
 

 

املقدمـــة

ت ٌهذ مداولت ؤن الاجطاٛ    الثٓافي بحن آداب ألامم اإلاخخُل

للخشوج مً مإّص الٓطىس الثٓافي والخػاسي الزي ًخلُه 

ؿو الاجطاٛ باآلخش ، َمىز مىخطِ  ألاوًالّ نلى الزاث ْو

 ولخذ آلان ججشي نملُت مثاُْت بحن آلاداب 
ً
با الٓشن اإلااض ي جٍٓش

ُت وآلاداب الًشبُت بإشٙاٛ مخخلُت ال ظُما بحن ألاأ دب الشْش

ٗاهذ اإلاىاهج الىٓذًت ؤخذ الجعىس التي شبُت الهشبي وآلاداب الً و

مَذَا ألادب الًشبي الى ألادب الهشبي لدعهل نملُت الاجطاٛ َُما 

ذ ؤَادث الثٓاَت ألادبُت الهشبُت مً جلٚ اإلاىاهج  بُنهما ، ْو

الىٓذًت يشبُت اإلايشإ في مداٖمت مىخجها مً ؤحل جدلُله ووضُه 

همه للىضٛى  ٍش  وجمهُذ العبُل ؤمام مبذنيها ألهخاج َو الى جؿٍى

هص ي نالمي . يحر ان نملُت الاجطاٛ َزٍ ٖما خملذ في ؾُاتها 

ث ألادب الهشبي بإخذر ما 
َ
الهذًذ مً الجىاهب الاًجابُت التي يز

جىضلذ بلُه آلاداب ألاحىبُت مً هكٍشاث ومىاهج هٓذًت َإنها 

ُٔ جلٚ اإلاىاهج خملذ ٖزلٚ مهها بشٙالُاث ٖثحرة بعبب جؿب

ُتها نلى اإلاىخج ألادبي الهشبي دون وعي  الىٓذًت وجىقُُها بدَش

ولل٘شِ نً هج وؾبُهت اإلاىخج ألادبي الهشبي لؿبُهت جلٚ اإلاىا

ٍى نىذَا ومىاْشتها حاء َزا البدث  جلٚ ؤلاشٙالُاث والْى

لِعلـ الػىء نلى ْػُت ؤلاشٙالُاث التي مً اإلامً٘ ؤن جثاس في 

ىانذ جلٚ اإلاىاهج الىٓذًت الىاَذة نلى خاٛ جم جىقُِ ْ

ٗامل  هطىص ؤو ؤنماٛ ؤدبُت نشبُت مً دون وعي جام وبدسإ 

ألوحه الخىاَش والاخخاٍل بحن الىظ ألادبي الهشبي واإلاىهج الىٓذي 

ألاحىبي ، وألغُاء ؤٖبر ْذس مً اإلاىغىنُت نلى البدث وجإؾحٍر 

ض نلى اظخخذام ْىانذ نلم العشد ؤو 
ّ
العشدًت في ؤسدها ؤن هٖش

جدلُل الىطىص الادبُت الهشبُت وما ًثحٍر رلٚ الاظخخذام مً 

بشٙالُاث ٖثحرة ، ول٘ىىا سضذها بهذ البدث والخٓص ي في َزا 

اإلاىغىم ان في آلاوهت ألاخحرة بلٌ الًلى ونذم ألادسإ بالهذًذ مً 

الباخثحن بإن ٌعخخذمىا ْىانذ نلم العشد في جدلُل الٓطظ 

 ، َإسجإًىا ؤن هخطظ َزا الٓشآوي بةنخباٍس ح
ً
 ْططُا

ً
 ؤدبُا

ً
يعا
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   نلي مدمىد اخمذ نلي  

ت   ت الترُب ت ،ٖالس   ، حامهت ٖشمُان ،أُٗل   ، الهشاّالعلُماُه

 

  

          

   

 الخالصه

ل الٓطظ الٓشآوي (( الى  ت اظخخذام ْىانذ نلم العشد في جدُل اشٙاُل بــ ))  ٌععى َزا البدث اإلاىظىم 

لخىقُِ الخاؾئ او الهشىاجي او  ت شاجهت الظُما في آلاوهت ألاخحرة  وهي ا ـ الػىء نلى قاَشة ؤدُب حعُل

ت وأ -الهبثي او الالواعي لٓىانذ نلم العشد في جدلُل الٓطظ  –هخاحاتها التي حهذ مً ؤَم مهؿُاث البيٍُى

الٓشآوي ، رلٚ الٓطظ الزي ًدىي نلى اإلاالمذ او الهىاضش الشثِعت وألاظاظُت لجيغ الشواًت 

 –دساًت ظىاء نً دساًت ؤم بذون  –ٗالصخطُاث والضمان واإلاٙان وألاخذار ... الخ ، وجالفي او ججاَل

 ً ٍل مً ْىانذ نلم العشد م
ُ
اٍل ال٘بحر الزي ًطل الى خذ الخىاَش  في ماَُت وخطاثظ وممحزاث ٗ ألاخخ

ت وآلاًذلىحُت والُىُت لٍٙل منهما ،  ُُت الٍُ٘ش لخؿابٔ في الخل وي مً حهت اخشي ، ونذم ا حهت والىظ الٓشآ

ل الٓطظ الٓشآو اث وَشع او ظىء او نبثُت اظخخذام ْىانذ نلم العشد في جدُل ي مما ًىلذ بشٙاُل

لت ظُداٛو َزا البدث مىاْشتها ومهالجتها والىٍْى نىذَا ت وَىُت لِعذ بُٓل أٍَ٘ش
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البدث لذساظت ؤَم ؤلاشٙالُاث التي مً اإلامً٘ ؤن ُجثاس مً حشاء 

رلٚ الاظخخذام ، َجاء البدث بهىىان ) بشٙالُت اظخخذام 

أْىانذ نلم العشد في جدلُل الٓطظ الٓشآوي (  .

ّىا في الخمهُذ ؤبشص ِّ ّعم البدث نلى جمهُذ ومبدثحن ، ب
ُ
ذ ْ  ْو

ؤلاشٙالُاث الهامت التي جخىلذ  بمجشد ؤن ٌهذ الٓطظ الٓشآوي 

 وؤن ًخم الخهامل مهه نلى رلٚ الاظاط وؤن ًخم 
ً
 ؤدبُا

ً
حيعا

ّىا ؤلاشٙالُاث الشثِعت التي  ِّ اخػانه إلاجهش الىٓذ ألادبي ، َب

ىُت ، َخططىا اإلابدث  ت آًذلىحُت  َو ُشم منها بشٙالُاث ٍَ٘ش جخ

ا  الاٛو إلاىاْشت ؤلاشٙالُاث ثحَر ًُ الٍُ٘شت وآلاًذلىحُت التي 

الاظخخذام الٓعشي ؤو الخاؾئ ؤو الالواعي لٓىانذ نلم العشد في 

ٍى نلى  جدلُل الٓطظ الٓشآوي ، واإلابدث الثاوي خططىاٍ للْى

ؤبشص ؤلاشٙالُاث الُىُت التي مً اإلااٖذ ؤن ُجثاس نىذ الخىقُِ 

ط ظ الخؿبُٓي الذُْٔ آللُاث رلٚ اإلاىهج الىٓذي نلى آل

عُش نىه مً هخاثج ظلبُت ، وبهذ رلٚ 
ُ
الٓشآوي وما ًمً٘ ؤن ح

جىضلىا بلى حملت مً الىخاثج التي ؤظُش ننها البدث الزي خخمىٍا 

بةًشاد ْاثمت اخخىث نلى اإلاطادس واإلاشاحو التي اظخهان بها 

أالبدث واَاد منها .

ل ما حاء في َزا البدث ولم هدله الى مشحو ؤو مطذس مهحن  ٗو

هكشها اإلاخىاغهت التي مً اإلامً٘ ؤن جطِب وممً٘ ؤآل  َهى وحهت

جٙىن ضاثبت ، َةن ؤضابذ َزإ مً دواعي ظشوسها بإهىا 

اظخؿهىا ؤن وهالج بشٙالُت ؤدبُت هٓذًت بمىكىسها الخاص 

 نلى رلٚ وهشحى  ؤن وعخُُذ مً 
ً
اإلاخىاغو ، و بن لم جطب َهزسا

 هدى الىضٛى الى الطىا
ً
ما

ّ
 . ب ؤخؿاثىا لىبجي بها ُظل

 التمهيد

ْبل ؤن هخهمٔ في بدث ؤلاشٙالُاث التي ْذ جيخج نً اظخخذام 

ْىانذ نلم العشد في جدلُل الٓطظ الٓشآوي وهبّحن جلٚ 

ت ؤو آلاًذلىحُت التي جيشإ مً  ؤلاشٙالُاث ظىاء في ضىستها الٍُ٘ش

الخىاَش العاَش بحن ؾبُهت الىظ الٓطص ي الٓشآوي وخطاثطه 

 مً حهت وؾبُهت  ْىانذ نلم العشد وخطاثط
ً
ها بىضُها مىهجا

ططُت منها مً حهت اخشي ،  لخدلُل ألاحىاط ألادبُت ال ظُما آل

ى ًىقِ  ً َو او في ضىستها الُىُت التي ججهل الباخث ؤمام خُاٍس

جلٚ الٓىانذ اإلاىهجُت في جدلُل الٓطظ الٓشآوي : َإما ؤن ًٙىن 

 نً اإلالت 
ً
 خاسحا

ً
 ٗاَشا

ً
 صهذًٓا

ً
بمهاًحر الذًً واإلاجخمو  –ملخذا

ه وأ يخمي بُل ألن ؾبُهت اإلاىهج الزي  –اإلادُـ الزي ٌهِش َُه ٍو

جبّىاٍ ًدخم نلُه ؤن ًإخز قاَش الىظ وشٙله اللًىي خعب وؤن 

ُشع  ًجشدٍ مً ؤًت ظُاْاث اخشي خاسحت نً الشٙل ومً زم ً

نلُه ْىانذ للخدلُل مً اإلامً٘ بل مً اإلااٖذ ؤن حعُش هخاثجها 

ً الجاهب الُجي لهذم نً ؤخٙام ظلبُت نلى الىظ الٓشآوي م

ٙىن  اظدُهاب رلٚ الىظ الٓطص ي لخٚ الٓىانذ بخُاضُلها ، ٍو

بزلٚ بهذ ٗل جلٚ الخطخُاث التي سبما ْذ جطل الى خذ ؤن ًيبز 

 ؤو ختى مً 
ً
مً مدُؿه الاحخماعي راث ألايلبُت الذًيُت آًذلىحُا

مدُؿه الاظشي ؤو سبما ْذ ًخهشع لخؿٍش خُٓٓي ؤٖثر مً الىبز 

 ًطل لخذ الاأ
ً
ا نخذاء بشٍٙل مً ألاشٙاٛ ممً ًىاوئهه ٍَ٘ش

ذ وظام ) الىاْذ 
ّ
  َبهذ ٗل جلٚ الخطخُاث ًخٓل

ً
وآًذلىحُا

 ًؿمذ بإن 
ّ
اإلاىغىعي ( ، والخُاس آلاخش ؤن ًشمي بهزا الىظام وؤال

 نلى اظخخذام ْىانذ نلم العشد ؤو ؤي 
ً
 مادام مطشا

ً
ذٍ ؤبذا

ّ
ًخٓل

في   -لٚ الاظخخذام مً دون وعي وادسإ لز –مىهج هٓذي هص ي 

جدلُل الىطىص الٓشآهُت وبزلٚ ًخشج مً اؾاس وقُُخه 

ألاظاظُت ) الىٓذ ألادبي ( لُذخل في مجاٛ سحاٛ الذًً الزًً 

م وؤْالمهم للزود نً الٓشآن  هزسوا ؤهُعهم ونٓىلهم وجُ٘حَر

 نً وقُُخه 
ً
 يحر مىغىعي مخىاصال

ً
 مجامال

ً
ًَُذو بزلٚ هاْذا

 ًخدخم نل
ً
همل الهٓل في الىطىص في ؤزىاء بىضُه هاْذا ٌُ ُه ؤن 

ؼ  جدلُلها ألن ؾبُهت الىٓذ ألادبي اإلاىغىعي الخُادي  جَش

الدعلُم اإلاعبٔ بالخ٘م نلى الىظ بالجىدة ؤو الشداءة . َلَم 

الذخٛى الى َزا اإلاهتٕر مً ؤلاشٙالُاث واإلاخاَاث ؟    ولً٘ ْبل 

ؿلٔ مً ؤن هُّطل في الخذًث نً جلٚ الاشٙالُاث البذ ؤن هى

اإلاٙامً والجزوس الشثِعت لخلٚ الاشٙالُاث والتي   جخُشم منها 

 ، َٓبل ؤن هخىع في الاشٙالُاث الُشنُت 
ً
اشٙالُاث ٖثحرة حذا

في اإلابدثحن الٓادمحن البذ ؤن همّهذ بالخذًث نً العبب الشثِغ 

ت . أوالخُٓٓي الزي جيشإ مىه جلٚ الاشٙالُاث الُشنُت ؤو الثاهٍى

م بها ان نملُت الىٓذ ألادبي َمً الاأ        
ّ
مىس البذههُت واإلاعل

ش ختى جخم  ٗان ؤظاظُت البذ ؤن جخَى جخؿلب وحىب وحىد ؤسبهت ؤس

الهملُت الىٓذًت بىجاح للىضٛى الى الىخاثج اإلابخًاة مً وسائها ، 

َل  ًخم ججا وجلٚ الهىاضش ألاسبهت الشثِعت لِغ مً اإلامً٘ ؤن 

  ألي –نً ْطذ ؤو بذون ْطذ  –ؤخذَا 
ّ
ٗان ، وبال ظبب 

ظخٙىن نملُت الىٓذ يحر ظلُمت ويحر جامت مً الىاخُت الهلمُت 

 . وجلٚ الهىاضش 
ً
واإلاىؿُٓت وال ًمً٘ ؤن جخطِ باإلاىغىنُت ابذا

أألاسبهت هي :

 ألادب ) النص أو ألاثر ألادبي ( .1

 ألاديب ) مؤلف النص ومنتجه (  .2

 الناقد ) من يقىم بنقد النص أو نقد مؤلفه (  .3

دبي ) مجمىعة القىاعد النقدية الفير ة النقد لا  .4

 املتبعة في ثحليل النص أي " املنهج النقدي " ( 

ٙل  ش في الهملُت الىٓذًت بش زٍ الهىاضش ألاسبهت البذ ؤن جخَى َو

مً الاشٙاٛ ، ورلٚ ال ًخخلِ نلُه ازىان ألهه مً يحر اإلاخطّىس 

ؤن جٓىم نملُت هٓذًت مً دون وحىد ؤدب ؤو ادًب ؤو هاْذ ؤو 

هٓذ ، واشٙالُت مىغىم بدثىا جبذؤ مً َىا مً َزٍ الهىاضش 

ى مىبو الاشٙالُت ألاسبهت التي البذ ؤن وهّشَها  وهىضخها لىطل ال

 –نً ْطذ ؤو بذون ْطذ  –ومٙامنها الخُُٓٓت التي ْذ ًجهلها 

أالهذًذ مً الباخثحن الُىم . 
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ً
شا ى : )) ال٘الم الزي ًطّىس الهٓل والشهىس جطٍى ـ ) ألادب (َ  َـ

 نلى بزاسة 
ً
ٗان ْادسا  ارا 

ّ
 بال

ً
عّمى ألازش ألادبي ؤدبا ٌُ  ، وال 

ً
ضادْا

ت التي جخػمً الخُٓٓت التي حعانذَا نلى البٓاء الهاؾُت ا لبشٍش

أ(1والخلىد (( )

ـ ) ألادب ( َى :  أوبخهشبِ آخش َـ

ــت  ــاث حمالُـ ـُايخه اخعاظـ ــاثظ ضـ ثحر بُػــل خطـ ًُ ـا ـ ؤو )) ٗــل مـ

 (( )اهُهاالث ناؾُُت ؤو ٗليهما 
ً
أ.(2مها

ُّطىس ألادب بإهه : حهبحر جُعحري وهٓذي نً   ً ؤو بطىسة ؤخشي

اللًت ونىاضٍش الهٓل والخُاٛ والهاؾُت  الخُاة وظُلخه 

ٓت اإلااِل ؤو 3والاظلىب . ) ( وبالخالي َإن الاظلىب : َى ؾٍش

ت  ى َُئت لًٍى الٙاجب " الاوعان " في الخُ٘حر والشهىس ، وهٓلهما ال

 بدعب ْذسجه ومذي هجاخه في 
ً
ٙىن الاظلىب حُذا خاضت ، ٍو

( . ً ُاث4هٓل رلٚ الى آلاخٍش  -العابٓت   (   وعخذٛ مً الخهٍش

نلى ال٘ثحر مً الخطاثظ والتي  –نلى هدى مباشش او يحر مباشش 

ت في  ؤَمها " اوعاهُت ألادب "  التي حهذ ضُت ؤظاظُت مشتٖر

ىا ًؿشح العااٛ آلاحي هُعه : َل ؤن  ُاث العابٓت ، َو الخهٍش

ُاث العابٓت  ل ما حاء في الخهٍش  ؟ َو
ً
الٓطظ الٓشآوي ٌهذ ؤدبا

ٓشآن ؟ َهزا العااٛ ٌهذ ؤخذ الجزوس ًىؿبٔ نلى مُهىم ال

الىجذًت التي ًيخج ننها الاشٙالُت التي هدً بطذد نشغها 

أومىاْشتها في َزا البدث .

