنه ال ی��اف� مع ال��اب اللغ�� العاد�، ث� 

) إذ ال��و ه� ل�� ج��ل �أتي م� ال��� أو ال�غ�ي ول�� م� َدِع الَقْلَ� َ�ْ��و..و قال: (

القل�، وه�ا ان��اح إس�اد� آخ� في ال��اح�ات ال�ع���ة، ف�� خالل ه�ه االن��احات 

ال���ال�ة ن�رك ال�اللة م� ه�ا ال��، خاصة أن االن��احات جاءت على ألفا� ت��ل معاني 

ة، ه� أن اإلن�ان �����ن�ه ���ل ال��� وال��ء في داخله وه�ا ی��ت� ال��ال وال�احة وال�ه�

على ال��ه� ال�ارجي له، فه� إذا جعل ال�� �الع��، وآتى روحه م� ت���اه م� ��ات�� 

ال��ال، ث� جعل م� قل�ه �ال��� أو �ال�غ�ي �قّ�م ال�الم والع�ف ال���ل للعال�، فه� ق� تغّل� 

�ف� ال���ة �أن أل��ها �ل معاني ال��ال ال�اخلي ف�ه� ذل� جلّ�ا به�ه اإلرادة على ن�وات ال

  ل�� عل�ه فق�؛ و�ن�ا ان��� ج�اله ال�اخلي إلى العال� ال�ارجي.



)٤٤( 
 

إن االن��اح اإلس�اد� في شع� م�ارك العام��، م�ج�د ���ل م�ّ�ف، فه� ل� �ق��� على 

�ات م�قّ�مة ، ال�ي ���ها ف�ال���ص ال�ع��ة الق���ة؛ بل له م� الق�ائ� ذات ال�ف� ال���ل

م� ب�ای�ه ال�ع��ة، ف�� ذل� ق���ة �ع��ان (ص�اح ف��وز�)، وهي ق���ة في م���� �عّ�ه 

  ال�اع� لل���، �ق�ل:

  ت���ق� ال�قاهي ه�ا ال��اح

  م�ّ��ا

  �اردًة أ��اف ال�ُّعاس

  �ف��اِن قه�ة

  وف��وز..

  ف���ال ال��س�قى

  حان�ًة ��هٍ� م� ُح�

  ال�ارحة..غاسلة ��اب�� 

  ه�اك

  ك�ِ� تق�ع�ی� ال���

  وح��ًة في زاو�ة

  غائ�ة في ��اب

  اس�ه ال�مل

  ت����� �أسا ص�اح�ا

  م� جعٍة �اردة

  وت�م�َ� لل���ِ 



)٤٥( 
 

  أن ����ا على ال�اولة..

  ب���ا على �ع�ِ 

  خ��ت��،

  خ��ت�ِ� فق�،

  ثّ�ة أص�قاء

  �����ن األرصفةِ 

  �أع�ٍ� زائغةٍ 

  ون��ات تائهة معلقة في الفارغ

  ���مف�

  ع� أحالمه� ال�ائعة..

  أما تل� ال�ادلة ال�ق�اء

  الهار�ة م� ح�وب ال�لقان

  فال ت�يء ته�� �غ�جٍ 

  ل���ٍن أكل ال���ُ 

  رأسه

  فارشًة خ�التها

  ح��ًا لل�غ�ات ال�ف��ة..

ی��و واض�ا أن االن��اح اإلس�اد� ب�أ �ه م�ارك العام�� في ال�� م�� ال�ق�ع األول، 

  �اإلن�ان ال�� ����ق� م� ن�مه، ح�� �ق�ل:ال�� جعل فغ�ه ال�قاهي 



)٤٦( 
 

  ت���ق� ال�قاهي ه�ا ال��اح

  م�ّ��ا

  �اردًة أ��اف ال�ُّعاس

  �ف��اِن قه�ة

  وف��وز..

ح�� ن�� ع�م االن��ام ال�ع��ي ب�� ال���� (ت���ق�) وال���� إل�ه (ال�قاهي)، ففي 

  األصل نق�ل م�ال: (تف�ح ال�قاهي)، وه�ا االن��اح األول في ال��.

ث� �����ُد م��ّ�ثا ع� ال�قاهي وما تفعله في ال�اس، فهي ت��د ال�عاس؛ ول�� ��ف؟ فق� 

�ف��ان قه�ة وص�ت ف��وز ی�حل ه�ا ال�عاس م��ودا، وت��ده ه�ه ال�قاهي، �أدات�� ه�ا 

  ف��ان قه�ة وف��وز.

ل��  يوه�ا ن�� االن��اح اإلس�اد� ال�اني، أن ه�ه ال�قاهي ت��د ال�عا� ب�ف�ها، وال�قاه

م� ص��عها وو�ائفها ه�ا الفعل؛ و�ن�ا ه� م� أفعال ال�اس، فه�ا أس�� إلى ال�قاهي ما ل�� 

لها، وه�ا االن��اح اإلس�اد� ل� �ق��� على ال��اح�ة ال�ع���ة فق�، و�ّن�ا أ��ا في ال�اللة 

عاس �ال�ي �أتي بها ه�ا االن��اح اإلس�اد�، فه�ه ال�قاهي ت�ث� على اإلن�ان وت��د ع�ه ال

  �القه�ة وص�ت ف��وز.

  في م���ف ال�� ن�� ان��احا إس�اد�ا ت��ف� ف�ه ال��اح�ات ال�ع���ة، �ق�ل:

  ثّ�ة أص�قاء

  �����ن األرصفةِ 

  �أع�ٍ� زائغةٍ 

  ون��ات تائهة معلقة في الفارغ



)٤٧( 
 

  مف����

  ع� أحالمه� ال�ائعة..

ع�� ل الع��، ال(�����ن األرصفة) ه�ا ال��ل ال�� تق�م �ه أع��ه�، ه� ل�� م� أفعا

تق�م �ال��� وال��اق�ة، أما ال��ح فه� ل�يء آخ� �األجه�ة اإلل���ون�ة، فه�ا ان��اح إس�اد� 

  آخ� في ال�� ی�عّل� �ال��اح�ات ال�ع��ّ�ة.

وه�ا م� ال�اضح أنه ی���ث ع� م���عة م� ال�اس ضاع� أحالمه� وه� ی����ن ع�ها، 

ما ���ا ع� ع�ل أو ع� م��ق�ل م��ق له� في ب�ل� ال���ات وال��ي في ش�ارع األرصفة، إ

ه�ه ال��اة القاس�ة، داللة الق��ة ال�ي ت���ُث ه�ه ال��اة وما ألق�ه على ال�اس م� آالٍم وأوجاٍع، 

ح�ى تل� الف�اة ال���لة القادمة م� م�ن �ع��ة، ال تع�ٌل س�� نادلة في م�ع�، �ق�ل في آخ� 

  ال��:

  أما تل� ال�ادلة ال�ق�اء

  م� ح�وب ال�لقان الهار�ة

  فال ت�يء ته�� �غ�جٍ 

  ل���ٍن أكل ال���ُ 

  رأسه

  فارشًة خ�التها

  ح��ًا لل�غ�ات ال�ف��ة..

  االن��اح ال�����ي .١



)٤٨( 
 

ی�اق� ه�ا ال��ع م� االن��اح ���قة ال��� ب�� ال�وال �ع�ها ب�ع� في الع�ارة ال�اح�ة 

�عامة والع�ارة ال�ع��ة ��اصة ت��لف . إذ إن ت���� الع�ارة األدب�ة )١(أو في ال����� والفق�ة

ع� الع�ارة العاد�ة أو العل��ة إذ إنها ت��ع لق�اع� ن���ة أو معای�� لغ��ة، وم� خالل ه�ه 

ال�عای�� ن����ع ال��ف ع� االن��اح ال�����ي. وق� عّ�ه الّ�قاد ال���ث�ن م� الع�اص� ال�هّ�ة 

ل اللغة و�عادة خل� اللغة مع �ل خ��ة، وه�ا للغة ال�ع�ّ�ة. "إذ ال ی��ق� ال�ع� إال �ق�ر تأم

. وق� أدرجه ��ه� ت�� )١(�ف��ض ت���� اله�اكل ال�اب�ة للغة وق�اع� ال��� وق�ان�� ال��اب"

، )٢(ما ����ه االن��اح ال��اقي أو ال����، "فال�ع� ی���ل �االن��اح ال����� ع� اللغة ال�عائة

ع إال في وال��� أو االنق�ا –� االن��اح اإلس�اد� ل�ل� فاالن��اح ال�����ي ال ���لف ع��ه ع

درجة ان�هاكه للقان�ن، إذ إنه ���ل ان��احا ضع�فا ن���ا مقارنة مع األن�ا� االن��اح�ة األخ�� 

  .)٣(ال�ي ت�ّ�ل ان��احا صارخا

و���� ش��� عّ�اد إلى أن "االن��اح ال�����ي ال �ع�ي م�الفة الق�اع� و�ن�ا �ع�ي الع�ول 

صل"، فال�اع� "ال ���� ق�ان�� اللغة ال�ع�ار�ة ل���� ع� ق�ان�� ب�یلة ول��ه ���ق ع� األ

، و���ث ه�ا "ل���ق� لل�� س�ات ج�ی�ة )٤(القان�ن �اع��ائه ��ا �ع� اس���اء أو نادرا ف�ه"

  .)٥(تع�� ع�ها اللغة في حال ت���ها �أ�عادها ال�ع�ار�ة ال�ارمة"

وف � ال�ع�� ت���ل ����ة في ال�ق��� وال�أخ��، وم� ال�ع� إن االن��احات ال������ة في الف

أن في �ل لغة ب��ات ن���ة عامة وم��دة، وعل�ها ���� ال�الم: فالفاعل في الع���ة ���ن 

. في ح�� ���لف األم� �ال���ة إلى )٦(تال�ا فعله، وسا�قا مفع�له غال�ا، إن �ان الفعل م�ع��ا

                                                           

 .١٠٣أح�� و��: االن��اح في ال�ق� ال��اثي وال�الغي، ص )١(

 .١٧٦جان ��ه�: ال���ة اللغة ال�ع��ة، ص )١(

 .١٨٢ال��جع نف�ه، ص )٢(

 .١١١ال��جع نف�ه، ص )٣(

 .٥٣سامح ال�واش�ة: ف�اءات ال�ع��ة، ص )٤(

 .٤٦٨، ص٢٠٠٣، ٣سامح ال�واش�ة: ص�ر م� االن��اح ال�����ي وج�ال�اته، م�لة دراسات، ع )٥(

 .١٠٤ص ،االن��اح في ال�ق� ال��اثي وال�الغي: أح�� و�� )٦(



)٤٩( 
 

ة ل�ات �ال��قع في الع���ة ���� ت���� ال�ف�دة داللة ج�ی�لغات أخ��، ول�ل� ت�أث� داللة ال�

   في تق���ها أو تأخ��ها أو تغ�� م�قعها.

وواضح أن ال�ق��� وال�أخ�� وث�� ال�لة �ق�اع� ال���، إذ �ق�م على أساس "االن��اح ع� 

 ��، ح�ى إن ��ه� س�ى االن��اح ال�اتج �ال�ق��� وال�أخ)١(قاع�ة ال�ي ت�ّ� ت�ت�� ال�ل�ة"

، ��ا ق�ن االن��اح ال�����ي �االن��اح ال�اللي ال�� س�اه ال��اف�ة، ورأ� )٢((االن��اح ال����)

؛ إذ إن ال�ف�دة اللغ��ة )٣(أنه ���ل خ�قا م��ودا إذا ما ق�� �ال��اف�ة ال�ي تع� ان��احا صارخا

�� داللة �في ت�اح�ها مع مف�دات أخ�� ت�أث� �ال��اح�ات ال�ع���ة وت��ح ج�ءا م�ها ل��

ج�ی�ة م��عة اآلفاق، إذ ی�� جان ��ه� أن ال�اع� "�ق�له ال ب�ف���ه و�ح�اسه إنه خال� 

، ول�� ال ی��غي أن ی�خ� )٤(كل�ات ول�� خال� أف�ار، وت�جع ع�ق���ه �لها إلى اإلب�اع اللغ��"

للغة ال�ي تع��� ال�� ث�ة اخ�الفا ب��  ه�ا ال�الم ���ف��ه ألنه ی��و أنه ���د ال�ع� م� الف��.

على اإلع�اب واللغات األخ�� ال�ي ال إع�اب ف�ها، وم� ث�ة ���ن الف�ل في ت��� ال�الالت 

ف�ها م�اقع ال�الم، ف��ونة ال����� في الع���ة ��ه� في ت��� ال�اللة و�ن اخ�لف� م�اقع أج�اء 

���� م� م��عا لال��لة تق���ا وتأخ��ا �ع� االخ�الف. فه�ا �ع�ي أن لل���ع في الع���ة 

. ل�� ح��ة ال���ف في الع���ة )٥(أل�ان ال���ف دون أن ���ى ل��ا أو إخالال �ال�اللة"

ل��� م�لقة ألنها م���مة ��ا جاء ف�ه أهل الع���ة في تق���ه� ل�ت� ال�ل�ة إلى ق����: 

 �رت�ة م�ف��ة ��� ف�ها تق��� ج�ء م� ال��لة على ج�ء آخ�، ورت�ة غ�� م�ف��ة تعّ�� ع

  .)٦(ح��ة ج�ء ال��لة أو ال�اب ال���� في م�قعه م� ح�� ال�ق��� وال�أخ��"

                                                           

 .١٨٠جان ��ه�: ب��ة اللغة ال�ع��ة، ص )١(

 .١٧٥ال��جع نف�ه، ص )٢(

 .١١١ال��جع نف�ه، ص )٣(

 .٤٠ال��جع نف�ه، ص )٤(

 .١٠٤ص ،االن��اح في ال�ق� ال��اثي وال�الغي :و��أح��  )٥(

 .١٦٣ال��جع نف�ه، ص )٦(



)٥٠( 
 

وم� ال�ع�وف أن ال������ ع��ا ��ال ال��ع��، في ح�� ان�� اه��ام ال�الغ��� على 

  .)١(ال�ت�ة غ�� ال��ف��ة؛ ألنها هي ال�ي تع�ي ال���ّل� أو ال�ات� أو ال�اع� ح�ّ�ة ال�ع���"

ها م�ارك العام��، وت��ل ه�ه ال�اه�ة األسل���ة، وه� ن� في وم� ال���ص ال�ي قّ�م

  م���� �عّ�ه ال�اع� لل���:

  ما دَاَم ِمْ�َ�اُح اَألَمِل ُمْ�َ�ِعالً 

  َلْ� َتْ�ُ�ؤ َفَ�اِلُ� الَ�المِ 

  َعلى َقْ�ِع أْج�اِسَها ..

 ،ال�ف� م��عال، األمل، م��اح،( واح�، مع�ى إلى ت��ه كلها ألفا�ا، ���ل ال�� ه�ا

 ات�اه �المال ه�ا ���لها ال�ي واألنفة الق�ة على لل�اللة ف�ال� كل�ة اس�ع�ل أنه ن�� ،)ال�الم

ال��اة، وهي لف�ة ت�ل� على م���عة ض��ة م� ال��� أك�� ع�دا م� ال����ة، وال���اح 

، ب���ا ال�الم مآله إلى ال�وال، فله�ه -و�ن �ان واح�ا-��يء في ال�الم ح���ا حل وات�ه 

األلفا� داللة أرادها ال�اع� �اس�ع�اله لها؛ ح�� إنه أراد أن ی�ّ�� ل�ا ب�ج�د مع��ة في ه�ا 

ال�ج�د ب�� ال�الم وال��ر، ب�� األمل وال�أس، ورغ� ق�ة ال�الم و��اف�ه إال أن األمل أق�� 

  �االن��ار.

� � ك�ا ه� سائ� في ال��اب اللغ في ه�ا ال�� ل� أت��ا إلى ت����ه م� ح�� األصل

 اوه� ،)م��عال األمل م��اح دام ما/ أج�اسها ق�ع على/ ال�الم ف�ال� ت��ؤ ل�( العاد�،

� ما داللة اللغ��، ول� ال��اب مع م��اس� �ال��ل الغ�� لل��ل ت���� فه� ت����ي، ان��اح

  ه�ا االن��اح أ��ا؟ ��ا ت�اءل�ا ع� داللة األلفا� في ه�ا ال��.

(ف�ال� ال�الم) ی�ع� �ال�فاؤل إلى أول�� ال�ی� �قاتل�ن إن تق��� (م��اح األمل) على 

ال�أس وال�الم أن األمل وم��احه س�����ان، وأن ال��اع مع ال�أس و�ن �ال فإنه س���لي 

، ٢٠١٥ون�� في ن� آخ�، ن��ه في الف����ك  �المه وت�ه� ف�القه، ����اح األمل فق�.

                                                           

 .١٦٤أح�� و��: االن��اح في ال�ق� ال��اثي وال�الغي، ص )١(



)٥١( 
 

� اه�ة األسل���ة، ال�ي ت��ل �ل معاني األلوه� اآلن في م���� �عّ�ه ال�اع� لل���، ه�ه ال�

  وال�ج�، �ق�ل:

  َق��� َشاِرعٍ  َحاِشَ�ةِ  م�

  َ��ُف�ِ  َیَ�َهاَد�

  َح��َ�ة َكُأْغِ�َ�ةٍ 

  .. أخ�َ�ة وداعٍ  وتل��َ�ةِ 

في ه�ا ال�� ن�� أنه اس�ع�ل ألفا�ا ت��ل داللة ال�ها�ات، (حاش�ُة شارع) هي نهای�ه، 

  (تل���ة وداع أخ��ة) م� ال�اضح أنها آخ� ال��ا�ا ب��ه�ا.(��ف�) هي رؤ��ي األخ��ة ل�، 

ال��ن ی��و واض�ا م� خالل ال��، فه� ����د م�وره على ال�ارع ی���� ��فها، 

وتل����ها األخ��ة؛ ففي ال�ق�ع ال�ا�ع في ال�� ذ�� ال��ن ���ل ص��ح، ف�ل ما ���ث م� 

�ع�لة ف�اللة ه�ه األلفا� وال��اك�� ال�� ذ��� ح�لها ه� ل�� ح�نا فق�؛ و�ن�ا (كأغ��ة ح���ة).

ه� ما ی��ابه�ا م� أل� وح��ة ن��ة ال�داع األخ��، ول�� اللقاء األخ�� أو الف�اق األخ��، ف���و 

م� اس�ع�ال ت���� (تل���ة وداع أخ��ة)، فأق�ب ما ���ن إلى الفه� أن ال�ي �ال�اك�ة، ق� فارق� 

ي ه�ا ف �داع آخ� ال��ا�ا ال�ي ال ی��ّقع �ع�ها أّ� لقاء.ال��اة؛ ذل� ألنه ال ی�ج� لقاءها، فال

 ه�ا على ال�� �أتي أن األصل ففي ال�����ي، ال�� ن�� �اه�ة أسل���ة مه�ة وهي االن��اح

ال أنه إ �أغ��ة ح���ة)ق���/ وتل���ة وداع أخ��ة/  شارع حاش�ة م�/ ��ف� ی�هاد�( ال��اق

قّ�م ش�ه ال��لة ال�ار وال���ور على ال��لة الفعل�ة، و��ل� في ال�ق�ع�� األخ���� قّ�م ش�ه 

ال��لة ال�ار وال���ور على ال��لة الفعل�ة؛ ح�� جاء ه�ا ال�ق��� وال�أخ�� في ال��ل لغ�ض 

ل�داع ا ت���� ال��لقي ل�ا في ال��، ف�� حاش�ة ال�ارع الق��� ی�هاد� ��ف�، وأما تل���ة

 األخ��ة فهي �األغ��ة ال����ة. 

  

  



)٥٢( 
 

  

  

  

  

  الف�ل ال�اني

  ال��اص

 
 

 

  

  

  

  

 



)٥٣( 
 

  مفه�م ال��اص

�ع� م��لح ال��اص م� ال�فاه�� ال��ث�ة في م�ال ال�راسات ال�ق��ة ال�عاص�ة ل�ا حّققه 

م� ال�ی�ع واالن��ار على الع�ی� م� األعالم. إذ ی�� �ع� ال�اح��� أن م��ائ�ل �اخ��� أول 

  )١(اس�ع�ل م��لح ال��ار�ة لل�ع��� ع� وج�د أك�� م� م�جع�ة للف�ة ال�اح�ة.م� 

و��قل صالح ف�ل ع� ج���اس في ��ا�ه ال����ك ع� ال������ق�ا: "كان ال�اح� 

ال����ل�جي ال�وسي �اخ���، أول م� اس�ع�ل مفه�م ال��ار�ة، فأثار اه��ام ال�اح��� في 

ل�ها ال�راسات ال�قارنة ال�ي ت�ّ���ه، وال�ي ���� أن الغ�ب �����ة اإلج�اءات ال�ي تق�م ع

ت�ّ�ل ت�ّ�ال م�ه��ا في ن���ة ال�أث��ات، ل�ّ� ع�م ال�قة في ت��ی� ال���لح أّد� إلى تع�د 

  )٢(ال��ال� في فه�ه وت���قه"

أما ال�اح�ة ج�ل�ا ��س��فا ف�ع�ُّ م���ة ل���لح ال��اص في ال����ات م� الق�ن ال�اضي، 

م، ١٩٦٧-١٩٦٦الل ��ا�اتها أل��اث ع� ال���ائ�ة وال��اص �ه�ت ب�� عامي وذل� م� خ

إذ إن "اإلشارات ال�ي قّ�مها م��ائ�ل �اخ��� حّلل ف�ها �اه�ة ال��اص، ول��ه ل� ���ع�ل مقابال 

وق� ورد ال���لح في س�اقات م��لفة م�ها: "ال��اص  )٣(في لغ�ه ل��لقه على ه�ا ال���لح."

  .)٤(أو ال���صّ�ة"أو ت�اخل ال���ص 

ف�فه�م ال��اص ع�� ��س��فا: "ال�قل ل�ع���ات سا�قة أو م��ام�ة، وه�ا اق��اع أو ت���ل، 

. )٥(وه� عّ��ة ت����ّ�ة ت��ع ل���� ن� مع�ى ال�ع��� ال���ّ�� ف�ها أو ال�ی� ���ل إل�ه"

ار�خ، وال ���� ال� وتع�ي تق��ة ال��اص ع��ها: "ق�ام ال�� ال�اح� على م�ل�الت خ�ابّ�ة م��ای�ة
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 .٢٧ص
 



)٥٤( 
 

ق�اءة ال�� ف�ها مع�وال ع� غ��ه م� ال���ص ح�� ���ل ال��ل�ل ال�ع�� إلى م�ل�الت 

خ�اب�ة ���ل ���� معه ق�اءة خ�ا�ات ع�ی�ة داخل الق�ل ال�ع��، و���ى ال�� ه�ا م��اخال 

�ن �. وق� �ّ�ر ه�ا ال���لح روالن �ارت، وعّ�قه، و�ّ�ف ال��� ف�ه، ول��ه ق� �)١(ن��ا"

زاده غ��ضا النف�احه على آفاق وحق�ل وم�ادر ال نهائ�ة ت�ف� ال�� األدبي، �ق�ل �ارت 

في مقال�ه م� الع�ل إلى ال��: "إن �ل ن� ه� ن��ج م� االق��اسات وال��جع�ات واألص�اء، 

���ي ی –ال�� ه� ت�اص م� ال�� اآلخ�  –وه�ه لغات ثقافّ�ة ق���ة وح�ی�ة... ز�ل ن� 

وه�ا ال ��� أال ���ل� مع أص�ل ال��، فال��� ع� م�ادر ال�� أو م�ادر إلى ال��اص، 

–تأث�ه هي م�اولة ل��ق�� أس��رة ب��ة ال��. فاالق��اسات ال�ي ی��ّ�ن م�ها ال�� م�ه�لة 

  .)٢(ول��ها مق�وءة، فهي اق��اسات دون عالمات ت����" -ال���ر

�ث ���ف�ات م��لفة، وم� ك�ا َ�ع�ُّ م��� مف�اح ال��اص: "تعال� ن��ص مع ن� ح

ال�اه� ال�الة عل�ه، ال�الع� �أص�ات ال�ل�ة، وال����ح �ال�عارضة، واس�ع�ال لغة أسهل 

  )٣(وس� مع�ى، واإلحالة على ج�� خ�ابي ب�م�ه".

أما ال��اص ع�� ع�� ال�ل� م�تاض، فه� "ش��ة م� العالقات ال��ّ�ة ال�ي ت�� ب�سائل 

ح�ى ��اب�ها، إذ ����ا ما ت��ن ت�اص�ة داخل�ة ، ����  ق�اءة ال���ص، أو س�اعها، ور��ا

  )٤(ی�قل م��ج ال�ّ� ص�را سا�قة ل�ف�ه ع� ق�ٍ� أو غ�� ق��".

