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  مهند حمد شبيب

ت، حامّت ألاهباس،  ت للّلىم ؤلاوعاُه ت الترُب ت، ١ُل  ٜعم اللٕت الّشُب

 

 ملخص البحث

ابل اإلاجاص، ٘ٝذ ّٜشس الجشحاوي بادب ري بذء أن اإلاجاص   وٜشاءًة حذًذجحن في مىٜٚ الجشحاوي مً الحُٝٝت ٝم
ً
ًٝذم البدث سؤٍت

 لٝىله هزا، وما ًترجب ًِ هزا الح٢م البالغي 
ً
 ومبرسا

ً
 مالةما

ً
ُٞ البدث لُجذ جٙعحرا ُٖ ًم الحُٝٝت، ًم هىا ١ان مىىل  أبل

ً
أبذا

 
ٌ
٘ان ١ان الخىحر، إلاا له ِالٜت ٝت واإلاجاص،  ووُذة ببالٔت الٝشآن رل٤ الىق الزي ًدمل بحن د٘خُه ؼتى أهىاُ ال٢الم مً الحُٝ

، وهزا أمٌش خىحر، ل٢ً ما جبّحن أّن الجشحاوي 
ً
ان رل٤ ٌّني أن الىق الٝشآوي ًُٙمُل بُّمه بّما الح٢ُم ِلى ما ًشي الجشحاوي٘ 

ً وبُّت حيغ ال٢الم ول٢ً ألا٘ملُت جيبْ مً الىٍم الزي ًمّثل حىهش ال٢ٙش ١ان ٜذ أزبذ أن ال أ٘ملُت إلاجاٍص ِلى خٍُٝٝت م

 
ً
 مىخٍما

ً
 لؤللٙاً اإلاٙشدة بأن ج٣ىن ٠الما

َ
ُت ٍٖ خاسج الىٍم الزي ٌّىي الؽِش  وال وحىَد لص يٍء بلُ

َ
البالغي الجشحاوي، ٘ال خُٝٝت

 الىق. ولٝذ ج
ُ
ُد أبلُٕت َعُب الٙمل وُجدذَّ

َ
٢د ًُ ٥ ومىه  اجه مّنى ألابلُِٕت ِىذ الجشحاوي لى٢دؽٚ أن وِلُه اإلاّىَّ ُّ ىاو٥ البدُث في و

 ٜذ جّٙىٛ ِلحها لِغ ًم وحهٍت بالٍُٔت 
َ
ُمَل الحُٝٝت

َ
٘هام، أي أن اإلاجاص خُىما ٘  وؤلاًفا٥ وؤلا

ُ
 حّني ُ٘ما حّىُه ؤلابآل

َ
بل ألابلُٕت

 والبالٔ
َ
ٍٞ أحمل. ل٢ً ألا٘ملُت َم ِلى ئبالُٔت في ٜذسجه ِلى ئًفا٥ اإلاّنى بىٍش ٍِ  بل مً ١ىهه ُه

ً
ت ال جيبْ مً ١ىن اإلاجاص مجاصا

، و٠زا 
ً
ٜىاهحن الىٍم، أي مً حهت ؤلازباث ) الىٍشٝت ( ٠ما ٌعمحها الجشحاوي ال مً حهت اإلاثبذ، أي لِغ مً حهت ١ىهه مجاصا

 ِلى حّل الىٍم الىٍم. لٝذ ِمل الجش  االحا٥ باليعبت للحُٝٝت، التي ًم٢ً أن جخٙٛى ِلى اإلاجاص ئرا ما سوعي ٘حه
ً
حاوي حاهذا

ُٔاهب الّذم ئلى خُٝٝت   راث ظلىت ولخخشج مً 
ً
 ٘اِلت

ً
اإلاش٠ض الزي جذوس في أ٘ال٠ه هىامؾ اللٕت ًم ألالًٙا لخفبذ مخىها

عجُب٤َ ئال وٜذ ١ان بعب ِت بُذه وال ش يَء جشاه ًشو٤ٜ َو ًَ اإلِاِضٍَّ  وحّل ُخْع
ً
 مىلٝت

ً
ب الىحىد. وٜذ أظلم الجشحاوي الىٍَم ظلىت

 ٔحره.
ً
 ئلى الىٍم ولِغ ؼِئا

ً
 الىٍم، ٘الجشحاوي ًجّل مٍضت ال٢الم أو ٘عاده ساحّت

ئن الؽٍّشت التي ًبدث ٘حها هزا البدث ال جٝابل مفىلح الؽٍّشت الحذًث الزي ٌّني ِلم الؽّش، وئهما حّني الخٙٛى والجما٥ 

. لزل٤ هجذ أن 
ً
 وبلُٕا

ً
 ًِ هزه اإلاّاوي بمفىلحاٍث جشادٗ والاخخالٗ الزي ًدذر في الىق لُجّله مخخلٙا

ً
الجشحاوي ٌّبر داةما

ت والُحْعً ؤحرها ٠ثحٌر خٙلذ به ٠خُب  ّٙ واٛ، البهجت، الخ ْوح، الشَّ وحؽحر ئلى هزه اإلاّاوي، وًم جل٤ اإلافىلحاث: ؤلاًىاط، الشَّ

ُغ مفىلح الؽٍّشت ِىذ الجشحاوي ال ًأحي ًم م٣اٍن واخٍذ أو مفىلٍح واخذ   الجشحاوي، ٘خلمُّ
ُ
ت بل مً مفىلحاٍث ِذة، الؽٍّش

ًُ أن جىـَل ئلحها. ه مً مٙاهَُم ًم٢  لها وإلاا ًدٍى
ً
 ِىذ الجشحاوي مىٍىمت مً اإلافىلحاث واإلاٙاهُم ًذخُل الىٍُم مإظعا

 

ـــمدخ ـ ـ ـ  لـ

 في مفهوم الشعرية:

ت جبدث ًِ ؼ٣ٍل لؤلؼ٣ا٥، و٠زل٤  ت، وهي بيٍُى  لّلم الؽٍّشت التي جذخل لمً الؽٍّشت البيٍُى
ً
ٌّذ الىاٜذ حان ١ىهحن مإظعا

ت الٙلعُٙت. ه الؽّش ( iلمً الؽٍّشت الّملُت في مٝابل الؽٍّش ُِ . وٜذ اخخلٚ مٙهىم iiوالؽٍّشت بدعب ١ىهحن ) ِلٌم مىلى

 بُّىه وهى الٝفُذة التي جخمحز بىٍٍم 
ً
الؽّش وجىىس بحن ِفشي ال٢الظ٢ُُت والشوماوعُت، ٘ٝذ ِنى في الّفش ال٢الظ٣ُي  حيعا

ّنًى أوظْ لخّني ؤلاخعا ط الجمالي الخاؿ الىاجج ًِ الىق، وؼ٣ٍل مُّىحن، أما في الّفش الشوماوس ي ٘ٝذ أخزث هزه ال٣لمت م

. وإلاا ١اهذ الؽٍّشت جخأظغ وجٝىم ِلى ٜاهىن لٕىي ٘ٝذ iiiلُذخل الحذًث ًِ الّاوٙت والاهّٙا٥ الؽّشي لمً مفىلح الؽّش

دث اهخم ١ىهحن بخٝعُم اللٕت ئلى لٕخحن: اللٕت الىبُُّت / لٕت الىثر، ولٕت الًٙ / لٕت الؽّش، ٘هذٗ الؽٍّشت ٠ما ًشي: ) هى الب

ٚ لًم  ّىِ ـُ ُٚ هٍق في هزه الخاهت أو جل٤، ٘هل جىحذ ظماٌث خالشٌة في ١ل ما  ًِ ألاظاط اإلاىلىعي الزي ٌعدىذ ئلُه جفيُ
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ٍت حععى ألن ج٣ىن ِلمُت ( ٚ لمً الىثر..... ئّن رل٤ هى العإا٥ الزي ًجب أن ججُب ِلُه ١ل ؼٍّش ّىِ ـُ . ivالؽّش ؤاةبت في ١ل ما 

اتْ. ًم هزا اإلاّخٝذ اللٕىي اهىلٞ  واإلاٝفىد بالّلمُت هىا خعب ذ الٜى ١ىهحن هى الاهخمام الزي ًجّل الخدلُل ٌعدىذ ئلى ـس

ذ، مْ ظىظحر مبذأ اإلاداًثت، أي 
ّ
 ) ًىم جبي

ً
اسث ِلما ـ  ه خا٥ اللعاهُاث التي

ُ
 بزاجه خال

ً
 ٜاةما

ً
١ىهحن لُجّل مً الؽٍّشت ِلما

ت أن جدبن جب ِلى الؽٍّش ى اإلابذأ هٙعه، ٘الؽٍّشت مداًثت للؽّش... وهي ١اللعاهُاث تهخم باللٕت جٙعحر اللٕت باللٕت هٙعها، ٍو

 لها بل جٝخفش ِلى ؼ٣ٍل مً أؼ٣الها الخاـت، 
ً
ا  مىلِى

ً
٢مً الٙٛش الىخُذ بُجهما في أن الؽٍّشت ال جخخز اللٕت ِامت وخذها، ٍو

ها ئلى ؤلابذاُ اللٕىي (
ُّ
ُْ ِبٍٝشُخه ١ل ُٞ ١لماٍث... جشح  . هvوالؽاِش... خال

ً
زا الاهخمام باللٕت والتر٠حز ِلحها حّل مً الؽٍّشت واّٜت

، ٘الؽٍّشت هي ِلُم 
ً
٢عُبها أظلىبا ٕت الؽاِش ًِ ٔحره ) وهزا الؽزور هى الزي ًُ ز ل  جىىلٞ ًم خالت الؽزور التي جمّحِ

ً
أظلىبُت

: هل أن اللٕتviألاظلىب الؽّشي (
ً
 بالؽّش أي بالؽ٣ل  . ئن جش٠حز ١ىهحن ِلى الؽّش ٠جيٍغ أدبي لُثحُر حعاؤال

ٌ
الؽٍّشت خاـت

ت ًم٢ً أن جأحي في أؼ٣ا٥ٍ أخشي ٔحر ؼ٣ل الؽّش ئرا ما جىا٘شث ٘حها الفىس البالُٔت التي هي ) لِعذ مجشَد  الؽّشي أم أن الؽٍّش

خٙحها ال ُن حىهَش الًٙ الؽّشي هٙعه، ٘هي التي ج٤ٙ ئظاَس الحمىلت الؽٍّشت التي ًُ ُخ٣ّىِ
َ
ٍٗ صاةٍذ، بل ئنها ل جُب viiّالم (صخش . مً هىا ًُ

الؽّش   مً وٛش ال٢الم....٘ 
ً
علَم ُٜاده ئرا ما اُِخِبَر مجشَد ؼ٣ٍل مً أؼ٣ا٥ اللٕت ووٍشٝت ١ىهحن ِلى هزا الدعاؤ٥ ) ئن الؽّش لً ٌُ

 بل هى ً٘ (
ً
ُٛ ٜىاهحن اللٕت viiiلِغ ِلما  ِلى ؼ٣ل بل هي جىحذ خُث ًىحذ الًٙ، وخُث ُجختر

ً
اللٕت الؽٍّشت لِعذ خ٢شا  ٘ .

(ا  جخخزها اللٕت الؽٍّشت لخَُّذ بها ئلى اللٕت ئًجابُتها اإلاىلٝت 
ٌ
اح الزي هى ) اظتراجُجُت ٞ الاهٍض ت ًِ وٍش اح ًخٛش ixإلاُّاٍس االهٍض  ٘.

 ئال ألهه 
ً
ا ذُّ ؼٍّش َّ ٌُ  لى أهه وٜٚ ِىذ هزا الحذ، وأّهه ال 

ً
ا اح ل٣ُىن ؼٍّش في  ٌّىد) ٜاهىن اللٕت في اللحٍت ألاولى، وما ١ان لهزا الاهٍض

ٍٍت زاهُت ل٣ي ًخمْ لّملُت جصحُذ ولُُّذ لل٢الم اوسجاَمه ووٌُٙخه الخىاـلُت ( . ٘الؽّش ًخدٝٞ بّذ جدىم اللٕت وئِادة xلح

اح ( ِلى معخىي  ِادة البىاء ) هٙي الاهٍض اح ( في خحن جخدٝٞ ئ َىِتها في مشخلٍت جالُت، خُث ًخم جدىُُم البيُت ) جدٝٞ الاهٍض َِ َبْى

خمامّ  ه لِؽ٢ال ؼٍّشت الىق الىٌُٙت، ٍو ُُ اح وهٙ ْشُك الاهٍض َِxi وٜذ جىاولذ هٍٍشت ألادب التي جخممً دساظت أحىاط ألادب .

ت  راث وابْ خُالي بمٙهىم الح٣اًت، xiiومضاًاه الىىُِت وٜماًاه أو ما ٌّبر ِىه باألدبُت أو الؽٍّش
ٌ
. جىاولذ حٍّشٚ ألادب بأهه ) ٠خابت

 
ً
ُا .  ٘ال وحىد للحُٝٝت الخاٍسخُت، بل ما ًمثل ألادب هى الحُٝٝت الٙىُت التي جٙشك ِلُه xiii( ال٢خابت التي ال جمثل الحُٝٝت خ٘ش

ُب بدٞ ال٢الم 
َ
شَج٢ ًُ  

ً
ما

َّ
 مىٍ

ً
ُل ِىٙا ٌُ مً ال٢خابت التي جمّثِ اظخّما٥ اللٕت بأظالُب ٔحر اِخُادًت، ٘األدب خعب حا١ىبعىن ) هى

خُادي (  الاث واإلاذلىالث.. مما ًإدي ئلى ئخال٥ الخىاصن بحن الذxivالِا

ٔها الؽ٢الهُىن الشوط والتي ١اهذ ) جبّجل الًٙ للًٙ وجمص ي ِلى خىى  ا ـ  ّذ حا١ىبعىن أخذ أٜىاب هٍٍشت ألادب التي ٌُ

 " هى حىهش ألادب (xvالجمالُاث ال٣اهىُت (
ً
اد بأن ) الخٍٕشب " حّل الص يء ٍٔشبا ٝخ . ًمحز xvi. اظخمش هإالء الؽ٢الهُىن بااِل

ت حا١ىبعىن بحن مٕاًش  ة ٔاةُت اللٕت الُىمُت التي جشجض ي بّالٜاث الخٝاسب بحن الذا٥ واإلاذلى٥، وبحن راجُت ٔاةُت اللٕت الؽٍّش

٘ض الّالمت (، ًٝى٥ حا١ىبعىن  شًة بٙمل ِالٜاث الدؽابه ) خا عَّ : ) ئن الخمثُالث  -بدعب ما ًىٝله جىدوسٗو  –التي ظخ٣ىن ِم

 أ٠بر ِلى راتها، وجفبذ الفلت بحن الجاهب الفىحي ال٢المُت ) الفىاجُت ٠ما الذاللُت ( في الل
ً
ٕخحن الاهّٙالُت والؽٍّشت جش٠ض اهدباها

ٍْ خلٙي ( ، ألن جذاُِاث الخٝاسب اإلاّخادة جتراحْ ئلى مىٜ
ً
 أ٠ثَر زىسٍت

ُ
، وبالخالي جفبذ اللٕت

ً
، أ٠ثر خمُمُت

ً
. وًم xviiوالذاللت أ٠ثر ٜشبا

ُٙتها الزاجُت الٕ ُٙت خاسحُت ( ب٣ىنها لٕت زىسٍت ) ئن الّمل الؽّشي هى هىا جدٝٞ اللٕت الؽٍّشت ٌو ُاب أي ٌو اةُت ) أي ٔ

. و٠ما رهب xviiiخىاٌب صاةذ ؤلاهبىاء، خُث ٌعخُٝم ١ل ش يٍء ُ٘ه: بٙمل رل٤ هىٍش ئلُه بزاجه أ٠ثر مً ١ىهه ًدُل ئلى مجا٥ٍ آخش (

 مً الاهدشا٘اث ًِ اللٕت الّملُ
ٌ
ٌُ مً الخجاوص اللٕىي، ٘األدب الؽ٣لُىن ئلى أن اللٕت الؽٍّشت هي مجمىِت ت والخىاـلُت أي هى

 ًخخق بىبُّت ؤلادساٟ الؽّشي 
ً
 حمالُا

ً
ٌُ خاٌؿ ًم اللٕت، ٠زل٤ رهب ؼ٣لى٘ع٣ي الزي أِىى اللٕت الؽٍّشت بّذا بىٍشهم هى

ع٣ي يهخم د  بعحروسة مما ًم٢ً حعمُتها بؽٍّشت الخلٝي ٘ـ ) بذ٥ وـٚ الّمل الٙني هٙعه، أو اللٕت الؽٍّشت، ٘ان ؼ٣ل٘ى
ً
اةما

. لٝذ ١ان الؽ٣لُىن xixئدسا٠ه، ٘لِعذ اللٕت هي التي حّخبر راجُت الٕاةُت، بل جلٝي الٝاسب أو اإلاعخمْ لها هى الزي ٌّخبر ٠زل٤ (

الخ٢ٙحر باألدب ٠ما ٢ًٙش به الؽ٣لُىن هى في الحُٝٝت أن وّخبر ١ل ألادب   ٘ هىم ألادب وألادبُت، حرهم في ٙم  ٔ  مً
ً
أ٠ثر اهٙخاخا

