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 مفهىم ألاسلىبية ومجالها

 

 مفهىم ألاسلىبية: -    

ً وهي بظل٪ جٟتر١  ٢بل ؤن هلج مٟهىم ألاؾلىبُت ًجب ؤن هظ٦غ بإنها ولُضة ال٣غن الٗكٍغ

ما ٌكتر٧ان في ٧ىنهما ٣ًىمان ٖلى وألاؾلىب في مٟتر١ الٗلمُت، ٞاألؾلىب مهض َبُعي  لؤلؾلىبُت َو

 (.1مبضؤ الاهخ٣اء والازخُاع للماصة ألاصاثُت والتي جخ٨ٟل ألاؾلىبُت بضعاؾتها)

" ومً جم ٞةن مهُلح ألاؾلىبُت ًخجاوػ مهُلح ألاؾلىب وبن ٧ان مجالها ًٓل في صاثغجه، 

ت التي جىلض جإزحراث وهي في الى٢ذ طاجه جٟخذ لها مجاالث ؤعخب وؤٞسح ٞمنها صعاؾت  ؤلام٩اهاث اللٍٛى

 (.2جمالُت وصعاؾت الغ٧اثؼ التي ٌٗخمض ٖليها َظا الخإزحر الجمالي")

 ٦ما ال ًم٨ً به٩اع صوع اللؿاهُاث وعاثضَا "صي ؾىؾبحر" في وكإة ألاؾلىبُت ٖلى ًض جلمُظٍ 

اللؿاهُاث نغامت ٞإنبدذ ألاؾلىبُت مً ؤبغػ ؤٞىان  1902"قاع٫ باعلي" الظي ؤعس ى ٢ىاٖضَا ؾىت 

 ٖلى خض حٗبحر ؤوإلاان.

حن بخضاَما ؾبُل الاؾخ٣غاء الظي ؤعس ى ٢ىاٖض  ا ؾبُلحن مخىاٍػ " ل٣ض ؾل٨ذ ألاؾلىبُت في همَى

والثاهُت ؾبُل الاؾخيباٍ الظي  »ألاؾلىبُت الخُب٣ُُت« مماعؾت الىهىم ٞخإلٟذ مً طل٪ م٩ىهاث

ض والخٗمُم ٞاؾخ٣امذ مٗه م٩ىهاث  تألا  «ؾىي ؤؾـ الخجٍغ  (.3")»ؾلىبُت الىٍٓغ

ظا ما ؤجم٘ ٖلُه عواص ٖلم  ال ًم٨ً ؤن ًسٟى ًٖ طي بهحرة ٖمل ؤي ٖلم جُب٣ُا وجىٓحرا َو

ه، ومً  اللٛت الحضًث بإن ألاؾلىبُت حك٩ل ٖلما ٢اثما بظاجه له م٣ىماجه وؤصواجه ؤلاجغاثُت ومىيٖى

ٟاجحر" و"ؾدًُٟ ؤوإلاان" و"صي لىٞغ".  َاالء "جا٧ىبؿىن" و"مِكا٫ ٍع
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ًغي ص. هىع الضًً الؿض ؤن ٖبض الؿالم اإلاؿضي ٧ان الؿّبا١ بلى ه٣ل َظا اإلاهُلح وجغوٍجه بحن 

غص ٖىضٍ ٖلم ألاؾلىب ؤخُاها  « Stylistique »الباخثحن الٗغب، ًترجم اإلاؿضي مهُلح  ألاؾلىبُت ٍو

مىما ٞةن ألا  ُت إلعؾاء ٖلم ألاؾلىب ٖو ؾلىبُت وجإزظ ألاؾلىبُت مٟهىم البدث ًٖ ألاؾـ اإلاىيٖى

ُت في خضوص ٣ٖالهُت، ٦ما جبدث ٖما ًخمحز  ضًا ٌكض بصعا٥ اإلاىيٖى تهضٝ ألن ج٩ىن ٖلما جدلُلُا ججٍغ

به ال٨الم الٟجي مً ب٣ُت مؿخىٍاث الخُاب ومً ؾاثغ ؤنىاٝ الٟىىن ؤلاوؿاهُت، بط حٗجي بضعاؾت 

ت التي جى٣ل ال٨الم مً مجغص وؾُلت بباٙل ٖاصي بلى ؤصاء جإ  (.1زحري ٞجي)الخهاثو اللٍٛى

 ألاسلىبية والدراسات الحديثة: -

ًُل٤ ٖلى مىهج  جدلُلي لؤلٖما٫ ألاصبُت، والظي   Stylistiqueل٣ض ؤنبذ مهُلح ألاؾلىبُت  

 (.2ًغ٦ؼ ٖلى اؾدبضا٫ الظاجُت في الى٣ض الخ٣لُضي بخدلُل ٖلمي لؤلؾلىب في الىهىم ألاصبُت)

صبو و٠ُ٦ ٣ًا٫ ؤي بحن اإلادخىي والك٩ل، وألاؾلىب ًضع٥ بالخمحز بحن ما ٣ًا٫ في الىو ألا 

كاع بلى اإلادخىي ٖاصة باإلاهُلحاث الخالُت " اإلاٗلىماث، ؤو الغؾالت، ؤو اإلاٗجى اإلاُغوح" بِىما ًىٓغ بلى  َو

٣ت التي ج٣ضم بها اإلاٗلىماث ُٞازغ ٖلى "َابٗها الجمالي" وبالخالي  الك٩ل ٖلى ؤهه حٛحراث جُغؤ ٖلى الٍُغ

 الٗاَُٟت. ٖلى اؾخجابت ال٣اعت 

ظَب الضاعؾىن بلى جدضًض مىلض ٖلم ألاؾلىب ُٞما ؤٖلىه الٗالم الٟغوس ي "جىؾخاٝ  ٍو

غجىج" ٖام  في ٢ىله: بن ٖلم ألاؾلىب الٟغوس ي مُضان قبه مهجىع جماما ختى آلان... ٞىايٗىا  ٧1886ٍى

م َب٣ا للمىاهج الخ٣لُ ضًت ل٨ً الغؾاثل ٣ًخهغون ٖلى جهي٠ُ و٢اج٘ ألاؾلىب التي جلٟذ ؤهٓاَع

الهضٝ الح٣ُ٣و لهظا الىٕى مً البدث ًيبػي ؤن ٩ًىن ؤنالت َظا الخٗبحر ألاؾلىبو ؤو طا٥، وزهاثو 

ب في  ٣ت ًٖ الخإزحر الظي ماعؾخه ًٖ ألاويإ، وقض ما جٚغ الٗمل ؤو اإلاال٠ التي ج٨ك٠ بىٟـ الٍُغ

ال٢اث الضازلُت ؤن حكٛل َظٍ البدىر ؤًًا بخإزحر بٌٗ الٗهىع وألاجىاؽ ٖلى ألاؾلىب، وبالٗ

 .(3ألؾلىب بٌٗ الٟتراث بالًٟ، وبك٩ل ؤؾلىب الث٣اٞت ٖمىما)

ٗض " قاع٫ بالي"  ماؾـ ٖلم ألاؾلىب في اإلاضعؾت الٟغوؿُت و٢ض وكغ  « Charles Bally »َو

" بدث في ٖلم ألاؾلىب الٟغوس ي" زم ؤلح٣ه بضعاؾاث ؤزغي ؤعس ى بها ٢ىاٖض  ٦1902خابه ألاو٫ ٖام 
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َظا هاصي بٌٗ الضعاؾُحن بإخ٣ُت الىجىص لؤلؾلىبُت جدذ لىاء ٖلم اللؿاهُاث،  ٖلم ألاؾلىب. بزغ 

٣ًى٫: " بن ألاؾلىبُت الُىم  1969ومً ؤبغػَم "ماعوػو" وؤ٢غ ألاإلااوو "ؤوإلاان" باؾخ٣غاع ألاؾلىبُت ٖام 

ه مً هي مً ؤ٦ثر ؤٞىان اللؿاهُاث نغامت ٖلى ما ٌٗتري ٚاثُاث َظا الٗلم الىلُض ومىاهجه ومهُلحاج

 (.1جغصص، ولىا ؤن هخيبإ بما ؾ٩ُىن للبدىر ألاؾلىبُت مً ًٞل ٖلى الى٣ض ألاصبو واللؿاهُاث مٗا")

ازخلٟذ هٓغة ال٨ثحر مً الضاعؾحن لؤلؾلىبُت و٧ل جىاولها بمىٓىعٍ وهي ٖاصة حٗٝغ بإنها 

ها بإنها صعاؾت ٢ًاًا الخٗبحر  ًٖ ٢ًاًا الضعاؾت الٗلمُت لؤلؾلىب ولظل٪ ٧ان "قاع٫ بالي" ٌٗٞغ

ؤلاخؿاؽ وجباص٫ الخإزحر بحن َظا ألازحر وال٨الم، بن ألاؾلىبُت ٦ٟٕغ مً اللؿاهُاث الٗامت جخمثل في جغص 

ؿغي) ت للٛت باإلاٟهىم الؿَى ى في َظا ًغبِ ألاؾلىب باإلخؿاؽ.2ؤلام٩اهُاث والُا٢اث الخٗبحًر  ( َو

ٗض ؤن خى٫ الجاهب "ماعؾا٫ ٦غوؾى" والظي ؤؾـ ٖال٢ت ج٩املُت بحن البالٚت والى٣ض ب

ُٟخه بحن  الىجضاوو للٛت بلى مٟهىم جمالي وجبٗه في طل٪ "بُاع جحرو" " الظي قضص ٖلى اػصواجُت ْو

اإلاضي ألاؾلىبو والخ٨ٟحر البالغي، و٦الَما ًخ٣اَٗان ٞى١ مؿاخت التر٦ُب وال٨الم وال٨خابت وألاصب... 

 (.3")  ( ه٣ض ألاؾالُب الصخهُت2بحر   (ٖلم الخ٦1ٗما ٣ًى٫ ألاؾلىبُت بالٚت مٗانغة في حك٨ُلها: 

ٌكحر ٖبض الؿالم اإلاؿضي بلى ؤؾلىبُت "قاع٫ باعلي" ومً جاء بٗضٍ مً الضاعؾحن ألاؾلىبُحن 

٦ضها هجؼم م٘ "قاع٫ بالي" ؤن ٖلم ألاؾلىب ٢ض ؤؾؿذ ٢ىاٖضٍ النهاثُت مثلما  ٣ً1902ى٫ "ٞمىظ ؾىت 

ت ٞةطا بغوح الىزى٢ُت ٦ما ؾّىه "بالي" جإحو ٖلُه ؤعس ى ؤؾخاطٍ "صي ؾىؾبحر" ؤنى٫ اللؿاهُاث الحضًث

ؤَىاع مً الى٣ض والك٪ ختى ٚضث آعاء باٖث ٖلم ألاؾلىب، حؿخٟؼ الُىم ٦ثحرا مً الاقٟا١، بن هدً 

 (. 4ٞدهىاَا بمجهغ الغئٍت الحضًثت")

ت الىٓغ »٣ًضم ٦خاب "٦غاَم َاٝ" ألاؾلىب وألاؾلىبُت    مسحا مىجؼا لؤلؾلىبُت مً ػاٍو

 (.5«)ُت، وجداو٫ ؤلاجابت ًٖ اإلاضي الظي ًم٨ً ؤن حؿهم ُٞه ألاؾلىبُت في ٞهم ألاصبألاصب
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٦ما ٢ام بىن٠ مىجؼ للضعاؾاث الحضًثت لؤلؾلىبُت صون ؤن ٌٟٛل الاججاَاث الغثِؿُت في َظا  

غي ؤنها حك٩ل مدىعا ًجم٘ بحن  اإلاُضان، ٞهى ٌكحر بلى اإلاهاصع ألاؾاؾُت في وكإة ألاؾلىبُت، ٍو

 (.1ُاث والى٣ض ألاصبو)اللؿاه

غ »ؤما "بُاع جحرو"  ُٞجٗل ألاؾلىبُت جخدضص ب٩ىنها البٗض اللؿاوو لٓاَغة ألاؾلىب َاإلاا ؤن جَى

٠ ختى ًسخو بدثه 2«)ألازغ ألاصبو ال ًم٨ً الىٟاص بلُه بال ٖبر نُاٚاجه ؤلابالُٚت  خدغ٥ َظا الخٍٗغ ( ٍو

ُت الٗال٢ت الجامٗت بحن الخٗبحر ومضلى٫ اإلاد  (.3خىي)في هٖى

ُت إلعؾاء ٖلم  ٟها بالبدث ًٖ ألاؾـ اإلاىيٖى وما ًم٨ً ؤن ههل بلُه َى ؤن ألاؾلىبُت ؤم٨ً حٍٗغ

ٟها جبضلذ ؤزىابه مً ها٢ض آلزغ خُث ًظَب "جا٧ىبؿىن" بلى ؤن ألاؾلىبُت 4ألاؾلىب) م ؤن حٍٗغ ( ٚع

ً ؾاثغ ؤنىاٝ اث الخُاب ؤوال ٖو الٟىىن اللؿاهُت  بدث ٖما ًخمحز به ال٨الم الٟجي ًٖ ب٣ُت مؿخٍى

 زاهُا.

ُضة باللؿاهُاث بط هي ون٠ لؤلزغ ألاصبو ًٖ  ٟاي" بلى ؤن ٖال٢ت ألاؾلىبُت َو ظَب " آٍع ٍو

ٟاجحر " بط ٣ًغ بإن ألاؾلىبُت هي مىهج لؿاوو) ا٦ض َظا "ٍع ٤ آلُاث مؿخ٣اة مً اللؿاهُاث ٍو  (.5ٍَغ

ظَب "اإلاؿضي" بلى ؤن  ت" »ٍو التي اخخ٨ذ بالى٣ض ألاصبو اللؿاهُاث هٟؿها ٢ض ولضث "البيٍُى

ٟاجحر ولئن اٖخمضث ٧ل َظٍ  ت" جا٧ىبؿىن و"بوكاثُت" جىصعوٝ و"ؤؾلىبُت" ٍع ٞإزهبا مٗا "قٍٗغ

ت اإلاسخهت بظاتها  اإلاضاعؽ ٖلى عنُض لؿاوو مً اإلاٗاٝع ٞةن ألاؾلىبُت مٗها ٢ض جبىؤث مجزلت اإلاٗٞغ

 (.6«)ؤنىال ومىاهج

ٟاث الٗلماء لؤلؾلىبُت وجى    ذ  وبُنها جباًً مً خُث الهُاٚت واإلاىُل٣اث، وهي حٗضصث حٍٗغ ٖى

ى في  م  َو مؿخىخاة مً ألاؾلىب، ول٣ض ٖٝغ مهُلح ألاؾلىب ٢ضًما ٖىض الٗغب ٦ما ٖٝغ ٖىض ٚحَر

                                                           
 .12-11بغداد العراؽ ص  1985سنة  1ينظر كراهم هاؼ األسلوب واألسلوبية ت كاظم سعد  الدين دار اآلفاؽ العربية عدد - 1
 .35د. عبد السالـ ادلسدي األسلوبية واألسلوب ص  - 2
 .35نفسه ص  - 3
 .34نفسه ص  - 4
 .48نفسه ص  - 5
 . 51نفسه ص  - 6



٤ واإلاظَب، والجم٘  ٤ ممخض، وألاؾلىب َى الٍُغ اإلاعجم الٗغبو ٌٗجي: الؿُغ مً الىسُل و٧ل ٍَغ

 .1ؤؾالُب 

ت َظا اللٟٔ في صالالث انُالخُت مخٗضصة، ٣ٞض ط٦غ ابً ٢خِبت مهُلح و٢ض اؾخسضم ٖلماء الٗغبُ   

هم مظاَب الٗغب واٞخىانها  ألاؾلىب  في ٢ىله :"بهما ٌٗٝغ ًٞل ال٣غآن مً ٦ثر هٍٓغ واحؿ٘ ٖلمه ٞو

ى ؤن  ىا هٕى مً اإلاىاػهت َو في ألاؾالُب "،٦ما ط٦ٍغ الخُابو في مٗغى خضًثه ًٖ بعجاػ ال٣غآن "َو

٣ى٫ البا٢الوو في خضًثه ًٖ ًجغي ؤخض الكا ً في ؤؾلىب مً ؤؾالُب ال٨الم وواص مً ؤوصًخه ٍو ٍٖغ

خه ٖليها في الىٓم  ؤلاعجاػ ؤًًا :"و٢ض بِىا في الجملت مباًىت ؤؾلىب هٓم ال٣غآن جمُ٘ ألاؾالُب ومٍؼ

 .2والترجِب "

آلان وبهما  وما ًٓهغ مً ؾُا١ ٦المهم ؤنهم ال ٌؿخسضمىن مهُلح ألاؾلىب باإلاٗجى اإلاؿخسضم    

ظا ًُٟضها ؤن ؤنل اللٟٔ  ٣ت الخانت في الىٓم والؿمت اإلامحزة ل٨الم ًٖ ٦الم آزغ َو ٌٗىىن به الٍُغ

وش يء مً اإلاٗجى ٧ان مىجىصا ٖىض ٖلماثىا ألاواثل ٢ضًما ،٦ما هجض ٖبض ال٣اَغ الجغجاوو ًخُغ١ 

٤ ُٞه " اججي ٦ما حٗ 3لخٍٗغ٠  لؤلؾلىب، ٣ُٞى٫: بإهه" الًغب مً الىٓم والٍُغ غى له الحاػم ال٣َغ

ظا ٧له مما ًا٦ض وجىص ؤنل َظا اإلاهُلح ٢ضًما .  وابً زلضون، َو

كت       ؤما ًٖ ألاؾلىب ٢ضًما، ٣ٞض ٧ان مً ٖهض ؤعؾُى ومً بٗضٍ  و٧ان ٌؿخسضم ؤنال لل٣لم والَغ

 ٤ زم اؾخسضم لًٟ الىدذ و الٗماعة زم صزل في مجا٫ الضعاؾاث ألاصبُت،  خُث ناع ٌٗجي ؤي ٍَغ

٣ت نٟت ممحزة لل٩اجب ؤو الخُُب  . 4زام الؾخٗما٫ اللٛت بدُث ج٩ىن َظٍ الٍُغ

خباعاث ،وهي ٖلى الىدى آلاحو    ٟاجه بخٗضص الٖا  : 5ؤما ًٖ ألاؾلىب في الٗهغ الحضًث، ٞخٗضص حٍٗغ

ب: -1 َِ  باٖخباع اإلاغؾل ؤو اإلاسا

 الغجل .َى الخٗبحر ال٩اق٠ لىمِ الخ٨ٟحر ٖىض ناخبه ولظل٪ ٢الىا ألاؾلىب َى 

 باٖخباع اإلاخل٣و واإلاساَب : -2
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ا ٖلى اإلاخل٣و ؤًا ٧ان َظا ألازغ .  َى ؾماث الىو التي جتر٥ ؤزَغ

 باٖخباع الخُاب : -3

ٟت اإلاك٩لت ٖضوال , وما ًخهل به مً بًداءاث  ت اإلاسخاعة اإلاْى ت الٓىاَغ اللٍٛى َى مجمٖى

 وصالالث .

ماؾؿها ألاو٫ قاع٫ بالي : ٖلم ٌٗجى بضعاؾت  ؤما ًٖ ألاؾلىبُت في الٗهغ الحضًث، ٞهي ٦ما ٣ًى٫      

٣ى٫ ٖبض الؿالم اإلاؿضي ًٖ َظا 1و٢اج٘ الخٗبحر في اللٛت اإلاصحىهت بالٗاَٟت اإلاٗبرة ًٖ الحؿاؾُت ، ٍو

اإلاهُلح ؤهه مغ٦ب مً جظع " ؤؾلىب " والخ٣خه "ـخه"، ٞاألؾلىب طو مضلى٫ بوؿاوو طاحو والالخ٣ت 

ها جا٦بؿىن  2يىعيجسخو بالبٗض الٗلماوو ال٣ٗلي اإلاى  ٞغ ــــا بدث ٖما ًخمحز به ال٨الم  3، ٖو : بإنهـــــــــــــــ

 4الٟجي ًٖ ب٣ُت مؿخىٍاث الخُاب ؤوال ًٖ ؾاثغ ؤنىاٝ الٟىىن ؤلاوؿاهُت زاهُا 

ت      ٟاث في حٍٗغ٠ واخض ٣ٞا٫: هي جملت الهُٜ اللٍٛى و٢ض خاو٫ ؤخض الباخثحن ؤن ًجم٘ َظٍ الخٍٗغ

ء ال٣ى٫ وج٨ث٠ُ الخُاب وما ٌؿخدب٘ طل٪ مً بؿِ لظاث اإلاخ٩لم وبُان الخإزحر ٖلى التي حٗمل ٖلى بزغا

 الؿام٘. 

 :5ومً َىا ًخضح لىا الٟغ١ بحن ألاؾلىب وألاؾلىبُت )ٖلم ألاؾلىب( وهي ٦ما ًلي

 . ألاؾلىب ون٠ لل٨الم , ؤما ألاؾلىبُت ٞةنها ٖلم له ؤؾـ و٢ىاٖض ومجا٫ 

  ٍت مجزلت زانت في الؿُا١ , ؤم ألاؾلىبُت ٞهي ال٨ك٠ ًٖ َظ ألاؾلىب بهؼا٫ لل٣ُمت الخإزٍغ

اَُٟت . ت مً هاخُت جمالُت وهٟؿُت ٖو  ال٣ُمت الخإزٍغ

 . ألاؾلىب َى الخٗبحر اللؿاوو وألاؾلىبُت صعاؾت الخٗبحر اللؿاوو 

ت:مً الٗلماء مً ٢ا٫ بإن مهُلح"ٖلم ألاؾلىب" مغاصٝ لؤلؾ     لىبُت ومنهم مً ٞغ١ ٣ٞا٫ ملحْى

اث الخدلُل ونىال بلى ٖلم بإؾالُبه   بإن ٖلم ألاؾلىب ٠٣ً ٖىض جدلُل الىو بىاء ٖلى مؿخٍى
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ؤم ألاؾلىبُت ٞهي جخجاوػ الىو اإلادلل اإلاٗلىمت ؤؾالُبه بلى ه٣ض جل٪ ألاؾالُب بىاء ٖلى مىهج مً 

ُل جضا وؤنهما ًلخ٣ُان في ٦ثحر مً , ول٨ً الظي ًٓهغ ؤن الٟغ١ بُنهما يئ1مىاهج الى٣ض اإلاٗغوٞت 

 الجىاهب .

 وشأة ألاسلىبية :-

ؤًىمـــا ٣ًـــغؤ اإلاهـــخم بضعاؾـــت ٖلـــم ألاؾـــلىب ٦مـــا بـــضؤ فـــي الٗهـــىع اإلاخـــإزغة ًجـــض ؤلاقـــاعة التـــي ج٣ـــى٫ : ؤن        

ـــت الحضًثــت، ــض الخٗـــٝغ ٖلـــى َـــظا  ٖلــم ألاؾـــلىب وكـــإ فــي خًـــً الضعاؾـــاث اللٍٛى ٨ـــظا ًدؿـــً بمـــً ًٍغ َو

ؿـــغي ٞغصًىاهــض صي ؾىؾـــحر ٖلـــى ؤن ًغ٦ـــؼ  الٗلــم ، الـــظي ؤؾــــ ٖلـــم 2بضاًـــت ألاؾــلىبُت ٖىـــض الٗـــالم الؿَى

ى قاع٫ بـالي خذ اإلاجا٫ ؤمام ؤخض جالمُظٍ لُاؾـ َظا اإلاىهج َو م ٞىيـ٘ 1947-1865 3اللٛت الحضًث ٞو

ٖلــــم ألاؾــــلىبُت ٦جــــؼء مــــً اإلاضعؾــــت ألالؿــــيُت، وؤنــــبدذ ألاؾــــلىبُت هــــي ألاصاة الجامٗــــت بــــحن ٖلــــم اللٛــــت 

سُــت اعجباَــا واغــحا بيكــإة ٖلــىم اللٛــت  4صبوألا  وبــظل٪ ٣ٞــض اعجبُــذ وكــإة ألاؾــلىبُت مــً الىاخُــت الخاٍع

ان مـا ٖـاصث بليهـا الحُـاة بٗـض ٖـام  م، 1960الحضًثت ، وعٚم الغ٧ىص الظي ؤناب ألاؾلىبُت، بال ؤنهـا ؾـٖغ

٩ــــا ٖـــً) ألاؾــــلىب ( ؤل٣ــــى ٞيهـــا ع.ج ا٦بؿــــىن مدايــــغجه خُـــث او٣ٗــــضث هـــضوة ٖاإلاُــــت بجامٗــــت آهـــضًاها بإمٍغ

، وفــي ؾــىت 5خــى٫ ألالؿــيُت وؤلاوكــاثُت، ٞبكــغ ًىمهــا بؿــالمت بىــاء الجؿــغ الىانــل بــحن ألالؿــيُت وألاصب 

ُت 1965 م اػصاص ألالؿـــيُىن اَمنىاهــــا بلـــى زــــغاء البدـــىر ألالؿــــيُت وا٢خىاٖـــا بمؿــــخ٣بل خهـــُلتها اإلاىيــــٖى

 .7الغوؾُحن مترجمت بلى الٟغوؿُت ؤٖما٫ الك٩لُحن  6ٖىضما ؤنضع ث.جــــــــــــــــــــىصوعٝو 

ا اللٛــــىي فــــي اللٛــــاث ألاوعوبُــــت،        ؤن هبدــــث فــــي جــــظَع
ي
ل٩ــــو هدــــضص مٟهــــىم ألاؾــــلىبُت، ًيبػــــي ٖلُىــــا ؤوال

باٖخبـــاع ؤن َـــظا الٗلـــم ولُـــض الضعاؾـــاث الى٣ضًـــت الٛغبُـــت الحضًثـــت، وبن ٧اهـــذ لـــه بـــضاًاث ٚحـــر واغـــحت فـــي 

كــت ؤو ال٣لــم  Stitusىب " جغجــ٘ بلــى ال٩لمــت الالجُيُــت " ؤؾــل Styleالى٣ــض الٗغبــو ال٣ــضًم، ٩ٞلمــت  وحٗجــي الَغ

٣ــت ال٨خابــت، ومنهــا جــاءث  )  Stylisticsؤو ؤصاة ال٨خابــت، زــم اهخ٣لــذ بلــى مجــا٫ الضعاؾــاث ألاصبُــت لخٗجــي ٍَغ
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" ؤؾــلىب " والخ٣ــه الــظي ًــض٫ ٖلــى  Styleٖلــم ألاؾــلىب (. وبطا خللىــا اإلاهــُلح هجــض ؤهــه مغ٦ــب مــً جــظع 