و���ف مارك إن���� وه� م� ال�قاد ال���غل�� ب����ات ال�� وال��اص ُ�ع�ا ج�ی�ا إلى 

��ا و مفه�م ال��اص؛ ح�� �ق�ل: "كل ن� ی�عا�� ����قة م� ال��ق مع ن��ص أخ��، 

���ح ن�ا في ن�، و�ه�ا ت���ي ال�ل�ة إلى ال���ع ل��نها ت�ث� على ف��ة م��ولة في �ل 

                                                           
 .٧٩، ص١٩٩١، ١ج�ل�ا ������فا: عل� ال��، ت�ج�ة ف�اد زاهي، دار ت���قال، ال�غ�ب، � )١(
 .١٠أح�� ال�ع�ي: ال��اص ن���ا وت���ق�ا، ص )٢(
، ١٩٨٥ ، ال���� ال�قافي الع��ي،١م��� مف�اح: ت�ل�ل ال��اب ال�ع�� اس��ات���ة ال��اص، � )٣(

 .١٢١ص
 .٥٦، ص١٩٨٨/ ٢١ع�� ال�ل� م�تاض: في ن���ة ال�� األدبي، م�لة م�قف، الع�د  )٤(



)٥٥( 
 

ك�ا ی�� أن "ال�ق�وء ال�قافي ج�ء ال ی���أ م� ت�ل�ات ال��"، وأن ال��اص ی�عل�  )١(دراسة".

  )٢("�االس�ع�ال ال��از� ال�� ی�قل ال�ل�ل اللغ�� إلى دل�ل س���ائي".

�ا مه�ا إلى مفه�م ال��اص أم��ت� أ���، في ��ا�ه (دور القار�) وم� ال�ی� أضاف�ا �ع

و��ل�� ��ا أس�اه بـ (ال��ي االس���ا�ي) ما ب�� ال���ص، و�ق�� �ه: "ال��� ما ب�� 

ال���ص أو ق�اءة ما ح�ل أو ف�ق اللغة لل�ق�ف على العالقات وال��ف�ات واإلشارات وال�م�ز 

ه ت األف�ار م� ال�ق�وء ال�قافي ال�� ی��ّ��ه و��حي �وال���ص الغائ�ة وال�ع��ة، ث� ت�اصا

  )٣(ال��".

یل ف��� ح�� مفه�م ال��اص إذ ی��� في تق���ه ل�فه�م ال��اص أنه "ال وج�د اوحاول م��

ل�ا ی��ل� م� ذاته، بل ل�ا ی��ل� م� ح��ر أص�ات م��اك�ة م��ل�لة وم��ا�عة، وه��ا فإن 

�ص ال��ئي �ع�ی� م� ال�� وال����ل ال��ر� أو ال��اص ع��ه ی��ل �ع�ل�ات االم��اص

. ون�� دوم��� مان���� في )١(ال����ة �الق��ل أو ال�ف� في ن��ج ال�� األدبي ال���د"

دراس�ه (م�خل إلى م�اهج ت�ل�ل ال��اب) �ق��ح ن�عا م� ال����� لل�فه�م، و���د م��لح 

� ال���ص األخ��، وت��لى ال��اص �أنه م���ع العالقات ال�ي ت��� ن�ا ما �����عة م

  )٢(ه�ه العالمات م� خالله.

ب���ا ی�� ر�فات�� ال��اص "إن�ا ه� اآلل�ة ال�ال�ة للق�اءة األدب�ة، إذ هي وح�ها فق� ال�ي 

ت��ج ال�اللة في ال�ق� ال�� ت����ع ف�ه الق�اءة ال����ة ال�����ة ب�� ج��ع ال���ص أدب�ة 

  )٣(�ى".كان� أو غ�� أدب�ة أن ت��ج غ�� ال�ع

ول�ا �ان� و��فة ال��اص ت��� في مه�ة س�اق�ة، ل���� م� خاللها ال�� األدبي و����ه 

ع�قا ورم��ة ال ح�ود لها؛ فإن ه�اك الع�ل�ات اإلج�ائ�ة ل����ف ال��اص، �االس��عاء الق��� 

أو الالق��� ال�غای�� أو ال��افقي، واالم��اص االسف��ي ال���ف، وال��اخل وال����ل ال�� 

                                                           
 .١١أح�� ال�ع�ي: ال��اص ن���ا وت���ق�ا، ص )١(
 .١٢ال��جع نف�ه: ص )٢(
  .١٣ال��جع نف�ه: ص )٣(

 



)٥٦( 
 

ع�ل�ات ال��اص، واالن�ماج في ال�� ال���اص، وق� ���ن االن�ماج �امال ل��د� ه� أه� 

  .)١(ع�له أو ��ل� (ال�� الغائ�) ث� ���� إل�ه و���فه في أن �ق�ل ما �ق�له ال�� ال��ی�

وع�ل�ة ال����ل ال�ي ت��� في رح� ال�� هي ال��� ال�� ت�فاضل ال��اصات على أث�ه، 

، أوال: وح�ة الع�ل ال��ی� دون ال��� إلى األج�اء أو الع�اص� وتع�ي �ل�ة ت���ل في ال��

ة ال�ح�ة ع���ة �ل�ة م��فال�ي دخل� في ت����ه س�اء أكان� شع��ة أو ال شع��ة، وه�ه 

ت���فا شع��ا، و�ع�ي ثان�ا أم���: ت���ل ال�ع�� إلى شع�� ض�� األن�اع ال�ع��ة، وت���ل 

ن�� ال��اخل ب�� الع�اص� الغ�ائ�ة والع�اص� ال�رام�ة الالشع�� إلى شع��، ففي األم� األول 

وه�ا ت�اخل إج�اسي ����؛ ألنه ��ل ض�� ال��� ال�ع��،  أو ال��ل�ة في الق���ة ال���املة،

أما ال��اخل اإلج�اسي ال����، فه� ت���ل الالشع�� إلى شع�� م��ا�قا مع مفه�م ال�� في 

ال�ف����ة ح�� ی��اوز ح�ود األج�اس األدب�ة و����قها إلى الال أدب�ة، ف�ه�م اإلج�اس�ة القائ�ة 

–ال�ع� وال��� واألدب�ة والال أدب�ة، وال��اص ���ل م�� ع��ر س��قة، فال�� مف��ح على 

وم�ا س�� ن�� أن  )٢(اخ��اق ال�ات واآلخ� إلى آفاق �ع��ة ل�ل� أج�اس أدب�ة ج�ی�ة. -ه�ا

دائ�ة ال��اص ت��ع ل���ل أن�اعا أخ�� غ�� األن�اع ال�ع��ة ل��� ال���ح وال����ا وال��افة، 

ل ���رة ��رة ت�ق�ع�ة وال ت��ف لل�� ش��ا، بوح�ى ال��س�قى في قل� ال��، ول�� ل�� �

  و��ف�ة م��اخلة مع أج�اء ال�� م���لة في ن���ه ح�� ال ت�اد ت���ها.

وه��ا ت�ل�ر مفه�م ال��اص ون�ج، و�ن اخ�لف� مفاه��ه م� ناق� آلخ�، وق� أدرك 

" ل�االت ياالخ�الف أن�اع ال��اص وتق���اته ��ا أدرك تع��فه م� ق�ل، وم�ال ذل� تق��� "ج��

  )٣(ع�ل ال��اص إلى ما �أتي:

                                                           
�ب، ات�اد ال��اب العمف�� ن��: ال��اص ومفه�م ال����ل في شع� م��� ع��ان، م�لة ال��قف األدبي،  )١(
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)٥٧( 
 

 .ال�����، ��ع�ى ال����� ال��ابي ل�ا ل�� ��اب�ا في األصل 

  ال���ة، ال نق�ر في ال��ا�ة أن ن�اف� على ع�اص� م�ع�دة ون�فعها إلى الع�ل

 على ن�� م��ام� ��ا في ال�س� أو ال��س�قى، ف�ع��� ال�ات� إلى ما ���ه

� ی�اص�ه وع�اص� ن�ه ال��ی ال�� ی��اصه ه� أوص� ال�� األصلي ت���ة لع�ا

 في ف�اء ال�ف�ة وداخل ح�وحها ال�اد�ة.

  ال��ص�ع، م�ه�د ال�ات� الخ��ال ال�عارضات ال������ة ب�� ال���ص اآلت�ة

م� م�ادر م��لفة، ی��� ال�ات� ب�� الع�اص� إما داخل ع�ارة ت��� ب��اس�ها 

ت ب�� الع�اص� تع��� على وح�ة داللة ال���� ت�اس� ال�ل، أو �إقامة ج��ر ووصال

 م���ة، ف���أ ت�اف�ات ت�اص�ة ق��ها "ج��ي" إلى ثالث ف�ات:

  ت�اف� ��ائي أو ت�ا���. -

  ت�اف� اس�عار�. –

  م�ن�اج ال ت�اف� ف�ه. –

في ح�� �ق��ه آخ� إلى ض�ورة أو الزم، وه� القائ� في �ل ثقافة واخ��ار� وه� ما ��ل�ه 

أنه �ق��ح ال����� ب�� ت�اص داخلي وه� ما ���� عالقة ال�اع� ب��اجه ال�اع� نف�ه، ��ا 

ال�اب�، وآخ� خارجي وه� ما ���� ال�� في عالق�ه �����ة ال�قافة ال�ي ی���ي إل�ها، أو 

���� ب�� ت�اص اع��ا�ي وه� ال�� �ع��� على ذاك�ة ال��لقي، و��� ت�اص واج� وه� ال�� 

  )١(ی�جه ال��لقي ن�� م�اّنه.

الح� أخ��ا أن سل�ة ال��لف على ن�ه ب�أت ت�الشى، ف�ا م� س�ادة م�لقة لل��لف، ن

، ول�� ما أدع�ه، إنه ل�� سل�ة بل م��د 
ّ
�ق�ل �ارت: "إن ن� ب�وس� ه� ما �أتي إلي

                                                           
، أب��ل ٢٤ع�دال���� ال�قاف�ة، إ�� روت��: ال�اقع�ة وتفاعل ال���ص، ت�ج�ة علي ن��� إب�اه��، ال� )١(

 .١٢٧، ص٢٠٠٠
 



)٥٨( 
 

ذ��� حلق�ة، وه�ا ه� ما ب�� ال�� أو ال��اص، اس��الة الع�� خارص ال�� غ�� ال���اهي"، 

  )١(ال�اع� ه� ه�ا ال�� ���ى ب�ف�ه ل��ع ال��ال مف��حا". أما (بالت��) ف�ق�ل: "إن

و�ع� تق��� �ع� اإلشارات ال����ة ل�فه�م ال��اص ال ُبّ� م� اإلشارة إلى ج�ور ه�ا ال�فه�م 

في أع�ال الق�ماء، الح� ال�ّقاد الق�ماء أن "معاني �ع� ال�ع�اء ت���ر ع�� شع�اء آخ���، 

 وال��از ال����هو  والق���ة واالس��هادوال����، وال�����  ف�رس�هُ ت�� �اب ال��قات األدب�ة

 في ت���� ال��قاتوُ��� "أن ال�ق� الق��� ق� أغ�ق  .)٢("ال��اص م� ص�را إال هي ف�ا وال�ع�ى،

ال�ع��ة في م��ل�ات لها دالالت م�قار�ة، وهي م�ّ�فة ال ت��ل ق��ة ف�ّ�ة ُی��� ب�اس��ها 

ب�� اإلغارة وال�ل�، أو غ��ها م� ال���ل�ات ال��ع�دة، فإن ال�� ال�ع��، فع�� ال����� 

ذل� ال �ف�� في ق�اءة ال�� اإلب�اعي ���ٍل أج�ل، وال ���� م� خالل ع�م ال�ف�قة ب�� 

. و���لف ال�اس ع�� ال��قات ال�ع��ة، )٣(ال���ل�ات، م�اورة ج�ال�ات ال�� اإلب�اعي"

  وم� م�اه� ه�ا االخ�الف:

�ها م��لح ال��قات ال�ع��ة، ت��لف ع� ال��وف ال��علقة ال��وف ال�ي ن�أ ف .١

 �ال��اص، ف��اع� ال��قات ال�ع��ة ت��لف ع� ب�اع� ال��اص.

فاعل�ة ال��اص في إب�از ما ������ م�ه وما ه� رد�ء، وه�ا ج�ء أّولي م�  .٢

ه�ا ت��ی� ال�اب� والالح�، بل ت��ّلى في إب�از ال�الالت  مهّ�ة ال�اق�ال��اص، فل��� 

م� ت�اخل ال���ص الالنهائي، و�ب�از ش�ف�ات دالل�ة تق�دنا إلى ع�ال� غ�� م��ه�ة م� 

ال���ص؛ لق�اءة ال�� ال�اض� له�ه ���رٍة أج�ل، إلب�از �ع�ه ال����ني م� خالل 

 )٤(ال��ّلي ال����ني، م� خالل ال��ّلي لل��ف�ات.
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)٥٩( 
 

 على  ه مف��حال��اص أعّ� م� ال��قات، إذ ���ل الالشع�� شع��ا، وال�� ف� .٣

ل�ع� وال��� واألدب�ة، و�ه�ا �قف على ما أتف� عل�ه في ال��قات ال�ع��ة وجّله في ا

ال�ع�، فال��قات ال�ع��ة اق���ت على نقل ال�ع�ى ال�ع�� أو الق�آني وان�ه�ت 

أخ�� م� ال��قات، ل�ا جاء ض�� ما ���ى ن�� ال����م، ون�� ال����ر في حاالت

  .)١(�حه لل��ام�� ال���اصةال��اص أرح� وأوسع في �

في �ل ما س�� ال ب� م� اإلشارة إلى أن م�ض�ع ال��اص ل�� ج�ی�ا في ال�راسات ال�ق��ة 

ال�عاص�ة ��ا ی�� �ع� ال�اح��� في ه�ا ال��ال، و�ّن�ا ه� م�ض�ع له ج�وره في ال�راسات 

االس��هاد،  �،ال�ق��ة على اخ�الف أم���ها، فق� �ه� ب����ات م��لفة (االق��اس، ال����

الق���ة، ال��از وما شا�ه ذل� في ال�ق� الع��ي الق��� فهي م�ائل وم��ل�ات ت�خل ض�� 

مفه�م ال��اص في ص�رته ال��ی�ة، و��ل� ال�ال في ال���ل�ات ال�ي أشار إل�ها أرس�� 

في (ف� ال�ع�)؛ م�ل ال��اكاة واالس�عارة وت���ف األس��رة وال��ّ�ل، أما ال�� اخ�لف في 

لع�� ال��ی�، أّن ال��اص ق� تعّ�� فاح��� على ال���ل�ات ال�ا�قة، وأضاف إل�ها ا

  .)٢(ع�اص� ج�ی�ة وم�ض�عات ت�اص�ة أخ�� 

  أن�اع ال��اص:

  ث�ة ثالثة أن�اع م� ال��اص وهي:

: وه� ت���ف أو اق��اس أو ت���� ن��صا دی��ة س�اًء أكان� م� الق�آن ال��اص ال�ی�ي

ال���� أو ال��� أو األخ�ار ال�ی��ة في ال�� األصلي، ���� ت���� ن�� ال���� أو ال��ی� 

  )٣(ه�ا ال��، وتأتي �ال�ع�ى ال�� ی�اه صاح�ه وتع�ز م� م�قفه.

                                                           
 .١٥أح�� ال�ع�ي، ال��اص ن���ا وت���ق�ا، ص )١(
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)٦٠( 
 

وم� أم�لة ه�ا ال��اص في شع� م�ارك العام��، ق���ة �ع��ان (ح�ار)، وهي في 

  م���عة شع��ة ُ�عّ�ها ال�اع� لل���، �ق�ل:

  قل �ا ص��قي

  ال�هاتِ إلى أ� 

  ن�لي وج�ه�ا؟

  ف�ّ�ة ب�ارَج خ�قاء

  قاب ق�س��

  أو أدنى

  م� وقع لهاث�ا

  على األرصفة

في ه�ا ال�ق�ع ن�� الع�ی� م� األلفا� الق�آن�ة، وّ�فها ال�اع� ل�اللة س��ر�ها م� خالل 

ق�اءت�ا له�ا ال��، فه� ق� اب��أ بـ (قل �ا ص��قي)، وهي ب�ا�ة س�رة م� س�ر الق�آن "س�رة 

  "قل � ٔ�یها الكافرون".ف�ون"، فالله تعالى �ق�ل: ال�ا

ث� ن�� في ال�ح�ة ال�ال�ة م� ه�ه الق���ة، �ق�ل: (ن�لي وج�ه�ا)، وهي أ��ا وردت في 

  الق�آن ال���� في "س�رة ال�ق�ة"، �ق�ل الله تعالى: "ف�ّل�ا وج�ه��".

�آن�ة �املة م� أما ال�ح�ة ال�ام�ة وال�ادسة (قاب ق�س��/ أو أدنى) فهي أ��ا آ�ة ق

  "س�رة ال���"، �ق�ل الله تعالى: "ف�ان قاب ق�س�� أو أدنى".

م� خالل ه�ه ال����فات ال��عاق�ة في ه�ا ال�ق�ع، ال�ي اس�ع�ل ف�ها ال�اع� آ�اٍت م� 

الق�آن ال��ي، والف��ة ال���ة هي أش� م�حلة مّ� بها ال��ي م��� م� الق��ة واالض�هاد 

وم�ادرة ال���ات، ف��رتي ال�اف�ون وال��� ه�ا م�ّ���ا، ب���ا "س�رة ال�ق�ة" هي م�ن�ة إال أن 

]، وق�له ١٠٩ ال�ق�ة:[ "فاعفوا واصفحوا"�ها ت�ّ�ل على ال��ي في م�ة، وه�ا ق�ل الله تعالى: ج�ءا م
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]. واآل�ة ال�اردة في ال�� ال�ي وّ�فها ال�اع�، ن�ل� في ٢٧٢[ال�ق�ة:  "ل�س �لیك هداهم"تعالى: 

 )١(ال��ی�ة ع�� ال����ل ِق�لة ال��ل��� م� الق�ِس ال���� إلى م�ة ال���مة.

�ق�ل: (ف�ّ�ة ب�ارج خ�قاء/ م� وقع لهاث�ا) م� خالل �ل�ة لهاث�ا، أصلها (له�)، ث� إنه 

. إذن ف��قع اللهاث ه� الف�، وه�اك ب�ارج خ�قاء مه��ها )٢("ه� إدالع الل�ان م� الع��"

األساس�ة هي م�ادرة وق�ُع ح�ّ�ة ال�ع���، وق� اس�ع�ل لل�اللة على ق�ب ال��افة ب�� ه�ه 

  وم�قع اللهاث ال�ع��� الق�آني (قاب ق�س�� أو أدنى). ال��ارج الق�عّ�ة

إن اس�ع�ال ال�اع� لل��اص ال�ی�ي م� الق�آن ال����، واآل�ات ال��ّ�ة على وجه 

ال���ص، لها داللة واض�ة لل��ی� ع� م�ادرة وق�ع ح�ّ�ة ال�ع���، ف��ا �ان ال��ي م��� 

ل�اللة اآل�ات ال��ّ�ة لب����ف ه�ه ی�ع�ض له�ا ال��ع م� الق�ع في مّ�ة، ه�ا جاء ال��اص 

  على ه�ا الق�ع ال�� ی�ع�ض له ال�ات� أو ال�اع� م� ق�ل ال�هات ال�اف�ة ل���ة ال�ع���.

  �ّ�اق�

  ح�أ م���ن 

  ف�����ل ال��ارعُ 

  أنه�ًا ُحْ��..

  أما خلف�ا

  ف�ق�ع األق���ن،

  حّ�اس ال��اقةِ 

  وال�صا�ا ال�ّثة

                                                           
، م�س�ة ٢٠٠٨، ١ب��ّ�ف: جالل ال�ی� ال����ي: اإلتقان في عل�م الق�آن، تح: شع�� األرن�و�، � )١(

 .٤٥ – ٤٢ال�سالة، دم��، ص
 .١٢/ ج٣٣٩اب� م���ر: ل�ان الع�ب، ص )٢(
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  �ال��صاد

  لقاماٍت أب� أن ت���ي

  حلل��

  أو ت���َئ في غ�اهِ� 

  ال�����ل�ج�ا..

ألفاَ�  ال�ی��ة م� الق�آن ال����، فه� ��ّ�س اس�ع�ال ���فاتُ���ل الق���ة ����ٍ� م� ال�ث� 

  .ح�أ م���ن، األق���ن، �ال��صاد)اآل�ات ال��ّ�ة (

لصال ص"ولقد �لق�ا إال�سان من (ح�أ م���ن) جاءت في "س�رة الِ���"، �ق�ل الله تعالى: فق�له: 

، أما ق�له: (األق���ن)، فق� جاءت في "س�رة ال�ع�اء"، �ق�ل الله ]٢٦ال���: [ من حم�ٔ مس�نون"

ولف�ة (�ال��صاد)، جاءت في ق�ل الله تعالى في  .]٢١٤ال�ع�اء: [ "ٔ�نذر عش�رتك أ�قرب�ن"تعالى: 

  .]١٤الف��: [ "ٕان ربّك لبالمرصاد""س�رة الف��": 

لق�عّ�ة وم�ادرة ال���ات، وم� ی��ّ�اه، و�قُف وراء ه�ه في ه�ا ال�ق�ع ��ف ال�الة ا

ال�ل���ات، (حّ�اس ال��افة) ه� عادة ما ی�م��ن �ال��ا�ات ال�ارجة ع� ال��اق العقلي، 

ن أنه م� إن صّح ال�ع���، إ -ال�هلة–وه�الء �ع���ون في ال�س� ال�قافي ���ا�ة األم��� أو 

زمام ال�صا�ة وال�ل�ة على غ��ه�؛ و��ل� ��ه��ن س�ء ال�� ��ا ی�� ال�اع� أنه� ی��ل��ن 

���ل فاعل في إح�ا� ال�عي وال�قافة وال����� م� ال����ع، ورغ� ه�ا �له ال �����ع�ا إث�اء 

) ال�����ل�ج�ا /أو ت���َئ في غ�اه�ِ / لل��ح/ لقاماٍت أب� أن ت���يالقامات ال�قاف�ة والف���ة (

بها أن ت�ضخ له��ا أش�اص، ول� ت���ئ في غ�اه� فه�ه القامات ل� ت��ِ� لل��ح ف��ف 

(ال�����ل�ج�ا) وهي عل� األسا���، وق� �ان أول ما �ه� في الع�� اإلغ��قي �عل� قائ� في 

  ال���.

م� خالل ت���ف ألفا� وآ�ات م� الق�آن ال����، و�ّلها م�ّ�ة ال����ل، و��ا ه� معل�م فإن 

ي �، وواجه ال�اس ال�ی� �ع�ق�ونها، وق� تعّ�ض ال��الق�آن حارب ���ل ���� ال��افة واألسا��
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م��� وم� ح�له لل����ل والق�ع، وال�� أ��ا ی��ّ�ث ف�ه ال�اع� ع� الق�ع ال�� �عان�ه 

وم�ادرة ال���ات، وما ی�عا�اه أص�اب ال�صا�ة م� ت�ّغٍل في ال��افة واالسا���، إال أن 

  هادات ال�ي ت�اجهها.ق�ة ال��قف ال�ي ال ت���ي، س����� على ه�ه االض�

 
ً
ن�� ه�ا أن ال�اع� ق� ن�ح في ال��اص ال�ی�ي، فق� اس��اع ت���ف اآل�ات الق�آن�ة م��ى

  وداللة، في ه�ا ال�� لل��ی� ع� ال��ض�ع ال�� أراده.

وه�ا ن� آخ� ضّ��ه ال�اع� ب��اص دی�ي، وه�ا ن� شع�� في م���� ُ�عّ�ه ال�اع� 

  لل���:

  صادف� على ال�ص�ف

  له�ا ال�قهى األن��ِ  ال��اذ�

  ج�اًال م��اً 

  م� ص�ع الله

  ت��ُّ إزاءهُ 

  وج�ه أص�اغ العال�ِ 

  ساج�ةً 

ی���ث ع� ج�ال شاه�ه في ال�قهى ال�� ی�تاده، وه� ج�ال حق�قي ب�ون أّ�ة إضافات، 

فل�ع��� ع� ه�ا ال��ال ال�ق�قي اس�ع�ل (ج�اال م��ا/ م� ص�ع الله) و (م� ص�ع الله) 

]، فق� و�ف ١٣٨[ال�ق�ة:  "صبغة ا�له"�آن ال���� "س�رة ال�ق�ة" في ق�له تعالى: هي مأخ�ذة م� الق

  ه�ه اآل�ة دالل�ا لل�ع��� ع� ذل� ال��ال ال�ال�.

