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دلوبي بني الّتأصول الّلغوي ومرجعّوة احلدث األ انزواحوة
 النص 

  *رذود عبد اخلالق

ممتوقع ظاهرة االنزواح يف احلدث األدلوبي. أ
ماٌرطزم مومماردة،معـزظة ماالغزؼاحمعـمايدثماظؾغقي،مغظاعا تؿـزلمزاػرة

،مظـّؿامؼؿكذمعـماظذات.موؼؿأطدمحضقرػاموؼزدادمإياحامسؾكمعلؿقىماٌؿاردة
مأررم مضؿـ مضقاسدػا، موؼـؿفؽ مغظاعفا، مصقكرق ماظؾغة، معع محرؼؿف اٌؿؽؾؿ
مػذام موؼؿقضح ماًرق مػذا موؼؿعؿؼ ماظؾغقؼة. ماىؿاسة مداخؾ مسؾقفا عؿعارف
االغؿفاكمطؾؿامدعكماٌؿؽؾؿمإظبماالرتؼاءمبؽالعفمدرجاتماإلبداع؛مصقنيمؼالعسم

م مسـ موؼلػر مؼؿؾّدىماالغزؼاح ماظشاسرّؼة مضؿؿ ميفمتػفرلماظؽالم موراضاتف عؽـقغاتف
اظؾغةموإسادةمتشؽقؾفاموصؼمضقاسدمدبرقماٌعقارمدونمأنمتؾغقف،مثؿمتعقدمصؿشؽؾم

مظـػلفامععقارامؼؿعاظبمسؾكماظؾغةمدونمأنمضبدثماظؼطقعةمععفا.
ماظؾغقيم مايدث مضؿـ ماالغزؼاح مزاػرة ماظيتمهؿؾفا ماٌؿؿقزة ماٌؽاغة ػذه

مظػؿ مخصقصا، ماإلبداسقة مواٌؿاردة ماٌشؿغؾنيمباظدرسماظؾغقيمسؿقعا تماغؿؾاه
ماظـؼاصات، موتـّقع ماظعصقر معّر مسؾك مشلذهممواظؾالشل متؿؾُّعفؿ مغؿائج معـ صؽان

ماٌكؿؾػة،م مبؿفؾقاتف ماالغزؼاح، مغّزظقا مأن ماألدبل معلؿقىماإلبداع مسؾك اظظاػرة
عـزظةماألداةماٌشؽؾةمظظاػرةماألدؾقب؛مصلقاءماسؿدلماألدؾقبممثرةمعـممثراتم

ماظػ مظؾؿؾدع،اظصقاشة ماظؾغة مظألدواتماظيتمتقّصرػا ماٌؾدعممـقة مؼلّؾطف ماخؿقار أو
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سؾكمعامتزخرمبفماظؾغةمعـمإعؽاغقات،مصاألعرمدقانمعـمحقثمأغفمؼعقدميفمآخرم
ماٌطافمظقؿصؾمباالغزؼاح.

مبظفقرماألدؾقبقةمطعؾؿمضباولمعؼاربةم ظؼدمازدادتمزاػرةماالغزؼاحمتردكا
مت موصػقة مسؾؿقة معؼاربة ماألدؾقب ماظؾلاغلمزاػرة ماظدرس معـفزات مإظب لؿـد

وأطـرػامبروزامأنمجعؾتماألدؾقبقة،مث.موظعؾمأوظبمعظاػرمػذاماالحؿػاءمايدؼ
واسؿؿدتمممبكؿؾػماواػاتفا،معـمعػفقمماالغزؼاحمسصبماظؾقثماألدؾقبل،

مظألدؾقبمو متعرؼػفا ميف موزقػؿمسؾقف مف مإظب ماظضرورة مدست ايدؼثمسـمطؾؿا
أنمبعضماألدؾقبقنيمذػؾقامإظبماظِؼرانمبنيمظدرجةممخصائصماظـصمشرلماظعادي

1االغزؼاحمواألدؾقب،محؿكمشداماألدؾقبمسـدػؿمػقماالغزؼاحمأصال
وؼعؾؾمأحدمم.

مبؼقظف: ماألدؾقب مزاػرة ميف مظالغزؼاح ماٌؽـػ مايضقر مشلذا وظؽـم"ماظؾاحـني
ماألدؾقبل، ماظؿػؽرل ميف مضارا مسـصرا مؼؽقن مأن م)أيمظالغزؼاح( مظف صألغفممادؿؼام

طاظـصمواظرداظة،موإمنامؼلؿؿدمتصقرهممظؿفمالمعـماًطابماألصغر،ؼلؿؿدمدال
م.2"عـمسالضةمػذاماًطابماألصغرمباًطابماألطدلموػقماظؾغةماظيتمصقفامؼلؾؽ

ماالغزؼاحميفمعؼاربةمايدثماألدؾقبلمتؿأتكمعـم مأنمضقؿة مذطر ؼلؿػادممّما
ماظؾ ماألدؾقبمعـ مصالمدؾقؾمظصقاشة مواألدؾقب؛ مبنيماظؾغة موادطة مإالمأغف غة

مؼؿكذمذؽؾم باظؿلاعحميفماظؼقاسدماظيتمتربطمأغظؿةماظؾغةموعؽقغاتفا،متلاربا
ماٌأظقف مسـ ماظـؿط،م،اًروج مأسرافممأو مواغؿفاك ماظـظام مضقاسد خبرق

ماظؿػردم مرابع ماألدؾقب مسؾك متضػل ماظيت ماظؿفاوزات معـ موشرلػا اٌقاضعة،
مؾدع.موؼؽلؾفممتقزامخاصامطـرلامعامأوسزهماظداردقنمإظبمسؾؼرؼةماٌ