ى            هإحي آلان الى الهىطش الثاوي مً نىاضش الهملُت الىٓذًت َو

 
ً
ٖثحرة حذا ُاث  ) ألادًب او اإلاالِ او اإلاىخج ( لألدب ، َالخهٍش

مُهىم ألادًب بدعب وحهاث الىكش وجىىم ومخهذدة في بُان 

واخخاٍل اإلاُاَُم ججاٍ َزا الهىطش الُّهاٛ في اهخاج ألادب  

وهدً لعىا بطذد اًشادَا َىا بٓذس ما هدً بطذد بًطاله مً 

َ٘شة مهُىت  ، َهى ببعاؾت مبذم وضاوو ألانماٛ ألادبُت بىمـ 

زي لًىي خاص َهى ضاخب الٓلم اإلابذم لجيغ ؤدبي او ؤٖثر وال

ًخمحز بمجمىنت خطاثظ راجُت وم٘دعبت جمّحٍز نً يحٍر ، َةرا 

  –اَترغىا 
ً
 ، َمً َى  –حذال

ً
 ؤدبُا

ً
ان الٓطظ الٓشآوي حيعا

مبذنه ؟ َالجىاب البذًهي اإلاىؿٓي ظُٙىن " هللا " ، َهل هللا 

ل ًمً٘ ؤن ٌهذ ٖما ٌهذ هجُب مدُىف او   لألدب ؟ َو
ً
مىخجا

نبذ الشخمً مىُِ او حشُخىٍ او ش٘بحر مىخجحن لألدب ؟! وارا 

لٓشآوي ؤن الٓطظ ا –لعبب ما  –نّذ بهؼ الباخثحن او الىٓاد 

 ، َهل حعاءلىا مً َى مىخج َزا ألادب الشاقي 
ً
 ساُْا

ً
 ؤدبُا

ً
همؿا

ومالُه ؟ وَل ًمً٘ ان ًخػو َزا اإلاالِ لعلؿت الىٓذ ألادبي 

ٗان هللا لِغ ٖمثله ش يء َلمارا ًلمدىن او ٌشحرون  ؟!  َةرا 

 
ً
أالى حشبيهه بالبشش "الادباء" ؟!     –وبذون ْطذ سبما  -خُُت

ل الخُخىا الى ْػُت ان مً حملت خؿىاث او مشاخل جدلُل  َو

ٔ بهؼ اإلاىاهج الىٓذًت للىضٛى الى هخاثج  الهمل ألادبي نلى َو

ُٓت مٓىهت في ال٘شِ نً مٓطذًت الىظ ألادبي  ظلُمت ومىؿ

شة هي مداولت َهم نٓل ضاخب الىظ  ُّ وٖشِ مهاهُه اإلاش

ٓخه في ال٘خابت ، والخهٍش عى آساثه ووحهت هكٍش مً خالٛ  وؾٍش

(  ، َهل 5هّشٍ اإلاعبٔ بعحرة خُاجه ودواَو ابذانه للىظ  ؟ )الخ

ى ًذسط الٓطظ  ٌعخؿُو ؤي هاْذ ؤن ًخدبو جلٚ الخؿىاث َو

ِخجاَل جلٚ الخؿىاث الالصمت   ؟!  ؤم ظ
ً
الٓشآوي بىضُه ؤدبا

ت ان " هللا "  ت في دساظخه الظُما واهه ٌهٍش خٔ اإلاهَش والػشوٍس

أَى مالِ ومبذم رلٚ الٓطظ ؟!

َىهإحي       آلان الى الهىطش الثالث مً نىاضش الهملُت الىٓذًت و

) الىٓذ ألادبي ( الزي جتراوح وقُُخه بحن الخ٘م نلى اإلاىخج ألادبي 

ـ ) الىٓذ ألادبي ( : َى الخ٘م بالُٓمت نلى الىطىص  وجُعحٍر ، َـ

 بمٓخط ى ْىانذ ًدبهها شخظ مهحن او 
ً
 او سداءة

ً
ألادبُت حىدة

ُاء والٓىانت مجمىنت مً ألاشخاص ال زًً ججمههم وخذة الاْخ

ذستها نلى جدلُل الىظ ألادبي ،  بُ٘اءة جلٚ الٓىانذ الاحشاثُت ْو

ى بهزا اإلاهجى ال ًٙىن   ( َو
ً
والىٓذ الادبي ًمً٘ ؤن ًٙىن )  جُعحرا

 في 
ً
 له وبدثا

ً
 للخ٘م نلى حىدة الىظ او سداءجه بل جُعحرا

ً
اضذاسا

أ(6ه . )الهىامل اإلاازشة َُه وضلت الىظ بمالُ

ٍ به إلاهجى الىٓذ ألادبي هدعاءٛ   مً خالٛ الخىغُذ البعُـ اإلاىىَّ

 " نمادٍ مجمىنت 
ً
 " مىغىنُا

ً
 هٓذًا

ً
: َل ًمً٘ اضذاس خ٘ما

ْىانذ احشاثُت بهذم الجىدة نلى هظ ْطص ي ْشآوي ؟! َةرا 

  –ٗان اضذاس مثل َ٘زا خ٘م يحر ممً٘ 
ً
 ونٓذًا

ً
َلَم  –دًيُا

ُم الىٓذ ألادبي ؟ وإلاارا ُهذخل الىٓذ ُهخػو الىظ الٓشآوي لخُٓ

جىص في الذًً ؟ وإلاارا ُهخػو  ألادبي الى داثشة ما ًجىص وما اًل

الىظ الٓشآوي اإلآّذط العماوي الزي ال ًإجُه الباؾل مً بحن 

حن مً البشش  –ًذًه  الى ْىانذ الىٓذ  –ٖما ٌهّذٍ مئاث اإلااًل

لىطىص الادبي الزي ٌهخمذ نلى الشٚ وبنماٛ الهٓل في ا

 بهذ الذساظت 
ّ
ألادبُت ونذم الدعلُم بالجىدة لىٍظ ما بال

م وعمت مً  والخدلُل ؟ َارا مّشث نلى ؤرَان بهػهم وجُ٘حَر

 
ً
إلاا  -جدذ ؤي معىى   -الاظخًُاٛ ونّذوا الٓطظ الٓشآوي ؤدبا

ت مو حيغ ؤدبي ت وبىاثُت مشتٖر ُى )   َُه مً مالمذ ؤدبُت َو

في البِئت واإلاجخمو  –مً٘ الٓطت او الشواًت( ، َهل مً اإلا

حن  َُ  " نلى ؤَ  –الاظالم
ً
 " مىغىنُا

ً
 هٓذًا

ً
ؤن ًطذس خ٘ما

مهاًحر  ْىانذ نلم العشد بهذم الجىدة ؤو بالٓطىس مً هاخُت 

مً هىاحي البىاء العشدي للٓطظ الٓشآوي ؟! وفي خاٛ لم ٌهذ 

 بل َى همـ لًىي بالغي ًُىّ ألادب حىدة بما ال ًٓبل 
ً
ؤدبا

ُّعش وٍُخَػو إلاجهش الىٓذ ألادبي الخذًث الذُْٔ  اإلآاسهت ًُ ، َلَم 

في احشاءاجه الهملُت ؟ وهدً وهٍش اهه هٓذ يشبي اإلايشإ في 

مذ بطلت للٓشآن والُ٘ش الاظالمي . وارا ؤسدها ؤن  مهكمه واًل

هٓىم بدُلت " ششنُت ؤدبُت " بإن هُترع ؤن ياًت الىٓذ ألادبي 

َهل جُعحر هطىص الٓشآن  هي الخُعحر ولِعذ اضذاس الخ٘م ،

ٔ ْىانذ هٓذًت مهُىت مً اخخطاص  همها وجدلُلها نلى َو َو
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الىٓذ ألادبي ؤم مً اخخطاص نلم الخُعحر ؟!   زم ان َىٕا 

ٖما  –اشٙالُت سثِعت اخشي هي ان اًت نملُت هٓذًت حعخىحب 

 
ً
 ًٓابله هاْذ ، ومً البذًهي ؤنهما ًخخلُان مً  –ْلىا ظابٓا

ً
ادًبا

ت خُث الًاً ت والىظُلت ، ًَاًت ألادًب ) الابذام ( ووظُلخه الًل

الخاضت ؤو الاظخخذام الخاص للًت ، ؤما ياًت الىاْذ  جُعحر 

ه او الخ٘م نلُه ووظُلخه في رلٚ )  همه وجزْو رلٚ الابذام َو

اإلاىهج الىٓذي ( او ْىانذ ومهاًحر مهُىت ًدبهها لخُعحر رلٚ 

ٓت الخهامل مو الىظ ( ، واإلاىهج الىٓذي َى : )7الابذام ) ) ؾٍش

ٍ٘شت  ت راث ؤبهاد َلعُُت َو  ًٓىم نلى اظغ هكٍش
ً
ألادبي حهامال

، ورلٚ مً خالٛ ؤدواث احشاثُت دُْٓت ومخىآَت مو جلٚ 

ت ، َاإلاىهج خؿت ًلتزمها الباخث ؤو الىاْذ لخدذًذ  الاظغ الٍُ٘ش

معاٍس وغبـ اَٙاٍس لٙي ًمط ي بدثه الى َذٍ وهدُجت واضخت  

(  ومهجى رلٚ  ؤهه جىحذ ْىانذ مدذدة ًجب ؤن 8)مدذدة (( 

ت ًخهامل بها  ًلتزمها الىاْذ ألادبي ، وجلٚ الٓىانذ ؤدواث ٍَ٘ش

ى  الىاْذ مو الىظ الزي جالثمه ، الن مً ضُاث الىاْذ الجُذ َو

ت في  ح بمىهجُت واضخت الذالل
ّ
ًٓخُي آزاس الهمل الادبي ان ًدعل

ي ال ًدذر ظىء َهم في رَىه وفي رًَ اإلاخلٓي لىٓذٍ ٖزلٚ  لٙ

ىم خؿإ ؤو اسبإ  الاظخخذام لخٚ اإلاىهجُت الىٓذًت ًادي الى ْو

في  الىخاثج اإلابخًاة مً الهملُت الىٓذًت وهي الخ٘م نلى الىظ 

( .ٍ  (9الادبي او جُعحٍر بإٖبر ْذس ممً٘ مً اإلاىغىنُت والاهطا

 
ً
ٓا ُّ  غ

ً
 هٓذًا

ً
 ؤو مىهجا

ً
ُشع مهُاسا ٓعش والىاْذ الجُذ الُؿً اًل ًُ

الىظ نلى الخىائم مهه او ًذًىه نىذ اظخداله الاوسجام اإلايشىد 

بحن مىهجه الىٓذي الزي ًخبّىاٍ والىظ الادبي الزي ًٍشذ جدلُله 

ىاهِىه ال ُجُشع نلى الىطىص  ، ألن ْىانذ الىٓذ الادبي ْو

عخيبـ مً هطىص 
ُ
 دون اوسجام بل البذ ؤن ح

ً
ألادبُت َشغا

ىاص وممحزاث وحذث َيها َإٖعبتها ألادب اإلامخاصة نلى ؤنها خ

 لخدلُل الىطىص الادبُت . )
ً
( 10الٓىة والجماٛ وضّحرتها ْىانذا

ش لٓىانذ نلم العشد في 
ّ
ذ ( خحن هك مثاٛ رلٚ  ؤن ) ححراس حُِى

ش الُه مً 
ّ
ُت إلاا هك ٖخابه ) خؿاب الخٙاًت ( حهل مادجه الخؿبُٓ

) ماسظُل ْىانذ هٓذًت سواًت )البدث نً الضمً اإلآُىد ( لـ 

بشوظذ ( والعبب في رلٚ ان ْىانذ نلم العشد ٗالخبئحر والضمً 

العشدي والخمُحز بحن الٓطت والخؿاب ... الخ  معخىخاة مً 

البىاء الُجي ألنكم الشواًاث الًشبُت الهاإلاُت َٙل ما ّْهذ له 

 في ) البدث نً الضمً اإلآُىد(  
ً
 َعُدا

ً
ٗان له مٙاها ذ  حُِى

ثر الاحىاط ألادبُت ؾىانُت ألخخىاء  ْىانذ َٙان حيغ الشواًت ؤٖ

 واظخجابت لؿبُهت جٚل 
ً
ا اوسجاما نلم العشد وجٓبلها وؤٖثَر

الٓىانذ الىٓذًت . ارن ْىانذ اإلاىهج الىٓذي البذ ؤن جٙىن 

معخيبؿت مً حيغ الىظ او الهمل الادبي اإلاشاد جدلُله ختى 

لى جخالثم مهه مً خُث الؿبُهت وامٙاهُت الخؿبُٔ للىضٛى ا

هخاثج مشغُت مىؿُٓت ، وبخاٍل رلٚ جيشإ اشٙالُت ج٘مً في 

نذم جّٓبل الىظ الادبي لٓىانذ مىهج هٓذي مهحن جدىاَش مو 

أخطاثطه وممحزاجه . 

والعااٛ الزي ًؿشح هُعه َىا : هطىص الٓطظ الٓشآوي 

ىانذ نلم العشد معخيبؿت  جذخل غمً حًشاَُت ؤي ؤدب ؟ ْو

ت ؟ َهل ًىحذ جألِ ومعخىخاة مً ؤي ؤدب ومً ؤي بِ ئت ٍَ٘ش

واوسجام بحن الازىحن مً مخخلِ الىىاحي ؟  ُِٖ ًمً٘ ان 

ً ألاغاَش  عخخذم َششاة جلٍى
ُ
  –ح

ً
في ؾالء الجذسان ؟! مو   –مثال

أالهلم انها َششاة مخططت للؿالء !!

َهىاضش الهملُت الىٓذًت ألاسبهت ) ألادب ، وألادًب ، والىٓذ ،  

ٍٍ واوسجام بشٙل مً ألاشٙاٛ والىاْذ ( البذ ؤن ًٙىن ب ُنها جما

ت مىؿُٓت  شاءاث هٓذً للخطٛى نلى جىلُُت ٍَ٘شت ظلُمت ْو

حذًذة للىطىص الادبُت ، ونالْت الخماهي بحن جلٚ الهىاضش 

الاسبهت البذ ان جخجعذ بىغىح الظُما ما بحن ألادب والىٓذ مً 

حهت وألادًب والىاْذ مً حهت اخشي ، َارا اَترغىا ؤهه جىحذ 

لذي هاٍْذ ما في جؿبُٔ ْىانذ نلم  –وساءَا داَو مهحن  -بت سي

العشد نلى مىغىعي  لخدلُل الٓطظ الٓشآوي نلى غىء جٚل 

 ) 
ً
الٓىانذ ، َعُٙىن في َزٍ الخالت الٓطظ الٓشآوي ) ؤدبا

 وراث 
ً
 ( والىاْذ ) ط ( هاْذا

ً
وظخٙىن ْىانذ نلم العشد ) هٓذا

مً٘ جطىس ٌ  ورلٚ ال ٌعخُٓم –هللا ظبداهه وحهالى  صح واًل واًل

ذ اًطالها  ٘شة هٍش  اهما اَترغىا رلٚ مً احل ياًت َو
ً
  –ابذا

ً
ؤدًبا

الٓطظ الٓشآوي ( هي الابذام ؤو  –، َةرا ٗاهذ ياًت ) الادب 

ْىانذ نلم العشد  –الخإزحر ؤو الخهبحر ؤو الامخام َان ياًت ) الىٓذ 

( هي البدث في مػامحن رلٚ الادب لخُعحٍر ؤو للخ٘م نلُه ، 

 ً ل ً٘م ٓه ؟! َو مً٘ جؿُب َهل َزا الاَتراع مىؿٓي وظلُم ٍو

ْذ ُخلٔ مً  -خاله خاٛ ألادب  –ؤن ًٙىن الٓطظ الٓشآوي 

احل الابذام  او الخإزحر في اإلاخلٓي ألزاسة نىاؾُه او للخهبحر نً 

لُه َذَهخه ألبذانه او َى ياًت حمالُت في ناؾُت احخاخذ ماأ

راجه ياًتها الامخام والجماٛ  ؟! وبما ان ْىانذ الىٓذ الادبي او 

مىاهجه حعخيبـ مً الىطىص الادبُت اإلامخاصة  َالبذ ان ًٙىن 

َىإ جألِ بحن ؾبُهت اإلاىهج الىٓذي والىطىص الادبُت التي 

ها وجداٖيه ا في الخىاص اظُخيبـ منها او الىطىص التي حشاٖس

والؿبُهت ، َهل ْىانذ نلم العشد جخألِ مو الىطىص الٓشآهُت 

ل هي  ت والُىُت ؟  َو وجخىأَ مهها ال ظُما مً الىاخُخحن الٍُ٘ش

معخيبؿت مً هطىص الٓشآن لخيسجم مهه ولخدلل نلى غىثه 

ل ؾبُهت الٓطظ الٓشآوي حعانذٍ نلى اظدُهاب جٚل  ؟! َو

ل ْىانذ  نلم العشد جىضل لىخاثج مىؿُٓت الٓىانذ الىٓذًت ؟ َو

ارا جم جىقُُها لخدلُل رلٚ الٓطظ ؟ ؤلِعذ َزٍ اشٙالُاث 

أنمُٓت مً الطهب ججاوصَا ؤو الخًاَل ننها ؟   

ٗاهذ اشٙالُاث هاججت  ( نً نالْت ألادب ) الٓطظ الٓشآوي جلٚ 

بالىٓذ ألادبي ) ْىانذ نلم العشد ( ، ؤما َُما ًخظ نالْت 
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حن الىاْذ ) ط ( والادًب اإلابذم للىظ الادبي الخماهي اإلاُترغت ب