 مـً ؤبٗــاص الالخ٣ــت. ٞاألؾـلىب طو مــضلى٫ بوؿــاوو  Sticsاليؿـب 
ي
" ًــه " و"زهــاثو ألانـل جخ٣ابــل اهُال٢ــا

م٨ـً  ، ٍو طاحو، وبالخالي وؿبي، والالخ٣ت جسخو ُٞما جسخو به. بالبٗض الٗلماوو ال٣ٗلي وبالخـالي اإلاىيـٕى

" ٖلـم ألاؾـلىب  (Science of Styleفـي الحـالخحن ج٨ُٟـ٪ الـضا٫ الانـُالىي بلـى مضلىلُـه بمـا ًُـاب٤ ٖبـاعة )

ُت إلعؾاء ٖلم ألاؾلىب ")  ( .1" لظل٪ حٗٝغ ألاؾلىبُت بضاَت بالبدث ًٖ ألاؾـ اإلاىيٖى

ول٣ض مغث ألاؾلىبُت بٗضة مغاخـل ٟٞـو بضاًـت َـظا ال٣ـغن وكـإ هٓامـان ٖـً ججضًـض اإلاـظاَب اللؿـاهُت      

 
ي
 لخُـــــــىع الى٣ـــــــض  "ٞكـــــــ٨ال، باؾـــــــم ألاؾـــــــلىبُت، صعاؾـــــــخحن مىٟهـــــــلخحن ومخمحـــــــزجحن، جُىعجـــــــا جُـــــــىعا

ي
مؿـــــــاو٢ا

مـــا ؤؾـــلىبُت الخٗبحـــر مـــً جهـــت ؤولـــى، وهـــي ٖبـــاعة ٖـــً صعاؾـــت ٖال٢ـــاث الكـــ٩ل مـــ٘ … الخ٣لُـــضي لؤلؾـــلىب  َو

، وهي جدىاؾب مـ٘ حٗبحـر ال٣ـضماء. ٦مـا ؾخيكـإ مـً جهـت ؤزـغي ؤؾـلىبُت الٟـغص. 
ي
الخ٨ٟحر، ؤي الخ٨ٟحر ٖمىما

الٟغص واإلاجخم٘ الظي ؤوكـإَا واؾـخٗملها. وهـي  وهي، في الىا٢٘ ه٣ض لؤلؾلىب، وصعاؾت لٗال٢اث الخٗبحر م٘

ـــت ٣ٞـــِ،  ـــت ؤو ج٣ضًٍغ يُـــت بطن، ولِؿـــذ مُٗاٍع بن ؤؾـــلىبُت الخٗبحـــر ال جســـغ  ٖـــً بَـــاع … بهـــظا صعاؾـــت ج٩ٍى

… اللٛـــت ؤو ٖـــً الحـــضر اللؿـــاوو اإلاٗخبـــر لىٟؿـــه. بِىمـــا جـــضعؽ ألازـــغي َـــظا الخٗبحـــر هٟؿـــه بػاء اإلاخ٩لمـــحن، 

ٟهـــا صازـــل الىٓـــام اللٛـــىي، وبهـــظا حٗخبـــر ونـــُٟت، وجدـــضص الثاهُـــت ألاؾـــباب، وجىٓـــغ ألاولـــى بلـــى البجـــى ووْاث

يُت. ولظا ٧اهذ ألاولى ؤؾلىبُت لؤلزغ وجخٗل٤ بٗلم الضاللت ؤو بضعاؾت اإلاٗـاوو، بِىمـا الثاهُـت  وبهظا حٗخبر ج٩ٍى

 (.2ؤؾلىبُت لؤلؾباب وجىدؿب بلى الى٣ض ألاصبو")

ُٟــت الٗــالم اللٛــىي ٖىــض بــالي هــي " ٩ًــاص ًىدهــغ الاَخمــام باألؾــلىبُت ال      ــت فــي بــالي، وبطا ٧اهــذ ْو خٗبحًر

ُٟـــت اإلادلــل ألاؾـــلىبو ٢ــض جُـــىعث ٖلـــى  ـــت التــي جد٨ـــم ٖملُــت الازخُـــاع ٞــةن ْو البدــث ٖـــً ال٣ــىاهحن اللٍٛى

ؤًــضي جالمُــظٍ لخهــبذ ؤ٦ثــر زهىنــُت، ٞخٛــضو البدــث ٖــً ال٣ــىاهحن الجمالُــت التــي جد٨ــم ٖملُــت ؤلابــضإ 

 (.3ألاصبو")

ــــت التــــي جخٗامــــل مــــ٘ ألالٟــــاّ       وزُــــا جــــىصوعٝو باألؾــــلىبُت زُــــىة ٦بحــــرة خــــحن ججــــاوػ خــــضوصَا اللٍٛى

ال٢اجـــــه بالٗـــــالم الخـــــاعلي والٓـــــغوٝ ال٣ـــــاصعة ٖلـــــى جٟؿـــــحر جلـــــ٪ التر٦ُبـــــاث  والتر٦ُبـــــاث بالؿـــــُا١ الٗـــــام ٖو

ت.  اللٍٛى
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حن: مـً جهـت ؤولـى ٖلـى نه يُـت ٧ـان ٣ًـىم ٖلـى ْـٞغ ُُٟـت)وبن " ٦ؿٝى ألاؾلىبُت الخ٩ٍى (، 1ًـت ؤؾـلىبُت ْو

جخجـــــه هدـــــى ٚاًـــــاث ألاصب ؤ٦ثـــــر ممـــــا جخجـــــه هدـــــى ؤنـــــله. و٢امـــــذ مـــــً جهـــــت زاهُـــــت، يـــــض هٟـــــىع اللؿـــــاهُاث 

ــت واؾــخسضامها وابخٗاصَــا ٖــً اإلاٗــاًحر الجضًــضة التــي ٧ــان بةم٩انهــا  سُــت مــً جمثُــل اإلاسُُــاث البيٍُى الخاٍع

 (.  2ؤن جدملها بليها")

٣ـــا٫ بطا " ٧اهـــذ ؤلؿـــيُت ؾىؾـــح      ر ٢ــــض ؤهجبـــذ ؤؾـــلىبُت بـــالي، ٞـــةن َــــظٍ ألالؿـــيُت هٟؿـــها ٢ـــض ولــــضث ٍو

ت " جا٦بؿــىن" و"بوكــاثُت" جــىصوعٝ وؤؾــلىبُت "   قــٍٗغ
ي
اله٩ُلُــت التــي اخخ٨ــذ بالى٣ــض ألاصبــو ٞإزهــبا مٗــا

ٟاجحر" ) ٍع
، ٞـةن جالمُـظٍ مـً ألالؿـيُحن وألاؾـلىبُحن ٢ـض ؾـاعوا 3

ي
 ونُٟا

ي
(، وبطا ٧ان ؾىؾحر ٢ض اجب٘ مىهجا

٣خـه  ٞـاع١ ُٞـه ؾىؾـحرس ألهـه ًـضعؽ الُغاثـ٤ التـي ًخدـى٫ ٖلى ٍَغ
ي
 مؿـخ٣ال

ي
٣ـا ، ول٨ـً قـاع٫ بـالي اجسـظ ٍَغ

 بها الىٓام اللٛىي الٗام بلى ؤؾلىب زام، ولظل٪ اَخم باالهدغاٞاث ًٖ ال٣اٖضة.

ـــــت جيكـــــض فـــــي مغخلـــــت بدبهـــــا ال٣هـــــىي اؾـــــخجالء ؤؾـــــالُب الخٗبحـــــر وعؾـــــم       وبطا ٧اهــــذ ألاؾـــــلىبُت الخٗبحًر

ـت لئلم ـت للٛـت مـا بىـاء ٖلـى خهـغ بـالي " مـضلى٫ ألاؾـلىب فـي جٟجـغ زاَع ٩اهـاث ألاؾـلىبُت والُا٢ـاث الخٗبحًر

ـت ال٩امىـت فـي نـمُم اللٛــت") يُـت حؿـدى٤ُ ؤؾـلىب الخُــاب 4الُا٢ـاث الخٗبحًر (، و٧اهـذ " ألاؾـلىبُت الخ٩ٍى

ت بــــاعة الخلــــ٤ وبلــــٙى اإلاى٣ُــــت ال٣هــــىي اإلاجمٗــــت واإلاىلــــضة الهــــىع والُا٢ــــاث ؤلابضا ُٖــــت، مٗل٣ـــــت إلاكــــاٞع

 للضعاؾـت والٛاًـت 
ي
ا ـت ال حٗجـي بٛحـر الخُـاب مىيـٖى بظل٪، ألاؾلىب بظاث نـاخبه، ٞـةن ألاؾـلىبُت البيٍُى

ُٟــت 5اإلاؿــتهضٞت مــً البدــث" ) ( مؿــُجت، بــظل٪، وجىصَــا وخانــغة خــضوصٍ ُٞمــا ًــضٍٖى جا٦بؿــىن الْى

 ًغ٦ب لظاجه وفي 
ي
 (.6طاجه")ؤلاوكاثُت، ؤي اٖخباع الىو، خؿب حٗبحر اإلاؿضي " زُابا

ت       ٟاجحر –حٗخبر ألاؾلىبُت البيٍُى ت ٍع  لهـا ٖـً  -هٍٓغ
ي
اإلاغخلت الثالثت، و" مغخلت ما بٗـض ألاؾـلىبُت جمُحـزا

 َــــى مىيــــٕى البدــــث، ومــــً ؤجلــــه ٢امــــذ لؿــــاهُاث الــــىو 
ي
مغخلخيهــــا الؿــــاب٣خحن. ٞل٣ــــض نــــاع الــــىو ٧ــــامال

 ٖلى هٟؿها بٗض ؤن ٧اهذ خضوص الضعؽ م٣هـىع 
ي
ة ٖلـى لؿـاهُاث الجملـت. وألاؾـلىبُت ٞإخغػث بهظا ج٣ضما

 لؤلجىــاؽ ألاصبُــت 
ي
٣ــا مًــُغة ؤن جماشــ ي زُــا َــظا الخُــىع وؤن ج٩ــىن ألاؾــلىبُت للخُــاب، وؤن جخٗــضص ٞو

ـــض٫ َـــظا ؤنهـــا خـــحن جـــضزل ٧ـــل مجـــا٫ مـــً َـــظٍ اإلاجـــاالث  . ٍو هٟؿـــها. الغواًـــت وال٣هـــت، والكـــٗغ، بلـــى آزـــٍغ
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ىــــــ  ؤزــــــغي مــــــً الضعاؾــــــاث ٞةنهــــــا ؾــــــخ٣اعب الــــــىو مــــــً زــــــال٫ جيؿــــــه ألاصبــــــو .... َو
ي
ا ؾــــــتري ؤمامهــــــا ؤهىاٖــــــا

(" ت، والخىام، بلى آزٍغ  (.1ؾدخضازل مٗها ٧لؿاهُاث الىو والكٍٗغ

ـاح باليؿـبت بلـى       ولٗل ؤلاخهاء ٧ان مً مىاهج ألاؾلىبُت ووؿخُُ٘ ال٣ـى٫: ؤهـه بطا ٧ـان " ألاؾـلىب اهٍؼ

اخـاث، واإلاـىه… ال٣ىاٖض ج الـظي ٌؿـمذ بمالخٓاتهـا، و٢ُاؾـها، ، ٞةن ؤلاخهاء َى الٗلم الـظي ًـضعؽ الاهٍؼ

لها. ولظا ٞةن ؤلاخهاء ال ًخىاوى ًٖ ٞغى هٟؿه ؤصاة مً ألاصواث ألا٦ثر ٞٗالُت فـي صعاؾـت ألاؾـلىب.  وجإٍو

ـــــت  ُُٟـــــت اؾـــــخٗاعث هماطجهـــــا مـــــً هٍٓغ وبن ٧اهـــــذ آلاعاء ج٣ـــــ٠ مىـــــه مـــــى٢ٟحن مخٗاعيـــــحن، ٞاألؾـــــلىبُت الْى

ــظٍ ؤمــىع ٌؿــخُُ٘ ؤلاخهــاء ؤن ًمىدهــا الاجهــا٫، واؾــخٗاهذ بمٟــاَُم ؤلازبــاع، والخ٨ــ غاع، والًىيــاء، َو

 (.2مًمىنها اإلاىيىعي الظي ًى٣هها")

ول٣ـــض جىـــاو٫ ألاؾـــلىبُت ؤلاخهـــاثُت ص. نـــالح ًٞـــل فـــي ٦خابـــه " ٖلـــم ألاؾـــلىب"، وص. ؾـــٗض مهـــلىح فـــي      

م، وحٗغيــىا إلاــ حـَر ً و٢ــ٠ مــ٘ "الضعاؾـت ؤلاخهــاثُت لؤلؾــلىب" ، وقــ٤ُٟ الؿـُض فــي "الاججــاٍ ألاؾــلىبو" ٚو

 ؤو يض ؤلاخهاثُت، واإلامحزاث الؿلبُت وؤلاًجابُت لئلخهاء.

ىهــب الخىــاو٫ ألاؾــلىبو " ٖلــى اللٛــت ألاصبُــت، ألنهــا جمثــل الخىــٕى الٟــغصي اإلاخمحــز فــي ألاصاء، بمــا ُٞــه       ٍو

حـز مً وعي وازخُـاع، وبمـا ُٞـه مـً اهدغاٞـاث ٖـً اإلاؿـخىي الٗـاصي اإلاـإلٝى بسـالٝ اللٛـت الٗاصًـت التـي جخم

لـــى َـــظا ًم٨ىىـــا ال٣ـــى٫ بـــإن ٖلـــم اللٛـــت َـــى  حـــر مخمحـــز، ٖو بالخل٣اثُـــت، والتـــي ًدباصلهـــا ألاٞـــغاص بكـــ٩ل صاثـــم ٚو

الظي ًضعؽ ما ٣ًا٫ بِىما ألاؾلىبُت هي التي جضعؽ ٦ُُٟت ما ٣ًا٫، مؿخسضمت الىن٠ والخدلُـل فـي آن 

 (.3واخض")

ت والبالُٚت وؤهماٍ زـغ١ ألاؾـلىب الٗـاصي ٦ما " بن ا٢خهاع الضعاؾاث ألاؾلىبُت ٖلى الٓىاَغ اللٛ      ٍى

ـــــ٤ مؿـــــضوص ... وطلـــــ٪ ألن ألاصب ْـــــاَغة قـــــمىلُت ججمـــــ٘ ٧ـــــل  ... الـــــأ ٢ـــــض ؤصي بلـــــى ويـــــ٘ ألاؾـــــلىبُت فـــــي ٍَغ

ـت البدخـت ؤن جُمـذ بلـى بَـال١  ت .. الـأ، وال ؾـبُل بإصواتهـا اللٍٛى الٓىاَغ الاجخماُٖت والث٣اُٞت والحًـاٍع

ــت الجؼثُــت ألاخ٩ــام الاجخماُٖــت، والث٣اُٞــت،  ــا بإصواتهــا اللٍٛى حَر ؤو ؾــبر ؤٚــىاع عئي ال٩اجــب الاجخماُٖــت، ٚو

 (.4في النهاًت")
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َــــظا و" جىٓــــغ الضعاؾــــاث الىهــــُت بلــــى اإلاىٓــــىع ألاؾــــلىبو بهــــىعة َامكــــُت، ٞاألؾــــلىبُت جًــــ٘ ٢اٖـــــضة     

خٗــاعى َــ  بــال٣ىة فــي اللٛــت الٗاصًــت، وج٣ابلهــا مــ٘ الاهدغاٞــاث فــي ألاؾــلىب ٍو
ي
 مخد٣٣ــا

ي
ظا الخهــىع مــ٘ مُٗـاعا

ت الىو)  (.٨ٞ1غة مغ٦ٍؼ

ت وؤزظث في الخُىع ختى ونلذ بلى الىهاهُت، ٞما      ول٨ً ألاؾلىبُت لم ج٠٣ ٖىض ال٣ىاٖض اإلاُٗاٍع

الىهاهُت بال ولُضة ٖنها، خُث لم ٠٣ً الى٣اص ٖىض ال٣ىالب الجاَؼة وجُب٣ُها ٖلى الىهىم، ٦ما لم 

باإلخهاء  ٣ًهغوا ؤهٟؿهم ٖلى بيُت الىو الؿُدُت، وصعاؾتها صعاؾت بخهاثُت ؤؾلىبُت، ج٨خٟو

 ٖلى مداوع مبيُت ٖلى زىاثُاث. بل جُىعث ألاؾلىبُت 
ي
بت وال٣اثمت ٚالبا ، وبالضالالث الجؼثُت ال٣ٍغ

ي
ؤخُاها

 لُخىلض ٖنها ما ؤَل٤ ٖلُه الىهاهُت.

. 
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  اإلاحاضرة الثاهية

 

 

 ألاسلىبية الحعبيرية

ل٣ض ل٣ُذ ألاؾلىبُت ٖىاًت ٦بحرة مً ٢بل ألاؾلىبُحن بإن نىٟىا اججاَاث ٖضًضة لها، ٧ل          

واخضة منها ج٣ىم ٖلى ؤؾـ وم٣ىماث، ؤٞغصوا في ٦خاباتهم ٞهىال جدضص زهاثو الاججاَاث ألاؾلىبُت 

غاث٤ جدلُلها للىهىم، وألاصواث ؤلاجغاجو التي حؿخٗملها في ون ٠ الىهىم، بل الٛغبُت ومىاهجها َو

زهو ق٨غي ُٖاص ٦خابا زانا "الججاَاث البدث ألاؾلىبو"، جدضر ُٞه ًٖ ؤَم عواص ألاؾلىبُت 

ا.    وؤَم الاججاَاث التي ؾل٩َى

 

ت: -ؤ  «Stylistique l’expressivité» ألاؾلىبُت الخٗبحًر

ت اإلاساَب خُث حٗبر ًٖ   ت اإلاخ٩لم ؤو مً ػاٍو ال٨ٟغة ٞمً بن اللٛت ؾىاء هٓغها بليها مً ػاٍو

ت ٦الما ًمغ ال مدا٫ بمى٠٢ وجضاوو  زال٫ )مى٠٢ وجضاوو( بمٗجى ؤن ال٨ٟغة جهحر بالىؾاثل اللٍٛى

 مً مثل ألامل ؤو الهبر ؤو ألامغ ؤو الىهي....

ى 1بن َظا اإلاًمىن الىجضاوو للٛت َى الظي ًال٠ مىيٕى ألاؾلىبُت في هٓغ "قاع٫ بالي")  (، َو

ت مٟغصاتها وجغا٦ُبها مً صون الجزو٫ بلى زهىنُاث اإلاخ٩لم. الظي ججب صعاؾخه ٖبر الٗباعة  اللٍٛى

بن الُاب٘  الىجضاوو َى الٗالمت الٟاع٢ت في ؤًت ٖملُت جىانل بحن باث، ومخل٤ خؿب "بالي" صاثما »

خُث ًا٦ض ٖلى ٖالماث الترلي وألامغ والىهي التي جخد٨م في اإلاٟغصاث والترا٦ُب، وح٨ٗـ مىا٠٢ 

حن: ما َى خامل لظاجه وما َى مصحىن خُاجُت واجخماُٖ ى٣ؿم الىا٢٘ اللٛىي بلى هٖى ت، ٍو ٨ٍغ ت ٞو

ت في وكإتها هي َا٢ت ال٨الم في جملت 2«)بالٗىا٠َ والاهٟٗاالث ؤو ال٨ثاٞت الىجضاهُت (، ٞالخٗبحًر
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مم َظا اإلاهُلح بٗض "قاع٫ بالي" ٞإنبذ  يهخم ُٞه اإلاخ٩لم بةبغاػ  ُٖ ٖىا٠َ اإلاخ٩لم وؤخاؾِؿه زم 

ى ْاَغة ج٨ث٠ُ الضوا٫ زضمت للمضلىالث)ؤجؼ   (.1اء زُابه، َو

وهغي بٗض َظا الىا٢٘، الىجضاهُت اإلاخٗل٣ت بالخٗبحر اللٛىي ج٨ك٠ ًٖ ألاؾاؽ الىجضاوو  

 (.2ألؾلىب اإلاخ٩لم ؤي ال٩اجب. وهلحٔ َظا ُٞما ٌؿمى بـ: آلازاع الُبُُٗت وآلازاع اإلاىبٗثت)

٣هض  باآلزاع الُبُُٗت مثل حؿاوي الك٩ل واإلاىيٕى ؤو الهىعة واإلاًمىن ٧الٗال٢ت بحن  ٍو

ت اللٛت)  (.3)الهىث( و )اإلاٗجى( في الؿماء التي جخ٣لض ؤنىاث الُبُٗت ٞهظٍ و٢اج٘ َبُُٗت في حٗبحًر

ا الخٗبحري مً الجماٖت التي   ؤما آلازاع اإلاىبٗثت ٞهي هدُجت اإلاىا٠٢ الحُاجُت، وحؿخمض ؤزَغ

في الاؾخٗما٫ اللٛىي وصاللت ٧ل منهما م٘ اإلاخ٩لم، ٩ٞل ٧لمت الابخظا٫( ؿخٗملها ٧الٟاع١ بحن )الىُل( و)ح

ت مُٗىت. ٞاألزغ الخٗبحري اإلاىبٗث ٌٗىص بلى ال٣هض ؤلاعاصي في  و٧ل جغ٦ُب لٛىي ًسو خالت لٍٛى

ت جهب اَخمامها ٖل ى ٦ك٠ الُا٢اث اؾخٗما٫ وؾاثل اللٛت، و٦ما ؾب٤ الظ٦غ ٞاألؾلىبُت الخٗبحًر

ت ال٩امىت في باًَ اللٛت، ٞهي ٖمل جُب٣ُو) ل٨ً ما ًجب ؤلاقاعة بلُه ؤن "بالي" ؤُٖى ، (4الخٗبحًر

ؤَمُت ٦بري للمدخىي الٗاَٟو مما "جٗله ال يهخم بالجىاهب الجمالُت، وجغ٦حٍز ٖلى اللٛت اإلاىُى٢ت 

ه ًٖ الاَخمام باللٛت ألاصبُت")  (.5نٞغ

لُه   ا  ٖو ٞاالججاٍ الخٗبحري في ألاؾلىبُت ًغ٦ؼ في صعاؾخه ٖلى الى٢اج٘ اإلاخٗل٣ت بالخٗبحر اللٛىي وآزاَع

ان: ظٍ آلازاع هٖى  ٖلى اإلاخل٣و، َو

 آلازاع الُبُُٗت:-ؤ    

لٗل َظٍ آلازاع مً ؤَم اإلا٣ىماث اإلاك٩لت لثىاثُت الضا٫ واإلاضلى٫ ٞـ"َى مؿخىي لٛىي جبرػ ُٞه        

حن الضوا٫ واإلاضلىالث ٦مؿإلت الٗال٢ت الُبُُٗت بحن ألانىاث وصالالتها ؤو الهىع جضلُت الهغإ ب
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الٟىُت ومٗاهيها، ؤو بٌٗ ألاهماٍ البالُٚت ٧الخعجب، والاؾخٟهام ، والىضاء،و ألامغ، وال٣ؿم، والخإزحر، 

حٍر .٩ٞل َظٍ الى٢اج٘ في هٓغ"بالي" آزاع َبُُٗت، وهي نىعة مً نىع الخٗبح  1ر اللٛىي."والحظٝ،... ٖو

 آلازاع اإلابخٗثت)الاجخماُٖت(:-ب   

ت جٓهغ     ت ج٣ىم في َظٍ آلازاع ٖلى جدضًض ما في اللٛت مً الاخخماالث حٗبحًر بن ألاؾلىبُت الخٗبحًر

ت لها اعجباٍ بالىا٢٘ الاجخماعي  ا " ًيخج ًٖ مىا٠٢ خٍُى اإلاٟاع٢اث الاجخماُٖت باٖخباٍع ؾلى٧ا لٍٛى

، ألن اللٟٓت  ٦مٟهىم الابخظا٫ الظي َى  حٗبحر مغجبِ بإهاؽ مبخظلحن ٧اهىا ٢ض ابخضٍٖى واؾخٗملٍى

 .2)ابخظا٫( مً بيُت جيخمي بلى خ٣ل صاللي زام باللؿان، وبلى مجا٫ مً مجاالث اللٛت"

لم تهمل الضعاؾاث ألاؾلىبُت ٖىض الٗغب الخىىٍه بجهىص قاع٫ بالي في جثبُذ ؤع٧ان ألاؾلىبُت    

ت، بال ؤنها ؾغ  ٖان ما ججاوػتها، ولم حٗخمض اٖخماصا ٧لُا ٖليها في عنض الحضر الخٗبحري الكٟىي الخٗبحًر

ل ًخجلى في  ًائها ٦ما ٣ًى٫ ٖضهان بً طٍع ت ٞو م ؤن آٞا١ ألاؾلىبُت الخٗبحًر وو٢اجٗه ألاؾلىبُت، ٚع

ت ٧الترا٦ُب، والضالالث،  لمُت مخٗل٣ت بضعاؾاث مُٟضة ومخىٖى ت ٖو ا في مجاالث ٦ثحرة ٨ٍٞغ جإزحَر

إلاعجمُت، ٣ٞض صعؽ الحظٝ واإلاهضع في الٟغوؿُت، والٟٗل اإلااض ي في اإلاؿغح اإلاٗانغ، وهٓام وا

حٍر  3ألاٞٗا٫ ، وال٨ٟغ واللٛت، واللؿاهُاث الىٟؿُت، وصعاؾاث ٖلم الىٟـ اللؿاوو ٚو
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 اإلادايغة الثالثت:

 

 

 ألاسلىبية البييىية 

٠ُ مهُلح البيُت في مجا٫ ألاؾلىبُت، ل٩و جبرػ ؤن      لم  حٟٛل اللؿاهُاث الحضًثت ٞغنت جْى

 1للٗالمت ألاؾلىبُت ٢ُمت جخجلى في بىِخحن:

 بيُت ال٣اهىن:م٩اهت الٗالمت ُٞه يمً اإلادىع الاؾدبضالي.-             

 مدضصا. بيُت الغؾالت: والٗالمت ٞيها جدخل مى٢ٗا جإلُُٟا-              

     

ت:  ألاؾلىبُت البيٍُى

ُُٟت( وهغي ؤن اإلاىاب٘ الح٣ُ٣ُت للٓاَغة ألاؾلىبُت لِؿذ   وحٗٝغ ؤًًا باؾم )ألاؾلىبُت الْى

اثٟها، بط ال ًم٨ً حٍٗغ٠ )ألاؾلىب( زاعجا ًٖ الخُاب  ٣ِٞ في اللٛت وهمُُتها، وبهما ؤًًا في ْو

اث٠ ببالُٚت في الاج ها٫ بالىاؽ، وخمل اإلا٣انض بليهم، والخدلُل اللٛىي ٦غؾالت ؤي ٦ىو ٣ًىم بْى

 (.2البيُىي للخُاب ًض٫ ٖلى ؤن ٧ل هو ًال٠ )بيُه( وخُضة ٌؿخمض منها الخُاب مغصوصٍ ألاؾلىبو)

ْبِرُػ مؿخىٍحن: 
ُ
ت ببيُت الىو ال ٚحر، وهي مً خُث الٗباعة ج  ٞالٓاَغة ألاؾلىبُت مىَى

اح ؤي الاهدغاٝ والخغو  ًٖ  ؤخضَما ًمثل اليؿُج الُبُعي، وآلازغ ًؼصو  مٗه، مثل م٣ضاع الاهٍؼ ٍو

 (.3الىمِ الخٗبحري اإلاهُلح ٖلُه، ٧الخغو  ًٖ ال٣ىاٖض وألانى٫ بلى ما ًىظع مً الترا٦ُب)

ت في جدلُل الىو ألاصبو بٗالماث الخ٩امل والخىا٢ٌ بحن الىخضاث   ٦ما حٗجي ألاؾلىبُت البيٍُى

ت اإلا٩ىهت للىو وبالضالالث وؤلاًداء خًمً َظا الاججاٍ في ٖلم ألاؾلىب بٗضا ؤلؿيُا ٢اثما اللٍٛى اث، ٍو
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لم الترا٦ُب صون الالتزام بال٣ىاٖض ٞهي جضعؽ ابخ٩اع اإلاٗاوو الىاب٘ مً  ، ٖو ٖلى ٖلمي اإلاٗاوو والهٝغ

 (.1مىار الٗباعاث واإلاٟغصاث)

ا له وجدضًضا لهظٍ الخا  نُت وما صامذ ألاؾلىبُت هي الٗلم الظي ًخسظ مً ألاؾلىب مىيٖى

 وكحر بلى مغاخل ال٣غاءة ألاؾلىبُت.