ؼؿأطدمػذاماٌـظقرموؼؿؼقىمحضقرهمبقجفمخاصميفماظؿقاراتماألدؾقبقةماظيتم
تؿكذماًطابمأّدامظؿعرؼػماألدؾقب،موػلمأطـرماظؿقاراتمردقخاميفماظؾقثم
ماظؿقارمبإدـادمعؾادئفموأصقظفموودائؾفم األدؾقبلماٌعاصر.موضدمتعززموجقدمػذا

ٌؾدأماظقصقػةماظيتمتؿكذماٌعطكمماإلجرائقةمإظبماظدرسماظؾلاغلماٌعاصرماٌؽرِّس
،موضقيمسقدهموثؾؿتمضدعفمػذامعـمجفةماظؾغقيمعـطؾؼامظدراداتفاموهاظقؾفا،

ققؼةمعـمصراعةمعـففقةمعـمجفةمأخرى،مسؾكمعامتقصؾتمإظقفماظؾـ،مباتِّؽائف

                                                                                                         
،متقغس،ماظدارماظعربقةمظؾؽؿابماظطؾعةماألوظب،ماألدؾقبقةموماألدؾقب،م(6811)اٌلّدي،مسؾدماظّلالم1
81و89ص
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ماظؿقؾقؾ موعرجعا،ميف ماظـصمعـطؾؼا موظذاتف،متعؿؿد مبذاتف مخاللممُؼدرس عـ
مفموزائػفا.ظؿفاموتقّجؿمتـبـقؿفموذؾؽةماظعالضاتماظيت

كطابمُتظفرمظـاماظـصماألدبلمطإنمعؼاربةماألدؾقب،ميفمزؾمػذاماظؿقّجف،م
ماالغزؼاحمسـم مصقفمسؾكمعؾدأ ماظؽالم مظؾكطابماظعادي،معـمحقثماغؾـاء عغاؼر

صفقمعـمحقثماظصقاشةمإسادةمتشؽقؾمظؾغةمماظـؿطماٌأظقفمظؾغةمصقاشةمووزقػة:
مواإلخال ماظـظام مأالمؼـؾينمسؾكمخرق مبشرط ماٌقاضعات، مباظعالضاتموواوز ل
اظذيمطبرجمبعدهماظؽالممإظبمضربمعـماٌلؿققؾممتؿعدىمػذهماالغؿفاطاتمايّد
ماظالععؼقل؛مصاالغزؼاح ماظؿصقر،مػقم،أو "ذظؽماٌلؿقىماألسؾكمعـماظؾغةممبفذا

اظيتمتففسموتـقرموتطغك،موطقغفمضبؿؾمطؾمػذهماظؿشظقاتمصذظؽمدظقؾمسؾكم
وػقمعـمحقثماظقزقػةمواوزمظؾقدمم؛3لمواىؿاظلماٌضؿـمصقف"احملؿؿؾماظدالظ

األدغكماٌقطقلمباظؾغةمأصال،موػقماإلبالغ،مواظؿطؾعمإظبمإحداثماألثرماٌرشقبم
يفماٌؿؾؼل،مواغػؿاحماظـصمسؾكمتعددماظؼراءاتمودواعفامظقلؿؿرماظؿأثرلمسؾكمعّرم

مبؼقاغنيما ماظؿزم ماٌؾدعمإذا ماظؿزاعاماألزعـة،موػلمرشؾةمالمضبؼؼفا ظؾغةموغظؿفا
حرصقامظؼصقرػامسؾكمأنمتػلمحباجؿف،موضصقِرهمسؾكمأنمؼؾّؿمبؽؾمععطقاتفا؛م
ماظؼصقرماٌزدوج،م ماٌـظقرمودقؾةممتؽـماٌؾدعمعـمواوزمػذا صاالغزؼاحمعـمػذا
أومػقمضربمعـم"احؿقالماإلغلانمسؾكماظؾغةموسؾكمغػلفمظلدمضصقرهموضصقرػام

م.4ععا"
م مبفذا ماالغزؼاح مطان موإذا مصؾبماإلبداع ميف ماٌؿغؾغؾ وبفذاممدبل،األاظعؿؼ

مواظشؿقل، مسدةمماالتلاع معصطؾقات مسؾقف مظؾدالظة متؿداول مأن مشرؼؾا صؾقس
م) مم(،l'abusطاظؿفاوز م(déviation)واالسبراف مواالخؿالل ،(distorsion)،م
م م(l'infraction)واٌكاظػة مواالغؿفاك ،(viol)م مواظؾقـ ،(l'incorrection)م،
م(l'altération)مواظؿقرؼػ مواإلراحة ،(subversion)م مواظشـاسة ،(scandale)م،
م ميفممواظعدول، 5،(transgression)واظعصقان ماظؿداول مطـرل متراثل معصطؾح وػق

ماظدرسماظؾغقيماظؼدؼؿ.