( َُِ٘ ًمً٘ ؤن جٙىن الهالْت بُنهما ؟  ) هللا ظبداهه وحهالى 

َل ظخٙىن نالْت هاْذ بإدًب ؟ َهل ممً٘ ان هخطىس هللا 

الهلُم الخبحر الٓذًش ال٘بحر الٓىي الجباس الخالٔ الزي ًٓٛى 

ً َُٙىن   ٖ شش بدعب انخٓاد ملُاس وهطِ مً الب –للص يء

 
ً
با  مً اإلامً٘ ؤن ًخؿئ ؟!! َل ًمً٘ لهٓل ًامً به  –جٍٓش

ً
ؤدًبا

 ؟! 
ً
ه ولٙل ش يء في الىحىد ؤن ًخطىسٍ ؤدًبا  ل

ً
 وخالٓا

ً
بىضُه الها

ولى  –ؤلِغ مً اإلاىؿٓي ان ًٙىن الىاْذ والادًب مخٙاَئحن 

 
ً
مً خُث الٓذسة الهٓلُت واإلاعخىي الثٓافي والُ٘شي ؟  –وعبُا

الىاْذ ) ط ( وهللا حهالى ؟ ! ؤم ظخٙىن  َهل ًىحذ  جٙاَا بحن

الهالْت بُنهما نالْت نبذ بشبه ؟ َهل ًمً٘ للهبذ ان ًيخٓذ ٖالم 

سبه ؟ ؤال ٌعبب رلٚ مش٘الث للهبذ ؟ ؤم َل ظخٙىن الهالْت 

وخُاجه  –بُنهما نالْت مخلىّ بخالٓه ؟ َُِ٘ ًجشئ اإلاخلىّ 

او ًُترع اهه  ان ًيخٓذ الخالٔ ؟! –بٙل ما ًخهلٔ بها بُذ خالٓه 

  –ًٓذس نلى اهخٓادٍ  ؟! ؤههما 
ً
ممً٘ ؤن ٌشىبه الىٓظ  –مىؿُٓا

او الٓطىس لُخهشع للىٓذ الخالٔ ؤم اإلاخلىّ ؟! ؤم ظخٙىن 

 ً الهالْت بُنهما نالْت هاْذ " مىغىعي " بىظ ؤدبي مً اإلا٘م

ججاَل مالُه وابهادٍ مً خّحز الذساظت بشٙل مً ألاشٙٛا 

ٗان ألادًب بدعب بهؼ اإلاىاهج الىٓذ ًت ؟ رلٚ ممً٘ في خاٛ 

 ؤن 
ً
مً حيغ الىاْذ اي ؤن ٗليهما " اوعان " َؿبُعي حذا

 نً ٗل ما 
ً
دلل هخاحه الادبي بهُذا  آخش ٍو

ً
ًخجاَل اوعاٌن اوعاها

 
ً
ً ظُاْاث ومهؿُاث ، ؤما ؤن ًٙىن اإلاالِ الها َى خاسج الىظ م

حن مً البشش ونلى مذا  مً لذن مئاث اإلااًل
ً
 ومهبىدا

ً
حن وسبا س ماًل

ٗان الىاْذ  العىحن َخجاَله يحر ممً٘  ختى وان 
ً
) ط (   اؾالْا

ٗادًمُت مً   له ألن رلٚ ظُخشج اإلاماسظت ألا
ً
 والها

ً
ال ًامً به سّبا

داثشة الىٓذ والادب الى داثشة ضذام الاَٙاس وآلاًذلىحُاث 

والخػاساث وضشام ألادًان . ٗل ما ظبٔ مً حعائالث ٌهذ 

ً اإلامً٘ ؤن ُجيَخج في خاٛ جمذ الاظخهاهت " اشٙالُاث خُُٓٓت  م

" بٓىانذ نلم العشد في جدلُل الٓطظ الٓشآوي ، وجلٚ   
ً
هٓذًا

ت  ُت جُ٘حًر مً٘ ججاوصَا او اإلاشوس نليها مً دون ْو الاشٙالُاث اًل

نمُٓت مؿّىلت لخإمل جبهاث رلٚ الاظخخذام الخاؾئ ولالواعي 

 ؤدبُت 
ً
ارا جم نّذ  –لٓىانذ مىهج مهحن في جدلُل هطىضا

 
ً
 . جلٚ  –الٓطظ الٓشآوي ادبا

ً
ال جخىأَ مهه ؾبُهت وخطاثطا

ٗاهذ هبزة مىحضة ْابلت لخُطُل ؤٖثر لالشٙالُاث الشثِعت التي 

 ِ
ّ
ًُىق مً اإلامً٘ ؤن ًطؿذم بها الىاْذ ألادبي ارا اساد  ان 

ْىانذ نلم العشد  بىضُها ؤدواث مىهجُت جدلُلُت هٓذًت في 

ل ما ظبٔ الاشاسة الُه مً  جدلُل الٓطظ الٓشآوي ، ٗو

ٔ إلاجشد اَتراع وحىد الهىاضش  ٗان زمشة جمهً نُم اشٙالُاث 

ذ 
ّ
الاسبهت الشثِعت في الهملُت الىٓذًت رلٚ الاَتراع الزي ول

ت ا لزي جٓىم نلُه اشٙالُاث سثِعت  حهذ بمثابت  حجش الضاٍو

ي  اشٙالُاث َشنُت ٖثحرة منها ما َى َ٘شي آًذلىجي ومنها ما َى َج

ى ابشصَا بةًجاص مُُذ  في اإلابدثحن آلاجُحن بإٖبر ْذس  ، وظيخٓص ّ

ً مً الخُادًت واإلاىغىنُت في الؿشح   أمم٘
أ

 املبحث ألاول 

:لاشكاليات الفير ة وآلايدلىجية   
جخمكهش الاشٙالُت الٍُ٘شت وآلاًذلىحُت التي ظىداٛو في َزا 

ـ الػىء نليها بإٖثر مً شٙل َمنها ما َى نام 
ّ
اإلابدث ؤن وعل

هاجج نً الهالْت الؿبُهُت بحن ألادب والىٓذ ، ومنها ما َى خاص 

هاجج نً الخىاَش والاخخاٍل بحن الٓطظ الٓشآوي مً حهت 

ىانذ نلم العشد مً حهت اخشي ورل خجلى ْو ٚ الخىاَش ًخطح ٍو

ٗلما صاد الاضشاس نلى جٍٓشب َزًً الػذًً مً بهػهما ومداولت 

ت وآًذلىحُت  ىم اشٙالُاث ٍَ٘ش  مما ًادي الى ْو
ً
جىلُُهما مها

ٍى نىذَا ومىاْشتها   .البذ مً الْى
 
ً
لاشكاليات العامة : –اوال  

ا َزا اإلاىغىم هي نالْت الاأ دب اولى الاشٙالُاث الهامت التي ًثحَر

بالىٓذ الادبي بشٙل نام ، َالعااٛ الاشٙالي آلاحي ُُٖل بإن 

 
ً
ُشم مىه اشٙالُاث اخشي : َل ٌهذ الٓطظ الٓشآوي همؿا جخ

 ؤم ال ؟ َهزا العااٛ بدذ راجه ٌهذ اولى الاشٙالُاث التي 
ً
ادبُا

 ْشآهُت 
ً
البذ ؤن هِٓ نىذَا ، َالٓطظ الٓشآوي بىضُه هطىضا

لتي جخمحز بها ظاثش هطىص جخمحز بالٓذظُت والخطىضُاث ا

و او الهباداث ال ٌهذ  الٓشآن الاخشي التي جخهلٔ بالهٓاثذ او الدشَش

 ألهه ببعاؾت ال ٌشخمل نلى ؤَم خاضُت مً خطاثظ 
ً
ؤدبا

 وهي " اوعاهُت ألادب 
ً
ش َُه لُٙىن ؤدبا الادب والتي ًجب ؤن جخَى

زا ال وهخٓذ بإن ًخخلِ نلُه ازىان .َاألدب هخاج بششي  " َو

 َهزٍ اولى بو
ً
 بشٍشا

ً
ِىما الٓشآن لِغ هخاحا عاوي ْبل ٗل ش يء ، ب

الاشٙالُاث وؤَمها ، َاألدب بمخخلِ ؤحىاظه الظُما الٓططُت 

َى هخاج مالِ " اوعان " دَهخه سيبت  –ْبل ٗل ش يء  –مىه 

ىُت  ت َو  إلاهاًحر ٍَ٘ش
ً
ٓا  َو

ً
ىت او ؤزاس ابذانه خاَضٍ ما َإهخج ؤدبا ُّ مه

ىانت جامت  ْ ٙل  مهُىت له ىخَج نباسة نً ش
ُ
بها ، ورلٚ ألادب اإلا

مها :  ومػمىن ، واإلاػمىن ألادبي نباسة نً مجمىنت نىاضش َؤ

ألاَٙاس ، والهىاؾِ ، وألاخُلت ، وجلٚ الهىاضش مخهلٓت بؿبُهت 

 في معخىي هخاحه ألادبي 
ً
الاوعان وهاججت نىه وجازش ْىة وغهُا

  (  ارن َالٓشآن11بدعب ْىتها ؤو غهُها لذًه . )
ً
لِغ ؤدبا

ًا  لُىغو نلى ؾاولت الىٓذ الادبي الزي ياًخه اظخ٘ىاٍ خبا

الىطىص الادبُت ومهاهُه اإلابهمت نً ؾٍشٔ الخُانل مو 

مػامُنها والًىص َيها بىاظؿت اإلاىهج الىٓذي الزي ٌهذ 

أ(12الىظُلت او العبُل الى َزا الهمل وؾٍشٔ الىاْذ في البدث . )

ىن الٓطظ الٓشآوي نلى هدىٍ َاألشٙالُت الٍُ٘شت ألاولى بٙ 

 ججشها الى اشٙالُت زاهُت ، 
ً
خاص والٓشآن نلى هدٍى نام لِغ ؤدبا

َارا اَترغىا ان بهؼ الباخثحن والىٓاد ممً ًدملىن خلُُت 
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ً
ت وآًذلىحُت " اظالمُت " ٌهذون الٓطظ الٓشآوي حيعا ٍَ٘ش

 ال ًػاَُه ؤي حيغ ؤدبي آخش مً خُث الٓىة وال٘مٛا 
ً
ؤدبُا

ه ألهه لِغ مً ضىو البشش  والهكمت  –والشقي في مخخلِ وحَى

ىم في الاشٙالُت الاولى  م بزلٚ ججاوصوا الْى بل َى مً خلٔ  –َو

ت للبدث  وابذام خالٔ البشش والههم  ، وجذَههم خلُُتهم الٍُ٘ش

في الٓطظ الٓشآوي مً مىؿلٔ الزود نً الٓشآن ودًً الاظالم 

م ، بر الزي ٌهذ اإلادٕش الشثِغ لخىحُه معاس زٓ اَتهم وؤَٙاَس

ًٓٛى بهزا الطذد  ؤخذ الباخثحن الزًً اشخًلىا في جدلُل 

ت الذًيُت : )) لُخذ   مً خلُُتهم الٍُ٘ش
ً
الٓطظ الٓشآوي بهؿالْا

 ال ًىػب 
ً
الٓطت الٓشآهُت ؤهكاس الباخثحن الزًً سؤوا َيها مهُىا

ىة الخإزحر ، والبدث في  مً الجماٛ والجالٛ وخعً الهشع ْو

م والخذبش في مهاهُه نمل ال جىػب مادجه ، وجزّو الٓشآن ا لٍ٘ش

الجماٛ في اليعٔ الٓشآوي بما ًٓذمه لىا مً ضىس ًدُذ للىُغ 

ٙاس واإلاشانش الى ْذاظت الشظالت الىبُلت للٓشآن  َشضت العمى باأَل

ٓٛى باخث آخش بالطذد راجه : )) ؤن الٓشآن ٖخاب 13... (( ) ( ، ٍو

ججىص نلُه مٓاًِغ الىٓذ الادبي ألهه مجّزٛ مً نىذ هللا ولزلٚ ال 

لِغ مً ضىو ؤدًب وال نبٓشي ، وال ًخػو إلاا ًخػو له الهمل 

( زم ًٓٛى في 14الادبي الاوعاوي مً الىٓذ والبدث الهلمي (( )

و َيها  مىغو آخش : )) ان ؤبشص هخاثج الخؿإ وألاهدشاٍ التي ْو

بشش الباخثىن مً ألاحاهب ؤن ًىغو الٓشآن في مجاٛ ٖالم ال

ٗل الاخخاٍل نً َىىن ال٘الم البششي  بِىما َى وعٔ مخخلِ 

( ، زم ًىهي ٖالمه 15ظىاء مً هاخُت الاظلىب ؤو اإلاػمىن (( )

نً الهالْت بحن الٓشآن والادب بالىدُجت الخخمُت التي جىضل 

ت جلٚ الخلُُت  -اليها 
َ
َى  وسبما مهكم مً شاٌهه مً َخَمل

 ب  -الٍُ٘شت وآلاًذلىحُت 
ً
ال إن الٓشآن )) وعٔ سّباوي ؤعجض ؤَل ْاث

م نً الخؿاٛو الُه ؤو الاجُان بأًت مً  الباليت ، وما صاٛ ٌعجَض

 وظُكل 
ً
 ْاثما

ً
ى اعجاص ماصاٛ بهذ ؤسبهت نشش ْشها مثله ، َو

ى نهاًت الخُاة (() ت 16ٖزلٚ ال (  ، َإًً ج٘مً الاشٙالُت الٍُ٘ش

 بخ
ً
ت َىا ؟ جلٚ الؿاثُت مً الباخثحن والىٓاد جإزشا لُُتهم الٍُ٘ش

ت بالجىدة  ُّ ؿه  ْ  مً مبادئها ظخٙىن ؤخٙامهم الىٓذًت
ً
واهؿالْا

المهم في  –اإلاؿلٓت التي ال حشىبها شاثبت  ٖما َى معخيخج مًٖ 

 "  -الىطىص العابٓت 
ً
، وجلٚ ألاخٙام الىٓذة مهّذة ظلُا

م البدث   " ختى ْبل ؤن ًبذؤوا بالخىع في ضُم
ً
آًذلىحُا

 مً والخهّمٔ باإلاىغىم ، َ
ً
اإلآؿو ألاٛو الزي ؤوسدهاٍ ٗان حضءا

ٗان اضذاس الخ٘م الىٓذي بالجىدة اإلاؿلٓت  مٓذمت بدث ، َإن 

َلمارا ارن  م اإلاىغىم  في مٓذمت البدث ْبل الخىع في ضُم

ٓشُّ لها بالجىدة اإلاؿلٓت  ًُ ُجماسط الهملُت الىٓذًت نلى هطىص 

" اإلاىغىعي اإلاداً  ؟ مو الهلم ان الىٓذ الادبي 
ً
ذ " البذ ؤن معبٓا

ًمش بمشاخل الخُعحر اي ال٘شِ نً مػمىن الهمل الادبي ، زم 

م في   مشخلت الخٍٓى
ً
الخدلُل اي َهم شٙل الىظ ومً زم ؤخحرا

مذي هجاح الىظ مً نذمه في الىضٛى الى الًاًت اإلابخًاة مىه . 