مغخلت الىن٠: وهي مغخلت ا٦دكاٝ الٓىاَغ وحُٗنها والتي حؿمذ بةصعا٥ وجٍى الازخالٝ بحن بيُت  -(1

 الىو، والبيُت الىمىط  ال٣اثمت في خـ ال٣اعت )اللٛىي( م٣ام اإلاغج٘.

يها ًخم٨ً ال٣اعت مً الٛىم في الىو، والاوؿُا١  مغخلت -(2 ل: وهي مغخلت جإحو جباٖا لؤلولى ٞو الخإٍو

ٟٗل بًٗها في بٌٗ) ٨ه ٖلى هدى جترابِ ُٞه ألامىع وجخضاعي ٍو  (.2في ؤُٖاٞه ٞو

ٟاجحر" ؤًًا بال٣اعت الظي ٌٗخبراهه جؼءي َاما في ٖملُت الخىانل، بط  وحٗجي ألاؾلىبُت وعاثضَا "ٍع

بما باالؾخدؿان ؤو بٗضمه ومً زم ًإحو صوع  Archilecteurى اؾخجابت "ال٣اعت الٗمضة" ٌٗى٫ ٖل

الباخث ألاؾلىبو الظي يهخم بخٟؿحر الى٢اج٘ ألاؾلىبُت والظي ٩ًىن هجاخه مؿخمضا مً بصعا٦ه للبيُت 

 (. 3ألاؾاؾُت للىو)

ت ٖلى مٟاَُم عؾمذ جىاجضَا في خ٣ل الضعاؾا ث ألاؾلىبُت ل٣ض ٢امذ ألاؾلىبُت البيٍُى

 واللؿاهُت الحضًثت، ومً َظٍ اإلاٟاَُم

 : وهي ٧ل ًخ٩ىن مً البيية-ؤ

*الكمىلُت، والتي ًغاص بها الخماؾ٪ الضازلي للىخضة،" بط هي ٧املت في طاتها ٧الخلُت الحُت     

ت، خُث بن ٧ل م٩ىن مً َظٍ اإلا٩ىهاث ال  ٍغ بُٗت م٩ىهاتها الجَى  جيبٌ بالحُاة التي حك٩ل ٢ىاهُنها، َو

 ،4ًجض ٢ُمت في ْل وؿُج ٦لي قامل مؿمى الىخضة ال٩لُت"

*الخدى٫، وهي ٖملُت جىلُض جيب٘ مً صازل اليؿُج، ٧الجملت التي ًم٨ً ؤن ًخىلض منها ٖضص    

 مً الجمل جبضو جضًضة.
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ا، وبهخاجها ٩ًىن صازلي صون اٖخماص  *الخد٨م    ى اؾخٛىاء البيُت بىٟؿها ًٖ ٚحَر الظاحو َو

 الٗىامل الخاعجُت. 

 :اللغة والكالم -ب

ما وا٢ٗحن ٌٗخمضَما الى٣اص وألاؾلىبحن في جدلُل الٓاَغة ألاصبُت ؤؾلىبُا.   َو

 

  1:الىظائف اللغىية الست - 

ا  وهي اججاٍ جا٦بؿىن في الخُاب مً ق٩ل الخساَب ت ؤلازباع التي ص٤٢ ٖىانَغ في هٍٓغ

الؿخت، وهي: اإلاغؾل واإلاغؾل بلُه والغؾالت، وهي مدخىي ؤلاعؾا٫ حؿدىض بلى ؾُا١، وؾجن ٌكتر٥ ٞيها 

ا الجهاػ، و٢ىاة وهي الغابِ بحن اإلاغؾل واإلاغؾل بلُه.  َٞغ

  2الىحدات الصىثية اإلاميزة:-د

ت لثىاثُاث مً ال٩لماث التي اؾدبضلذ َظا الاججاٍ بلى ببغاػ الىخضاث الهىجُت مى  ًغمو اٍػ

وخضاتها الهىجُت بىخضاث ؤزغي حٛحر مٗجى ال٩لمت، وحٗٝغ َظٍ الثىاثُاث باألػوا  الضهُا التي ال ججض 

ل٤"
ُ
ل٤ وز

َ
 َظٍ الىخضاث ٢ُمتها بال في نلبها " ٦ؿاع وناع، ""٢ا٫ وما٫" " ز

 :الدال واإلادلىل -ٌ

لت ، وهي ٖالمت لؿاهُت جهضع م٩ىهاتها ألاؾاؾُت ؤنىاجا وهي زىاثُت مً ؤَم زىاثُاث ٖلم الضال 

 ًٖ ؤلاوؿان، اهخهى ؾىؾحر ٖلى ؤنها اٖخباَُت ج٣ىم ٖلى الخىاَا الٗغفي.

 : الليمة الاخحالفية-و

"مٟهىم ًىُل٤ مً ٧ىن الضوا٫ ال حٗٝغ مً زال٫ زهاثهها ألاؾاؾُت، وبهما ًخم طل٪ مً 

ا وازخالٝ بًٗها ًٖ بٌٗ ٩٦ لمت الحب التي هي وخضة طاث صاللت لِـ لص يء في طاتها، زال٫ جماًَؼ

ظا ما ًيسحب ٖلى ٢ى٫ ال٣ضامى" باأليضاص جبحن ألاقُاء" (...َو  .1ل٨ً لىجىص )ال٨ٍغ
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 :آلاهية والسماهية-ز

سُت الخُىعٍت التي تهخم   خىاء بالغئٍت الخاٍع ل الاَخمام مً الٖا مٟهىم جاء به ؾىؾحر لخدٍى

 بترابِ الٗىانغ وحٗا٢بها بلى الغئٍت آلاهُت التي تهخم بدالت مً الحاالث في ػمان ػم٩ان مدضصًً.

ت،-ح  مدىعا الخإل٠ُ والازخُاع:َى خغ٦ُت هُٟٗت ٖلى مؿخىي الٗال٢اث بحن الىخضاث اللٍٛى

خد٨م في الؿلؿلت ال٨المُت َظٍ ٢اهىن الًِٛ، والظي مً زالله ًخد٤٣ التر٦ُب" و٢ض ٩ًىن  ٍو

الخدغ٥ ؤ٣ُٞا ٌٗخمض الخجاوػ بحن ال٩لماث بدؿب ٢ىاهحن الىٓم ٩٦لمتي "جاء" و"الغجل" ًم٨ً 

اثٟها ٖلى ٖال٢اتها بمجاوع  تها إلاا الخإل٠ُ بُنهما جاءالغجل، ألن ال٩لماث في اإلادىع الخإلُٟو جاؾـ ْو

ؾب٣ها...و٢ض ٩ًىن الخدغ٥ ٖمىصًا ٌٗخمض ٖال٢اث الُٛاب، وهي ٖملُت َبُُٗت بًداثُت ج٣ىم ٖلى 

ت جدضر اهُال٢ا مً الؿلؿلت الٗمىصًت"  .2بم٩ان اؾدبضا٫ ؤًت ٧لمت ب٩لمت ؤزغي، وهي مماعؾت ازخُاٍع

خىاء بالك٩ل صون اإلاٗجى، ؤي الاَخمام بالبيُت ؤما ما ٖاب ألاؾلىبُ ت هي بٞغاَها في الٖا ت البيٍُى

ت الخانت ٦ما ؤزغجذ مً صاثغة اَخماماتها ًٞاء  صون الجاللت، وهي مؿإلت مهمت في ألابدار اللٍٛى

الخُاب ، ٞدغمذ الٟٗل ألاصبو واللٛىي مً جاهب مهم مً خُاجه. ووٗجي َىا بًٟاء الخُاب ل٩ل 

اإلااجغاث، والٓغوٝ التي حؿاٖض ٖلى ٞهم الخُاب ألاصبو ، والىلى  بلى ؤؾغاٍع وال٨ك٠ ًٖ الٗىامل و 

 ٖم٣ه وجمالُاجه.  
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 اإلاحاضرة الرابعة:

 

 

 ألاسلىبية ؤلاحصائية

 

 ألاؾلىبُت ؤلاخهاثُت:  -ص

ًٖ ٣ًىم َظا الاججاٍ مً ألاؾلىبُت ٖلى بم٩اهُت الىنى٫ بلى الؿماث ألاؾلىبُت ألزغ ؤصبو ما  

٤ ال٨م، وجىػَ٘ ؤبٗاص الحضؽ بلى ال٣ُم الٗضصًت، وجغ٦ؼ لخد٤ُ٣ َظا الهضٝ بةخهاء الٗىانغ  ٍَغ

اإلاعجمُت في ألازغ، ؤو جغ٦حز ٖلى َى٫ ال٩لماث والجمل مً ٖضمه، ؤو الٗال٢اث بحن الىٗىث، وألاؾماء، 

 (.1وألاٞٗا٫)

ى جسلبو ْاَغة ألاؾلىب مً وهي بظل٪ ال حؿاَم في جدضًض ال٣غابت ألاصبُت ٣ِٞ، بل جغ٦ؼ ٖل 

ا بلى الحضؽ اإلانهجي)  (.2الحضؽ الخالو، لخى٧ل ؤمَغ

اض ي في الخدلُل ألاؾلىبو   ول٣ض زو ص.هىع الضًً الؿض َظا الاججاٍ بالظ٦غ "بن ؤلاخهاء الٍغ

ُت ماصًت»َى مداولت  البا ما ٣ًىم حٍٗغ٠ ألاؾلىب ٞيها ٖلى ؤؾاؽ « مىيٖى في ون٠ ألاؾلىب، ٚو

اض ي بخدضًضٍ مً زال٫ مجمٕى «: » ٞى٦ـٞى٫ »مدضص  ه٣ُم ألاؾلىب ٦ما ًإحو في هُا١ اإلاجا٫ الٍغ

ا ٦مُا في التر٦ُب الك٨لي للىو ، وخُىما ًخم جدضًض ألاؾلىب بإهه جغصص «اإلاُُٗاث التي ًم٨ً خهَغ

ت التي ًم٨ً بصعا٦ها ق٩لُا في الىو، ٞهظا ٌٗجي ؤهه ًم٨ً بخهاء َظٍ الىخضاث  الىخضاث اللٍٛى

ايُت، بن اليؿبت بحن  ٖضص وعوص ال٩لمت في هو ما، واإلاجمٕى ال٨لي اللٛ ت وبزًاٖها للٗملُاث الٍغ ٍى

ظا ٌؿهل م٣اعهتها بالىهىم ألازغي   (.3«)ًم٨ً جمثُلها ٖضصًا، َو

لم ٌؿلم َظا الاججاٍ ألاؾلىبو مً الى٣ض والدك٨ُ٪ في ٞاٖلُخه وجضوي الضعاؾاث ؤلاخهاثُت  

 ٠ُ لآلزاع ألاصبُت.اإلاؿخسضمت في الىن٠ والخهي
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ظا مدمض   ٠ُ ؤلاخهاء في الخدلُل الخُاب ألاصبو َو ل٨ً ؤ٢غ الى٣اص الٗغب ٖلى يغوعة جْى

ٌٗخبر ال٨م في خض طاجه ٖامال مً ٖىامل البروػ »الٗمغي ٣ًى٫ في ٦خابه جدلُل الخُاب الكٗغي 

بةزاعة الاهدباٍ ب٨مُتها والٓهىع ٞاإلاىاص التي جخ٩از٠ بك٩ل ٚحر ٖاصي باليؿبت إلاؿخٗمل اللٛت ٦ُٟلت 

لُه هجض مدمض الهاصي الُغابلس ي ٣ًؿم بدثه" في مىهجُت الضعاؾت ألاؾلىبُت" بلى ٢ؿم (1«)هٟؿها ، ٖو

هٓغي ٖغى ُٞه الٗال٢ت بحن جاهب الاهُبإ وبحن جاهب ؤلاخهاء، و٢ؿم جُب٣ُو صعؽ ُٞه همىطجا 

َب ٣ٖله وجحٓذ ُٖيُه، وؾ٨غ مخمثال في جملت في ون٠ ؤ٧ى٫ مً ٦خاب " البسالء" )بطا ؤ٧ل ط

هب ولم ٌؿم٘ ولم ًبهغ( ا وجدلُلها ؤؾلىبُا ٌٗغى 2وؾضوع اهبهغ وجغبض وجهه، ٖو ،وبٗض جٟؿحَر

 3ماًلي:

 ؤخضار ٖكغة هي ٖىىان خغ٦ت وكُُت.- 

، ٞاألا٧ى٫ اإلاىنىٝ َظٍ ألاخضار مؿىضة بلى ٞاٖل واخض َى ألا٧ى٫ ؤو بٌٗ مخٗل٣اجه)ُٖىه وجهه(- 

 مل اإلاكهض.َى وخضٍ مدىع ٧ا

ال٣ًُت في جمُ٘ َظٍ ألاخضار هي ٖملُت ألا٧ل: ٞٗل جملت الٓٝغ ًسبر ٖنها وؤٞٗا٫ جملت الجىاب - 

ى وخضٍ الظي ًمؤل خُاجه.  جسبر ًٖ هخاثجها، ٞاأل٧ل وخضٍ الظي ٣ًخط ي مً ألا٧ى٫ اؾخٟغاٙ الجهض، َو

اصة ٞيها لِؿذ طاث با٫ )اهبهغ وجغبض( جُٟض - ض،بال ؤن الٍؼ ؾبٗت مً َظٍ ألاٞٗا٫ زالزُت مجغصة ٣ِٞ مٍؼ

اصة ُٞه مٗجى اإلاجغص ٞاإلاكهض مٗغي مً اإلاؿدىضاث  اصة ٞيهما و٢ٕى الٟٗل و)لم ًبهغ( جُٟض الٍؼ الٍؼ

 والحُثُاث .

مخٗل٣اجه، ٞهي بطن ؤخضار مىُل٣ت ٧ل َظٍ ألاٞٗا٫ الػمت ج٨خٟو بٟاٖل واخض، َى ألا٧ى٫ ؤو بٗو -

 مىه، عاجٗت بلُه، بل ُٖه.

ت–اقتر٥ ٧ل ألاٞٗا٫ - الٗالم الخاعلي وؤلاوٛال١ -في ٣ٞضان ٧ل وؾاثل الهلت-مً خُث الضاللت اللٍٛى

ت الظَىُت)طَب ٣ٖله...(، -ٖلى الىٟـ ت الحؿُت)لم ٌؿم٘، لم ًبهغ..(، ٣ٞضان اإلاٗٞغ ٣ٞضان اإلاٗٞغ

 ؾضع...(. ٣ٞضان الىعي ٖامت)ؾ٨غ،
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ٟت ٚحر  ٣ٞض ؤنبذ ألا٧ى٫  ؤمت ًغؤؾها ؤو ٧ى٦با بظاجه و٢ض زغجذ ٧امل الهىعة في جملت جالػمُت ٍَغ

 مخىاػهت الك٣حن:

٧ل ٞٗل ٞيها ٌك٩ل جملت حكتر٥ م٘ ب٣ُت الجمل في البؿاَت اإلاثلى واَغاص ألاٞٗا٫ بهظٍ الهىعة -1  

 ٌٗغب ًٖ جىلض بًٗها ًٖ البٌٗ آلازغ.

 جمل حكتر٥ َبٗا في الٟٗلُت الخالهت اإلاهىعة لحغ٦ت مؿترؾلت.و٧ل َظٍ ال-2  

بال ؤن جملت الٓٝغ جخ٩ىن مً جملت واخضة )ؤ٧ل(بِىما جخ٩ىن جملت جىاب الٓٝغ مً حؿ٘ جمل -3  

 مخٗاَٟت.

جسً٘ إلاىؾ٣ُى زاعجُت وصازلُت مخمحزة ًهىع الخاعجُت منها الغؾم -ٖالوة ٖلى طل٪–َظٍ ألاخضار 

 الخالي:

 

 طَب 

 حٓذ ُٖىهج 

 ؾ٨غ بطا ؤ٧ل

 ؾضع اهبهغ 

 جغبض وجهه 

 ٖهب 

 لم ٌؿم٘ لم ًبهغ 

 

ا        ت ُٞه وطل٪ بةْهاع مٗضالث ج٨غاَع بن الخدلُل ؤلاخهاجو لؤلؾلىب يهضٝ بلى جمُحز الؿماث اللٍٛى

٣ت في الخدلُل ؤَمُت زانت في حصخُو الاؾخسضام اللٛىي ٖىض  ووؿب َظا الخ٨غاع، ولهظا الٍُغ



ههج مدمض الٗبض في بدثه"ؾماث ؤؾلىبُت في قٗغ نالح ٖبض الهبىع" َظا اإلاىهج ٞإ٢ام اإلابضٕ و٢ض 

 البدث ٖلى ؤؾاؽ زُىجحن مخخابٗخحن مخ٩املخحن.

ت طاث ال٣ُمت ألاؾلىبُت، و٢ض لجإ الباخث بلى ؤلاخهاء -1   الىن٠ اللٛىي اإلاجغص للمثحراث اللٍٛى

ت  ألاؾلىبُت ٢لت و٦ثرة. ل٣ُاؽ مٗضالث ج٨غاع اإلاثحراث ؤو الٗىانغ اللٍٛى

ًاٝ بلى طل٪ جدضًض ٢ُمها -2   ت الضاللُت والجملُت لخل٪ اإلاثحراث، ٍو ون٠ الخإزحراث ؤلازباٍع

ألاؾلىبُت في ابضإ اإلاٗجى ؾىاء مً زال٫ الهُٜ التي جهاٙ ٞيها الخبراث والخجاعب ؤو مً زال٫ 

مً زال٫ بجخمإ ألالٟاّ في وخضة الترا٦ُب اللُٟٓت التي ٣ًضم ام٩اهاث مؿاٖضة ٖلى ببضإ اإلاٗجى 

 ٖلُا، و٢ض اٖخمض مدمض الٗبض الكغوٍ الثالزت التي خضصَا "ػاًضلغ" لبُان هٓام ال٣ُمت وهي :

ت اللٛت-     الاهُال١ مً مٗٞغ

ت-     جإمل الجاهب ؤلاوؿاوو في نىعهه اللٍٛى

 ؾلىبُت.الىٓغ بلى ًٞ اللٛت بهٟت مىٓىمت مً الُال٢اث ألاؾلىبُت والٗىانغ ألا -   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 اإلادايغة الخامؿت:

 

 ألاسلىبية الىفسية

 

ٖجي َظا الاججاٍ بمًمىن الغؾالت ووؿُجها اللٛىي م٘ مغاٖاتها إلا٩ىهاث الحضر ألاصبو، الظي  

ٗض "لُىؾبُتزع"  مً ؤَم ماؾس ي  « Léospitezer »َى هدُجت إلهجاػ ؤلاوؿان وال٨الم والًٟ، َو

 (.1ألاؾلىبُت الىٟؿُت)

جإزغ َظا ألازحر بـ"ٞغوٍض" في صعاؾاجه خى٫ زهاثو ؤؾلىب ؤصًب ما جغجبِ بإ٩ٞاع و٢ض  

ى ًغي ؤن الحالت الىٟؿُت لؤلصًب جاصي بلى هدى ما مً الاؾخٗما٫ اللٛىي  ىا٠َ ؾاثضة لضًه، َو ٖو

ت التي جخهل بخٟهُالث ؤزغي بك٩ل جل٣اجو  وج٩ىن بضاًت الخدلُل ٖىض بخضي الخٟهُالث اللٍٛى

ض ألاؾلىبو ٖلى الحغ٦ت هدى اإلاغ٦ؼ خُث الجظع الىٟس ي لل٩لماث والٗمل ألاصبو الظي ًاصي الىا٢ حؿاٖض

 (.2بلى هٟؿُت ناخبه)

٣ِٞ بل وجىص "ألاؾلىبُت  لم ٌؿاٖض جإزغ "لُىؾبُتزع" بٟغوٍض في وكإة ألاؾلىبُت الىٟؿُت 

ت التي ٧اهذ تهخم بال٨الم اإلاد٩و واللٛت اإلاىُى٢ت ال اللٛت  (، صوع ٞاٖل بط مهضث 3ألاصبُت ")الخٗبحًر

لٓهىع َظا الاججاٍ ألاؾلىبو. وؤؾلىبُت "لُىؾبجزع" تهضٝ بلى ال٨ك٠ ًٖ زٟاًا ٖملُت ؤلابضإ وهٟؿُت 

 الٟىان. ولِـ الى٢ٝى ٖلى الخهاثو ألاؾلىبُت ألصًب ما.

م ا لٗاَُٟت، مما جٗله ًتراج٘ ًٖ بدث الحاالث الىٟؿُت وقغح ؤؾالُب اإلاالٟحن اهُال٢ا مً مغا٦َؼ

وعؤي ؤن جدلُل ألاؾلىب ًسً٘ لخٟؿحر آلازاع بدض طاتها صون اللجىء بلى مؼا  اإلاال٠ ل٨ً "ؾبُتزع" لم 

 (.4ًخسل جماما ًٖ ألاؾلىبُت الىٟؿُت التي ٧اهذ وؾُلت في الخٗامل م٘ الىو ألاصبو)
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خمض بلى بط ًم٨ً عنض اإلاالمذ الىٟؿُت لل٩اجب اإلا٨ٟغ واإلاخإمل الحالم ٞضاعؽ ألاؾلىب ٌٗ 

 (.1ا٦دكاٝ البِنت الث٣اُٞت والجمالُت للىو بخدضًض مسخل٠ الح٣ى٫ الضاللُت)

ٌ ٞيها اإلاٗاصالث الخ٣لُضًت بحن اللٛت وألاصب ما ًلي:  ت الحضؾُت التي ٞع  ومً ؤبغػ مباصثه اللٍٛى

 مٗالجت الىو ج٨ك٠ ًٖ شخهُت مالٟه. -1

 ألاؾلىب اوُٗاٝ شخص ي ًٖ الاؾخٗما٫ اإلاإلىٝ للٛت. -2

 ٨ٞغ ال٩اجب لحمت في جماؾ٪ الىو. -3

 (.2الخٗا٠َ م٘ الىو يغوعة للضزى٫ بلى ٖاإلاه الحمُم) -4

ؤقاعث الباخثت ٖؼة آٚا مل٪ في البدث لها بٗىىان " مىهجُت لُىؾبُتزع في صعاؾت ألاؾلىب ألاصبو"، بلى  

ٖلى  -في مجم٘ ؤبدازه–ؤَم ال٣ًاًا  اإلادىعٍت في مىهج لُىؾبُتزع وهي ؤن ؾبُتزع ٖل٤ ؤَمُت ٦بحرة 

٣ت زانت، و٧اهذ ألاؾلىب ُت الىٟؿُت وؾُلت في ال٩اجب ؤو الٟاٖل اإلاخ٩لم الظي ًدىاو٫ اللٛت بٍُغ

الخٗامل م٘ الىو ألاصبو، ٞهي ٖىضٍ ج٨دس ي ؤَمُت ٢هىي، ألنها جمخل٪ َىاُٖه الخىجُه بلى مسخل٠ 

 اإلاُاصًً في الىو ٞباألؾلىبُت الىٟؿُت.

 : اإلاىطللات العلمية في الدراسة الىفسية-  

خي في صعاؾت ألا       ؾلىب ألاصبو ألهه ًدُذ للباخث و٧ان ؾبُتزع ًضٖى بلى الاؾخٗاهت بٗلم الضاللت الخاٍع

دُذ له ؤًًا الخٗم٤ في ال٩لماث هٟؿها التي ٌؿخٗملها ٧اجب ما في خ٣بت  ٞهم شخهُت ال٩اجب ٍو

بي ببٗض ٖالث٣و،  سُت مُٗىت، و٢ض "هجض ؾبُتزع ًداو٫ ؤن ٨ًخمل في صعاؾخه البٗض اإلاىيىعي الخجٍغ جاٍع

 3و قاعخه بل بٗال٢ت َظا الكاعح م٘ هٟؿه"عابُو ًسخو لِـ ٣ِٞ بٗال٢ت ألاصًب م٘ ٢اعت الىو ؤ

 :4ٞضعاؾت ألاؾلىب ٖىض ؾبُتزع جغاعي اإلاىُل٣اث الٗلمُت الخالُت

بُت وطل٪ بك٩ل -1    خه الخجٍغ ٖلى صاعؽ ألاؾلىب ؤن ًجلى الٛمىى ًٖ الىو اهُال٢ا مً مٗٞغ

 اًجابو مدضوص.
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٣خه في اإلاماعؾت، ٞال-2    ٗمل ؤلاًجابو ال ًدؿم بٗامل الحغ٦ت ٖلى صاعؽ ألاؾلىب ألاصبو ؤن ًثري ٍَغ

 والخٟى١ ٖلى الظاث مالم ٣ًترن بالخإمل اإلانهجي.