                                                                                                         
ماظؼادر3 مسؾد م،(6888)صقدوح، مايدؼث"، ماظؾقرؼين ماظشعر ميف ماالغزؼاح ماظؾقرؼـم"ذعرؼة ذبّؾة

638جقانم،مص-أبرؼؾموزارةماظـؼاصةمبدوظةماظؾقرؼـ،م،اٌـاعة،16،مسدداظـؼاصقة
661عرجعمدابؼ،مصماألدؾقبقةموماألدؾقب،ماٌلّدي،مسؾدماظّلالم،4
.80و09ماٌرجعمغػلف،مص.5



 رذود عبد اخلالق 

84 

وإذامادؿــقـاماالخؿالفماظؿداوظلمبنيمػذهماٌصطؾقات،مواسبصارمبعضفام
تقحلممصإغفاميفمذبؿؾفامشلا،يفمادؿعؿاالتمصردؼةمملمترقمإظبماظشفرةماٌعؿِّؿةم

معام مأصعب معـ مهدؼده مؼؾؼك معأظقف مسـ مواًروج ممنط مسـ ماالغزؼاح بػؽرة
مواٌالحظ، ماالغزؼاح. مأدؾقبقة ماٌصطؾقاتمعامطذظؽمواجفؿف مػذه مضؿـ مأّن ،

مدونم ماظؾغقؼة مواألغظؿة ماظؼقاسد مسؾك ماظصارخ ماظعـقػمواظؿعدي مباظطابع ُؼشعر
م مميؽـ مٌا مُعـعراساة مُسرصا مؼؽقن مأن مظالغزؼاح، ميفمّظؿا مغؾؿلفا مصػة وتؾؽ

مواظعصقانمواظؿقرؼػ؛م مواظشـاسة عصطؾقاتمطاالغؿفاكمواالسبرافمواإلراحة
مظؾردصػ ماٌقجب مباىـقح مإضباء معـفا مطؾ ماظؾشرؼة،ل مأن مظقال مزعـممع عـذ

م ماألدبل،دققؼ، مظإلبداع ماًصقص،ماسذلصت مسؾك معـف حبرؼةممواظشعر
اسذلاصامعـفامتؾقفمظغرلهموراتمعامملماظؿعارلمععماظؾغة،موأباحتمظفمعـماظضر

ماٌـظؿةم مالمؼؿؿاذكمواظؼقاسد ماظقزنمواظؼاصقة معـمضققد ماظشعر مطؾَّؾتمبف بأنمعا
صفقمغشازممالمؼؿقدثمطؿامؼؿقدثماظـاسمعبقعا،وأّنماظشاسرممظؾغةمعـمجفة،

م.معـمجفةمأخرىموالبدمأنمتؽقنمظغؿفمذاذةمبؼدرمػذاماظـشاز
مادؿعؿؾمابـمجينمعصطؾحم ظؾدالظةمسؾكمذذوذماظشاسرميفمم"اًرق"وضدميا

وػقمظقسمبؾعقدمعـمحقثمزلاتفماإلضبائقةمسـماٌصطؾقاتممتعاعؾفمععماظؾغة،
واىدؼرمباظذطرمأنمادؿعؿالمابـمماٌذطقرةمآغػامطاالغؿفاكمواالسبرافموشرلػا.

مععم متعارقف ميف ماظشاسر محرؼة مسـ ميفمععرضمدصاسف مجاء ماٌصطؾح جينمشلذا
ماظضروراتمؼؼقلمابـمجينماظؾغة؛ مارتؽبمعـؾمػذه مضد :"صؿؿكمرأؼتماظشاسر

صاسؾؿمأنمذظؽمسؾكمعامجشؿفمعـفموإنمماألصقلمبفا،ماخنراقمومسؾكمضؾقفا،
مودبّؿطف،صإغفمعـموجفمآخرمعؤذنمبصقاظفممدّلمعـموجفمسؾكمجقرهموتعلػف،

ماظـارؼمموظقسمبؼارعمدظقؾمسؾكمضعػمظغؿف، ماظقجف مسـماخؿقاره والمضصقره
ممظػصاحؿف. معـؾف مىام،بؾ مبال ماَىؿقح مُعفري معـؾ مايربممومسـدي وارد

صإغفمموإنمطانمَعؾقعاميفمسـػفموتفاُظؽف،ماظضروسمحادرامعـمشرلماحؿشام.مصفق،
موصقض مبشفاسؿف مظف مأوردمم،6..."فُعَِّؿمعشفقد مإذا ماظشاسر إظبمأنمؼؼقل:م"إن

إالمموالمجشؿمعـفمذقؽامصؽأغفمأُلِغلفمبعؾؿمشرِضفموُدػقرمعرادهمملمؼذلطبمصعؾا،
م.7"أومصادفمشرلمآغسمبفمواصؼمذظؽمضابالمظف،م،ؿاَعَأ

                                                                                                         
مسـؿان6 ماظػؿح مأبق مجـّل، م(1666)ابـ مدارماًصائص، مبرلوت، مسؾل، مربّؿد ماظـّفار، مهؼقؼ: ،

.381ص1جاظؽؿابماظعربل،ماظطؾعةماألوظب،م
383اٌصدرمغػلف،مص.7
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 ومرجعّوة النّص  االنزواح بني الّتأصول اللغويمعوار . ب

مػقم ماالغزؼاح مأن مسؾك مؼؿػؼقن ماواػاتفؿ ماخؿالف مسؾك ماألدؾقبققن ؼؽاد
معاممأخصمعاميفماألدؾقبمعـمخصائص، والمؼؿصقرونماالغزؼاحمإالمسـمذلء

اٌعقارماظذيمؼؼاسميفمضقئف.مشرلمأنمأصعبمعامؼقاجفممُؼـزاحمسـفمُؼعدممبـابة
مسـف؛ ماٌـزاح ماٌعقار مهدؼد مػق ماألدؾقبقة مظؾظاػرة ماظؿصّقر "ُعؿصّقرممصفقمػذا

طؿاموصػفممأومػق،م،8غليبمتذبذبماظػؽرماألظلينميفمهدؼدهموبؾقرةمعصطؾقف"
ظذامم.9يفماظقاضعمأيمتصقرمدضقؼ"مظفم"عػفقممصّرارموطائـمذومسؼؾمالمندمآخر:

ماٌعقار، مهدؼد ميف ماألدؾقب موسؾؿاء ماألظلـققن ماخؿؾػ مذظؽممصؼد ميف وشلؿ
معذاػبمذؿك،مغرىمعـمعـطؾؼمعـففلمبؾقرتفاميفمتصقرؼـمطؾرلؼـ:م

ماظؿػرضةمماظؾقثمسـماٌعقارمخارجماظـص؛م-6 مؼؿؽئمسؾكمعؾدأ متصقر وػق
ماظالأدؾقب مغؼقض مبقصػف ماألدؾقب موعؼاربة مواظالأدؾقب، ماألدؾقب 10بني

م.
مظؾلؿةموتؽؿ ماظػاضد ماٌلؿقى مهدؼد ميف ماظؿصقر مشلذا مباظـلؾة ماظصعقبة ـ

وظألدؾقبقنيميفمماألدؾقبقةماظذيمميؽـماسؿؾارهمععقارامؼؼاسميفمضقئفماالغزؼاح.
مذظؽماواػاتمزبؿؾػة.

وػقمتصقرمؼـطؾؼمعـمععاؼـةماٌأزقمماظؾقثمسـماٌعقارمداخؾماظـص؛م-1
ـص.موؼؿؽئمسؾكمعؾدأماظلقاق،ماظذيموضعمصقفمعـمحبـقامسـماٌعقارمخارجماظ

مأنم ميفماظـصمدون مأدؾقبقا ماٌقدقعة ماظعـاصر ماظؽػقؾمبؿقدؼد ماظعاعؾ باسؿؾاره
وػقمعامؼلؿحمباظؿعؾقؾمإلعؽاغقةمأنمضبؼؼماغزؼاحممتؽقنمشلامػذهماظصػةمعطؾؼا؛

وطقػمميؽـمظؾعؾارةممعامبعدامأدؾقبقاميفمحاالتموالمضبؼؼفميفمحاالتمأخرى،
11عةمتارةموشرلمعقدقعةمتارةمأخرىاظقاحدةمأنمتؽقنمعقدق

. 

 ادلعوار اخلارجي .1. ب
سـمضاسدةمخارجةماغزؼاحمسـمرباوظةمتصقرماألدؾقبمطمػذاماظّؿقجُّفمؼذلتب
ماظـص، متؼابؾممسـ ماظيتمطاغت ماظؾغقؼة ماظؿؼاظقد معـ معلؿؿد مضدؼؿ متصقر وػق

                                                                                                         
89،مص.عرجعمدابؼ،ماألدؾقبقةموماألدؾقب،ماٌلّدي،مسؾدماظّلالم8
ؽام،مصفد.مدعشؼم،مدارم،مترعبةم:مساظـؼدماألدبلموماظعؾقمماإلغلاغقة،(6811)طابـاس،مجانمظقي9

668.،مصاظػؽر،مد.مط
10 Mounin, G. (1971), Clefs pour la linguistique, Paris, Seghers, 2ème éd., p .158.
11 Riffaterre, M. (1971), Essais de stylistique structurale, Tr. Delas, D. Paris, 

Flammarion, 1ère éd., p. 56. 
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ؽؿةممبػفقعفماظعامماظشاعؾمجملؿقعماظؼقاسدماٌـظؿةمظؾغةمواٌؿقم،اظؾالشةمباظـقق
12يفماالدؿعؿالماظعاديمشلا

وضدمزؾمػذاماظؿصقرمدائداميفماظدراداتماألدؾقبقةمم.
سؾكممألنماظؾغقؼنيمملمصبدوا،ماٌعاصرةمإظبمعـؿصػماظؼرنماٌاضلمسؾكماألضؾ،

ممحد ماألدؾقب ،Mouninمعقغانتعؾرل مٌؼاربة مأخرى ممودائؾ مبقصػف -إال
مم-عؾدئقا (le non style)طـؼقضمظالأدؾقب

مباصذلام،13 معـمأي ضمغصمخال
ماألدؾقبقة، ماظصػر،ماظلؿات ماظدرجة ميف مظغة مذي ماظـصممأو مضقئف ميف ُؼؼاس

األدبل،مصقذلتبمسـمػذهماٌؼارغةمادؿكالصمضائؿةماالسبراصاتماظيتمدؿشؽؾم
مبدورػامعـطؾؼامظؿقؾقؾموذرحماظظقاػرماظالصؿةميفماظـصماٌدروس.

مةماٌعقار،ؼؽقنمظفممبـابمإنمضقاسماالغزؼاحمسؾكمأصؾمعػذلضمأومواضعل،
مأوم ماسبراف مأو ماغزؼاح مُؼؿصقر مال مإذ ماألذقاء، معـطؼ مؼػرضف موجاػة مذو أعر

إالمسـمذلءمؼؽقنمظفمعـطؾؼاموسؾقفمذاػدا.موػقمأعرمتعززهماٌؿاردةممسدول...
إذمالمؼؿأتكمهؾقؾماألداظقبماٌـزاحةموتصقققفامإالميفمضقءممنقذجمٌاممأؼضا؛

ممألصؾ.صببمأنمتؽقنمسؾقفماظعؾارةماظصقققةميفما صؼدماسؿؿدهمععظؿموعـمثّؿ
14اظؾاحـنيموداصعقامسـمعشروسقةمتقجففؿمبشّؿكمايفج