دوا " مىغىنُت الىٓذ الادبي 17)
َ
(  َخلٚ الؿاثُت مً الباخثحن َوؤ

نلى خعاب  –إلاحزة الشثِعت التي ًجب ان ًدىهها التي حهذ ا -" 

ٓذ  ى ) الى م لخٓل مهشفيَ  آلاًذلىحُت ومً احلها بعبب اخخُاَس

٘شي  ثبذ اهخمائهم الُ ًُ م للىظ الٓشآوي بما  الادبي ( في جُعحَر

ت الهامت اإلاخىاظلت  وآلاًذلىجي .ووعخمش بهشع الاشٙالُاث الٍُ٘ش

 ؤ
ً
م ال ؟ َعىجُب نً مً معإلت ان َل الٓطظ الٓشآوي ؤدبا

ٓذ  ًيشإ الى العااٛ العابٔ باالحابت نً العااٛ آلاحي : متى 

ألادبي ؟  َاالحابت بما ؤن ًيشإ بهذ ألادب ؤي بهذ ؤن ًىجض 

ختراوح ؤخٙامهم  زٌهه نلى الىاط الزًً ًخلٓىههَ  ألادًب نمله ٍو

نلُه ما بحن الجىدة اإلاؿلٓت والشداءة اإلاؿلٓت ، وبما ؤن ًيشإ مو 

ٓذ الادب  ى في مشخلت الابذام ًخػو لى  له ألن الادب َو
ً
مالصما

ُميشئه مً خالٛ مآًىم به مً خزٍ او اغاَت او جٓذًم او 

جإخحر او حًُحر ...الخ مً اإلاماسظاث الىٓذًت التي ًجشهها الادًب 

ـ )) الٓعـ ألاٖبر مً مجهىد اإلاالِ في جإلُِ 18نلى نمله) ( ، َـ

في يشبلت اإلاادة وسبؿها وبىائها  نمله اهما َى مجهىد هٓذي ًخمثل

زا اإلاجهىد اإلاخُِ اهما  دطها ، َو والخزٍ منها وجصخُدها َو

َى مجهىد هٓذي بٓذس ما َى مجهىد ابذاعي بل ان الىٓذ الزي 

ٗاجب مذّسب ماَش في نمله اهما َى ؤٖثر ؤهىام الىٓذ ألادبي  ًماسظه 

ت (()  ( ، َةرا نّذ بهػهم الٓطظ الٓشآوي 19ُْمت  وخٍُى
ً
حيعا

 
ً
َهل مّشث جلٚ الٓطظ  –بٓؿو الىكش نً الذواَو  –ؤدبُا

بمشاخل مً التهزًب والخىُٓذ او الخزٍ او الاغاَت او اًت 

 
ً
مماسظاث هٓذًت ؟! ومً َمً ؟ َمجشد نذ الٓطظ الٓشآوي ؤدبا

ٗان َى بدذ راجه  او الخُ٘حر بزلٚ جدذ ؤي معىى وألي داٍَو 

 الزاسة الاشٙالُاث ا
ً
 سثِعا

ً
ألٍُ٘شت وآلاًذلىحُت . مطذسا

 ماًثحٍر نذم الُهم  
ً
ت الهامت اًػا لـ )  ومً الاشٙالُاث الٍُ٘ش

ياًت ( الىٓذ الادبي ، ان للىٓذ الادبي ياًت واضخت وهي جُعحر 

زا ٌهجي  ها ، َو الىطىص الادبُت وجىغُدها لِعهل َهمها وجزْو

 بالًمىع
ً
ٗان الىظ م٘خىُا  ان الىٓذ الادبي ًضداد َهالُت ٗلما 

 " مً 
ً
 َىإ ؤنماٛ ؤدبُت ْذ جُُهم " ظؿدُا

ً
 ، َمثال

ً
ومبهما

دلل  ُعش ٍو حمهىس الّٓشاء الهام ، ؤما بهذ ؤن ًإحي الىاْذ ٍو

شبـ اإلاهؿُاث مو بهػها َُ٘شِ نً الًاًت الشثِعت  ششح ٍو َو

بّحن دالالجه الهمُٓت ، ارن ان َذٍ  او الخُُٓٓت للهمل الادبي ٍو

 مً  الىٓذ الادبي بمخخلِ مىاهجه
ً
جٓذًم الطىسة ألاٖثر ْشبا

الًاًت التي ؤساد الىظ اًطالها ، وٖشِ الًمىع اإلالخِ خٛى 

الىظ َى الزي ًمّحز نٓلُت الىاْذ اإلاخمً٘ نً نٓلُت الٓاست 

 
ً
ٗان الهمل الادبي ُمهلىا الهام .آلان ًؿشح َزا العااٛ هُعه : ارا 

ه ٗل مً  نً َذَه وياًخه نلى هدٍى واضح ال لبغ َُه ٌهَش

اؾلو نلُه َما الخاحت الى الاظخهاهت بالىٓذ الادبي في جُعحر هٍظ 

ى واضح الذاللت بما  ما لبُان ياًخه مً خالٛ الخهمٔ َُه َو
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 مً اللهى والاظشاٍ الزَجي 
ً
ٓبل الشٚ ؟! ؤال ٌهذ رلٚ غشبا اًل

والُ٘شي في اظخخذام الىٓذ الادبي في يحر مدله ؟ ؤلِغ مً 

مماسظت الىٓذ الادبي نلى هدٍى مبالٌ به  اإلااٖذ اهه ارا جم الًلى في

ى هخاثج يحر دُْٓت  لىٍظ واضح الذاللت والًاًت ان ًادي رلٚ ال

ويحر ضاثبت ؟ َالٓطظ الٓشآوي حضء مً الٓشآن ًَاًت الىظ 

زٍ الًاًت  الٓطص ي الٓشآوي هي حضء مً الًاًت الٙلُت للٓشآن َو

 مً خالٛ
ً
آلاًاث آلاجُت  ُمطشَّح بها في الٓشآن نلى هدٍى واضح حذا

َذًي للُمخٓحن [ البٓشة ) َُ َب َُه  َٚ ال٘خاُب ال ٍس ( ، ] ْذ 2: ] رل

خاٌب ُمبحن * ُههذي بِه هللُا َمً اّجبََو سغىاَهُه  ِٖ ًَ هللِا هىٌس َو م ِم
ُ
حاَءٖ

ماِث ِالى الىىِس ِبِةرِهِه وَههذههم الى 
ُ
ل
ُّ
خشحهم مً الك ٍُ الِم َو ُظُبَل العَّ

)ضشاٍؽ  ُمعَخُٓم [ اإلا تي 15،16اثذة 
َّ
شآَن َههذي لل ُٓ زا ال ََ ( ، ] انَّ 

ذًي وُبششي للُماِمىحن [الىمل)9ِهَي ؤَْىم [الاظشاء ) َُ  [ ، )2   ،)

لباب[ ياَش)
َ
ِلي ألا

ُ
َٚ ُمبإس 54]َذي ورٖشي أل َخاٌب ؤهَضلَىاٍ الُ ِٖ [،)

ولي ألالباب[ص )
ُ
ش ؤ

َّ
َخزٖ َُ شوا آًاجِه وِل بَّ  (...الخ مً آلاًاث التي29لُذَّ

ذ الىضٛى له ، َلمارا  نلً َيها نً ياًت الٓشآن ومبخًاٍ وما ًٍش
ُ
ؤ

هجبر الىٓذ الادبي نلى الخىع في هطىص واضخت الًاًت 

  –والاَذاٍ ، ؤما ياًت الٓطظ الٓشآوي 
ً
  -خطشا

ً َّ
ال

ُ
َهي : ] َوٖ

 ٍِ َِز َٕ في  َٕ وحأء ااَد
ُ
ظِل ما ُهثّبُذ بِه َ َٚ ِمً ؤهباِء الشُّ ظُّ ِنلُ ُٓ َه

 ُّٔ  َوِرٖشي للُماِمىحن [ َىد )الخ
ٌ
اَن ِفي 120ومىنكت

َ
ذ ٗ َٓ ( و ] لَ

 َٔ ً َجطِذً ِ٘
َ
َري َول

َ
ُت ًُ  

ً
ا
َ
اَن َخِذًث

َ
لَباِب َما ٗ

ّ
ِلي ألا

ُ
 أِل

ٌ
َطِطِهم ِنبَرة

َ
ْ

ًُاِمىىَن [  ىٍم  َٓ  ِل
ً
َذًي َوَسخَمت َُ يٍء و

َ
لَّ ش 

ُ
َذًِه َوَجُطَُل ٗ ًَ ِزي َبحَن 

َّ
ال

ٗاهذ ياًت الٓشآن 111ًىظِ)  نلى هدٍى نام والٓطظ (َةرا 

الٓشآوي نلى هدٍى خاص واضخت ألاَذاٍ ٗىغىح الشمغ ، َلَم 

اللجىء الى مماسظت وشاؽ هٓذي مهٓذ نلى هطىص واضخت 

خطه واًلمذ  الًاًت والهذٍ ؟ لَم هٓدم الىٓذ ألادبي َُما اًل

الُه بطلت الظُما بهذ ؤن جىضخذ لىا ياًت الىظ والًاًت 

َم  خىع في اإلايشىدة مً الىٓذ ؟ ول ًذاَو بهػهم  نً الٓشآن ٍو

َُت  الزود نىه نً ؾٍشٔ الىٓذ ألادبي ؟ ؤال جىحذ مجاالث مهش

اثذة جخىع في رلٚ الشإن نلى هدٍى ؤَػل وؤٖثر مىأ غىنُت َو

ت مً الىٓذ الادبي ؟  ٗاهذ ؤَم وؤبشص الاشٙالُاث الٍُ٘ش جلٚ 

وآلاًذلىحُت الهامت التي ْذ ُجثاس بمجشد نذ الٓطظ الٓشآوي 

ُت حيع  ومداولت اْدام الىٓذ الادبي مهه في نالْت مهَش
ً
 ؤدبُا

ً
ا

ما مو بهؼ في ْالب مهشفي مهحن . ت او في مداولت ضهَش أٍَ٘ش
أ

 
ً
لاشكاليات الخاصة : –ثانيا  

ان جىقُِ ْىانذ نلم العشد في جدلُل الٓطظ الٓشآوي ًػو 

ٗالزي ًلهب  ً ؤمام الباخث او الىاْذ ، ؤولهما : ظُٙىن  خُاٍس

ٔ هُعه ْبل يحٍر وظُامً ببهؼ  بالبُػت والدجش َعحَر

ُ٘ش ببهػها آلاخش وبهزا ظُٙىن را نٓلُت  ْىانذ نلم العشد ٍو

َُّذ الابذام وظخٙىن دساظخه َش ت ويحر جامت هٓذًت هاْطت مٓ

 ، ألهه ًُؿً الى جبهاث اظخخذامه لٓىانذ 
ً
 ومىهجُا

ً
مىغىنُا

ل احشاءاتها في جدلُل الٓطظ الٓشآوي  ا ٗو نلم العشد بدزاَحَر

 في وظؿه الُ٘شي 
ً
ُه مً هخاثج سبما ْذ ججهله مىبىرا

ّ
وما ظخخل

الزي ًيخمي الُه . ؤما الخُاس آلاخش َُطّحٍر في مداولخه الىٓذًت " 

 مىأ
ً
 بدعب هاْذا

ً
 وصهذًٓا

ً
ٗاَشا  و

ً
" ل٘ىه ظُٙىن ملخذا  

ً
غىنُا

 إلاا 
ً
ٗان َؿىا ت التي ٌهِش مههم الظُما ارا  هكشة ألايلبُت الٍُ٘ش

ت بحن ْىانذ نلم العشد   الُشوّ الٍُ٘ش
ً
ًُهل معخىنبا

هٍش ما   بخطاثظ ٗليهما اإلاخػادة َو
ً
والٓطظ الٓشآوي وملما

أ
ً
ملٚ  ظخاوٛ الُه هخاثج بدثه، ؤما ارا لم ًً٘ ملما  واًل

ً
ؿىا َو

خلُُت نلمُت ٖبحرة نً ممحزاث رلٚ اإلاىهج الىٓذي وممحزاث 

ٗاة إلاا ًُهله يحٍر  الٓطظ الٓشآوي بهما داَهه للبدث اإلادا

 َاهه 
ً
 ملخذا

ً
ٗاَشا  نً اهه ظًُذو 

ً
والاهبهاس بيخاثجهم َهى َػال

 نلى َزا الىضِ  –ظُٙىن 
ً
" ؤبله " ألهه ًذخل هُعه في  -نزسا

وال خبرة له في ونىستها اهما سؤي يحٍر ٌعحر َيها دسوب ال نلم 

 نلى وحهه دون َذاًت ونلم.َخبههم 
ً
ان اظخخذام الباخثحن مّ٘با

ُحن " اإلاعلمحن " ال ظُما الهشب منهم للمىاهج الىٓذًت  الشْش

ٗان ؤشبه باالسجماء  الًشبُت الخذًثت في جدلُل الىطىص الادبُت 

ه في اخػان الثٓاَت والُ٘ش الًشبي مً د ون الخمهً َُما ًدٍى

ئت التي وشإ َيها ومً يحر الىكش الى الاظباب  مً خطاٛ الِب

والكشوٍ التي ؤدث الى وشإة جلٚ اإلاىاهج الىٓذًت زم جؿىسَا زم 

هػىحها واسجٓائها وٖمالها ، َىحه مً وحىٍ الاشٙالُت الٍُ٘شت 

وآلاًذلىحُت َى الاهُخاح الالمششوؽ للُ٘ش الهشبي الىٓذي 

ى الُ٘ش الًشبي الىاضج الزي ً٘بٍر بٓشون مً الخبرة الىاش ئ نل

واإلاماسظت والخٓهُذ والخىكحر ، َداوٛ ألاٛو ؤن ًإخز مً الثاوي 

لُىاٖبه نً ؾٍشٔ مداٗاجه ل٘ىه َهل رلٚ مً دون وعي وجذُْٔ 

ت الىٓذًت الىاَذة مً شىاثب  ومً دون جطُُت للشواَذ الٍُ٘ش

لخدلُل هطىص ألادب  الاهخماء الى ميشئها ألاضلي في جىقُُها

( َىضٛى اإلاىاهج الىٓذًت الًشبُت الى ماهي نلُه  (20الهشبي .

ُٓت  والخدذًث اإلاعخمش الزي ًجشي نلى آلُاتها الهملُت الخؿبُ

ُىه   لخؿىس الىظ الادبي الًشبي هُعه بمػام
ً
ٗان اوهٙاظا

 نً ؾبُهت اإلايشإ الٍُ٘شت 
ً
ت وياًاجه اإلايشىدة َػال الٍُ٘ش

الىٓذي الًشبي التي اهخجخه بهذ ظلعلت مشاخل  والثٓاَُت للمىهج

ش ، رلٚ ما ًيعاٍ مهكم الباخثحن اإلاعخخذمحن  مخطلت مً الخؿٍى

للمىاهج الىٓذًت الًشبُت في جدلُل الىخاج ألادبي الهشبي بعبب 

يُاب الىعي بإخخاٍل الثٓاَت والُ٘ش اإلاىخَجحن لألدبحن الهشبي 

َبهؼ الباخثحن الهشب ًىكشون الى اإلاىاهج  (21)وألاحىبي. 

الىٓذًت الخذًثت وٖإنها ولذث مً الهذم او هي ولُذة اللخكت التي 

ىا انها نباسة نً جشاٖماث ؤدبُت  وغهىا اًذههم نليها ، ولم ًذٗس

 مً الخؿىس الى ؤن وضلذ إلاا هي 
ً
ت َلعُُت ْؿهذ ؤشىاؾا ٍَ٘ش

ا مجشد ْىأ الب جىغو نلُه، بل بن َاالء الباخثحن نّذَو

ٗاهذ ؾبُهت وخطاثظ جلٚ الىطىص  –الىطىص في داخلها   
ً
ؤًا
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للخطٛى نلى الىخاثج اإلابهشة التي خٓٓتها جلٚ اإلاىاهج الىٓذًت  –

في حهاملها مو هطىص آلاداب الًشبُت ، َال ًمً٘ جطىس 

ُلت الشٙل بّشاْت جذٛ نلى مشخلت مخؿىسة مً  اظخخذام آلت حم

ُُ ت بُ٘ ت اظخخذامها وألي يشع الطىانت دون ظابٔ مهَش

ها . َاإلاىاهج الىٓذًت الًشبُت نىذما  ادة من بالخدذًذ ُضىهذ لإَل

جيء بها الى مُذان الىٓذ ألادبي الهشبي الخذًث ؤضبذ الىظ 

 لخجٍشب اإلاىهج َخدّىٛ  –اإلاًلىب نلى ؤمٍش  –ألادبي الهشبي 
ً
خٓال

ّٛ بالىِظ نلى مذي  عخذ ٌُ اإلاىهج الىٓذي مً وظُلت الى ياًت 

 لُالثم ُٖ
ً
اءجه الاحشاثُت في الخدلُل ، َإمس ى الىظ ًؿّىم ْعشا

اإلاىهج الزي حاء باألظاط لُدلله ، َإضبذ اإلاىهج الىٓذي الىاَذ 

بعبب اظخخذامه الخاؾئ ًخّٓىٛ نلى الىظ الادبي الهشبي بما 

 لخبًرش ُٖاءة وامٙاهُت جىقُِ رلٚ اإلاىهج مما 
ً
لِغ َُه ظهُا

ه مػامحن الىطىأ ى حشٍى ص ألادبُت وؾمغ دالالتها ؤدي ال

َخىقُِ اإلاىهج الىٓذي الخذًث وجٓذٌعه  (22الخُُٓٓت . )

نلى خعاب الىظ  –مً دون وعي  –والاهبهاس به بهزا الشٙل 

ماَسط نلى الىظ  ًُ  
ً
 آًذلىحُا

ً
 مىهجُا

ً
 هٓذًا

ً
ابا ألادبي ٌهذ اَس

ش مً شإهه ولُٙىن للىاْذ ؤَمُت  ًّ ألادبي لُٓلل مً ُْمخه ولُط

ؤَمُت الٙاجب اإلابذم ، رلٚ ما ؤّْش به بهؼ الىٓاد ؤٖبر مً 

والباخثحن في اوسوبا خحن اهخٓذوا بهؼ اإلاماسظاث الىٓذًت 

الخهعُُت ججاٍ الادب والتي ّنذث مىاهج الىٓذ الادبي الخذًث 

اثذة له مً دون   للهمل ألادبي التي شّبهخه بالُٓل الزي اَل
ً
مُخاخا

هه " خؿش الخؿاب الىٓذي رلٚ اإلاُخاح ، ونّذوا رلٚ الخطىس بإ

ٓذ  حن ألظخخذام مىاهج الى الخذًث " ، َإضبذ الىٓاد اإلاخؿَش

الخذًث ؤشبه في حهاملهم مو الىطىص ألادبُت بالججرالاث 

حن الزًً ارا عجضوا نً الاظدُالء نلى بلٍذ ما لّىزىا  الهعٍ٘ش

(  َ٘زا ؾُذ الُ٘ل ببهؼ الىٓاد والباخثحن في 23مُاَه . )