ن�� م�ل ه�ا ال����ف م� الق�آن ال���� ی���ر في ال��، فه� �ق�ل: (ت�ّ� إزاءه)، ولف�ة 

ل� م� ع��ما � -عل�ه ال�الم-�سى ت��ُّ وردة في الق�آن ال���� م� "س�رة األع�اف" �ق�ة م

  ]. ١٤٣الله رؤ��ه، �ق�ل الله تعالى: "وخّ� م�سى صعقا" [األع�اف: 
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وهي ُت��ع�ل في ال�الالت  (ساج�ة)وفي ال�ح�ة األخ��ة م� ال��، ن�� أ��ا �ل�ة 

ال�ی��ة، أصلها (َسَ�َ�) وهي "وضع ج�ه�ه على األرض... وق�له ع� وجل (وخ�وا له ُسّ��ا)؛ 

، و�ل�ة (س��) وم��قاتها وردت ����ا في الق�آن ال���� )١(س��د إع�اٍم ال س��د ع�ادة"ه�ا 

  ���اضع م��لفة، فه�ا ت���ف للف�ة ق�آن�ة في ال��.    

به�ه ال����فات ال�ی��ة م� الق�آن ال����، ن�� ت���� ال��اص ال�ی�ي ب�ّقة ُمْ���ة لل�اللة 

ه�ه م� ج�ال، �ان ج�اال خال�ا م� ب��ع الله تعالى ال��ادة، فه� أراد أن ����نا أن ما شا

ول�� م� ت�خل ال���؛ ل�ل� اس�ع�ل ال��اص ال�ی�ي م� الق�آن ال���� على وجه ال���ص، 

  ول�� م� ال��ی� ال���� أو ال��� ال�ی��ة.

إن ال��اص ال�ی�ي في شع� م�ارك العام��، ن��ه م��ِغًال ث� ی���ُ� إلى الع�ان ُمْ�ِه�ا 

ة ال��ج�ة م� ال�� ال�ع��، ف�� ذل� ما �ق�له في ه�ا ال��، ال�� ن��ه ع�� صف��ه ال�الل

  ، وهي في م���� �عّ�ه ال�اع� لل���:٢٠١٤على (الف����ك) عام 

 ُص�ٌّ ُ�ْ�ٌ� ،

، 
ٌ
 وَ�َ�ِلَ� ُعْ�ي

 َ�ا ْأیَُّها اْألْقَ���نَ 

  َ�ا َ�ْعَ�َ�ا الْ�ْ�ِ� ..

ه�ا ال�� واضح؛ ���� إن مع�� ال�� م� الق�آن ت���ف األلفا� واآل�ات الق�آن�ة في 

ال����، إال أنه اس�ع�لها ل�اللة أخ�� أرادها، س��عّ�ف عل�ها �ع� ت�ل�ل�ا لل��، ومع�فة م�� 

  دقة وأه��ة ال��اص ال�� �ّ�نه �ال����فات ال�ی��ة.

 / ُص�ٌّ ُ�ْ��ٌ ق�له: (
ٌ
له تعالى: "صٌ� ال ال) جاءت في الق�آن ال���� "س�رة ال�ق�ة" قوَ�َ�ِلَ� ُعْ�ي

، فه� ال ی�جع�ن" [اآل�ة 
ٌ
]، ومع�ى ه�ه اآل�ة "وقال ق�ادة: صٌ� ع� اس��اع ال��، ��١٨ٌ� ع�ي

                                                           
  .٦/ ج١٧٥اب� م���ر: ل�ان الع�ب، ص )١(
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 ع� اإل��ار له. قلُ�: وه�ا ال�ع�ى ه� ال��اد"
ٌ
َ�ا ْأیَُّها . أما ق�له: ()١(��ٌ� ع� ال��ّل� �ه، ع�ي

ال�ق�ة":  م�ع�دة، م�ها ق�ل الله في "س�رة ) ف��غة ال��اء ه�ه جاءت في الق�آن ���اضعاْألْقَ���نَ 

]، وه�ان اآلی�اِن جاءت�ا في نف� ال�ف�ة ح�� ��اعة ٢١ال�ق�ة:[ "� ٔ�یها الناس اعبدوا ر�كم"

ع�  فق�؛ إال أنه�ا جاءتا ل��اق�� م��لف��، فاألولى ت���ث آی��� �اهال���ف ال����، ف���

  أول�� ال�ع�ض�� ع� ال��، أما ال�ان�ة فهي ن�اء لل�اس قا��ة.

وّ�ف ال�اع� في ال�� اآلی��� لف��ا ال دالل�ا، فه� أراد أن �ق�ل في أقار�ه: أن�� �ع��ون 

َ�ا ( ّه�، فأن�� أیها األقاربع� االس��اع أو ال��ی� ب�عي، أو ح�ى رؤ�ة األم�ر ب����ة وتف

  ) ال��ء ال��� ال�� ال فائ�ة وال ح�اك له م� أج�ادنا وم� م���ع�ا.َ�ْعَ�َ�ا الْ�ْ��ِ 

ب����ف ه�ه األلفا� واآل�ات الق�آن�ة، اس��اع ال�اع� أن ��لَ� ت�اصا دی��ا في ه�ا 

، ال�اه�ة في ال�� الق�آنيال��، ح�� إنها أّدْت إلى ال�اللة ال�ي أرادها، �ع��ا ع� ال�اللة 

و�ه�ا فه� ق� خل� �اه�ة ال��اص ال�ی�ي في ق���ته ���ل واضح وَسِلٍ� �ع��ا ع� ال��ّلف 

  ال�� �ع��� �ع� ال��ا�ات ال�ع��ة ع� ���� م� ال�ع�اء.

وم� الالف� أن ال��اص ال�ی�ي م� الق�آن ال����، ت��ر ����ا ع�� ال�اع� م�ارك العام��، 

ت���ف ال�� الق�آني ال�� غال�ا ما ���ُن م���نا �ال�زن واإل�قاع في ق���ة بل إنه اس��اع 

  ال��� ال���ّ�دة �لّ�ا م� ال�زن واإل�قاع ال�ارجي.

وه�ا ن�ُ� ت����ا ج�ی�ا و�ضافة مه�ة لق���ة ال��� أوال ب����ف ألفا� الق�آن وآ�اته شف�ها 

�آني ���ة ال��� م� خالل ال�� الق���ل واضح، وثان�ا لل��اص ال�� اس��اع اق��ام ساحة ق

  ال�� ���لف مع ق���ة ال��� م� ح�� ال�غ� واإل�قاع ال�ارجي.

  

                                                           
تف��� الق���ي، ت�ق�� م��� ع�اد� وأح�� شع�ان، م���ة ال�فا،  -الق���ي: ال�امع ألح�ام الق�آن  )١(

 .١/ ج١٨٧، ص٢٠٠٥، �١
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  ال��اص األدبي:

الع�دة إلى ال��اث واالرت�ا� �ه م� أه� ال��اه� ال�ي ان���ت في ال�ع� الع��ي ال��ی� 

ل على ی� ���ل عام، ف���ر ال��اث في الق���ة ال��ی�ة س�ة ج�ال�ة وأسل���ة؛ وه�ا ما

  أه��ة ال��اث واس���اقه �ال�ع� ال��ی�.

ال�اع� ال��ی� ض�ورة االس�قاء م� ال��اب�ع ال��اث�ة وت�و�� الق���ة ال��ی�ة بها  �عي

ل�ع�ي ن�اجا أف�ل م��قة مع ال�اض�، وال ب� في ه�ا ال��ض�ع م� ال���ث عّ�ا جاء �ه 

ع�  إن ال���قة ال�ح��ة لل�ع���إل��ت في ن����ه (ال�عادل ال��ض�عي) و��ض�ه �ق�له: "

العا�فة في قال� ف�ي أن ت��ن �إ��اد معادل م�ض�عي لها، و�ع�اغ�ة أخ�� م���عة م� 

ال��ض�عات، أو م�قف، أو سل�لة م� األح�اث ت��ل وعاء له�ه العا�فة ال�اصة، ���� 

؛ )١(ّ�ة".�ت�ف�� ه�ه العا�فة في ال�ال ع��ما تقّ�م األح�اث ال�ارج�ة م�ض�عة في ت���ة ح

ل�ل� ل�أ ال�ع�اء إلى اس�ع�ال ال����ات ال��اث�ة ��عادل م�ض�عي ل�����ه� ال�ات�ة، ح�� 

  كان ی���ها ق�اعا ی�� م� خالله خ�ا��ه وأف�اره.

وق� عّ�� أدون�� ع� م�قفه م� ال��� ب�� ال��ی� وال��اث مع���ه أم�ا ح���ا وج�ه��ا في 

ال�ع� ال�ع�ِّ� ع� واقع األمة و���حاتها: "فل�� في ات�اه ال�اع� الع��ي ال�عاص� ازدراء 

لل�اضي أو ان�ق�اع ع� ال��اث ��ا ���ل ل�ع�ه�، و�ن�ا ه� اس��ا�ة لل�ضع ال�اه�، وم� 

بل ���� ووراءه ال�اضي وأماه  –ال�اع� الع��ي ال�عاص� ال ���� في ف�اغ  ال��اهة أن

ال���ق�ل فه� ض�� ت�اثه وم�ت�� �ه، فل�� ال��اث عادة في ال��ا�ة، و�ن�ا ه� �اقة مع�فة، 

   )٢(وح���ة خل�، وذ��� في القل� وال�وح".

ل�ع��� ع� وهي صف�ا (ا وال ُب� م� إدراك ال�فاه�� ال��ی�ة في ال�ع��� ع� العالقة �ال��اث

ال��روث) و (ال�ع��� �ه). إذ �ع�ي ال�فه�م األول ع�دة ال�ج�ه ال��اث�ة ب�ف� س�اتها الق���ة 

                                                           
علي ع��� زای�: اس��عاء ال����ات ال��اث�ة في ال�ع� الع��ي ال�عاص�، م���رات ال���ة العامة  )١(

 .٢٥، ص١٩٧٨، ١لل��� وال��ز�ع واإلعالن، ��ابل�، �
  .٤٤، ص١٩٨٣أدون��: زم� ال�ع�، دار الع�دة، ب��وت،  )٢(
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واألص�ات ال��اث�ة ب�ف� ن��اتها الق���ة، وهّ�ه األول أن ی�قل إل��ا نقال ف�ت�غ�اف�ا مالمح 

  )١(.ال����ة ��ا في م�ادرها ال��اث�ة دون إح�اث أ� ت��ی� أو تغ��

أما ال�فه�م اآلخ� وه� ال�ع��� �ه؛ أ� إّن ال��اث أص�ح وس�لة لل�ات� �عّ�� ف�ها ع� 

ت����ه ال�اض�ة و���غ عل�ها مالمح ت�اثه؛ أ� "��علها ش���ة ت�اث�ة معاص�ة في نف� 

، وه��ا أص�ح ال�اع� ال�عاص� ���ر ع� فل�فة ج�ی�ة م��لفة ت��ّ�� االرت�ا� )٢(ال�ق�"

ث "إذ ی�ت� إل�ه ل���ل� م�ه م� ج�ی� في رحلة ج�ی�ة، م�ودا �الق�� ال�اق�ة �ع� ال�ث�� �ال��ا

، إذ أص��� ع�دته "ع�دة إضاءة ألح�اث )٣(ت����ها� م� آن��ها وارت�ا�ها �ع�� معّ��"

ال�ار�خ الع��ي في ض�ء ال�اض� ال�� �ع��ه وال���ق�ل ال�� ن���ع إل�ه. وه��ا نفّ�ُغ أح�اث 

  .)٤(��ها العاد�ة وم� وق�ها ل���ح رم�زا"ال�ار�خ م� تار��

ه�ا ال��ع م� ال��اص، ن��ه �اه�ة أسل���ة مه�ة وم��ّغلة في ق�ائ� ال��� ل��ارك العام��، 

فاس��عاء ال��اث األدبي وت���ف ش���اته أو مأث�راته األدب�ة ت��ر س�ة واض�ة في 

، وهي �٢٠١٥ك) عام ن��صه، وم� ذل� على س��ل ال��ال، ق���ة ن��ها على (الف���

  اآلن في م���� �عّ�ه ال�اع� لل���، �ق�ل ف�ها:

 أیَُّها الَعَ�ُب الَغاِرَ�ة

 اْدُف��ا وج�َهُ�� في رماِل َصْ��اِئُ��

 كال�عامِة َتَ�اَمًا 

 ال َتْ�ُ�ُش ِ�َ�ارَة َخْ�ِفُ�� الُ�َ�َ�اَرِث 
ْ
 َكي

  ُصَ�ُر الُ�َهَ�اء ..

                                                           
 .٧٧-٧٦علي ع��� زای�: اس��عاء ال����ات ال��اث�ة في ال�ع� الع��ي ال�عاص�، ص )١(
 .٧٥ال��جع نف�ه: ص )٢(
 .٧٦ال��جع نف�ه: ص )٣(
  .�٧٥، صأدون��: مقابلة معه، نقال ع� اس��عاء ال����ات ال��اث�ة في ال�ع� الع��ي ال�عاص )٤(
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لل��� ال�� ���ن عادة م� ��اع ال�عام، فال�عامة  في ه�ا ال��، اس�ع�ل ال�عامة ت���فا

ورد ذ��ها ع�� الع�ب  لل�اللة على ال�� وال���، وق� أف�د ال�اج� في ��ا�ه ال���ان �ا�ا 

لل�عامة، وم�ا جاء ف�ه "زع� أب� ع��و ال���اني ع� �ع� الع�ب، أن �ل ع��ي أو أع�ابي 

ف ه سأله ع� ال�ل��: هل ���ع؟ فقال: َ�ع� كان یلق� نعامة، فإن�ا یلق� ذل� ل��ة ص��ه. وأن

ه�ا م� ح�� ال���. أما م� ح�ُ� الُ��� فق�  )١(�أنفه وع���ه وال ���اج معه�ا إلى س�ع"

، وهي ���د س�اع ص�ت أو ه��ب ر�ح فإنها ته�ب، ح�ى )٢(قال� الع�ب: "وأش�د م� نعامة"

  ول� �ان� على ب��ها.

  "وقال ال�اج�:

  ّ�ٍة         رت� ال�عام إلى ���ف الع�فجو�ذا ال��اح ت�ّوح� �ع�

  )٣(�ق�ل ت�ادر إلى ال���ف ت���� �ه"

ف����ف ال�عامة ه�ا جاء م� األدب الع��ي ق���ا، وه�اك ال���� م� ال�ع�اء الع�ب ع�ل�ا 

على ت����ها في شع�ه� ل�ا ت��له م� دالالت على ال��� وال��ف، وم� ذل� ما قاله "ع��ان 

  ال�ّ�اج ب� ی�سف ال�قفي:ب� حّ�ان في 

 وفي ال��وِب نعامٌة            ر��اُء َتْ�ُفل م� صف�� ال�اف�ِ 
ّ
  )٤("أسٌ� علي

  فال��اُج ه�ا ُوِصف �ال�عامة داللة أنه ج�ان في ال��اجهة.

                                                           
، ٢٠٠٣، ١ال�اح�: ال���ان، ت�ق�� م��� �اسل ع��ن ال��د، دار ال��� العل��ة، ب��وت، � )١(

 .٤/ج٤٦٢ص
أب� الف�ج االصفهاني: األغاني، ت�ق�� م��� ت�ق�� دار إح�اء ال��اث الع��ي، دار إح�اء ال��اث الع��ي،  )٢(

 .١٨٦/١٤، ص٢٠٠٤، ١ب��وت، �
 .٤ج/٤٦٤ال�اح�: ال���ان، ص )٣(
  .٩، ال��ل�١٨/ ج٣٣٤أب� الف�ج األصفهاني: األغاني، ص )٤(
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في ه�ا ال�� ال�ع�� ل��ارك العام��، أراد ال��ی� ع� ال�الة ال�ي عل�ها األمة الع���ة 

� إلى ال�عامة م� شّ�ة خ�فها، بل إنها ت�فع رأسها ت�� ال�مال ه��ًا م� ال��ف، و�نها وصل

  م�ا ت�اه�ه م� أح�اٍث ت�ع� �ال��ف إل�ها.

  �ال�عامِة َتَ�اَماً فه� �ق�ل: 

 ال َتْ�ُ�ُش ِ�َ�ارَة َخْ�ِفُ�� الُ�َ�َ�اَرِث كَ 
ْ
  ي

  ..ُصَ�ُر الُ�َهَ�اء

وأص�ح ج�ءا م� ��انه�، وه� غ�اء فالع�ُب ه�ا �ال�عامة ت�اما، ����� عل�ه� ال��ف، 

ال��ارة ل�یه�، ف�� ال�عل�م أن ه�ا ال��ء م� ج�� ال��أة ع�� الع�ب، ����د خ�شه وانف�احه 

فه� ��ل إلى درج�ة العار؛ ه��ا �ال���ة لل��ف ع�� الع�ب، ه� �غ�اء ال��ارة لل��أة الع���ة، 

  وال��ف معه� م��غل �ال��ف ع�� ال�عامة.

�اع� اس��اع ت���ف ما جاء في ال��اث واألدب الع��ي، لل�اللة على ه�ا ن�ُ� أن ال

ال��ف، فه� خل� ت�اصا أدب�ا في ال�� م���قا م� ال��اث، فق� و�ف ال�عامة ب�الل�ها 

ال����ة، ول� ی��فها ب��� ال��ل أو ال��� ال�ع��، و�ه�ا فه� ق�ر ت�ك االق��اس أو ال�����، 

  في ال��. ودخل في ال��اص ب����ف ال�عامة

إن ت���ِف ش�� م� ال�ع� الع��د� في ق���ة ن���ة وارد ع�� م�ارك العام��، وم� 

، ١١:٢٠، ع�� ال�اعة ٢٠١٦/ ١٢/١٠ذل� ما قاله في ن� ن��ه ع�� صف��ه على الف����ك

  �ق�ل ف�ه:

  ال ت���ْ 

  على أخالِق ال���ِ 

  وأنَ� م�ه�ْ 

  "َفُ�ّلَ� َع�راتٌ 
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  ولل�اِس أْع�ُ�"

س�ع�ل في أول ال�� أداة (ال) ال�اه�ة، فهي ت�خل على الفعل ال��ارع في ه�ا ال�� ا

وت��مه، والفعل ال��ارع (ت��ْ�)، وداللة ه�ا أث�اء وق�ع الفعل أو ق�ل وق�عه، فه� ی�ّجه 

� ال�� ) ه�ا ال��وأنَ� م�ه�ْ / على أخالِق ال���ِ ن��ا لآلخ� ف�ه ن�ع م� ال��م. ث� �ق�ل: (

أخالق ال�اس، فأن� واح� م�ه� ت���ف ����فاته�، وت��أ �أخ�ائه�. نه��اك ع�ه ه� على 

  ث� �أخ� ت���فا م� ال�ع� الع��ي الق���، وه� ش�� م� ب�� شع�، �ق�ل:

  )١("ل�ان� ال ت��� �ه ع�رة ام�ء       ف�ل� ع�رات ولل�اس أع��"

��ه�ر لوم� ه�ا ال����ف في ال��، ن�� أنه اس�ع�ل ت�اصا ه� أق�ب إلى االق��اس، ا

في األدب الع��ي الق���، وه�ا ال���اص �االق��اس م� ال��اث األدبي في ق���ة ال���، ُ�عّ� 

  ب�اعة نادرا ما ت��اف� في ق���ة ال��� الع���ة ال�عاص�ة.

ل� �ق��� ال��اص األدبي على ت���ف ما �ان م� ال���ص الق���ة؛ بل إنه وّ�ف 

مها ال�ي ق�ّ (م�� ف�ف�ر�)  ق���ة �ع��ان ن��صا م� األدب الع��ي ال��ی�، ف�� ذل�

��ل�ات "إلى ال�ّ�اب.. في عال�ه األث���"، وهي ق���ة اح�ف� بها ال�اع� وُ�عّ�ها لل���، 

  وس�� أن ن��ها في م���عة م� ال��ف ال��ل�ة والع���ة، �ق�ل:

  م��ٌ 

  ی��ُل م� س�اٍء م��ا��ة

  مل�ه�ا �ال����ة

  مقّ��ا

                                                           
ه�ا ال��� ال�ع�� م���ب لإلمام م��� ب� إدر�� ال�افعي، ���ُ� ع�ه في أح� دواو��ه فل� أج�ه،  )١(

ع��ها ات�هُ� إلى ش��ة ال�عل�مات العال��ة (االن��ن�)، ف�ج�ه على ت���� لله�اتف ال���ة، اس�ه 

  الع��ي"."م�س�عة ال�ع� 
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  في ع�اق�� م���ة

  �ال��ت..

  م�ٌ� ح��ي

  ��ه� الع�اق

  ف���ّ� وجه دجلة

  أسى

  على زمٍ� آث�

***  

  م�ٌ� ف�ف�ر� 

  تّ�اق� م� أث�ائه

  ع�اكُ� ح�قاء

  حارقة وصاخ�ة..

  م�� �أج�اس

  یه�� م� عل�ائه

  ك��أ م���ن 

  ث� ������ 

  ك�ا م�ٍض ع�ال

  في أج�اد

  ���ع ال��ع أح�اءها
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عل�ها م� له�� الق�ابل، إّ�ان م� ال�اضح أن ه�ا ال�� ی��ّ�ث ع� الع�اق، وما ی��ل 

  ، وه�ا ��ه� جل�ا خاصة ع�� ق�له:٢٠٠٣الغ�و األم���ي على الع�اق في مارس 

  م�ٌ� ح��ي

  ��ه� الع�اق

  ف���ّ� وجه دجلة

  أسى

  على زمٍ� آث�

ن�� في ه�ه الق���ة ال��اص األدبي واض�ا م� خالل الع��ان أوال، فه� (م�� ف�ف�ر�) 

��اب.. في عال�ه األث���"، ه�ا ال��اص ه� ع�ارة ع� ت���ف ث� في ع��ان ف�عي "إلى ال

لق���ة ب�ر شاك� ال�ّ�اب ال�ي قالها في الع�اق إّ�ان االح�الل ال����اني لها. فه�ا ت�ان� 

ب�� الق���ت��، األولى لل�ّ�اب ال�ي ت��ّ�ث ع� االح�الل ال����اني، وال�ان�ة ل��ارك العام�� 

��ي وله�� الق�ابل م� ال��اء، واس�ع�ال األول لل���، وال�اني ال�ي ت��ّ�ث ع� الغ�و األم� 

  لل��� ت���فا ل�ع� ال�ّ�اب، فه� ���ل ت�اصا أدب�ا واض�ا.

وال��ی� �ال��� أن�ا ن�� ال��اص ه�ا، ق� أخ�ه م�ارك العام�� م� شاع� ح�ی�، ورائ� م� 

��� الع��ي، �ة ال��ی�ة في الرّواد ق���ة ال�فع�لة الع���ة ال��ی�ة، وهي ق���ة ال��اثة الف�� 

وال�اع� م�ارك العام��، ه� أح� رّواد ق���ة ما �ع� ال��اثة الع���ة في ُع�ان إلى ج�ار 

  س�اء ع��ى وس�ف ال�ح�ي وزاه� الغاف��. 

اس��اع م�ارك العام�� في ه�ا ال��، ت���ف ق���ة "أن��دة ال���" في نّ�ه ��ل 

اء ألف�ار ال�ي اس�ع�لها ال�ّ�اب في ق���ته، ال����ف جب�اعة، و�ع��ا ع� ت��ار ال�ف�دات وا

في ات�اه�� اث���، ُ���ْ� الق���ة للع�اق ه�ا أوال، وف��ة ال��� ال�ي اس�ع�لها ال�ّ�اب لل�اللة 

على ال��رة، وال��� في ن� م�ارك العام�� اس�ع�له لل�اللة على األسى ال�� تعّ�ض له 

  الع�اق، م� الغ�و األم���ي.
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  ال�قافي ال��اص

�اع� ألعالم أو روا�ات عال��ة، أو أسا��� ذ� صلة ���ارة مع��ة، أو ال وه� ت���ف

  .)١(أح� الف��ن وال�عارف اإلن�ان�ة؛ ��م��ة ثقاف�ة في شع�ه

، واآلن في م���� �عّ�ه ٢٠١٤وم� ذل� ما قاله في ق���ة ن��ها على الف����ك عام 

  ال�اع� لل���:

  إنه� ���ل

  �ا ج�ن� ج�اس

  كأنه� م� ماء و���

  و�فعل�ن األعاج��

  بَ�وّ�ه� ال��ادع..

ن�� في ال�� ت�ّ��فا ل��ن� ج�اس مع روای�ه (��ل ال�ف�ح)، ف�اس�ع�ال ال�ف�دة (���ل) 

اخ��ل ال�اع� ال���� م� ال��ی�، و�أنه ع��ان ل�� ���ل في صف�ات، ول�� م� ه� 

��� أنه� م���عة م� ال�اس؛ ق�له في ال���ل؟ ال���ل ه� أؤل�� ال��ادع�ن م� ال���، وما ی

  ال�ح�ة ال�ال�ة م� ال��: (كأنه� م� ماء و���).