م.
مُؼ مومل مرصضف مَعـ مضؾؾ معـ ماظؿصقر مػذا ماٌعقارمرصض مهدؼد مظصعقبة إال

اًارجلمواٌلؿقىماظذيمؼؿـّزلمصقف.موظعؾمخرلمدظقؾمسؾكمػذهماظصعقبةمطـرةم
ماٌعقار، مظـعت ماٌؿداوظة مماٌصطؾقات متؿقزع مباظـظاممواظيت مصقف مؼعؿّد معا بني
 موأذاروامإظقفممبصطؾقاتمسدةمطاٌعقارماظؾغقيمطأداسمؼلؿـؾطمعـفماٌعقار،

(la norme)اظعامممواٌعقارم(la norme générale)اظؾغقؼةم)مواٌعاؼرلمles normes 

du langage)موعامؼعؿدمصقفمباظؽالممطأرضقةمظؿشؽقؾماٌعقار،مععماظذلطقزمسؾكم،
م مؼؽقن مأن مأدؾقبقة؛ضرورة مزلة مألي مصاضدا مُشػال مبعضفؿممطالعا مسـد صفق
ماظدارج ماالدؿعؿال ماٌأظقف، ماظلائرم،أو مآخرؼـمم،أو مسـد موػق ماظشائع، أو
ماظؾلقط ماظدلؼؽةم،اظؿعؾرل ماظعؾارة مصرؼؼمم،أو مإظقف موأذار ماًطابماظلاذج، أو

م.15آخرمباظقضعمايقاديمأوماظدرجةماظصػر

                                                                                                         
12 Guiraud, P. (1975), La stylistique, Paris, P.U.F., 8ème éd., p. 10. 
13 Mounin, G. (1971), op. cit., p. 158. 

ماظشعرؼة،م(6810)طقػـ،مجان14 صاس،معـشقراتمدراداتمم،مترعبة:ماظعؿري،مربؿد،بـقةماظؾغة
.669.دال،ماظطؾعةماألوظب،مص

.80و 89.عرجعمدابؼ،مصاألدؾقبقةموماألدؾقب،م،مسؾدماظّلالماٌلّدي،م15
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هدؼدماٌعقارمباظدضةماٌـشقدةميفممواٌالحظمأنمطالماظؿقجفنيمساجزانمسـ
مايدؼث؛ ماظؾغقي مسؾكمماظدرس مسدواغا مباسؿؾاره ماالغزؼاح متػلرل مإظب صاظؾفقء

معؼـع، مبشؽؾ مؼلؿؼقؿ مال ماظؾغة مظؾغةممغظام مغظام مأغف ميفمأذػاغـا مادؿؼر معا ألن
واٌؼصقدمم،16إالمعامغَلففموسقـامحقلمػذاماظـظامميفمأطـرماألحقال،مظقسمػق،

اظؾغةماظذيمغعؿدلهمأصالمظالغزؼاحمػقمأعرماصذلاضلمالمغفؿديممعـمذظؽمأنمغظام
مسؾكم مظؾغة مادؿعؿاظـا مإدؼاط مخالل معـ مأي مواربـا، مخالل معـ مإال إظقف

موػقمأصؾمُؼلؿؾعدماظؿؼعقدمبفمظالغزؼاح.مماالدؿعؿالماظػين،
وعامؼدورميفمصؾؽفمموعـمجفةمأخرى،مصإنماالسؿؿادمسؾكماالدؿعؿالماظشائع،

ربةماالغزؼاحموضقادفمظقسمباٌعقارماظذيمميؽـماالرؿؽـانمظفمٌؼامعـمعصطؾقات،
مػقماآلخرمالسؿؾاراتمسدؼدةمنؿؾفامصقؿامؼؾل:م

ماظشائع،م-6 مظالدؿعؿال مضار ماإلعلاكممبػفقم متؼاومممصعقبة مبدضة وضؾطف
"غليبمالمميؽخملـماظدارسمعـمعؼقاسممصؿػفقمماالدؿعؿالميفمذاتفماظزعانمواٌؽان؛
17"عقضقسلمصققح

م.
مأنمذققعماالدؿعؿالمؼرتؾطمبؾعدمزعاغلمعـمم-1 ماٌػفقم عظاػرمغلؾقةمػذا
مملمععني، مسصرغا ميف ماظشائعة ماظؾغة مضؿـ مؼـدرج ماظعصقرممصؿا ميف مطذظؽ ؼؽـ
سؾكمععاملمػذهماظؾغةميفم وظقمغلؾقا، وإذامطانمعـماٌؿؽـمأنمغؿعرف،ماٌاضقة،

وضدمؼؽقنممسصرغا،مصإنمععرصؿـامشلامصقؿامعضكمعـماظعصقرمأعرمباظغماظصعقبة،
مدرؼع. متغرل معـ ماسذلاػا معا مبػعؾ مبعضماظؾغات ميف ماألعرممعؿعذرا مطان وإذا

مصإنممطذظؽ، مضقاسماالغزؼاحميفماظـصقصماظؼدمية مادؿؼر معا مأغفميفمضقء ظدؼـا
والمؼػضلمإالمإظبممالمؼلؿؼقؿمبأيمحالمعـماألحقال،ادؿعؿالمذائعميفمسصرغام

أذارمإظقفامعبعمعـمعـظريمموػلمحؼقؼةارباتمغاضصةمعشقِّػةمظألثرماظػين،معؼ
مص م"األدب؛ ماٌـال،"وؼؾقؽ"وم"وارؼــ مدؾقؾ مسؾك معـاضشةمم، مبعد ؼؼّرران،
مأّن مغعرف،م"المرقؼؾة، مبأغـا ماظؼائؾ مظالصذلاض مإرالضا ماظصقة معـ مأداس