ٖلى صاعؽ ألاؾلىب ؤن ًغاعي الجاهب الٟلؿٟو في ٖلمه وطل٪ بخدضًض مى٢ٟه الظاحو مً الٗالم -3   

ه إلاىيٕى مٗحن ٖلُه ؤن ًامً ؤلاهُال٢ت الالػمت مً زال٫ ٖمله وؤن  ب٩لُخه، ٞباليؿبت بلى زًٖى

 ًًمً لىٟؿه جدغعا قبيها بظل٪ الخدغع الظي ٌكٗغ به الٟىان ٣ٖب بجمام جدٟت ؤو ٖمل عاج٘.

ٖلى صاعؽ ألاؾلىب ؤن ًغاعي الجاهب ؤلاوؿاوو الاجخماعي وطل٪ بة٢امت ل٣اء جضلي بحن ال٩اجب وبحن -4   

. ثحٍر ؿدكهض به ٍو  اوؿان آزغ ًىجه له البدث ٧ل ؾُغ ُٞه ؤن ًىىٍ بىجىص َظا آلازغ َو

ٖلى صاعؽ ألاؾلىب ؤن ًغاعي في صعؾه ما ًدؿم به الخُاب ألاصبو مً ٖىامل جبضو ؤنها جاٞهت -5  

ٍغ َغوب مً الص يء الخاٞه وه٣ٌ له ٞال ًد٤ لضاعؽ ألاؾلىب ؤن يهمل ؤي  ٞالٗمل ألاصبو في جَى

 ٖىهغ مً ٖىانغ الىو ألاصبو وبن ٧ان ًبضو مُخا وال ٞٗالُه له في الىو.  

 

        

  



 : السادسةاإلاحاضرة  

 

 

 

 الظىاهر ألاسلىبية) الاهسياح واإلافاركة(

 الظىاهر ألاسلىبية:      

ؿبي الظي قهضٍ اإلاهُلح الى٣ضي الٗغبو مىظ ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ، َؼجه في        
ّ
م الاؾخ٣غاع الي ٚع

مٌّ َاثل مً اإلاهُلحاث ٖلى اإلاعجم الٗغبو، عؾم 
َ
ال٣ٗض الؿاب٘ مىه زىعة ٖىُٟت، جض٤ٞ مً زاللها ٦

٣ا جضًضا في اإلاٗالجت الى٣ضًت، ؤَمها اإلاهُلحاث اللؿاهُت الحضًثت والؿُمُا ثُت، بياٞت بلى ٍَغ

 مهُلحاث ه٣ضًت مً ٖلىم الاجخمإ و الىٟـ والٟلؿٟت.

ول٣ض ؤّصي َظا الايُغاب بلى ٖضم الاؾخ٣غاع في ٖلم اإلاهُلح جغجمت ومٟهىما، ٩ٞان مً 

 الًغوعي مجابهت َظٍ الٟىض ى بدىُٓم مً ٢بل اإلاماعؾحن في الح٣ل الى٣ضي واإلاهُلحاحو.

جت، ؾىاء ٞغصًت ؤو جماُٖت لًبِ اإلاهُلح الى٣ضي بضؤث بٌٗ اإلاداوالث والجهىص اإلابثى  

با، وبمغوع الى٢ذ حٗاْم قإن َظٍ الجهىص ٞإنبدذ مٗاجم حٗمل ٖلى جىجُه  ويٗا وجغجمت وحٍٗغ

ب ال٨خب  ِكئذ َُناث لخٍٗغ
ْ
و
ُ
لى جدضًض مجا٫ بدبهم بض٢ت، وبياٞت بلى َظٍ اإلاٗاجم ؤ الضاعؾحن ٖو

 للمهُلح الى٣ضي والبالغي، ٞاسحت اإلاجا٫ واؾٗا الخابٗت للجامٗت الٗغبُت، ٩ٞاهذ زضماتها ج
ي
لُلت

م٨ً ؤن وكحر في َظا 1ؤمام الباخثحن واإلاترجمحن ليكغ ال٨ثحر مً اإلاعجماث الانُالخُت الجاصة ، ٍو

بض الؿالم  الؿُا١ بلى جهىص مدمض عقُض الحمؼاوي ومدمض مىضوع وجمام خؿان وخماصي نمىص، ٖو

 اإلاؿضي.

 ظاهرة الاهسياح:-1    

ى لٛت: مهضع بن  اح مً اإلاهُلحاث الكاجٗت في الضعاؾاث ألاؾلىبُت اإلاٗانغة، َو مهُلح الاهٍؼ

ى ًمثل ؤخؿً جغجمت "اإلاهُلح الٟغوس ي "2للٟٗل "اهؼاح" ؤي طَب وجباٖض " ، بط ؤن َظٍ Ecart، َو
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خاملت  ، ٦ما ٢ض ج٩ىن 1«ًٖ اإلاُٗاع ٞـً الـ٣ى٫ الظي ًبخٗض» ال٩لمت حٗجي في ؤنل لٛتها "البٗض"، ٞهى 

 إلاٗجى الٟاع١، ؤي الٟاع١ الحانل بحن ال٣ى٫ الٗاصي وال٣ى٫ الٟجي .

اح ٣ٞض ٧ان  اللٛت الٗغبُت  ُٞما و٢٘ ٖلُه بهغها، في مجلت مجم٘» ؤما ؤ٢ـضم اؾخٗما٫ للٟٓت اهٍؼ

ب إلاهُلح ٞغوس ي َى اح الغخم"  و٢ض ٖغب بـ" ، Descent de la matrice" بضمك٤ في حٍٗغ  .2«"اهٍؼ

اح مغة واخضة، وعص الٟٗل  ت ألاصب، والاهٍؼ ً" هٍٓغ لُ٪ وواٍع اهؼاح مغجحن في جغجمت ل٨خاب "ٍو

خه جغجماث ٖضة في الضعاؾاث ألاؾلىبُت Ecartوالجضًغ بالظ٦غ ؤن لٟٓت " " مهُلح ؤؾلىبو جىاٖػ

ان  الٗغبُت، ٣ٞض ج٣ضمتها مداوالث ٖبض الؿالم اإلاؿضي، و٧اهذ جغجمخه للمهُلح بـ "الخجاوػ" ل٨ً ؾٖغ

اح، الظي ْهغ بك٩ل م٨ث٠ في ٦خابه "ألاؾلىبُت وألاؾلىب" و٦ظا في ؤَغوخخه ما  ٖض٫ بلى الاهٍؼ

م َظا ٖمض بلى جغجمت اإلاهُلح بالٗضو٫ في  للض٦خىعاٍ "الخ٨ٟحر اللؿاوو في الحًاعة الٗغبُت"، ٚع

 "٢امىؽ اللؿاهُاث".

ً" ٖل اح ؤما مدمض الىلي ومدمض الٗمغي، ُٞٗخمضان في جغجمت ٦خاب "جىن ٧َى ى مهُلح الاهٍؼ

اٍ ٢ُبحن، ال٣ُب الىثري الخـالي » بك٩ل ٦بحر  م٨ً ؤن وصخو ألاؾلىب بسِ مؿخ٣ُم ًمثل َٞغ ٍو

اح بلى ؤ٢ص ى صعجت اح، وال٣ُب الكٗغي الظي ًهل ٞـُه الاهٍؼ . وما ًيبػي ؤلاقاعة بلُه في 3«مً الاهٍؼ

اح، " باالهدغ Ecartؾُا١ خضًثىا ٖلى الازخالٝ الحانل في جغجمت مهُلح " َى ؤن ما » اٝ ؤو الاهٍؼ

اح َى اٖخماصَم ز٣اٞت ٞغوؿُت: اؾخ٣اء ؤو جغجمت. ٖلى خحن  ٌٛلب ٖلى َاالء الظًً اؾخٗملىا الاهٍؼ

ت، ٞهظٍ ال جدىي بال ٧لمت بلى الاهدغاٝ في الٛالب ؤولن٪ ما٫  الظًً ٚلبذ ٖليهم اإلاهاصع الاهجلحًز

"Deviation ،"ٖلى خحن ؤها وجضها "جىاؾبها ٧لمت الاهدغاٝ،  وهي ٧لمتEcart اح، وهي " ًىاؾبها الاهٍؼ

ت ٧لمت ، واليحر في ؤن ًدىاوب مهُلحان ٖلى مٟهىم واخض مثل 4«ٞغوؿُت ٚحر مىجىصة في الاهجلحًز

اح، ول٨ً الحغ  في ٦ثرة اإلاهُلحاث التي ًًُ٘ في َُاتها الخض٤ُ٢.  مٟهىم الاهٍؼ

اح الظي ٌٗض بد٤  ٣ًىصها اإلا٣ام بلى اإلاٟايلت بحن اإلاهُلحاث الثالر اإلاظ٧ىعة، ٞىًٟل الاهٍؼ

له حٗل٤  وبطا صح ؤن جغؽ اللٟٔ، ًم٨ً ؤن ٩ًىن » "، Ecartجغجمت ص٣ُ٢ت للمهُلح الٟغوس ي "

اح" الهىحو وما ُٞه مً مّض، مً قإهه ؤن ًمىذ اللٟٔ بٗضا بًداثُا  بضاللخه، ٞةن حك٨ُل "الاهٍؼ

، وفي َضا الغؤي بقاعة بلى اإلاىاءمت 5«والظَابًدىاؾب، ما ٌٗىُه في ؤنل جظٍع اللٛىي مً الخباٖض 

حن الهىحو والضاللي.  الحانلت بحن اإلاؿخٍى
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جل٪ هي ؤَم اإلاهُلحاث اإلاخٗل٣ت باإلاٟهىم، والتي قإ اؾخسضامها في ال٨خب ؾىاء الى٣ضًت 

اح ؤَمها: ؤلاػاخت وا ا، بال ؤن َىا٥ ؤوناٞا ج٣خبـ مٗاهيها ووْاثٟها مً الاهٍؼ ل٨ؿغ والبالُٚت ؤو ٚحَر

 والٛغابت وألانالت واإلاٟاع٢ت الاهتها٥ والخغ١.

 

ه٩اص هجؼم بإن اإلاهُلح البالغي بك٣ُه الخىٓحري والخضاولي ماػا٫ ٩ًابض الايُغاب والخضازل  

اللظًً مً قإنهما ؤن ًظَبا باؾخ٣غاع اإلاهُلح، وؤمام َظا الىي٘ خِغيٌّ بمماعس ي الخدلُل ألاؾلىبو ؤن 

ىا ٖلى ٌٞ الجزإ بُّ
َ
ى٨ بحن اإلاهُلحاث وعؾم خضوصَا صون وؿُان يغوعة الخٗاٌل ُٞما بُنها  ًَ

ا بجغاءاث جترجم الىو وجدل هٓام الكٟغاث ُٞه، ومً بحن ؤَم ما ًجب ؤن ًخ٣ُض به الباخث  باٖخباَع

 في مُضان اإلاهُلح    ما ًلي:

خماص ٖلى ٞدو اإلاهُلح البالغي اإلاىعور، والٗمل ٖلى بٖاصة حكُٛله لخٟاصي ال٣ - ُُٗت الٖا

 بحن اإلاهُلح ال٣ضًم واإلاهُلح الحضًث.

ا الؿلبُت ٖلى اإلاماعؾت الى٣ضًت. - خباَُت وجدضًض آزاَع  ب٢هاء اإلاهُلحاث التي ٧اهذ ولُضة الٖا

 مداولت وكغ الث٣اٞت اإلاعجمُت واإلاهُلحاجُت. -

جدضًض مهمت الباخث الٗغبو الحضًث، والخإ٦ُض ٖلى ؤنها ال ج٣خهغ ٖلى الترجمت ٞدؿب، وبهما  -

 ٗضي بلى اإلاهُلح الجضًض.جخ

ُت  الخإ٦ُض ٖلى ؤن اإلاهُلح لِـ مجغص وخضة معجمُت اٖخُاصًت، وبهما َى مؿإلت مٗٞغ

"ابؿدُمىلىجُت" ومٟهىمُت ٢بل ٧ل ش يء، ولظا ًًٟل ؤن ًضٖم اإلاهُلح بخدضًض صاللي ًبحن مجا٫ 

ُت واإلاٟهىمُت. ُت بوؿاهُت  اؾخٗما٫ اإلاهُلح وخمىلخه اإلاٗٞغ اح باٖخباٍع لظة مٗٞغ بّن مٟهىم الاهٍؼ

ت، جدمل ؤلاوؿان ٖلى ؤلاًمان بٗم٤ الخجغبت اإلاخٟغصة ب٩ل ؤوجهها صون  جدمل ٦ثحر مً الضالالث ال٨ٍٟغ

ى صلُل ٖلى ؾالمت نىاٖخه، والتي  ت الضاللت لضي اإلاهُلح، َو ؿحر بىا َظا الُغح بلى وخضٍو اؾخثىاء، َو

نلي في الى٣ض ألاصبو صوهما زغ١ لحضوص اإلاهُلحاث اإلاجاوعة، بال ؤن الٟهل ؾخدضص بضوعَا م٩اهه ألا 

 ٦بحرا للى٣اص وألاؾلىبُحن، ٞإنبذ 
ي
ٍٝ حٗل٣ذ به ٌك٩ل جدضًا اح وؤونا مً البضًهي ؤن »بحن الاهٍؼ

ال٨خب الٗغبُت  بُاعثت في جخٟاوث ُٞما بُنها جٟاوجا ٦بحرا، ول٨ً ٦ثرتها جلٟذ الىٓغ خ٣ا، ٞهي لِؿذ

بت اإلايكإ ؤنالٞدؿب  .1« ، بل بنها ٍٚغ

َاثٟت مً جل٪ اإلاهُلحاث ، قإ اؾخٗمالها ٖىض ؤصحابها  2ل٣ض ؤوعص ٖبض الؿالم اإلاؿضي

ا، وطل٪ ٖلى هدى آلاحو :   ؤو ٖىض مً جبىَى
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اح   لٟالحري  L’ecart الاهٍؼ

 لٟالحري  L’abus الخجاوػ 

 لؿبُتزع La deviation الاهدغاٝ

ً La distorsion الازخال٫ ل٪ وواٍع  لٍى

 لباجُاع  La subversion الاخاَت

 لخحري  L’infraction اإلاسالٟت

 لباعث  Lz scandale الكىاٖت

ً  Le viol الاهتها٥  ل٩َى

 لخىصوعٝو  La violation des normes زغ١ الؿجن 

 آلعاجىن   La transgression الٗهُان

 لخىصوعٝو   L’incorrection اللحً

٠  جماٖت "مى"  L’alteration الخدٍغ

ٟىا ال٨ثحر منها في ؾُا١ خضًبهم ًٖ ْاَغة  لم ًخ٣ُض ألاؾلىبحن بمهُلح ؤو مهُلححن، بل ْو

اح في ٢ىله  حن ًٞال ًٖ اٖخماصٍ إلاهُلحاث، ٧االهٍؼ اح، بدثا منهم لئلإلاام ب٩ل ؤبٗاصٍ، ٞجىن ٧َى الاهٍؼ

اح في ال٣هُضة ال ًا٦ض بإهه »  ت ًمثلالىعوص اإلاخىاجغ لالهٍؼ  ،1« الكٍغ الًغوعي ال٩افي للىا٢ٗت الكٍٗغ

، والاهدغاٝ في ٢ىله: 2«ٟٞو عؤًىا ؤهه ال ٨ًٟو ٞٗال زغ١ُ ال٣ىاٖض ل٨خابت ٢هُضة  »والخغ١ في ٢ىله: 

اخا م٣ىىا، و٢اهىها لالهدغاٝ بال٣ُاؽ بلى اإلاُٗاع الهىحو في » ٞماطا ٌٗجي في الىا٢٘، بن َى لم ٨ًً اهٍؼ

 وألامغ ألاولى الظي ؾيبجي ٖلُه َظا الخدلُل َى ؤن الكاٖغ ال» ، والكظوط في ٢ىله: 3«اللٛت اإلاؿخٗملت

ظا الكظوط َى الظي ٨ًؿبها ؤؾلىبا والخُإ  4«ًخدضر ٦ما ًخدضر الىاؽ جمُٗا بل بن لٛخه قاطة، َو
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حن ؾمذ 1« بّن ألاؾلىب زُإ، ول٨ىه لِـ ٧ل زُإ ؤؾلىبا» في ٢ىله:  ظا اإلاى٠٢ الظي جبىاٍ ٧َى له ، َو

ت.  بة٢هاء ؾلؿلت مً اإلاهُلحاث حكىف الغئٍت الصحُدت للٓاَغة في ؾُا١ الكٍٗغ

ى »ؤياٝ   نالح ًٞل بلى طل٪ ٧لمت "٦ؿغ" ووؿبها بلى مً وؿب اإلاؿضي بلُه "اإلاسالٟت" َو

ا اإلاؿضي آهٟا وهي "الًُٟدت" ووؿب  جحري، ووؿب بلى باعث ٧لمت ؤزغي ٚحر ٧لمت الكىاٖت التي ط٦َغ

لمت "قظوط" بِىما وؿب اإلاؿضي بلُه "اللحً" وزغ١ الؿجن، ؤما بلى آعاجىن ٞيؿب ٧لمت بلى جىصوعٝو ٧

 .2«"الجىىن" 

ل ٖىضما حٗغى لٗضة مهُلحاث، وكحر بلى   اىي م٘ ٖضهان بً طٍع احؿٗذ ع٢ٗت اإلاهُلح الاهٍؼ

ت، الٛغابت، الابخ٩اع، الخل٤، ؤما نالح ًٞل ٣ٞ ض ازخاع ما ػاص بها ًٖ اإلاؿضي وهي: الجؿاعة اللٍٛى

ى "الٗضو٫" الظي جبىاٍ ٖبض مهُلح الاهدغاٝ في ٚالب جألُٟه ، ٦ما ؤقاع بلى مٗاص٫ بالغي ٢ضًم َو

 الؿالم اإلاؿضي في ٦خاباجه.

اح، بط حٗل٣ذ به ؤوناٝ  وهدُجت للخُىع اإلاٗغفي الى٣ضي الٗغبو، احؿٗذ مؿاخت مهُلح الاهٍؼ

اه٨ؿاع الىمِ، الخ٨ؿحر،  : الاه٨ؿاع، ال ًم٨ً ؤن جًاٝ بلى ما مط ى مً مثل» ومهُلحاث ؤزغي 

الخىاٞغ، مؼ  ألايضاص، ؤلازال٫، الازخال٫،  ٦ؿغ البىاء، ؤلاػاخت، الاهؼال١، الازترا١، الخىا٢ٌ، اإلاٟاع٢ت،

ب، الاؾخُغاص، مساٞت احؿإ ع٢ٗت جىٕى ، 3«الازخالٝ، ٞجىة الخىجغ ألانالت، الخلل، الاهدىاء، الخٍٛغ

ُت.  وبالخالي، اإلاهُلح  نٗىبت بل اؾخدالت جدضًض مٗالم اإلااصة اإلاٗٞغ

بن اإلاخإمل لهظا الؼزم اإلاهُلحاحو ًجض هٟؿه مًُغا لٌٛ الٓٝغ ًٖ ال٨ثحر مً 

٠ًُ جضًضا للمهُلحاث الكاجٗت، ؤو ألنها بُٗضة جضا ًٖ اللبا٢ت التي 
ُ
اإلاهُلحاث، بما ألنها ال ج

في مى٠٢ اإلاًُغ ٧و ه٣بلها، ولٗل قٗىع ٧ل ٞنت  ًيبػي لؤلصواث الى٣ضًت ؤن جدؿم بها، ٦ما ؤهىا لؿىا

بإنها ألاخ٤ بإن جدب٘، وؤنها الغاثضة في مُضانها، ؾبب مباقغ لهظٍ الٟىض ى والدكاب٪  بحن اإلاهُلحاث 

وحٗضصَا، وعٚم َظا جب٣ى مداوالث جاصة َضٞها بزغاء مجا٫ البدث اإلاهُلحاحو، ومً جم جدضًض ؤبٗاص 

اىي.  البدث ألاؾلىبو والاهٍؼ

 اإلافاركــة: -

خىا ألنل ٧لمت  خإ٦ض َظا بمٗٞغ ى  paradoxولهظا اإلاهُلح جظوع ٞلؿُٟت بدثت، ٍو الُىهاوو، َو

، وحٗجي الغؤي، ٩ُٞىن مٗجى doxaوحٗجي اإلاسالٟت ؤو الًض ومً الجضع  paraًخإل٠ مً م٣ُٗحن: مً 
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ٟاع٢ت في الٟلؿٟت هي ٦ما وعص في معجم اإلاهُلحاث الٗغبُت ؤن اإلا .1اللٟٓت: ما ًًاص الغؤي الكاج٘

بزباث ل٣ى٫ ًدىا٢ٌ م٘ الغؤي  الكاج٘ في مىيٕى ما باالؾخثىاء بلى اٖخباع زّٟو ٖلى َظا الغؤي الٗام »

سُت ب اإلاؿخٟؼ اإلاٗبر ًٖ »٦ما جاءث اإلاٟاع٢ت بمٗجى الغؤي  ،2«ختى و٢ذ ؤلازباث للمٟاع٢ت الخاٍع الٍٛغ

ً بت ناخبه في البروػ، وطل٪ بمسالٟت مى٠٢ آلازٍغ ، ٞاإلاٟاع٢ت 3«ونضمهم ُٞما ٌؿلمىن به  ٚع

حن ت، وجخدضص خغ٦ُتها بحن الُٞغ ناو٘ اإلاٟاع٢ت » اخخما٫ حٗبحري ط٧و ًدمل ال٨ثحر مً اإلاهاعة اللٍٛى

ٌ مٗىاٍ الحغفي،  ٣ت جثحر ال٣اعيء وجضٖىٍ بلى ٞع و٢اعئها ٖلى هدى ٣ًضم ُٞه ناو٘ اإلاٟاع٢ت الىو بٍُغ

ى في ؤزىاء طل٪ ًجٗل اللٛت ًغجُم بًٗها ببٌٗ، بدُث ال يهضؤ  وطل٪ لهالح اإلاٗجى الخٟو ... َو

اح في اهدغاٞه 4«لل٣اعيء با٫ بال بٗض ؤن ًهل بلى اإلاٗجى الظي ًغجًُه ، ٞاإلاٟاع٢ت مهُلح ًالمـ الاهٍؼ

 ًٖ الٗاصي بلى الخل٤ اللٛىي.

ً خُث  يُه وواٍع اح بما ه٣له ًٖ ٍع ض اإلاؿضي في ٢ىة الٗال٢ت بحن اإلاٟاع٢ت والاهٍؼ عبُا مٟهىم »ًٍؼ

حٍر مً ألاهٓمت  ألاؾلىب بمجمٕى اإلاٟاع٢اث التي هالخٓها بحن هٓام والتر٦ُب اللٛىي  للخُاب ألاصبو ٚو

اث، بها ، ٞالكاٖغ ال ًدؿً له 5«ًدهل الاهُبإ الجمالي وهي مٟاع٢اث جىُىي ٖلى اهدغاٞاث ومجاٞػ

هم الخىا٢ًاث ال٨ك٠ ًٖ خ٣ُ٣ت الكٗغ والكاٖغ بال ٖبر ؤؾلىب اإلاٟاع٢ت، وطل٪ بخد٣ ٤ُ الخىاػن ٞو

الخغو  ٖلى ٢ىاٖض »التي ًستزنها صازل ؤلاوؿان، ؤما اججاٍ ٖبض الغخمان ههغث، ٞىجضٍ ًا٦ض ُٞه ؤن 

ا مً ٖالم  اإلاى٤ُ مدمىص في ألاصب، ولظا خمض الى٣اص الك٩لُىن اإلاٟاع٢ت والخىا٢ٌ والخىجغ ّضَو ٖو

٠ُ ٞ، 6« الكٗغ الجُض لُه لِـ ٧ل قاٖغ بةم٩اهه جْى ت ٖم٣ُت ، ٖو ٍغ لؿٟت اإلاٟاع٢ت، ٞهي هٓغة جَى

٨غا في مىهج الكاٖغ.  ٌكتٍر ؤن ج٩ىن ؾلى٧ا وقٗىعا ٞو

وفي َظا الؿُا١ و ما ًجب  ،7باإلاٟاع٢ت الًضًت Paradoxل٣ض جغجم ٦ما٫ ؤبى طًب مهُلح 

اح واإلاٟاع٢ت ، مهما ازخلٟذ جغجمتها، و٢ض بح ن ق٨غي ؤلاقاعة بلُه َى ويىح الٗال٢ت ال٣اثمت بحن الاهٍؼ

ال جىدهغ في ون٠ ما ٖلُه الكٗغ، بل ج٣غع ما به ٩ًىن  الكٗغ قٗغا، ؤي ؤنها »ُٖاص بإن اإلاٟاع٢ت 

ٞاإلاٟاع٢ت حكخٛل ٖىض ق٨غي في اإلاؿخىي ، 8«ج٣ضم إلاً ٣ًبلها مُٗاعا للح٨م بجىصة الكٗغ ؤو عصاءجه

اصة والخمحز.الجمالي بُٗضا ًٖ ؤلابالغي، وحٗمل ٖلى الخ٨ث٠ُ الضاللي لخ٣ضم للكٗغ خ٤ ا  لٍغ
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لى يىء ما ؾب٤، ٞةن حٗضص اإلاهُلح ًب٣ى بًجابُا صون ٌٚ الُٝغ ًٖ الؿلبُت، وؾلبُا صون       ٖو

بَما٫ ؤلاًجابُت، ٞاإلاماعؽ في اإلاجا٫ اإلاٗغفي ٖلُه ؤن ًضع٥ خ٣ُ٣ت وماَُت الحض الٟانل ل٠٣ُ ٖىضٍ. 