 
ً
ٍْ خلٙي وجدٍى xxؼّشا  أخشي ) جتراحْ ٘حها الٕاًت الّملُت ئلى مىٜ

ً
 ألعيُت

ً
ا . مما خذي بخىدوسٗو ئلى أن ٢ًٙش بما أظماه أوعٜا

 هى َمَثٌل ًِ هزه " ألاوعاٛ ألالعيُت ألاخشي " بل أ٠ثر مً رل٤، ئهه 
ً
الخمثُالث ألالعيُت بُٝمت معخٝلت، ئن الؽّش جدذًذا

ُل، بفىسٍة ًم٢  هىٍُ مً الخّاد٥ بحن الؽٍّشت والُٝمت اإلاعخٝلت (همىرحها اإلاٙمَّ
ُ
امت . أما في اإلاذسظت الىٝذًت الٙشوعُت xxiًُ مّها ٜئ
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)  للعماث الذاةمت للّٙل ألادبي 
ً
. وهزا الخٍّشٚ xxiiُ٘ىالّىا الىاٜذ ححراس حُىِذ الزي ١ان ًىٍش ئلى الؽٍّشت ) بىـٙها جدلُال

ا٥   مً اإلاذسظت الؽ٣لُت، ٘ٝذٜ 
ً
 أو حعامدا

ً
ت. ولم ٢ًً حُىِذ أٜل اهٙخاخا  أ٠ثر مً ١ىنها بيٍُى

ً
 ئحشاةُت

ً
ًمٙي ِلى الؽٍّشت ـٙت

ت xxiiiًِ " هٍٍشت ألاؼ٣ا٥ ألادبُت ") مشادٗ هزا الّىىان ِىذي هى الؽٍّشت ( ٍُ إلاّنى الؽٍّش عا
ّ
. وال ًخٙى ما في هزا الٝى٥ مً اح

ٙهىم ؤلاحشاتي الزي  ِىذه لِؽمل ١ل أحىاط ألادب ؼشه جىا٘ش ما ًجّل مً لٕتها جىماص ًِ لٕت الخىاـل وجدعم باالخخالٗ. ئن اإلا

أزبخه حُىِذ للؽٍّشت حّله ًمحز بحن هٍامحن مً ألادبُت ) ًخّلٞ الىٍام ألاو٥ الزي أظمُه الىٍام الخأظِس ي بالىفىؿ اإلا٢خىبت 

ت والتي حعمى مبذةُ ، بعبب اهخمائها الجيس ي " الىىعي " أو الؽ٢لي، مثل الىفىؿ الخخُُلُت " الشواًاث أو الؽٍٙى
ً
 أدبُت

ً
 هفىـا

ً
ا

. ًخّلٞ الىٍام ألاو٥ بالىفىؿ ألادبُت مً حهت ئهخاحها، وهىاٟ هفىؿ أدبُت أخشي ًخخلٚ xxivأو الٝفق " أو الؽّش..... (

ّخمذ مُّاُس  ت لها مً ٜاسٍب آلخش َو ألادبُت ٘حها ِلى اهخماٍم حمالي ) ًخّلٞ الىٍام الثاوي بالىفىؿ التي ٌّخمذ مُّاس ألادبُت والؽٍّش

ُه ٜاسةه   ئال ِىذما ٌّى
ً
ُا  أدب

ً
خي أو ٘لعٙي بىـٙه ِمال عخَٝبُل ِمٌل جاٍس مُّاُسها ألادبي بفىسة ٠بحرة ِلى اهخماٍم حمالي، ال ٌُ

ان اإلاُّاس ألادبي إلاثل ه  ٘ .... مً هىا
ً
 أظلىبُا

ً
ُا  حمال

ً
ما٥ ًم٢ً أن ًخٕحر بدعب ٌشٗو الخلٝي الٙشدًت أو الجماُِت اهخماما زه ألِا

)xxv لؽٍّشت الخلٝي ِىذ الؽ٢الوي ؼ٣لى٘ع٣ي. ئن ما 
ً
. ًم هىا ٘مُّاس الؽٍّشت ِىذ حُىِذ ٌّخمذ ِلى الخلٝي مما ًجّله مؽابها

 لُّىي الخفىس ًِ الؽٍّشت الٕشبُت التي جأظعذ في مٙهىمها ألاو٥ ِلى م
ً
ٙهىم وؼ٣ل الؽّش لخىىلٞ بّذ رل٤ جم ر٠ُشه آهٙا

الؽٍّشت، أو الىٍٍشت ألادبُت، دساظت للبنى اإلاخد٢مت في  للٕت )٘ 
ً
 ومخمحزا

ً
ـا  خا

ً
 واظخّماال

ً
 لذساظت ١ل ألاؼ٣ا٥ ألادبُت بىـٙها ؼ٢ال

) 
ً
ٙه ئبذاِا زا التر٠حز ِلى دساظت ، هxxviالخىاب ألادبي، وهي ال جخدذد بىىٍُ أدبيٍ مّحن بل ٣ًىن مذاُس اؼخٕالها مجمَل ألادب بىـ

، xxviiالجاهب اللٕىي للىفىؿ حّل البّن ًتهمها بدعب ححراس حُىِذ ) بخجُٙٚ الذساظاث ألادبُت، أي بجّلها ال سوخاهُت (

 الخدلُل البيُىي ِلى دساظت الىفىؿ في لىء اإلاىاهج اإلامللت ٠ّلم الىٙغ أو ِلم 
ً
ن مثل هزا الاتهام مٙمال ل٢ً حُىِذ ً٘ش

 ًّ   الاحخماُ ) وأٌ
َ
، ئرا ١ان ًجب الاخخُاس، ٘اهني أ٘مل الُىم مثل الباسخت، الجٙٗا

ً
أن هزه اإلاالخٍت ال أظاَط لها، ول٢ً ئحماال

 xxviiiِلى الٕمىك أو ِلى الخذاُ (

 ًِ الدعمُت 
ً
 جدُذ أخُاها

ً
 مخخلٙت

ً
ت  بالىفىؿ ألادبُت، ل٢ً الثٝا٘ت الّشبُت أهخجذ ؼٍّش

ً
لم ج٢ً الثٝا٘ت الّشبُت أٜل اهخماما

اهىا خحن بالؽّ  ٘ ت ألظباٍب دًيُت ١ىنها جخّامل مْ هفىٍؿ دًيٍُت حّلذ اسج٣اَصها البالغي ًٝىم ِلى هٙي ـٙت الؽّش ِجها، ولزا ٍش

 بذساظت الؽّش، وئهما ِلٌم ًٝىم 
ً
 مخخفا

ً
وعخّمل مفىلح الؽٍّشت الّشبُت وعخّمله بالفٙت الىٝذًت / اإلاىهجُت، ال بىـٙه ِلما

 ِلى دساظت الىفىؿ بى 
ً
 جٝىم ِلى الاظخّما٥ اإلإاًش واإلاخخلٚ لٙىىن اللٕت. وٜذ أؼاس أدوهِغ ئلى أظاظا

ً
ت ٙها حؽ٢ُالٍث لٍٕى ـ

ن ًِ اإلاىظُٝى  وحىد هفىٍؿ ِشبٍُت هثًرٍت جمّثلذ الؽٍّشت، ٘ٝذ سأي أن ٜفُذة الىثر التي جٝىم ِلى جٙجحر داللت ال٣لماث للخٍّى

 اإلاٙٝىدة ًم بيُتها إلخذار هىٍُ ًم اإلاىاصهت الؽّش 
ً
، ب٣امل الذاللت، بيُت

ٌ
ٍت في هزه الٝفُذة، سأي أن هزه الٝفُذة الُىم ِشبُت

ّخاِبها ِلى ال٢خاباث الفىُ٘ت الّشبُت، ٘ٝ
ُ
شُّٗ ٠ َّ َ

 مْ أنها في ألاظاط مٙهىٌم ٔشبّي، ولم جأخز ُبَّذها الّشبي ئال ) بّذ ح
ً
ذ ووٍشٝت

شي ) اإلا ّٙ ىاٜٚ والخىاباث ( وأبي خُان الخىخُذي ) ؤلاؼاساث ؤلالهُت ( ا٠دؽٙىا في هزه ال٢خاباث، وبؽ٣ٍل خاّؿ ٠خاباث الى

بً ِشبي والعهشوسدي، أّن الؽّش ال ًىدفش في الىصن، وأّن وٛش الخّبحر  ث (، و٠ثحٌر مً ٠خاباث مديي الذًًوالبعىامي ) الؽىدا

 وئن ١اهذ ٔحر مىصوهت (
ً
، ؼٍّشت

ً
ا ن ما هذِىا ئلُه في هزا البدث هى . ئxxixفي هزه ال٢خاباث، ووٛش اظخخذام اللٕت، هي حىهٍش

ت الّمىدًت التي  دساظت حاهٍب أـٍُل ًم حىاهب الؽٍّشت الّشبُت التي ًم٢ً الٝى٥ أنها أنها مّشث بمشخلخحن: ألاولى: مشخلت الؽٍّش

ت ى ال٢خابت بأوحهها الٙىُت وألاًذًىلىحُت، ٣٘اهذ جٙشك ظلىتها ِل ١xxxاهذ جدخ٢م ئلى ظلىت الّمىد ومخأزشًة بالعلىت اإلاالٍى

ِّما ٌعمى ـب " اإلاممىن "، ٜشاءٌة جشي أن اللٕت   ال حّنى ئال بال٢ؽٚ 
ً
وجىّحه ٠زل٤ الٝشاءة التي ال ًم٢ً أن ج٣ىن ئال ٜشاءًة ظلبُت

ت الّشبُت البُاهُىن الزي التزمىا بمبادب ِمىد الؽxxxiأداُة جمثٍُل وهٝل، ال أداُة حعاؤ٥ٍ وحُٕحر ّش . وٜذ مّثل هزا الاججاه في الؽٍّش

ت. أما الاججاه آلاخش ٘ٝذ مّثله الجشحاوي خحَر جمثٍُل ٘جاء  التي جٝىم ِلى لبي وجٝىحن ِملُتي ؤلاهخاج والخلٝي في الىفىؿ الؽٍّش

 بمبذأ البّذًت
ً
 ًِ ؼشوٍه ٜبلُت جذخل في ئهخاحه أو  –التي جٝىم ِلى ٜشاءة الىق بؽ٣ل ما  xxxiiاججاُهه مخجعذا

ً
بّذي، بُّذا

. مً هزا اإلاىىلٞ ظىذسط ؼٍّشت الحُٝٝت ِىذ الجشحاوي، xxxiiiالجشحاوي ) ـٙت الٝشاءة الخالُت لل٢خابت ( جلُٝه، ئر ا٠دعب مىهج

 
ً
بىـٚ مىهجه اإلاىهج الزي أِىى الخدلُل ألادبي ـٙت الخدلُل البيُىي الزي ًٝىم ِلى جُّٙل دوس البنى اللعاهُت في الىق بُّذا

مذ ِل ُّ لت. ًِ اإلاإزشاث الىٙعُت أو اإلاجخمُّت التي خ  وٍى
ً
 ى جدلُل الىق ألادبي ٜشوها
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ًمثل الىٍم حىهش ال٢ٙش البالغي الجشحاوي والٝىب الزي ِلُه اإلاذاس، ٘ال٢ٙش الجشحاوي ًإًم بأن ال خُٝٝت وال وحىد خاسج الىٍم 

٥ُ وم ّىَّ
ُ
 وِلُه اإلا

ً
ٍما  مىخ

ً
٢دعب الٙمل. ئن الٝىاِت التي أ٘صح ِجها الزي ٌّىي الؽشُِت لؤللٙاً اإلاٙشدة بأن ج٣ىن ٠الما ىه ًُ

 للىـى٥ ئلحها الىق الٝشآوي بّذ أن 
ً
ّا ِمل ِلى جشظُخها و١ان دا٘ الجشحاوي بّذ سدٍح مً الضمً بأ٘ملُت الىٍم وحٍُّم ؼأهه 

جاد وٍش ٣اسها، مً هىا اهىلٞ الخ٢ٙحر إًل ٍٞ آخش ًداو٥ أن عجضث الخٙعحراث والٝشاءاث الخاسحُت أن جفل ئلى دسحت الٝىاِت ب٘أ
 ِلى جُّٙل وجٝص ي والاهىاٛل ًم البيُت الذاخلُت للىق أال وهي 

ً
ًفل ئلى خُٝٝت ما ًٝٚ وساء هزا الىق ٣٘ان الىٍم مّخمذا

اللٕت، وما ا٠دؽٙه الجشحاوي مً خٝاةٞ وأظشاس جٝٚ وساء التر٠ُب اللٕىي حّله ًإمً بٝىة وٜذسة اللٕت ِلى خلٞ ِىالم ال وحىد 

ُم ؼأن الىٍم لها ٜبل اهخٍ امها بؽ٣ل مّحن مما خذي به أن ًإًم بّلى ؼأن الىٍم )) وٜذ ِلمذ ئوباٛ الّلماء ِلى حٍّ

ٝم له، ولى بلٖ في ٔشابت مّىاه ما  ذمه، وال ٜذس ل٢الٍم ئرا هى لم ٌعخ ه بز٠شه، وئحماِهم أن ال ٘مل مِْ  وجٙخُم ٜذسه، والخىٍى

هُم الح٢َم بأهه الزي ال جمام دوهه . xxxiv، وال ٜىام ئال به، وأهه الٝىُب الزي ِلُه اإلاذاُس، والّمىد الزي به الاظخٝال٥ ((بلٖ، وبتَّ

٘الّبرة في الىٍم و١ل ما دوهه ال ُٜمت له ئن لم ًأث ِلى مىىاله وئن بلٖ ما بلٖ مً الٕشابت. ولّّل مفىلح الٕشابت مً اإلافىلحاث 

اح في التر٠ُب اللٕىي والزي ًيخج ِىه حٕحٌر في الشاةجت واإلاخ٢شسة في جدلُل الجشحاوي الزي ال ًخخلٚ ٠ثحر   ًِ الاخخالٗ أو الاهٍض
ً
ا

اإلاّنى، ل٢ً جل٤ الٕشابت في اإلاّنى ئن لم ج٢ً معدىذًة ئلى أـى٥ الىٍم ٘لِعذ بص يء ًم الٕشابت العجُبت التي ٌّمل الىٍم ِلى 

 ِلى حّل الىٍم اإلاش٠ض الز خلٝها ِلى مىىا٥ مّحن.
ً
ي جذوس في أ٘ال٠ه هىامؾ اللٕت مً ألالًٙا لٝذ ِمل الجشحاوي حاهذا

 حّل 
ً
 مىلٝت

ً
 راث ظلىت، ولخخشج مً ُٔاهب الّذم ئلى خُٝٝت الىحىد. وٜذ أظلم الجشحاوي الىٍم ظلىت

ً
 ٘اِلت

ً
لخفبذ مخىها

عجب٤ ئال وٜذ ١ان بعبب الىٍم. ٘الجشحاوي ًجّل مٍضت ال٢الم أو ٘عاده ساح ّت ئلى خعً اإلاٍضت بُذه وال ش يء جشاه ًشو٤ٜ َو

ت ًٝىم هزا   ئلى أهمُت ودوس الىدى وما جٙشصه سجبه اإلاخخلٙت مً مّاٍن هدٍى
ً
 ٔحره، وٜذ جيّبه الجشحاوي با٠شا

ً
الىٍم ولِغ ؼِئا

الاخخالٗ في الشجبت والدؽ٢ُل وؤلاظىاد الىدىي والاظخّاسي ِلى ئِىاء الىق ـٙت الذًمىمت ًم خال٥ الّذو٥ ًِ اإلاألٗى 

اح ًِ العجن اإلا ىاُبه ئن ١ان والاهٍض ـ   ًشحْ
ً
 جخأظغ ِلى أـى٥ الىٍم )) ٘لعذ بىاحٍذ ؼِئا

ً
 ؼٍّشت

ً
ّشوٗ لخ٣ىن الىدُجت حمال

ه، وولْ في  ُّ اوي الىدى ٜذ أـِب به مىل ذخل جدذ هزا الاظم ئال وهى مّنى ًم ّم ٍم ٍو ، ئلى الى
ً
، وخىإه ئن ١ان خىأ

ً
ـىابا

أٍصل ًِ مىلّه، وا  ٘ ىمل بخالٗ هزه اإلاّاملت، ٍٍم أو خٝه، أوِ  ٚ بصحت ه ـِ  ٜذ ُو
ً
ظخّمل في ٔحر ما ًيبػي له، ٘ال جشي ٠الما

٘عاده، أو وـٚ بمٍضت و٘مل ُ٘ه، ئال وأهذ ججذ مشحْ جل٤ الصحت ورل٤ الٙعاد وجل٤ اإلاٍضت ورل٤ الٙمل، ئلى مّاوي الىدى 

خفل بباٍب مً أبىابه ((  .xxxvوأخ٣امه، ووحذجه ًذخل في أـٍل مً أـىله، ٍو

أن ٤ًٙ الىدى مً أظش ظُىشة اإلاذسظت الؽ٣لُت ِلُه، ٘لم ٢ًً يهمه مً الىدى الٝىاِذ التي جممً العالمت  لٝذ خاو٥ الجشحاوي

ٙاوجه في   لبُان مأحى الجىدة في ال٢الم وظبب ج
ً
 حذًذًة في ئواس البالٔت التي اِخمذجه أظاظا

ً
مً الخىأ، ل٢ً وّحهه وحهت

.ً ـٙىه بالحعً وحؽاهذو xxxviالحع ، دون ٔحره مما . )) ٘اِمذ ئلى ما جىا
ً
ا له بالٙمل، زم حّلىه ٠زل٤ مً أحل الىٍم خفىـا

ٔحر رل٤ مّما ال ًذخل في الىٍم،  ٍٚ أو خ٢مٍت أو أدٍب أو اظخّاسٍة أو ججىٍِغ أو  ٌعخدعً له الؽّش أو ٔحر الؽّش، مً مّنًى لىُ

ت ممَّ  ُّ د ارا سأًخ٤ ٜذ اسجدذ واهتزصث واظخدعيذ، ٘اهٍش ئلى خش١اث ألاٍس ه،٘ 
ْ
 أن  وجأّمل

ً
اه٤ جشي ُِاها ١اهذ؟ وِىذ مارا ٌهشث؟٘ 

 .xxxviiالزي ٜلُذ ل٤ ٠ما ٜلذ ((.