وخباصةمصقؿامؼؿعؾؼمباٌراحؾماٌاضقة،ماظؿؿققزمبنيماظؽالمماظشائعمواالسبرافم
مماظػين... ماٌؿاردة مسـد ماٌؼاؼقسماظيتم)ألغـا( مشرؼزيمبلقط مسؾكمسبق غطؾؼ

ماظراػـة. ماظققعقة مادؿعؿاالتـا معـ ماٌؼاؼقسممغلؿؼقفا مػذه معـؾ متؽقن مضد وظؽـ

                                                                                                         
16 Riffaterre, M. (1971), op. cit., p. 135. 

.669م،مص.لابؼاظرجعماٌ،مي،مسؾدماظّلالماٌلّد17
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"طروتشقف"مضؾؾمذظؽمضدمالحظم"أنماالغطؾاساتمم.موطان18عظؾؾةمإظبمحدمبعقد"
موأذعارهم مأظػازف مععاصري"داغيت" معـ معـؼػ مرجؾ ميف متؾؿعـفا مطاغت اظيت

19"إؼطاظلمعـمرجالماظلقادةميفمسفدمروعاماظـاظثمدبؿؾػمحؿؿامسـفامظدى
م.

وإزاءمػذهماالغؿؼادات،ماظيتمتدورميفمذبؿؾفامحقلمغلؾقةمعػفقمماالدؿعؿالم
مُؼػذلضمأنمؼؽقنماظؽالممصقفمشرلمماظشائعمواظؾغةماظعادؼةموعامذابفمذظؽ، مما

حاعؾمألؼةمزلةمأدؾقبقة،مميقؾمبعضماظداردني،محبـامسـماظدضةماٌـشقدةميفم
ماالدؿعؿالماظشائع،مسماظؾغقيمايدؼث،اظدر معػفقم مإظبمتصقرممناذجمولِّد

شققغةمزماظؾغةماٌميؽـماسؿؿادػامععقارامصعؾقامؼؼاسميفمضقئفماالغزؼاحماظذيمميّق
منقذجنيمموميؽــامػـامأنمغعرضمواظلؿاتماألدؾقبقة.اٌػعؿةمباظؼقؿماظؿعؾرلؼةم

موظغةماظؽاتب.اثـنيمعـمػذهماظـؿاذجمصقلب،موػؿا:ماظــرماظعؾؿلم

 النثر العلمي  1.1 ب.

ماحملاؼدةم ماظؾـقة مذات مظؾغة مسقـة ماظــر ماسؿؾار مإظب مبعضماظداردني ميقؾ
ماظؾغةم مظؾـقة ماٌشؽؾ ماالغزؼاح مػدؼة مسؾك مؼؼاس مععقارا مُتّؿكذ مألن اظصاية

طؿلؿقىمغقسلمظؾكطابماٌشققنمموذظؽمعـمعـطؾؼمأنماظؾغةماظشعرؼة،ماظػـقة،
مواظلؿ ماظؿعؾرلؼة مآخرمباظؼقؿ مغقسل ممبلؿقى متؼارن مأن مؼـؾغل اتماألدؾقبقة،

ماظلؿات. مصقفمػذه مسؾكمموالمميؽـ،مظؾكطابمتـعدم ماظعـقر يفماسؿؼادمػؤالء،
إالميفماظــرمذيمُتؼابؾميفمضقئفماظؾغةماظشعرؼةمػذاماٌلؿقىماظـقسلمظؾكطابماظ

ماظعؾؿل.م
قِّغةمظروحموممامؼؤػؾماظــرماظعؾؿلمألنمؼشؽخملؾمععقارامظؼقاسماالغزؼاحاتماٌؽ

اتلاممظغؿفمباظطابعماآلظلماٌذلتبمسـماظـلؾةماظعاظقةممغةماظشعرؼة،وجلدؼةماظؾ
مإذ مإصادتفا، مدرجة معـ مؼؼؾؾ ممما ماٌعؾقعاتمصقف مورود مطاغتممالحؿؿال "طّؾؿا

ماظذيم ماًطاب مبروز معـ ماغؿؼصت مواظؿؼؾقد ماظُعرف مبػضؾ مساظقة احؿؿاالتفا
م.20"ميؽـمتعرصفمواغؿظاره

                                                                                                         
،مترعبة:ماًطقب،مربلماظّدؼـ،مبرلوت،مغظرؼةماألدب،م(6816) وؼؾقؽ،مروغقفمومأودؿني،موارؼـ18

.611 .اٌؤدلةماظعربقةمظؾدراداتمواظـشر،ماظطؾعةماظـاغقة،مص
مبارغادؼؿق 19 م(6803) طروتشقف، ماىؿال، ماشلاسلّقة،مسؾؿ ماٌطؾعة مدعشؼ، مغزؼف. مايؽقؿ، مترعبة: ،

 .606مد.ط،مص.
،مدعشؼ،ماّتقادم399،مسددماٌقضػماألدبل(،م"سبقمععقارمظالغزؼاح"،م1666 ؼس،مأغبدمربؿدو20

 .668 .عارس،مصم-اظؽّؿابماظعرب،مؼـاؼر
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سؾكمغظرؼةماالتصالماظيتمتربطمبنيمطؿماٌعؾقعاتمودرجةمؼلؿـدمػذاماظطرحم
مارتػعتمدرجةماظؿقضعمبػعؾماظؿعقد،ماظؿقضع،محبقثمطؾؿامازدادماظؽؿموتؽرر،
وػلماياظةماظيتمتصاحبماظــرماظعؾؿل.ممصقػؼدمبذظؽماًطابمخاصقةماظدلوز،