ُت اإلاهُلحُت لخضمت ا إلاجا٫ البدثي،ٞةطا ٧اهذ ٧ل َظٍ َظا الحض الٟانل ما بحن الظاجُت واإلاىيٖى

اح في الضعاؾاث ألاؾلىبُت الحضًثت، واؾخ٣غث في  اإلاغاخل ٢ض ق٩لذ البٗض الخىٓحري إلاهُلح الاهٍؼ

ُٟت الح٣ُ٣ُت له، باٖخباٍع مهُلحا ه٣ضًا ٢اثما بظاجه ؾاَم في الدك٨ُل ألاؾلىبو  اإلاغجُٗت الخٍٗغ

اح في الخُاباث للخُاب، ؤال ًجضع بىا البدث في الجاهب الخُب٣ُو  ًٖ خ٣ُ٣ت خغ٦ُت وهّهُت الاهٍؼ

 اإلاسخلٟت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 :السابعةاإلاحاضرة 

 

 

 

 ضبط مفهىمي الىص والخطاب

 مفهىم الىص:-1   

ٟــاث الٗغبُــت والٛغبُــت التــي قــغخذ مٟهــىم الــىو ومضلىالجــه، ول٨ــً مــً الًــغوعي فــي       حٗــضصث الخٍٗغ

 إلاـــا ؤوعصجـــه اإلاٗـــاجم، 
ي
٣ـــا ـــت ل٩لمـــت )هـــو( فـــي اللٛـــت الٗغبُـــت والٛغبُـــت ٞو البـــضء ال٨كـــ٠ ٖـــً الضاللـــت اللٍٛى

فـي بيُـت الث٣اٞـت بكــ٩ل لـخلمـ ه٣ـاٍ الدكـابه والازـخالٝ، وطلـ٪ " ألن اللٛـت جمثــل الىٓـام اإلاغ٦ـؼي الـضا٫ 

 (.1ٖام")

ٗه، وها٢خه اؾخسغ  ؤ٢ص ى ما  ؤوعص الٟحروػ       آباصي في ماصة )ههو( ٢ىله : ")هو( الحضًث ٞع

ى ههام ألاه٠، واإلاخإ : جٗل   َو
ي
ىوُّ ؤهٟه ًٚبا ًَ ٖىضَا مً الؿحر، والص يء خغ٦ه، ومىه ٞالن 

 :اؾخ٣ص ى مؿإلخه ًٖ الص يء، والٗغو 
ي
الها ؽ ؤ٢ٗضَا ٖلى اإلاىهت بال٨ؿغ، وهي بًٗه ٞى١ بٌٗ، ٞو

: نّىَث ٖلى الىاع، وال٣ضع ٚلذ، واإلاىهت 
ي
، والكىاء ًىو ههُها ٘ ٖلُه ٞاهخهذ، والص يء ؤْهٍغ ما جٞغ

ت مً هّو اإلاخإ، والىو ؤلاؾىاص بلى الغثِـ ألا٦بر والتر٢ُاث والخُٗحن ٖلى ش يء ما، وؾحر 
َ
بالٟخذ الَجَمل

ُ٘، وبطا بلٜ  وٌّ وههُو جضُّ ٞع
ُ
اليؿاء هو الح٣ا١ ٞالٗهبت ؤولى:ؤي بلًٛ الٛاًت التي ٣ٖلً ٞيها، ؤو ه

ى الخهام ؤو خى١ ٞيهً ٣ٞا٫ ٧ل مً ألاولُاء ؤها ؤخ٤، ؤو اؾخٗاعة خ٣ا١ ؤلابل:  ٢ضعن ٖلى الح٣ا١ َو

ً، وههُو ال٣ىم: ٖضصَم، والّىّهت: الٗهٟىعة بالًم الخهلت مً الكٗغ، ؤو  ؤي اهخهى نَٛغ

مه، الكٗغ الظي ٣ً٘ ٖلى و  جهها مً م٣ضم عؤؾها، وخُت ههىام ؤي ٦ثحرة الحغ٦ت وههو ٍٚغ

وهانه:اؾخ٣ص ى ٖلُه وها٢كه، واهخهب اه٣بٌ، واهخهب اعجٟ٘، وههىهه: خغ٦ه و٢ل٣له والبٗحر 

 (.2ؤزبدذ ع٦بدُه في ألاعى وجدغ٥ للنهىى" )
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بطا بلـٜ اليؿـاء هـو وفي مسخاع الصحاح للغاػي مـاصة )ن .م .م( " فـي خـضًث ٖلـي عضـ ي : ٖىـه: "      

الح٣ا١ " ٌٗجي مىخهى بلٙى ال٣ٗل و)ههىو(:الص يء:خغ٦ه. وفي خضًث ؤبو ب٨غ عض ي : ٖىه خحن صزل 

٣ى٫: َظا ؤوعصوو اإلاىاعص" ) ى ًىهو لؿاهه، ٍو  (.1ٖلُه ٖمغ عض ي : ٖىه َو

 : ٞع     
ي
ٗــ٪ الصــ يء، هــو الحــضًث ًىهــه ههــا ٗــه. و٧ــل مــا وفـي لؿــان الٗــغب البــً مىٓــىع :" ) الــىو ( ٞع

ــغي: الــىو  . وويــ٘ ٖلــى اإلاىهــت : ؤي ٖلــى ٚاًــت الًٟــُدت والكــهغة والٓهــىع. و٢ــا٫ ألاَػ ــوع
ُ
ِْهــغ ٣ٞــض ه ُُ َ

ؤ

ؤنــله مىخهــى ألاقــُاء، ومبلــٜ ؤ٢هــاَا، ومىــه ٢ُــل : هههــذ الغجــل بطا اؾخ٣هــِذ مؿــإلخه ٖــً الصــ يء، 

ٓهـــٍغ  ومىـــه ٢ـــى٫ ال٣ٟهـــاء: خــحن حؿـــخسغ  ٧ـــل مـــا ٖىـــضٍ، وفـــي خـــضًث َغ٢ـــل: ًىهـــهم ؤي ٌؿـــخسغ  عؤيهـــم ٍو

هـــــو ال٣ـــــغآن، وهـــــو الؿـــــىت. ؤي مـــــا ص٫ ْـــــاَغ لٟٓهمـــــا ٖلُـــــه مـــــً ألاخ٩ـــــام واهـــــخو الصـــــ يء واهخهـــــب بطا 

 ( .2اؾخىي واؾخ٣ام" )

ــى بالٟغوؿــُت، )  Textؤمــا فــي مــاصة )هــو( فــي اإلاعجــم ؤلاهجلحــزي، ٣ٞــض وعص لٟــٔ )       ــى Texte (، َو (، َو

(، Style of literary work(، ؤو )  Tissue(، والتـي حٗجـي ) Textus لٟٔ مإزىط ًٖ الُىهاهُت، مً اللٟٔ ) 

( مــــا Text(، والتــــي جــــغجبِ بــــأالث وؤصواث اليســــج. و٢ــــض وعص فــــي مٗجــــى لٟــــٔ )هــــو( )Textile وجــــغجبِ بـــــ ) 

 جغجمخه: 

ـت ؤو اليسـخت  - ، ال٨خـاب ؤو اإلاسَُى
ي
ـت ؤو اإلاى٣ىقـت( ؤنـال " الجمل وال٩لمـاث هٟؿـها اإلا٨خىبـت ) ؤو اإلاُبٖى

 تي جًم َظا.ال

٤ جغجُبها. -  البيُت التي حك٩لها ال٩لماث ٞو

 مًمىن البدث ) خى٫ مىيٕى ما(، الجؼء الك٨لي ) ؤو الغؾمي( اإلاٗخمض. -

 الجمل وال٩لماث هٟؿها مً ؤلاهجُل.  -

٢ُٗت ٢هحرة مً ألاهاجُل، ٌؿدكهض بها اإلاغء ٦مهضع مىزى١ ؤو ٦كٗاع ؤزالقي ؤو ٦مىيـٕى قـغح ؤو  -

ٓت ؤو خ٨مت ؤو   بضيهت ؤو مثل ؤو ٢ى٫ مإزىع ؤو ههىم ٌؿدكهض بها.مٖى

 ٌؿخسضمها اإلاغء ٧اؾم لل٨خاب اإلا٣غع الضعاس ي. … …في اؾخٗما٫ الخ٤   -

ً ] الحبـــ٪ [ٖملُـــت ؤو ٞـــً اليســـج   - ، بهخـــا  وؿـــُج مدبـــى٥، ؤي بيُـــت َبُُٗـــت لهـــا اإلآهـــغ ؤو الخ٩ـــٍى

 وؿُج الٗى٨بىث.
ي
 اليؿجي، مثال
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اثُـــــت  -  …جغ٦ُـــــب ؤو بيُـــــت مـــــاصة ؤي شـــــ يء مـــــ٘ مغاٖـــــاة ٖىانـــــٍغ الدكـــــ٨ُلُت اإلا٩ىهـــــت ؤو الخهـــــاثو الٟحًز

ً ؤو الُبُٗــت ؤو الخانــُت الىاجمــت ٖــً التر٦ُــب ال٨ٟــغي، ٦يســج زــىام  لؤلقــُاء ٚحــر اإلااصًــت، الخ٩ــٍى

ت.  مخىٖى

غ ص٤ُ٢ للؿُذ.  -  في الٟىىن الجمُلت: جمثُل البيُت وجدٍى

 ( .1الخام بالىو زانت ألاهاجُل") ؤما الىهُت ٞهي الخمؿ٪   -

ــــت        حٗــــضصث الــــضالالث ٖىــــض الجــــاهبحن، ول٨ىىــــا ال ههــــل بلــــى جدضًــــض ٢ــــاَ٘ بمجــــغص بًــــغاص الضاللــــت اللٍٛى

ــ٠، ألنهــا ج٣خهــغ ٖلــى مغاٖــاة  ــت اإلاباقــغة فــي الخٍٗغ ل٩لمــت )الــىو(، وال ًجــىػ الا٦خٟــاء بالخدضًــضاث اللٍٛى

ٍغ البــاَجي، مؿــخىي واخــض للخُــاب، َــى الؿــُذ اللٛــىي ا ــاٍَغ الــضاللي، صون الــضزى٫ بلــى جــَى لبراوــو ْو

ت، وعنض جُىع اللٟٔ في الضاللت .  ٞال بض مً جدلُل ما وعص في الضاللت اللٍٛى

ــــت       ومــــً اؾــــخ٣غاء الــــضالالث اإلاخٗــــضصة الــــىاعصة فــــي ال٣ــــىامِـ الٗغبُــــت ًم٨ــــً ال٣ــــى٫ بن الضاللــــت اإلاغ٦ٍؼ

 مـــً اإلاٟهـــىم الـــظي ؤنـــبذ ألاؾاؾـــُت للـــضا٫ " هـــو " هـــي الٓهـــىع والا٦
ي
خمـــا٫ فـــي الٛاًـــت، وهـــي جا٦ـــض جـــؼءا

 ٖلُه فـي الـىو. وال جـؼا٫ َـظٍ الضاللـت بـاعػة فـي الاؾـخسضام اللٛـىي اإلاٗانـغ، وبطا ؤعصهـا ؤن هغنـض 
ي
ا مخٗاٞع

ـت، ٞمـً  خي لضاللت ال٩لمت هجض ؤن لٟٔ ) هو (، ٌكخمل ٖلى مضلىالث ماصًت وؤزـغي مٗىٍى الخُىع الخاٍع

ً، والىّهـت وهـي الٗهـٟىعة اإلااصًت ما وجضه اٍ في الضا٫ " مىهت " والتي حٗجي اإلا٩ان اإلاغجٟ٘ البـاعػ للىـاٍْغ

بالًم وهي الخهلت مً الكٗغ، ؤو الكٗغ الظي ٣ً٘ ٖلى وجهها مً م٣ضم عؤؾها، والضاللت الحؿـُت ٦مـا 

ٗخــه، وهــو الصــ يء خغ٦ــه، وهــو اإلاخــإ : جٗــل بًٗــه ٞــى١ بٗــٌ، وهــو  فــي ههــذ الضابــت جُــضَا بطا ٞع

ـت هـو  ت في الؿحر، والىو الؿـحر الكـضًض. ومـً اإلاٗـاوو اإلاٗىٍى ٘ جُضَا ٧و ًدبها ٖلى الؿٖغ الضابت بطا ٞع

ألامـىع: قــضًضَا، وهـو الغجــل: ؾــااله ٖـً شــ يء ختـى ٌؿخ٣صــ ي مــا ٖىـضٍ. وبلــٜ اليؿـاء هــو الح٣ــا١: ؤي 

.  ؾً البلٙى

 فـــــي مٗـــــان انــــُالخُت، ٧ـــــالىو فـــــي ٖلـــــم     
ي
ـــــى الخى٢ُـــــ٠  َــــظا و٢ـــــض ٌؿـــــخسضم الـــــىو ؤخُاهـــــا الحـــــضًث َو

ـــــت مـــــً ال٣ىاٖـــــض  م، ؤو َــــى مجمٖى والخُٗــــحن، والـــــىو فـــــي ال٨خابــــاث ألانـــــىلُت وال٣ٟهُـــــت َــــى ال٣ـــــغآن ال٨ـــــٍغ

ىــا٥  اإلاؿـخمضة مــً ال٣ــغآن والؿـىت خُــث حٗخمــض ال٣اٖــضة ال٣ٟهُـت ٖلــى: ؤن ال اجتهــاص مـ٘ وجــىص الــىو، َو

 الىو والغؤي ؤو الى٣ل     وال٣ٗل.
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ــــ٠ ولــــم ٣ًخهــــغ ألامــــغ بالي      ــــ٠ الــــىو ٖلــــى مــــا وعص فــــي اإلاٗــــاجم ال٣ضًمــــت، ٞل٣ــــض جُــــىع حٍٗغ ؿــــبت لخٍٗغ

ٟــــــه بكــــــ٩ل ؤقــــــمل وؤ٦ثــــــر بجغاثُــــــت ٦مــــــا فــــــي معجــــــم  الــــــىو، وؤنــــــبدذ اإلاٗــــــاجم الحضًثــــــت جمُــــــل بلــــــي حٍٗغ

ت للض٦خىع زلُل ؤخمض زلُل الظي ٌٗٝغ الىو )   ( بإهه :Text اإلاهُلحاث اللٍٛى

٘ البالٜ ومىه مىهت  الٗغوؽ. " ٌٗجي في الٗغبُت الٞغ

 * الىو ٦الم مٟهىم اإلاٗجى ٞهى مىعص ومنهل ومغج٘.

 بلى الىو والىهُهت .
ي
 * الخىهُو اإلابالٛت في الىو ونىال

ــض، م٣ابــل    Textus* الــىو ) ( َــى اليؿــُج، ؤي ال٨خابــت ألانــلُت الصــحُدت، اإلايؿــىجت ٖلــى مىىالهــا الٍٟغ

 (.Commentaries( والكغوخاث والخٗل٣ُاث )  Notesاإلاالخٓاث ) 

.  في ههه، ؤي في ؤنله اإلاىيٕى
ي
 * الىو: اإلاضوهت، ال٨خاب في لٛخه ألاولى، ٚحر اإلاترجم، ٢غؤث ٞالها

ت، ومىه الىو اإلاكتر٥ ) ت ؤو مُبٖى  ( .-Texte  Co* الىو ٧ل مضوهت مسَُى

 ( ،
ي
(، ؤو جلُــــــه، ٞخمــــــضٍ بمٗىــــــاٍ Citation* " ؾــــــُا١ الــــــىو، مؿــــــا٢ه، ؤجــــــؼاء مــــــً هــــــو حؿــــــب٤ اؾدكــــــهاصا

 .  الصحُذ

خي. ؤي: في م٩اهه الصحُذ.  ٣ًا٫: ي٘ الحضر في ؾُا٢ه الخاٍع

 (.1( َى الخىال٠ بحن ؤجؼاء ال٩ل: جىاؾ٤ ال٣هُضة، حؿاو١ ال٨الم.)Contexture * الدؿاو١ ) 

ًدبــــحن مــــً الاؾــــخ٣غاء إلاــــا ؾــــب٤ وجــــىص ٞــــغ١ ٦بحــــر فــــي مٟهــــىم الــــىو بــــحن التــــرار واإلاٗانــــغة، وبطا ٧ــــان      

ت للٟٔ )الـىو(، ومـا بـه مـً ْهـىع وا٦خمـا٫، وبلـى جغ٦بـه مٟهىم الىو في الؿاب٤  ٌكحر بلى الضاللت اإلاغ٦ٍؼ

مـــً ؤجـــؼاء مترابُـــت ومخدغ٦ـــت و٢ابلـــت للخ٨ُٟـــ٪ ٖبـــر اؾخ٣هـــاء مؿـــإلت الٟـــغص الؾـــدىُا١ ههـــه، بال ؤهـــه ال 

ــــ٠ الخــــام الــــظي جثبخــــه الضعاؾــــاث الحضازُــــت، ومــــا بٗــــض الحضازُــــت فــــي الخٗامــــل مــــ٘ الــــىو  ًــــاصي بلــــى الخٍٗغ

لح صاللــــي وبجغاجــــو وبــــاألزو الضاللــــت ال٣ٟهُــــت للــــىو والــــظي ٢هــــغجه اإلاٗــــاجم ٖلــــى مــــا ص٫ ْــــاَغ ٦مهــــُ

اللٟٔ ٖلُـه مـً ؤخ٩ـام للـىو. ٞل٣ـض مالـذ الضعاؾـاث الحضازُـت بلـى ألازـظ بـاإلاٟهىم الٛغبـو للـىو ولـظل٪ 

 حكابه حٍٗغ٠ ص.زلُل ؤخمض زلُل م٘ اإلاٗاجم الٛغبُت .
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ــ٠ مدـــضص بض٢ــت للـــىو. ٞل٣ـــض " ؤصع٥  ل٣ــض جُـــىعث صاللــت الـــىو، وال ًًــحر الٗغبُـــت ٖــضم وجـــىص حٍٗغ

ً الٛــغبُحن ؤَمُــت َــظا ألامــغ بٗــض ؾــ٣ٍى البالٚــت ٖىــضَم. ولــظا، هــغي ؤن )عوالن بــاعث(  ٖــضص مــً اإلا٨ٟــٍغ

يخ٣ـــض ٖلُـــه ٢غبـــه مـــً البالٚـــت، ألهـــه ٦مـــا ٢ـــا٫: ) زايـــ٘ إلا ـــ٠ )جـــىصوعٝ( للـــىو ٍو ٌ حٍٗغ  ًـــٞغ
ي
بـــاصت مـــثال

ت فــي ٚحــر  ــت الــىو مىيــٖى ــل: "هٟهــم آلان ؤن هٍٓغ الٗلــم الىنــٟو (، زــم ًيخهــي بلــى ال٣ــى٫ بٗــض جدلُــل ٍَى

ــت ول٨نهــا حؿــخمض ٢ىتهــا ومٗىاَــا مــً جمىيــٗها الالمىاؾــب  ــت اإلاٗٞغ م٩انهــا اإلاىاؾــب فــي اإلاجــا٫ الحــالي لىٍٓغ

 للكـــــــــ٩ل ؤو  جلـــــــــ٪ الٗلـــــــــىم التـــــــــي ٧اهـــــــــذ وال  -باليؿـــــــــبت بلـــــــــى الٗلـــــــــىم الخ٣لُضًـــــــــت لؤلزـــــــــغ الٟجـــــــــي
ي
جـــــــــؼا٫ ٖلىمـــــــــا

 (.  1للمًمىن")

 :*الىص والعرب اللدامى

٠ بالىو ٖىض الٗغب ال ٌٗجي ٖضم وجىص جـظوع لـه فـي الٗغبُـت ؤو ٖـضم الاَخمـام بـه،  ُٚاببن       الخٍٗغ

ٞــالخٍٗغ٠ ٚاثــب ول٨ــً مماعؾــخه خايــغة. " وفــي البالٚــت الٗغبُــت بــغػث الىٓــغة الكــمىلُت بلــى الــىو لــضي 

  –الُٚحن. ٞٗىضما ًخـاح لىـا الىٓـغ ٚحر واخض مً الب
ي
ؤبـو ب٨ـغ  –فـي ٦خـاب " بعجـاػ ال٣ـغآن " للبـا٢الوو  -مـثال

م،  403اإلاخـــــىفى هدـــــى)  فـــــي الخإ٦ُـــــض ٖلـــــى الىٓـــــغة الكـــــمىلُت لل٣ـــــغآن ال٨ـــــٍغ
ي
 ٦بحـــــرا

ي
َــــــ(، هجـــــضٍ ًٟـــــٍغ بٞغاَـــــا

 ؤن ز
ي
 جــــل مــــا عجــــح بــــه البالُٚــــىن ي ٢بلــــهي مــــً ْىــــىن فــــي بقــــ٩الُت ؤلاعجــــاػ، ما٦ــــضا

ي
هــــاثو مؿــــدبٗضا

 ، م ٧لــه، خُثمـا ؤوٗمىـا الىٓـغ هـي ؾـبب ؤلاعجـاػ ومهــضٍع الغقـا٢ت وألاؾـلىب، التـي جخ٨ـغع فـي ال٣ـغآن ال٨ـٍغ

الم بُٛب  ….  ولِـ ؤلٖا

، ٣ٞــض صٖــا بلــى الىٓــغة الكــمىلُت التــي جم٨ــً ال٣ــاعت مــً ….َـــ(  471ؤمــا ٖبــض ال٣ــاَغ الجغجــاوو جــىفي )      

ــت ُٞــه مــً ٢ــغاءة  –هٓــٍغ فــي  –الى٢ــٝى ٖلــى جمالُــاث الــىو ألاصبــو. ٞهــى  ال ٌؿــخُُ٘ ؤن ًد٨ــم ٖلــى اإلاٍؼ

البِــذ ؤو ألابُــاث ألاولــى، وبهمــا ٣ًخًــُه َــظا الىٓــغ والاهخٓــاع ختــى ٣ًــغؤ ب٣ُــت ألابُــاث و٢ــض ال ٌؿــخُُ٘ ؤن 

٣ًـــ٠ ٖلـــى ؤؾـــغاع الـــىو مـــا لـــم ٌؿـــخٟٙغ جهـــضٍ فـــي جإمـــل ال٣ُٗـــت ألاصبُـــت ٧املـــت، وبٗـــض طلـــ٪ ٌؿـــخُُ٘ ؤن 

غ والخٗبحر ًدبحن اإلاؼاًا التي ججٗله  ….  ٠٣ً ٖلى ما ٞيها مً بغاٖت الى٣ل وجىصة الخهٍى

َـــــ( ٣ٞــــض ؤه٨ــــغ فــــي ٦خابــــه " اإلاثــــل الؿــــاثغ" مــــا ٧ــــان طَــــب بلُــــه  637ؤمــــا يــــُاء الــــضًً ابــــً ألازحــــر جــــىفي )     

 الاؾـخ٣ال٫ ال٨لـي 
ي
الجمهىع، مً ؤَل الىٓغ البالغي، مـً خُـث ؤن البِـذ الكـٗغي ًجـب ؤن ٩ًـىن مؿـخ٣ال

  –ُــاث، وؤهــه ال ًجــىػ ؤن ٨ًخمــل مٗىــاٍ فــي ؤو٫ البِــذ الثــاوو ٖــً ٚحــٍر مــً ؤب
ي
وؤه٨ــغ مــا ٖابــه الى٣ــاص  –مــثال
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ـى ؤال ٨ًخمــل اإلاٗجــى ب٣اُٞــت البِــذ، بـل ًدخــا  بلــى الكــُغ الــظي  ٖلـى الكــٗغاء ممــا ؾــمٍى " الخًــمحن "، َو

ة مــً الىثــر، ٨ٞمــا ًلُــه. وطَــب ي ابــً ألازحــر ي بلــى ال٣ــى٫ بــإن ٖال٢ــت البِــذ بالبِــذ ٦ٗال٢ــت ال٣ٟــغة بــال٣ٟغ 

. ٨ٞــظل٪ الكــٗغ ٌؿــخُُ٘ الكــاٖغ ؤن   فــي هثــٍر
ي
ؤهــه ًجــىػ ؤن ًهــل ال٣ٟــغة بــال٣ٟغة، صون ؤن ٌٗــض طلــ٪ ُٖبــا

ل٩اهذ ال٣هُضة ٧الؿب٨ُت الىاخضة، ال ٌؿـخُُ٘ ٧ـاثً مـً … ٌٗل٤ مٗجى البِذ بالظي ًلُه، ولى صح َظا 

ــــا مــــً وخــــضتها الًٗــــ ت، وخــــضتها الحُــــت التــــي ًيكــــضَا ٧ــــان ؤن ًــــغي ج٨٨ٟهــــا، وحكــــدذ ؤجؼائهــــا، ؤو زلَى ٍى

 ًجٗلـــه ٣ًـــ٠ ٖلـــى مؼاًـــاٍ اإلاخمثلـــت فـــي اهًـــباَه 
ي
اإلابـــضٕ، وحٗـــحن ال٣ـــاعت ٖلـــى الخٟاٖـــل مـــ٘ الـــىو، جٟـــاٖال

 وجىُٓمه الضازلي.