ی��أ ال�اع� �ال��ی� مع ال�وائي األل�اني ج�ن� ج�اس، �ع�ما اس��اع ت���ف روای�ه 

(��ل ال�ف�ح)، ف���ع�ل أداة ال��اء (�ا) وهي أشه� أدوات ال��اء، وت��ع�ل للق��� وال�ع�� 

ال�قافي واألدبي ال�� ب��ه�ا، وال�ع� ال���� وال��اني �ان م� ال��اس� ، فالق�ب )٢(معا

اس�ع�ال ه�ه األداة؛ به�ه األداة اس��اع ت���َف ج�ن� ج�اس في ال�� أ��ا �ع� ت���ف 

  روای�ه (��ل ال�ف�ح)، فقال: (�ا ج�ن� ج�اس).

                                                           
 .٦١، ص٢٠٠٤، ١، سل�لة رسائل جامع�ة، �غ�اد، �-دراسة–أح�� ناه�: ال��اص في شع� ال�واد  )١(
 .٤/ج٢٧٨فاضل ال�ام�ائي: معاني ال���، ص )٢(

 



)٧٤( 
 

مع الع�ل  ةوم�ل ه�ا ال��اص ال�قافي ن��ه م���را في شع�ه، ح�� �ق�م ب����ف ال����

أو الق�ة ال�ي اش�ه�ت بها، ف�� ذل� ت���ف األس��رة ال��م��ة (جل�ام�)، وال�حلة ال�ي 

ف��ه بـ ن��ه ع�� صاش�ه�ت بها في ال��� ع� (ع��ة ال�ل�د)، ف�ق�ل في ن� ح�ی� له، 

  ص)٢:٠٥)، ع�� ال�اعة (٨/١٢/٢٠١٦( تار�خ(الف����ك) 

  أت�ر� �ا جل�ام�

  أنه� واه��ن 

  ع��ة ال�ل�د�ام�الكه� 

  ف�ل ما ل�یه�

  م�� قّ�ة..

ه�اك ألفا� اس�ع�لها تع�ي ان��احا واض�ا ح�ل أج�اء الق���ة، هي (جل�ام�، واه��ن، 

ع��ة ال�ل�د، م��)، جل�ام� ��ا ذ��نا آنفا هي أس��رة م� ن�ج خ�ال ال��ارة ال��م��ة، 

ل�ل� ال��م�� نق�ْ� في اث�ي ع�� ل�حا �ال�� ال���ار�، وق� ع�� عل�ها �����ة ا

، إذن فهي شيء م� ال��ال ُوّ�ف في ال��. اس�ع�ل في ال�ح�ة ال�ان�ة لف�ة )١(آش�ر����ال

(واه��ن) في إشارة إلى ف�ة أو م���عة م� ال�اس ه� في حالة َوْهٍ�؛ ف�ا ت�ال حالة م� 

د) � ال��ابّ�ة ت��ّ� في ال��، ل��ل إلى ال�ح�ة ال�ال�ة ف�أتي إلى ذ�� أس��رة (ع��ة ال�ل

ال�ي هي ج�ء م� األس��رة (جل�ام�)، ث� ت��هي ه�ه ال��اب�ة �ال�ح�ت�� ال�ا�عة وال�ام�ة، 

م��د  ال�� �ال�ل�د، هيإلى ت�صل �ه �أن األوهام ال�ي ُ��ّ�ل لل�ع� أنها ق�ة ���ل�ها، 

ال�� ال ��ال�ه شيء، فه�ا شيء خال� ل� ��ال�ه شيء ال�ال� أ� ال�يء  )٢(��)(م

                                                           
ف�اس ال�ّ�اح: جل�ام� مل��ة ال�اف�ی� ال�ال�ة، دار عالء ال�ی� لل��� وال��ز�ع وال��ج�ة، ب��وت،  )١(

 .٤٣، ص٢٠٠٢، �١
  .١٣/ج٣٧ب� م���ر: ل�ان الع�ب، صا )٢(
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ل�� م� ع��ة ال�ل�د ال�ي ی��� ع�ها جل�ام�؛ و�ن�ا م� َقّ�ة، وهي الق��ة ال�غ��ة م� 

  الع�� ال�ا��. 

م� ه�ا ن�� ت�اصا ثقاف�ا؛ ح�� إن ال�اع� اس��اع أن ��ل� ال��اص ب����ف ال�ل�ة 

األس��ر�ة األق�م في ال�قافة ال���ق�ة جل�ام� وع��ة ال�ل�د، لل��ی� ع� أول�� ال�ی� ����ن 

و�ذا ما تأمل�ا ه�ا ال�� �ع�ٍ�، فإن�ا ُن�رك م� خالله  أنه� ام�ل��ا الق�ة و�فعل�ن ما ��اؤون.

أن ال��اص ال�قافي في ق���ة ال��� ُ�قّ�م الغ��ض إلى فه� ال�اللة ال��ادة، و��ل� ه� ���ع�ل 

 ال�م�ّ�ة به�ه ال����فات في ال��، ففي نٍ� �ه�ا اس��اع ال�اع� أن ���ع ب�� الغ��ض

وال�م��ة م� خالل ت�اٍص ثقافي واح�؛ إال أّن �ل�ة واح�ة في آخ� ال�� ت����ع م� خاللها 

  تف��� الغ��ض و���اح ال�عاني ال�م��ة، ففي آخ� ال�� �ق�ل: (م�ُ� قّ�ة).

وم� م�ّ��ات ه�ا ال��اص ال�قافي في ق���ة ال��� أنه اس�ع�ل ال��ار مع جل�ام�، فق� 

، ول � ��� ال��ار م�اش�ا ومفاج�ا، ب�ل�ل اس�ع�اله ل�ف�دة (أت�ر�!) وهي دخل في ح�اٍر خ�اليٍّ

ت��ُع ق�ل ال�ق�قة مع االس�غ�اب في آٍن واح�. وما ��ّ�� أ��ا اس�ع�ال ه�ه األس��رة في 

ال�ع� ال�عاص� وعلى وجه ال���ی� ق���ة ال���، ه� أنه ُ�َع�ٌّ ع�دة حق�ق�ة إلى م�ا�ع الف�� 

  �اولة لل�ع��� ع� اإلن�ان ب�سائل ع�راء ل� ���ه�ها االس�ع�ال ال��مي.وال����ة اإلن�ان�ة، وم

ه�ا ال��اص ال�قافي م���ر في شع� م�ارك العام��، ففي ق���ة ن��ها على صف��ه 

  ، واآلن في م���� �عّ�ُه لل���، �ق�ل:�٢٠١٤الف����ك عام 

 ُهَ�ا ال ُیْ�َجُ� َ�َ�عٌ 

 وال ُ�َ�ْ�َ�ة

 ُ� َلِ�� َث�ََّة م� َیْ�قُ 

                                 َك�وْرَ�ا       

 َنْ��اَنًا ِمْ� َوَجعِ 

  الَ�َ�اة ..
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ی��و م� خالل ه�ا ال�� أراد ال�اع� أن ی��ّ�ث ع� وجٍع �أت�ه في ل��ٍة ما، إال أّن 

تفاعله مع ه�ا ال�جع م� شّ�ته جعله �أنه ی�ق�، ففي األل� ال ی�ج� ما ی�هُج ال�ف� أو حّ�ى 

  ّملها ��يء م� ال�عادة.ُ�أ

ل�ل� قام ب����ف ش���� ثقاف��� م� الف��ن واآلداب العال��ة في ه�ا ال��، األول ����ة 

ال��ع وهي واح�ة م� أج�ل ال�ق��عات ال��س�ق�ة العال��ة "لل��س�قار ال�وسي ت�ا���ف�ي، 

�� وفاس�لي �م� أر�عة ف��ل اس�ع�اض�ة راق�ة في ال�ال�ه، ���ها ال��لفان في. بي. ب�غ�

. وال�ان�ة روا�ة (زور�ا) لل�وائي ال��ناني ال�ه�� ن���س �ازان��اك��، وع��ان ال�وا�ة )١(جل��ر"

  ه� اس� أب�ز ش��ای�ها، فه� دائ�ا مع ال�ئ��.

ف��ع���ه ع� ����ة ال��ع، ی��ّ�ث ع� ال�الة ال�ي تأت�ه، فه� ل�� على شيء م� الف�ح 

� أصا�ه، ف�ا ه� عل�ه ل�� ب��ع وال ����ة، وفي ����ة وال�عادة؛ ألنه ��ارع ال��ض ال�

ال��ع ه�اك أم��ة ج��لة وم�س�قى شه��ة، وما �ع��ه �ع�� ع� ه�ا ال�اقع واألمل م� ال�عادة. 

فه� �ع�� ��ا �ع�ُ� زور�ا، ی�ق� ���ٍل خ�افي، �ق�ل ع�ه في ال�وا�ة: "وغ�ق في ال�ق�، 

م� ج�ی�  ، و��ق� على ر����ه ال�������، ث� �قف�وه� ���ب ب���ه، و�قف�، و��ور في اله�اء

ی�ق� ه��ا م� شّ�ة األل�. به�ی� ال����ف�� في فه�  )٢(م��ي ال�اق��، و�أنه م� م�ا�..."

ال��، في ال�ق�قة ه�ا ����قة م���لة، إال أنه اس��اع م� خالله�ا أن ��ل� ت�اصا ثقاف�ا، 

ف�ل  في ال��، ه� ت���ف لها ��ع�اها ال�لي، ف�ج�د ����ة ال��ع ورم��ة ال�ه�ة والف�ح م�ها

ما ت��له ه� م� معاني ال��ال. أمل ت���ف زور�ا في ال�� وه� ی�ق�، ال�اع� أراد م�ها 

داللة ال�ق� م� األل�؛ إال أن زور�ا في ال�وا�ة ی�ق� م� الف�ح، ورق�ه ���ن ����قة ع���ة، 

ة صلها ت���ث ع� ح�اة زور�ا ال���لفوت���ف ه�ا ال�ق� ه� إج�ال لل�وا�ة، فال�وا�ة في أ

  والغ�� م����ة فهي ش��هة �ال�ق�ة ال�ي ی�ق�ها.

                                                           
م��� دراسات  -ب���ف، إی�ك ه�ْ�ْ��اْوم: ع�� ال��رة، ت�ج�ة فای� الُ�ّ�اغ، ال����ة الع���ة لل��ج�ة )١(
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إذن ال��اص ال�قافي في ه�ا ال�� جاء م���ال، إال أنه ب����ف مع�ى واحٍ� م� الف� 

وال�وا�ة اس��اع أن ی�ّ�ف الف� �أك�له وال�وا�ة ����لها. وه�ا اتقان دق�� في ��ا�ة ق���ة 

  �ا ما ت��ن م���ل وت��ل معاني واسعة وم�ع�دة.ال���، فهي غال

، )١()�قىم�سضح، ففي ق���ة له �ع��ان (ن� آخ� ن�� ت���ف الف��ن ���ل أو  وفي

�ل ، و��ف أن م�زارت اس��اع أن ��في ح�اته ال��ع�لة �أنه اق���ها ���فهقام ال�اع� ب�

  ال�اع� إلى ع�ال� أخ��، �ق�ل:

 م�زاْرت

 ُعْ�َل�ي :َ�ْقَ�ِ�ُ� م�زاْرت 

 َمَ�ٌ� َناِعٌ� َ�ْغُ�ُ� ال�وحَ 

 َتْ�َ�ِ�ُ� الَ�َ�اب�ُع األث�َ�ةُ 

 أْلَ�اَنًا ِمْ� ِضَ�اء 

اَعُ� في َسَ�اِء أِح�َّ�ي  أصَّ

 أْدَخُل َغْ�َ�ًة َناِئَ�ةً 

 أْسَ�ُح في َس��ِ�َها

 أَُعاِنُ� َنْ�َ�ًة                                      

 ِمْ� ُشْ�َفِة الُعْ�َ�ةِ ُكْ�ُ� أْرُن� إلْ�َها 

 َتُلفُّ�ي ِغالَلٌة ُمَ��ََّ�ٌة 

 ِ�ِعْ�ِ� اْم�َأٍة أْحَ�ْ�ُ�َها

                                                           
 . ٩، ص٢٠١٠، ١م�ارك العام��: دی�ان ��الة الغ�قى، دار ال��ل، ب��وت، � )١(
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  َلِ��ََّها َرَحَلْ� 

 أر�ُ�َها َعاِ�َقاً 
َ
  وَ�ِقي

 في َثَ�اَ�ا ال�اِكَ�ة ..

 أَه�ُ� َ�اِحَ�ًا َعْ� َذاتي

 َعْ� َأَناَ� الُعْلَ�ا

ءَ 
ْ
 ال َشي

 ِسَ�� َجَ�ٍ� َیَ�َ��َّى

 َ�ْ�ُفُ� ِ�َقْ�َ�ةوَقْلٍ� 

 اْرت ..وم�ز 

م� خالل ه�ا ال��، نفه� أن ال�اع� �ان ����ع إلى مق��عة م� مق��عات م�زارت 

ال��س�ق�ة، وم� ه�ا االس��اع دخل إلى ع�ال� أخ��، �لها م� ن�ج ال��ال وال�اك�ة، فال��� 

ي ح���ة له ة وهال�ف�ف ال�اع�، ولقاؤه �أص�ا�ه، ودخ�له إلى غ��ة نائ�ة وف�ها یل�قي ب���

  كان ی��� إل�ها دوما و�����ها دائ�ا.

فه� �ع�� حالة م� األل� وع��ما أفاق م� خ�اله، ل� ��� غ�� وجع القل�، وج�� م�ه�، 

  وفق� م�زارت معه ال�� ����ع ل�ق��عاته.

ه�ا اس��اع ال�اع� أن ی�ّ�ف ال����ة ����لها مع أع�الها، وه�ا ت�اص ثقافي آخ�، 

ال�ة، ف����ف ه�ا ال�� الهائل م� ال�ع�فة في ه�ا ال�� ال����ل، وأنه ���ح ���ل معاٍن ج�

معه في ع�ال� ال��ال وال�اك�ة، �قّ�م ب�ل� ت�اصا ثقاف�ا ل� ���اج في إلى اق��اسات أو ح�ى 

ذ�� ع�او�� وأس�اء ال�ق��عات؛ و�ن�ا اك�فى ���زل�ت وح�ه فق�، فأع�انا ه�ا ال����ف 

  �أك�له.       



)٧٩( 
 

��اصات ال�قاف�ة ع�� م�ارك العام�� م�ع�دة، ف��ه ما ���ن م� ال��جه الف��� إن ال

والعقائ��، ف�� ذل� ما قام ب����فه لل��في وال�ع��لة و�خ�ان ال�فا، إذ �ق�ل في ق���ة له، 

  م�اء): ١٠:٤٥)، ال�اعة (٣/١/٢٠١٦ن��ها على الف����ك (

  ال��في ال�� ��اول

  أن ی�ل�� ال�وح

  ذات ت�ل

  له اذه� اآلنقل� 

  إلى ع���ت�

  ال�ع��لة و�خ�ان ال�فا

  ودع�ي أت��ى ����

  ك��آة م���ة في ق��

  ث� ع� ثان�ة

  إن رغ��

  ح�� ���� ال��اع

  في أروقة ال�ات

  ل�ل�ل� ما ت�ّ��..

م� ال�اضح في ه�ا ال�� ت���ف ال�جل ال��في، وال��اب معه ودع�ته إلى م�اجعة 

 ن ���ن عاب�ا م��ّ��ا إال أنه ل� �عي ال�عاني ال�ق�ق�ةواس��عاب �ع� ال��ان�، فه� ��اول أ

ل��ان� ال�ارئع والع�ادات، فه� ی�ع�ه إلى ق�اءة ��� ال�ع��لة وج�اعة إخ�ان ال�فا، ل�ا ف�ها 

م� تعّ�� وفه� أك�� وع�ا ل�عاني ال���عة والع�ادة والعق��ة اإلسالم�ة. م� ه�ا ال�� اس��اع 



)٨٠( 
 

����لها ال�ي ته�� �ال�وح والع�ادة أك�� م� العل� والفه� ت���ف ال�جل ال��في وال��ف�ة 

وال�ع�فة، ف�ع�ته إلى ت���� ال�ان� ال�ع�في له �ال�هاب إلى م�اهج و��� ال�ع��لة؛ ���ل 

داللة إلى إن ال��ف�ة ته�� �ال�وح �ع��ا ع� العقل والعل�، وه�ا ن�رك أه��ة ال��اص ال�قافي، 

  �جل وت�ج�هه فق�.ح�� اس��اع خلقه م� خالل ه�ا ال

ل� �ق��� ال��اص ال�قافي على ت���ف ال����ات ال�قاف�ة فق�؛ و�ّن�ا تعّ�� ذل� إلى 

�ع� ال��ات ال�ف�ّ�ة لإلن�ان �الغ��، ال�� �أت�ِه ن���ة ح�وث شيء له�ا ال�ائ� �ع�� 

غ��)، (ال���قع، وم�ا ی��� عا�فة اإلن�ان ف��عله �فق� عقله، �ق�ل في ق���ة له ع��انها 

  م، ض�� م���عة شع��ة �عّ�ها لل���:٢٠١٤ك��ها في عام 

  مغّفل�� ُ�ّ�ا،

  حّ� ال����ِة الُ�ّ�ة،

  ح�َ� ت�اه��ا في خ�ر ال�عار:

  اك�ح�ا، اك�ح�ا، م� أجلها

  وهي م�ا �أف��ن ب�اء..

  ف��ا ُه�ْ 

  �عق�ون في ال�فاءِ 

  صفقاته� ال�أن�فة

  لإلمعاِن في ام��اصِ 

  رح�قها الّ�قي

  �ق�ا ال�غ�ور..وسفِ� ع
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إّن س�ة الغ�� واض�ة في ه�ا ال��، فهي م� خالل ألفا�ها ن�� ارتفاع ال��ت، 

وال�ف� ل�ا ���ُث في ال�فاء �ع��ا ع� أع�� ال�اس، م� نه� األم�ال، وف�اٍد في أروقة 

ال�ولة؛ فاس�ع�ال ألفا� �ـ( مغفل��، اك�ح�ا، ب�اء، ال�فاء، ال�أن�فة، ام��اص، سف�، 

فه�ه األلفا� ت��ل معاني ع�م ال�ضا �ال�اقع، والغ�� م� ن�ائ�ه، وشّ�ة األسى ال�غ�ور)؛ 

على ال�اضي ال�� م� أجله قّ�م� ال�ع�ب �ل ما ت�ل�، وفي ال�ها�ة ال ن�ائج إال ال��قات 

وال�ه� في ال�فاء. إن ال��اص ال�قافي في ه�ه الق���ة، ن��ه في ت���ف ال�اع� ألح� 

ال��ب ال���عي ���ل عام، م� خالل ت�جهه ال��اه��� وم�اول�ه  ال�عارات ال�ي ی�اد� بها

الس��هاض ال�ع�ب، وت���� اق��اد�ات ال�ول ان�القا م� ال��قة العّ�الّ�ة، فه� �ق�ل في 

  ال�ق�ع ال�س� م� الق���ة:

  ح�َ� ت�اه��ا في خ�ر ال�عار:

  اك�ح�ا، اك�ح�ا، م� أجلها

ال���عي، فه� �ع��� على ال��� االق��اد� م� إّن ه�ا ال�عار غال�ا ما �����مه ال��ب 

داخل ال�ولة، ث� ی��أ �االن��ار وال��سع ال��ار� �ع� االك�فاء ال�اتي داخل�ا؛ وه� م� اآلل�ات 

فه�ا اس��اع م�ارك العام�� ت���ف ج�ء م� م�اد�  )١(ال������ة االق��اد�ة لل��ب.

��� ع االق��اد� وال��اسي ال�� تال���ع�ة، وه� ی��ق� ��ل غ�� ال��ائج ال�خ��ة لل�ض

  عل�ه ال�هات ال���ولة ع�ه في ال�ولة.

ه��ا ن�� أن ال��اص ���ره ال�الث، ال�ی�ي واألدبي وال�قافي، اس��اع م�ارك العام�� 

ت���فه في ق���ة ال��� ���ل واضح، و�آل�ات دق�قة ج�ا، ت�ع� القار� م� خاللها، أّن في 

� ت�عا�� وت�فاعل مع ال��، تأتي م� ع�ال� إن�ان�ة أخ��، ق���ة ال��� ثّ�ة ��اناٍت أخ� 

ع�ال� ال�ی� ال�� ���ل ال��انات الُ�قّ�سة، أو تأت��ا م� ع�ال� األدب ال�ي ت�اس� م�ها ال��� 

  وال��اع�، وال��اق� وال��ال�، وال�أر�خ وآمال ال���ق�ل.
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  الف�ل ال�ال�

  اإل�قاع
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  اإل�قاع

الق���ة الع���ة اإل�قاع دائ�ا، فإن ل� ��� في اإل�ار ال�ارجي فه� داخل س��ر  یالزمُ 

الق���ة، ب�� أص�ات مف�داتها، وت�اغ� ج�لها، و��ائها ال��لي ال��غّ�� في ق���ة ما �ع� 

ال��اثة، أو ح�ى في اس�لهامها لفاص�ل�ة ال��اة ال��م�ة في ال�� ال�ع�� م�ا ی�صلها إلى 

  ه�ا ال��ن.  آفاق ال��ال في

جاءت ق���ة ال��� ن���ة ت�����ة ت��ل ما وصل إل�ه ال�قاد م� اق��اع االس�غ�اء ع� 

ال�زن والقاف�ة، ل�� ه�ا االس�غ�اء م�ه�ن في تق��� ال��ائل ال��س�ق�ة واإل�قاع�ة "ف�� ال��أ 

ا �ال���ر أن ال�ع� ���� أن ���غ�ي ع� اإل�قاع وال��اغ�. ��ل� م� ال��أ الق�ل �أنه

و�ق�ل أدون�� ع� مع�ى ال��س�قى ال�اخل�ة أو ال���قلة ع� ال���:  )١(���الن ال�ع� �له".

"ال ش� أن ال�ع� في ن�أته ذو صلة �ال��س�قى، فق� �ان ت��ر ال��ر في ف�اصل م����ة، 

وت�او� الل��ة ال��س�ق�ة في األب�ات أو ت�افقها، ��هل ال��ان�� ال�ع��ة الق���ة. ل�� إ�قاع 

�لة، وعالئ� األص�ات وال�عاني وال��ر، و�اقة ال�الم اإل��ائ�ة وال�ی�ل ال�ي ت��ها ال�

ه�ه �لها م�س�قى، وهي م��قلة ع�  –اإل��اءات وراءها م� األص�اء ال��ل�نة ال��ع�دة 

  .)٢(م�س�قى ال��ل ال����م، ق� ت�ج� ف�ه، وق� ت�ج� دونه"

ا؛ ت�ّ�� على ال��س�قى ال�اخل�ة ف�هفه�ا ال�أ� ألدون�� ی���� على أ� ق���ة ح�ی�ة 

فال��س�قى ال�اخل�ة ل� ت�� هاج� شع�اء ق���ة ال��� ونّقادها فق�، و�ن �ان اه��امه� واض�ا 

في إب�ازها، وفي االح��اء بها م� ال�ه� ال�ي وجه� إل�ه� �ال��لي ع� ال��س�قى. فأل��ت ال�� 

قى ال��س�ق�ة ال�اخل�ة في ال��: "ف��س�ل� ��� م� أن�ار ق���ة ال��� رّ�� على العالقات 

ال�ل�ة ول��ة صالت ع�ة: إنها ت��أ م� عالق�ها أوال ��ا ���قها و��ا �عق�ها م�اش�ة م� ال�ل�ات، 

وم� عالق�ها ���رة م�لقة �����ع ال�� ال�� ت�ج� ف�ه، ث� إنها ت��أ م� عالقة أخ�� هي 

ا �ج� ف�ه... وت��أ تل� ال��س�قى أ��ات�ال مع�اها ال��اش� في ذل� ال�� ال�عّ�� ال�� ت
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ع�ا لل�ل�ة م� �اقة ق��ة أو ضع�فة اإل��اء. ل��� �ال��ع ج��ع األلفا� م��او�ة في غ�اها 

  .)١(وت�اس�ها"

ی�� الم��رن "أن ال��س�قى ال�اخل�ة ذات جان��� هام��: اخ��ار ال�ل�ات وت�ت��ها، 

. و��ّح� أل��ت ب�� م�س�قى األلفا� وال�عاني )٢(وال��اءمة ب�� ال�ل�ات وال�عاني ال�ي ت�ل عل�ها"

���ل ی�ضح ق�ل الم��رن ع��ما �ق�ل: "إن الق���ة ال��س�ق�ة هي ق���ة �أتلف في ب���ها 

ن�� م�س�قي م� األص�ات، ون�� م�س�قي م� ال�عاني ال�ان��ة لأللفا� في ه�ه ال���ة، وأؤ�� 

  .)٣(أن ه�ی� ال����� وح�ة ال ت���أ..."