مىاهج الىٓذ الخذًث ججاٍ ألادب الًشبي الزي  اوسوبا مً جؿٍش

ِ الادباء  ولذث مً سخمه جلٚ اإلاىاهج ، َُِ٘ ظُٙىن مْى

ت ججاٍ جلٚ اإلاىاهج  والىٓاد في اإلاجخمهاث الهشبُت الاظالُم

 ُِٖ طظ الٓشآوي ؟!!و الىٓذًت في خاٛ اظخخذمذ لخدلُل آل

ظخٙىن سدود ؤَهالهم واخخجاحاتهم نلى رلٚ الىىم مً 

ت اإلاماسأ ظاث الىٓذًت الخهعُُت ؟ ؤلِغ في رلٚ اشٙالُت ٍَ٘ش

وآًذلىحُت . ومً َىا وشإث اشٙالُت الخؿبُٔ لخلٚ اإلاىاهج 

الىٓذًت بر ًداٛو بهؼ الىٓاد  والباخثحن ؤن ًخلهىا نلى 

ذَّ نلى يحر ؤمثلخه َبذي 
ُ
ْ 

ً
 ٍَ٘شا

ً
 هٓذًا

ً
هطىص ألادب الهشبي زىبا

 وؤَشص  رلٚ اشٙالُت ُٖ
ً
ىغا  مَش

ً
ُُت جٓذًم جٚل مطخٙا

 
ً
اإلاماسظاث الىٓذًت يحر اإلاىؿُٓت للٓاست الهشبي بىضُها هطىضا

 في ؤخذ  ججلُاجه . )
ً
أ(24ابذانُت ألن الىٓذ الادبي ٌهذ ابذانا

ولىهٍش مذي الاوسجام الُ٘شي وآلاًذلىجي بحن ْىانذ نلم 

العشد وهطىص الٓطظ الٓشآوي َعيعإٛ العااٛ آلاحي : ُِٖ 

ت وشإث ْىانذ نلم العشأ د ؟ وما اضىلها وسواَذَا الٍُ٘ش

ؤدي قهىس بهؼ اإلاذاسط ألادبُت في  ؟وآلاًذلىحُتوالثٓاَُت

اوسوبا في مؿلو الٓشن اإلاىطشم مثل الش٘الهُت الشوظُت زم 

ت وجضامً رلٚ مو قهىس ؤبدار  ى مذسظت بشاى اللًٍى جدىلها ال

دٌعىظحر في اللعاهُاث وزىاثُاجه في رلٚ اإلاجاٛ ، ٗل جلٚ 

ٗاهذ بمثابت سواَذ  ظانذث نلى قهىساإلاهؿُا ت  )    ث الهلُم

ت اهؿلٓذ مً  اإلاىهج البيُىي( في الىٓذ لخدلُل الادب ، والبيٍُى

اٖذ ؤن لٙل هظ ؤدبي  )   ألاظاط الىٓذي الزي ًُترع بل ٍو

عحٍر مً خاللها نً ؾٍشٔ جدلُل مٙىهاتها  بيُت داخلُت ( ًمً٘ ُج

حز نلى الهالْاث التي جيشإ بحن  ٗاهذ والتٖر ا ، و )   نىاضَش

ش لها اإلاىهج البيُىي في 
ّ
ت ( مً غمً الاضٛى التي هك الشهٍش

ألادب  والتي حهجي مجمىنت مً اإلابادت التي حععى ألقهاس حمالُت 

ت وبهذ   ، ومً سخم الشهٍش
ً
 ؤدبُا

ً
الهمل ألادبي وججهل مىه نمال

)    ؤشىاؽ مً الذساظت والبدث  والخىكحر خشحذ ) العشدًت ( ؤو 

نلم العشد ( بىضُه الهلم الزي ًذسط العـشد مً خـالٛ ألاحضاء 

ّٓذم بهـا بىضُه ضًُت مً الطٌُ  ًُ اإلاّٙىهت لـه والخٓىُاث التي 

التي ُجبجى نليها ؤحىاط ؤدبُت مخىىنت مثل الٓطت والشواًت اللخحن 

 لٓىانذ نلم العشد .ٗاهخا ؤٖثر ألاحىاط م
ً
 و جٓبال

ً
بهذ  (25)شوهت

ىا هبز  اإلاعىى الهلمية مىحضة نً وشإة نلم العشد َما نً نَش

 في جدلُل ألانماٛ ألادبُت ؟ 
ً
او الذاَو اإلاىؿٓي ألجخارٍ مىهجا

) نلم العشد ( اإلاشهىسًٍ :  ًجُب نً َزا العااٛ ؤخذ مىكشيأ

ؤن ؤهىام العشد في الهالم ال خطش لها َهي مخىصنت نلى ؤحىاط 

 مخخلُت ٖثحرة َالعشد مىحىد في ٗل ضىس الخه
ً
بحر ألادبي ٖخابت

ٗل   نً النهاثُت ؤهىام العشد َهى خاغش في 
ً
 ، َػال

ً
وشُاَا

ألاصمىت وألام٘ىت واإلاجخمهاث ، َالعشد نالمي جاٍسخي زٓافي مىحىد 

 وسبما مً 
ً
في ٗل مٙان ؤهه ٗالخُاة ،  َإهه مً الطهب حذا

 " بهزٍ الخىىناث مً 
ً
ًخم الخد٘م والخهامل " هٓذًا اإلاعخدُل ؤن 

ٔ ْىانذ خاضت لٙل حيغ ؤدبي في خٓبت خالٛ جد لُلها عى َو

ء نلى مذاس آالٍ  صمىُت مهُىت ولذي حمانت خاضت مً ألادبا

ادة مً البدث ألالعجي ومً  ىن باإَل العىحن ، لزلٚ لجإ البيٍُى

ت هٓذًت جدلُلُت  اإلاىسور ألادبي الش٘الوي الشوس ي الى خلٔ هكٍش

حن راث ْىانذ زابخت مدذدة ًخم الخهامل مً خالل ها مو ماًل

حز نلى بيُت العشد  اإلاُترع وحىدَا في  العشود مً خالٛ التٖر

ه ٗل ؤهىام  اي هخاج ظشدي والتي حهذ الهامل اإلاشتٕر الزي جدٍى

العشود خُث جىحذ بيُت داخلُت لٙل هظ ؤدبي ًخم جدلُله مً 

حز نلى جلٚ البيُت . ) ىا ٖزلٚ  (26خالٛ التٖر وبهذ ؤن نَش

اهؿلٔ مىه نلم العشد في حهامله مو اإلاىؿلٔ الهلمي الزي 

َُت والٍُ٘شت  ِئت او الخلُُت الثٓا ألانماٛ ألادبُت هدعاءٛ : ما الب

؟ ان اإلاىاهج الىٓذًت الخذًثت لتي جشنشم في ؤخػانها نلم العشد ا

بخلُُاث  –نلى هدٍى مباشش ؤو يحر مباشش  –البذ ؤن جشجبـ 
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 دوس سثِغ في
ً
ٗان لها لعُُت  ت َو ٍ٘ش نها وجدذًذ  آًذلىحُت َو جٍٙى

خ الىكٍشت ألادبُت الخذًثت بمخخلِ مهؿُاتها  ـ )) جاٍس ا َـ معاَس

خ العُاس ي وآلاًذلىجي والىكٍشت ألادبُت مشجبؿت  حضء مً الخاٍس

بالٓىاناث العُاظُت والُٓم آلاًذلىحُت نلى هدٍى ال ًٓبل 

( ، لزلٚ َإن اإلاىاهج الىٓذًت الخذًثت لِعذ 27الاهُطاٛ (( )

ت وآًذلىحُت مداًذة ألنه ٍ٘ش ا نباسة نً جشاٖماث زٓاَُت َو

ضًُذ بٓالب نلمي ؤدبي ووشإث في ؤخػان خػاسة مهُىت في 

ت والثٓاَُت الزي  قشوٍ خاضت . ان الشواَذ والجزوس الٍُ٘ش

وشإ َيها نلم العشد حهىد الى الىطِ ألاٛو مً الٓشن اإلااض ي اي 

َى خٓبت الخشبحن الهاإلاُخحن وما بُنهما ، في خّحز حًشا في مدذد 

ْاسة ) اوسوبا (  ، َُي جلٚ الخٓبت وبهذ الذماس والخشاب اللزًً 

 بإوسوبا والُشد الاوسوبي جم َٓذان الُٓحن بالثىابذ 
َّ

خال

حن البشش  والشوخاهُاث واإلآذظاث ال ظُما بهذ مٓخل وجهجحر ماًل

ت في الُ٘ش الاوسوبي بهذ اهتهاء جلٚ  ، َدذزذ سدة َهل نىُُ

ا مخهلٓت بالُشد الاوسبي إلاذة الخٓبت الٓاظُت  التي قلذ آزاَس

لت وؤزشث في وشاؾه الُ٘شي وآلاًذلىجي بر حًحرث الجزنت  ؾٍى

الاوعاهُت واججهذ هدى اإلاادًاث في ٗل ش يء نلى خعاب 

ُْت والاحخمانُت ، ختى ألادب جم  اإلاػامحن الشوخُت والاخال

ُىه  اخػانه للهلمىت البدخت في مداولت لخجٍشذٍ مً مػام

) اللًت ( مً خالٛ الا ه الهلمُت الثابخت  وعاهُت والاَخمام بمادج

ت بمهٛض نً الزاث اإلااِل او اإلاجخمو ) ت اللًٍى (، 28دساظت البُي

 ؤن 
ّ
 لهٓلُت مشث بخلٚ الخجشبت اإلاٍششة ، بال

ً
زا جُ٘حر ؾبُعي حذا َو

ت يحر جلٚ البِئت ؤمش  َُما بهذ وفي بِئاث ٍَ٘ش جبجي َزا الُ٘ش 

أ
ً
لػي َ٘شة العبب واإلاعبب  خؿحر   آًذلىحُا ًُ ألن َزا الُ٘ش 

ت  ىكش الى مكاَش الخُاة والتي مً غمنها ألادب هكشة آلُت نلُم ٍو

ا نلى البيُت العشدًت للىظ  حَز بدخت . ان ْىانذ نلم العشد بتٖر

ت والخاٍسخُت وآلاًذلىحُت  الادبي ْذ حشدجه مً مشحهُخه الٍُ٘ش

ذ للىظ مً وق ُمه التي وشإ في قلها ورلٚ ججٍش ُُخه ْو

طله وببهادٍ نً ياًخه التي وحذ مً  ُت َو الاحخمانُت والاخاْل

حن اإلاالُحن الزًً  حن الىطىص إلااًل ؤحلها ، وبما ؤهه َىإ ماًل

مً اإلاعخدُل ان جخم دساظت قشوٍ خُاتهم وؾباجههم الىُعُت ، 

َمً َزا اإلاىؿلٔ جمذ الذنىة الى نضلهم مً خٓل الذساظت 

اإلاالِ " ختى ضّشح ؤخذ مىكشي نلم  والبدث جدذ شهاس " مىث

خم الاخخُاٛ  ت ًإخز اإلاالِ باإلاىث ٍو العشد ؤهه نىذما جبذؤ ال٘خاب

( آلان ارا حعاءلىا مً  مالِ الٓطظ 29بمىلذ الٓاست . )

 
ً
الٓشآوي ؟ اهه هللا ، َهل ًمً٘ إلاً ٌهذ الٓطظ الٓشآوي حيعا

 
ً
ععى لخىقُِ ْىانذ ن -نً ْطذ او بذون ْطذ   –ؤدبُا لم َو

طظ جدذ  بهذ مالِ رلٚ آل ًُ العشد في جدلُله ؤن ًخجاَل ؤو 

ت  شهاس " مىث اإلاالِ " ؟!! ؤلِغ في رلٚ اشٙالُت ٍَ٘ش

ُاٛ ننها ؟  وبهذ ؤن  مً٘ ججاوصَا او الاظًخ وآًذلىحُت ٖبحرة اًل

ت ليشىء ْىانذ نلم العشد واإلاعىى في  ّىا اإلاهؿُاث الٍُ٘ش ِّ ب

ت التي وشإث َيها ، َهل اللجىء اليها والبِئت الثٓاَُت وا لٍُ٘ش

جطلح جلٚ الٓىانذ الاحشاثُت لخدلُل الٓطظ الٓشآوي الزي 

ل ظدعُش جٚل  اوسدها ياًخه الخُُٓٓت في مىغو ظابٔ ؟ َو

 ؟ ؤال ٌهذ 
ً
ُٓت مٓبىلت ولى وعبُا اإلاماسظت الىٓذًت نً هخاثج مىؿ

ٍى   نىذَا . ؤال  ت وآًذلىحُت البذ مً الْى رلٚ اشٙالُاث ٍَ٘ش

ا ٌهذ ا ت اإلاُترغت وخذَا مً دون يحَر حز نلى البيُت اللًٍى لتٖر

 للخطىضُاث اإلامِحزة للىطىص ؟ 
ً
مً مكاَش الهمل الادبي بَماال

 إلاا ًمّحز الهمل الادبي الجُذ الشاجو مً الشديء 
ً
ؤال ٌهذ رلٚ ججاَال

 ومعاٍو مً 
ً
ا ؟ ومً َزا الخطىس ؤال ٌهذ الٓطظ الٓشآوي مىاٍص

ت ألأ ٗاهذ مػامُىه خُث الُٓمت اإلاهىٍى ي  ْطظ آخش مهما 

ت لٍٙل منهما ؟! ؤلِغ  مادامذ اإلاعإلت هي البدث نً البيُت اللًٍى

ذ اظخخذام 
ّ
ت ؟ ؤلِغ مً اإلامً٘ ان ًىل في رلٚ بشٙالُت ٍَ٘ش

ْىانذ نلم العشد في جدلُل الٓطظ الٓشآوي مىاحهاث ٍَ٘شت 

ٙاس نىُُت بحن همؿحن مً الخُ٘حر  في اإلاجخمو الىاخذ بحن خملت ؤَ

الخُاس الىٓذي " الخذازىي" الزي ٖعش نً مهطمُه ؤًت ُْىد 

ظُاُْت خاسحت نً َىُت ألادب  في الخهامل مهه ، وبحن ؤصخاب 

الخُاس الذًجي الاظالمي ؟ ؤلِغ مً شإن جلٚ اإلاىاحهاث ؤن جضنضم 

العلم اإلاجخمعي وان جخؿىس  وجخىظو الظُما في قل الكشوٍ 

 التي جمشأ
ً
بها اٖثر مجخمهاث اإلاىؿٓت ؟ ؤال  الشاَىت الخعاظت حذا

ججش جلٚ اإلاماسظت الىٓذًت الخاؾئت الىٓذ الادبي مً خّحٍز 

ٗادًمي بطُاجه الهٓالهُت اإلاىؿُٓت اإلاعاإلات الى خّحز آخش بهُذ  ألا

ٗل البهذ نىه ؟ لَم الذخٛى ارن في ٗل جلٚ الاشٙالُاث 

ت  ؟! أواإلاخاَاث الٍُ٘ش
أ

 املبحث الثاني 

لاشكاليات الفنية   
ض نليها في َزا اإلابدث

ّ
ـ )    ظيعمي الاشٙالُاث التي ظجٖر بـ

ٔ ْىانذ نلم العشد  الخؿبُُٓت ( اي التي جىجم نً جؿُب

بخُاضُلها الذُْٓت نلى الٓطظ الٓشآوي ، وبهذ ٗل الاشٙالُاث 

ىا لها في اإلابدث العابٔ  هدعاٛء  الٍُ٘شت وآلاًذلىحُت التي جؿْش

داوٛ ؤن ًىقِ ْىانذ نلم : َل مً اإلام ً٘ ؤن ًإحي باخث ٍو

العشد نلى هدٍى مىغىعي ودُْٔ في جدلُل الٓطظ الٓشآوي 

 خطاثظ 
ً
ى ٌهٍش حُذا ت اإلاهخٓذ َو الظُما في مجخمهاث اظالُم

وممحزاث ٍٗل منهما وما ظِعُش نىه رلٚ مً هخاثج ؟ ارا وحذث 

ىن هخاثج جل ىت مً الباخثحن والىٓاد الزًً ٌهَش ُّ ٚ َزٍ اله

ا مً اشٙالُاث َخلٚ  ىن ما ظدثحَر هَش اإلاماسظت الىٓذًت َو

ىت َذَهم مً رلٚ الخىقُِ اإلاىغىعي الذُْٔ لٓىانذ نلم  ُّ اله

لِغ خّبهم واحاللهم للىٓذ ألادبي   –مً دون ؤدوى شٚ  –العشد 

بزاسة   –مً وحهت هكشها  –ومىغىنُخه بل ؤن َذَهم الشثِغ 

ذلىجي الاشٙالُاث نً ْطذ بًُت جطهُذ خاَل ٘شي اوآًل هم الُ
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 ٔ
ّ
اإلاخىاَش مو الُ٘ش وآلاًذلىحُت الاظالمُت ألظباٍب خاضت جخهل