ت والاهتزاص والاظخدعان مً أؼ٣ا٥ الؽٍّشت في الىق الزي ٌّمل ِلى جش٠ها في اإلاخلٝي ولِغ رل٤ ئال بعبب  ُّ ال ؼ٤َّ أن ألاٍسد

 ِلى أهىاُ )) واِل الىٍم.
ُ
ت  في هٍمه والحعً، وٜذ حّل الجشحاوي الىٍم الزي مىه جأحي اإلاضٍّ

َ
ت م أّن ًم ال٢الم ما أهذ جشي اإلاضٍَّ

أهذ لزل٤ ال ُج٢ِبُر ؼأن ـاخِبه، وال جٝض ي له بالحزٛ   ٘ ىممُّ بّمها ئلى بّن ختى ج٢ثر في الّحن، بٖ جخالخٞ ٍو ١األحضاء مً الّفِ

ت، ختى حعخىفَي الٝىّت وجأحَي ِلى ِذة أبُاث... ىَّ
ُ
ُس وؼذة اإلا

ّ
ت الز َّ ، وألاظخارًت َوَظ

ً
ت َّ ْ

هُجُم ِل٤ُ َد٘ ًَ  ًَ . ومىه ما أهذ جش الحع

، ختى حّٗش مً البِذ الىاخذ م٣اَن الشحل مً الٙمل ومىلّه مً الحزٛ، وحؽهذ له بٙمل 
ً
أج٤ُ مىه ما ًمؤل الّحَن لشبت ٍو

ّىت ووى٥ الباُ.... ورل٤ ما ئرا أوؽْذَجُه ولّذ ُ٘ه الُذ ِلى ش يء ٘ٝلذ: هزا، هزا! وما ١ان ٠زل٤ ٘هى 
ُ
الؽّش الؽاِش، وال٢الم  اإلا

لهمىن الٝى٥َ ئلهاما (( ًُ ٥، زم اإلاىبىِحن الزًً  ٘ٙي xxxviiiالٙاخش والىمي الّالي الؽٍشٚ، والزي ال ججذه ئال في ؼّش الٙدى٥ الُبزَّ .

اخبه ختى حعخىفَي الٝىّت وجأحي ِلى ِذة أبُاث. ـ  الثاوي: ما  الىق أِاله ًدذد الجشحاوي هىِحن ًم الىٍم:ألاو٥: ال ُج٢ِبُر ؼأَن
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 مً البِذ الىاخذ م٣ان الشحل مً الٙمل.٘الىُى ألاو٥ مً الىفىؿ هى 
َ
... ختى حّٗش

ً
ت َّ ًَ ًهُجُم ِل٤ُ مىه َد٘ جشي ُ٘ه الُحْع

الىق اإلادعلِعل أو اإلاخذسج أو اإلاخفاِذ الزي ال ج٢خمل ُ٘ه ـىسة الُحْعً ئال بّذ أن ٢ًخمل. والؽٍّشت ُ٘ه جأحي بّذ ا٠خماِله، 

 ومخباِذًة ٘ال ٌّى٤ُ هَٙعه ئال بّذ إلالمت أوشا٘ه .وهى الزي ج
ً
ِت  ٣ىن ُ٘ه مىالْ الحعً والجما٥ مىصَّ

ِخه، وهزا الىُى مً الىفىؿ هى ما  أما الىُى الثاوي مً الىفىؿ ٘هى الىق اإلامخلئ أو اإلا٢خجز الزي ًٙجأٟ بجماِله وُخْعِىه وؼّشٍّ

ُّش الّؽاِش ((.  ٌعمُه الجشحاوي )) الّؽِ

٘ما ١ان ًم الىُى الثاوي والجشحاوي  ًَ مشاجُب،  ًمْ الىىِحن في خاهت ؤلابذاُ، ل٢ّىه ًّٙمل الىُى الثاوي ألن الجما٥ ِىذه والُحْع

 ٘هى أِال وبٝاث الحعً والؽٍّشت.

 واخذًة بل
ً
ّىي هَٙعه دّ٘ت اًشة للىىِحن مً الىفىؿ، ٘الىُى ألاو٥ مً الىفىؿ ال ٌُ  ل٢ً ًم٢ً الىٍش ئلى اإلاىلُى مً حهت ٕم

ل الٝاسب ئلى ما ٌّخٝذ أهه حزوة الىق ٘احأه بص يٍء   ئلى ظاخخه، ختى ئرا ما ـو
ً
ؽِئا  ٘

ً
ٌّمل ِلى اظخمالت وسحب الٝاسب ؼِئا

ان آخش، وهزا ما ٌّمل ِلى شحً ِالٜت الخىاـل والخىادُ  د بحن الٝاسب والىق والاظخمشاٍست والابخّاد ًِ اإلالل والعأم الزي ظِش

ًَ ُعْجِبه، وهزا ؼ٣ٌل مً أؼ٣ا٥ الؽٍّشت بأن ج٣ىن الّالٜت بحن الٝاسب والىق ما ًفِب الٝاسب بّذ ا٠دؽا ٘ه ؼٙشة الىق وَم٢َم

 ِلى الخىجش. أما الىُى الثاوي مً الىق ما ٢ًؽٚ هٙعه أمام الٝاسب. ٘ىحهت الىٍش مخخلٙت بحن حهت الاظخٝبا٥ التي جبدث 
ً
مبيُت

 لى الا٠خما٥.ًِ الؽٕٚ والا٠دؽاٗ وبحن حهت ؤلاسظا٥ التي جىمذ ئ

حن ألاو٥: ئ٠مالها إلاؽشُو الىٍم، والثاوي: مشاد٘تها إلافىلح الؽٍّشت الّشبُت،  وجشجبي بالىٍم مفىلحاٌث أخشي ِملذ ِلى معخٍى

٘أـبذ  هىمه للىٍم،  ٝه وألٙى ِلُه ٙم ومً جل٤ اإلافىلحاث مفىلح الٙفاخت الزي ظاس به الجشحاوي في وٍشٞ مٕاًٍش إلاً ظب

 مجها بدُث لى أخزث ًم  مفىلح الٙفاخت ًٝابل
ً
ىله )) ئن ؼ٢٢َذ، ٘خأّمل، هل جشي لٍٙت  ٜ شادٗ مفىلح الؽٍّشت ٠ما في ٍو

ٜل: )) ابلعي (( واِخبرها وخذها مً ٔحر أن جىٍش ئلى  xxxixبحن أخىاتها وأ٘شدث، ألّدث ًم الٙفاخت ما جإدًه وهي في م٣انها ًم آلاًت؟

 .xl. ((ما ٜبلها وما بّذها، و٠زل٤ ٘اِخبر ظاةش ما ًلحها

 ًِ ٔحره ًم الىفىؿ، وفي 
ً
ٍاهشة، أي ما ًجّل له جٙشدا ت ال ٘الؽٍّشت في هٍش الجشحاوي جأحي ًم ١ل ما ًجّل الىق ٌعج باإلاضٍّ

آلاًت ال٢ٍشمت ٜذ حاء هزا الخٙشد مً ِالٜت هزا الّٙل بٕحره مً ال٣لماث، أي مً خال٥ ولّه في ظُاٛ هٍمي مّحن أ٠عبه ظمت 

 الٙفاخت.

عترظل الجش  ز والخٙشد للىفىؿ ًأحي مً خال٥ الىٍم والّالٜاث التر٠ُبُت، َو اث الٝشآهُت لُبّحن لىا أن الخمحُّ حاوي في جدلُله لآًل

مشث، زم في أن ١ان الىذاُء ) بُا ( دون ) أّي ( 
ُ
ًٝى٥: )) و٠ُٚ بالؽ٤ في رل٤، ومّلىم أن مبذأ الٍّمت في أن هىدًذ ألاسُك، زم أ

جبْ هذاء ألاسك وأمُشها بما هى مً ؼأنها.... هدى )) ًا أًتها ألاسك (( ز
ُ
ٝا٥: )ابلعي اإلااء( زم أن أ م ئلا٘ت اإلااء ئلى ال٣ٗا دون أن ً

 
ً
ىاسها، حّلٝا  جدُي بالىٙغ مً ٜأ

ً
 وجدمٟش ًِ جفىسها هُبت

ً
أ٘تري لص يٍء ًم هزه الخفاةق التي جملٟإ باإلعجاص سوِت

...؟ أم أن ١ل رل٤ إلا ٌُ عاٛ العجُب؟((.باللَٙ مً خُث هى ـىٌث معمى
ّ
  xliا بحن مّاوي ألالٙاً مً الاح

في الىق أِاله جٝابلىا مفىلحاٌث مثل ) الٍّمت ( و ) الهُبت ( و ) ؤلاعجاص ( وهي مً اإلافىلحاث التي جبّث في الىٙغ ألاٍسدُت 

خطح مً الىق العابٞ مىهج ا ، وهي مشاد٘ت ومإؼشاث ِلى الؽٍّشت في الىق. ٍو
ً
لجشحاوي في أن والتي ججّل الىق مخٙشدا

الؽٍّشت جخأحى مً وبُّت الّالٜاث بحن أحضاء الجملت الىاخذة ًم حهت وًم وبُّت الّالٜاث بحن أحضاء الىق ) الجمل ْم 

 بّمها ( مً حهٍت أخشي.

ٍة وظي س١اٍم هاةٍل ًم
ّ
ت مخ٣املت، هى ال ًبدث ًِ لز  الؽٍّشت الجشحاهُت لِعذ ؼٍّشت حضةُت وئهما ًبدث الجشحاوي ًِ ؼٍّش

ألالم، ال ًبدث ًِ حما٥ٍ وظي صخاٍم مً الٝبذ، بل مؽشوِه حمالي مخ٣امل ًبدث ًِ ـىسة ؼٍّشت ولىخٍت مخماّمٍت وهٍق 

ًا مخ٣امٍل جذخل ألاحضاء اإلاخماّمت ُ٘ما بُجها في ئِىاةه ـىسة الىخذة ال٣لُت والبيُت اإلاخالصمت ٠ما هشاه هىا ًدلل ٜىله حّالى ) وُٜل 

 ى ألاو٥ ) ُٜل ( باآلِخش ) ُٜل ( و٠ُٚ أ٘شص اإلادؽابهاث وما ٌؽا١لها لخيخج الٍّمت التي حّلىها الهُبت.أسك ...... ( ٠ُٚ الق

اث ال٢ٍشماث ل٢ُعش ؼى٠ت اتهام البالٔت الّشبُت بأنها بالٔت لم حعخىْ أن جخّّذي  ئن هزا الىق ووٍشٝت جدلُل الجشحاوي لآًل

ظَعها ِلى أس١ان الىق الٝشآوي الزي ًخخلٚ ًِ خذود الجملت الىاخذة ولم جخجاوصها ئلى الىق، أل 
ُ
ن البالٔت الّشبُت ٜذ ولّذ أ
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ه ِلى جدلُل الىق 
ُ
ٔحره مً الىفىؿ بعّخه وجىىِه وـّىبت ؤلاخاوت بّىاإلاه، ٘هى لِغ ٠ٕحره مً الىفىؿ مما او٢ّغ جدلُل

 الؽّشي.

ٕادسه بل  عخمش في ِملُت الحٙش في الىق الظخخشاج وما ًبّث ِلى العجب أن الجشحاوي ال ًٝٚ ِىذ جدلُله لىق ما َو ٌّىد ِل

ى ل٤ 
ّ
ًا أسك.... ( ٘خجل ٢شث في ٜىله حّالى ) وُٜل  دالالجه اإلاخخبئت وِىاـش حماله التي ًلح بأ٘ملُت الىٍم ٘حها )) وهل حؽ٤ّ ئرا٘ 

ت الٍاهشة، والٙمُلت  َٟ الزي جشي وحعمْ، أه٤ لم ججذ ما وحذث مً اإلاضٍّ الٝاهشة، ئال ألمٍش ًشحْ ئلى اسجباه مجها ؤلاعجاُص، وَبَهَش

، ئال مً خُث الٜذ ألاولى بالثاهُت، والثالثت بالشابّت، وه٢زا، ئلى أن 
ُ
ًُ والّؽٗش هزه ال٣لم بّمها ببّن، وأن لم ٌّشك لها الحع

 .xliiحعخٝشَيها ئلى آخِشها، وأنَّ الٙمَل جىاَجَج ما بُجها وخفل مً مجمىِها؟ (( 

 ما ًأحي: في الىق أِاله ًم٢ً مالخٍت

ها مً مشاد٘اث الؽٍّشت الّشبُت. -1  وسود أ٠ثر مً مفىلح ًم٢ً ِذُّ

ئلحاح الجشحاوي وئـشاُسه ِلى جٝذًم جدلٍُل مخ٣امٍل مً خال٥ اظخيخاحه أن هزا الٙمَل لم ًأث ئال بّذ )) أن حعخٝشَيها  -2

 ئلى آخشها، وأن الٙمل جىاجج ما بُجها مً مجمىِها ((.

 ًِ ج٣امل الىق وأزشه في  ٘أّما اإلافىلحاُث ٘ٝذ ١اهذ
ً
 بأوشاٗ وأس١ان مً الؽٍّشت جإلٚ بمجمىِها ـىسًة مخ٣املت

ً
مخّلٝت

 ٘مفىلح الؽٍّشت ًٝىم ِلى س٠ىحن، ألاو٥: ؼ٢لي يهخم بىٍشٝت الدؽ٣ل والبىاء. مخلُٝه.

ٍت ًبّثها في الىٙغ. وهىا هجذ أن مفىلح ؤلا ُّ عجاص ًخخق بالش٠ً ألاو٥ ًم والثاوي: ما ًتر٠ه في الىٙغ ًم آزاٍس حمالُت وأٍسد

وؤلابهاس  الؽٍّشت وهى وٍشٝت الدؽ٣ل والبىاء اإلاىَجض، أما ؤلابهاس ٘هى الذهؽت التي جفِب اإلاخلٝي مً الىق بّذ الٙشآ ًم ئهجاصه.

مت  –بدعب الجشحاوي  – ى مً ؼِئحن، ألاو٥: ـىحي هاحٌم ًِ جىأٍم بحن أـىاث ١لماث آلاًت الٝشآهُت ال٢ٍش
ّ
في جدلُل ٠ما  –ًخأح

ت  . –الجشحاوي لآًل
ً
ىجُا  أخشي دون ٔحِرهاـ 

ً
 اظخىحبذ ١لمت

ً
أما الثاوي: ٘هى الفىسة  ٠ُٚ ًيخٝل بحن ١لمت وأخشي، و٠ُٚ أن ١لمت

ت. ُّ  ) اإلاّنى ( اإلادؽ٣لت مً هزا الدؽ٢ُل الفىحي، ٘هىا ًخّاهٞ الفىث مْ الذاللت لُيخج ؼٍّشت الىق التي جبّث ِلى ألاٍسد

، وهي مً مشاجب الؽٍّشت التي جيخج مً خُث و٠زل٤ مفىلحاٌث  ت الٍاهشة والٙمُلت الٝاهشة والحعً والؽٗش مً مثل: اإلاضٍّ

 الٜذ ألاولى بالثاهُت والثالثت بالشابّت.