قة ما ب�� اللف� وال�ع�ى، ب�� ال��س وال�ع�ى أو ب�� ال�زن وال�ع�ى، ع�ف� ل�� إن العال

نقادنا الق�ماء، ح�ى أنه� ح�دوا ل�ل وزن م� األوزان م�اال أو حالة وج�ان�ة خاصة م� رثاء 

وش��ن وف�ح وف�� وج� وه�ل... وه�ا ما ق�ل أ��ا في اس�ع�االت القاف�ة ال����عة ودالالتها، 

م ���� ح�ل ال����ات اللف��ة م� ج�اس و��اق وت��ار، م�ا ��اع� على وورد م� �ال

  )٤(ال��س اللف�ي ال�� ع�فه الق�ماء أ��ا.

و��ف� ج�ز�� ش��� مع ��ال خ���� في ما ��حه األخ�� م� تقل�ل أله��ة ال�ف�دة 

�قة � واه��امه ���ألة ال��� ع��ما قال: "إن تق��ع ال��� ال�ع�� الع��ي قائ� �ل�ا على �

  .)٥(ن�� ال�ل�ات ول�� ل��ا�ة ال�ف�دة أ�ة أه��ة في ه�ا ال��ال"

واإل�قاع في الق���ة الع���ة م�اٌ� وم�أث� �ال��وف ال����ة �ه، �ق�ل شف�� ��الي: 

"اإل�قاع ال�ع�� ���ل حالة نف��ة وحالة زمان�ة وحالة م�ان�ة أح�انا. ع��ما ن�جع إلى ال�ع� 
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ة هي ال���ر ال�ائ�ة وه� أم� ���عي في م���ع ب�و�، �ع� ال�اهلي ن�� ال���ر ال���ل

اإلسالم ت�ّ�� ال��و وس���ا ال��ن. ف�ض� ال��ن ��وفا ج�ی�ة. ال��و� �ان ���ي في 

ال�اهل�ة ی�مه �له في خ��ة، أما اآلن فق� ��� ع�له في ال��ی�ة ول�ل� ال ب� أن تق�� 

  .)١("الق���ة، ث� إن م�اوالت ال��ب ف�ض� أوزانا ج�ی�ة

به�ه ال��وف ومع ح��ات ال���د ال�ي ت�ال� في الق���ة الع���ة، ساع�ت ���ل غ�� 

م�اش� على ال�ص�ل إلى ق���ة ال���، ���اه�ات م� ات�اهات وم�ارس ف��ة ����ة م� 

ال�وم���ة، وح�ى ال��ر�ال�ة، تل� ال�ي جعل�ها تعّ�� ع� م���نات وانفعاالت و��قاعات الف�د، 

  غ�ائ�ة م��ف�ة وصام�ة واخل�ة وخ��ص�ة ج�ا.وت��اجع إلى 

ه�اك ان�قادات الق�ها ق���ة ال��� م� ح�� اإل�قاع ال�اخلي، ف�� ال�ّقاد م� ی�� ت��دها 

. و��في ش�قي �غ�اد� )٢(كلّ�ا م�ه؛ �ق�ل ش��ل داغ�: "ل� ن��ّ�� له�ه الق���ة ن�اما إ�قاع�ا"

�الح م�س�قى داخل�ة ت���ة غ�� دق�قة؛ وج�د م�س�قى داخل�ة، ف�ق�ل: "في اع�قاد� أن اص

ألن ال��س�قى ال ت��ع م� ال��ت نف�ه، بل م� خالل ر��ه مع ص�ت آخ�، وما دام اآلخ� 

  .)٣(ك�ل� فال��س�قى ال ت��ن داخل�ة بل خارج�ة"

ه�ه الق���ة ال�ي ت�ّ�دت م� ال��س�قى ال�ارج�ة، ال�زن والقاف�ة، ت��اج إلى تع��� ع� 

ى ج�ی�ة إلى ال��س�قى ال�اخل�ة ال��ج�دة في األصل �ق���ة ال�زن، وذل� ذل� �إضافة م�س�ق

ال ی�� إال ����� م� ال����ف ال��س�قي، ال�� م� ال�ف��ض أن ی��ع م� نف� م��ت�ة قلقة وم� 

  لغة ت�ل���ة و���ة ش�ی�ة ال�����.

 داخلي في اعٍ في ال�قابل ه�اك م� ال�ّقاد وال��ّ���� لق���ة ال��� م� ت�ّ�ث ع� وج�د إ�ق

الق���ة؛ ل��ه ل�� إ�قاعا ُمقّ��ًا، �ق�ل أدون��: "في ق���ة ال��� م�س�قى، ل��ها ل��� 
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م�س�قى ال���ع لإل�قاعات الق���ة ال�قّ��ة، بل هي م�س�قى االس��ا�ة إل�قاع ت�ار��ا 

  .)١(وه� إ�قاع ی���د �ل ل��ة" –ال����جة وح�ات�ا ال��ی�ة 

ّ�ق ب�� ال��س�قى واإل�قاع، ف�ل اإل�قاعات وعالقات األص�ات ن�� أدون�� ه�ا أنه ال �ف

  وال�عاني وعالقات ال��ر واإل��اءات و�ل ما ه�اك م� ت��الت ال���ة

ال����ة للق���ة هي ال��س�قى. ب���ا ت�� ���ى الع�� "إن اإل�قاع ه�ا ه� ح��ة ت��� وت�ل� 

ُت�ّ�ل ال�اللة، وه� ���� ��ا تق�ل: "في . فاإل�قاع ح�� رؤ��ها هي األج�اء ال�ي )٢(ال�اللة"

ج�س ال��وف و�ع��� ال���ار لها وف� أن�اق م��لفة، ��ا ���� ال��� ع�ها في ف��ن ع�ة 

  )٣(ت�ل� ال�غ� وت�ل� ال��س�قى ص�تا ن��عه ع�� الق�اءة أو ت�ت�ا مع��ا ن��ه وت�اه ����ت�ا".

  عام�� أن�ا� اإل�قاع ال�اخلي في ق���ة ال��� ع�� م�ارك ال

ال��� األول: إ�قاع ال��ل؛ ص��ح أن ق���ة ال��� ت�ّ�دت م� ال�زن والقاف�ة، وال��ل 

الع��د� للق���ة الع���ة؛ إال أنها ���لها ال��ی� األق�ب لل��د، تّ��ل �ه وم� خالل األلفا� 

لى  عال�ي ���ع�لها ال�اع� إ�قاعًا ن����ُع أن ن���ه إ�قاع ال��ل في ق���ة ال���، وه� �أتي 

  ش�ل��، وهي:

 )٤(إ�قاع ال��اء ال��ه�� في الق���ة

إن م�حلة ما �ع� ال��اثة في تار�خ ق���ة ال��� الع���ة، ت�ّ�ل عالمة فارقة �ع� م�حلة 

شع��ة ج�اعة م�لة (شع�) الل��ان�ة، في س���ّ�ات الق�ن ال�اضي، وق� ساه� في ت���ل معال� 

 �� الع���ة، م���عة ����ة م� أج�ال م��لفة؛ ب�ءاً شع��ة ما �ع� ال��اثة في م�ه� ق���ة ال�

م� شع�اء ال�����ات، وح�ى ع��نا ه�ا، و�ان م� ب��ه� م�ارك العام��، فه� له ح��ر 

                                                           

 .٧٧، مقالة ألدون�� �ع��ان (في ق���ة ال���)، ص١٤م�لة "شع�"، ال��ة ال�ا�عة، الع�د  )١(

 .١٠٥، ص���١٩٨٣ى الع��: في مع�فة ال��، دار اآلفاق ال��ی�ة، ب��وت،  )٢(

 .١٠٥صال��جع نف�ه،  )٣(

 .١٤٨، ص٢٠١٥، ١ش��� رزق: آفاق ال�ع��ة الع���ة ال��ی�ة، � )٤(



)٨٧( 
 

�ارز ح�ل إ�قاع ال��اء ال��ه�� لق���ة ال��� الع���ة، �ق�ل في ق���ة له ن��ها على 

  �:، وهي ض�� م���� �عّ�ه ال�اع� لل��٢٠١٤(الف����ك) عام 

  ُمْ�ُ� ُهَ�ْ�َهةٍ 

  كاَدت األرُض أْن َت��َ� ِبي

  ِمْ� َفْ�ِ� الِغ�اَ�ةِ 

 الُ��َ��َِّ�ِة َ�َق�َّاٍص َماِه�

 في ُبْ�ُ�ِ� ع���� َخْ��او��ِ 

 م� بالِد الَغال 

 ل��َّ�ي آَثْ�ُت الُ�ُ��َص ُهَ�ا

 في أح�اِن و��ٍ 

 َ�ِعُ� �ف�اد�َ� اْنَ�َ�َ�ت

 ر��ًا حان�اً 

  في أقاصي ال�وح ..

خالل ل��ات ح�ث� م�اه�ة، وفي أج�اء م� ال�ان�ة (كادت األرض أن ت��� بي) وه�ا 

ح�وث االرت�افة �ال��ه�؛ وال��� ه� ما شاه�ه اس��اع� في ح��ها ت���� م�ه� س���ائي، 

وفي آخ� الق���ة �ان� نها�ة ال��ه� �الع�دة إلى ال�وح وال��ال ال�اك� �القل� والعقل، بل 

�اء ال��ه�� ال����ائي وت���� ال�ان� ال���� فه� اس��اع أ��ا تغ��� إنه ل� ���ِف �ال�

ال�ارد م� ال��، واك�فى ب���ه ����� م��ل ب�� ث�ا�ا ال��، األولى (ت��� بي) وال�ان�ة 

  (ل���ي).



)٨٨( 
 

ی��قل في ال�� ب�� ج�ئ�ات م��ال�ة، ه���� ف�ه ���عة ال��ه� ال����، ���ل س���ائي، 

�ّ�� على خات�ة ال��ه�؛ �ي ����ل ال��ه� ال����ائي ال�� خلق�ه واس��اع م� خالله أن ی

  الق���ة.

على ه�ا ال��� ���ن الع�ل ال�ع��، ه�ا أك�� اق��ا�ا م� ���عة الع�ل ال����ائي؛ ح�� 

ی��� ال�اع� على مف�دات ال��ه� ال���� (م�� ه��هة، ال�����ة، بالد) ، و�ق�م ب���يء 

�ان)؛ ولُ���َث ما أس�اُه رو��ت ه�ف�� �ال��ن�اج ال�م�ي، ح��ة ال�م�(آث�ت، ال���ص، أح

و��ا�ع ال��لقي ال��ث "معاص�ا وق�عه ��ا �قع �ال��� وفي نف� ل��ة وق�عه، ال �ف�ل ب�� 

الفعل وس�اعه،س�� ال��هة ال�ي ���غ�قها ص�ت ال�ارد في ق�له؛ ول�ل� �����م ال��ه� 

اع� أداء أق�ب إلى ال��ض�ع�ة، وال��اد�ة، وال . و���ح ه�ا ال��هج لل�)١(لل��ات ال��ُ��ة"

ی��و معه ال�� حالة شع��ة؛ بل م�ه�ا شع��ا وثائق�ا. فال��ه� إذن؛ ه� ال�ّ�� ال�� ���ُّ 

ب�� ج��اته مف�دات ال��قف ال�ع��، ال�ي ��عها ال�ارد وضعا داال، وتع�ل ع��ا ال�ارد ه�ا، 

�� ��ا �ل ه�ا ال��ه�. في إ�قاع ال��اء ال��هع�ل �ام��ا ال����ا؛ ال�ي ت��ق�ي أ�عاد وتفاص

نل�ُ� ع�� م�ارك العام��، ال����� على األ�عاد ال��ان�ة، ب���ا ح��ة ال�م� ت��ا�أ. ��ا أن�ا 

نل�� ص�اعة ال��ه� �أ�عاده ال����ة؛ وذل� ل��ق�� ال��از ال����، وت�ك بالغة ال��رة 

خال�ا  ��ة؛ ال�ي ی��و ف�ها أنه �ل�ا �ان ال��ه�ال��ئ�ة اللغ��ة إلى بالغة ال��رة ال�ل�ة ال��

  م� ال�عل�� ال��اش� وال��ث�ة الف�فاضة �ان أبلغ.

وفي �ع� األح�ان ی���ى ال��د ال�ع�� في ق���ة ال���، ع�اص� ال��د ل�� ال��ه� 

ال����ائي، ����قة ال��ن�اج؛ ح�� ت��الى سل�لة ال��اه� ال����ائ�ة ال�ي �أتي أح�ها في 

  اآلخ�. فه�ا ن�� ه�ه الق���ة ل��ارك العام��، (وج�ه في الق�ار):أعقاب 

  خارَج الَ�اِفَ�ِة ،

  َناِفَ�ة الِقَ�اِر الَ���ع ،

                                                           

 .٩٦، ص٢٠٠٣اله��ة ال����ة العامة لل��اب،  ،ف�ل: ق�اءة ال��رة، م���ة األس�ةصالح  )١(
 



)٨٩( 
 

 الَ���ِع َ�َ�ْلَقٍة ُحْ�لى �الُ�َفاَجآت :

 َكان� ال��ُح ُتَ�فِّ� .

 َأْو ُر�ََّ�ا َتِ��ُّ 

 ِمْ�َل َعاِشٍ� َلَ�ِت الَ�ْهَ�ُة ِلَ�اَنه ..

عٌ وفي   الَ�اِخِل َلْغٌ� ُمَ�َق�ِّ

 ِلُ�َ�اِف��َ� أْدَم��ا اِإل�َغالَ 

 في ث��َّاِت ُمَغاَم�اِتِه� الَ�غ�َ�ة ..

َة َهَ�َ�اٌت َماِكَ�ٌة الْمَ�َأَتْ�� ِ   وَث�َّ

 الَعْه�ِ 
ْ
 َح�یَ�َ�ي

 ِبُلَغِة الَ�َ�اُ�ِ� 

 عْ�َ� ُق�وِن االْسِ�ْ�َعار ..

ءِ 
ْ
 وَ�ع��ًا َ�ْعَ� الَ�ي

 ِ� الَ�َرَجِة اُألولىَعْ� َمَقاعِ 

 َتْ�َ�ُ� َعْ�َ�ان 

 َ�اِحَ�َ�اِن َعْ� َرف�َقةٍ 

 َتْ�َ�ِ�ُ� الَ�َ�اَفَة الُ�ْ�ِحَ�ةَ 

  )١(ِ�َ�ِلَ�ٍة أو اْبِ�َ�اَمة ..

                                                           

  .١١م�ارك العام��: دی�ان ��الة الغ�قى، ص )١(
 



)٩٠( 
 

فه�ا ال�� ال�ع��، وه� أق�ب إلى ال��د م� ح�� ال��ل؛ إال أنه ���ل إ�قاعا في ش�له، 

ن�اج ذات م�اه� م��ال�ة، وهي م�ابهة ل���قة ال�� فه� �قّ�م ال��ه� ال���� �آل�ات س���ائ�ة 

  ال����ائي.

فإذا أت��ا إلى ت�ل�ل ال�� �أْن ن��غل ف�ه خ�الّ�ا، ن�� أنه ع�ارة ع� مق�ع س���ائي ف�ه 

م���عة م� ال���ل�� و�ضافات ص�ت�ة م� ال��ن�اج؛ فه� ق� اب��أ الق���ة ب��� ال��ه� األول 

الق�ار، الق�ار ��� م��عا، وص�ت ال��ح ال��ت��ة �الق�ار وه� (م� خارج ال�اف�ة) أ� خارج 

ت�ل� ص�تا م� خالل ال�اف�ة ل�� ه� في ال�اخل، وم� ه�ا، وم� خالل ت���ه ص�تها ���ت 

� )، ن����ع الق�ل �أنه اس�ع�ل ��ا ����ه ال�ّقاد الق�ماء بـ "ح�َعاِشٍ� َلَ�ِت الَ�ْهَ�ُة ِلَ�اَنه(

وه�ا ���ع�له عادة شع�اء الق�ائ� ال�للّ�ة في ع�� شع� ما  ال��ل�" أو "ج�� االن�قال"،

  ق�ل اإلسالم.

به�ا ان�قل إلى ال��ه� ال�اني (وفي ال�اخل) أ� داخل الق�ار، وف�ه ما ���ث داخله م� 

ح�ی� ولغ� وما إلى ذل�، ث� اس�ع�ل مف�دة (�ع��ا) لالن�قال إلى ال��ه� ال�ال� وه� خات�ة 

�لي �ال��اه� ال����ائ�ة، ح�� م� عادة ال����ا أو ال��ه� ال����ائي الق���ة ذات اإل�قاع ال�

  ).ْبِ�َ�اَمةا���ن ��ات�ة سع��ة تقّ�م لل��ه�ر، ف�ان� خات�ة ه�ه الق���ة ه� اس�ع�اله ل�ف�دة (

في ه�ا ال�� اس��اع ال�اع� أن ���ع�ل ج��ع  آل�ات ال��ه� ال����ائي، ب�ءًا م� 

ال��ن�اج، م�ورا �الُعق�ة ال�ي ت��ن عادة وس� ال��اه� ال����ائ�ة، وفي ال��ت ال�� �قّ�مه 

ال�� ال�ع�� هي في وس� ال�� وداخل الق�ار، وان�هاًء �فّ� العق�ة وال�ها�ة ال�ع��ة، ونها�ة 

  ال�� ال�ع�� لف�ة (اب��امة).

����ُع � في اإل�قاع ال���� أو ال��لي ل�� ق���ة ال���، ثّ�ة م�اه�ة ی�م�ة أو م���رة،

ال��د ال�ع�� ت����ها، في م�اه� س���ائ�ة، م� خالل م��ل�� �ق�م�ن �أدواره� ال�ي �أدونها 

  كل ی�م ح�� ال��ل ال�ع�اد.

وم� ذل� ما ���ه ال�اع� م�ارك العام��، في ق���ة له ن��ها ع�� صف��ه على 

 ، وهي ض�� م���� �ع�ه ال�اع� لل���:٢٠١٤(الف����ك) عام 



)٩١( 
 

 ُمَ��َُّف�ن 

 َصَ�اَح ُ�ّلِ َیْ�مٍ 

 َ�ْ�ُ�ُج�َن ِمْ� ُجُ��ِرِه� َ�الِفْ�َ�انِ 

وَن َوَراَءُه� َأْذَ�اَل َخْ�َ�اِتِه� ُّ��ُ�َ 

 و�ْرَثًا ِمَ� الُعَق� ..

 َأَمامُه� َتَ��اَء� ُصَ�ٌر َ�اِهَ�ةٌ 

 ألْحالٍم َصغ�َ�ٍة ،

 َصغ��ٍة َ�َ�َ�اِت ِخْ�َدل ،

 َیَ��اَفُع�َن في أْحَ�اِء َحاِفالتٍ 

 َتْ�ِ�� ِبِهْ� أْمَ�اًال ِمَ� اِإلْسَفْل�ِ 

 الُ�َل�َِّخ ِبُ�َقٍع َداِكَ�ٍة 

 َخلََّفْ�َها أْجَ�ادٌ 

 َعاَجَلَها ال��ُت َ�ْغَ�ًة 

 َ�ع��ًا َعْ� أَْعُ��ِ  اَألِح�َّة ..

 َیْ�َ�لُّ�َن واِح�ًا واِح�اً 

 َأْو َیْ�َحف�َن َأَرَتاالً 

 إلى ُحُ��اِت ُبْ�ِسِه� الَ�ْ�ِمي

 ��َن في َزواَ�ا اَألْب�اجِ ُ�َف�ِّ 

 ���اِئِ� الَ�َ�احِ 



)٩٢( 
 

 َعْ� َوْه�ٍ 

ُ��َن ِ�ِه ُجْ�راَن   ُیَ�ّمِ

َعةِ   َحَ�اِتِه� الُ�َ�َ�ّ�ِ

 وَ�ْقُ��َن َما َتَ�قَّى ِمْ� َنَهاِرِه�

  َتْ�َ� ِسَ�اِ� الْ�ِ��َفة ..

ل �ه�ا ال�� ال�ع�� ی��ّ�ث ف�ه ال�اع� ع� م�ه� ی�مي م���ر، وه� خ�وج ال���ف�� 

ص�اٍح م� ب��ته� إلى أماك� ع�له�، وق� اس�ع�ل في ب�ا�ة ال�� مف�دة (م�ّ�ف�ن) ب�ًال م� 

كل�ة (م��ل�ن)؛ ح�ُ� الفارُق ب��ه�ا في ال�اللة حّ� ال��اد، فال��ّ�ف ی�د� الع�ل ���ل 

حق�قي وه� ���ا�ة أح� أساس�ات ح�اته، ب���ا ال���ل ه� �ق�م �أدوار ال ت�ّ�ل ش��ا في ح�اته 

  و�ن�ا أداء جانٍ� س���ائي، ی�قّ�� م� خالله ش��ّ�ة رجٍل آخ�.

ب�أ ���د ال�� ال�ع��، و�أنه س�د ل��اه� س���ائ�ة، ال���ل�ن ه� ال���ف�ن، وال��ف�ج�ن 

على ال��ه� خارج ال��، ح�� �ات� ال�� ال�� ُ�قّ�م رؤ�ة ال���ف�� ال���ومة وه� ی��ه�ن 

  إلى أع�اله�.

ل�ع��ة ال�الثة ال�ي قّ�م�اها، ل��ض�ح وج�د إ�قاع ال��اء ال��ه�� إذن م� خالل ال���ص ا

ال����ائي في ق���ة ال��� ل��ارك العام��، ن�� أنه اس��اع ال����ة على خات�ة ال�� 

ال�ع�� ��ا ی��اف� مع ال��ه� ال����ائي. أ��ا ع�ل ال�اع� ه�ا، ه� نف�ه ع�� �ام��ا 

� ل��ه�، ال�ي ت�ّ�� على ال��ان� ال��ان�ة أك�� مال����ا ال�ي ت��ق�ي أ�عاد وتفاص�ل ا

االه��ام �ال�ان� ال�م�ي، ففي ال���ص ال�الثة ال�ا�قة، ن�� ح��ة ال�م� م��ا��ة إلى درجة 

ع�م ال�ض�ح، ب���ا ال��ان� ال��ان�ة ف�ها واض�ة وهي ج�ء أساسي في ال��د ال�ع��. ��ل� 

م�ة؛ م�ا ��عل م� الق���ة عار�ة م� ال���ج ال����� على الع�اص� ال�غ��ة م� ال��اة ال�� 

  ال�اسع ال�� �عّ�� الغ��ض في ال�� م�ا ی���ه ض�اب�ة أك��.



)٩٣( 
 

إن اق��اب ق���ة ال��� م� عال� ال����ا ����ا، جعلها ت��فف م� م�از ال��لة، وم� 

ال�ها�ات ال��از�ة ال����عة في خات�ة ال��؛ وهي ب�ل� ُت�ِ�ث لف�ة س��عة إلى ال��ه� 

  ل، ل��ا�عة ال�ف��� ال�اللي ال�� �ان م��ل�را م� خالل ال��اه� ال���ال�ة داخل ال��.ك�

 إ�قاع ال�فاص�ل�ة:

م���ًا على ال��ئ�ات، وال�فاص�ل  -في إ�ار ق���ة ال���–"جاء شع� ما �ع� ال��اثة 

ل�ي اال��م�ة ال�ع��ة، وال���اء، ومف�دات ال�اقع الق���ة، واألش�اء في وج�دها ال�ق�قي 

ال��ع��،  وه� ما مّ�ل صع�د ال�اك�ة ال����ة في مقابل ال�اك�ة ال�ه��ة، ت�ُلى ال�اقع م� ح�� 

  .)١(وج�ده ال���ق� ال ال����ر، و�ه�ا مّ�ل ه�ا ال�ع� ع�� ال��رة في ال�ع� الع��ي"

ه�ه ال�فاص�ل�ة جاءت على ع�د م� ق�ائ� ال�اع� م�ارك العام��، م� ب��ها ق���ة 

 ، وهي ض�� م���� �عّ�ه ال�اع� لل���، �ق�ل:٢٠١٤صف��ه في الف����ك عام  ك��ها على

 َوْرَدٌة ِمْ� َدِمي

 َتَعاَنَ� َصْ�ِتي وَصْ�ُت�ِ 

  َذاَت َمَ�اءٍ 

 َفَ�اَن اْرِتَ�اِلي إَلْ��ِ 

 وُ�ْ�ِ� ُحُ��ِر� الَّ�� ْأْشَ�ِه�هِ 

 وَنْ�ِ�ي ..