ت .لً٘ جىحذ ؾاثُخان مً الىٓاد يحر  بهم وبخلُُتهم الٍُ٘ش

ت بمىغىم بدثىا ، ؾاثُت جإزشث  الؿاثُت العابٓت ممً لهم ناْل

نلى هدٍى ٖبحر بخلُُتها الذًيُت الاظالمُت َإسادث مً خالٛ 

في  –وبن لم ًً٘ بشٙل دُْٔ  –ا لٓىانذ نلم العشد اظخخذامه

" الٓطظ الٓشآوي ؤن ُجثبذ سوح الخجذًذ  جدلُل " حمالُاث 

واإلاىاٖبت في الىظ الٓشآوي ، وؤهه إلاا ًخمحز به مً خطاثظ 

ىُت نالُت ْادس نلى اظدُهاب ختى اإلاىاهج الىٓذًت  حمالُت َو

هها ألن الىدُجت مً اظخخذامها في  ت الخذًثت وجؿَى جدلُله خخُم

 وهي الخ٘م بالجىدة اإلاؿلٓت الخامت لىطىص 
ً
و مهؿاة معبٓا

الٓطظ الٓشآوي .والؿاثُت الاخشي َم الىٓاد الزًً لهم دساًت 

ً ان جىجم نً الخؿبُٔ  جامت باألشٙالُاث التي مً اإلا٘م

اإلاىغىعي الذُْٔ لٙل ْىانذ نلم العشد واحشاءاتها الخدلُلُت ، 

ذ ولٙي ال ًثحروا اشٙالُا  ًٙىهىا في الْى
ّ
ت ؤو َىُت والا ث ٍَ٘ش

ٗالؿاثُت العابٓت التي يلبذ نلى اخٙامهم ومماسظاتهم  هُعه 

 مىغىنُت 
ً
الىٓذًت خلُُتهم " الذًيُت " ولٙي ال ًُٓذوا اًػا

 ُْٔ الىٓذ ألادبي واهدُادًخه ، َٓذ ْامذ َزٍ الؿاثُت بُشٍص د

إخخاسوا منها لٓىانذ نلم العشد واحشاءاتها الهملُت في الخدلُل َ

ا في جدلُل   " ووقَُى
ً
ما ال ًثحر اشٙالُاث مً ؤي هىم  " قاٍَشا

الٓطظ الٓشآوي ، وجداشىا او يّػىا البطش نً بُٓت الٓىانذ  

والاحشاءاث الاخشي التي مً شإن اظخخذامها ؤن جثحر اشٙالُاث ال 

ىم في شباٖها ، َهزٍ  جٍشذ َزٍ الؿاثُت مً الىٓاد ازاستها او الْى

 بحن  –مً وحهت هكشها  –ُت الؿاث
ً
يشئىا جىاصها ًُ ؤسادوا ؤن 

 ًؿػى جإزحر اخذاَما نلى آلاخشي ، 
ّ
خاّضِخحن احخمهذ َيهما وؤال

ت ل٘نها مخُُت او انهم  َهم ممً لذههم خلُُت دًيُت اظالُم

َزٍ   في آًذلىحُاتهم 
ً
 ٖبحرا

ً
 ؤن لها خّحزا

ّ
ًخهمذون الى اخُائها بال

الخاّضُت الثاهُت َهم لعبٍب ما  ٗاهذ خاّضُتهم الاولى ، ؤما

وحذوا ؤهُعهم ٌشخًلىن في مُذان الىٓذ ألادبي الخذًث 

 مً ؤن ًطابىا بما ٌشبه ألاغؿشاب 
ً
مخخططحن َُه ، َبذال

الُ٘شي ؤو ما ٌشبه الاهُطام بحن آًذلىحُتهم مً حهت وواْههم 

ٗادًمي مً حهت اخشي نمذوا الى نمل جىلُُت بحن جخططاتهم  الا

بما ًخذم الازىحن الذًيُت " اإلاػمشة " ٗادًمُت وخلُُاتهماإلاهىُت ألا

 مً دون ازاسة ألي هىم مً الاشٙالُاث نلى الجاهبحن الُ٘شي 
ً
مها

و الُجي ، َلجإوا الى اظخخذام ماال ًدىاَش مً احشاءاث اإلاىاهج 

 مً 
ً
الىٓذًت الخذًثت بما َيها نلم العشد بىضُها حضءا

ٗادًمي في جدلُل الٓط ظ الٓشآوي الزي ٌهذ جخططهم ألا

 في خلُُتهم آلاًذلىحُت الذًيُت ، ولم ًطذسوا 
ً
حرا الهامل ألاٖثر جإز

 هٓذًت معبٓت بالجىدة نلى هطىص الٓطظ الٓشآوي 
ً
ؤخٙاما

ٗاهىا ؤْشب الى الىضُُحن في  ٖما َهلذ الؿاثُت العابٓت بل 

ُُٓمحن ، لزلٚ هالخل نلى  مماسظاتهم الىٓذًت منهم الى الخ

 اظلىبهم في ا
ً
ا  مً اإلاىغىنُت " قاٍَش

ً
إلاماسظت الىٓذًت شِئا

ىانذ  "الظُما ؤنهم نلى دساًت  بما ٌعخخذمىهه مً احشاءاث ْو

ا .  َهزٍ الؿاثُت هي التي ظيعلـ  الػىء نلى  هٓذًت دون يحَر

هىا َيها خالٛ مماسظاتهم الىٓذًت  ؤبشص ألاخؿاء ) الُىُت ( التي ْو

نذ نلم العشد في بإظخخذام " حضء" مهحن مً احشاءاث ْىا

جدلُل " بهؼ " اإلاكاَش العشدًت في الٓطظ الٓشآوي  . ارن 

الؿاثُت الاولى مً الىٓاد ) مثحري الاشٙالُاث نً ْطذ ( 

( ظُٙىهىن في مىإي مما  والؿاثُت الثاهُت ) سحاٛ الذًً الىٓاد 

ظيخؿّش الُه َىا ألن الاولى ْاضذة مخهمذة ألزاسة الاشٙالُاث 

ت والُىُت  ض نلى الٍُ٘ش ، والثاهُت مى٘شة مخجاَلت لها ، لزلٚ ظجٖر

و َيها هٓاد الؿاثُت الثالثت التي ًمً٘  ؤبشص الاخؿاء الُىُت التي ْو

ؤن وعميها بـ ) اإلاهخذلىن ( مٓاسهت بالؿاثُخحن  العابٓخحن . ًٓٛى 

ؤخذ الباخثحن في مٓذمت بدث له بهىىان ) بىاء العشد الٓطص ي 

ٛأ دىاو  ً البدث بىاء العشد الٓطص ي في  في ظىسة ًىظِ ( : ))

ظىسة ًىظِ مً خالٛ الخدلُل الجمالي الزي ٌهخمذ نلى 

اظخٓشاء الىظ ؤٖثر مً ألانخماد نلى الاشاساث اإلاشحهُت لٓشاءاث 

ذوس َزا البدث خٛى  ظابٓت ، وؤنخمذ البدث اإلاىهج البىاجي ... ٍو

( ، ْبل 30العالم (() د الٓطص ي لخٙاًت ًىظِ نلُهبىاء العشأ

هؿي بهؼ الاشاساث نً الىظ العابٔ هىد ؤلاشاسة الى ان ؤن و

 لىىاْش نلى غىثه ؤبشص 
ً
البدث الزي حهلىاٍ بهمىرحا

الاشٙالُاث الُىُت الىاحمت نً اظخخذام ْىانذ نلم العشد في 

مً  -جدلُل الٓطظ الٓشآوي ٌهذ نُىت واضخت وضٍشدت 

هخذلحن ( لىٓاد الؿاثُت الثالثت ) اإلا –نششاث الهُىاث اإلامازلت له 

إلاا جلّمعىاٍ َُه مً مىاضُاث الهٓلُت الىٓذًت التي ًخمحز بها هٓاد 

ٓتهم في مماسظت الهملُت الىٓذًت .  أجلٚ الؿاثُت واظلىبهم وؾٍش

ض نلى بهؼ اإلاهؿُاث التي  وهىد آلان الى الىظ العابٔ وهٖش

جػمىخه ، َهىىان البدث ) بىاء العشد الٓطص ي ( والبىاء 

مجمىنت ألاشُاء اإلاخطلت مو بهػها لدشًٙل بمُهىمه الهام َى 

 ، َبىاء العشد ٌهجي مجمىنت الهىاضش العشدًت 
ً
ىا ُّ  مه

ً
َُ٘ال

 ًخٙىن منها 
ً
اإلاجخمهت اإلاخطلت التي ُجّٙىن بمجمىنها بىاًء ظشدًا

 في الىظ نباسة )) الخدلُل الجمالي 
ً
ذ وسد ؤًػا الىظ ألادبي . ْو

ي ٌهجي الزي ٌهخمذ نلى اظخٓشاء الىظ ( والخدلُ ل الجمال

َى ٗان مىهجه ٖما ضّشح     الخدلُل الُجي الزي ؤنخمذٍ الباخث و

) اإلاىهج البىاجي ( في رلٚ الخدلُل .هإحي آلان الى ال٘شِ نً ؤبشص 

و َيها الباخث ومً شاٌهه مً الباخثحن  الاشٙاالث الُىُت التي ْو

ٓت في الخدلُل الىٓذي ، َهىذما هٓىٛ ) البىا ء في اجبام جلٚ الؿٍش

العشدي ( هٓطذ مجمىنت نىاضش ومٙىهاث ظشدًت ُجّٙىن 

 
ً
ٗان رلٚ البىاء مخِىا  ْام نلُه الىظ ، َةن 

ً
ما  بىاًء م٘د

ً
مجخمهت

 
ً
ٗان غهُُا  في جشابـ نىاضٍش َةن الىظ حُذ ، وبن 

ً
 مد٘ما

ً
ا ٍْى

َِشاس الى مىغو الػهِ ، والباخث اخخاس  ٗله ؤو بهػه 
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ؾّبٓها نلى الىظ مجمىنت نىاضش او باألخشي خمعت نىاضش 

الٓطص ي ) خٙاًت ًىظِ ( بىضِ جلٚ الهىاضش الخمعت) 

. 
ً
أالضمان ، واإلاٙان ، والصخىص ، والاخذار ، واللًت ( بىاًء ظشدًا

َخلٚ الهىاضش لِعذ نىاضش البىاء العشدي ألن نىاضش البىاء 

العشدي ؤٖثر مً رلٚ ب٘ثحر بهما جلٚ الهىاضش الخمعت هي 

للشواًت التي جٓىم نليها بيُتها العشدًت والتي الهىاضش الشثِعت 

(ان الباخث ْذ ضشّح 31جىؿلٔ منها جٓىُاث العشد الشواجي .)

بإجبانه للمىهج البىاجي  ومً اإلابادت الشثِعت التي هادث بها 

ت مبذؤ ) مىث اإلااِل ( لخجٍشذ الىظ نً ؤًت ظُاْاث  البيٍُى

َٓـ ، َةرا  خاسحُت نً الىظ راجه للبدث في بىِخه الذاخلُت

ماث اإلاالِ َلمً ٌهىد الطىث الزي ٌعشد لىا الٓطت ؟ مً 

ًخدذر ؟ ؤهه جٓىُت ) الشاوي ( : )) الزي ًٓىم بىٓل الشواًت الى 

ى مً اإلاٙىهاث الشثِعت في البىاء العشدي بل ؤَمها  اإلاشوي له َو

ى شخطُت مً وسّ نلى خذ حهبحر  ُله َو ألهه مىخج للعشد بخُاض

ٙىهه ٖزلٚ َإهه وظُلت او ؤداة جٓىُت سوالن باسث َهى ل

ٗان 32ٌعخخذمها الشواجي لُ٘شِ بها نً نالم سواًخه (() ( َإرا 

 " بيُاٛ 
ً
اإلاىهج اإلاخبو َى اإلاىهج البىاجي َهل مً الطىاب " َىُا

مبذؤ مىث اإلاالِ وججاَل جٓىُت الشاوي الزي ًيخج نىه العشد 

ٍءأ ما دون  بٙل ماَُه مً جُاضُل ؟! َل ًجىص الخذًث نً بىا

م  الخؿّش الى ؤظاظه التي ًٓىم نلُه البىاء ٗله ؟! َالباخث الٍ٘ش

لم ًخؿّش نلى مذاس بدثه لخٓىُت الشاوي ، ألن مجشد رٍٖش 

 إلاىث اإلاالِ ، ومالِ الٓطظ الٓشآوي َى هللا 
ً
ظُٙىن بْشاسا

ُخه  حهالى ورلٚ ظُذخله في اشٙالُت نٓاثذًت ال جخالثم مو خلُ

ذ ان ً ٓو في ششاٖها ولخجاوص رلٚ لم ًخؿّش الذًىت َال ًٍش

و في  ب ل٘ىه بزلٚ ْو لٓػُت الشاوي ال مً بهُذ وال مً ٍْش

م  ه ؤو اظخجهاله أَل اشٙالُت َىُت في مماسظخه الىٓذًت وهي بيُال

نىطش مً نىاضش البىاء العشدي الزي جخُشم نىه مجمىنت 

مً٘  مُتها  -نىاضش ظشدًت اخشي اًل  ججاَلها ؤو جداشيها ألن –أَل

ؾبُهت اإلاىهج البىاجي جُشع وحىب الخىع في جلٚ الهىاضش 

ٗان الخذًث ًذوس نً ) البىاء العشدي ( .  العشدًت الظُما ارا 

  –َةرا اَترغىا 
ً
وحىد ساٍو في ْطت ًىظِ ، َالُُُ٘ت ؤو  –حذال

ٓت التي التي ًخم بها ادسإ الٓطت مً ؾٍش الشاوي هي )  الؿٍش

هؿُاث البدث في نىطش الشاوي ، الشئٍت العشدًت ( التي هي مً م

  -بةًجاص  –وهي 
ً
نلى زالزت ؤهىام : ؤما ؤن ًٙىن الشاوي ؤٖثر نلما

ت الصخطُاث ،  خه جىاصي مهَش مً الصخطُاث ؤو ؤن جٙىن مهَش

ت الصخطُاث .) خه ؤْل مً مهَش ( ، َةرا 33ؤو ؤن جٙىن مهَش

وحىد ساٍو لٓطت  –ٖما جىحب ْىانذ نلم العشد رلٚ  –اَترغىا 

ظِ َزلٚ الشاوي بدعب اإلاهؿُاث الهلمُت في الٓطت ٌهٍش ًىأ

ُل ما ٌعشدٍ  ٗامل الهلم بخُاض ؤٖثر مً الصخطُاث ؤي ؤهه 

زا الىىم مً الشواة بخلٚ الشئٍت العشدًت ٌهذ جٓىُت جٓلُذًت  َو

ٖالظُُ٘ت ْذًمت َهل ًمً٘ ؤن ًد٘م الباخث مً خالٛ جدلُله 

 " لٓطت ًىظِ بإن ساوهها
ً
خه جٓىُاث ْذًمت  الجمالي " بىاثُا وسٍئ

ًىحذ ما َى ؤخذر وؤٖثر حمالُت منها ؟!! َهزا الىىم مً الباخثحن 

ىن جبهاث الخدلُل الذُْٔ لٓىانذ نلم العشد لزلٚ  ٌهَش

منها .هإحي آلان إلاىاْشت الهىاضش  خداشىن ماًثحر الاشٙالُاثً

 وخلل نلى غىئها ْطت 
ً
الخمعت التي نّذَا الباخث بىاء ظشدًا

ن منها البدث 25اخث نلى مذاس ) ًىظِ، َالب ( ضُدت جٙىَّ

( 10( منها للخذًث نً نىطش ) الصخطُاث ( و ) 13خطظ ) 

للهىاضش ألاسبهت الاخشي !! ؤن رلٚ ْبل ٗل ش يء خلل منهجي 

طُل في نىطش الصخطُاث  ىم َُه ؤن الُخ العبب مً وساء الْى

ٗان نلىىدٍى مىغىعي  – ت ؤو  –وبن  ْذ ال ٌعبب اشٙالُاث ٍَ٘ش

ُل  ط َىُت نلى ن٘غ الهىاضش ألاسبهت الاخشي التي مً شإن الُخ

 نىطش ) الضمً ( الزي 
ً
َيها ؤن جثحر صوبهت مً الاشٙالُاث ، َمثال

ر نىه الباخث بٙل جُطُالجه بطُدت وهطِ َٓـ !  جدذَّ

طُل ما جػُٔ به نششاث الطُداث ، ولً٘  ًخدمل مً الُخ

ُُت الخىقُِ اله  ظىىضح ُٖ
ً
لمي الذُْٔ وبةًجاص ٖبحر حذا

ٗان الخذًث نً البىاء العشدي  اإلاىغىعي لهزا الهىطش في خاٛ 

في ْطت ما :  ان البدث في نىطش الضمً وشإ مً وحىد ؤخخاٍل 

ٗان َما اإلاتن  في ؾبُهت الضمً إلاكهٍشً مُترغحن في ؤي ظشٍد 

الخٙاجي و اإلابجى الخٙاجي ؤو الٓطت والخؿاب َضمً الخٙاًت ؤو 

خابو اإلاشوس ؤما صمً العشد او الخؿاب َهى اإلاتن ؾبُعي مىؿٓي مخ

ُّذ باإلاشوس الخخابعي َهىذ ُْام الخؿاب بطُايت الٓطت  يحر مٓ

( ىم ألاخذار ونشغها ُذ ْو ( ، ورلٚ 34ًدذر اخخاٍل في جْى

ألاخخاٍل بدعب ْىانذ نلم العشد ًٓط ي بإن جخم دساظت 

ٔ زالر نالْاث هي ) أ( :35نىطش الضمً نلى َو
أ

 
ً
ت الضمىُت التي  –اوال ذسط مً خاللها اإلاُاْس نالْت الترجِب وٍُ

أجٙىن نلى هىنان :

ٙىن نلى زالزت ؤهىام : داخلي ، وخاسجي ،  – 1 الاظدباّ : ٍو

أومضجي 

ٙىن نلى زالزت ؤهىام : داخلي ، وخاسجي ،  – 2 الاظترحام : ٍو

ومضجي ولٍٙل مً ؤهىام الاظدباّ والاظترحام خطاثطه ووقاثُت 

أالعشدي . في البىاء

 
ً
ذسط مً خاللها :  –زاهُا و العشد ،  – 1نالْت اإلاذة ٍو حعَش

ى هىنان :  ورلٚ مً خالٛ جٓىُتي : الخالضت ، والخزٍ َو

ى نلى هىنحن : اإلادذد ، ويحر اإلادذد ،  الػمجي ، والطٍشذ َو

 ولٙل مً الخالضت والخزٍ بخُطُالتهما خطاثطه ووقاثُه .