َخه ِلى  ما الىفىؿ الٝشآهُت، وهى ٜذ أّظغ هٍشٍّ ُّ  ًم الىفىؿ ظ
ً
 ال ُجخشُج هفا

ً
ول٢ً الجشحاوي ًٍشذ أن ًجّل هٍٍشخه ؼمىلُت

٢خٙى بالخالؤم والاجٙاٛ اإلاّىىي، ل٣ُىن الىق في أِلى هزا الى ًُ  
ً
ق، لزا هى لم ٌؽتره الخالؤم الفىحي بحن ألالٙاً وئهما أخُاها

 لؽٍّشت الىفىؿ أو 
ً
 مً مفىلحاث الىٍم التي جأحي مشاد٘ت

ً
 حذًذا

ً
وبٝاث البالٔت، وفي ١ل م٣اٍن ًجترح لىا الجشحاوي مفىلحا

، ومعخ٢شهت ( ئال  ىٙىط. )) وهل ٜالىا: ما جخلٙه الؽٍّشت مً أزش في ال
ٌ
، وهابُت

ٌ
 ( وفي خال٘ه: ) ٜلٝت

ٌ
، ومٝبىلت

ٌ
 مخم٢ىت

ٌ
) لٍٙت

ً ًِ خعً الاّجٙاٛ بحن هزه وجل٤ ًم حهت مّىاهما، وبالٝلٞ والّىبّىِ ًِ ظىء الخالؤم، وأن ألاولى لم 
ّ
روا بالخم٢ ؤشُلهم أن ٌّّبِ

ْٞ بالثاهُت في مّىاها، وأن العابٝت لم  للخالُت في مإّداها؟ ((  َجِل
ً
ٝا ْٙ ح أن ج٣ىن ِل

ُ
 .xliiiجفل

 بحن الجشط الفىحي للمٙشداث اإلاجخمّت في 
ٌ
 أن جدُذَر مالءمت

ً
 ٘دعب، ٘لِغ ؼشوا

ً
ُا ِ٘ؽحر الجشحاوي ئلى أن الىٍم لِغ ـىج

 
ً
يخُج ؼٍّشت ًُ ِىلُّ ِلُىا بمفىلح حذًذ  ًُ في الىق وهى مفىلح ) حملٍت واخذة، بل الىٍم في اإلاّاوي، وهىا هجذ أن الجشحاوي 

ًُ الاجٙاٛ بحن مٙشدٍة وأخشي مً حهت  ً هى خع
ُّ
ً ( الزي ًأحي هدُجت الى٘ٛا اإلاّىىي بحن مٙشداث الجملت الىاخذة، ٘الخم٢

ُّ
الّخم٢

زهُب بها. ًُ يخج الؽٍّشت بِىما الٝلٞ  ًُ  ً
ُّ
 اإلاّنى. ٘الخم٢

والتي ُجيخج الؽٍّشت ٠ما في ٜىله )) ومما ٌؽهذ لزل٤ أه٤ جشي و٠خاب الذالةل خاٌ٘ل بمفىلحاٍث اظخّملها الجشحاوي لجىدة الىٍم 

ٍْ آخش، ١لَٙ ألاخذُ في بِذ الحماظت:   جلٙذُّ  ل ِل٤ُ وجىخُؽ٤ في مىل ُٝ ٤ وجإوُع٤َ في مىلْ، زم جشاها بُّجها جث
ُ
ال٣لمت جشوٜ

 وأخذِا
ً
ٕاء لُخا  هدى الحّيِ ختى وحذُجني        َوِحُّذ مً ؤلـا

ها في بِذ أبي جمام: ...... ٘اّن لها...
ُ
 ما ال ًخٙى مً الُحعً، زّم ئّه٤ جخأّمل

                                 ٤ْ ِٜ  ًا دهُش ّٜىِم مً أخذ٤ُِ، ٘ٝذ         أضججذ هزا ألاهاَم مً ُخُش

ت، ومً  ّٙ وح والخ  ما وحذث هىاٟ مً الشَّ
َ

ٝل ِلى الىٙغ، ومً الخىُٕق والخ٢ذًش، ألّاٗ ؤلاًىاط والبهجت ٘خجذ لها مً الّثِ

.))xliv:٘ٙي الىق العابٞ هىِان مً اإلافىلحاث. 
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واٛ،  -1ألاولى: مفىلحاث الؽٍّشت:  ْوح،  -3ؤلاًىاط،  -2الشَّ ت،  -4الشَّ ّٙ  الُحْعً. -6البهجت،  -5الخ

ٝل،  -1الثاهُت: مفىلحاٌث لذ الؽٍّشت:   الخ٢ذًش. -4الخىُٕق،  -3ؤلاًداػ،  -2الّثِ

َغ  مفىلح الؽٍّشت ِىذ الجشحاوي ال ًأحي ًم م٣ان واخٍذ بل مً مفىلحاٍث ِذة، الؽٍّشت ِىذ  وعخيخج مما ظبٞ أن جلمُّ

ٙاهُم ًم٢ً أن جىـل ئلحها. ه مً م  لها وإلاا ًدٍى
ً
لٝذ ١ان  الجشحاوي مىٍىمت مً اإلافىلحاث واإلاٙاهُم ًذخل الىٍم مإظعا

لُٚ، ًٝى٥: )) وهل ًْٝ في وهٍم وئن حهذ، أن جخٙالل ال٣لمخان مُّاس الخٙالل بحن ال٣لمخحن اإلاٙشدجحن هى م٣اُنهما مً الىٍم والخأ

 
ً
 وجل٤ ٍٔشبت

ً
 معخّملت

ً
ىٍش ئلى م٣اٍن جّٝان ُ٘ه ًم الخألُٚ والىٍم، بأ٠ثر مً أن ج٣ىن هزه مألى٘ت ًُ اإلاٙشدجان، ًم ٔحر أن 

 (( ئال وهى ٌّخبر م٣انها مً الىٍم
ٌ
 ًٝى٥: )) هزه اللٍٙت ٘فُدت

ً
ًَ مالءمت مهىاها إلاّاوي حاساتها، وخؽُت... وهل ججذ أخذا ، وخع

ها، ولم ٌّتِن الجشحاوي ب٢ما٥ اللٍٙت  .xlvو٘مل مإاوعتها ألخىاتها؟ (( 
ُ
ها وحمال

ُ
ومّنى الخٙالل ِىذ الجشحاوي ُظُمىُّ اإلاٙشدة و٠مال

ٍٛ أو هق. ومً هىا ًم٢ً الٝى٥ أن الجشحاوي ًىٍش ئلى الخٙالل  في الىق مً خال٥ ِالٜاث اإلاٙشدة بزاتها بل بجمالُتها داخل ظُا

 مً أؼ٣ا٥ الؽٍّشت.
ً
ّذُّ ؼ٢ال ٌُ  داخلُت بحن اإلاٙشداث ِلى أهه ٠ما٥ٌ هص ي الزي 

 مً الجمل 
ً
لٝذ أظغ الجشحاوي مً خال٥ مؽشوِه ) الىٍم ( مً خُث ال ٌؽّش إلاؽشوُ الؽٍّشت الّشبُت التي جيخج بىبُّتها وعٝا

 فُحن.راث الؽ٣ل اإلاخ٣امل اإلاّٙم بالجما٥ وال٢ما٥ الى

 لىٍشٝت حؽ٢ُل ال٣لماث، ٘هل جخخلٚ الؽٍّشت ًِ 
ً
ئرن وعخىُْ الٝى٥: أن الىٍم هى مىخج للؽٍّشت، ولِعذ البالٔت ئال هخاحا

 البالٔت خعب مٙهىم الجشحاوي؟

 لى جأملىا حٍّشٙاث البالٔت اإلاخخلٙت:

ت الٙفل مً الىـل      بىاء  ئهخاج   ئهجاص     وٍشٝت -------البالٔت: مّ٘ش

 بىاء  ئهخاج   ئهجاص     وٍشٝت -------البالٔت: ؤلاًجاص                         

 بىاء  ئهخاج   ئهجاص     وٍشٝت -------البالٔت: ؤلاوىاب                        

 بىاء  ئهخاج   ئهجاص     وٍشٝت -------البالٔت: الىٍم                           

 بىاء  ئهخاج   ئهجاص     وٍشٝت -------                   البالٔت: الٙفاخت    

 الخذاخل. –الخّاهٞ  –الخٙشد  –الاخخالٗ  –الجما٥  –ألاٍسدُت  –خعب الجشحاوي  –الىٍم 

 خعً الخالؤم.  –مٝبىلت  –لٍٙت مخم٢ىت  –الخجاوس  –خعً اإلاالءمت  –خعب الجشحاوي  –الىٍم 

حن ؤلاهخاج والخلٝي، وهى ما جٝىم به البالٔت والىٍم ِلى خٍذ  ئن ١ل ما وسد أِاله بخفىؿ البالٔت والىٍم ًم٢ً دسُحُه في و٘ش

 في الىق مً خال٥ ما 
ً
 لفىسة البالٔت في ؼٝحها، أي أن البالٔت ًم٢ً أن جخلٞ ؼٍّشت

ً
ت او٣ّاظا ظىاء، وبالخالي جفبذ الؽٍّش

ت ١امىت في اللٕت ًخم اظدىٙاسُ   ها واظخذِاؤها في الىٍم.حسخشه مً ئم٣اهاث وواٜاٍث لٍٕى

 

 املبحث الثاني: شعرية الشكل واملحتوى 

 ثنائية الشكل واملحتوى في الفكر النقدي املعاصر

 ٍُ ٥َ الاهدباه ئلى الحُٝٝت اإلاادًت للىق ألادبي هٙعه، ٘لم ٢ًً ألادُب باليعبت ئلحهم ِلَم احخما ٥َ مً خىَّ  ٌّذ الؽ٢الهُىن الشوط أوَّ

 ًم أو ِلَم هٍٙغ، بل ١ان 
َ
ٙه مىَخجا ُِٙتها، ٘اهفّب اهخماُمهم ِلى دساظت الؽ٣ل بىـ ًُ جدلُُل ٌو  ًم٢

ً
 مادًت

ً
ٝت  وخُٝ

ً
ٍا  لٕى

ً
هٍاما

 ْم xlviمىخجاث الىاْٜ ) ئن مخخلٚ حىاهب الىاْٜ هِٙعه جىلبذ ُٜاَم ألاهىاُ ألادبُت (
ً
، ًشي الؽ٢الهُىن أن الؽ٣َل ًأحي ميسجما

 ِلى وبُّت الٍشوٗ اإلاجخمُّت والحُاجُت ) ئن اإلاممىن الخاؿ ل٣ل هىٍُ  اإلاممىن الزي ٌّمل ِلى ئهخاج ؼ٣ٍل خاٍؿ 
ً
به اِخمادا

 ْم 
ً
 به، هزا اإلاممىن حاء ميسجما

ً
ا ـّ َّٞ لىِٙعه مجشًي خا  به، وؼ

ً
ا ـّ  خا

ً
مً هزه ألاهىاُ ألادبُت، الزي أوحذ لىٙعه ؼ٢ال

) ْٜ ؽ٢الهُىن أّن رل٤ ال ًخدٝٞ ئال بّذ الخّّشٗ ِلى وبُّت ، وفي دساظتهم لٙهم ظحروسة ألاؼ٣ا٥ الٙىُت ًشي الxlviiمخىلباث الىا

 ِلى سؤٍِتهم في أن الؽ٣َل هى او٣ّاٌط للمممىن أو هى الفىسة اإلاادًت للمممىن ) 
ً
هخج الؽ٣ُل ُ٘ه بىاءا

ُ
الفشاُ ال٢ٙشي الزي أ

ه ئلى ماد
ُ
ان أيَّ ؼ٣ٍل ٘ني لِغ أ٠ثَر مً مممىٍن ٘ني حشي حؽُُِئه وجدىٍل لخٝي الىاٜذ حىسج xlviiiٍة ملمىظت (ومً وحهت هٍشِها٘  ، ٍو

ض ِلى الّالٜت اإلاخبادلت بحن 
ّ
لى١احؾ مْ سؤٍت الؽ٢الهُحن الشوط في أّن الؽ٣َل هى او٣ّاٌط للىلْ الاحخماعي للمجخمْ في ألادب، وس٠
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َّخِبُر ) أّن الؽ٣َل هى الّىفش الا  ٌَ  باإلاممىن، ٘هى 
ٌ
اإلاممىن ًدذد الؽ٣ل، والؽ٣ل مشجبي  ٘ حخماعي في ألادب، الؽ٣ل واإلاممىن،

الّالٜت بحن الؽ٣ل واإلاممىن حذلُت ٜاةمت ِلى xlixبمّنى أن الؽ٣َل هىا ـىسٌة مً ـىس اإلاممىن الاحخماعي للمجخمْ (  ٘ .

 أو مىاظبت لىىٍُ خاّؿٍ ًم الخمٍشً الؽ٢لي
ٌ
ت ذُّ الخّبحَر الخاؿَّ lالخفىس الؽ٢لي للمممىن بأّهه باٌِث للؽ٣ل و٘ـش َّ ٌُ ، والؽ٣ل 

 ِلى liمدذدًِ مممىٍن 
ً
يِخج الؽ٣ل ِلى وٍشٝخه بىاءا ًُ ر بالمشوسة ًِ اإلاممىن اإلادذد، واإلاممىن  ّّبِ

ٌُ ، بمّنى أن الؽ٣ل 

 " مممىٌن " 
ً
ـ ) لِغ هىاٟ " ؼ٣ٌل " في اإلاجشد، ولِغ هىاٟ أًما مّىُاٍث ٢ٍ٘شت واحخماُِت جدذد الؽ٣ل الخاؿَّ به، ومً هىا٘ 

َغ جل٤ الّالٜت الجذلُت في جشاِزىا الّشبي مً خال٥ دالةل ؤلاعجاص لئلمام ِبذ الٝاهش . ًم هىا أسدها جل liiخاسج بيُت الخّبحر ( مُّ

ب شجَّ
ُ
 لحش٠ت اإلاّنى وما جٙشُله اإلاّاوي اإلا

ً
ي المىَء ِلى الجاهب اإلاادي للىق بىـٙه او٣ّاظا

َّ
ذُّ أبشَص َمً َظل َّ ٌُ ت في الجشحاوي الزي 

ُر بالمشوسة ًِ  ّّبِ
ٌُ  جل٤ اإلاّاوي.الىٙغ مً حؽ٢ٍُل مّحن 

 

ـــكـــجمالية الش ــ ـ  ل:ـ

 
ً
ًيخٍم الؽ٣ل و٘ٞ آلُاث داخلُت خذدها الجشحاوي بىاًء ِلى مّىُاٍث أوحبتها مٙشداُث اللٕت وما جدمله مً مّاٍن ٘شلذ ؼ٢ال

 الؽ٣ل ِىفشان في اللٕت هما اإلاىلْ و 
َ
 ًيخٍم ْم ؼ٣ٍل آخش لِؽ٣ل ـىسًة أ٠بر لهزا الؽ٣ل، وٜذ خذد حمالُت

ً
اإلاّنى داخلُا

 بّذها، زم اِلم أن 
ً
 ال ججذ لها اصدًادا

ٌ
 جٝٚ ِىذها، ونهاًت

ٌ
بدعب الجشحاوي )) اِلم أن الٙشوٛ والىحىه ٠ثحرٌة لِغ لها ٔاًت

شاك التي ًىلْ لها ال٢الم، زم  ، ول٢ً حّشك بعبب اإلاّاوي وألٔا  بىاحبٍت لها في أهٙعها، وًم خُث هي ِلى ؤلاواٛل
ُ
ت لِعذ اإلاضٍَّ

ْٜ بّ  بدعب مى
ً
٤َ أبذا

ُ
اهه ًجب أن ًشوٜ  ٘ مها ًم بّن، واظخّما٥ بّمها ْم بّن، جٙعحر هزا: أهه لِغ ئرا سا٤ٜ الخى٢حُر...

ه...٘اّهه ًيبػي أن ال جشاه في م٣اٍن ئال أِىُخه مثل اظخدعاه٤ ها هىا، بل 
ُ
٘اِل عمَّ   ما لم ٌُ

َ
وفي ١ل ش يء، وال ئرا اظخدعيذ لَٙ

ٍت ئال بدعب اإلاى  ت والٙمل جخدفالن مً ؼِئحن liiiلْ، وبدعب اإلاّنى الزي جٍشذ والٕشك الزي جإّم ((لِغ مً ٘مٍل ومضٍّ .٘اإلاضٍّ

 في هٍمه ئلى اإلاّاوي التي جترجب في الىٙغ ٘خأحي 
ً
ذ أِىى الجشحاوي أظبُٝت شاك ًم حهت واإلاىلْ ًم حهت أخشي، ٜو اإلاّاوي وألٔا

 
ً
 لها )) ئن ألالٙاً ئرا ١اهذ أوُِت

ً
 لها وخذما

ً
٘ارا وحب إلاّنى أن  ألالٙاً جبّا للمّاوي، ٘انها ال مدالت جدبْ اإلاّاوي في مىاّٜها، 

َس في ألالٙاً أن ج٣ىن اإلاٝفىدَة ٜب ٘أما أن جخفىَّ  في الىىٞ، 
ً
ه أّوال

َ
َٙ الّذا٥ِّ ِلُه أن ٣ًىن مثل

ّ
 في الىٙغ، وحب لل

ً
ل ٣ًىن أّوال

)) ًّ ٘باوٌل مً الٍ الؽ٣ل الزي ٌعخىحبه اإلاّنى له، وخحن هِٝغ الؽٍّشت أو حمالُت . ٘الؽ٣ل ًأخز livاإلاّاوي بالىٍم والترجِب.... 

 الىٍم هِٝغ ِلى الؽ٣ل الزي التزم بٝىاِذ الدؽ٢ُل اإلاّىىي.