 َلَهْ�ُ� إَلْ�ِ� ِعْ�َ� اَألِث��ِ 

 تِ ع�َ� الَ�َ�اَفا

 ُأَف�ُِّ� َعْ��ِ 

                                                           

 .١٦٥ش��� رزق، آفاق ال�ع��ة الع���ة ال��ی�ة، ص )١(
 



)٩٤( 
 

ٍء َج��ٍل 
ْ
 ُأَف�ُِّ� َعْ� ُ�ّلِ َشي

 َوَجْ�ُتُ� َمْ�ُف�َرًة في ُعُ�وِقي

 وَساِكَ�ًة في َتَقاِ��ِع َوْجِهي ..

 َأْنِ� َهَ�اِئي وِدْفِ�ي

ُع والِعْ��ُ   َأْنِ� الَ�َ�جُّ

  َ�ا َوْرَدًة ِمْ� َدِمي ..

. ل�ل� ن�ُ� ال��ّ�� )١(ال���� م��اق��ها"�ق�ل جان ف�ان�� ل��تار: "لقْ� فق�ْت ال��ا�ة 

في ه�ا ال�� �األش�اء ال�غ��ة، وال����ة، وال��ع�دة، وال��ّ�ُ� أ��ا ب�اته، والعالقة مع 

  ال�وات األخ�� ب��� تع�د�ة األش�اء، ففي م���ف الق���ة �ق�ل:

  َلَهْ�ُ� إَلْ�ِ� ِعْ�َ� األَِث��ِ 

  ع�َ� الَ�َ�اَفاتِ 

 ب��� األش�اء ال����ة (األث��، ال��افات)، وم� ه�ه األش�اء ال�غ��ة ه�ا ن�� ال�ع�د�ة أوال

ال��ع�دة، �����ع ال�اع� أن ی�س� م�ها خ�ا�ه ال�ع�� ال�ق�قي ال�اص، ف�� ال���ي 

ال���� ه�ا ���� لل�اع� أن ����َف ال��ل� في الف�اء ال�ع��، وم� األش�اء الق���ة 

�ام�ة الع��قة، و���ث �ل ه�ا دون أن ���ن سع�ه ال�ل��سة �����ع أن ����ف ال�ق�قة ال

األساسي م� ال�� ال�ع��؛ أن ��ل إلى حقائ� فل�ف�ة ����. فعلى س��ل ال��ال في ه�ا 

  ال��، ن��ه �ق�ل:

ٍء َج��ٍل 
ْ
  ُأَف�ُِّ� َعْ� ُ�ّلِ َشي

                                                           

. نقال م�: آفاق ال�ع��ة الع���ة ال��ی�ة، ش��� ١٨ف�ان��ا ل��تار، ال�ضع ما �ع� ال��اثي، صجان  )١(

  رزق.
 



)٩٥( 
 

  َوَجْ�ُتُ� َمْ�ُف�َرًة في ُعُ�وِقي

ٍء َج��فه�ا الق�ل: (
ْ
)، جاء �ع� ذ�� األش�اء ال�ل��سة وال�غ��ة لٍ ُأَف�ُِّ� َعْ� ُ�ّلِ َشي

وال��ع�دة، وال�ف��� ع� ال��ال ه� م�ل ��� ودراسة م�� الِق�م ع�� الفالسفة، ح�ى أن 

، فال�اع� )١(�ع�ه� أ�ل� على عل� الفل�فة اس� (عل� ال��ال)، و�ع�ه� ����ه االس�ا��قا

��� �ه ي؛ بل ی��أ ��ا ��ل�ه و�ل��ه و�ه�ا ال ی��ل� م� و�لى ال�قافي أو األی�ول�جي أو ال�ق��

  و���اه ب�فاص�له ال��ع�دة وال�ق�قة.

و��فاص�ل أك�� دقة، و���ة شع��ة أك�� إح�اما، وت�ل��ا لل�اللة ال�ع��ة م� خالل إ�قاعها 

ال��لي ال���ّ�ل في ال�فاص�ل�ة، �ق�ل م�ارك العام�� في ق���ة ن��ها على (الف����ك)، عام 

  ض�� م���عة شع��ة �عّ�ها ال�اع� لل���:، وهي اآلن ٢٠١٤

 د�ٌ� َ�َ���ٌّ 

 داكُ� الل�نِ 

  م���ُف ال���ِ 

 ِإالَّ ِمْ� ُعْ�ٍف مل�نٍ 

 ی��سُ� الَ�ْأسِ 

 ��اوُل جاه�اً 

 أْن ُیْلِفَ� ان��اهَ 

 ِ�َ�اٍء َمْ�ُ��َقةٍ 

 ت��ُ� �ارت�اٍح تامٍّ 

                                                           

، ٢٠٠٩، ١ب��ّ�ف: ه�یل ز�ارنة، ال��خل في عل� ال��ال، م��� ال��اب األكاد��ي، عّ�ان، � )١(

 .٢٧-٢٦ص
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 على بالِ� ال�ْ�َ�ى

 �اح�ًة َعْ� م�ل�ٍة صغ��ةٍ 

 الَ�ِه�َّةِ ل�َ��َّاِتَها 

 دوَن أْن َتْ�َفَل ،

 وَلْ� ُهَ�ْ�َهًة ،

  ِلِغ�اَ�ِة الَق��ع ..

م� ال�اضح أن ال�� ی��ّ�ث ��امل تفاص�له، ع� م�اولة ل�اب سيء ال��ه�، م� 

إلفات ان��اه ف�اة ج��لة، في أح� األماك� العامة، إال أنه ل� ����ع اغ�اءها وال ح�ى ج�ب 

� حادثة واقعة أمامه ب�فاص�ل م�ع�دة وم� أش�اء ����ة، هي ان��اهها إل�ه. وال�� ی���ث ع

  م� ال��اة ال��م�ة فـ (ال���، بال� ال���ى)، مف�دات هي م� ال��اة ال���اولة لل���ع.

ن�� أن ال�فاص�ل ر��� الق���ة �ال��اة، و��ل ما ی�عّلُ� ب�قائعها و�ق�سها، فاألح�اث 

�جال إلى ال��اء ����لِف أش�اله� وم�ار�ه� هي ال�ي ت�اه�ها أمام� هي وقائع، وان��اب ال

  م� �ق�س ال��اة.

ل�ل� أص��� الق���ة عال�ا لل�قائع واألح�اث ال�ّ�ة، ب�ال م� أن ت��ح عال�ا م� 

ال�ل�ات وال���رات، ف��اجع به�ا دور ال�أو�ل؛ ال�� رأت ف�ه ما �ع� ال��اثة وس�لة ل��ل�� 

خ��ص�ة ال��، وان�الق�ه ال��ة، وت�ده إلى  ال��قف ال�ع�� إلى م��دات م�لقة، ت�في

ال�الالت ال�����ة العامة ال�اب�ة. وم� خالل ال�فاص�ل ال����ة ال��ع�دة، ن�� االرت�ا� �ال��اة 

ي ��ل ���ن تأمل ال�اض -أ� ال�فاص�ل�ة–ال�اض�ة ال�ي ت��ن دائ�ا م�علقة �ال�اك�ة، وم�ها 

َ�ع�� اآلن م� ح�� ال��ال وض�ه، أو م� ح�� دقة، وم� ال�أمل ���ن ال��� على ال�اقع ال

ل��ارك العام��، ن�ُ� ال��ّغل ال�فاص�لي  )١(تعق��ها وسه�ل�ها. في ه�ا ال�� (ب���ا الق���)

                                                           

 .١٢٣م�ارك العام��: دی�ان ��الة الغ�قى، ص )١(
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ال�ق��، وال�ج�ع م� خالله لل�اك�ة، وم� َثّ� تق�م ال�اضي ب��ا��ه وسه�ل�ه على ال�اض� 

 ت ال���� م� ال�اس ح�ى م� رؤ�ة ال��اب!.ال�غ��ر �ال����ل�ج�ا وال��اة الفارهة ال�ي أ�ع�

ْكُ� ِمْ��اَع الَ�ابِ   ُكلََّ�ا َح�َّ

 َهْ�َوَلْ� َنْ�ِ�� ُ�ُف�َل�ي

ًة ِذراَعْ�َها الَ���َلَ�ْ��  َمادَّ

 َتْ�َ�ْقِ�ُل�ي َ�َ�ا َتَ�ْكُ�َها َذاَت َنَهارٍ 

 َ�ْغَ�اَها الُ�ْ�ُ� 

 وَشَ�ُف األ�َّاِم الِعَ�اف ..

 ع�َ� الِفَ�اءِ وُ�لََّ�ا َخَ�ْ�ُت 

  َ�ْقَ�ِ�ُ�ِ�ي الُ�ْ�نُ 

  ب���ٍة َجْ�َلى

 واْبِ�َ�اَمٍة ُمَ��اِ�َ�ة ..

 و�ذا َمَ�ْرُت ِمْ� ُهَ�اكَ 

 ح�اَء الُ��رِ 

 ُتَ�اِلُع�ي ُ��ٌَّة في الِ�َ�ارِ 

 الَ�غ��َ 
َ
 َ�اَلَ�ا َوَضْعُ� َرْأِسي

 َبْ�َ� َف�َّْ�َها الُ�َ��ََّ�ْ�ِ� َ�ِ�ْ�َ�ار

ًال ِق�ًَّة َشِ�َقًة   ُمَ�َأّمِ

 ُت�اِقُ� ِ�لََّها
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 أْو َتْ�ِ�ُش َحَ�اَء َح�ٍل َود�عٍ 

 َأْوَ�َأ ِجْ�ٌع َنِ��ٌ 

 َجَ�َ�ُه الَ�اِم� ..

 الَ���� ُ 
َ
 وِح�َ�َ�ا َ�ْ�َ�ِ��ُّ ِبي

 وَتْ�ِلُ�ني ُغْ�َ�ُة الُ�َخامِ 

 والِ�ْ�ُ��ل�ْجَ�ا 

 أَْهُف� ِبَ�ْ�َ�ٍة َعاِرَمةٍ 

 ُمَهاِج�ٍ َكَ�ا ِنْ�ٍ� 

 َنْ�َ� َوْ�ِ�� الَق���ِ 

 ُمَف�َِّ�ًا َعْ� راِئَ��ي اُألوَلى

  وِضْ�َ��ي الَ�اِصَعة ..

ففي ب�ا�ة ه�ه الق���ة، ن�� اس�ع�ال ال�ف�دات م� ال�اقع ال���اول، (حّ�ك� م��اع 

ال�اب) وهي ص�رة ج��لة و�أّن ال�ف�لة م�ج�دة خلف ال�اب، فق� ����د ف��ه تأتي ال�ف�لة، 

ًة ِذراَعْ�َها الَ���َلَ�ْ���أتي على ذ�� تفاص�لها ( ُث�ّ    �، ف�ق�ل:)، وحالها ��ا هي ل� ت�غ�َمادَّ

  َتْ�َ�ْقِ�ُل�ي َ�َ�ا َتَ�ْكُ�َها َذاَت َنَهارٍ 

  َ�ْغَ�اَها الُ�ْ�ُ� 

  وَشَ�ُف األ�َّاِم الِعَ�اف ..

�ن�ا �ان� ج��لة؛ و وه�ا ن�� لف�ٌة ذ��ة، وهي فه�ه ال�ف�لة ل��� م��د ذ��� ب�فاص�ل 

  ).وَشَ�ُف األ�َّاِم الِعَ�افت���ل في داخلها أ�اما صع�ة عاش�ها في ذل� ال�مان (
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م� خالل ذ�� ج�ان� م�ع�دة في ال�اك�ة، وهي: (ال�ف�لة، األ�ام الع�اف، الف�اء، ال��ر، 

ْكُ� ِمْ��اَع الَ�ابِ ك�ة في ال��ار، ...)، واب��اء ال�� �ق�له: ( �ع الق�ل إنه ن��� )ُكلََّ�ا َح�َّ

ك�� ه�ا ال��، وه� في ز�ارة ل�ه� ح�اته األولى و�ف�ل�ه، ب�ُ�ه� الق���، ال�ائ� ب�ال�ة ال��� 

م��قة خ�ّ�� الع�ام�، فه�ا ال��ان �ع�ي ال���� ل��ارك العام��، ف��ه ب�أ ح�اة ال�عل�، وف�ق 

ا على ال��� ال�ي ق�أهس�ح ه�ا ال���ل �ان �ق�أ ال��� ال��س�ع�ة ت�� ض�ء الق��یل، وم� 

ه�ه ال�اكلة، ��اُب تار�خ ال����، وال��ا�ة وال�ها�ة الب� ����، و��اب قام�س ال���عة، 

  وم���عة م� دواو�� ال�ع� الع��ي الق���.

ه�ه ال�فاص�ل القادمة م� ال�اك�ة، وم� رح� ال�اضي، ت��� ال�اع� �ال��� على ال�اض� 

الع�� أه�ن ����� م� ازعاج ال�اض� ال��دح�  �الق��ة، وأن معاناة ال�اضي رغ� ش�ف

  �ال����ل�ج�ا، ف�ق�ل في ال�ق�ع األخ�� م� ال��:

 الَ���� ُ 
َ
  وِح�َ�َ�ا َ�ْ�َ�ِ��ُّ ِبي

  وَتْ�ِلُ�ني ُغْ�َ�ُة الُ�َخامِ 

  والِ�ْ�ُ��ل�ْجَ�ا 

  أَْهُف� ِبَ�ْ�َ�ٍة َعاِرَمةٍ 

  َكَ�ا ِنْ�ٍ� ُمَهاِج�ٍ 

  َنْ�َ� َوْ�ِ�� الَق���ِ 

  ُمَف�َِّ�ًا َعْ� راِئَ��ي اُألوَلى

إن�ا ن�� في إ�قاع ال�فاص�ل�ة ل�� ق���ة ال���، ت����ًا إل�قاٍع في ال��ل ال�� ت�ّ�د �لّ�ا 

م� إ�قاع ال�زن والقاف�ة؛ ه�ا اإل�قاع و�ن خال م� ال�غ� ال��س�قي ال�عه�د للق���ة الع���ة، 

ال�ع��  م�ه. ف��ُ� ال�فاص�ل ال����ة م� ال�اقع فه� م�ّ�ن إل�قاع آخ� معي �ال�اللة ال�ي ت��ّل�

ب�ّقة، وارتفاع ه�ه ال�فاص�ل ال����ة م� ال��اة ال��م�ة إلى إلى أس�لة وم�اح� في الفل�فة، 
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ه� إ�قاع ال�فاص�ل�ة ال��ّل� ل�يء م� ج�ال�ات ق���ة ال��� في ش�لها، فهي م� ال��ا�ة 

  وال�ع�د�ة إلى الفل�فة وعل� ال��ال.

� أن ه�ه ال�فاص�ل�ة ل�� ق���ة ال���، أ�ع�تها ����ا ع� ال��االت وال���رات ك�ل� ن�

ال�ي ت�خلها إلى عال� ال�أو�ل وال��قعات �ع��ا ع� مالم�ة ال�ق�قة أو ال����ة ال��جّ�ة م� 

ال��؛ ف�ها أص�ح ال�� ی��ّ�ث ع� وقائع وأح�اث هي ج�ء م� ال��اة ال��م�ة، م�ا ی�د� 

  ائج ال��جّ�ة م� ��اب�ه.إلى فه� ال�� وال��

ه� اح�فاء به�ه ال��اة ال��م�ة، وت���� ل�ا ف�ها م� ج�ال�ات  -أ� ال�فاص�ل�ة–ال�ع� ه�ا 

����ة وم�ع�دة اب�ع� ع�ها شع� ال��اثة وما ق�لها، أما ق���ة ال��� و���نها في إ�ار شع� 

غ�� د ت���� ج�اٍل �ما �ع� ال��اثة، فإنها به�ا ال��ل ال�ع�� اس��اع� م� إ�قاعه ال��ع�

  ع� ال���� هي م�ج�دة في ح�اة ال�اس ال��م�ة.

  إ�قاع ال���ی�:

ه�اك م���عة م� ال��ا�ات، ُتع�ُّ م� ص��ف ق���ة ال���، في إ�ار أدب�ات ما �ع� 

ال��اثة، على ال�غ� م� إ��ازها إال أنها ت��ل دالالت واسعة، وهي أق�ب للِ�َ�� واألم�ال. 

م�ارك العام�� له الع�ی� م� ال��ا�ات في ه�ا اإل�ار، بل إن أغل� ��ا�اته ال�ع��ة في اآلونة 

  ات�ع� ه�ا ال�هج، وم� ض�� ما ���ه: األخ��ة 

  آٍه أیَُّها الَقْل�ُ 

  اْصُ��ْ 

  ْصُ�ْ� ..ا

*****  

ةً    َیَ�داُد َأَل�ي ِح�َّ

  ُكلََّ�ا َف�َّْ�ُت في َوَ��ي ..
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*****  

  اْحُ���ا أْوَ�اَنُ�� أیَُّها األِح�َّةُ 

  أْیَ�َ�ا ُ�ْ�ُ��

  و�ْن َجاَرْت َعَلْ�ُ�� ..

*****  

  َ�انم� َأَح�َّ َوَ�َ�ًا َ�عُ 

  َكَ�ْ� أَح�َّ الَ�اَس َج��عًا ..

*****  

  َسَ�ْ��� اإلْنَ�انُ 

  إذا اْعَ�َ�َ� دیَ� الُ�ّ�ِ 

  وَما َع�ا َذِلَ� َوْه� ..

*****  

  َلْ�ال الَ�ْ�أَةُ 

  ألْضَ�ى الَعاَل�ُ 

  َج���ًا ..

*****  

  اْنَ�ِ��

  ِلَ�ْ� َعَقَ� َعَلْ�َ� الِ�َهان ..

*****  
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لى ن�ارا؛ ح�ُ� ت��اث� ال��ل ال�ع��ة ال��ّ�فة، م���ة عفي شع��ة ال���ی�، ���ُح ال�� 

م��� أنه ��ا جاز أن ت��ن الق���ة ج�لة واح�ة جاز ��ل� أن ت��ن ال��لة ال�اح�ة ق���ة 

  كاملة.

ف��ات، "ن�قا ب�ائ�ا ی�ه� �ال�ف��� ف��ا ی��ع ن� ال���ر وال في ن� ال���ی� ه��ع��� ی

ه�ا ال�� جاء انع�اسا النه�ارات ال��انات ال����،  أ� أن .)١(ن� ه�ا العال� ال���ّ�ع"

ب���ا رأ� مادان ساروب أن "االن�قال م� ال��اثة إلى  ول��اعي أی�ل�ج�ات ون��، وت���ها.

عال� ما �ع� ال��اثة ���� ال�ع�ف عل�ه إذا ما ع�ف�ا أن االغ��اب ع� ال��ض�ع ق� حّل م�ّله 

أه���ه ال����، في شع��ة ما �ع� ال��اثة، وأص�ح  وه��ا اك��� ال���ی� .)٢(تف��� ال��ض�ع"

ل ل���ل�ات قابن�ه عق�ا م� ال���ص ال���ا�عة؛ ال�ي ت��� على م��أ ال���ؤ وال���ي، "ك�

. وأص�ح ال�� ی��ّ�ل م� سل�لة م� ال���ص ال���ال�ة، في ف�ائه، في )٣(ال��اثة وث�اب�ها"

  وال�ف���، وال���ی�.ك�افة ش�ی�ة، ت�س� ل��ال�ات ال���ي وال�ف���، 

  وله�ا ال�� م�جع��ان أساس��ان:

  ب��ة الها��� ال�ا�اني ���اف�ها ال��ی�ة ال��عة؛ ال�ي ل� تفق�ها ال��ج�ات شع���ها.  •

ب�ى ت�اث�ة ع���ة ع�ی�ة م�ها: (في ت�اث�ا الق���): ال��� واألم�ال، واألحادی� ال����ة،   •

 �ال�، واألق�ال ال��ف�ة ال��ّ��ة الع�ی�ة؛ ال�ي �أتيوأواخ� ��اب (نهج ال�الغة) لعلي ب� أبي 

في �ل�ع�ها: (ال��اقف وال��ا��ات) لل�ف��، و(اإلشارات اإلله�ة) ألبي ح�ان ال��ح���، وف� 

ل���ان خل�ل ج��ان، �أتي في �ل�عة ه�ه  ز��وفي (ت�اث�ا ال��ی�): "رمل و  ال��ق�عات.

ى الق���ة (الها��� ال�ا�اني) �ان م�ف�ا ق��ا العادة ، وال ش� أن ال��جع�ة األول)٤("ال��ا�ات...

                                                           

� ال�� والفاصل، ق�اءة في ��اب ف�در�� ج����ن: ما �ع� ال��اثة، ت�ج�ة: إل��� �ال����س: رس )١(

 .٤٩، ص����١٩٩٢ ال��اعي، م�لة إب�اع، ن�ف��� 

 .٦٥، ص١٩٩٢مادان ساروب: س�ال ال�أر�خ، ت�ج�ة: م�ف� د�اب، م�لة إب�اع، ن�ف���  )٢(

 .١٠٧، ص١٩٩٥، ١م���ان ال�و�لي: دل�ل ال�اق� األدبي، ال��اض، � )٣(

 .١٨، ص١٩٩٦، خ��� ٣، ع��١٥ال أب� دی�: الل��ة ال�اه�ة في ال�ع�، م�لة ف��ل، ال��ل�  )٤(
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اك��اف ال��جع�ة ال�ان�ة ال�ع��ة، في ض�ء شع��ة ال���ی�، ��الص م� إعادة إن�اج شع� 

(الها��� ال�ا�اني)، ث� ب�أت ال�ع��ة ت��ل� ت�ر���ا م� رؤ� ال��جع����، ت�� تأث�� دوافع 

  ال�����.

ل�م�ة ال�ع��ة ال�ا�فة، دالالت شع��ة، ل�� وه��ا ش�د ال���ی� على أن ت��ن ل

�اع��ارها ج�لة شع��ة م�عة �ال�الالت؛ بل �اع��ارها ن�ا شع��ا �امال، ش�ی� االخ��ال 

  وال��افة.

  ثان�ا: إ�قاع ال�ف�دة وال��لة:

ی���� ال��ال اللغ�� أ�عادا إ�قاع�ة، تق�م على إ�هارها م���الت ه�ا ال��ال، س�اء 

���� أم على م -أ� ���غة قائ�ة ف�ه–على م���� ال�ل�ة (ال�ف�دة)  ����ر لغ�� ص�ف 

���عة ه�ا ال���ر، وما ���� أن ��اف إلى ه�ه ال���عة م� ت���عات أو تل���ات ت�� 

ما ���� ه�ه اله��سة م� ق�ا�ا ت�أتى م� ��ن ال�� م���ما  ه��سة ال���ة ���ل عام،مع

م� أك�� م� ��ف، إذ �ع� م���جا لل�اع� دفعه إل��ا �ع� أن ��عه ��ا�عه. في ه�ه ال���ة، 

ح��ة خل� ال�� و�ع�ائه ���ع�ه ال�اد�ة ال����سة؛ ت��� ق�رات إ�قاع�ة ت�� ع�اص� 

ة ثان�ة �ق�م على ح��ة ه�ه الع�اص� ف��ا ه�ه ال���عة مف�دات �ان� أم ج�ال. وه� م� جه

ب��ها، وهي ب�ل� ت�ّل� إ�قاعا ی��اف� مع م�قع ال���ة وت��التها القائ�ة. بل "إن اإل�قاع ���� 

  .)١(أن ���د ل�ا ق�رة ال���ة على ال��� ن�� ال��امل م� نق��ه"

ال��لقي، �ع و ب���ا ن�� ال�� م� جهة ثال�ة ��ادة م���قة، تع�� عالقة أص�لة ب�� ال��

وم� خالل ه�ه العالقة، ی�ه� اإل�قاع مق�ونا ���� قابل�ة ال�فاعل ال�اصل على ال��� 

  وال�ص�ل ل����اه ال��ّ��.

و���� أن نقّ�� ه�ا ال��اغ� وفقا إلى ه�ه ال���ة، ووفقا ل�ادة ال�� اللغ��ة، إلى ق����: 

  . إ�قاع ال��لة.٢. إ�قاع ال�ل�ة (ال�ف�دة).        ١

                                                           

  .٢٤٥ی�سف حام� جاب�: ق�ا�ا اإلب�اع في ق���ة ال���، دار ال��اد لل��� وال��ز�ع، دم��، ص )١(
 



)١٠٤( 
 

  اع ال�ف�دة: إ�ق

إن اإلشارة إلى ه�ا اإل�قاع، و�ع�ائه صفاته الالئقة �ه، �ع��ان ت���� ال�ف�دة م� اك��اب 

  خاص��ها، وم� اك��اب أه���ها ال�ي ی���د بها دورها اإلبالغي ال�� ت�ق��ه.

و�����ا االس�عانة ����لف ال��ائ� ال�ي ت���ع بها "ال�ف�دة" وال�ي تف��نا في ت�ض�ح 

اإل�قاعي وفه�ه، و��ل� في ال��ف ع� ال�ور ال�ه� ال�� �ق�م �ه ه�ا ال����� ل�ل�  ال����� 

ج� خاص ت��و ف�ه ه�ه ال�ف�دات ب�ى حّ�ة ت��هج داخل ال�� ف�عّ�� و��ف�ه، وتع��ه م���ا 

  م� االس�ع�اد ل��ارسة دوره في ال��ص�ل.