اججي )جىفى        ىٟغص خاػم ال٣َغ بىٓغة ؤ٦ثر قمىلُت للىو، جمحٍز ًٖ ٚحٍر مـً ؤَـل الىٓـغ … َـ(  684ٍو

 فـــي …. فـــي ٖلـــىم البـــضٌ٘ والبُـــان 
ي
ـــم ؤن لهـــا ؤخ٩امـــا ٞهـــى ؤو٫ مـــً ٢ؿـــم ال٣هـــُضة الٗغبُـــت بلـــى " ٞهـــى٫ " ٖػ

ــا الـظي ًدمــل  ـى آزَغ البىـاء، وؤو٫ مـً ؤصع٥ الهــلت الغابُـت بــحن مُلـ٘ ال٣هــُضة، ومـا ؾـماٍ بــاإلا٣ُ٘، َو

 (.1في زىاًاٍ الاهُبإ ألازحر، والنهاجو، ًٖ ال٣هُضة " )

ل٣ــــض ٖــــٝغ الٗــــغب ال٣ــــضماء الــــىو وؤصع٧ــــىا صوعٍ، وفــــي ألاصب الٗغبــــو بقــــاعاث ٖضًــــضة جغقــــضها بلــــى مــــا      

ًا٦ــض ؤن الــىو ٚحــر مخىــاٍ فــي ؤلاهخــا  والحغ٦ــت، و٢ابــل ل٩ــل ػمــان وم٩ــان ألن ٞاٖلُخــه مخىلــضة مــً طاجِخــه 

جسخلــ٠ بــحن  الىهــُت، ول٣ــض ؤقــاعث ٦خــب ألاصب الٗغبــو بلــى مماعؾــاث ههــُت ٖضًــضة بسهــاثو وممحــزاث

ـا مـ٘ ال٣ـغآن. ولٗـل ؤولـى  َى سهم مماعؾـت ههـُت ٦مـا ٖٞغ الٗهىع ألاصبُت. ول٨ـً " لـم ٌٗـٝغ الٗـغب فـي جـاٍع

ج٨مــً فــي الى٢ــٝى ٖلــى ) الــىو فــي طاجِخــه الىهــُت ( بخٗبحــر عوالن بــاعث. ٞظاجُــت … مٓــاَغ َــظٍ اإلاماعؾــت 

 ٣ًــــىم بىٟؿــــه بػاء ٦ــــال 
ي
م آزــــغ ًٓهــــغ ٖبــــر بهجــــاػ لٛــــىي الــــىو ججليهــــا ٢ــــغاءة للم٨خــــىب ججٗــــل الــــىو ٦المــــا

 (.2مسخل٠")

 :*اللرآن ومصطلح الىص

غي بٌٗ الى٣اص ؤن الىو ال٣غآوو ًدؿم ب٩ل نٟاث الىو، مما جٗل البٌٗ ٣ًهغ لٟٔ هو       ٍو

م ٣ًى٫ )ؤصوهِـ( في ممحزاث الىو ال٣غآوو:"بن الىو ال٣غآوو ًخجاوػ الصخو:  ٖلى هو ال٣غآن ال٨ٍغ

 -بلى الىبي مال٥. وبلٛه الىبي بلى الىاؽ، وصوهه ٦خاب الىىي، بهه ٖمل بلهي  : َى الظي ؤوخاٍ، وه٣له

ى بىنٟه ٦ظل٪ مدُِ بال نهاًت للمخسُل الجمعي. وعبما ٧ان ؤ٣ٖض ما ُٞه  بوؿاوو ٖمل ٧ىوو، َو

 َى ؤهه مخابٗت إلاا ٢بله وج٨ملت: بهه زاجمت الىبىاث وزاجمت 
ي
ا  إلاا ًبضو ْاٍَغ

ي
بىنٟه ٦خابت، زالٞا
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 لخٗبحر ماالعمُه، ال٨خا
ي
٣ا بت، بهه بمٗجى ما ؤههى ال٨خابت. طل٪ ؤهه لم ٨ًخب ألازغ الظي ًىلضٍ الص يء، ٞو

وبهما ٦خب الص يء طاجه. لهظا ال ًُغح الىو ال٣غآوو مؿإلت ما الكٗغ، ؤو ما الىثر وبهما ًُغح الؿاا٫ ما 

 ال٨خابت، وما ال٨خاب ؟

 ًجمــ٘     
ي
. " ٦إهــه ؤٖــاص ألابجضًــت  ٨َـظا ٣ًــغؤ الــىو ال٣غآوــو بىنــٟه ههــا

ي
فـي بىِخــه ؤقــ٩ا٫ ال٨خابــت جمُٗــا

ُمــــا وعاء ألاهــــىإ ال٨خابُــــت" و" لٛخــــه لِؿــــذ مجــــغص مٟــــغصاث وجغا٦ُــــب وبهمــــا  بلــــى ُٞغتهــــا، ٢بــــل ال٨خابــــت ٞو

("
ي
 ومأال

ي
ُبا  ٚو

ي
 (.1جدمل عئٍا مُٗىت لئلوؿان والحُاة ولل٩ىن ؤنال

ح بقــ٩الُت الخهــي٠ُ )لــِـ لــه قــ٩ل مدــضوص وال الــىو ال٣غآوــو " هــو م٨خــىب )هــو / ٦خابــت (، ًُــغ      

 ال نهاًــت لهــا(، 
ي
ــت ) بــل ًخًــمً بــاعا ــت (، لِؿــذ لــه بــاعة مغ٦ٍؼ ًيخمــي بلــى ؤي هــٕى مــً ؤهــىإ ال٨خابــت اإلاإلٞى

الث ال خهـغ  ى بال بضاًت ؤو نهاًت ) له ٞاجدت ول٨ً لِؿذ له بضاًت ؤو نهاًت باإلاٗجى اإلاإلٝى (، ٣ًبل جـإٍو َو

ــت مُل٣ــت، ؤلاخالــت اإلاغجُٗــت فــي لهــا ) خٓــو بهــظا وؾــ الث ال نهاًــت لهــا (، طواث َا٢ــت عمٍؼ ِب٣ى ًدٓــى بخــإٍو

ت ألخض")  (.2الىو ال٣غآوو ٖلى الىو هٟؿه، وخ٣ى١ َب٘ الىو ال٣غآوو ٚحر مدْٟى

٦مــا ؤن الــضًً واللٛــت فــي الــىو ال٣غآوــو، " قــ٩ل عوىــي واخــض ؤو بيُــت عوخُــت واخــضة لهــظا ًخ٩ــىن مــً      

ه ؤلاوؿان ومً الىاغح الظي ٌٗٝغ مباقغة مـً ْـاَغ اللٟـٔ، ٞهـى ؤٞـ٤  الٛامٌ الظي ال  ًم٨ً ؤن ٌٗٞغ

 (.3مٟخىح، ل٨ً ٖلى الُٛب" )

ول٣ض جىنل ألاصب الٗغبو بلى طل٪ ٣ٞض عؤي الجغجاوو ؤن " لل٨خابت ال٣غآهُت زهاثو لم حٗٝغ      

غي ؤنها ال ج٨مً في ال٩لماث اإلاٟغصة  وٞها وؤنىاتها وؤنضائها وال في في جما٫ خغ  -٢بل هؼو٫ ال٣غآن، ٍو

مٗاوو ال٩لماث اإلاٟغصة، التي هي لها بىي٘ اللٛت، وال في جغ٦ُب الحغ٧اث والؿ٨ىاث، وال  في اإلا٣اَ٘ 

والٟىانل، وبهما ج٨مً َظٍ الخهاثو في الىٓم والخإل٠ُ اللظًً ٣ًخًُان الاؾخٗاعة وال٨ىاًت 

 (.4الخإل٠ُ، وبها ٩ًىهان" )والخمثُل وؾاثغ يغوب اإلاجاػ ٞمً َظٍ ًدضر الىٓم و 
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ـه،       ٦ما ٖبر البا٢الوو ًٖ ال٣غآن ؤهه هٓام لٛىي ٣ًىم ٖلى ٚحر مثـا٫، خُـث ٣ًـىم:"ٖلى جهـٝغ وجَى

وجبــاًً مظاَبــه، زــاع  ٖــً اإلاٗهــىص مــً هٓــام جمُـ٘ـ ٦المهــم، ومبــاًً للمــإلٝى مــً جغجِــب زُــابهم، ولــه 

ه مً ؤؾالُب ال٨الم ا خمحز في جهٞغ  (.1إلاٗخاص" )ؤؾلىب ًسخو به، ٍو

" وكــــإ مــــ٘ الــــىو ال٣غآوــــو ٖلــــى الهــــُٗض ؤلاوؿــــاوو، بوؿــــان جضًــــض، ووكــــإ مٗــــه ٖلــــى الهــــُٗض ألاصبــــو      

ــت … الخــالو ٢ــاعت جضًــض  ،  –بهــه همــىط  مــً ال٨خابــت جخــضازل ُٞــه مسخلــ٠ ؤهــىإ اإلاٗٞغ
ي
ٞلؿــٟت وؤزال٢ــا

، وجخــضازل ُٞــه مسخلــ٠ ؤهـىإ ال٨خابــ
ي
 وا٢خهـاصا

ي
، اجخماٖــا

ي
ٗا وفــي َـظا مــا ًدــُذ لل٩اجــب … ت ؾُاؾـُت وحكــَغ

ؤن ٌُٗــض الىٓــغ فــي عئٍــاٍ لئلوؿــان والٗــالم وال٨خابــت، ولــً ج٩ــىن َــظٍ الغئٍــا بال ٧ىهُــت وبوؿــاهُت. لــً ج٩ــىن 

ُمـا وعاء ٧ـل اهخمـاء، ولـً   ُٞما وعاء ٧ـل ٖـٝغ ولـىن، ٞو
ي
 مً الاججاٍ هدى ؤلاوؿان بىنٟه بوؿاها

ي
ضا بال مٍؼ

غاصجــه. بهــه هــو ٩ًــىن ٞيهــا ٞــغ١ بــحن ؤلاوؿــان وؤلاوؿــان   -بال فــي ٖمــ٤ الخٗبحــر ٖــً َــظٍ الغئٍــا وفــي ٚىــاٍ ٞو

 (.2صٖىة بلى ٦خابت جضًضة بغئٍا جضًضة " )

ــــى ألهـــه ٦ـــظل٪، ٞـــةن الخمثُــــل       ٞــــ" ال٣ـــغآن هـــو ًى٣ٗـــض مضلىلــــه بـــإخىا٫ مخل٣ُـــه ال بـــإخىا٫ مغؾـــله، َو

ه، ول٨ــً ٖلــى مثــا٫ مخل٣ُــه. الىجــضاوو الــظي جًــُل٘ ؤؾــلىبِخه الٟغصًــت بــه، ال ٣ًــىم َىــا ٖلــى مثــا٫ مغؾــل

وبىــــاء ٖلــــى َــــظا، ًم٨ىىــــا ؤن ه٣ــــى٫: بن الخدلُــــل ألاؾــــلىبو إلاًــــامحن الــــىو ال٣غآوــــو الىجضاهُــــت، بهمــــا َــــى 

 نىعة جغؾم اهٟٗا٫ اإلاخل٣و بالىو، صون ؤن جغؾم اهٟٗا٫ اإلاغؾل، وطل٪ لؿببحن :

 مـً صاللـت الخُـاب هٟؿـه، ٞهـى  -
ي
ـى  ألن اإلاخل٣و )مىيٕى الخُاب ( ٌٗخبر جؼءا اإلاىٟٗـل ُٞـه مـً جهـت، َو

ــى ألهــه ٦ــظل٪، ًهــبذ ؤصاة الخُــاب فــي الضاللــت ٖلــى   مــً جهــت ؤزــغي. َو
ي
 وبن بًجابــا

ي
الــظي ًجلُــه بن ؾــلبا

 وما ٌكحر بلُه، ؤي مضلىله.
ي
 مغجُٗخه، ٞخخٗحن الٗال٢ت بهظا بحن الخُاب صالا

، وال ٌكبهه ش يء و" لِـ ٦م -
ي
 ثله ش يء". ألن : في الخهىع ؤلاؾالمو، ال ٌكبه قِنا

ومـــا صمىـــا هىٓـــغ بلـــى ال٣ـــغآن بهـــظا اإلاىٓـــىع، ٞؿـــجري ؤن زمـــت ٖال٢ـــت ججاطبُـــت ج٣ـــىم بِىـــه وبـــحن اإلاخل٣ـــو.  -     

خٗـضص بــه. واإلاخل٣ـو مـً جهــت زاهُـت، ًـغجبِ بــه اعجبـاٍ اإلاؿــخض٫  ٞالـضا٫ ًـض٫. مــً جهـت ؤولـى، ٖلــى مخل٣ُـه ٍو

 (.3بٛحٍر ٖلى هٟؿه، وبه ًخدى٫" )
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٦خـــــب الٗضًـــــض مـــــً ال٨خـــــاب واإلاث٣ٟـــــحن فـــــي ) الـــــىو ال٣غآوـــــو (، وؤبـــــضٖىا ؤًمـــــا ببـــــضإ وماعؾـــــىا فـــــي  و٢ـــــض     

ـاث خضًثـت ٖلمُـت وؤصبُـت الؾـدىُا١ الـىو، ومداولـت الاؾـخٟاصة  صعاؾتهم له ٧ل ما جىنلىا بلُه مـً هٍٓغ

ي ٖليهـا، زـم جغج٣ـو مىه في ٧ل ػمان وم٩ان. و٧اهذ ٧ل ٢غاءة له حٗـض مداولـت جـإحو الالخ٣ـت بهـا لخىٟيهـا ؤو جبجـ

 بها زُىة ؤزغي لؤلمام ميسجمت ومخىا٣ٞت م٘ الٗالم اإلادُِ .

اجه، ول٨ــً ؤلاقــ٩الُت بــضؤث جٓهــغ       ولــم ج٨ــً ؤلاقــ٩الُت فــي صعاؾــت ) الــىو ال٣غآوــو (، فــي ؤي مــً مؿــخٍى

مــــ٘ ْهــــىع اإلاــــىهج الىهــــاوو، ومداولــــت جُب٣ُــــه ٖلــــى ال٣ــــغآن مــــً ٢بــــل بٗــــٌ اإلاث٣ٟــــحن والى٣ــــاص وبزًــــاٖه 

ــت الىهــُت والاصٖــاء بــإن ال٣ــغآن ) هــو ( بــاإلاٟهىم الحــضًث واإلاٗانــغ للــىو وؤهــه ٌكــخمل لكــ غوٍ الىٍٓغ

اث٠ الاجها٫ التي ٖضصَا جا٦بؿىن ومٗاًحر الىهاهُت التي خضصَا صوبىجغاهض.  ٖلى ْو

ــت ًــخم الخىنــل بليهــا       ــت بوؿــاهُت، ولــِـ مــً الًــغوعي ؤن جىُبــ٤ ٧ــل هٍٓغ ــت الىهــُت هٍٓغ ل٨ــً الىٍٓغ

م، ٞــال٣غآن لــم ٨ًــً فـي ًــىم مــً ألاًــام ٦خــاب ٞلــ٪، ؤو ٖلــىم، ؤو بالٚــت، بال ٣ٗـل البكــغي ٖلــى ال٣ــغآن ال٨ــٍغ

 ؤو ؤصب بهه " ال٨خاب " ٦ما ؤؾماٍ عب الٗاإلاحن .

ــم بــظل٪       ا٦ــضون ؤهــه )هــو (، َو م، ٍو ُبــ٤ ال٨ثحــر مــً اإلاث٣ٟــحن)*( مٗــاًحر الىهــُت ٖلــى ال٣ــغآن ال٨ــٍغ ٍو

بكــ٩ل عثــِـ ٖلــى الخىــام، ٞهــي مد٩ىمــت بــه. والخىــام الــظي ًًــٟو ال٨ثحــر ًدىاؾــىن ؤن الىهــاهُت ج٣ــىم 

ســغ  الــىو ال٣غآوــو فــي اإلاصــح٠ الكــٍغ٠ مــً ؤلالهــي  ًُ مــً الجمــا٫ ٖلــى الضعاؾــاث الىهــاهُت فــي ألاصب، 

بلى البكغي. وبن اٖخباع ال٣غآن ٦ٛحٍر مـً الىهـىم ًا٦ـض مـا ٌؿـعى بلُـه بٗـٌ اإلاؿدكـغ٢حن واإلاؿـخٗغبحن 

 مــً : َــى جــؼء مدــضص مــً  مــً ؤن مــا هــؼ٫ مــً
ي
ال٣ــغآن ٖلــى عؾــى٫ : نــلى : ٖلُــه وؾــلم و٧ــان ههــا

ال٨خـاب، وؤمــا الب٣ُــت البا٢ُــت مىــه وبـاألزو ال٣هــو ٞل٣ــض جــاءث مــً الخىـام مــ٘ ألاصًــان الؿــاب٣ت ٖلــى 

بـــان،  م، ومـــا اؾـــخُإ الغؾـــى٫ ٖلُـــه الهـــالة والؿـــالم ٦مـــا ًـــضٖىن ؤزـــظٍ ٖـــً ألاخبـــاع والَغ ال٣ـــغآن ال٨ـــٍغ

. وجل٪ م الىو ؤلالهي اإلاُل٤ اإلاجٍز ت ٦بحرة ٖلى ال٣غآن ال٨ٍغ  ٍٞغ

بن الترار البالغي والى٣ضي الٗغبو ٌؿـٙى لىـا ؤن هخدب٘ـ ٨ٞـغة الـىو ٖىـض اإلادـضزحن الٗـغب، والـىو فـي      

 لــه ص.ٖبــض : الٛــظامو، وص.مدمــض مٟخــاح، وص.نــالح ًٞــل، 
ي
الى٢ــذ الحــالي مــا بن ًــظ٦غ ختــى ًــظ٦غ مداًثــا

م ممـــً ٖــــّغٝ الــــىو و٢ـــام بــــالخىٓحر لــــه، ٣ًـــى٫ ص.مدمــــض مٟخــــاح:   وص.باؾـــل خــــاجم حــــَر وص. ع٢ُـــه خؿــــً، ٚو

اث٠ مخٗضصة  .  "الىو مضوهت خضر ٦المو طي ْو

 وبن   -
ي
ـــا  ؤو ٖمــاعة ؤو ٍػ

ي
غاُٞــت ؤو عؾــما مضوهــت ٦المُــت : ٌٗجــي ؤهــه مالـــ٠ مــً ال٨ــالم ولــِـ نـــىعة ٞىجٚى

ىضؾتها في ًائها َو  الخدلُل . ٧ان الضاعؽ ٌؿخٗحن بغؾم ال٨خابت ٞو



خضر : بن ٧ان هو َى خضر ٣ً٘ في ػمان وم٩ان مُٗىحن ال ٌُٗض هٟؿه بٖاصة مُل٣ـت مثلـه فـي طلـ٪  -

خي .  مثل الحضر الخاٍع

 بلى اإلاخل٣و .… جىانلي : يهضٝ بلى جىنُل مٗلىماث ومٗاٝع وه٣ل ججاعب  -

ـــاث٠ ؤزـــغي للـــىو  جٟـــاٖلي : - ُٟـــت الخىانـــلُت فـــي اللٛـــت لِؿـــذ هـــي ٧ـــل شـــ يء، ٞهىـــا٥ ْو ٖلـــى ؤن الْى

ُٟت الخٟاٖلُت التي ج٣ُم ٖال٢اث اجخماُٖت بحن ؤٞغاص اإلاجخم٘ وجداٞٔ ٖليها .  اللٛىي ؤَمها الْى

ــت  - مٛلــ٤ : وه٣هــض اوٛــال١ ؾــمخه ال٨خابُــت ألا٣ًىهُــت التــي لهــا بضاًــت ونهاًــت، ول٨ىــه مــً الىاخُــت اإلاٗىٍى

 َى:

سُـــت وهٟؿـــاهُت  -  مــً ٖـــضم وبهمـــا َــى مخىلـــض مـــً ؤخــضار جاٍع
ي
جىالــضي : بن الحـــضر اللٛــىي لـــِـ مىبث٣ـــا

ت  ت ؤزغي الخ٣ت له " )… ولٍٛى  (.1وجدىاؾل مىه ؤخضار لٍٛى

ت مٟخىخت البضاًت ومٗل٣ت النهاًـت، ألن خضوزـه هٟسـ ي       غي الٛظامو ؤن : " الىو ألاصبو َى بيُت لٍٛى ٍو

٦ت ٣ٖالهُت. ولظل٪ ٞةن ال٣هُضة ال جبضؤ ٦مـا جبـضؤ ؤي عؾـالت ٖاصًـت جهـضع بسُـاب ال قٗىعي ولِـ خغ 

مىجــــه بلــــى اإلاغؾــــل بلُــــه، وجسخــــخم بساجمــــت ٢اَٗــــت الخٗبحــــر. بن ال٣هــــُضة جبــــضؤ مىبث٣ــــت ٧اهبثــــا١ الىــــىع ؤو 

 مـا جـإحو الجملـت
ي
ألاولـى  ٦هُى٫ اإلاُغ وجيخهي نهاًت قبيهت ببضاًتها و٦إنها جخالش ى ٣ِٞ ولِـ جيخهـي، وصاثمـا

مــً ال٣هــُضة و٦إنهــا مــض ل٣ــى٫ ؾــاب٤ ؤو اؾــخئىاٝ لحلــم ٢ــضًم، بنهــا ل٨ــظل٪ ألنهــا هــو ًــإحو لُخــضازل مــ٘ 

ــى بيُــت قــمىلُت لبجــى صازلُــت: مــً الحــٝغ بلــى ال٩لمــت  ؾــُا١ ؾــب٣ه فــي الىجــىص. و٦ــظل٪ ٞــالىو مٟخــىح َو

 بلــــى الجملــــت بلــــى الؿــــُا١ بلــــى الــــىو زــــم بلــــى الىهــــىم ألازــــغي ل٩ُــــىن بٗــــض طل٪:)ال٨خــــ
ي
 ٧ــــامال

ي
اب امخــــضاصا

( ")  (.2للحٝغ

غ، ٩ٞلهـــا جدخـــا  بلـــى       ول٣ـــض عبـــِ الٗـــغب بـــحن وســـج الثـــىب ووســـج الكـــٗغ وبـــحن الكـــٗغ واليســـج والخهـــٍى

٩ـــىن الهـــضٝ مىـــه ؤلابـــضإ والىنـــى٫ بلـــى ٚاًـــت الهـــىاٖت. ٢ـــا٫ الجـــاخٔ: " بهمـــا  جىاؾـــ٤ وجـــضازل وجٟـــغص ٍو

غ") ـــــغي ابـــــً َباَبــــا ؤن " الكـــــاٖغ الحـــــظ١ (. 3الكــــٗغ نـــــىاٖت ويــــغب مـــــً اليســـــج وجــــيـ مـــــً الخهــــٍى ٍو

 مىــــه ِٞكــــِىه. 
ي
ىحــــٍر وال يهلهــــل قــــِنا ؿــــضًه، ٍو ــــ٤، َو ٧اليؿــــا  الحــــاط١ الــــظي ًٟــــى١ وقــــُه بإخؿــــً الخٍٟى

كــُ٘ ٧ــل نــُٜ منهــا ختــى ًخًــا٠ٖ  و٧الى٣ــاف الغ٢ُــ٤ الــظي ًهــى٘ ألانــاب٘ فــي ؤخؿــً ج٣اؾــُم ه٣كــه. َو

 (.4خؿىه في الُٗان ")
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 مفهىم الخطاب :

٣ابلهــــــا الجــــــىاب  مدمــــــض ٌٗــــــٝغ       -الباقــــــا الخُــــــاب، ٣ُٞــــــى٫: " مهــــــضع زاَــــــب: اإلاىاجهــــــت بــــــال٨الم، ٍو

ـــب: الحـــا٫ والكـــإن. " 
َ
ُ

َ
ـــب: مهـــضع ز

َ
ُ

ُ
خـــه. والخ :الغؾـــالت. والخُابـــت مهـــضع زُـــب: ٖمـــل الخُُـــب وخٞغ

لــب اؾــخٗماله لؤلمــغ الٗٓــُم  -( ٢1ــا٫ ٞمــا زُــب٨م ؤيهــا اإلاغؾــلىن ") ألامــغ الكــضًض ٨ًثــر ُٞــه الخساَــب، ٚو

َب: ما ًسُب به مً ال٨الم")
َ
ُ

َ
 (.2اإلا٨غوٍ. ) ( زُىب. الخُبت: مهضع ز

، هــــو م٨خـــــىب ًى٣ــــل مـــــً مغؾــــل بلـــــى Letterوفــــي معجــــم اإلاهـــــُلحاث الٗغبُــــت الخُـــــاب، " الغؾــــالت      

زــــــم اهخ٣ــــــل مٟهــــــىم الغؾــــــالت مــــــً مجــــــغص ٦خابــــــاث  مغؾــــــل بلُــــــه، ًخًــــــمً ٖــــــاصة ؤهبــــــاء ال جســــــوُّ ؾــــــىاَما،

ــب مــً اإلا٣ــا٫ فــي آلاصاب الٛغبُــت   -شخهــُت بلــى جــيـ ؤصبــو ٢ٍغ
ي
 ؤو هثــرا

ي
ؤو مــً اإلا٣امــت  –ؾــىاء ؤ٦خــب هٓمــا

 (.3في ألاصب الٗغبو")

      ،
ي
: ٧اإلاــــــه وخاصزــــــه، وزاَبــــــه: وجــــــه بلُــــــه ٦المــــــا

ي
وفــــــي اإلاعجــــــم الىؾــــــُِ: ) زاَبــــــه ( مساَبــــــت، وزُابــــــا

ؼوو في الخُاب")والخُاب ال٨ال  م: ٣ٞا٫ ا٦ٟلىيها ٖو  (.4م وفي ال٣غآن ال٨ٍغ

، وفــي  Discourseؤمــا فــي اإلاٗــاجم ألاجىبُــت ٞــةن الخُــاب " مهــُلح ؤلؿــجي خــضًث ٌٗجــي فــي الٟغوؿــُت     

ــت  ، وحٗجــي خــضًث ، مدايــغة ، زُــاب ، زاَــب ، خــاصر ، خايــغ ، ؤل٣ــى مدايــغة، Discourseؤلاهجلحًز

ت، ٌٗٝغ الخُاب بإهه: (. وفي معج5وجدضر بلى" )  م ؤو٦ؿٟىعص اإلاىجؼ للٛت ؤلاهجلحًز

 "ٖملُت الٟهم التي جمغ بىا مً اإلا٣ضمت ختى الىدُجت الالخ٣ت. -

 الاجها٫ ٖبر ال٨الم ؤو اإلاداصزت، ال٣ضعة ٖلى اإلاىا٢كت.  -

 ؾغصي.  -

ٓــــت ؤو مــــا   - ــــل مثــــل بدــــث ؤو ؤَغوخــــت ؤو مٖى جىــــاو٫ ؤو مٗالجــــت م٨خىبــــت، ؤو مىُى٢ــــت إلاىيــــٕى ٍَى

 ه طل٪.ؤقب

، اإلاداصزت.  -  الاجها٫ اإلاإلٝى

ىا٢ل مؿإلت ما.  -  ؤن ٣ًىم بسُاب حٗجي ؤن ًخدضر ٍو

 ؤن ًخ٩لم ؤو ٨ًخب بك٩ل مُى٫ ًٖ مىيٕى ما.  -
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 ؤن ًضزل في ه٣اف مىُى١ ؤو م٨خىب، ؤن ًسبر، ؤن ًى٤ُ.  -