 ِلى و٘ٞ ما ًخىلبه اإلاّنى )) أله٤ 
ً
٘اإلادخىي ًإّدي ئلى الؽ٣ل والؽ٣ل ًيخج الؽٍّشت. ٘ال ُٜمت للؽ٣ل اللٍٙي ئن لم ٢ًً مىٍىما

ّخبر ُ٘ه خا٥ُ اإلاىٍىم بّمه مْ بّن.... جٝخٙي في هٍمها آزاس اإلا ٌُ ّاوي، وجشجبها ِلى خعب اإلاّاوي اإلاترجبت في الىٙغ، ٘هى ئرن هٌٍم 

ي والخدبحر وما أؼبه رل٤ مما ًىحب اِخباس ألاحضاء بّمها ْم   لليسج والخألُٚ والفُأت والبىاء والىش ْ
ً
ولزل٤ ١ان ِىذهم هٍحرا

 َْ ّلٍ خُُث ُوِل
ُ
١ ِْ ح ((  بّن، ختى ٣ًىن لىل

ُ
 جٝخض ي ١ىهه هىاٟ، وختى لى ُوِلْ في م٣اٍن ٔحِره لم ًفل

ٌ
ت

َّ
ل ِِ

lv. 

٘الىٍم ٣ًىن بمٝخض ًى ًِ مّنًى ألن الىاٌَم ُ٘ه ًٝخٙي آزاَس اإلاّاوي وٍشجبها ِلى خعب جشجب اإلاّاوي في الىٙغ، وٜذ ر٠ش الجشحاوي 

ألُٚ والفُأت والب  أخشي مىاٌشًة له ١اليسج والخ
ً
ىاء والىش ي والخدبحر. وهزه اإلافىلحاث اإلاىاٌشة للىٍم جذوس لهزا الىٍم أؼ٣اال

 جٝخض ي ١ىن هزا اللَٙ هىاٟ ولى ُوِلْ في 
ٌ
ت

ّ
ل ِِ خى٥ البىاء وؤلاهجاص والىٍشٝت والؽ٣ل التي جيخج ِجها الؽٍّشت. ٘للىٍم والؽ٣ل 

ت. لىفل هىا ئلى زىاةُت ا  مّىٍى
ٌ
ت

َّ
 هىا ِل

َ
ح، وال ؼ٤َّ أن الّلت

ُ
٢ش الجشحاوي، الؽ٣ل سهحن  –لؽ٣ل م٣اٍن ٔحرِه لم ًفل  ٘ اإلادخىي في

 ًٝخمُه اإلاّنى أو اإلادخىي أو اإلاممىن. ولزل٤ ًشي الجشحاوي أن الؽ٣ل إلاجشد الؽ٣ل ال ٘اةذة مىه )) 
ً
اإلادخىي، الؽ٣ل ًأخز ؼ٢ال

ها في الىىٞ، بل أن جىاظٝذ داللتها وجالٜذ مّاهحها
ُ
َذ أن لِغ الٕشُك بىٍم ال٣لم أن جىالذ ألٙاٌ ِلى الىحه الزي اٜخماه  ِ٘ش

 . ٘ال ُٜمت للؽ٣ل مً خُث هى ؼ٣ل ول٢ً مً خُث حاء ِلى و٘ٞ الخىاظٞ الذاللي وجالقي اإلاّاوي.lviالّٝل ((

 ال جٝل ًِ أهمُت الؽ٣ل. ٘هزه 
ً
 في أنها جىلي اإلادخىي أهمُت

ً
ئن هٍٍشت الىٍم جشقى ئلى معخىي هٍٍشت الؽ٣ل وجخٙٛى ِلحها أخُاها

 جخدى٥ ئلى زىاةُت اإلادخىي والؽ٣ل، ًخٝذم اإلادخىي مً خُث ألاهمُت في الخىاو٥ والخدلُل لُيخج الؽ٣َل الثىاةُت مخٝلبت أخ
ً
ُاها

، مْثُل ئِالِم٤َ له بّذ الخىبُه ِلُه والخٝذمت له، ألن رل٤ ًجشي مج
ً
ال ْٙ ُٔ  

ً
. )) وحملت ألامش أهه لِغ ئِالُم٤ الص يَء بٕخت َٖ شي ألابل

الم في الخأ٠ُذ وؤلا  ش ؤلِا ز٠َش ًم ٔحر جٝذمِت ج٢ٍش ًُ َش، ١ان رل٤ أ٘خَم له ًم أن  ّعِ
ُ
لِمَش زم ٘

ُ
الىا: ئنَّ الص يَء ئرا أ  ٜ خ٣ام. ومً ههىا
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، ال ججذ مجها
ً
ِت  وسو

ً
ا  وؼ٘ش

ً
الىه أّها وّلُم لشوسًة في ٜىله حّالى: ) ٘انها ال حّمى ألابفاُس ( ٘خامت ذ٥ُّ ِلى صّحت ماٜ    ئلماس، ٍو

ً
ؼِئا

اه في ٜىلىا: ) ٘ان ألاب ًّ ِلُمُه ئ ّْ ُ
 في ١ل ٠الٍم ١ان ُ٘ه لمحُر ٜفٍت...... ولم ٢ًً رل٤ ٠زل٤ ئال أله٤ ح

ً
فاس ال حّمى ( و٠زل٤ العبُُل أبذا

ُه ه ُٝ ِت، ُ٘ما وٍش شَّح، وال ًخٙى م٣اُن اإلاضٍَّ ـَ ذ، زم بنى ولىََّح زم 
َّ
   زامً بّذ جٝذمٍت وجىبٍُه أهذ به في ُخ٢م مً بذأ وأِاَد ووو

 . lviiالىٍشٞ (( 

ت. ومشاِاة الؽ٣ل اللٍٙي للمّنى اإلاٝفىد ٌّىي الىق ئم٣اهُت  ٘اإللماُس زم الخٙعحر ؼ٣ٌل مً أؼ٣ا٥ الٙخامت والّلّى والؽّشٍّ

ا خفل اإلاٝفىد. ٘دؽ٢ُل اإلاّنى 
َ
 بُّجها لىالها إلا

ً
عخجلب ألٙاٌا  َو

ً
  ًىحبالخخلٞ الؽّشي، ألن اإلاّنى ًىحب ؼ٢ال

ً
ُا  لٍٙ

ً
ؼ٢ال

ٍٞ ؼّشّي.  ًإدي ئلى  خل

 وٜذ اهٝعم الؽ٣ل في الخ٢ٙحر البالغي الجشحاوي ِلى ٜعمحن:

 بُّجها.
ً
 ألاو٥: ؼ٣ل حضتي ًخّلٞ باإلاّنى الجضتي الزي ٌعخجلب لٍٙت

ض ِلُه الجشحاوي، أو هى مدىس 
ّ
 أ٠بر، هى الزي س٠

ً
الثاوي: ؼ٣ل ٠لي ًخّلٞ بٝمُت الّالٜت أو الخّالٞ بحن ألالٙاً لخيخج لىا ؼ٢ال

ت جم هٍٍشخه وج٢ٙحره، ال زي خّذد مٙهىم الٙفاخت مً خال٥ ِالٜت ال٣لمت بٕحرها مً ال٣لماث و٠زل٤ ٠ثحٌر مً الٝماًا اللٍٕى

ئهجاُصها مً خال٥ هزا الؽ٣ل البىاتي الفاوْ للمّنى. ومما ججذس ؤلاؼاسُة ئلُه أن البيُت الفاوّت للمّنى ِىذ الجشحاوي هي الجملت، 

 ًِ الا٠خما٥ في ولزل٤ اهفّب اهخماُمه ِلى هزه الجضةُت ا
ً
لتي ال لحر أن ج٣ىن في ِالٍٜت هي ألاخشي مْ حملٍت أو ُحَمٍل أخشي بدثا

 في ٜذستها ِلى الخىاـل 
ً
 البالٔت الّشبُت ِىذ خذود الُجَمل ولِغ الجملت الىاخذة ٘ٝي لِغ عجضا

ُ
ٗى اإلاّنى، وهىا ًفبذ ٜو

ِادة سظم بيُت الىق ًم خال٥ ما جدٝٝه مً اوسجاٍم  ٘الجشحاوي أسس ى ٜىاِذ الخدلُل واإلاىاولت وئ للىـى٥ ئلى وخذٍة ١لُت. 

 بىـٙها الؽ٣ل اإلاٝفىد في بُان اإلاّنى، ول٢جها وبُّت الىفىؿ الّشبُت، ٘البالٔت 
ً
 مىلٝت

ً
اللٕىي الٝاةم ِلى ئِىاء اللٕت ظلىت

ىاُِذها ووشاةٞ جدلُلها ِلى هفحن ِشبُحن هما الىق الٝشآوي والىق الؽّشي، و٠ال الىف  ٜ حن ٢ٌّعان وبُّت ج٢ٙحر جأظعذ

شاك وججذ ١ل  الىق الٝشآوي هق مخىُى مً خُث اإلاىلىِاث وألٔا خىاء والا٠خٙاء،٘  الٙشد الّشبي، و٠الهما ٜاةٌم ِلى الخىُى والٔا

، و٠زل٤ الىق  ، ختى أه٤ ال حعخىُْ أن ججضم بأن العىسة الٝشآهُت ًم٢ً خفُشها بىخذة مىلُى
ً
 راجُا

ً
حملٍت مىه أو آًت م٢خُٙت

اةٌم بزاجه، بل ئن بّن الىٝاد ال ًٍ ًِ آلاخش ٜو ؽّشي ٜاةٌم ِلى هزا الخٙشد والاوّضا٥ بحن أبُاجه الؽٍّشت، ٣٘ل بٍِذ ٜاةٌم معخٕ

 بزاتها.
ً
 مً ١ان ًّٙمل أن ٣ًىن البِذ وخذًة ٜاةمت

 لىبُّت الخ٢ٙحر في الخألُٚ، ٘مً ٔحر اإلام٢ً أن هجذ وٍش
ً
 في الخدلُل جخالٚ وبُّت بىاء ٣٘ان الخ٢ٙحر البالغي في الخدلُل جبّا

ً
ٝت

 
ً
٣اهذ ُمجمُل جفىساجه جذوس في خذود الجملت الىاخذة داخلُا  ٘  لهزه اإلاعألت،

ً
واوسجام الىق الّشبي، ولّلَّ الجشحاوي ١ان واُِا

 وِالٜتها مْ الجمل ألاخشي في خذود الا٠خٙاء اإلاّىىي.   

 

 املبحث الثالث

 العلة البالغية وأثرها في شعرية النص

ه الخأخحر أو جشجِب ألالٙاً  ُّٝ جٝىم الّلت البالُٔت بذوس مهم للٕاًت في حؽ٢ُل الىق بىٍشٝت مُّىت، جخد٢م الّلت بخٝذًم ما خ

 مً الّلل البالُٔت خاو٥ ًم خاللها جبًرش ـىسة الؽ٣ل الُجَملي 
ً
 ٠بحرا

ً
 في الىٙغ، وٜذ ـّىٚ الجشحاوي ِذدا

ً
بىٍشٝت ججّل لها أزشا

 ت.وهٍمه بىٍشٝت مُّى

 ما جشا٘ٞ الاظخٙهام، ًٝى٥ 
ً
 الؽ٤ والتردد، والتي ٔالبا

ُ
ت

َّ
 في الخدلُل ِل

ً
 بالٕت

ً
ومً أهم هزه الّلل التي أوالها الجشحاوي أهمُت

٘ان مىلْ ال٢الم ِلى أه٤ ئرا ٜلذ: ) أّ٘لَذ ؟ ( ٘بذأَث بالّٙل، ١ان  الجشحاوي: )) ومً أبحن ش يٍء في رل٤ الاظخٙهام بالهمضة 

هٙعه، و١ان ٔشُل٤َ ًم اظخٙهاِم٤ أن حّلم وحىده، وئرا ٜلذ: ) أ أهذ ّ٘لَذ؟ ( ٘بذأَث باالظم، ١ان الؽ٤ُّ في  الؽ٤ في الّٙل

ُد ُ٘ه ((   في حؽ٢ُل الجملت بهزا lviiiالٙاِل َمً هى؟ و١ان التردُّ
ً
ا  بيٍُى

ً
. ئن بيُت الاظخٙهام اإلاصحىبت بّلت الؽ٤ ٜذ ِملذ ِمال

 لعُاٜاث اإلاّنى الزي
ً
 إلاا جدش٠ه ِلت الؽ٤ في رل٤ التر٠ُب. الترجِب و٘ٝا

ً
 حّىُه ئًاه هزه البيُت وو٘ٝا

ئّن ؼذة اهخمام الجشحاوي وجش٠حزه ِلى مشاِاة الاظخّما٥ اإلاىاظب في جٝذًم الّٙل أو الاظم بىاًء ِلى ِلت الؽ٤ الحاـل في 

 ـابت اإلاّنى ِلى خعاب اإلاٝخض ى.الىٙغ مإؼٌش ِلى أهمُت مشاِاة الٙشوٛ في اإلاّاوي وما ًم٢ً أن جدذزه في الىق في ئ
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٘اللٕت حّمل ِملها في خلٞ أحىاٍء ؼٍّشٍت مٕاًشة ومىاظبت، وِذم مشاِاة أظبابها ًم٢ً أن ًإدي ئلى ٘عاد الىٍم )) ٘هزا ًم 

ٌّٟ وال ًخٙى ٘عاُد أخذهما في مىلْ آلاخش (( ، وال ٌؽ٤ُّ ُ٘ه ؼا ٌْ ٍت . ٘الٙٛش في الخّبحر خاـل، وحُٕحlixالٙٛش ال ًذّ٘ه دا٘ ر لٙ

 + الؽٍّشت. -----------م٣ان أخشي أو جٝذًم ٔحر مذسوٍط ًإدي ئلى ٘عاد الىٍم ومً زم لُاُ اإلاّنى. ٘مشاِاة الىٍم + 

 أخشي، ٠ما اظخيخج مً ِلت ؤلاه٣اس ِلت 
ً
 في جدلُله للّلل وجٙعحره لها ئلى أن ٌعخيخج ًم الّلت ِلت

ً
وسبما رهب الجشحاوي بُّذا

  الخىبُه لخٙعش ظبب وِلت
ً
ِل مصحىهت ؤلاه٣اس، جٝىم هزه الّلت الجذًذة ِلى ا٠خىاص الجملت لّذة اخخماالث ججّل مً الجملت ألـا

 أو بالُٔت ًبحن 
ً
ت  بّذ ئسظاةه ٜاِذة لٍٕى

ً
، وأِخٝذ أن هزه اظتراجُجُت  ٜشاةُت ٌّخمذها الجشحاوي دوما

ً
بالخىجش الزي ًجّلها مخخلٙت

٘ان الزي هى مدن مً خاللها مذي ٘اِلُت هزا ألاظلىب البال ٙهاَم في مثل هزا باإله٣اس،  ش الاظخ غي، )) واِلم أّها وئن ٠ّىا هّٙعِ

ْعَي بالجىاب، ئّما ألّهه ٜذ اّدعى الٝذسَة ِلى ٍّ٘ل ال ًٝذس ِلُ َُ َو شجذ ُْ ختى ًشحْ ئلى هٙعه ُ٘خجَل ٍو ٘ارا اإلاّنى: أّهه لُىدبه العام ه، 

٘ارا سوحْ جيّبه وِٗش الخىأ، زبذ ِلى دِىاه ُٜل له: ) ٘اّ٘ل ( ُ٘ٙطحه ر ُه، 
ُ
عخْفىُب ّ٘ل ل٤، وئّما ألّهه همَّ بأن ًّٙل ما ال ٌُ

ه..... (( 
ُ
 ال ًىحذ مثل

ً
 .lxوئّما ألّهه حّىَص وحّىَد أمشا

، وئهما هى جىبٌُه للعاْم واإلاخاوب ٠ما 
ً
 مباؼشا

ً
هى لِغ ئه٣اسا  ٘ ل العبب باإله٣اس، ألن اإلاّنى مخخلٚ،

ّ
ٜا٥ ئن الجشحاوي خُىما ِل

... ( ٘خشج ؤلاه٣اُس ئلى الخىبُه. ُْ  الجشحاوي: ) ٘ان الزي هى مدُن اإلاّنى لُىدبه العام

برهىه  خه ِلى ؤلازباث والبرهان، ولزل٤ هى بّذ ١ل جأـٍُل إلالمٍذ بالغٍي ما ًإ٠ذ هزا ٍو  لُثبذ ـذٛ هٍٍش
ً
ئن الجشحاوي ًدخاه دوما

ه مً خال٥ جدلٍُل ٜاةٍم ِلى اظخ٢ىاه ما جٝىم ِلُه الج
ُ
ذ هزا، ٘مما هى ًم هزا المشب ٜىل  مً مّاٍن مدخملت. )) وئر ٜذ ِ٘ش

ُ
ملت

ُه الخمثُ ُُ الُفّمِ مما ًّذُِه أخٌذ ٣ُ٘ىن رل٤ لئله٣اس، وئهما اإلاّنى ٘ ْمَي (، لِغ ئظما ُّ عمْ الفمَّ أو تهذي ال
ُ
ل حّالى: ) أ٘أهذ ح

ًُّ بهم أنهم ٌعمّىن، أو أنهم ُ
٥َ الزي ًٍ زَّ

َ
ج ًُ ْمَي، زم  والدؽبُه، وأن  ُّ ُْ الُفمَّ ويهذي ال عِم ٌُ هم، مجزلت مً ًشي أهه  َِ ٌعخىُْ ئظما

 َْ عم
ُ
 ٜذ أوجِذ أن ح

ً
ـا ٝا٥َ للىبي ـلى هللا ِلُه وظلم: ) أ أهذ خفى ًُ ؟ هى أن  ل: أحعمْ الفمَّ َٝ ًُ اإلاّنى في جٝذًم الاظم وأن لم 

هم، بمثابت مً ً َِ ه أهه ٌعخىُْ ئظما جَّل في ٌّىِ ؟ ( وأن ًُ . ((الُفمَّ ًُّ أهه ٜذ أوحي ٜذسًة ِلى ئظماُ الُفّمِ ُ
ٍlxi. 