ض�� م���� �ع�ه ، وهي �٢٠١٤ق�ل م�ارك العام�� في ق���ة له بـ(الف����ك)، عام 

  ال�اع� لل���

 َ�ْعُ� الِ�ی�ِ 

 إْث�ٌ 

 وج�رٌ 

 وَزْ��

 فال َتْلُق�ا �أرواِحُ�� الَ�قـ�َّةِ 

  في ُأُت�ِنه ..

ی��أ ال�اع� في ه�ا ال�� �اس� (�ع�)، و��ّ�فه ال��اةُ م� "األس�اء ال��غلة في االبهام، 

و�ع� وم�ل وش�ه ال��غلة في ال�����، ال ت�ع�ف �االضافة إلى مع�فة، ن��: غ�� 

، فل�ل� م� ال�اضح أن ال�ف�دة ال�ي �ع�ها، و�ن �ان� معّ�فة بـ(أل)؛ إال أنها )١(وس��..."

  عل�ها ن�عا م� ال�����. و���� دخ�ل (�ع�) عل�ها أضف�

                                                           

 .١٠٩، ص٣فاضل ال�ام�ائي، معاني ال���،ج )١(
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فإ�قاع ال�ف�دة (�ع�) ه�ا داللي على ال�ف�دة ال�ي تل�ها (ال�ی�)؛ ول�� ثّ�ة إ�قاع آخ� 

(ال�ی�)، فان�قال ح��ة إع�ابها م� ال�فع إلى ال��، ه� ان�قال م� ب�خ�ل ه�ه ال�ف�دة على 

االرتفاع إلى االن�فاض، وه� إ�قاع ص�تي یّ�ل� إ�قاعًا دالل�ا. ه�ا ف��ا ی�عّل� �ال�ق�ع األول 

�ق�ع في ال�قا�ع ال�الثة ال���ال�ة �ع� ال لل��، وما أْحَ�ث�ه ال�ف�دة م� إ�قاع ص�تي وداللي.

م�ّ�ن م� مف�دة واح�ة، (إثٌ�، وج�ٌر، وَز�ٌ�)، وهي أس�اء ن��ة م�ف�عة األول، �ل مق�ع 

ب����� ال��، و�لها م��ادفة ال�اللة، وهي م�ادر: ف���ر �أث� إث� و ���ر ج�ر و ُی�ّ�� 

ه�ا على ال����� اللف�ي لل�ف�دة. أما على ال�ان� اإل�قاعي ف�ها، ف��� ت�الي  )١(ز��،

 -���ل/���ل)، (َزْ��ٌ  -���ل/���ل)، (َجْ�رٌ  –، (ِإْثٌ� ال���ات وس��ات في �ل مف�دة

���ل/���ل). فه�ا ال��الي ی�ل على ق�ة ص�غها ال��ف�ة، فه� ق� اس�ع�ل ال��ادر، وه�ا 

م� خ�ائ� الع���ة ب��الي ال���ات وال���ات وق�ة ال��غ ال��ف�ة لها؛ ف�اللة ه�ا ه� 

. ه�ه ال�ف�دات ج��ع ح�وفها ، وَز�ٌ�)إثٌ�، وج�رٌ ع�� وت�غل ما في (�ع� ال�ی�) م� (

 (ث، ف) فه�ا م� ح�وف اله��
ّ
؛ ف�ج�د ه�ان ال��فان )٢(صف�ها ال�ه� ما ع�ا ح�َفي

ی��س�ان ال�ل���� األولى واألخ��ة، ه� ��� ذاته إ�قاع ص�تي جاء م� صفات ال��وف ال�ي 

ل�� أرداه ة وال�ا�ع افي ال�ف�دة، لُ��اع� على ت�ف�� ِحّ�ة ال�ه�، ل���ق� ال�اللة �ال��ر 

ال�اع�، ألنه اس�ع�ل في ب�ا�ة ال�� مف�دة (�ع�) �ان ل�خ�ل ح�وف اله�� ب�� ح�وف 

  ال�ه� إ�قاع داللي �ع� ت���� اإل�قاع ال��تي.

في ه�ه ال�ف�دات ن�� إ�قاعا ص�ت�ا على أواخ�ها، وه� الُغّ�ة الُ��ال�ة ألص�اِت اإلدغام، 

ا، (ج�رٌ) جاءت ال�او أ��وهي م� ح�وف اإلدغام، و�ع� ت���� ف�عَ� ت���� (إثٌ�) جاءت ال�او 

أما (ز��) فهي ع�� ال�صل في الق�اءة ت��ُل ال����� ���� ال�الة اإلع�اب�ة، فهي مع��فة 

على ما ق�لها، إال أنها ���� اإل�قاع ال�� أراده ال�اع� ع�� الق�ءاة فإن�ا نقف عل�ها فهي 

                                                           

 .٨/٩٧ج – ٦٨/ص٣ج – ١٠٦/ص١جاب� م���ر، ل�ان الع�ب،  )١(

، ١ع�� الع��� ال��غ: ال���لح ال��تي في ال�راسات الع���ة، دار الف�� ال�عاص�، ب��وت، � )٢(

  .١١٢م، ص٢٠٠٠
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 )١(ة.ال����م إلى الف� الُ���ئ� �الغ� م� ل�او تغّ�� م��جها ساك�ة. ه�ه الغ�ة ألنها أدغ�� �ا

و�ه�ا ن�� أن وج�د الغ�ة ال���ففة �اإلدغام ب�� ال�قا�ع ال�الثة ت�ل� ج�ا م� األلفة واالن��ام 

ب�� ال�قا�ع م� جهة، و��� الع�اص� داخل ال�ف�دات م� جهة أخ��، ووج�د ال���ن في 

ال�قف، ه� إغالق لل��ض�ع ال�� ذ�� �ه ع�امل غ�� آخ� ال�ق�ع ال�ال� (وز�ٌ�) ع�� 

  م�قّ�لة.

وه��ا ن�� أن ه�ه ال�ف�دات خلق� إ�قاعا في ال�� م� ح�� ال��ت وال�اللة، ف��ءًا م� 

ال����� ال�� ُأدِخل ��ل�ة (�ع�) على �ل�ة (ال�ی�) ال�عّ�فة بـ(أل)، ث� �ال��وف ال���ع�لة 

ال�� �ع�ي ال�ل�ات الق�ة ال����ة، فه� ق� اس�ع�ل م� ح�� ال��الي ب�� ال����ك وال�اك� 

م�ادرها، و��ل� ال��الي اإلدغام و�غالقه �ال��� أو ال���ن، فال�اللة ال�ي خلقها ه�ا اإل�قاع، 

ه� أن ه�اك شيء م� ال�ی� وم� األف�ار ال�ي ل��� م� صل�ه و�ن�ا دخ�لة عل�ه؛ ألنها م�ه�ة 

� أس�ه ودع�اته ل�ا اح�اج ال�اع� إلى اس�ع�ال ون��ة ب�خ�ل مف�دة (�ع�)، فل� �ان� م

ه�ه ال�ف�دة. ث� إن ال�ف�دات ال�الث �ل واح�ة ت�ّ�ل وح�ة شع��ة في الق���ة، له إ�قاع داللي 

  فهي ت��� به�ا إلى ِعَ�ِ� وف�اع� ما وصل إل�ه ن���ة ال��ارسات ال�ا��ة لل�ی�.

لى اع�ة لل�ف�دة، ونع�ل عو�االن�قال إلى ن� آخ� ن���ع ف�ه �ع� ال��ائ� اإل�ق

ك�فها، ���� أن ��ل� ل�ا ه�ه ال��ألة ب�جه ال ��ح اإلع�اض ع�ه. ون��ن �ال�الي ق� أم���ا 

�ال��� ال�� ب�سعه أن ی�خل�ا في عال� اإل�قاع وال��اغ� ال�� ��لقه على م���� ال�ف�دة 

ام ���ك) عق���ة له بـ(الف� خاصة وعلى م���� ال�� عامة. �ق�ل م�ارك العام�� في

  :، وهي ض�� م���� �ع�ه ال�اع� لل���٢٠١٤

 َنْ�َ�ة

 َذِلَ� الَ�َهاءُ 

َف َ�ْغَ�ةً   الَّ�� َتَ��َّ

                                                           

  .١٦٧ال���لح ال��تي في ال�راسات الع���ة، ص :ع�� الع��� ال��غ )١(
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 َعْ� َحْقٍل ُمَ�ْغَ��ٍ 

 َ�ْ�َ�ِ�ُفُه الُغُ��ُض 

 َكْ� َ�اَن ِفْعُلهُ 

 َناِجَ�ًا ،

 ُخ�اِف�َّاً 

ًا ،  وَحادَّ

 ِمْ�َل َنْ�لٍ 

  َه�ََّ�ْ�ُه ُقْ�َلٌة َخاِرَقة ..

�� عل��ا ون�� نق�أ ه�ا ال��، أن ن���� ال��ازنات اإل�قاع�ة القائ�ة على ت��ار م� ال��

ح�وٍف �ع��ها أو ت�ا�ه أص�اته، و��ل� ص�غ فعل�ة مه�أة لل�ه�ض دائ�ا وس� الفاعل�ة ال�م��ة 

ال���ل�ة، خالقة في ه�ا ال�ه�ض إ�قاعا، س��ه األساس ال��ا� ال���ع، وه� ��اول ت�ج�ة 

في ح��ها الع�لي. و�����ا أن ن�ا�ع ح��ة اإل�قاع ه�ه اس��ادا لل�ف�دات ال�ي  ال�غ�ة ووضعها

  ن�� أنها ت�ّ�ل ال���ر األق�� في دع� ه�ه ال�اه�ة وتأك�� خ�ائ�ها.

نالح� أوال، أن مف�دة (نْ��ة) ت�ّ�ل ال��رة ال�ي ی��ل� على أساسها ال��، وأن ما ی�ور 

ما أه���ها إلى ���ع�ها ��ف�دة، م� ح�� م��ناتها و  في ال�� إن�ا ���ث ����ها، ور��ا تع�د

ی�خل في إ�ار ه�ه ال���نات م� م����ات لغ��ة وص�ت�ة ودالل�ة. إن إ�قاع ال�ف�دة ی��أ ه� 

خل�ها م� ال��وف ال�ائ�ة وج��ع ح�وفها م� ال�ام�ة، وغل�ة أص�ات ال�ه� على أص�ات 

هي م��س�ة في أص�اتها م� اله�� (ن، �، ر) أص�ات م�ه�رة، (ت) ص�ت مه��س. و 

ح�� ال�ّ�ة وال�خاوة (ن، ر) ب�� ال��ة وال�خاوة، (�) ص�ت رخ�، (ت) ص�ت ش�ی�. و���و 

أن �غ�ان ال�قا�ع ال���لة في ال�ل�ة (ن�، ح/س) مق�ع ���ل، (ر، ح) مق�ع ���ل، (ُة 

 لْن، ح/س) مق�ع ���ل، ��اع� على تع��� ال�اص�ة ال����رة، و���ح لها ب��� ال��� 

ال���ل� ع�ها وتع���ه. إن ه�ا اإل�قاع ال���اسل لل�ف�دة ی�فع ال�اع� إلى ت��ي م��وع م�اه� 
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لها خالل ال�ف�دات األخ�� الفاعلة في ال��، الس��ا األفعال ال�ي ت�ل ���غ�ها على الفاعل�ة 

  ال���ق�ل�ة ال����ة أو ال�اض�ة ال�ي ت��فع �فاعل��ها على ال���ق�ل.

� أن األفعال تأتي على ش�ل ال�الي: "ت�ّ�َف، �ْ�َ�ِ�فُه، هّ�َج"، ن�اول وع�دة لل�� نالح

أن ن�� ال���ة اإل�قاع�ة له�ه االفعال، وم�اضع ال��� ف�ها. فإذا ما أت��ا إلى الفعل األول: 

(َتَ�ّ�َف) م�ّ�ن م� (ق���/���ل/ق���/ق���) ن�� ال��� ه�ا م�ج�د على ال�ق�ع ال���ل 

ال�اني (�ْ�َ�ِ�ُفُه) (���ل/ق���/ق���/ق���/ق���) ن�� ال��� ه�ا في (َك/ْش). وفي الفعل 

ال�ق�ع ال���ل (َ�/ْك). والفعل ال�ال� (هّ�َج) (���ل/ق���/ق���) ال��� ��ل� في ال�ق�ع 

  ال���ل (هـَ/ْ�).

ما نالح�ه ه� أن وق�ع ال��� على ال�قا�ع ال���لة، وذ��نا سا�قا أن مف�دة (ن��ة) ت�حي 

وال�ه� ل�غ�ان ال�قا�ع ال���لة عل�ها، في ه�ه األفعال و���� وق�ع ال��� على �ال��اخي 

مقا�عها ال���لة، هي أ��ا ت�حي إلى ال��اخي وال�ه�، فالفعل (ت�ّ�ف) ت�ل على ب�وزه 

و�ه�ره ش��ا ف���ا وف� ع�ل�ة ����ة، والفعل (����فه) جاءت �ع�ه مف�دة (الغ��ض)، ونفه� 

فه) ال�ق��د م�ه االحا�ة وال�غ��ة ���ل م���� وم�ه�، أما الفعل م� ه�ا أن الفعل (����

  (َهّ�ج)، فه� ���عى نّ�� وأثار ل�ا �ان خامال و���ال.

م� ه�ا ن�� أن ه�ه ال�ف�دات ��قا�عها ال��ت�ة ال���لة، وما عل�ها م� ن��، أح�ث 

�س� األعلى والإ�قاعا دالل�ا في ال��، ه�ا فق� م� خالل األفعال ال�����ة في ال�� في 

وآخ�ه؛ فال�اللة ال�ي أح�ث�ها ه� وج�د ال��ء والغ��ض وال�ه� وال��اخي. إن إ�قاع ال�ف�دة 

�أتي م� األص�ات ال��ّ�نة لها، وم� ال��� ال�اقع عل�ها، و�أساسها اللغ��، وقّ�تها ال����ة 

غّ�� ال�اللة، �لقي، �ُ (ال��ف�ة)، به�ا �له ُتْ�ِ�ُث إ�قاعًا في ال��، �ع�ُل على إلفاِت س�ع ال�

  وُ��ارُع م� وت��ة ال���ة إن �ان� ����ة، و���ُ� م� ال��ت� واالض��اب إذا م��ارعة، وه��ا.

 إ�قاع ال��لة: 

�� ال���عي فال��لة هي الع��د الفق�� ال�� ی���ي عل�ه ال�� ال�ع�� و�الم ال�اس عامة، 

أن ت��� ح��ة ه�ه الُ��ل �الق�ة، وأن ُی��� �ع�� إلى األه��ة اإل�قاع�ة ال�ي ت��ل�ها. "ون�� 
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أن إ�قاع ال��لة إن�ا �ق�م أوال، على ح��ة ع�اص�ها ال����لة في إ�ارها ���لة، ��ا �ق�م 

، �ثان�ا، على ح��ة ال��لة ذاتها، ���لة ح���ة، وعلى ت�جهاتها داخل ال��ال ال
ّ
��� ��ي

أن ه�ه ال��جهات ت�ل�، اس��ادا لالخ�الفات، ال��ت�ة أو ال�الل�ة، ال�ي ت��ثها، إ�قاعا ��ای� 

ولعل إ�قاع ال��لة، وفقا له�ا اله�، ه� اإل�قاع األه� في  )١(ه�ه اآلثار و�ع�ل على بل�رتها."

نها قائ�ة أه��ة، فأل ال��، ألن ال�� ��� ذاته ذو ���عة ُجَ�ل�ة. وما وج�ناه لل�ف�دة ف�ه م�

على أساس أنها ع��� ن��� داخل ال��لة، ول�� عل�أّ� أساس آخ�. وم� ه�ا ال��قع، 

ی��غي االل�فات إلى ما ���� أن ت���ه ال��لة م� ت�اغ�، س�اء في ت�ضعها ��ح�ة ب�ائ�ة 

م�  ،م��قلة، أم في ح���ها وت��التها ب�� ال�ح�ات ال��ائ�ة األخ��، وما ���ث ن���ة ل�ل�

تقا�عات م��لفة ت�� ���عة الُ��ل وت��التها، ف��ه� ���ل أو �آخ� ق�رة اإل�قاع على 

  ت��ی� أه��ة ه�ه ال���الت وال��اغ� ال�� ت��ثه خالل م�اراتها.

م� ال��ی� ذ��ه، أنه في ال��� إلى ح��ة اإل�قاع في ال��لة الب� م� مع�فة ال��ائ� 

عها داخل ال�� أم على م���� العالقات ال���ّ�لة ال�ي ت���ع بها، س�اء على م���� م�ق

ن���ة ه�ا ال��قع، أم على م���� ���ع�ها ال�ات�ة، ��ا ف�ها ال��ّ�الت ال�ق�ع�ة وأه��ة ال��� 

والفعال�ات ال��ت�ة وال�الل�ة ال�ي ُت�ّ�ل ج�ءا ال ی��ّ�أ م� ال��ائ� ال����ة ال�ي تعّ�� 

 .مفه�م اإل�قاع في ال�� وت�ّضح ات�اهه

 )٢(�ق�ل ال�اع� م�ارك العام��، في ق���ة له (في ع���� ع�� ال���ل)

 َعْ�َ� ُتُ��ِم َنْ�َ�ِتِ� اُألولى

 أْبَ�ُأ ِمْ� دَماِمِل الَ�َ�لِ 

 الُ�َ��اِتِ� إْرَثًا ِتْلَ� آَخ�

 َفُأْوَلُ� ِمْ� َج�ی�ٍ 

                                                           

 .٢٦٣ی�سف حام� جاب�: ق�ا�ا االب�اع في ق���ة ال���، ص )١(

 .١١٣العام��: دی�ان ��الة الغ�قى، صم�ارك  )٢(
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 َصاِفَ�ًا َ�الَ�ْه�ِ 

 َمْغُ��الً  ِ�َ�اِء الَ�ْهَ�ةِ 

 ِ�غالَلةٍ ُمَ�َ�ْ�ِ�الً  

 َشافٍَّة ُ�الُ�الل

 ُمْ�َ�ِ�َقًا َرَهاَفَة َوَجعي

 َ�اِرَحًا َم��حي في الِ�ْ�َ�انِ 

 َك�اِهٍ� َهَ�ْت َعَلْ�ِه الِغ�اَ�ةُ 

  ُدْفَعًة واِحَ�ة ..

ی��و أّن إ�قاع ال��لة في ال�� م�فاوتا في ���ع�ه ال�ي ��ه� بها، ور��ا �ان ه�ا ال�فاوت 

واح�ا م� أه� ما ��ّ�� ن��ص م�ارك العام�� ال�ع��ة. وس�ف ن�� أن م�ّد ذل� إن�ا �ع�د 

إلى ت�ت� ال�اع� ذاته، واض��ا�ه وع�م ق�رته على االن��ا� في ال���ة العامة أو ال�الؤم 

  معها.

��أ أوال �ال��لة ال����ة األولى ال�ي ت�ّ�رت نّ�ه، و�عالقات ال�ق��� وال�أخ�� ال�ي ات��� ن

بها ه�ه ال��لة، م�ا ���� إلى �ه�ر إ�قاع م��لف ی��ّ�ج ت�عا ل���عة ت���ل ال��لة، إح�� 

أه� م�ع��ات ال�اع� ال�ج�ان�ة في ال��. و��ا �ق�ل ف�و��: "إن األث� ال�ع�ر� ل�� إال 

  .)١(ة نف��ة �ع��ة للع�ل�ة الّالشع�ر�ة"ن���

  �ق�ل ال�اع� في أول ال��: 

  َعْ�َ� ُتُ��ِم َنْ�َ�ِتِ� اُألولى

                                                           

. نقال ٥٤٩، ص١٩٦٩، ٢س���ن� ف�و��، تف��� األحالم، ت�ج�ة م��فى صف�ان، دار ال�عارف، � )١(

 .٢٦٧م� ی�سف حام� جاب�، ق�ا�ا االب�اع في ق���ة ال���، ص
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  أْبَ�ُأ ِمْ� دَماِمِل الَ�َ�لِ 

ُ��ِم َنْ�َ�ِتِ� َعْ�َ� تُ في ه�ه ال��لة م� ال�اضح ج�ا عالقة ال�ق��� وال�أخ��، فال��لة األولى (

َ�أُ ِمْ� دَماِمِل أبْ )، واألصل في ال�الم (أْبَ�أُ ِمْ� دَماِمِل الَ�َ�لِ �ة () مقّ�مة على ال��لة ال�اناُألولى

ارع، على ج�لة الفعل ال��)، ح�� تقّ�م� ش�ه ال��لة َعْ�َ� ُتُ��ِم َنْ�َ�ِتِ� اُألولى/ الَ�َ�لِ 

وغ�قاع ال��لة ه�ا ه� إ�قاع دق��، ت�لقه ���عة ال��لة الفعل�ة م� ��نها ج�لة ت��ف 

  وهي س�ة رئ��ة ت�ّ�ل ال��لة الفعل�ة. �ال��ات،

ه�ا ما ��الف ه�ا الفه�، ل�� ب�ق��� ش�ه ال��لة على ال��لة الفعل�ة، وال ح�ى �إس�اد 

ن��ار ی�حي �ا الفعل إلى ال���� الغائ� ال�� �ع�ي ال�اع� ذاته، و�ن�ا ه�ا االنق�ام ال��

اإل�قاع إلى أك�� م� وجهة، م�ا ی��� على ال�غ�ة في خل� حالة م� ال�ع�د�ة. ه�ه ال���ة 

  اإل�قاع�ة ال���ّع�ة في ال��، ت�ّ�ل هاج� ال�� األساس.

إن س�� ه�ا إن�ا �ع�د إلى وج�د م�اولة ته�ف إلى هّ� ��ان ال�اع� والق�� على 

ال�ل� ال�ي ه���� عل�ه ن���ة ال���ة األولى، م�ا عال�ه، ث� م�اولة االس��الم ل�االت 

  س�قّ�مه ل�ا ت��الت ه�ه ال���ة.

ه�ه ال��لة رغ� ما ی��و ف�ها م� ث�اب� إ�قاع�ة م��ّ�لة �ال��غ ال�ع����ة، فإن ه�ه ال��اب� 

ذات أساس ه�، م�ا ��علها ت���ج في القاع�ة، ه�ا األم� ت�ض�ه ص�غ ال��جه لل��ل م� 

��ا��، في ال�ق� ال�� ی��و ف�ه أن الغائ� �ّله ع�ارة ع� إخ�ار له�ا ال��ا��، الغائ� إلى ال

ال�� أّد� اض��ا�ه إلى ت�اجع في م�قعه، و�ال�الي إلى تق�م خ�ائ�ه عل�ه. ه�ه ال��ائ� 

هي ال�ي عّ�ق� الق��ة ال�ل��ة ل��قع ال��ا�� "ال�اع�"، فه� ���ّ�د ال���ة األولى، تغّ�� 

. وم� خالل )َفُأْوَلُ� ِمْ� َج�ی�ٍ ح م����ا، وت��ى ل� �ع�د لل��اة م�ة أخ��: (م�قعه �ل�ا، وأص�

  ال����ل ال�ق�عي ال���اغ� في ال��لة، ن�� تأك��ا له�ه الق��ة:

  (���ل/ق���) (ق���/���ل/ق���) (���ل/ق���/ق���) (���ل/���ل/���ل)

  ���ل)(���ل/ق���/ق���) (���ل) (ق���/���ل/ق���/���ل) (���ل/ق���/
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��ه� في ال��ا�ة ان��اما مق�ع�ا ب�� ال��ل���، واخ�الف ���� في آخ� ال��ل���، م�ا 

ی�دل على نف��ة ال�اع� إنها �ان� في ال��ا�ة م��اس�ة، إال أنها ف��ا �ع� ب�أت �االض��اب� 

  ع�م االس�ق�ار.

  ق�ل:�ث� ت��الى ال��ل االس��ة على ال�� م� �ع� ال��لة األولى م�ه وح�ى آخ�ه، ف

  َصاِفَ�ًا َ�الَ�ْه�ِ 

  َمْغُ��الً  ِ�َ�اِء الَ�ْهَ�ةِ 

  ُمَ�َ�ْ�ِ�الً  ِ�غالَلةٍ 

  َشافٍَّة ُ�الُ�الل

  ُمْ�َ�ِ�َقًا َرَهاَفَة َوَجعي

  َ�اِرَحًا َم��حي في الِ�ْ�َ�انِ 

  َك�اِهٍ� َهَ�ْت َعَلْ�ِه الِغ�اَ�ةُ 

  ُدْفَعًة واِحَ�ة ..