ُت الىضُُت ، جبؿيء العشد  ورلٚ مً خالٛ ج -2 تي : الْى َُ ٓى

ى هىنان : مىهىلىج ودًالىج . أواإلاشهذ ) الخىاس ( َو

 
ً
شوي مشة واخذة ما  –زالثا ًُ ى ؤسبهت ؤهىام : ؤن  نالْت الخىاجش َو

و ؤٖثر مً مشة ، ؤن  شوي ؤٖثر مً مشة ما ْو ًُ و مشة واخذة ، ؤن  ْو
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و مشة واخذة ، ؤن ًشوي مشة واخذة ما  ًشوي مشاث مخهذدة ما ْو

ٗان الهُٙل الهام الزي نلى غىثه ًمً٘  و نذ ة مشاث . رلٚ  ْو

دساظت نىطش الضمً جدذ نىىان ) البىاء العشدي ( والخُطُل في 

ِىما  نالْاث الضمً بخُاضُلها ومٙىهاتها جػُٔ به بدىر وٖخب ب

م مّش نلى نىطش الضمً   –بهزا الهىىان الشمىلي  –الباخث الٍ٘ش

 بًاٍ  
ً
ح بخبىُه بدعب اإلاىهج ا -مدلال في ْطت  –لبىاجي الزي ضشَّ

  بطُدت 
ً
ًىظِ التي حهذ مً ؤٖثر ؤهىام الٓطظ الٓشآوي جٙامال

وهطِ َٓـ !! العبب في رلٚ ؤلاًجاص اإلاخل ان الخُطُل في ؤًت 

ت جدذ نىطش الضمً  حضثُت مً حضثُاث الهالْاث اإلاىػٍى

ت بدعب ْىانذ نلم العشد  مً  شإهه ؤن ًادي الى بشٙالُت َُى

ْىانذ نلم العشد ال ظُما ماًخهلٔ بهىطش الضمً وغهذ ألن 

ذ   لخؿّبٔ نلى حيغ الشواًت ألادبُت ألاوسبُت ألنها ِضًُ
ً
مخطىضا

 
ً
نلى غىء بىائها الُجي ، بن الٓطظ الٓشآوي ال ًمً٘ "مىغىنُا

َُه   ٍِ غ لػه " ؤن ٌعخىنب جلٚ الٓىانذ بخٓىُاتها اإلاُّطلت ِل

ٍِ في ضُايخه    -ؤو لػه
ً
 مثل بل  –ؤبذا

ً
 ْططُا

ً
ألهه لِغ حيعا

الشواًت لزلٚ ال ٌعخىنب جلٚ الٓىانذ ألنها لم جىغو لخدلُله 

 
ً
بهما وغهذ لخدلُل يحٍر مً الىطىص التي جخالُه ؾبُهت

 ، خاٛ رلٚ ؤشبه بهذم اظدُهاب 
ً
 وياًت

ً
 ووشإة

ً
 ومػمىها

ً
وش٘ال

 الشواًت ألادبُت او الشهش الًىاجي  لٓىانذ الُٓه والخُعحر ألنها لم

جىغو لهما بل وغهذ لًاًت اخشي ولىطىص مًاًشة اخشي ، 

 ألهه ٌشبه الخ٘م نلى 
ً
 ومىغىنُا

ً
َزلٚ ال ٌعخُٓم وال ًجىص َىُا

 ؤٖثر ما ًخم 
ً
ش يء ما بمهاًحر ش يء آخش ال ًمذ الُه بطلت . َمثال

نلى هدٍى نام  –الخؿّش الُه مً جٓىُاث نىطش الضمً في الٓطت 

 وأ –
ً
لً٘ نلى هدٍى يحر دُْٔ ويحر وجؿّش الُه الباخث ؤًػا

ٗان الضمً في  مىغىعي َما جٓىِخا الاظدباّ والاظترحام ، َارا 

 يحر ماؾٍش بٍٓشىت جدذدٍ 
ً
الٓطظ الٓشآوي يحر مدذٍد ؤي مُخىخا

ٖش لىا الٓطظ الٓشآوي  في  –لخذٛ نلى بذاًخه ؤو نهاًخه َال ًز

ططُت ومتى  -مهكمه  في ؤًت ظىت ؤو ْشن بذؤث ؤخذازه آل

( ، َُِ٘ ًمً٘ جؿبُٔ جٓىُتي الاظدباّ ؤو الاظترحام 36ذ)اهته

 ًٙىن الاظترحام 
ً
بإهىانهما نلى ْطت صمنها يحر مدذد ، َمثال

 
ً
ٙىن خاسحُا ت الضمىُت ٍو ٗان مذاٍ داخل خذود الخٙاً  ارا 

ً
داخلُا

 ارا امخذ 
ً
ٙىن مضحُا ارا خذر خاسج الخذود الضمىُت للخٙاًت ٍو

ى ان ًذخل في خذودَا ، مً الخذود الخاسحُت لضمً الخ ٙاًت ال

 ً ٗان الٓطظ الٓشآوي يحر مدذد بضمً َُِ٘ ً٘م َارا 

 في بىاء الىظ 
ً
 َىُا

ً
اظخيباؽ ؤهىام الاظترحام ؟ ؤال ٌهذ رلٚ خلال

الٓطص ي الٓشآوي بدعب ْىانذ نلم   العشد ؟! ؤلِغ في رلٚ 

ت  ؟! لزلٚ جداش ى  بشٙالُت َىُت ارا جمذ الاشاسة الى جلٚ الخُٓى

خث الخىع في جٓىُاث الضمً بل اٖخُى بةًشاد اخطاثُاث البا

ٗان ؤولى به " 36نً نذد الاظدباْاث والاظترحاناث َٓـ ) ( ، و

 
ً
 " ألهه ًخىع في مىغىم البىاء العشدي مىخهجا

ً
مىغىنُا

 له ؤن ًخؿّش الى ماَُت الاظدباّ والاظترحام 
ً
البىاثُت مىهجا

 ان رلٚ ًذخله
ّ
في اشٙالُاث َىُت  وؤهىانهما في ْطت ًىظِ بال

ُىحهها  ت لزلٚ خّشٍ معاس الاحشاءاث اإلاىهجُت في بدثه ل ٍ٘ش َو

ت التي  عش اإلاىهُج الى ما ًالثمه وما ًالثم ؾبُهت الىظ الٓشآوي ٖو

اَا في بدثه .ؤما َُما ًخظ نىطش الصخطُاث الزي هاْشه  جبىَّ

َُه بما ًٍضذ نً هطِ معاخت البدث الزي  الباخث وخاع 

والَا ٖما ًلي :  ؤوسد في نهاًخه
ُ
   الىخاثج التي جىضل اليها َجاءث ؤ

)) جمحزث ْطت ًىظِ بدػىس نذد مً الصخطُاث ًخذم 

ٗان نذد الصخطُاث الشثِعت منها ازيخحن  الخذر وجؿىسٍ ، َٓذ 

ٗان خػىسَا بيعبت  % مً 100، َما شخطُت ًىظِ التي 

( ، َهل َزٍ 38آًت (() 98ألاخذار التي جم اظخهشاغها في 

 ان الى
ً
دُجت بًجابُت ؤم ظلبُت باليعبت للىظ ؟ ٖما ْلىا ظابٓا

ٗادًمُت وهي اهتهاج الىضِ  َزٍ الؿاثُت مً الىٓاد جدبو خُلت ؤ

مً دون الخُُٓم ، َالباخث ًطِ الخالت مً دون ؤن ٌهؿي 

 ننها ، َٓىانذ نلم العشد وشإث في مؿلو 
ً
 هٓذًا

ً
 جُُٓمُا

ً
خ٘ما

يُاث الٓشن اإلااض ي بىضُها ؤدوأ اث مىهجُت لخدلُل العشود ظبُه

 مً خُث 
ً
الشواثُت وجلٚ الخٓبت حهذ مشخلت مخؿىسة حذا

الطُايت الُىُت لخٓىُاث بىاء الشواًت ، ومً حملت الخؿىس الزي 

 في 
ّ
ت الخذًثت للشواًت ؤهه مً يحر اإلامً٘ بال جىضلذ الُه اإلاهماٍس

 ؤن جىحذ سواًت او ْطت ًٙىن َيها قهىس 
ً
خاالث هادسة حذا

% نلى معخىي الاخذار ونلى مذاس 100ا بيعبت شخطُت م

الهمل ألن في رلٚ بخالٛ بطُايت نىاضش الهمل الاخشي ألن )) 

–مُهىم البؿىلت لم ٌهذ او ًجب ان ال ًٙىن البؿل الُشد وخذٍ 

ت مهمتها  –ومً باب اولى البؿل اإلاخُشد ل ما ًدُـ به حْى ٗو

ى الىخاثج التي 39ابشاص بؿىلخه وجإُٖذَا(() جىّضل اليها ( َإول

ٗاهذ نباسة نً خ٘م غمجي يحر مباشش بىحىد  الباخث في بدثه 

خلل نلى اإلاعخىي الُجي لبىاء ْطت ًىظِ بمُٓاط اإلاىهج 

البىاجي والخدلُل الجمالي والبىاء العشدي الزي اجبهه الباخث . 

ىت مً الذساظاث َإًً ج٘مً الاشٙالُت في مثل  ُّ َزٍ اله

أ؟ والبدىر

1 –  
ً
نمىمُت الهىىاهاث وشمىلُتها ، اي ؤن ًٙىن الهىىان ناما

 بمجمىنت ْىانذ 
ً
 خاضا

ً
ٙىن الخؿبُٔ الىٓذي مدذودا  ٍو

ً
شامال

ـ ) البىاء   بـ
ً
  نىذما حاء البدث مهىىها

ً
جدلُلُت مهُىت ، َمثال

و  العشدي في ْطت ًىظِ ( َإن رلٚ بدذ راجه حذًش بإن ًْى

ان ًُّطل في جٓىُاث ونىاضش الباخث بةشٙالُت َىُت ، ألهه اما 

ٗاَت والتي في ؤيلبها ظدعُش نً هخاثج هٓذًت      "  رلٚ البىاء 

مىغىنُت " ال جطب في مطلخت الخ٘م نلى حىدة  الىظ 

الٓطص ي الٓشآوي ورلٚ حذًش بإن ًىلذ اشٙالُاث اخشي ؤٖبر مً 

الاشٙالُاث الُىُت ، وؤما ؤن ٌعخل مجمىنت مهُىت مً ْىانذ 

قُها ُُٖما ٌشاء َى ولِغ ٖما ًجب ؤن ُجىقِ في نلم العشد ًىأ
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خىظو  اإلاىهج الىٓذي بدُث ًخداش ى ما ًثحر منها الاشٙالُاث ٍو

ٗادًمي ألن جبجي  زا لِغ بالهمل اإلاىغىعي ألا ثحر ، َو َُما اًل

 ٌهجي الالتزام به وبٓىانذٍ وؾشاثٔ اشخًاله نلى 
ً
 مهُىا

ً
مىهجا

 إلاا ًىأَ ا
ً
لىظ ؤو ال ًىآَه ؤو إلاا الىظ ؤما حهل اإلاىهج خاغها

ثحٍر َهزا بهُذ ٗل البهذ نً  ًثحٍر مً اشٙالُاث للباخث ؤو اًل

ىا إلاارا الذخٛى الى مىغىنُت الىٓذ ومهىُت الىاْذ . َالعااٛ َ

ً الاأَزا اإلاهتٕر  أ؟شٙالُاث الُىُتم

ان جلٚ الؿاثُت مً الىٓاد او الباخثحن الزًً ظمُىاَم بــ)  – 2

ٗادًمي نً خلُُتها اإلاهخذلحن ( البذ ؤن ج ُطل جخططها ألا

 بحن ألازىحن لًاًت 
ً
ا ت الخلـ ْعٍش ت والذًيُت ، ألن مداول الٍُ٘ش

نذم الخٍُشـ بإخذَما نلى خعاب آلاخش ًىلذ اشٙالُاث ًٙىن 

الباخث في يجى ننها ، الظُما ؤهه يحر مػؿش الى خلٔ َ٘زا 

هىنُت مً الخىلُُاث او الاوسجام َُم٘ىه ببعاؾت ان ًٙىن 

ت ها ذ راجه خطىضُاجه الٍُ٘ش  وله في الْى
ً
 مىغىنُا

ً
ْذا

زا ؤمش لِغ بهعحر او معخدُل .   َال٘ثحر  وآلاًذلىحُت الذًىت َو

مً الهىاضش العشدًت الاخشي التي اَترغها نلم العشد والتي نلى 

ّبٓذ نلى الٓطظ 
ُ
غىئها ًخم جدلُل ألاحىاط الٓططُت ارا ؾ

بُٓمت الٓطظ الٓشآوي الٓشآوي ظدعُش نً اشٙالُاث َىُت جػش 

 بٓىانذ 
ً
 را ُْمت ناإلاُت ، وجػش اًػا

ً
 سّباهُا

ً
ا  ظماٍو

ً
بىضُه هطا

 ٌهذ زمشة مجهىد ٖبحر مً 
ً
 هٓذًا

ً
نلم العشد بىضُها مىهجا

الخىكحر والبدث والذساظت واإلاثابشةختى وضل إلاا َى نلُه َال 

ًصح ان ًُشع رلٚ اإلاىهج نلى الٓطظ الٓشآوي وال ًجىص 

 
ً
ألن لٙل منهما خطىضِخه التي جمحٍز مً آلاخش مً اله٘غ اًػا

ٗان   .دون امٙاهُت الخىلُِ بُنهما جدذ اي معىى  وألي نزٍس 
 نتائج البحث : 

بهذ ؤن ؤنهُىا البدث وجٓطِىا نّماًخهلٔ بمىغىنه وسبؿىا 

اإلاهؿُاث مو بهؼ بإٖبر ْذس مً اإلاىغىنُت والخُادًت وبؿشح 

     هخاثج في بدثىا اإلاىظىم  هٓذي مًاًش َٓذ جىضلىا الى مجمىنت

ـ ) اشٙالُت اظخخذام ْىانذ نلم العشد في جدلُل الٓطظ  بـ

أالٓشآوي ( ؤَمها :

 جدذ ؤي معىى  ؤن  – 1
ً
الٓطظ الٓشآوي ال ًمً٘ ؤن ٌهذ ؤدبا

ألهه حيغ لًىي ًخخلِ ٗل الاخخاٍل نً ألاحىاط ألادبُت مً 

خُث الًاًت واليشإة والؿبُهت لزلٚ ال ًجىص جُعحٍر مً خالٛ 

أمىاهج الىٓذ ألادبي التي وحذث لخدلُل الىطىس وآلازاس ألادبُت .

لم العشد في جدلُل ان ألاضشاس نلى الاظخهاهت بٓىانذ ن – 2

إلاا في رلٚ الٓطظ مً مالمذ ألاحىاط  -الٓطظ الٓشآوي 

مً شإهه ؤن ٌعُش نً خذور اشٙالُاث ٍَ٘شت  –الٓططُت 

 للخطادم 
ً
ً ؤن جخؿىس لخطبذ معىيا وآًذلىحُت مً اإلا٘م

آلاًذلــىحــي والُ٘شي في اإلاجخمو الىاخذ الظُما اإلاجخمهاث 

أالاظالمُت . 