ُْ الُفم (( ًدخمل ؤلاه٣اس مّنًى له، ل٢ً الجشحاوي ٜذ جيّبه ئلى الٙٛش بحن ؤلاه٣اس الزي ًٝىم ِلى  ْعِم
ُ
أهَذ ح ىله حّالى )) ٘أ ٘ٙيٜ 

 َُّ َخَخ
ُ
ًّ أو اإلا ىَجض وبحن الخىبُه الزي ًٝىم ِلى الٍ

ُ
ل/ اإلا ت اإلاّنى الىاْٜ/ اإلاَخَدفَّ ِت وسٍؤ س، وهزا الخٍٙشٞ ًىىلٞ مً ٜىا َخَفىَّ

ُ
ل أو اإلا

الجشحاوي الٝاةمت ِلى الثٝت اإلاىلٝت بٝذسة وئم٣اهُت اللٕت في مشاِاتها الٙشوٛ الذُٜٝت بحن مّنًى وآخش وبحن اظخّما٥ٍ لٕىٍي وآخش. 

 وهزا حىهش هٍٍشت الىٍم التي أساد ئزباَتها ومً خاللها ئزباث ؤلاعجاص الٝشآوي.

ٍٛ لِغ ُ٘ه جمثٌُل وحؽبٌُه، ول٢ً الىٍَم هىا ٜذ ِمل ِلى زم  ئوي أحذ أن الجشحاوي ًز٠ش الخمثَُل والدؽبَُه في وٍٜذ وم٣اٍن وظُا

فشَّح بالدؽبُه والخمثُل. وهىا  ألاظلىب وبالَٔخه أـبدذ ٠أنها حؽبٌُه وئن لم ًُ
َ
 خلٞ بِئٍت مؽابهٍت للخمثُل والدؽبُه، أي أّن حمالُت

ى٥ أن ذ الؽٍّشت، هي ما ًجّل الىفىؿ بىىِحها اإلاجاٍصت والحُُٝٝت حعمى ئلى مفاٗ الىفىؿ  أِىد وٜأ ِ
ّ
٢٘شَة الىٍم هي مىل

 ِالُت ألادبُت.

 

 املبحث الرابع

 شعرية املجاز

اح مً اظخّما٥ٍ مٕاًش وما ُ٘ه مً جىجٍش ًيؽأ ًِ ئواٛل الّالٜت  لّل اإلاجاص ًمثل أٜىي أؼ٣ا٥ الؽٍّشت إلاا ًدمل في بىِخه مً اهٍض

بحن الذا٥ واإلاذلى٥، لزا وحذها أن الجشحاوي ٜذ اخخٙى به وأٜعامه، ١ىهه ًدمل في وُاجه اخخال٘حن، ألاو٥: أهه ٌعخّمل ألالٙاً 

ّلي مً   في ٔحر ما ولّذ له، والثاوي: أن ٘شادة هزا الاظخّما٥ جيبْ مً حىدة الىٍم. ٘ما صلىا هذوس في داةشة ًد٢مها الىٍم وَُ

 ُ٘ه ش يء مً الّمىمُت في أ٘ملُت وأبلُٕت اإلاجاص ِلى 
ً
ً هٝل ٜىال ذ هٝل الجشحاوي ِمَّ ُٜمت ما ًيخٍم مً ١لماث وُحَمل. ٜو

ُْ ِلى أن ال٢ىاًت ، وأن  الحُٝٝت، )) وٜذ أحمْ الجمُ
ً
 و٘مال

ً
ُْ مً الخفٍشذ، وأن لالظخّاسة مٍضت أبلٖ مً ؤلا٘فاح، والخٍّشن أوٜ

ُٖ مً الحُٝٝت ((  أبل
ً
. ٘ٙي الىق جمُحٌز بحن هىِحن مً ال٢الم، أولهما: ال٢الم اإلابني ِلى الحُٝٝت، وآلاخش اإلاجاص. وبُجهما  lxiiاإلاجاَص أبذا

 مً خُث ألابلُٕت في ٜىله: ) وأن اإلاجاَص 
ٌ
ُل الىجاد، وهى حمُّ مٙاللت ارا ٜلَذ: ) هى وٍى ُٖ مً الحُٝٝت ( ًٝى٥ الجشحاوي: ))٘   أبل

ً
أبذا

 ال ج٣ىن ئر
ٌ
ت  ( ١ان ل٢الم٤ مضٍَّ

ً
ا الشماد ( ١ان أبهى إلاّىاٟ، وأهبل مً أن جذُ ال٢ىاًت وجفشح بالزي جٍشذ... وئرا ٜلذ: ) سأًُذ أظذا
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 وألاظُذ ظىاء، هى في مّنى الصج
ً
 ٜلَذ: سأًُذ سحال

ً
اِت وفي ٜىة الٝلب وؼذة البىؾ وأؼباه رل٤، وئرا ٜلَذ: بلٕني أه٤ جٝذم ِسْحال

َْ ًم ـٍشِده.... (( ُش أخشي.. ١ان أوٜ هل lxiiiوجإّخِ  ٘ ُٖ مً الحُٝٝت، . ولم ًز٠ش الجشحاوي الدؽبُه مْ ألامثلت التي جبحن أن اإلاجاص أبل

 مً الاظخّاسة وال٢
ً
 آخش ًم أوحه الحُٝٝت ألهه ال ًٝىم ٌّخٝذ الجشحاوي أن الدؽبَُه أٜلُّ مجزلت

ً
ُل وحها ىاًت واإلاجاص؟ هل الدؽبُه ًمّثِ

ِلى الاّدِاء وؼّذة اإلاماصحت والخخُُل ٠ما في الاظخّاسة؟ بل الدؽبُه ٌّمذ ئلى خلٞ ـىسجحن مخٝابلخحن ًٙفل بُجهما ٘اـٌل بحن 

ُٖ مً الحُٝٝت (( الحُٝٝت والخُا٥، ُ٘بٝى الدؽبُه في خذود الّٝلي اإلالمىط. ئال أن الجش   أبل
ً
حاوي ال ًىمئّن للٝى٥ )) أن اإلاجاص أبذا

ز للمجاص وهى ما ًٝىم به الىٍُم، ًٝى٥: )) وهٝىْ ِلى رل٤ ختى ال ًخالَج  ىا ألن الّبرة لذًه لِغ في اإلاجاص، وئهما في الاظخّما٥ اإلاخمّحِ

ىا العبَب في رل ًُ أهُٙعىا جماَم الع٣ىن، ئرا ِ٘ش اّهما حع٢ ُذ ؼ٤ٌّ ُ٘ه،٘  ًْ هٍش ِهُم ِّىا َم ْٙ  َوِلَم ١ان ٠زل٤، وهُأها له ِباسًة ُج
َ
ت

َّ
٤ والّل

ُٛ بحن اإلاجاص والحُٝٝت ئن ١اهذ داةشة ألابلُٕت lxivئ٘هاَمه (( ٢ُٚ ًخم رل٤؟ وما الٙش  ٘ . ٘ان لم ج٢ً الّبرُة في اإلاجاص بل في الىٍم،

 
َ
: )) اِلم أن ظبُل

ً
 ومّلال

ً
 التي جثبتها لهزه ألاحىاطحّىد ئلى الىٍم؟ ًٝى٥ الجشحاوي مٙعشا

ُ
ت  أن حّلَم أن لِعذ اإلاضٍَّ

ً
ِلى  ٤lxv أوال

اهشه، واإلابالٕت التي جّذعي لها في أهٙغ اإلاّاوي التي ًٝفذ اإلاخ٣لُم ئلحها بخبِره، ول٢جها في وٍشٞ ئزباجه لها  ٌ  ال٢الم اإلاتروٟ ِلى

اها (( ًّ ِشه ئ  . ٘لِعذ اإلاٍضت جخأحى مً اإلابالٕت والاّدِاء أو lxviوجٍٝش
ً
ذ بل جأحي ًم وٍشٞ ؤلازباث، الىٍشٝت التي ُجيخج ؼ٢ال جٟش الخفٍش

ا ٠ّىَِذ ًِ اإلاّنى صد
ّ
ذ (، أه٤ إلا ُٖ مً الخفٍش ، )) جٙعحُر هزا: أن لِغ اإلاّنى ئرا ٜلىا: ) ئن ال٢ىاًت أبل

ً
 مخخلٙا

ً
 مخمحزا

ً
َث في مخٙشدا

َٖ وآ٠َذ وأؼذَّ ( حر اإلاثبذ، ألن اإلاثبذ هى اإلاّنى ٜبل دخىله في الىٍم، lxvii(راجه، بل اإلاّنى أه٤ صدث في ئزباِجه، ٘جّلخه أبل . ٘اإلزباثٔ 

ُْ بها، وأن  التي ال جضا٥ حعم
َ
ِت واإلابالٕت َذ م٣اَن هزه اإلاضٍَّ ذ ِ٘ش  ٜ ها في وؤلازباُث هى الىٍشٝت التي ًخم بها ِشُك هزا اإلاّنى. )) وئر

 ((ؤلازباث دون اإلاثبذ، ٘اّن لها في ١ل واخٍذ مً هزه ألاحىاط ظبب
ً
ت

ّ
 وِل

ً
 .lxviiiا

 ال ج٣ىن 
ٌ
 ٘ان العبب في أن ١ان لئلزباث بها مٍضت

ُ
اهشِها: )) أما ال٢ىاًت ُٖ مًٌ  ت ١ىن هزه ألاحىاط أبل

ّ
ًبذأ الجشحاوي بخىلُذ ِل

ُٖ في الّذِىي مً أن ججيَئ ئلحها ا  بالخفٍشذ..... أن ئزباَث الفٙت بازباث دلُِلها، وئًجاَبها بما هى ؼاهٌذ في وحىِدها آ٠ذ وأبل ٘خثبته

)) ...ٗ ها ئال وألامُش ٌاهٌش مّشو
َ
، ورل٤ أه٤ ال جّذعي ؼاهَذ الفٙت ودلُل

ً
ال ْٙ ُٔ  

ً
. ئن ما جم ر٠شه في الىق ٌعخىحب lxixه٢زا ظارحا

 ِلى مّنى " أبلٖ" هل هي حمالُت أم 
َ

ُٖ مً الحُٝٝت ( وأن هخّّشٗ  أبل
ً
َٚ ِىذ الٝى٥ الزي ًز٠شه الجشحاوي ) اإلاجاص أبذا مّىا أن هٝ

 ئ٘ها
ً
 لِعذ أٜل بالٔت

َ
 ًم٢ىىا ًم الٝى٥: بأن الحُٝٝت

ً
ىاء دوٍس للىٍم في حّل الىفىؿ مخخلٙت ت؟ ئن ما جم جىلُُده مً ِئ ُّ م

 هىا حّني آ٠ُذ للمّنى، أي بمّنى أن اإلاجاَص أ٠ثر ٜذسًة ِلى ؤلابآل مً الحُٝٝت، ٘الجشحاوي ال ٌّىي اإلاجاَص 
ُ
األبلُٕت  مً اإلاجاص،٘ 

ً
ُٜمت

 أِلى م
ً
 مً خُث الىٌُٙت ؤلابذاُِت وؤلا٘هامُت ِلى الحُٝٝت، وهىا بالُٔت

ً
ت  وأولٍى

ً
، بل ٌّىُه أ٘ملُت

ً
ً الحُٝٝت ل٣ىهه مجاصا

ُت ِلى   ٜشآهُت جٝىم ِلى جٝذًم الىٌُٙت ؤلا٘هام
ٌ
 بمٙهىم الجشحاوي بالٔت

َ
ًم٢ً جأؼحر ٜمُت مهمت ِىذ الجشحاوي وهي أن البالٔت

 في مفىٙاجه سحب مٙاهُمه البالُٔت الٝشآهُت ِلى الىق الؽّشي، أي أهه خاو٥  الىٌُٙت الجمالُت، وٜذ خاو٥ الجشحاوي
ً
حاهذا

مىا أن ألابلُٕت الجشحاهُت حّني ألا٠ثر ٜذسًة ِلى ؤلابآل وؤلا٘هام وال 
ّ
 ٜشآهُت. ول٢ً ختى لى ظل

ً
حٕلُب وئلباط الىق الؽّشي بالٔت

ُت أن جخأّظَغ ٌّني بها " البالٔت " ٘ان هزه ألابلُٕت ؤلا٘هامُت ال جأح ي ئال ًم البالٔت ) الجما٥ ( ألهه اؼتره لهزه ألابلُٕت ؤلا٘هام

 وال 
ٌ
ٝت وؤلازباث الزي هى الىٍم، ٘ال ٣ًىن ئبآل ٜاث وٜذساث اللٕت في الخّبحر مً خال٥ الىٍش ِلى الجما٥ البالغي واظدىٙاس وا

 ئال مً خال٥ الىٍم، لزل٤ هى خحن جدذر ًِ ظبب وِلت ١ىن 
ٌ
َْ ظبب رل٤ ئلى ))  ج٣ىن أبلُٕت ذ أسح ال٢ىاًت أبلٖ مً الخفٍش

ٙال ( ُٔ  
ً
ُٖ في الذِىي مً أن ججيء ئلحها ٘خثبتها ه٢زا ظارحا ( ئزباث الفٙت بازباث دلُلها وئًجاَبها بما هى ؼاهٌذ في وحىدها آ٠ُذ وأبل

ل ًم وهىا جخدٝٞ ُٜمت ال٢ىاًت ًم خال٥ الىٍشٝت التي ُجثبُذ بها، أي مً خال٥ الىٍم، ألن الىٍ م هىا هى ظبب الاّدِاء اإلاخَدفَّ

ها ئال وألامُش ٌاهٌش مّشوٗ ((.
َ
 ال٢ىاًت، ٠ما ًٝى٥: )) ورل٤ أه٤ ال جّذعي ؼاهَذ الفٙت ودلُل

عبب ما  ت بعبب مً الىٍم، )) وأما الاظخّاسة٘   ِىه في ال٢ىاًت في وحىب الٙمل لها واإلاضٍّ
ً
أما في الاظخّاسة ٘لم ٢ًً ألامُش مخخلٙا

ا جشي لها   " ٠ىذ ٜذ جلىَٙذ إلاا أسدث ئزباجه له مً ٘شه الصجاِت، ختى حّلَته
ً
را ٜلذ: " سأًذ أظذا مً اإلاٍضت والٙخامت أه٤ ئ

ها ئزباَث الص يء ًترجح   ١األظذ " ٠ىذ ٜذ أزبتَّ
ً
١الص يء الزي ًجب له الثبىث والحفى٥.... وئرا ـّشخذ بالدؽبُه ٘ٝلذ: " سأًُذ سحال

 .lxxن، ولم ٢ًً مً خذًث الىحىب في ش يء ((بحن أن ٣ًىن وبحن أن ال ٣ًى 

فشَّح به في ٜىل٤ " 
ُ
 " وبحن الدؽبُه اإلا

ً
ٌٛ بحن ٜىل٤ " سأًُذ أظذا ٘ٙي الاظخّاسة ًجّل الجشحاوي ظبب ألابلُٕت هي وٍشٝت الٝى٥ ٘ٙش

 ١األظذ "، وهىا ًترّجح اإلاّنى في الدؽبُه بحن أن ٣ًىن أو ال ٣ًىن ًم خُث الىحىب، ُ٘ٝىم
ً
اإلاّنى ِلى الاخخمالُت  سأًُذ سحال
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 ِما في بيُت وجش٠ُب الاظخّاسة 
ً
ٙت الٝىُّت والثبىث، ٘مال ت والخٙاوث وِذم الثبىث، بِىما في الاظخّاسة ٢ًدعب اإلاّنى ـ ُّ والٍى

.
ً
عاِا

ّ
 واح

ً
 مً اٜخفاٍد لٕىي ًجّل اإلاّنى أ٠ثَر ج٢ثُٙا

َٟ جٝذم أما الخمثُل ٣٘ان خ٢ُمه خ٢َم الاظخّاسة ٠ما رهب الجشحاوي )) وخ٢ ُم الخمثُل خ٢ُم الاظخّاسة ظىاًء، ٘اه٤ ئرا ٜلذ: " أسا

َٖ ال مدالت مً أن ججَشي ِلى الٍاهش، ر  والتردد، ١ان أبل ُْ مّها بالخدحُّ ٝىَ ًُ ٘أوحبَذ له الفىسَة التي  ُش أخشي "....   وجإّخِ
ً
٘خٝى٥:  سحال

، ٘أهذ ٠مً ًٝى٥: أخشج وال أخشُج، ُ٘ٝذم سح ُش أخشي ((ٜذ حّلَذ جتردد في أمٟش إّخِ  ٍو
ً
 .lxxiال

ُٛ مْ الخمثُل ا  ئن ما ُٜل ًِ الاظخّاسة ًفُذ فُبه  مً مؽذودًتها ٍو
ً
 ؼِئا

َ
ُذ الجملت ِٝ ٙ ًُ ألن جٟش ؤلازباث والزهاب ئلى الخفٍشذ 

 ببّن الترهل الزي جدىاٜق مّه ٠مُت اإلاّنى وأبلُُٕخه وجأ٠ُُذه.