وثاب�ة في أس�ها وق�اع�ها، ال ���ث اض��اب ف�ها وال��ل االس��ة ذات ���عة م��ق�ة 

و�ن اع��اها ال�ق��� وال�أخ��، فال����أ م�ف�ع و�ن تأخ�، وال��� خ�ٌ� م�ف�ع إن تقّ�م. ف�ع� ال���ة 

األولى م�ها اض��ب، وحاول أن ی��ّل� م� ال��ل، ون���ة له�ا اإلض��اب، وت�ل�ه م� 

أّك�ه ال�� ب��الي ال��ل االس��ة، فه� داللة على  ال��ل، دخل غلى عال� االس�ق�ار، وه�ا ما

  ال�ف��ة ال���ق�ة ال�ي وصل إل�ها ال�اع�، �ع� م�حلة م� االض��اب.

م� ه�ا ن�� أن إ�قاع ال��لة، وم� خالل ما ���أ عل�ها م� تق��� وتأخ��، أو م� ناح�ة 

قاعا دالل�ا في ها ُت��ُث إ�ك�نها ج�لة اس��ة م��ال�ة في ال��، أو فعل�ة م��ق�ة أو م�قّل�ة، فإن

  ال��، �ع� خلقها لإل�قاع ال��تي ال���ّ�ل في ال��� وال��اغ� ب�� ال�قا�ع.
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  ال�ات�ة

ه��ا إذن اس��اع� ه�ه ال�راسة األسل���ة، �اع��ادها على ق���ة ال���، في مع�فة 

  م�ارك العام��.ال��ال�ات ال�ع��ة الع��قة وال���ّ�سة لل�اع� الع�اني 

إن اإلش�االت العالقة ح�ل ه�ه الق���ة وم�� ج�ّ�ة دراس�ها وف� ال�اه�ة األسل���ة، 

س�اء أكان في ب���ها أو في إ�قاعها، ��اع� على فه� آل�اتها ال�ع��ة ال��ی�ة، وحل�ل� ه�ه 

  �ة.یاإلش�ال�ات �اس��الص ال��اه� األسل���ة، ال���ّغلة في ه�ه ال�ع�ّ�ة الع���ة ال��

لق� اح��ْت مقّ�مة ه�ه ال�راسة على أس�لة، هي م�ل إش�اٍل ع�� ال��لقي وال����ع لق���ة 

ال��� الع���ة، ح�ُ� �ان� ال�راسة في ف��لها ال�الثة، ت�ّجه اه��امها �ال��� ع� تعل�الت 

ف الفي ��ح آراء ال�ّقاد وال�راس�� وت�ل�لها �اخ� و�جا�اٍت واض�ة، تّ��� �ال��ض�ع�ة ال�امة

  ان��اءاته� الف���ة.

ك�ا أن�ا ن�عى في ه�ه ال�ات�ة، أن نقّ�م للقار� ما ت�ّصلْ� له ال�راسة، م� ن�ائج ع�ی�ة، 

ت�ّ�ن� ���ورنا ب�� ال��ا�ا ال��ِ�، وأخ�نا ��الصة ال�عارف ال�ي ���ها ال�ارس�ن م� الق�ماء 

��اءُم مع راس��ا، ��ا یوال���ث��، وت�ّغل�ا ب�� س��ر ت�ل�الته�، ونق�م ب��ل�ل ن��ص د

ال��هاج ال�ق�� ال�� اتف� عل�ه ال�ارس�ان، على ال�غ� م� اخ�الف م�ارسه� وت�جهاته�، إال 

اٍء ال ، واالخ�الف في أج�  -وه�ه ���عة العقل ال���� –أن�ا ن�� االتفاق ب��ه� ه� الغال� 

�ف ��اه� ل��، و�تف�� ال��هج ال�ق��، وال ت�ع�ه ع� در�ه القائ� على الغ�ص في أس�ار ا

  ج�ال�اته، و���عة ت����ه.

ث� إن�ي سآتي �ع� ه�ا ب��� ال��اجع األساس�ة، ال�ي اع���ُت عل�ها وأخ�ُت م�ها ال���� 

م� ال��ان� ال����ة له�ا ال���؛ إال أن�ي و��ا ه� واضح في ال�راسة أت�� إلى ت�ل�لها و�ب�از 

ل� �اعا ج�ی�ا تقّ�مه ه�ه ال�راسة إلى جان� تال�����ات ال��ی�ة ال���ل�رة ع�ها، م�ا ��في إب

  ال��اجع األساس�ة لها.
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إن األس�لة ال�ي ��ح�ها ال�ق�مة ح�ل ق���ة ال���، �ان� شائ�ة وم�ل ج�ٍل ع�� ال�اح��� 

وال�راس��، ف�� تل� األس�لة ال�ي ق��ا ب�راس�ها في ه�ا ال���: ما العالقة ب�� ق���ة ال��� 

  واألسل���ة؟

ا عالقة م��ا��ة، فق���ة ال��� في م�ه���هب�� ق���ة ال��� واألسل���ة،  إن العالقة

ات، ع عل�ها، ت��ل ال���� م� ال��اه� األسل���ة، فهي مل��ة �االن��احاَض �َ �َ و���قة ��اب�ها ال�ُ 

ال��ل��  إضافة إلى ذل� أن ه�ی�؛ ، واإل�قاع ال���� وال�الليوال��اّصات، وال�فارقات، وال���ار

ي ف��اٍت ، ت�ّ�ال ف-ق���ة ال��� في ال�ان� األدبي، وم�هج األسل���ة في ال�ان� ال�ق��-

م�قار�ة، ف��هج األسل���ة ��ا أنه ف�ع م� الل�ان�ات ال��ّسعة، ال�� أعل� شارل �الي �أنه أس� 

عل�م تأس�� على ی� ال�اع� م، ب���ا ق���ة ال���، ��ا ه� م١٩٠٢ق�اع�ه ال�هائ�ة عام 

ل�ل� فإن م م� خالل دی�انه "سأم �ار��"؛  ١٨٥٥الف�ن�ي ب�دل�� في أول م�احلها عام 

ة، و��ل� ، ألنه�ا تأس�ا في ف��ة واح�اول ق���ة ال���ال�راسات األسل���ة مه�ة وج�ی�ة �أن ت��

  ألن م��ان ال�راسات األسل���ة م��اف� ���ل �ّلي في ق���ة ال���.

ا على ال�ان� الع��ي م� ه�ه ال�راسات، فق���ة ال��� ب�أت ���لة "شع�" الل�انا�ة ال�ي أم

أس�ها ی�سف ال�ال، و�ان م� أب�ز ال�ّ���� لها ال�اع� وال�اق� أدون��، ح�� ��� الع�ی� 

م� ال�قاالت ف�ها ح�ل ق���ة ال���، وال��اولة لل���ی� في ال�ع��ة الع���ة، و�ان ه�ا في 

م). أما �ه�ر م��لح األسل���ة في ال�راسات الع���ة، ف�ان أول ١٩٦٣ – ١٩٥٧الف��ة (

  م.�١٩٧٧ه�ر له على ی� ع�� ال�الم ال��ّ�� م� خالل ��ا�ه "األسل���ة واألسل�ب" عام 

و�ه�ا ن�� أن�ا اس��ع�ا م� خالل ه�ه ال�راسة تق��� إجا�ة م��ق�ة، قائ�ة على ُأُسِ� 

ال�ق��ة في ال�احة األدب�ة، وق� �ان� ال�راسة على ه�ا ال��اؤل  ال��أة، وم�ال ��� ال�راسات

  في ت�ه�� ه�ا ال���.

وم� األس�لة ال�ي ت��ق� لها ال�ق�مة، �إش�ال ی��ُ� ع� دراس�ه وتق��� إجا�ة ح�له، ه�: 

الق���ة الع���ة القائ�ة على ال�زن والقاف�ة، ت�ت�ُ� دائ�ا على الق�اع� ال����ة، وال تأتي 

�احات ف�ها إال قل�ال ونادرا؛ وذل� ل�ق��ها ال�ام �ق�اع� اللغة ورف�ها ل��اوالت ال���ی�، �االن� 
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فهي ت�� م� خاللها ع�امل ق� ت�د� إلى ال��اس �أس� اللغة وال�أث�� على قّ�تها. فهل 

لق���ة ال��� �ان��افها ن�� االن��احات، واع��ارها م�ّ�نا أساس�ا ل��ال ال�ع�، تأث�� على 

الع���ة؟ أم أنها ارتأت في ه�ا ما ���ن لغ�ها م� ال��اع وال�أث� ال�ل�ي وراء ه�ا  اللغة

  االت�اه؟

لإلجا�ة على ه�ا ال��اؤل، ���ر اإلشارة أوال إلى أن ق��ة االن��اح وه� ��ع�ى ال��وج 

و�ن�ا ما جاء �ه ع�� القاه� ال��جاني م� ع� ال�أل�ف، ل�� ول�� ال�راسات ال�ق��ة ال��ی�ة؛ 

�ال�ات في األسل�ب ت���� االس�عارة وال����ه وال��از ال�ق��� وال�أخ�� وال��ف واإل��از ج

� �ّ�ه الق�ماء إلى ال��وج عال�ق�، هي إشارة �اف�ة ل�ال�الغة و اإل��اب وغ��ها م� ق�ا�ا و 

ال�أل�ف، ووج�ده في الق���ة الع���ة الق���ة ل�� ��ا ه� اآلن في ق���ة ما �ع� ال��اثة، 

اآلن وصل إلى درجة أن ال�عَ� ال ُ�ع�ُّ شع�ًا إذا �ان م��دًا م� االن��اح. و��ا ه� معل�م  فه�

أن االن��اح ه� خ�وج وخ�ق للق�اع� ال����ة ال��ف� عل�ها، وق� �ان االن��اح ع�� الق�ماء ال 

ع��ا ش ی�ُد إال قل�ال في شع�ه�، و�ن جاء فه� ��يٍء م� ال��فِ� والّ�قة، بل إن� ت�� له شاه�اً 

في لغة م� لغات الع�ب الق���ة. إن االن��اح في شع�ّ�ة ما �ع� ال��اثة، ه� أساسها وم�ل 

اه��امها؛ ول�ل� فإنه على ال�غ� م� ��اف�ه، إال أنه ل� �أِت ��ا ُ��ّل ق�اع� اللغة، بل إنه قّ�م 

ا ی�ّ� ف�ها ��، وملها م� األه��ة والع�ا�ة وما ی��ُ� م�ون�ها وق�تها وتأقل�ها مع ال��اق ال�ع

معال� ال��ال، فه� دل�ل على أن ه�ه اللغة، سل�ة في ق�اع�ها، وسهلة في تعاملها مع ال���ی� 

األدبي ����لف ت�جهاته وان��اءاته. ودراس��ا ح�ل شع� م�ارك العام��، أوض�� ه�ا ال�ف�ق 

���ة ال��� ف�ع��ة قاللغ�� على ال�غ� م� ��افة االن��اح في ق�ائ�ه؛ إال أن اللغة ل� ت�أث�، 

وم� خالل ال�راسات األسل���ة، أضافة إلى اللغة أه��ة االن��اح وم�� ال��ال ال�� ُ��ف�ه 

  على اللغة.

وم� اإلش�االت ال�ي ت��ق� لها ال�ق�مة أ��ا، ه� ال��اص في ق���ة ما �ع� ال��اثة، 

�لف أصال ع� لق���ة، هل ��ه�ا ال��اص ُ�َع�ُّ م�از�ا لالق��اس وال����� في ال�ع��ة الع���ة ا
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االق��اس وال�����، و�ع��� ب�ل� م� م�ّ��ات ق���ة ال���؟ أم أنه ن��ة م�ه وت� نقله إلى 

  ق���ة ال��� فق� ب�����ه م� ال�زن والقاف�ة؟

إن ه�ه ال�راسة وما قّ�م�اه ف�ها م� ذ�ٍ� آلراء الّ�قاِد وال�اح��� في ال�راسات ال��ی�ة، وما 

الٍت على ه�ه اآلراء ودراسة على ال���ص، وج�نا أن ال��اص ���لُف ت�اما وضع�اه م� ت�ل�

  ع� االق��اس وال����� وال عالقة له �ال��قات ال�ع��ة.

إن ال��اّص ل�� أخُ� ق�عٍة م� نٍ� ق��ٍ� أو مقّ�س إلى ن� أدبي ج�ی�؛ و�ن�ا ه� ت���ف 

� ال����ة ��ی�، ���� تع�ُ� تلذل� ال�� الق��� أو تل� ال����ة ال�ار���ة في ه�ا ال�� ال

أح�اث ال��، أو أن ی��ي ذل� ال�� ال�ی�ي ال�قّ�س ه�ا ال�� ال�ع�� ال��ی�، ول�� م��د 

دخ�ل عاب� م��� إل�قاع ال�زن، أو م�اع� في ت�ض�ح ال�ع�ى ال�� ی���ه ال�اع�، ��ا ه� 

  ال�ال في ال���ص األدب�ة ذات ال�زن والقاف�ة.

افة، ن�� ال���ح وال����ا وال�� ،أن�اعا أخ�� غ�� ال�ع� ���لن دائ�ة ال��اص ت��ع لإ

وح�ى ال��س�قى في قل� ال��، ول�� ل�� ���رة ت�ق�ع�ة وال ت��ف لل�� ش��ا، بل ���رة 

  و��ف�ة م��اخلة مع أج�اء ال�� م���لة في ن���ه ح�� ال ت�اد ت���ها.

، اخلة في ال�ع��ات الق���ةه��ا ن�� ال��اص م��لفا أّ��ا اخ�الٍف ع� ال��ام�� ال���

فه� في ال�� �االسف��ة، م��ّغل ب�اخله، و�قّ�م ج�اال أدب�ا ف���ا، ت�رُك م�ه قّ�ة ال�اع� 

ال���ّ��ة، ب����ف ال�ع� في ال�ع�، وال��س�قى وال�ار�خ واألس��رة �األدب، و�دماُج أدب�� 

�ارك العام��، فه� م��لف�� في ن� واح�، وه�ا ما وج�ناه م� خالل ال�راسة في شع� م

��اع���ه اس��اع ت���ف ال��اص على اخ�الف أن�اعه في ق�ائ�ه ال����ة، ف��� ال��ونة في 

  ال��، وال�ّقة في ال����ف.

إن ال��اؤل األه� واألب�ز ف��ا ی�عّلُ� �ق���ة ال���، ه� م�ألة اإل�قاع، ه�ه الق���ة ال�ي 

واسٍع ب�� ال�ّقاد وال�ارس��، وم�ل اس�غ�اٍب  ت�ّ�دت �لّ�ا م� ال�زن والقاف�ة، هي م�ل ج�لٍ 

ع�� ال��لقي م� العاّمة، إذ ال���ُع ی��اءل ��ف لق���ٍة شع�ّ�ة ال ُت�ِ�ُث إ�قاعا ص�ت�ا رّنانًا 
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في ُأُذِن ال�امع؟ و�ذا �ان ال��اب �أّن اإل�قاع ل�� م���را على ال�زن والقاف�ة، فإن مّ�ل 

  ق���ة ال��� الع���ة؟ ال��اؤل إذن، أی� ���ن اإل�قاع في

ه�ه ال�راسة ت�ّ�ث� ع� إ�قاع ه�ه الق���ة في ف�لها ال�ال�، وق� قّ�م م�اص�وها م� 

ال�ّقاد �أدون�� و���ى الع�� وصالح ف�ل وغ��ه�، م�ا��ها اإل�قاع�ة ال��ع�دة داخل ال�� 

  ال�ع��.

��ة �ه الق�ص��ح أنها ت�ّ�دت ع�وض�ا؛ إال أنها قّ�م� ال��یل لل�ع��ة الع���ة، ه

اس��اع� أن ُت�ّ�َن إ�قاعا ج�ی�ا، وه� اإل�قاع ال����، �اإلضافة إلى ت���ف ت����ها على 

اإل�قاع ال�اخلي لل�� ال�ع��، م� ه�ی� ال�ان��� ���ن إ�قاع ق���ة ال��� الع���ة، فاإل�قاع 

ال أن إال�اخلي ه� في األصل م�ج�د في ج��ع ال���ص ال�ع��ة س�اء الق���ة أم ال��ی�ة، 

ق���ة ال��� �ّ�ف� االه��ام �ه ع�ضا ع� االه��ام ال�راسات ال�ا�قة �ال�زن والقاف�ة، وأضافة 

في تع���ها إل�قاع ال�زن والقاف�ة اإل�قاع ال��لي أو ال����، ف�ار مع�ا م� اإل�قاع 

��ة عال����: إ�قاع ال��اء ال��ه�� و��قاع ال�فاص�ل�ة، وه� ب�وره �قّ�م ش�ال ج�ی�ا في ال�

  الع���ة.

إن ق���ة ال��� الع���ة، ل� ت��ّ�د م� اإل�قاع، ل�ّ�ها ت�ّ�دت م� ال�زن والقاف�ة، وعّ��ما 

ت�ّ�دت قّ�م� ال��ائل لل�ع��ة الع���ة، وفي دراس��ا لق�ائ� م�ارك العام�� ال����ة، وج�نا 

ت�اغ�ه  لة، وم��اإل�قاع في ه�ه الق���ة �أن�اعه ال����ة وال�اخل�ة م� ح�� ال�ف�دة وال��

  ال��تي وت�ل��ه ال�اللي م� اس�ع�ال مف�دة أو ت���� ج�لة.

ت�اول� ه�ه ال�راسة ال���ص ال�ع��ة ال����ة ل��ارم العام��، وق� �ان� ه�ه ال�راسة 

  األولى �ال�راسات العل�ا ال�ي ت�اول� شع�ه،  وق� ت�صل� ف�ها إلى ن�ائج، وهي �ال�الي:

  ساه�� ق���ة ال��� ل��ارك .١
ً
العام��، في إث�اء ال�ع� الع�اني ال�عاص� م��ى

، ف��� ت�ّ�ع ال��ض�عات، وتع�د األسال�� ال�ي اس�ع�لها في ��اب�ه لق���ة 
ً
ومع�ى

 ال���.



)١١٩( 
 

ت��رت الق���ة ال����ة ع�� ال�اع� ت��را مل���ا، إذ ب�أ ت����ه ف�ها، �ع�  .٢

� في �غى عل�ه ج� واحم�ارس�ه للع�ل ال�ع�� في ق���تي الع��د وال�فع�لة، وق� 

تل� ال��حلة األولى م� ق���ة ال���، وه� ج� ال��اصات ال�قاف�ة. إال أن م�ارك العام�� 

اس��اع تق��� م�احل أخ�� في شع�ه، فقّ�م ق���ة ال��� ���رها وم�اه�ها و��قاعاتها 

ل�ي ا ال��ی�ة وال����عة؛ وه�ا م�ش� على ال��ّسع ال�قافي ع�� ال�اع�، وت�امي ال��ث�ات

 ت�ف� ت����ه.

الُ�� ه� إلهام ال�اع� األساس، إذ إن ال�� ع��ه مادة ال�ع�، وال�ع� ی�ج�  .٣

ح�� ال��؛ ل�ل� فإنه ب���عه وج�الّ�اته وم��اق�اته ومفاجآته وغ�اب�ه ُ��ّ�ل مادة 

 خ��ة لل�اع�.

�ه�ر ال�� ال���ي والق�مي ع�� ال�اع�، إذ ت�ّ�ل م���عة ����ة م� ق�ائ�ه  .٤

وأحاس��ه م� و��ه ُع�ان، وم�اقف أحاس�� ات�اه و��ه الع��ي ال���� خاّصة م�اقفه 

 ف��ا ی�عّل� �الق�ّ�ة الفل�����ة.

وّ�ف ال�اع� في ق�ائ�ه ��اه� أسل���ة م�عّ�دة، فق� فاض� ه�ه الق�ائ�  .٥

�ال��اه� ال�ع�ّ�ة ال��ّ�لة لالن��اح، وال��اص، واال�قاع. وه�ا ی��ُّ ع� وعٍي �امٍل و�دراك 

ل��ائ� شع��ة ما �ع� ال��اثة، وال�ق�ّ�ات ال�ي ت�ّقُ� ال�ع�ّ�ة لل��، وق� أفاد ال�اع� 

م� ال��اث؛ فق� اس���� ال��اث ال�ی�ي وال�قافي وال�ار��ي واألس��ر�، و�ان ت���فه 

 لها خادما لل�اللة م�ا أف�� ه�ه ال��اه� على شع�ه م��ة ح�ی�ة ومادة خ��ة.

ان ج�ئ�ا ل���ر ال�ع� الع���ة، فه� ق� جّ�د ق�ائ�ه ال ن�� أ� اس�ع�اٍل ول� � .٦

ت�اما م� ال�زن، وه�ا تقّ�� رص�� �الق�اع� ال��اب�ة لق���ة ال��� الع���ة، وَعِ�ل على 

 اس���الها �إ�قاعات أخ�� �اإل�قاع ال���� أو ال�اخل ال��ّل�ان لل�اللة. 

���صه ت��ل ا��، فات�ف� ق�ائ�ه ال����ة �الّ���الّ�ة ال�ي ت�ا�� العقل ال� .٧

أ�عاداً دالل�ة ال ���� ح�لها على الفه� ال�اه� لل��. م� معال� الّ���الّ�ة ال�ي ت�ّس�� 

ك���ا في ق�ائ�ه ت���ُ� ال��أة، وهي ال��ال ال�� �����ع أن ُیله� ه�ه ال��اة ما 

 ��ّل�ها م� واقعها ال��مي ال�يء.
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� �فات ال�ج�د�ة؛ ال��هات�ف� ه�ه الق�ائ� ال����ة ل�� م�ارك العام�� � .٨

الفل�في ال�� رس� ق�اع�ه جان ب�ل سارت� وج����ل مارس�ل، ففي ق�ائ�ه ن�� أح�انا 

القل� والع�لة، ون�� أ��ا ال��رة على الق��، وه�ا مل�ح مه� �ال���ة لل�ج�د�ة، ف��ّ�ل 

 �.�ه�ا في ال�ج�د�ة ن���ة خ��ة ال�� ���ال�ة الق�� اإلن�ان�ة �ع� ال����� العال���

اع��ى م�ارك العام�� بلغ�ه ال�ع��ة، وال�ع��� ���ٍل شع��ة ت�ق� سالمة اللغة  .٩

وجّ�تها وسه�ل�ها وت�اغ�ها؛ م�ا جعل� القار� �����ع �الق�اءة، و��ّفه� ما وراء ال�ل�ات، 

 إذ جاءت اللغة سهلة ال تعق�� أو غ��ض ف�ها.

��، ��لفاس��اع م�ارك العام�� اس�ع�ال اإل�قاع ال���� ���ل�� م .١٠

األول ال��اء ال��ه��؛ ���� ت��ن الق���ة أق�ب ل��ه� س���ائي. وال�اني إ�قاع 

ال�فاص�ل�ة؛ وه� االن�الق م� أش�اء تف��ل�ة ����ة م� ال��اة ال��م�ة إلى ع�ال� 

الفل�فة وال��ن�ة. وه�ا ال��ل اإل�قاعي ال��ی� في ق���ة ال���، ال ن�� إال ع�� القالئل 

 ال��� الع���ة، فه� �أتي إال م� شاع� م��ّ�س. م� شع�اء ق���ة

إن�ا وفي خات�ة ه�ه ال�راسة، ن�رُك ت�اما أّن ه�اك ال���� م� الق�ا�ا العالقة واإلش�االت 

ال���وحة على ال�اولة ح�ل ق���ة ال���، و�نها ��اجة إلى م��� م� ال�راسات ل�ق��� إجا�اٍت 

  ة.وحل�ل ت�فعها م� ال�اولة إلى رف�ف ال�ع�ف

م� األس�لة العالقة ح�ل ق���ة ال���، ه� إ�قاع ال��ل، ف�ع� ت�ّ�دها م� ال��ل الع��د�، 

وت�ّ�لها إلى ال��اء ال��د�، هل له�ا ال��ل ال��ی� إ�قاٌع له ق�اع� وض�ا�� ���� عل�ها شاع� 

املًة في �ق���ة ال���؟ فأح�انا ن�� �ل�ة واح�ة تأخُ� مق�عًا �امًال في الق���ة، وأح�انا ج�لًة 

مق�ٍع آخ�، ما داللة ه�ا ال��ل وه�ا ال��ز�ع؟ وهل م� ال���� أن ���ن إ�قاعا ش�ل�ا ل�ع��ة 

  ما �ع� ال��اثة؟

  .-إن شاء الله تعالى–ه�ا ما س���ن م�ّل دراس��ي القادمة لل����اه 

 �إن ال�ه� أقّ�مه وال أدعي ال��ال، فإن ال��ال لله وح�ه، وأدرك أّن ه�ا خ��ة إلى ���

 ال�عل� وال�ع�فة.
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 .١٩٨٩، ٨م�لة ف��ل، م�ل�  )٧٦(
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