مأخصمخصائصماًطابماظشعريوا ممظعؽسمػق متـؾينمظغؿف م-أدادا-اظذي
أومم،ممامؼقظخملدمعامؼعرفمسـدمبعضفؿمخبقؾةماظؿقضعمةماظؿقضع،سؾكمضعػمدرج
ماًائب مظذةمم،l’attente déçue ماالغؿظار متؾؿعث ماظيت ماًاصقة باسؿؾارػا

ماظـصموتفقئمظفمصرصةماًؾقد.م
م"ج.يفمدراداتفؿمظالغزؼاحاتماظشعرؼةمموعـماظذؼـمتؾـقامػذاماظؿقجفمورؾؼقه
ماظشعرؼة". ماظؾغة م"بـقة ماظذيمصببمأنمؼدرسميفممطقػـ"ميفمطؿابف ماٌعقار إّن

مسؾكم م"اظيتمتعقدغا ماظشائعة ماظؾغة مظؽقػـ،مظقسمػق مباظـلؾة ماالغزؼاح، ضقئف
مضراءتفا"مزلاسفا، ماظيتمتعقدغا ماظؾغة مبطؾقعةم21وظؽـفا ماظؿقّجف موضبؿجمشلذا .

وعـمػذامماالغزؼاحماٌعؼدةموشرلماظؼارة،مممامؼلؿؾزمماالحؿقاطميفماظؿعارلمععف.
ؼعؿؼدمأنمأدؾؿمررؼؼةمٌؼاربةماالغزؼاحمػلمإضاعةماٌعقارمسؾكمضاسدةمماٌـطؾؼمصفق
يفمغظره،مػلماظؾغةماظيتمؼؽؿبممواظؼاسدةماظيتمهؿؾمػذهماظصػة،مإصبابقة؛
ماظعؾؿاء ماظؼاسدةميفمإعؽانمععاؼـؿفاموضؾطفاميفمطؾم22بفا .متؽؿـمإصبابقةمػذه

ماٌؿقصرة، معـمخاللماظـصقصماظــرؼة مطؾرلة مبدضة مأغمسصر معؾدأمطؿا مهؼؼ فا
م.23""ؼؼؿضلمعؼارغةماظشعر،ماظذيمػقمعؽؿقب،مباظــرماٌؽؿقبماظؿفاغسماظذي

ماظــر مالخؿقار مطقػـ مضقئفامم،ؼعؾؾ ماظيتمتؼاربميف مظؾغة مغقسل طؿلؿقى
 ،24باسؿؾارمأنم"اظــرمػقمباظؿقدؼدمدرجةماظصػرميفماألدؾقب"م،زاػرةماالغزؼاح

مط مؼػؼد ماظــر مظغة ميف ماظشؽؾل ماٌلؿقى مأّن مممقِّزة،وذظؽ مضقؿة مُؼلفؾممؾ مّما
والمؼؿقلرمذظؽممأومداخؾماظؾغةماظقاحدة،م،ترعبؿفمترعبةمدضقؼةمإظبمظغةمأخرى

مظؾؿقؿقى؛ معػارضة متظؾ مصقف ماظعؾارة مظؽقن ماظدالظة،مإال متؿأثر معادةممصال وػل
م"إغفامماحملؿقى، مأو ماظزوال" مبعد ماظـاغقة م"إغفا مضقظـا معـؾ ميف ماظشؽؾ بؿغّقر

مسشر"، معاماظرابعة ماظؾغةمموػق ميف مباظشؽؾ ماحملؿقى مميؿزج محني مؼؿقؼؼ ال
،م"ذؽالمأومبـقةمخاصةمؼعلرمتعطلماظعؾارةمظؾؿقؿقىم-حقـؽذ-إذمماٌؤدؾؾة،

                                                                                                         
.619 .عرجعمدابؼ،مصمبـقةماظؾغةماظّشعرؼة،م،(6810) طقػـ،مجان21
  .619.اٌرجعمغػلف،مص22
 .11 .اٌرجعمغػلف،مص23

 .39 .اٌرجعمغػلف،مص 24
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مؼلؿققؾمجعؾفمخب 25الفمذظؽ"أو
ماظعؾؿل،م. ماظــر ماخؿقار معـممأعا دونمشرله

صقعؾخملؾمظفمطقػـمباسؿؾارممطؿعقارمصاحلمٌؼاربةمزاػرةماالغزؼاح،ماألمناطماظــرؼة،
ماىؿاظقة،اظـ مباألشراض ماػؿؿاعا ماظــر مأغقاع مأضؾ ماظعؾؿل متـعدمممـر إذ

م.26ؽاداالغزؼاحاتمصقفمأومت
متؿصّقرم مرؤؼة مسؾك معـطؾؼاتف ميف معؤّدس مطقػـ مسـد مظؾؿعقار ماٌـظقر ػذا

ماٌكؿؾػة، ماألدؾقب مأغقاع مسؾقف متؿقّزع معدّرج مػقؽة ميفمماألدؾقبميف وتؿالحؼ
خؾماظؾغةماٌلؿعؿؾةميفمطؾمغقعمذؽؾمتصاسديمحبلبمدرجةماظػـقةماظيتمُتدا

ماألغقاع؛ مػذه مؼالعسممعـ ماظذي ماألدؾقب مذات ماظعؾؿاء مظغة متؼع مأدغاه صػل
ويفمأضصاهمتؼعمماظدرجةماظصػرمعـمحقثماغعدامماالغزؼاحمصقفمبشؽؾمذؾفمطؾل،
وبقـفؿامتؿؿقضعمماظؾغةماظشعرؼةماظيتمؼؾؾغمصقفاماالغزؼاحمأسؾكمدرجاتماظدلوز،