اظخّما٥ ال٢ىاًت والاظخّاسة واإلاجاص والخمثُل ٘ٝي، ئهما ٣ًىن أِخٝذ أن مُّاس الحُٝٝت واإلاجاص ِىذ الجشحاوي ال ٣ًىن ب

 الىٍم والىٍشٝت 
ُ
َُ ٘حها لىابي باالظخّما٥ اإلاخمحز للٕت، ٣٘ىن الاظخّاسة مىحىدًة في ال٢الم ال ٌّني رل٤ جدٝٞ اإلاجاص ئن لم جشا

، ولزل٤ ٘ان الجشحاوي خحن ًخدذر ًِ اإلاجاص ا
ً
 ومجاصا

ً
زِبذ، لبالغي ًخدذر ًِ االتي ججّل مً ال٢الم بلُٕا

ُ
لىٍشٝت التي بها أ

 مً خُث الُٝمت البالُٔت ئرا سوعي ٘حه ولزل٤
ً
الىٍم، ٘اإلاهم ِىذ الجشحاوي لِغ  اًم٢ً الٝى٥ أن الحُٝٝت ًم٢ً أن ج٣ىن مجاصا

اإلاجاُص بُّىه وئهما بالٔت اإلاجاص، ٘الٝفُذ مً ٠الِمه البالٔت والىٍشٝت، وهىا ًم٢ً الٝى٥ أن ١ل أظالُب البالٔت ًم٢ً أن جدعاوي 

جاصاث ألنها في الُٝمت الجمالُت وؤلا٘هامُت ِىذ الجشحاوي، ُ٘م٢ً للخٝذًم والخأخحر والحزٗ والٙفل والىـل أن ج٣ىن مً اإلا

 اهدشا٘اٌث ًِ اللٕت اإلاُّاٍست.

ىله حّالى )) واؼخّل الشأُط ؼِبا (( ئر بّحن الجشحاوي أزش ؤلاظىاِد في الّٙل في حّل  lxxiiومً الاظخّاساث اإلاؽهىسة في هزا البابٜ 

ر ؤلاظىاد واخخلٙذ الىٍشٝت، ٘هى ً ه لى حٕحَّ
ُ
 الاظخّاسة جدمل مً الشوِت والحعً والٙخامت ما ال جدمل

ُ
ىٙي أن ٣ًىن الؽٗش

ت  ها مً الحعً والشوِت وئن اخخلٙذ الىٍشٝت، ٘خى٘ش مفىلحاث مشاد٘ت للؽٍّش
ُ
لالظخّاسة راتها، ئر لى ١ان رل٤ ٠زل٤، لبٝي خال

لذ بها الاظخّاسة ولِغ ؼِئ
ّ
ٌْ مً الىٍشٝت التي حؽ٣ ت في هزه الاظخّاسة هاب  آخش، )) مثل الٙخامت والشوِت والحعً والؽٗش واإلاضٍّ

ً
ا

ه، ِ
ُّ ىله حّالى: " واؼخّل الشأط ؼِبا " لم ًٍضذوا ُ٘ه ِلى ر٠ش الاظخّاسة، ولم  ومً دُٜٞ رل٤ وخٙ  ٜ أه٤ جشي الىاط ئرا ر٠شوا

 ظىاها.... ولِغ ألامُش ِلى رل٤ وال هزا الؽٗش الٍُّم وال هزه اإلاٍضت الجلُلت، 
ً
ت مىحبا  ئلحها، ولم ًشوا للمضٍّ

ً
ًيعبىا الؽٗش ئال

الجشحاوي ًجشد الاظخّاسة مً اإلاٍضت والٙمل lxxiiiي جذخل ِلى الىٙىط ِىذ هزا ال٢الم إلاجشد الاظخّاسة ((وهزه الشوِت الت  ٘ .

ىٙي أن ٣ًىن رل٤ إلاجشد الاظخّاسة، بل هى ؤلاظىاد الٍٙشذ الزي ألٙى هزه الجمالُت والشوِت التي َجذخُل ِلى الىٙىط  والشوِت، ٍو

 
ً
ال ِ

ّ
عىُذ الُّٙل ُ٘ه ئلى الص يء، وهى إلاا هى مً ظببه، لخيخج الذهؽت مً هزا ؤلاظىاد، ًٝى٥ مّل : )) ول٢ً ألن ُظِل٤َ بال٢الم وٍشٞ ما ٌُ

 ئلى رل٤ ألا 
َ
 أّن رل٤ ؤلاظىاَد وجل٤ اليعبت

ً
ىا ِ

ِّ  بّذه، مب
ً
إحى بالزي الُّٙل له في اإلاّنى مىفىبا ْعَىُذ ئلُه، ٍو ٌُ ُْ به ما  و٥، ئهما ١ان ُ٘حْرَ٘

 مً أحل هزا الثاوي، وإلاا بِىه 
ً
وبِىه مً الاجفا٥ واإلاالبعت.... أن جذُ هزا الىٍشٞ ُ٘ه وجأخز اللَٙ ٘دعىذه ئلى الؽِب ـٍشدا

ًَ وجل٤ الٙخامت؟ وهل جشي الشوِت التي ٠ىذ  ٘خٝى٥: " اؼخّل ؼِب الشأط " أو " الؽُِب في الشأط " زم جىٍش هل ججذ رل٤ الحع

 .lxxivجشاها؟ ((

 ول٢ً  ئن الجشحاوي بهزا الخدلُل ًفشّح أن ال ُٜمت
ً
لالظخّاسة بزاتها، ٘ٙي ٤ِّ٘ الاظخّاسة وحُٕحر ؤلاظىاد بُٝذ الاظخّاسة ٜاةمت

 ًِ اه٢ماػ اإلاّنى 
ً
الزي اخخٙى مجها الحعً والجما٥ والشوِت والٙخامت، التي هي ما ًجّل الىق ًفِب مخلُٝه بالذهؽت، ٘مال

فشِّح: )) ٘ان ٜلذ: ٘ما العبُب  لي ٠ما ًُ في أن ١ان " اؼخّل " ئرا اظخّحر للؽِب ِلى هزا الىحه ١ان له  ًِ الخّبحر ًِ اإلاّنى ألـا

ِت مً الىحه آلاخش هزه البِىىهت؟ ٘اّن العبَب أّهه ًُٙذ = مْ إلاّان العِب في الشأط الزي هى أـل اإلاّنى  = الٙمل؟ َوِلَم بان باإلاضٍَّ

مَّ حملَخه َِ ه و َٞ مىه ئال ما الؽمى٥ وأّهه ٜذ ؼاُ ُ٘ه، وأخز مً هىاخُه، وأهه ٜذ اظخٕٜش َٞ مً العىاد ش يء، أو لم ًب ، ختى لم ًب

 خُيئٍز أ٠ثَر مً ٌهىسه ُ٘ه ِلى الجملت ((
ُ
َّخذَّ به. وهزا ما ال ٣ًىن ئرا ُٜل: اؼخّل ؼُِب الشأِط.... بل ال ًىحُب اللَٙ ٌُ ئن  .lxxvال 

ُٙت الىٍم في هزا الؽ٣ل أٔىذ الىق بمّنى الؽمى٥، الزي لم حعخىْ الاظخّاسُة وخذه ـل بحن ا أن جىَ٘شه لىال ؤلاظىاد الحاٌو

 مً  الّٙل وبحن ما هى لِغ له.
ٌ
ئن هزا الىُى مً الاظخّاسة ًم٢ً حعمُُخه باالظخّاسة اإلاترا٠بت، بمّنى أن الاظخّاسة هىا مش٠بت

ّىي الؽمى٥، أو ًمىْ مً مّنى ا ِذ٥َ ًِ رل٤ ألن هزا ؤلاظىاد ال ٌُ ُِ لؽمى٥ الزي أمٍشً، ٘دحن اظخّحر الّٙل اؼخّل للؽِب 
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 واخذة ِلى 
ً
ت، ٣٘اهذ الاظخّاسة مترا٠بت ُّ ظىذ الُّٙل ئلى ما هى ٔحُره في الى

ُ
ِذ٥َ ًِ هزا ؤلاظىاد ئلى ئظىاٍد آخش ٘أ ُِ ًشاد، لزل٤ 

 بالىاٜت الخّبحًرت التي جبدث ِجها الىفىؿ اإلاخٙشدة.
ً
 ألاخشي، وهزا ما حّل الىق م٢خجزا

ذ   بالىُى العابٞ، وهى أن ٌّمذ الؽاِش ئلى حمْ اظخّاساٍث مترا٘ذة ج٘ش
ً
 وؼبحها

ً
 آخش ًم الاظخّاسة م٢مال

ً
ِا إؼش لىا الجشحاوي هى ٍو

ّىي الؽ٣ل الاظخّاسي ـٙت ال٢ما٥ والا٠خما٥، ًٝى٥: )) ومما هى أـٌل في ؼٗش الاظخّاسة، أن  ئخذاها ألاخشي، وهزا الخّذد ٌُ

ه ٜى٥ُ امشب جشي الؽاِش ٜذ حمْ بح
ُ
ٍشذ، مثال ًُ َبَه ُ٘ما  ِخمَّ اإلاّنى والؽَّ ًُ  ئلى ئلحاٛ الؽ٣ل بالؽ٣ل، وأن 

ً
ن ِذة اظخّاساث، ٜفذا

 الِٝغ:

 وهاء ب٣ل٣ِل                          
ً
 أعجاصا

َ
ا جمىى بفلبه     وأسدٗ

ّ
 ٘ٝلذ له إلا

 ٜذ أس 
ً
 ٜذ جمىى به، زّنى رل٤ ٘جّل له أعجاصا

ً
با

ْ
ل ـُ ا حّل للُل 

ّ
اظخىفى له إلا  ٘ ذ هاء به،  ٜ

ً
َث ٘جّل له ١ل٢ال

ّ
َب، وزل

ْ
ل  بها الفُّ

َ
دٗ

ْشك الَج  ُِ ه في  ْ٘ البفَش ومذَّ ه، وئرا س ِٙ ّذاَمه، وئرا هٍش ئلى خل
ُ
ٍشٜ   أس١ان الصخق، وساعى ما ًشاه الىاٌُش ًم ظىاده، ئرا ه

َ
ىِّ حملت

))lxxvi. 

 الؽٗش وأن جفَل ئلى هىا أـٌل حذًٌذ في ؼٗش الاظخّاسة خعب الجشحاوي، وؼٗش الاظخّاس 
َ
ت ة مّىاه أن حعخىفَي الاظخّاسُة ٜمَّ

 ئلى أن ًخدٝٞ اإلابخػى مً 
ً
 ٜفذا

ً
أِلى سجبت في البالٔت خحن حعخ٢مل أس١ان الفىسة بخّذد الاظخّاساث التي ٢ًمل بُّمها بّما

 
ً
ًم الفلب والشدٗ وال٣ل٣ل، وهىا  الاظخّاسة، ٘دحن حمْ امشؤ الِٝغ هزه الاظخّاساث الثالر أِىى اللَُل ـىسَة ؤلاوعاِن ١املت

ِر ِىه. بَّ َّ
ُ
 جخجلى ُٜمت الاظخّاسة البالُٔت مً خُث ٜذستها ِلى ئجمام اإلاّنى واظدُٙاء حملت أس١ان اإلاّنى اإلا

اها جخمحز بالٕشابت بدعب حّبحر الجشحاوي في ألابُاث اإلاؽهىسة: ًّ  ئ
ً
ىلُّ ِلُىا ؤلاظىاُد مشًة أخشي في هٍم الاظخّاسة حاِال       وٍُ

 وإلاا ٜمِىا مً منى ١ل خاحٍت        ومّسح باألس١ان مً هى ماسُح                              

ىا    ولم ًىٍش الٕادي الزي هى ساةُذ                           
ُ
 وُؼّذث ِلى ُخْذِب اإلاهاسي سخال

 الذ بأِىاٛ اإلاىّيِ ألاباوُذ أخزها بأوشاٗ ألاخادًث بُيىا         وظ                             

 ظالذ ِلُه ؼّاب الحي خحن دِا    أهفاَسه بىحىٍه ١الذهاهحرِ            وٜى٥ الؽاِش:      

َٚ في خفىـٍُت أ٘ادها،  ًّ الذٜت واللى  في ٜىله: " وظالذ بأِىاٛ اإلاىي ألاباوُذ " ِلى هزه الجملت... ول٢
ُ
ًٝى٥: )) ولِعذ الٕشابت

 
ً
٘ٝا٥: " بأِىاٛ اإلاىي " ولم ًٝل: " باإلاىّي "، ولى بأن حّل " ظا٥َ " ّ٘ال َٛ في الَبْحن،  ىا اُه بالباء، بأن أدخَل ألِا ذَّ َِ مَّ 

ُ
 لؤلباوذ، ز

 في البِذ آلاخش، لِغ في مىلٞ مّنى ظا٥ ول٢ً في حّذًخه بّلى 
ُ
. و٠زل٤ الٕشابت

ً
ٜا٥: " ظالذ اإلاىيُّ في ألاباوذ " لم ٢ًً ؼِئا

 
ً
ًُ وهزا اإلاىلْ ًذٛ ال٢الُم ُ٘ه (( والباء، وبأن حّله ّ٘ال  .lxxviiلٝىله: " ؼّاب الحي " ولىال هزه ألامىس ١لها لم ٢ًً هزا الُحْع

وٜذ وسدث هزه ألابُاث في ِذد ًم ٠خب الىٝذ التي ال جٝٚ مجها مىٜٚ الجشحاوي، ئال أنها لم جخّمٞ ولم جخدعغ مىاوً 

ً اإلاّنى الٍاهش واإلايسجم مْ اللَٙ دون حّمًٝ ٘ابً ٜخِبت سأي ٘حها الؽٍّشت ُ٘ه ألن ٜشاءاتهم احعمذ بالٙىُٜت التي جبدث ِ

ه وخال، ٘ارا أهذ ٘دؽخه لم ججذ هىاٟ ٘اةذًة في اإلاّنى (
ُ
 ) لمشٍب مً الؽّش َخُعً لٍٙ

ً
  lxxviiiمثاال

ً
ز٠شها ٜذامت بً حّٙش مثاال ٍو

ُ٘فٙها بأنها ) ًم الؽّش الحعً الزي ًلى أما الباٜالوي  lxxixلؤلؼّاس اإلاخممىت وّىث اللَٙ ) وئن خلذ ًم ظاةش وّىث الؽّش (

ىاةُذه (  ٘ ه، وجٝل
ُ
ها ًم اإلاّنى والٙاةذة، ل٢ً الجشحاوي lxxxلٍٙ م خلّىِ ، ٘الىٝاد الثالزت مجمّىن ِلى حما٥ ألٙاً ألابُاث ٔس

ل رل٤ بىٍشٞ جدلُل الاظخّاساث ودالالث  lxxxiبٝشاءجه الخدلُلُت ) الٙاخفت (
ّ
ألالٙاً وما أخاه باظخدعان الٝذامى لؤللٙاً وِل

ش ألابُاث إلاىاظ٤ الحج والخشوج مً ٘شولها بخمعُذ ألاس١ان داللت ِلى وىاٗ الىداُ و )دلُل  جىخُه وجىمئ ئلُه والخذسج في جفٍى

ئن مفىلح " الٕشابت " مهم في الخّبحر البالغي وله دالالٌث ِذًذة مجها الؽٍّشت والجما٥  .lxxxiiاإلاعحر الزي هى مٝفىده مً الؽّش (

الخمحز، وهزا اإلافىلح ًشادٗ مفىلحاٍث ٠ثحرًة ِىذ الجشحاوي ٌعخّملها للخّبحر ًِ ئعجابه باالظخّما٥ اإلإاًش والذُٜٞ والخٙشد و 

ُٞ والىـٚ واللىٚ في خفىـُت  –خعب وـٚ الجشحاوي  –واللىُٚ للٕت، والٕشابت هىا هاحمت  ًِ الاظخّما٥ الذٜ

ىاٛ اإلاى  أِل
ً
 لؤلِىاٛ ولِغ للمىي، و٠زل٤ البِذ اظخّما٥ الّٙل " ظا٥ " بأن حّله ّ٘ال

ً
ّيِ وأن ِذاه بالباء وحّل الَّٙل ّ٘ال

 آلاخش، ولىال هزا الاظخّما٥ إلاا ١ان للحعً م٣ان وللجما٥ ٌهىس.