ؤو معىى للجىء الى ْىانذ نلم العشد  بن ٗان َىإ ظبب – 3

ت ًمً٘ ؤن جٙىن لخذمت الىظ  في جدلُل الٓطظ الٓشآوي لًاً

 مً خلُُت دًيُت للباخث ، َةن رلٚ 
ً
الٓشآوي وجمجُذٍ بهؿالْا

ت ؤزىاء  و الباخث في ال٘ثحر مً الاشٙالُاث الُُى مً شإهه ؤن ًْى

 الخؿبُٔ ألهه ظُىاحه ؤظئلت مً الطهب ؤن ًجُب ننها ) َ
ً
٘شٍا

. ) 
ً
 ( ومً الطهب ؤن ًخداشاَا ) َىُا

ً
أوآًذلىحُا

ال داعي والخاحت ؤن ًخم اظخخذام ْىانذ نلم العشد في   –4

جدلُل الٓطظ الٓشآوي ،  لهذم وحىد اي معىى مىؿٓي َ٘شي 

ٗان في  ت وألي يشع َجي  ُُت ٍَ٘ش ؤخالقي مىغىعي ْىي ألي خل

نً رلٚ  ؤزاسة رلٚ ال٘م الهاثل مً الاشٙالُاث الىاججت

أالاظخخذام .

ؤن ْىانذ نلم العشد لم جىغو لخدلُل الٓطظ الٓشآوي  –5

ططُت  ت اإلاخىىنت الظُما آل ٓها نلى ألاحىاط ألادُب َُمً٘ جؿُب

طظ الٓشآوي وبُان  منها التي جيسجم وجخالثم مهها ، ولخُعحر آل

 لخلٚ الًاًت 
ً
ُت وغهذ خطُطا مٓاضذٍ جىحذ مجاالث مهَش

م ْىانذ مىاهج الىٓذ ألابي الخذًث في َالخاحت الى اظخخذا

جدلُل هطىص الٓشآن والخىع َيها ألن رلٚ غشب مً الهبث 

.ٛ  والالمهٓى
  الهىامش

( اضٛى الىٓذ ألادبي ، اخمذ الشاًب ، ميشىساث م٘خبت 1) 

ت ، ؽ أ31،  ص 1994،    10النهػت اإلاطٍش

ىىهه ، مدمذ مىذوس  ، نهػت مطش للؿبانت  2)  ( ألادب َو

أ4، ص    2006،    5واليشش ، ؽ 

ه ) دساظت وهٓذ (  ، نض الذًً اظمانُل 3)  ىىه ( ًىكش : ألادب َو

أ13، ص 2013،  9مطش ، ؽس الُ٘ش الهشبي للؿبانت واليشش ،، دا

أ      22( ًىكش : م . ن  ، ص  4) 

دبي الخذًث ، مدمذ خعً نبذ ( ًىكش : مذاخل الىٓذ ألاأ 5) 

ت العهىدًت للؿبانت واليشش ،  هللا ، ميشىساث الذاس اإلاطٍش

أ132،  ص  2005الٓاَشة ، 

( ًىكش : مٓذمت في الىٓذ ألادبي ، نلي حىاد الؿاَش ،  6) 

،   1979،  1اإلااظعت الهشبت للذساظاث واليشش ، بحروث ، ؽ

أ340 -339ص

ىىهه ) دسا 7)  أ41ظت وهٓذ ( ، ص ( ًىكش : ألادب َو

( مىاهج الىٓذ ألادبي الخذًث سئٍت اظالمُت ، ولُذ ْطاب ، 8) 

أ17،  ص 2009،  2ميشىساث داس الُ٘ش ، دمشٔ ، ؽ 

( ًىكش : مذخل الى مىاهج الىٓذ ألادبي ، جإلُِ مجمىنت مً 9) 

الّ٘خاب ، جشحمت د . سغىان قاقا ، اضذاس اإلاجلغ الىؾجي 

ذ ،  –للثٓاَت والُىىن وآلاداب  ىكش  7، ص  1997الٍٙى / ٍو

ىىهه ) دساظت وهٓذ ( ، ص   : الادب َو
ً
أ43اًػا
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خ الىٓذ الادبي نىذ الهشب مً الهطش الجاَلي  10)  ( : ًىكش : جاٍس

الى الٓشن الشابو الهجشي ، ؾه اخمذ ابشاَُم ، داس ال٘خب الهلمُت 

أ4،  ص  2008،  3بحروث ، ؽ  –

خذًث مىؿلٓاث وجؿبُٓاث ، د . ( ًىكش : في الىٓذ ألادبي ال 11) 

َاثٔ مطؿُى و د . نبذ الشغا نلي ، داس ال٘خب للؿبانت واليشش 

أ    28 - 27، ص  2000، 2اإلاىضل ،ؽ  –

ٔ والىعي باالضٛى 12)  (  ًىكش : اإلاىاهج الىٓذًت اشٙالُت الخؿُب

، د . َاؾمت ظهذون ، بدث ميشىس في مجلت حامهت مدمذ إلاحن 

ِ ، اإلا –دبايحن  أ70جلذ الثاوي ، الجضاثش ، ص ظؿُ

 ،  –( حمالُت الٓطت الٓشآهُت 13) 
ً
ْطت ظُذها ًىظِ بهمىرحا

حامهت بًذاد ، الهذد   –بدث ميشىس في مجلت ٗلُت آلاداب 

ٗلُت التربُت للبىاث  –، د . بان خمُذ َشخان حامهت بًذاد 101

أ   335ْعم نلىم الٓشآن ، ص  –

هت هكٍشاث الىٓذ ألادبي ( خطاثظ ألادب الهشبي في مىاح14) 

،  1985،  2الخذًث ، ؤهىس الجىذي ، داس ال٘خاب اللبىاوي ، ؽ 

أ134ص 

أ136( م . ن : ص  15) 

أ137( م . ن : ص 16) 

خ الىٓذ الهشبي ، د . ابدعام  17)  ( ًىكش : مداغشاث في جاٍس

اس ، د . هاضش خالوي ، داس ال٘خب للؿبانت واليشش  ُّ ىن الط  –مَش

أ8، ص  1999،  2اإلاىضل ، ؽ 

خ الىٓذ الهشبي ، ص 18)  أ7( ًىكش : مداغشاث في جاٍس

( مٓاالث في الىٓذ ألادبي ، د . ابشاَُم خمادة ، ميشىساث  19) 

أ19، ص 1982الٓاَشة ، د ؽ ،  –داس اإلاهاٍس 

( ًىكش : اشٙالُت جإضُل الخذازت في الخؿاب الىٓذي الهشبي 20) 

ت في الاضىأ –اإلاهاضش  ُت، نبذ الًجي باسة ، مٓاسبت خىاٍس ٛ اإلاهَش

ت لل٘خاب ، د ؽ ،  أ135، ص 2005الهُئت اإلاطٍش

خ الىٓذ ألادبي نىذ الهشب مً الهطش الجاَلي 21)  ( ًىكش: جاٍس

أ4الى الٓشن الشابو الهجشي ، ص 

( ًىكش : اشٙالُت جإضُل الخذازت في الخؿاب الىٓذي  22) 

ت في الاضٛى اإلا –الهشبي اإلاهاضش  ُت، ص مٓاسبت خىاٍس أ136هَش

 12 – 11( ًىكش : مذخل الى مىاهج الىٓذ ألادبي ، ص 23) 

 : مذاخل الىٓذ ألادبي الخذًث ، ص 
ً
ىكش اًػا أ142ٍو

خ الىٓذ ألادبي نىذ الهشب مً الهطش الجاَلي  24)  ( ًىكش : جاٍس

أ6الى الٓشن الشابو الهجشي ، ص

ت البىاثُت في الىٓذ ألادبي ، د. ضالح َػل ، 25)  ( ًىكش : هكٍش

/ 18-17، ص 1998  1الٓاَشة،ؽ  –ميشىساث داس الششوّ 

 في : الشواًت مذخل الى اإلاىاهج والخٓىُاث  اإلاهاضشة 
ً
ىكش اًػا ٍو

للخدلُل ألادبي  ، بشهاس َالُذ ، ث: نبذ الخمُذ بىاساًى ، داس 

ىكش ٖزلٚ في :   90-89، ص  2002الجضاثش ،  –الخ٘مت  / ٍو

أ124 -122مىاهج الىٓذ ألادبي الخذًث سئٍت اظالمُت ، ص 

( ًىكش : الخدلُل البيُىي للعشد ، سوالن باسث ، ث : خعً  26) 

بدشاوي و بشحر الٓمشي و نبذ الخمُذ نٓاس ، ميشىساث اجداد 

أ10 –9، ص 1992،  1اإلاًشب ، ؽ  –الشباؽ  –ٖخاب اإلاًشب 

أ21لىٓذ الادبي الخذًث سئٍت اظالمُت ، ص( مىاهج ا 27) 

أ150 -149( ًىكش : م . ن  ، ص28) 

ىكش  436-433( ًىكش : مٓذمت في الىٓذ الادبي ، ص  29)  / ٍو

 في : مىاهج الىٓذ ألادبي الخذًث سئٍت اظالمُت ، ص 
ً
أ151ؤًػا

( بىاء العشد الٓطص ي في ظىسة ًىظِ ، د.ٖماٛ اخمذ  30) 

جلت ألاْص ى ) ظلعلت الهلىم الاوعاهُت( يىُم ،بدث ميشىس في م

أ35، ص2011، اإلاجلذ الخامغ نشش ، الهذد الثاوي ، 

ت والخؿبُٔ ، آمىت ًىظِ ، 31)  ( ًىكش : جٓىُاث العشد في الىكٍش

أ 23، ص 1997،  1ظىسٍت ، ؽ  –داس الخىاس لليشش والخىصَو 

أ29( م . ن : ص 32) 

( ًىكش : مٓىالث العشد ألادبي ، جىدوسٍو ، جشحمت :  33) 

ااد ضُا ، ميشىساث اجداد ٖخاب اإلاًشب   –الخعحن سخبان َو

أ61 -58، ص 1992،  1الشباؽ ، ؽ 

، -مٓاسباث هٓذًت  -( ًىكش : الشواًت الهشبُت البىاء والشئٍا   34) 

د . ظمش سوحي الُُطل  ، ميشىساث اجداد الّ٘خاب الهشب ، 

أ108 – 105، د . ؽ ،  ص  2003

ت والخؿبُٔ ، ص  35)  ( ًىكش : ًىكش : جٓىُاث العشد في الىكٍش

أ95 –69

( ًىكش : حمالُاث اإلاػمىن والشٙل في الاعجاص الٓشآوي ، د .  36) 

جي ، ميشىساث ميشإة اإلاهاٍس   –مدمذ الطاوي الخٍى

ت ، د ؽ ،  أ21-22، ص 1983الاظ٘ىذٍس

ِ ، ص 37)  أ36-37( ًىكش : بىاء العشد الٓطص ي في ظىسة ًىظ

أ59( م . ن ، ص  38) 

ِ ، الىاششان : اإلااظعت  39)  ( سخلت غىء ، نبذ الشخمً مُى

ض الثٓافي الهشبي لليشش  –الهشبُت للذساظاث واليشش  بحروث  و اإلاٖش

أ14، ص  2001،  1اإلامل٘ت اإلاًشبُت ، ؽ  -والخىصَو  

 

 قائمة املصادر واملراجع : 

 الٓشآن الٍ٘شم -

 ال٘خب واإلاشاحو : -

ىىهه ) دساظت وهٓذ (  ، نض الذًً اظمانُل ، داس  - الادب َو

 2013،  9الُ٘ش الهشبي للؿبانت واليشش ، مطش ، ؽ

ه ، مدمذ مىذوس  ، نهػت مطش للؿبانت واليشش ،  - ىىه ألادب َو

  2006،    5ؽ 
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 –ب الىٓذي الهشبي اإلاهاضش اشٙالُت جإضُل الخذازت في الخؿا -

ُت، نبذ الًجي باسة ، الهُئت  ت في الاضٛى اإلاهَش مٓاسبت خىاٍس

ت لل٘خاب ، د ؽ ،   2005اإلاطٍش

اضٛى الىٓذ ألادبي ، د . اخمذ الشاًب ، ميشىساث م٘خبت  -

ت ، ؽ   1994،   10النهػت اإلاطٍش

خ الىٓذ الادبي نىذ الهشب مً الهطش الجاَلي الى الٓشن  - جاٍس

 –الشابو الهجشي ، ؾه اخمذ ابشاَُم ، داس ال٘خب الهلمُت 

   2008،  3بحروث ، ؽ 

الخدلُل البيُىي للعشد ، سوالن باسث ، ث : خعً بدشاوي و  -

بشحر الٓمشي و نبذ الخمُذ نٓاس ، ميشىساث اجداد ٖخاب 

 1992،  1الشباؽ ، ؽ  –اإلاًشب 

ت والخؿبُٔ ، آمىت ًىظِ ، داس الخىاس  - جٓىُاث العشد في الىكٍش

 1997،  1ظىسٍت ، ؽ  –لليشش والخىصَو 

حمالُاث اإلاػمىن والشٙل في الاعجاص الٓشآوي ، د . مدمذ  -

جي ، ميشىساث ميشإة اإلاهاٍس  ت ، د  –الطاوي الخٍى الاظ٘ىذٍس

 1983ؽ  ، 

ا - ث الىٓذ الادبي خطاثظ الادب الهشبي في مىاحهت هكٍش

 1985،  2الخذًث ، ؤهىس الجىذي ، داس ال٘خاب اللبىاوي ، ؽ 

سخلت غىء ، نبذ الشخمً مىُِ ، الىاششان : اإلااظعت  -

ض الثٓافي الهشبي  –الهشبُت للذساظاث واليشش  بحروث  و اإلاٖش

 2001،  1اإلامل٘ت اإلاًشبُت ، ؽ  -لليشش والخىصَو  

، د . ظمش -مٓاسباث هٓذًت  -الشواًت الهشبُت البىاء والشئٍا   -

 . ؽ، د2003، ، ميشىساث اجداد الّ٘خاب الهشب سوحي الُُطل

الشواًت مذخل الى اإلاىاهج والخٓىُاث  اإلاهاضشة للخدلُل ألادبي   -

الجضاثش  –، بشهاس َالُذ ، ث: نبذ الخمُذ بىاساًى ، داس الخ٘مت 

 ،2002 

َاثٔ في الىٓذ الادبي الخذًث مىؿلٓاث وجؿبُٓاث ، د .  -

 –مطؿُى و د . نبذ الشغا نلي ، داس ال٘خب للؿبانت واليشش 

  2000،  2اإلاىضل ،ؽ 
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اس ،  - ُّ ىن الط خ الىٓذ الهشبي ، د . ابدعام مَش مداغشاث في جاٍس

 2اإلاىضل ، ؽ  –د . هاضش خالوي ، داس ال٘خب للؿبانت واليشش 

 ،1999 

مذاخل الىٓذ ألادبي الخذًث ، مدمذ خعً نبذ هللا ،  -

ت العهىدًت للؿبانت واليشش ، الٓاَشة ، ميشىس اث الذاس اإلاطٍش

2005 

مذخل الى مىاهج الىٓذ الادبي ، جإلُِ مجمىنت مً الّ٘خاب ،  -

جشحمت د . سغىان قاقا ، اضذاس اإلاجلغ الىؾجي للثٓاَت 

ذ ،  –والُىىن وآلاداب   1997الٍٙى

مٓاالث في الىٓذ ألادبي ، د . ابشاَُم خمادة ، ميشىساث داس  -

 1982الٓاَشة ،  –اإلاهاٍ 

مٓذمت في الىٓذ ألادبي ، نلي حىاد الؿاَش ، اإلااظعت الهشبت  -

 1979،  1للذساظاث واليشش ، بحروث ، ؽ

مٓىالث العشد ألادبي ، جىدوسوٍ ، جشحمت : الخعحن سخبان  -

ااد ضُا ، ميشىساث اجداد ٖخاب اإلاًشب  ،  1الشباؽ ، ؽ  –َو

1992. 

مىاهج الىٓذ الادبي الخذًث سئٍت اظالمُت ، ولُذ ْطاب ،  -

 2009،  2ميشىساث داس الُ٘ش ، دمشٔ ، ؽ 

ت البىاثُت في الىٓذ الادبي ، د . ضالح َػل  ، ميشىساث  - هكٍش

 1998،  1الٓاَشة ، ؽ  –داس الششوّ 

ٗادًمُت :  -  البدىر والذساظاث ألا

م  - بىاء العشد الٓطص ي في ظىسة ًىظِ ، د . ٖمٛا اخمذ يُى

) ظلعلت الهلىم الاوعاهُت ( ،  ، بدث ميشىس في مجلت ألاْص ى

أ2011الثاوي ، اإلاجلذ الخامغ نشش ، الهذد 

طت الٓشآهُت  -  ،  –حمالُت آل
ً
ْطت ظُذها ًىظِ بهمىرحا

حامهت بًذاد ، الهذد   –بدث ميشىس في مجلت ٗلُت آلاداب 

ٗلُت التربُت  –، د . بان خمُذ َشخان حامهت بًذاد 101

 ْعم نلىم الٓشآن –للبىاث 

اإلاىاهج الىٓذًت اشٙالُت الخؿبُٔ والىعي باالضٛى ، د . َاؾمت  -

 –ظهذون ، بدث ميشىس في مجلت حامهت مدمذ إلاحن دبايحن 

ِ ، الجضاثش ، اإلاجلذ الثاوي .  ظؿُ
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