 ما.  -
ي
 ؤن ًخدضر م٘، ؤن ًىا٢ل مؿإلت م٘، ؤن ًساَب شخها

 َى الظي ٨ًٟغ. اإلاساَب َى الظي ًساَب، اإلاساَب  -

، ٖملُــــت الاهخ٣ــــا٫ مــــً خ٨ــــم آلزــــغ بدخــــاب٘   -
ي
ٖملُــــت ؤو ٢ــــضعة ؤو م٣ــــضعة الخ٨ٟحــــر ٖلــــى الخــــىالي مى٣ُُــــا

 (.1مى٣ُو، مل٨ت الخ٨ٟحر")

وفي معجم اإلاهُلحاث ألاصبُت الحضًثت لـ )مدمض ٖىاوو( : "الخُاب ومٗىـاٍ " اللٛـت اإلاؿـخسضمت ) ؤو      

ـــت مـــً   Language in useاؾــخسضام اللٛـــت(   مىٖى
ي
. ول٨ـــً زمـــت يـــغوبا

ي
 مجـــغصا

ي
ـــا هٓامـــا ال اللٛـــت باٖخباَع

فـــي ٦خابـــه " جدلُـــل  Stubbs الـــضالالث لهـــظا اإلاهـــُلح ختـــى فـــي هُـــا١ ٖلـــىم اللٛـــت. ٣ُٞـــى٫ ما٩ًـــل ؾـــخابؼ 

 ٖلــى اؾــخسضام مهــُلوي الــىو والخُــاب 1983الخُــاب" ) 
ي
بن طلــ٪   Text and discourse( حٗل٣ُــا

 ما ًدؿم بـالٛمىى و 
ي
 مـا ًـىىي بإهـه ؤَـى٫ وبإهـه ٢ـض ٦ثحرا

ي
ـى ٣ًـى٫ بن الخُـاب ٦ثحـرا ٍبٗـث ٖلـى البلبلـت. َو

 (.9ًخًمً ؤو ال ًخًمً الخٟاٖل ) م

حن ٌٗخبــــرون ؤن ال٨ــــالم الــــظي ٣ًــــا٫ فــــي خل٣ــــت صعاؾــــُت       ٨ــــظا ٞــــبٌٗ اللٛــــٍى ًمثــــل ٧لــــه   Seminarَو

، ٖلى خحن ٌٗخب
ي
 لُٟٓا

ي
، بمٗجى ٖملُت جباص٫ لؤل٩ٞاع ج٨دس ي زىبا

ي
 فـي الحل٣ـت زُابا

ي
 واخـضا

ي
ر آزغون ؤن بُاهـا

ــــىن فــــي بم٩ــــان " جمــــ٘ " الخُــــاب، ٞبًٗــــهم ٣ًــــى٫ بهــــه  ، َــــا٫ ؤو ٢هــــغ. ٦مــــا ًسخلــــ٠ اللٍٛى
ي
ٌٗخبــــر زُابــــا

ـــ٤ زالـــث بلــــى  ـــظَب ٍٞغ حــــر ٢ابـــل للٗـــض وؤلاخهـــاء، ٍو ًجمـــ٘ )زُابـــاث( والـــبٌٗ آلازـــغ ٣ًـــى٫ بهـــه ًجمـــ٘ ٚو

" ٞؿـٝى ج٩ـىن اإلاكـ٩لت الخالُـت هـي البـذ ُٞمـا  بم٩ان جمٗه في ؤخىا٫ مُٗىت. ٞةطا ٧ان الخُاب " ًجمـ٘

ٟهــا مــً خُــث  ٣ــى٫ ؾــخابؼ بن وخــضة زُــاب مدــضص ًم٨ــً حٍٗغ ــ٠ الخُــاب الىاخــض، ٍو ٌكــ٩ل خــضوص حٍٗغ

ُٟت )م  (.5البىاء ؤو الضاللت ؤو الْى

( بن للخُـاب مٗىُــحن مىٟهـلحن فــي 1988ؤمـا جحرالـض بــغوـ ٣ُٞـى٫ فــي ٦خابـه " معجــم ٖلـم الؿــغص " )      

ــــــت الؿــــــغص: ألاو٫ َــــــى اإلاؿــــــخىي الخٗبحــــــري للغواًــــــت ال مؿــــــخىي اإلاًــــــمىن، ؤي ٖملُــــــت الؿــــــغص ال بَــــــاع هٓ ٍغ

ه، والثــاوو ًخًــمً الخمُحــز بــحن الخُــاب وال٣هــت  ٌؿــخسضم   Benvenisite) وبىٟىِؿــذ   Storyمىيــٖى

ؤو فـــي ٦خابـــه بالٟغوؿـــُت(، ألن الخُـــاب ٦مـــا ٣ًـــى٫ ؾـــخابؼ ًـــىىي بٗال٢ـــت بـــحن " خالـــت   histoireالخُــاب و 

 بهظٍ الحالت   Situationخاصزت وبحن اإلاى٠٢ 
ي
ا (. ؤي 21)م  Eventؤو الحاصزـت   Stateالظي ًىىي ُٞه لٍٛى

ــــ٠ َىــــا ٌؿــــدىض بلــــى الخٟغ٢ــــت بــــحن الخبــــر وؤلازبــــاع بــــه، ؤو بــــحن الىا٢ٗــــت وؤلابــــاٙل ٖنهــــا، ممــــا ًمازــــل  بن الخٍٗغ

 . enonceو  enonciationالٟغ١ بحن 
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ــــت  ًٟــــل بٗــــٌ ٦خــــاب ؤلاهجلحًز ( ألازحــــر(  eالاخخٟــــاّ بالهــــىعة الٟغوؿــــُت لل٩لمــــت ) ؤي صون خــــٝغ الـــــ )ٍو

 ٖىض اؾخسضم الخُاب باإلاٗجى الظي اؾخسضمه ُٞه بىٟىِؿذ (.

ــت "       ــت اإلاٗٞغ ــت ٦بحــرة مــً ألا٢ــىا٫ ؤو الٗبــاعاث" )"ؤزٍغ  –وؤمــا ٞى٧ــى ٣ُٞــى٫ بن الخُــاب ًمثــل " مجمٖى

ــت جد٨ –( 37، م  1972 ٗجـي بهــا  " مؿــاخاث لٍٛى مهـا ٢ىاٖــض"،  وهــي ال٣ىاٖــض التـي جسًــ٘ إلاــا ٌؿــمُه َو

 
ي
ش ٞغوؿــا مــثال ٞى٧ــى " باالخخمــاالث الاؾــتراجُجُت ". ومــً زــم ٞــةن ٞى٧ــى ٣ًــى٫ بهــه فــي لحٓــت مُٗىــت مــً جــاٍع

ــغاٝ  –ؾــ٩ُىن َىــا٥ زُــاب مٗــحن ) ؤي لٛــت مُٗىــت ( للُــب  ــت مــً ال٣ىاٖــض وألٖا ٗجــي بهــا َىــا مجمٖى َو

التـي جد٨ـم ؤؾـلىب الحـضًث ٖـً اإلاـغى والٗـال ، ومتـى ٩ًـىن طلـ٪  mediation)  والـىٓم )هٓـم الخىؾـِ 

غجــ٘ ؤخــض  لــى ؤًــضي مــً؟ ول٨ــً اإلاكــ٩لت، ال جــؼا٫ ٢اثمــت وهــي ٦ُــ٠ هًــ٘ خــضوص زُــاب مٗــحن؟ ٍو وؤًــً ٖو

٣ــت جــىىي بإهــه ًم٨ــً ؤن ٌٗجــي   Discursive formationجىاهــب اإلاكــ٩لت بلــى اؾــخسضام ٞى٧ــى لخٗبحــر  بٍُغ

 مــا ٌٗىُــه " الخُــا
ي
بــا ال بمٗىاَــا  discourseَىــا حؿــخٗمل نــٟت مــً    discursiveب" س بط بن ٧لمــت ج٣ٍغ

 آزـغ َـى جــىن ٞـغاو  –اإلاـإلٝى ؤي باٖخبـاع نـٟت مـً " اللـ٠ والــضوعان " 
ي
) فــي  Jone Frowممـا جٗـل ها٢ـضا

ش ألاصبــــو"  ــــى " ٖــــالم الخُــــاب" 1968 –٦خابــــه " اإلااع٦ؿــــُت والخــــاٍع ( ٣ًتــــرح اؾــــخسضام حٗبحــــر بــــضًل ٖىــــه َو

universe of discourse  ٣ضم هماط  له مً ؤهـىإ الخُـاب الـضًجي والٗلمـي والبراجمـاحو والخ٣جـي الُـىمو ٍو

ٟغ١ بحن طل٪ ٧له وبحن ؤهىإ الخُـاب     وألاصبو وال٣اهىوو والٟلؿٟو والسحغي، وما بلى طل٪ بؿبُل، ٍو

 genres of discourse ــا  بلــى ٞىلــى قـــِىٝى بإنهــا " مجمٖى
ي
هــا، اؾـــدىاصا ث مـــً اإلاالمــذ الكـــ٩لُت التـــي ٌٗٞغ

ت، ؤو " َغاث٤ الحضًث" في مى٠٢ مً اإلاىا٠٢." )م ُت، طاث ؤبيُت مُٗاٍع  ( .67والؿُا٢ُت واإلاىيٖى

٣ـــى٫ ٞى٧ـــى، بن ل٩ـــل مجخمـــ٘ وؾـــاثله فـــي " يـــبِ " ؤهـــىإ الخُـــاب ُٞـــه، وازخُـــاع بًٗـــها وجىُٓمـــه       ٍو

 (.52م-1981اع وال٣ىي" ) وبٖاصة جىػَٗه، وؤن الهضٝ مً َظا " الًبِ " َى جٟاصي " ألازُ

ـــــظٍ الىؾـــــاثل جـــــخد٨م ُٞمـــــا ًُلـــــ٤ ٖلُـــــه ٞى٧ـــــى حٗبحـــــر  ) مماعؾـــــاث الخُـــــاب(  discursive practicesَو

) ؤَــضاٝ الخُــاب( بدُــث   discursive objects) اؾــتراجُجُاث الخُــاب( و   discursive strategiesو

 خالت. في ٧ل  discursive regularitiesجخضح اإلاالمذ اإلاىخٓمت للخُاب 

ٖلـى اؾـخسضام ٞى٧ـى لهـظا اإلاهـُلح ٢اثلـت بهـه ًدؿـم بٗـضم الاحؿـا١   Lynda Neadوحٗلـ٤ لُىـضا هُـض      

ومــً زــم ٞــةن اإلاــغء ال ًثــ٤ ُٞمــا ٌٗىُــه اإلاهــُلح ٖلــى وجــه الض٢ــت ختــى صازــل ٦خــاب واخــض ؤو م٣ــا٫ واخــض 

ـــت مـــً م٣ـــاالث ٞى٧ـــى، وهـــي جـــضلل ٖلـــى طلـــ٪ بخدلُـــل اؾـــخسضاماث ٞى٧ـــى للمهـــُلح فـــي ٦خـــا ش الجٖز ب " جـــاٍع

 (.4م-1988)    History of Sexualitالجيؿُت " 



( وجــــضها ؤن ٧لمــــت 1981وبطا هٓغهــــا بلــــى اإلاعجــــم الهــــٛحر اإلالحــــ٤ ب٨خــــاب بــــازخحن " الخُــــا٫ الحــــىاعي" )     

٣ــت فــي اؾـــخسضام Slovoالخُــاب حؿــخسضم جغجمــت لل٩لمـــت الغوؾــُت  ، التــي ٢ـــض حٗجــي ٧لمــت واخـــضة، ؤو ٍَغ

 ٖـــً مٗـــاوو ٞى٧ـــى، ٞسُـــاب 427عجـــت مـــا مـــً الؿـــلُت ) م ال٩لمـــاث جـــىىي بض
ي
( واإلاٗجـــى َىـــا لـــِـ بُٗـــضا

َى اللٛت طاث اإلاؼاًا التي جإجِىـا مـً زاعجىـا، وجٟهـلىا   authoritative discourseالث٣ت ؤو خضًث الث٣اث 

ــا" ) م (. ؤمــا زُــاب ؤلا٢ىــإ الــضازلي 424ٖنهــا مؿــاٞت، وهــي مدغمــت، وال حؿــمذ باإلاؿــاؽ بؿــُا١ بَاَع

Internally persuasive discourse   ٞهـــى الخُـــاب الـــظي ٌؿـــخسضم هٟــــ ؤلٟاْىـــا وال ٣ًـــضم هٟؿـــه فـــي

بـــــت ٖىــــا. وؤمـــــا الخُـــــاب الؿـــــامو   ل٣ـــــىة ؤجىبُـــــت، ؤي ٍٚغ
ي
 ennobledنــــىعة "آلازـــــغ" ؤي باٖخبـــــاٍع ممــــثال

discourse  ولـِـ فـي مخىـاو٫ ؤًـضي الجم 
ي
ُٗـا ـىعص ٞهـى الـظي ؤيـٟو ٖلُـه الُـاب٘ " ألاصبـو" وؤنـبذ ٞع ُـ٘. ٍو

 في ٦ـخـابه ًٖ بازخحن  Todorovجىصوعٝو 

( م٣خُٟاث مً ٦خاباجـه جـض٫ ٖلـى الازخالٞـاث ال٣اثمـت بـحن قـتى مٗـاوو ال٩لمـت لضًـه ) ؤو مـا ٣ًابلهـا 1984)

ــا  –بالغوؾــُت (  هــا اإلاجؿــض الوــي"، و " الخُــاب، ؤي اللٛــت باٖخباَع منهــا " الخُــاب"، ؤي اللٛــت فــي مجمٖى

هـــغ بـــازخحن ٖلـــى ؤن   vyskazyvanieو " الخُـــاب، ؤي الىُـــ٤" )بالغوؾـــُت(  ْـــاَغة مجؿـــضة ٧لُـــت "، . ٍو

ٟؿـــــ٩و )  -1984الخُـــــاب ٌٗجـــــي اللٛـــــت اإلاجؿـــــضة الحُـــــت طاث الكـــــمى٫ والا٦خمـــــا٫ فـــــي ٦خابـــــه ٖـــــً صؾخٍى

ىنهــــا مــــً زــــال٫ ٖملُــــت 181م ــــا مىيــــٕى صعاؾــــت ٖلمــــاء اللٛــــت والتــــي ٌٗٞغ ى٨ــــغ ؤنهــــا اللٛــــت " باٖخباَع (، ٍو

ت ومك ض يغوٍع  غوٖت مً قتى جىاهب الحُاة الٗملُت لل٩لمت" )هٟـ الهٟدت( .ججٍغ

ٟاتهـــــــا، مـــــــً "الجحـــــــران ألا٢ـــــــغبحن" 1994والىاغـــــــح، ٦مـــــــا ٣ًـــــــى٫ َىزـــــــىعن )  (، بن ؤلاًـــــــضًىلىجُا بكـــــــتى حٍٗغ

 إلاٟهىم ٞى٧ـى وبـازخحن. ولـم ًـيـ جـىصوعٝو ؤن ًـإحو بمهـُلححن جضًـضًً َـى آلازـغ للحـا١ 
ي
للخُاب َب٣ا

،  والخُـــاب اإلاخٗـــضص الخ٩ـــاٞا monovalent discourseب ألاخـــاصي الخ٩ـــاٞا بإؾـــغة الخُـــاب، َمـــا الخُـــا

polyvalent discourse ( ."1  ) 

ــــ٠ الانــــُالىي للخُــــاب، ٦مــــا جــــاء فــــي  " َــــظا      ــــت البدخــــت، ؤمــــا الخُــــاب فــــي الخٍٗغ مــــً الىاخُــــت اللٍٛى

ال٨خــــب الى٣ضًــــت. ٣ٞــــض ججاطبخــــه اججاَــــاث مخٗــــضصة، و٢ــــ٘ بًٗــــها فــــي مؼالــــ٤ ؤصث بلــــى الخلــــِ بــــحن مٟهــــىم 

 الخُاب ٦مهُلح ه٣ضي، وبحن ال٨الم بمٟهىم" صي ؾىؾحر". 
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، بط ال ًٟهــم مىــه مجــغص ال٨خابــت ٞدؿــب وبهمــا ًٟهــم مىــه ؤمــا الــىو ٞهــى وخــضة م٣ٗــضة مــً الخُــاب      

 (.  1ٖملُت بهخا  الخُاب في ٖمل مدضص)

ت مً الىهىم طاث الٗال٢ـاث اإلاكـتر٦ت        " ٞالخُاب مجمٖى
ي
ت جضا وبحن الخُاب والىو ٖال٢ت ٢ٍى

ٖــــالم ؤي ؤهــــه جخــــاب٘ متــــرابِ مــــً نــــىع الاؾــــخٗما٫ الىصــــ ي ًم٨ــــً الغجــــٕى بلُــــه فــــي و٢ــــذ الخــــ٤، وبطا ٧ــــان 

الـــىو َـــى اإلاـــىاػي اإلاٗغفـــي للمٗلىمـــاث اإلاى٣ىلـــت واإلايكـــُت بٗـــض الا٢تـــران فـــي الـــظا٦غة مـــً زـــال٫ اؾـــخٗما٫ 

ـــــت ؤو  الــــىو ٞـــــةن ٖـــــالم الخُـــــاب َــــى جملـــــت ؤخـــــضار الخُـــــاب طاث الٗال٢ــــاث اإلاكـــــتر٦ت فـــــي جماٖـــــت لٍٛى

ُت التي جغي الخٗبحر ٖنها في بَاع ما" )… مجخم٘ ما   ( .2ؤو جملت الهمىم اإلاٗٞغ

 ىاع الخطاب :أه

جخٗــــضص ؤهــــىإ الخُــــاب الٗغبــــو وجسخلــــ٠ بــــازخالٝ مغجُٗتهــــا، ول٣ــــض ٢ؿــــمها مىــــظع ُٖاشــــ ي بلــــى زالزــــت      

ــى زُـــاب بلهــي، مُلـــ٤ وال نهــاجو فــي صوالـــه ومضلىالجــه " لـــ   ؤهــىإس ًــإحو ٖلـــى عؤؾــها الخُـــاب ال٣غآوــو. َو

 ( .4") افظىن إها له لح(، ٦خب : ٖلى هٟؿه خٟٓه، ٢ا٫ حٗالى : " 3") كمثله ش يء

م٨ــــً حؿــــمُخه " الخُــــاب ؤلاًهــــالي " وهماطجــــه مخٗــــضصة ؾُاؾــــُت، وبعقــــاصًت ووُٖٓــــت  " الىــــٕى الثــــاوو: ٍو

 . بلـــى ؤعبٗـــت …٣ًـــى٫ ص.الجـــابغي: " نـــىٟىا الخُـــاب  -و٢ًـــاثُت وب٢ىاُٖـــت، واجخماُٖـــت، وبٖالمُـــت بلـــى آزـــٍغ

ض ال٨ٟـغي والث٣ـافي زانـت، ؤنىاٝ: الخُاب النهًىي وجٗلىاٍ ًضوع خى٫ ٢ًُت النهًت ٖامـت والخجضًـ

والخُــــاب الؿُاســــ ي ومدىعهــــاٍ خــــى٫ "الٗلماهُــــت" ومــــا ًــــغجبِ بهــــا والضًم٣غاَُــــت وبقــــ٩الُتها، والخُـــــاب 

ؤلاق٩الي الظي ٣ًُمه ال٨ٟغ الٗغبـو بـحن الىخـضة والاقـترا٦ُت  –ال٣ىمو وع٦ؼهاٍ خى٫ " الخالػم الًغوعي" 

ـغ ٞلؿـُحن مـً جهـت زاهُـت. و   لُٗـىص بىـا بلـى نـلب مً جهت وبُنهما وبحن جدٍغ
ي
ٍـإحو الخُـاب الٟلؿـٟو ؤزحـرا

 (.5")–ؤلاق٩الُت الٗامت للخُاب الٗغبو الحضًث واإلاٗانغ، وبق٩الُت ألانالت واإلاٗانغة 

م٨ـــً ؤن " وؿــمُه الخُــاب ؤلابـــضاعي ) الكــٗغي ( وهماطجــه مخٗـــضصة هــي ألازــغي، ول٨ـــً  والىــٕى الثالــث: ٍو

 (.6ألاجىاؽ ألاصبُت")ًخمحز ًٖ ألاو٫ بإهه زُاب ٣ًىم ٖلى مبضؤ 
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 الخطاب اللرآوي : -1

بن الخُـــاب ال٣غآوــــو زُـــاب بلهــــي، لــــم ٌؿـــخُ٘ ؤخــــض حؿــــمُخه بال ٦مـــا ؾــــماٍ : ٖــــؼ وجـــل فــــي ٦خابــــه      

اجه الهـــىجُت، واإلاعجمُـــت،  م خُـــث ؾـــماٍ )ال٨خـــاب( مخٟـــغص ٖـــً ٚحـــٍر مــً الخُابـــاث وفـــي ٧ـــل مؿـــخٍى ال٨ــٍغ

 والتر٦ُبُت، وؤلا٣ًاُٖت، والخضاولُت.

الخُاب ال٣غآوو النهاجو الضا٫ واإلاضلى٫ ؤو التر٦ُب " زُاب ًمُل بلى مغجُٗـت زالزُـت ٞهىـا٥ مغجُٗـت     

٩ــىن الــىو ٞيهــا ٖلــى مثــا٫ مخل٣ُــه.  ىــا٥ مغجُٗــت اإلاــضلى٫، ٍو ٩ــىن الــىو ٖلــى مثــا٫ مغؾــله. َو الــضا٫، ٍو

 زال٣ـــ
ي
 ومـــضلىال

ي
٩ـــىن الـــىو ٞيهـــا صالا ، مغجُٗـــت الـــىو هٟؿـــه ٖلـــى هٟؿـــه ٍو

ي
ىـــا٥ ؤزحـــرا  لؼمىـــه الخـــام َو

ي
ا

 مــ٘ ػمــً اإلاخل٣ــحن فــي ٧ــل الٗهــىع، وؾــمت ال٣ــغاءة فــي ٧ــل طلــ٪، ؤن ٧ــل واخــضة مــً َــظٍ اإلاغجُٗــاث 
ي
وصاثــغا

 (.1حؿخ٣ل بظاتها وجُلب ألازغي في الى٢ذ طاجه")

 :الخطاب ؤلايصالي ) الىفعي (  -2

بلُـه، والغؾـالت، والخُــاب بن ٖملُـت ؤلاًهـا٫ ال ج٩ـىن بال بىجــىص ألا٢ؿـام الثالزـت اإلاغؾـل، واإلاغؾــل       

ــــظا َبُعــــي مــــا صام ؤلاًهــــا٫ َــــى ٚاًتهــــا، ول٣ــــض  ؤلاًهــــالي " ٣ًــــىم ٖلــــى لٛــــت هُٟٗــــت اؾــــتهال٦ُت مباقــــغة، َو

  La Pragmatiqueطَبــذ بٗــٌ الضعاؾــاث الحضًثــت، بلــى صعاؾــت َــظا الىــٕى مــً الخُــاب جدــذ اؾــم ) 

ظٍ الضعاؾاث ٦مـا ج٣ـى٫ )ٞغاوؿـىاػ آعمُىٛـى( جـضعؽ" اللٛـت ْـاَغة اؾـخضاللُت،  الىُٟٗت ؤو الخضاولُت" ، َو

 (.2وبًهالُت واجخماُٖت في الى٢ذ هٟؿه")

جبــــضؤ مغجُٗـــــت الخُـــــاب ؤلاًهـــــالي الىٟعـــــي مـــــً الخُـــــاب وجيخهـــــي باإلاغؾـــــل ،ٞــــــ " بطا ٧ـــــان الخُـــــاب َـــــى     

( ، ٞةن الخُاب ؤلاًهالي، ٌكظ ًٖ َـظٍ ال٣اٖـضة لؿـببحن: 3وعٝ)بالًغوعة ٞٗل ال٨الم " ٦ما ٣ًى٫ جىص

 بدــض طاجــه، وال هــي 
ي
 بًهــالُا

ي
: ألن اللٛــت لِؿــذ َــضٞا

ي
ــت، زاهُــا : ألن ؤلاًهــا٫ ٢ــض ٩ًــىن بــإصواث ٚحــر لٍٛى

ي
ؤوال

 جـــؼء مـــً ؤَـــضاٝ ؤلاًهـــا٫
ي
ػـــى خًـــىع … ؤًًـــا  َو

ي
 مؿـــخ٣ال

ي
ـــغي ؤهـــه ٧لمـــا اقـــخضث ُٚبـــت الخُـــاب ٧اثىـــا ٍو

 
ي
 وخ٣٣ــذ ؤَـضاٞها اإلاغؾـل ٧اثىـا

ي
، اػصاصث ٖملُـت ؤلاًهــا٫ ويـىخا

ي
خُــث ؤن َـضٝ ؤلاًهــا٫ َـى ه٣ــل … بازــا
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ٞالخُــاب ؤلاًهــالي فــي م٣هــىصٍ، َــى اإلاغؾــل … ٨ٞــغة اإلاغؾــل ال ه٣ــل لٛــت الخُــاب التــي ًــخم ؤلاعؾــا٫ بهــا 

ى بهظا. ؤي اإلاغؾل، ٌؿخمغ ب٣اٍئ ألهه ًد٤٣ وجىصٍ الاجخماعي") ض ؤن ًسبر ٖىه، َو  (.1ُٞما ًٍغ

 الخطاب ؤلابداعي : -3

ـاث٠ اللٛـت       ٣ًىم الخُاب الكٗغي ؤلابضاعي ٖلى ؾـخت ٖىانـغ ٦مـا خـضصَا جا٦بؿـىن حُٛـو ٧اٞـت ْو

ُٟـت ألاصبُـت. ٞل٣ـض وجـض ؤن الؿـمت ألاؾاؾـُت التـي مـً ؤجلهـا وجـض الـىو هـي الاجهـا٫، َـظا  بمـا ٞيهـا الْى

ـــاث٠ ٖىانـــغ الاجهـــا٫، والتـــي ٞهـــلهما جا٦بؿـــى  إزـــظ الـــىو ؾـــماجه الخانـــت مـــً زـــال٫ جـــضع  ْو ن فـــي ٍو

ت الاجها٫ )  (، ولِـ مً زال٫ اخخ٩اٍع لىاخضة منها.  Communication theoryهٍٓغ

ــــت الاجهــــا٫ " ًــــظ٦غها جا٦بؿــــىن بمبــــضؤ اإلادــــىعًٍ الــــظي ٖغيــــه ؾىؾــــحر : مدــــىع التزامىــــاث       وفــــي هٍٓغ

(Axedes Simultaneites (ؤو مدـىع الاهخ٣ـاء )Selections( ومدـىع الخٗا٢بـاث )Successitivites ؤو )  مدـىع

ُلــــ٤ ٖليهمــــا اؾــــمي اإلادــــىع الاؾــــدبضالي )Combinaisonالتر٦ُــــب )  ( واإلادــــىع Axe paradigmatique( ٍو

( ٞالٗال٢ـــــاث التر٦ُبُـــــت هـــــي مُُٗـــــاث الجملـــــت ال٣ابلـــــت للمالخٓـــــت، ؤمـــــا Axe Syntagmatiqueالىٓمـــــي) 

 بال٣ىة)
ي
ا ؤٞٗاال  (….Virtualitesالٗال٢اث الاؾدبضالُت ٞخ٣٘ ٖلى مدىع الاهخ٣اء باٖخباَع

ـــــــــــــــخم الاهخ٣ـــــــــــــــاء بىـــــــــــــــاء ٖلـــــــــــــــى ٢اٖـــــــــــــــضة الخ٩ـــــــــــــــاٞا )      ( والخبـــــــــــــــاًً Similarite( والخمازـــــــــــــــل )Equivalenceٍو

(Dissimilarite( ٝوالتـــــراص )Synonymie( والخًـــــاص )Antonymie بِىمــــــا ٌؿـــــدىض التر٦ُــــــب بلـــــى الخجــــــاوع ،)

(Contiquiteِت حـؿ٣ـ ُٟت الكٍٗغ  (. ٚحر ؤن الْى

(Projetteeمبضؤ الخ٩اٞا إلا ) ( للمخخالُـت 
ي
 بجـغاء م٩ىهـا

ي
دىع الاهخ٣اء ٖلى مدـىع التر٦ُـب ُٞهـبذ الخ٩ـاٞا بطا

Sequence( ")2.) 