 جأحي مً الىٍشٝت والؽ٣ل 
ً
 أن الُٝمت الؽٍّشت والبالُٔت لالظخّاسة واإلاجاص ِمىما

ً
والىٍم وؤلاظىاد الزي ج٣ىن ِلُه أـبذ واضحا

هزا ًدُلىا ئلى حعاؤ٥: هزه اإلا  هي التي جفىْ اإلاجاص؟ ٘اإلاجاص أـله الحُٝٝت، باخث، ل٢ً ئن ١ان رل٤ ٠زل٤٘ 
ُ
ألِعذ الحُٝٝت
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 جخجلى ٘حها سوِت الىٍم وخالوُجه، ٢ُ٘ٚ ًم٢ً للمجاص أن ٣ًىن أبلٖ مً الحُٝٝت
ً
 أًما

ُ
؟ ٘ان ١اهذ الٝمُت ٜمُت هٍٍم ٘الحُٝٝت

 ِلى الاخخمالُت والخذُا ٘مذاُس ألامِش في البالٔت ِلى ما 
ً
ُت ًخدٝٞ في هزه الىفىؿ مً اإلابالٕت والحعً والٕشابت، وأن ج٣ىن مبي

؟
ً
 واإلاشاؤت، ٘هل ًم٢ً للبالٔت أن ج٣ىن خذاِا

ُٙت البالٔت  ئن أسدها أن هجُب ًِ هزا الدعاؤ٥، ّ٘لُىا أن هىضح الٕاًت الشةِعت أو الىٌُٙت الشةِعت للبالٔت، ٘هل ١اهذ ٌو

 ب
ً
 بدخت؟ أم أنها حمّذ بحن الىٌُٙخحن؟ئبالُٔت

ً
 دخت، أم حمالُت

اللٕت بىبُّتها خادِت، أي أن لها الٝذسة   ٘ م، ٌُ مبنٌي ِلى ؤلايهام والخىهُّ ٌُ ٘ني/ حمالي، أي هى خذا ئن مّنى الخذاُ هىا هى خذا

 وجممش ِى٤ أؼُاًء، وهزا ٣ًىن بدعب وٍشٝت الدؽ٢ُل والبىاء إلاٙشداتها.
ً
 ِلى أن جٍش٤ ؼِئا

ل في جشظُخ ن الشاسخ في رهىُت الّٝل الّشبي البالُٔت أن الئ ها هفان: الىق الؽّشي ) العابٞ في الىحىد ( وألـا بالٔت ًدىاِص

اهَُم وٜىاَِذ البالٔت خحر  َل ٙم ل (، و٠الهما جمثَّ ىاِذ البالٔت، والىق الٝشآوي ) اإلادا١ي واإلاخٙٛى ِلى الىق ألـا مٙاهُم ٜو

داو٥ اظدىٙاس واٜاث اللٕت جمثُل، ل٢ً الٙاٛس بُجهم ٍٛ مخخلٙت ٍو ٚ الٙىىن الجمالُت بىش
ّ
ىٌ ا أن الىق الؽّشي ًخالِب ٍو

.
ً
ُٙت ؤلا٘هام جالُت  الجمالُت لُفل ئلى ؤلامخاُ والجما٥، زم جأحي ٌو

ٚ البالٔت لٕاًت ؤلا٘هام دون هذس الجاهب الجمالي للىق وألاظلىب، مْ رل٤ حاء مخٜٙى
ّ
 ِلى الىق أما الىق الٝشآوي ٣٘ان ًىٌ

ً
ا

 الؽّشي.

٘هزا أمٌش وبُعيٌّ ألن الٝشآن ال٢ٍشم حّل ؤلا٘هاَم ٔاًخه ألاولى  ُٙت ؤاًت ؤلا٘هام،  أن ًخٙٛى الىق الٝشآوي ِلى الىق الؽّشي في ٌو

ُ  ًِ ٔاًت الًٙ. ول٢ً أن ًخٙٛى الىق الٝشآوي ِلى الىق الؽّشي في ٌو
ً
 جالُت

ً
ٙت وألاظاط، والىق الؽّشي حّل ؤلا٘هاَم هدُجت

اًَخه ألاولى، في خحن ١ان ؤلامخُا في   ٔ َُ الجما٥ وؤلامخاُ ٘هزا أمٌش ًثحر العجب، ألن الىق الؽّشي سّخَش ١ل ئم٣اهاجه لُجّل ؤلامخا

، وهزا مً عجُب الٝشآن ال٢ٍشم.
ً
           الىق الٝشآوي جالُا

        

 النتائج  

ل ئلى هخاةج ٠ثحرة ظىّ ـّ  مذ ئلى ئًجاص بّمها:ًم٢ً الٝى٥ أن البدث جى

 ئن مّنى ألابلُٕت لم ًٝخفش ِلى اإلاٙهىم الجمالي أي البالغي، بل ١ان ٌّني ئلى حاهب رل٤ مّنى ؤلابآل والٝذسة ِلى ؤلاًفا٥. – 1

ه الّالٜاُث التر٠ُب – 2
ُ
 مً اإلاجاص، ألّن مذاَس ألامِش ًٝىم ِلى الىٍم وما جّٙل

ً
 أو ؼٍّشت

ً
 أٜلَّ بالٔت

ُ
ُت بحن الجمل مً لم ج٢ً الحُٝٝت

 خلٞ أحىاٍء مصحىهٍت بالؽٍّشت حّمل ِلى حّل الىفىؿ مخخلٙت.

لم ًٝخفش جدلُل البالٔت الّشبُت ِلى الجملت لعجٍض ٘حها، ول٢ً وبُّت الىق الزي جأظعذ ِلُه ١ان ًخىلب رل٤، ظىاًء ١ان  – 3

.
ً
ا  أو ؼٍّش

ً
 ٜشآهُا

ً
 هفا

، جأظع – 4
ٌ
 ٜشآهُت

ٌ
ذ ِلى الىق الٝشآوي وـُٕذ ِلُه، وجٝىم ِلى جٝذًم الىٌُٙت ؤلا٘هامُت ِلى البالٔت ِىذ الجشحاوي بالٔت

 الىٌُٙت الجمالُت.

اهُم البالٔت الٝشآهُت ِلى الىق الؽّشي، أي أهه خاو٥ حٕلَُب  – 5  سحَب ٙم
ً
وئلباط الىق خاو٥ الجشحاوي في مإلٙاجه حاهذا

 ٜشآهُت.
ً
 الؽّشي بالٔت

6 –  
ً
ر وحؽحر وجشادٗ مفىلح الؽٍّشت الحذًث.اظخّمل الجشحاوي ألٙاٌا ّّبِ

ُ
 ومفىلحاٍث ؼتى ح

اخِبه، وهي ؼٍّشت البُاهُحن، في  – 7 خحن، ألاولى: جشي أن جٙٛى الىق ٢ًمً في بُاهه وولىح مٝفِذـ  الؽٍّشت الّشبُت ١اهذ ؼٍّش

ه ٢ًمً في وٍشٝت جش٠ُبه، 
َ
 وأن ظشَّ دًمىمِخه هى الاخخالٗ.خحن جشي الثاهُت، وهي ؼٍّشت الجشحاوي: أّن حما٥َ الىق وجٙىٜ

ه حمالي مخ٣امل ًبدث ًِ  – 8 ُِ ت مخ٣املت، مؽشو ، وئّهما ًبدث الجشحاوي ًِ ؼٍّش
ً
 حضةُت

ً
الؽٍّشت الجشحاهُت لِعذ ؼٍّشت

 ُ٘ما بُجها في ئِىاةه ـىسة الىخذة ال٣لُت والبيُت اإلاخالصمت.
ُ
 ـىسة ؼٍّشت وهّقٍ مخ٣امٍل حؽتٟر ألاحضاُء اإلاخّمامت

 ال جٝل ًِ أهمُت الؽ٣ل، ن هٍٍشت الىٍم جشقى ئ – 9
ً
 في أنها جىلي اإلادخىي أهمُت

ً
ئلى معخىي هٍٍشت الؽ٣ل وجخٙٛى ِلحها أخُاها

 جخدى٥ ئلى زىاةُت اإلادخىي والؽ٣ل، ًخٝذم اإلادخىي مً خُث ألاهمُت في الخى
ً
او٥ والخدلُل لُيخج ٘هزه الثىاةُت مخٝلبت أخُاها

 .الؽ٣ل ألابلٖ
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 راجعاملصادر وامل

 الٝشآن ال٢ٍشم

ى٥ واإلاٝىالث، ًىظٚ اظ٢ىذس، داس الؽإون الثٝاُ٘ت، ظلعلت سظاةل حامُّت، ه – 1 ، بٕذاد، 1اججاهاث الؽٍّشت الحذًثت، ألـا

2004. 

ٞ ِلُه أبى ٘هش مدمىد مدمذ ؼا٠ش، ؼش٠ت الٝذط لليؽش والخىصَْ، 474أظشاس البالٔت، ِبذ الٝاهش الجشحاوي ث  – 2
ّ
هـ، ٜشأه وِل

 .1991 ،1ه

 .1986الٝاهشة، 3ه ـٝش، داس اإلاّاٗس بمفش، ئعجاص الٝشآن، أبى ب٢ش مدمذ بً الىُب الباٜالوي، جدُٝٞ العُذ أخمذ – 3

اح في الخىاب الىٝذي والبالغي ِىذ الّشب، د. ِباط سؼُذ الذسة، داس الؽإون الثٝاُ٘ت الّامت، ه – 4  .2009، بٕذاد، 1الاهٍض

 .1986، اإلإشب، 1ن ١ىهحن، جشحمت مدمذ الىلي ومدمذ الّمشي، داس جىبٝا٥ لليؽش، هبيُت اللٕت الؽٍّشت، حا – 5

جدلُل الىق الؽّشي الحذًث في الىٝذ الّشبي اإلاّاـش، خاجم مدمذ الف٢ش، سظالت ماحعخحر، حامّت بٕذاد، ١لُت آلاداب،  – 6

1995. 

ؽشوُ ٜشاءة (، خمادي ـمىد، ميؽىساث الجامّت الخ٢ٙحر البالغي ِىذ الّشب أظعه وجىىسه ئلى الٝشن العادط ) م – 7

 .1981، 21الخىوعُت، مجلذ ِذد 

ٞ ِلُه أبى ٘هش مدمىد مدمذ ؼا٠ش، مىبّت اإلاذوي وداس اإلاذوي  474دالةل ؤلاعجاص، ِبذ الٝاهش الجشحاوي ث  – 8
ّ
هـ، ٜشأه وِل

 .1992، الٝاهشة، 3بجذة، ه

 .1985، بحروث، 1ّاـشة، أدوهِغ، داس آلاداب، هظُاظت الؽّش، دساظاث في الؽٍّشت الّشبُت اإلا – 9

 .1985، 2، هٜمُدت، داس ال٢خب الّلمُت، بحروثهـ، جدُٝٞ مُٙذ  276، ابً ٜخِبت ث شاءّالؽّش والؽ - 10

ُخان ج - 11 ، جشحمت ؼ٢شي اإلابخىثالؽٍّشت، ج٘ض  .1987بً ظالمت، داس جىبٝا٥، الذاس البُماء، و  ىدوسٗو

س ي مدمذ ٔاهم، الهُئت اإلافٍشت الّامت لل٢خاب، ِلم الجما٥ ِىذ  – 12  .1991لى١احؾ، د. سممان بعىاَو

الٝفذ في الخىاب الىٝذي والبالغي الّشبي الٝذًم، مهىذ خمذ ؼبِب، أوشوخت د٠خىساه، حامّت ألاهباس، ١لُت التربُت  – 13

 .2004للّلىم ؤلاوعاهُت، 

، 1لىلي ومباٟس خىىن، داس جىبٝا٥ لليؽش، الذاس البُماء، اإلإشب، هٜماًا الؽٍّشت، سومان ًا١ىبعىن، جشحمت مدمذ ا – 14

1988. 

 .1989، د. مفىٙى هاـٚ، الىادي ألادبي الثٝافي، حذة، اللٕت بحن البالٔت وألاظلىبُت – 15

 .1990، مٝذمت في الىٍٍشت ألادبُت، جحري ئٌٕلتن، جشحمت ابشاهُم حاظم الّلي، داس الؽإون الثٝاُ٘ت الّامت، بٕذاد – 16

ت ئلى الؽٍّشت، سوالن باسث وححراس حُىِذ، جشحمت ٔعان العُذ، داس هِىىي للذساظاث واليؽش والخىصَْ، ظىسٍا،  – 17 ًم البيٍُى

 .2001، 1دمؽٞ، ه

 .1990، 2مجزلت اإلاخلٝي في هٍٍشت الجشحاوي الىٝذًت، خاجم الف٢ش، اإلاىسد، ُ  – 18

 .1995زاةش دًب، ميؽىساث وصاسة الثٝا٘ت، ظىسٍا، دمؽٞ، ، جحري ئٌٕلتن، جشحمت هٍٍشت ألادب – 19

هٍٍشت ألادب، جألُٚ ِذد مً الباخثحن العىُ٘ذ اإلاخخفحن بىٍٍشت ألادب وألادب الّالمي، جشحمت د. حمُل هفُٚ  – 20

الم، الجمهىسٍت الّشاُٜت،   .1980الخ٢ٍشتي، داس الشؼُذ لليؽش، ميؽىساث وصاسة الثٝا٘ت وؤلِا

اح ِىذ حان ١ىهحن، هضاس الخجذًتي، مجلت دساظاث ظُمُاةُت أدبُت لعاهُت، اإلإشب، ُ هٍٍشت الا  – 21  .1978، 1هٍض

 د. ه. ث.، داس ال٢خب الّلمُت، بحروث هٝذ الؽّش، ٜذامت بً حّٙش، جدُٝٞ مدمذ ِبذ اإلاىّم خٙاجي، – 22

ذان، داس الؽإون الثٝ – 23 ، جشحمت د. ظامي ظٍى ُخان جىدوسٗو     .1986، 2اُ٘ت الّامت، بٕذاد، ههٝذ الىٝذ، ج٘ض

 

                                                 
i -  2ينظر: بنية المغة الشعرية، مقدمة المترِجَمْين. 



 5th
 Conference for the language and Human Sciences                                                  (Special Issue), 2019 

  
Page 896 

 
  

                                                                                                                                                 
ii -  01بنية المغة الشعرية. 
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xvi -  00مقدمة في النظرية األدبية. 
xvii -  22. وينظر قضايا الشعرية 85نقد النقد. 
xviii -  83نقد النقد. 
xix -  01نقد النقد. 
xx -  06ينظر: نظرية األدب. 
xxi -  36، وينظر الشعرية تودوروف 81نقد النقد. 
xxii -  01من البنيوية إلى الشعرية. 
xxiii -  45من البنيوية إلى الشعرية. 
xxiv -  46 -45من البنيوية إلى الشعرية. 
xxv -  46من البنيوية إلى الشعرية. 
xxvi -  6اتجاهات الشعرية الحديثة. 
xxvii - 64شعرية من البنيوية إلى ال. 
xxviii -  64من البنيوية إلى الشعرية. 
xxix -  43سياسة الشعر. 
xxx -  28سياسة الشعر. 
xxxi -  28ينظر: سياسة الشعر. 
xxxii -  063ينظر: القصد في الخطاب النقدي والبالغي العربي القديم. 
xxxiii -  002منزلة المتمقي في نظرية الجرجاني النقدية. 
xxxiv -  51دالئل اإلعجاز. 
xxxv -  50 -58اإلعجاز دالئل. 
xxxvi -  208ينظر: التفكير البالغي عند العرب. 
xxxvii -  52 -51دالئل اإلعجاز. 
xxxviii -  55دالئل اإلعجاز. 
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xxxix -  11سورة هود اآلية. 

xl -  12دالئل اإلعجاز. 
xli -  12دالئل اإلعجاز. 
xlii -  12دالئل اإلعجاز. 
xliii -  12دالئل اإلعجاز. 
xliv -  14 – 13دالئل اإلعجاز. 
xlv -  11اإلعجاز دالئل. 
xlvi -  01نظرية األدب، تأليف عدد من الباحثين السوفيت المختصين بنظرية األدب واألدب العالمي. 
xlvii -  01نظرية األدب، السوفيت. 
xlviii -  05نظرية األدب، السوفيت. 
xlix -  081عمم الجمال عند لوكاتش. 

l -  6ُينظر: مقدمة في النظرية األدبية. 
li -  081كاتش ُينظر: عمم الجمال عند لو. 
lii -  028سياسة الشعر. 
liii -  54دالئل اإلعجاز. 
liv -  28دالئل اإلعجاز. 
lv -  16دالئل اإلعجاز. 
lvi -  21دالئل اإلعجاز. 
lvii -  000 -008دالئل اإلعجاز. 
lviii -  000دالئل اإلعجاز. 
lix -  008دالئل اإلعجاز . 
lx -  081 – 006دالئل اإلعجاز. 
lxi -  080 – 081دالئل اإلعجاز. 
lxii -  41دالئل اإلعجاز. 
lxiii -  41دالئل اإلعجاز. 
lxiv -  41دالئل اإلعجاز. 
lxv - .يعني باألجناس هنا الكناية واالستعارة والمجاز 
lxvi -  40دالئل اإلعجاز. 
lxvii -  40دالئل اإلعجاز. 
lxviii -  48دالئل اإلعجاز. 
lxix -  48دالئل اإلعجاز. 
lxx -  40 – 48دالئل اإلعجاز. 
lxxi -  40دالئل اإلعجاز. 
lxxii -  1ة مريم آية سور. 
lxxiii -  011دالئل اإلعجاز. 
lxxiv -  011دالئل اإلعجاز. 
lxxv -  010دالئل اإلعجاز. 
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lxxvi -  46دالئل اإلعجاز. 
lxxvii -  41دالئل اإلعجاز. 
lxxviii -  08/ 0الشعر والشعراء. 
lxxix -  44نقد الشعر. 
lxxx -  880إعجاز القرآن. 
lxxxi -  801المغة بين البالغة واألسموبية. 
lxxxii -  88أسرار البالغة. 