 ؤما الٗىانغ ٞهي :

 " اإلاغؾل: الظي ًغؾل الغؾالت بلى شخو ما، ومً ًخ٩لم ؤو ٨ًخب. -

 الغؾالت: مىيٕى ؤلاًها٫. -

اًت بعؾالها. -  اإلاغؾل بلُه: مؿخ٣بل الغؾالت ) اإلاخل٣و (ٚو

                                                           

 ، بتصرؼ.218-218( السابق، ص  1)
 .                       221رلموعة من الكتاب، مدخل إىل مناهج النقد األديب، ص (  2)



، ) ختى ٌؿخُُ٘ بصعا٥ ماصة ال٣ى٫ (. -
ي
 اإلادُِ ) الؿُا١ (: اإلاغج٘ الظي ًدُِ اإلاغؾل بلُه به ٖلما

عمــىػ ؤلاًهــا٫ ) الكــٟغة (: وهــي مكــتر٦ت بــحن اإلاغؾــل واإلاغؾــل بلُــه، وهــي الخهىنــُت ألاؾــلىبُت لــىو  -

 الغؾالت.

 َؿخمغ صوامه.الخماؽ ؤو ٢ىاة ؤلاًها٫: وهي ماصًت وهٟؿُت وبمىجبها ٣ًىم الخباص٫ و  -

 

 

 

 ؾُا١

 عؾالت

 مغؾل ييييييييييييييييييييييييييي مغؾل بلُه                                             

 وؾُلت

 قٟغة

و٧ـل ٢ـى٫ ًدـضر بهمـا ًــضوع فـي َـظٍ اإلاـضاعاث الؿــخت مهمـا ٧ـان هـٕى طلــ٪ ال٣ـى٫، وازـخالٝ ألا٢ـىا٫ فــي      

ــــا ٖلــــى ٖىهــــغ  مــــً َــــظٍ الٗىانــــغ ؤ٦ثــــر مــــً ؾــــىاٍ ٞلِؿــــذ اإلاؿــــإلت مؿــــإلت  َبُٗتهــــا بهمــــا ٩ًــــىن فــــي جغ٦حَز

ـــــــــا ٖلـــــــــى  ـــــــــاث٠ خؿـــــــــب جغ٦حَز ُٟـــــــــت اإلاهُمىـــــــــت وبـــــــــظا جسخلـــــــــ٠ الْى ُٟـــــــــت الىخُـــــــــضة، بـــــــــل مؿـــــــــإلت الْى الْى

اث٠ ٖلى الىدى الخالي: 1الٗىانغ")  (، ول٣ض خضص جا٦بؿىن جل٪ الْى

ت، ٞىدً هخ٩لم ل٩و ه٣ى٫       ت، الخٗلُمُت، الخٟؿحًر ُٟت ؤلازباٍع ، ؤو وٗٝغ به. " الْى
ي
 قِنا

 ل٩ـو هسبـر ٖـً ؤهٟؿـىا، والغؾـالت 
ي
ت، ٞىدً ال هـخ٩لم ل٩ـو وٗبـر وخؿـب، وبهمـا هـخ٩لم ؤًًـا ُٟت الخٗبحًر الْى

ــى َىــا  خه، ومٗخ٣ــضٍ ... الــأ َو ًــبه، وســخٍغ ــه، ٚو فــي َــظٍ الحالــت مغ٦ــؼة ٖلــى اإلاغؾــل، ٌٗبــر ٞيهــا ٖــً زٞى

، ل٨ىه مسخل٠ ًٖ ألاو٫.
ي
 ًى٣ل ٦ظل٪ زبرا
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ـــىس َــــل الخبـــر خــــ٤ ؤم باَـــل؟ ٞــــةن الؿــــاا٫  وبطا       َو
ي
ُٟـــت ألاولــــى ؾــــاالا ٦ىـــا ه٣ــــضع ؤن هُـــغح خــــى٫ الْى

ُٟت الثاهُت َى: َل الخبر ناص١ ؤم ٧اطب؟  خى٫ الْى

 ؤو      
ي
 ل٩ــو هدــغى، ل٩ــو هــضٞ٘ بلــى الٗمــل، ٦ــإن وُٗــو ؤمــغا

ي
ًــُت : ًم٨ــً ؤن هــخ٩لم ؤًًــا ُٟــت الخدٍغ الْى

ًــُت وهــي ال جــضزل فــي مجــا٫ ههــُدت، والغؾــالت َىــا مغ٦ــؼة ٖلــى اإلاغؾــ ل بلُــه ) اإلاخل٣ــو (، ووُْٟتهــا جدٍغ

 الخُإ والهىاب، وبهما مجالها اإلاكغوُٖت والالمكغوُٖت: َل لي الح٤ في بُٖاء َظٍ الغؾالت ؤم ال؟

ُٟت اإلاااوؿت )      (: الغؾالت َىا ال َضٝ لها بال ب٢امت ٖال٢ت اجهـا٫، ؤو جثبُتهـا، ؤو ٢ُٗهـا. Phatiqueْو

ىا ال هبدـث ٖـً خ٣ُ٣ـت، َىـا هـإوـ مـ٘  ال هخ٩لم َىا لى٣ى٫ عؾالت، بل لىإوـ بلى ما خىلىا ولُإوـ به، َو

 الٗالم.

ـــض ؤن       ُٟـــت الىنـــُٟت الى٣ضًـــت: وهـــي الدؿـــائ٫ خـــى٫ لٛخىـــا، خـــى٫ مـــا ال ًٟهـــم مـــً ٦المىـــا: مـــاطا جٍغ الْى

 ج٣ى٫؟ ماطا حٗجي؟ 

ت: وهـي ؤن ٩ًـىن َـضٝ الغؾـالت طاتهـا،      ُٟـت الكـٍٗغ ، باؾـخ٣ال٫ ٖـً مٗىاَــا،  الْى
ي
 ماصًـا

ي
بىنـٟها وا٢ٗـا

ُٟــت ب٣ــضع مــا ٩ًــىن الــضا٫ ؤ٦ثــر ؤَمُــت مــً اإلاــضلى٫ وب٣ــضع مــا جخٛلــب ٦ُُٟــت ال٣ــى٫ ٖلــى  وجخجلــى َــظٍ الْى

 (.1ماصة ال٣ى٫")
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 : الثامىتاإلادايغة 

 

 

 ألاسلىبية وثحليل الخطاب

ألاؾلىبُت بضعاؾت الخُاب ألاصبو باٖخباٍع بىاء ٖلى ٚحر مثا٫ مؿب٤، وهي لظل٪ جبدث فـي ٦ُُٟـت  تهخم   

حكـــ٨ُله ختـــى ًهـــحر زُابـــا لــــه زهىنـــِخه ألاصبُـــت والجمالُـــت. ٞالخُـــاب ألاصبـــو مٟـــاع١ إلاـــإلٝى ال٣ـــى٫، 

د٣ـــ٤ زهىنـــِخه " ٖلـــم ًـــضعؽ اللٛـــت يـــمً ، ٞهـــيومســـال٠ للٗـــاصة، وبسغوجـــه َـــظا ٨ًدؿـــب ؤصبِخـــه، ٍو

  -هٓام الخُـاب، ول٨نهـا
ي
ـت ألاجىـاؽس ولـظا، ٧ـان مىيـٕى  -ؤًًـا  ٖلـى مبـضؤ ٍَى

ي
ٖلـم ًـضعؽ الخُـاب مىػٖـا

اث، مسخلــ٠ اإلاكــاعب والاَخمامــاث، مخىــٕى ألاَــضاٝ والاججاَــاث" م . (1)َـظا الٗلــم مخٗــضص اإلاؿــخٍى وبــالٚغ

 ٖلــى ٖىهــغ الخُــاب، بال 
ي
ــ٠ الُٗاشــ ي لؤلؾــلىب مغ٦ــؼا ؤهــه ال ًىٟــو حٗــضص مــً اإلاالخٓــت الٓــاَغة ٖلــى حٍٗغ

اث ألاؾلىبُت.  مؿخٍى

ٟـاتهم ٧ـاهىا ٣ًتربـىن مـً الُـغح الٛغبـو، بهـىعة جـىىي       ال ًٟىججي ؤن ؤقـحر بلـى ؤن الـغواص الٗـغب فـي حٍٗغ

بخبىُـــه، وال ٌُٗـــبهم َـــظا فـــي شـــ يء، بـــل ٧اهـــذ ز٣ـــاٞتهم واَالٖهـــم ٖلـــى مـــا اؾـــخجض فـــي الؿـــاخت الٛغبُـــت ٖلـــى 

 بلـــــى ا
ي
ـــــت، واللؿـــــاهُت، والهـــــىجُت، والى٣ضًـــــت، خـــــاٞؼا لٗـــــىصة بلـــــى التـــــرار الٗغبـــــو مؿـــــخىي الضعاؾـــــاث اللٍٛى

ــ٠، الــظي جلّمـــ فــي َــظا الىاٞــض الجضًــض، عوح آلابــاء وألاجــضاص، الــظًً   مــً الحـــ اإلاَغ
ي
ألانــُل، اهُال٢ــا

ش اإلاٗانـغ باؾـمهم. ٩ٞـان الجهـض فـي البدـث فـي  ؤعؾىا صٖاثم ٖلىم اللٛت، والبالٚت، وبن لـم ٌسـجلها الخـاٍع

، خحن ؤزبدذ الضعاؾاث وجىص 
ي
 مالمذ الضعؽ ألاؾلىبو ٖىض الى٣اص الٗغب ال٣ضامى.بُىن الترار مجضًا
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بن ازخالٝ الخُاب ألاصبو ًٖ نىٝى الخُاباث ألازغي ٩ًىن بما ًغ٦به ُٞه ناخبه مً ؾماث 

دمله ٖلُه، مؿخسضما ما ج٣خًُه ال٨خابت مً  ؤؾلىبُت، جٟٗل في اإلاخل٣و ٞٗال ٣ًغعٍ ال٩اجب مؿب٣ا ٍو

ٟاجحر ًغي ؤن الخُاب ألاصبو ال ًغقى بلى خ٨م وؾاثل جسخل٠ ًٖ م٣خًُاث اإلاكاٞهت، ول ظل٪ ٧ان ٍع

ؿلب لبىا ٩َُله.   ( 1)ألاصب بال بطا ٧ان ٧الُىص الكامش واإلاٗلم ألازغي اإلاى٠ُ ٌكض اهدباَىا ق٩له، َو

كحر بلى حٗضص صالالجه: ٞالخُاب ٖىضٍ مغاصٝ لل٨الم لضي صي  ٦ما ٌٗٝغ "ماه٣ُىى " الخُاب ألاصبو، َو

ى اإلاٗ ال ؤو مخخالُت مً الجمل ؾىؾحر، َو ا ٍَى ت، ولظل٪ ٌٗخبٍر ملْٟى جى الجاعي في اللؿاهُاث البيٍُى

ت مىٛل٣ت ًم٨ً مً زاللها مٗاًىت بيُت ؾلؿلت الٗىانغ بىاؾُت اإلاىهجُت الخىػَُٗت.  ج٩ىن مجمٖى

٣ُم في النهاًت مٗاعيت بحن اللؿان والخُاب س ٞاللؿان ًىٓغ بلُه ٩٦ل مىخه وزابذ الٗىانغ وؿبُ ا، ٍو

ظا اإلاأ٫ َى" الُاب٘ الؿُاقي" ٚحر  ؤما الخُاب ٞهى مٟهىم باٖخباٍع اإلاأ٫ الظي جماعؽ ُٞه ؤلاهخاجُت، َو

اإلاخى٢٘ الظي ًدضص ٢ُما جضًضة لىخضاث اللؿان، ٞخٗضص صالالث وخضة معجمُت َى ؤزغ للخُاب الظي 

اصة م٣ام الىانل  ًخدى٫ باؾخمغاع بلى ؤزغ للؿان ًهبذ الخُاب ُٞه زانا باالؾخٗما٫ واإلاٗجى م٘ ٍػ

 ( 2)وزانُت ؤلاهخا  والضاللُت. 

ؤخضر ْهىع ألاؾلىبُت في خ٣ل الٗلىم ؤلاوؿاهُت واللؿاهُت مك٨ال ٢بل ؤن جخدى٫ ـ ألاؾلىبُت ـ بلى  ل٣ض 

مىهج ه٣ضي إلا٣اعبت ألازغ ألاصبو، ٞغيخه الخُىعاث والا٦دكاٞاث الٗلمُت والث٣اُٞت وألاصبُت في ال٣غن 

ً. طل٪ ؤن مهُلح ألاؾلىبُت اؾخسضم في بضاًت ال٣غن اإلااض ي للضاللت  ٖلى الحضوص اإلاىجىصة الٗكٍغ

ى اإلاجا٫ الظي ٧اهذ جدخله البالٚت ال٣ضًمت، وب٣و قاٚغا بٗض  بحن ألاصب واللؿاهُاث، َو
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"مما هخج ٖىه َغح ٖضة ٢ًاًا ه٣ضًت، اججه بًٗها بلى الدك٨ُ٪ ؤنال في  Effondrementاهداللها"

 ( 1)مضي جضوي َظا الح٣ل اإلاٗغفي الجضًض. 

الحن: ألاصبو واللؿاهُاث، ب٣ضع ما ٧ان ًمثل بق٩اال ٖىض َغخه، ب٣ضع ما بن اوكُاع ألاؾلىبُت بحن اإلاج

ؼ الضاعؾحن ٖلى اؾخجالء زٟاًا َظا الح٣ل، و٦ك٠ ؤؾغاع الىو ألاصبو الظي ْل مٗىاٍ الٗم٤ُ  ّٟ خ

ت الؿغ  ، ومٗٞغ ٍغ مجهىال، لم حؿخُ٘ اإلا٣اعباث الى٣ضًت، والبدىر البالُٚت ال٣ضًمت اؾخ٨ىاٍ جَى

ت ما ًمحز ٧ل ؤؾلىب، والبدث الظي ًد٨م بىاء ىانٍغ الضاللُت ألازغي، والىنى٫ بلى مٗٞغ ٍ اللٛىي، ٖو

ى ألامغ الظي صٞ٘ ببٌٗ الباخثحن  ٖما ًغبُه بال٨خاباث اإلاٗانغة لـه والؿاب٣ت ٖلُه ؤو الالخ٣ت به، َو

غوٖها بإخض اإلاجالحن: ألاصب ؤو   ( 2)اللؿاهُاث.  بلى اإلاُالبت بًغوعة بلحا١ ألاؾلىبُت بمسخل٠ جىجهاتها ٞو

ٚحر ؤن َظا الحل لم ٨ًً ٌّٗبر ًٖ َمىح البدث ألاؾلىبو الظي ل٣و عواجا ٦بحرا بًٟل ما ؤل٠ ُٞه  

هغ بٗض قاع٫ بالي اججاٍ ه٣ضي جضًض ًضٖى  ُا ٦بحرا. ْو مً بدىر ؤ٧اصًمُت، ٢ضمذ لل٣غاء عنُضا مٗٞغ

ح اإلاجا٫ لها لخد٤ُ٣ طاتها بلى يغوعة ٞهل ألاؾلىبُت ًٖ اإلاجا٫ ألاصبو واللؿاهُاث لٛغى ٞس

 ( 3)واؾخ٣اللها. 

وهٓغا العجباٍ َظا اإلاىهج بـ"قاع٫ بالي"، ٞةهه ٌؿخدؿً ؤن وٗٝغ ما ًهله بإؾخاطٍ صي ؾىؾحر، في 

 عئٍخه للٛت، و٢ًاًا اللؿاهُاث بهٟت ٖامت. 

ا جمتز  ُٞه الٗىان ت جاصي مدخىي ٨ٍٞغ غ ال٣ٗلُت ٌٗخبر "قاع٫ بالي" اللٛت هٓاما مً الغمىػ الخٗبحًر

 والٗىانغ الٗاَُٟت، ٞخهبذ خضزا اجخماُٖا مدًا

                                                           
(1 )   Pierre GUIRAUD et Pierre KUENTZ, La stylistique, lecture, Klincksieck, Paris, 1970,P. 

15    
(2 )         Ibid .P. 13     . 
(3 ) Ibid .PP. 1415             



ت مً اإلاباصت،وهي اإلاباصت الغثِؿت التي حك٩ل  ًىُل٤ ألاؾلىبُىن في جدلُل الىو ألاصبو مً مجمٖى

 اإلاىهج ألاؾلىبو، والك٩ل الخالي ًىغح َظٍ اإلاباصت  : 

 

 أوال مبدأ الاخحيار : 

 و٢ض صع  ألاؾلىبُىن ٖلى ج٣ؿُم الازخُاع ٖلى الىدى الخالي : 

ى ازخُاع اإلاخ٩لم ؤو ال٩اجب ٧لمت وجًُٟلها ٖلى ؤزغي ألنها ؤ٦ثر حٗبحرا  الاخحيار الىحىي  -1 : َو

ت ، ومً ؤمثلت َظا الىٕى مً الازخُاع " الٟهل  ًٖ اإلاٗجى ، ؤو ؤ٦ثر جالثما م٘ ال٣اٖضة الىدٍى

ا .والىنل " ، " والخ٣ضًم  حَر  والخإزحر " ، والظ٦غ والحظٝ ٚو

ا لخٟاصي عص ٞٗل مٗحن مً الؿام٘ ؤو ال٣اعت ،  الاخحيار الىفعي -2 ى ازخُاع ٧لمت صون ٚحَر : َو

ؤو ألن اللٟٔ اإلاسخاع ؤ٦ثر اوسجاما م٘ اإلاى٠٢ ؤو الؿُا١ ، ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ ازخُاع ٧لمت " 

 م اإلا٣اومت . اؾدكهض " ؤ٦ثر اوسجاما مً " ماث" ؤو " ٢خل " في م٣ا

ى ازخُاع ٧لمت جاصي مٗجى جضًض في ؾُا١ مدضص وؤ٦ثر ؤمثلت َظا  الاخحيار السياقي -3 : َو

 الىٕى  في الاؾخٗاعة . 

 ثاهيا مبدأ الاهسياح أو العدول 

المبادئ 
العامة 

 لألسلوبية 

مبدأ 
 السياق 

مبدأ 
 االنزياح 

مبدأ 
 االختيار 



ت بما ٌؿمذ به هٓام  اح ؤو الٗضو٫ في ألاؾلىبُت الحضًثت ٌٗجي زغو  ال٩اجب ًٖ اإلاٗاًحر اللٍٛى والاهٍؼ

ظا ا ت الىٓم ٖىض الجغجاوو التي جضٖى ال٩اجب ؤو الكاٖغ ؤن ًسخاع اللٛت ، َو إلاٟهىم ًخ٤ٟ م٘ هٍٓغ

ٟا ؤو  ألاؾلىب الىدىي اإلاىاؾب للؿُا١ ؤو اإلا٣ام ، ٣ٞض ٌؿخضعي الؿُا١ ج٣ضًما ؤو جإزحرا ؤوخظٞا ؤوحٍٗغ

٤ م٣خًُاث الؿُا١ واإلا٣ام  يبػي للمبضٕ ؤ ن ًخهٝغ ب٣ىاٖض الىدى ٞو ، بكٍغ جى٨حرا ؤو ٚحر طل٪ ، ٍو

غاب وما ٣ًخًُه هٓام اللٛت .  ؤن ًداٞٔ ٖلى صحت ؤلٖا

 ثالثا : السياق 

٢ؿم بٌٗ الباخثحن الؿُا١ بلى ؤعبٗت ؤهىإ ، وهي : الؿُا١ اللٛىي ، والؿُا١ الٗاَٟو ، وؾُا١ 

(، ٞالؿُا١ اللٛىي ٌٗجي ازخُاع الالٟاّ اإلاىاؾبت للؿُا١ ، ؤما الؿُا١  1اإلاى٠٢ ، والؿُا١ الث٣افي )

الٗاَٟو ُٞٗجي الخىا٤ٞ بحن البٗض الىٟس ي لل٩اجب وما ًسخاٍع مً ؤلٟاّ وؤؾالُب، وؤما ؾُا١ اإلاى٠٢ 

ي ٞهى اإلا٣ام ؤو اإلاىاؾبت او الحضر الظي ٌٗبر ٖىه الىو ، وؤما الؿُا١ الث٣افي ٞهى البِنت الث٣اُٞت الت

  ًيخمي بليها اإلابضٕ ؤو اإلاخل٣و. 

 مسحىيات الححليل ألاسلىبي

خُىما هسخاع ٢هُضة ؤو صًىان ٧امال بهضٝ صعاؾت الٓىاَغ ألاؾلىبُت هجض ؤن الٓىاَغ مخٗضصة 

ظٍ الٓىاَغ ًم٨ً ج٣ؿُمها بلى اإلاؿخىٍاث آلاجُت : ) الك٩ل الخالي ًىغح َظٍ اإلاؿخىٍاث (  ت، َو  ومخىٖى

 : اإلاسحىي الصىجي .1

غج٨ؼ ٖلى: الى٠٢ -  الخىُٛم وال٣اُٞت. -الىبرواإلا٣ُ٘ -الىػن -ٍو

ًم٨ــً فــي َــظا اإلاؿــخىي صعاؾــت ؤلا٣ًــإ والٗىانــغ التــي حٗمــل ٖلــى حكــ٨ُله، وألازــغ الجمــالي الــظي  -

 ًدضزه. ٦ما ًم٨ً صعاؾت ج٨غاع ألانىاث والضالالث اإلاىخُت التي جيخج.
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 :اإلاسحىي التركيبي .2

 -و، مـً زــال٫ الاَخمـام بـــِ: البيُــت الٗم٣ُـت والبيُــت الؿــُدُتًـضعؽ ُٞــه: الجملـت وال٣ٟــغة، والــى -

ا الخــــظ٦حر  -اإلابخــــضؤ والخبــــر -الخ٣ــــضًم والخــــإزحر -ؤلايــــاٞت -الٟٗــــل والٟاٖــــل -َــــى٫ الجملــــت و٢هــــَغ

ا. -الهُٜ الٟٗلُت -البىاء للمٗلىم والبىاء للمجهى٫  -والخإهِث حَر  ٚو

ضعؽ ُٞه:اإلاسحىي الداللي .3  : ٍو

ا. -الهُٜ الاقخ٣ا٢ُت -الازخُاع -لمت والؿُا١ال٩ -ال٩لماث اإلاٟاجُذ - حَر  ٚو

ضعؽ ُٞه:اإلاسحىي البالغي .4  : ٍو

حــر الُلبــي - ٗالُتهــا -ؤلاوكــاء الُلبــي ٚو  -البــضٌ٘ وصوعٍ اإلاىؾــ٣ُو -اإلاجــاػ ال٣ٗلــي واإلاغؾــل -الاؾــخٗاعة ٞو

 وهدى طل٪.

 

 

 

 

مستويات 
 التحليل األسلوبي 

 دراسة الصورة  المستوى الفني 

 التشبيه

 االستعارة 

المستوى 
 التركيبي 

 دراسة الجملة 

 الحذف والذكر 

 الفصل والوصل 

 التقديم والتأخير 

المستوى 
 اإليقاعي 

 دراسة الموسيقى 

الموسيقى 
 الخارجية 

 القافية 

 الوزن 

الموسيقة 
 الداخلية 

 البديع اللفظي



 جهىد العلماء والباحثين العرب في مجال  الدراسات ألاسلىبية 

ظٍ بٌٗ  َىا٥ ٧ى٦بت مً الٗلماء والباخثحن الٗغب ٢امىا ٖلى جإنُل َظا الٗلم في ٖاإلاىا الٗغبو ، َو

 الضعاؾاث الغنِىت الجاصة في َظا اإلاجا٫ : 

 

 

 

 

 

 عىىان الكحاب  اسم اإلاؤلف  

 صعاؾت ألاؾلىب بحن اإلاٗانغة والترار  د/ أحمد درويش 

 البدث ألاؾلىبو مٗانغة وجغار  د/ رجاء عيد 

ت بخهاثُت  د/ سعد مصلىح   ألاؾلىب صعاؾت لٍٛى

 الاججاٍ ألاؾلىبو في الى٣ض ألاصبو  د/ شفيع السيد 

 مضزل بلى ٖلم ألاؾلىب  د/ شكري عياد 

 ٖلم ألاؾلىب مباصثه وبجغاءاجه  د/ صالح فضل 

 ألاؾلىب وألاؾلىبُت   د/ عبد السالم اإلاسدي  

 الاججاَاث الحضًثت في ٖلم ألاؾالُب وجدلُل الخُاب  د/ علي عست 

 البيُاث ألاؾلىبُت في لٛت الكٗغ الٗغبو الحضًث  د/ مصطفى السعدوي 

 زهاثو ألاؾلىب في الكى٢ُاث  د/محمدالهادي الطرابلس ي 