ماٌ ماألخرى ماظؾغة مصعؾقاأمناط ماظرؤؼة،27لؿعؿؾة مػذه مسـ موؼذلتب وبشؽؾمم.
ماظشعرؼة،معـطؼل، ماظؾغة مُتؼارنمبف ممأنمأصضؾمعا ماظؼصقدة حلبمتعؾرلمم-أو
مظؿؿقضعفؿامطاٌؿـاضضنيمسؾكمدؾؿماألغقاع.مػقماظــرماظعؾؿلم-طقػـ

ػذاماظطرحماظذيمؼعؿدلماظشعرمواظــرمطؿؿـاضضنيمػقمعصدرمععظؿماالغؿؼاداتم
ماظذ مألنصفقمالمطبؾقمعـماٌؾاظغةمميمضدعفمطقػـمسـماٌعقار؛اٌقجفةمظؾؿصقر

البدمظفمعـمأنمؼؿضؿـمسـاصرمتؼذلبمعـماظــرمإنمملمتؽـممأّيمذعر،م"اظشعر،
محؼا، موؼؿضحممغـرؼة مبفا مؼظفر مخؾػقة مباسؿؾارػا معػقدة مذظؽ مإظب وػل
مسؾكم28االغزؼاح" مهقؾ معالعح ماظـؼد مػذا ميف مغؾؿس مأغـا مصقف مذؽ مال مومما .

ماظيت متؿشؽؾاظـظرؼة ماظيت ماظشعرؼة ماظؾغة مسـ م"عقطاروصلؽل" يفمم-مضدعفا
مواألعاعقة؛م-اسؿؼاده ماًؾػقة معلؿقؼني: ماظعؾاراتممعـ مػل ماألخرلة وػذه

اٌشققغةماياعؾةمظؾؼقؿماظؿعؾرلؼةمواظلؿاتماألدؾقبقةميفمذؽؾماغزؼاحاتمتدلزم
ػامشرلمأنمبروزموتػرضمغػلفامسؾكماظؼارئمحبقثمالمميؽـفمإالمأنمؼؿـؾفمشلا،

م.م29طؿامدـؾّقـمصقؿامبعدمالمؼؿأتكمإالمعـمخاللماًؾػقة،

                                                                                                         
 .39 .،مصلفغػرجعما25ٌ
 .39 .صمجان،مبـقةماظؾغةماظشعرؼة،معرجعمدابؼ،م،طقػـ26
 .19و 13 .اٌرجعمغػلف،مص27
 .616. عرجعمدابؼ،مصمسبقمععقارمظالغزؼاح،م،(1666)،موؼس،مأغبدمربؿد28
مؼان29 م6819) عقطاروصلؽل، ماظّروبل، ماظشعرؼة"،مترعبة: ماظؾغة مو ماٌعقارؼة م"اظؾغة مأظػت(، ذبّؾةم،

. 99. دؼلؿدل،مصم-أطؿقبرماظؼاػرة،ماشلقؽةماٌصرؼةماظعاعةمظؾؽؿاب،م،6،مسدد9اجملّؾدمم،صصقل
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 لغة الكاتب 2. 1 .ب

وػلمرباوظةمتـدرجمضؿـماٌلعكماظراعلمإظبمهدؼدماٌعقارمبأطـرمدضةمممام
ماالدؿعؿالم مأو ماظؾغة، مضقاسد معـ مؼؿكذ ماظذي ماظعام، ماٌعقار معػفقم مسؾقف ػق

مظؼقاسماالغزؼاح. مععماظشائعممنقذجا ماظؽاتب" مباظػردؼة،و"ظغة مؼؿلؿ ألغفممقار
مػقماظؽاتبمعقضقعماظدرادة، مععقـا ُؼؼاربميفمضقئفمأدؾقبفمعـممطبصمطاتؾا

ُؼلؿكؾصمػذاماٌعقارمعـمعؿابعةماظطرؼؼةماظيتممخاللماالغزؼاحاتماظيتمتشؽؾف.
مطاتبمعاميفمتشؽقؾ طـؿطمبـاءممأسؿاظفماإلبداسقة،مووصػمسبقؼؿفا،مؼعؿؿدػا

ماظعؾارات،ماىؿؾة، مأومبصػةمساعةماظقدائؾموتشموتؽرار ؽقؾماظصقرة،ماخل...
عـمعـطؾؼمماظؿعؾرلؼةماظيتماطؿلؾتميفمأسؿاظفمرابعامآظقامذؾفمواع.مواألدؾقب،

أيمعـماالغزؼاحماظقاسلمواٌؿعّؿدممؼـشأمعـمزباظػةمػذهماآلظقات،مػذهماظرؤؼة،
تؿأدسمسؾكمعؾدأماظؿػرضةمبنيماظعـاصرممطؿعقار،مسـمػذهماظؾغة.مصؾغةماظؽاتب،

ماعؾةمظؾؿعؾرلؼةمواًاضعةمظالخؿقارمواظؼصدميفماظعؿؾماإلبداسلمظؽاتبمعا،اي
ماألدؾقبقة، مظؾؿعؾرلؼة،موػلماظيتمتشؽؾمزلاتف مشرلماياعؾة وػلممواظعـاصر

موعـفامتؿشؽؾمظغةماظؽاتب.مغؿاجماظعادةمالماظؼصد،
مواألعاعقةم ماًؾػقة مبـظرؼة ماظؿأثر مأنمغؾؿح ماظطرح، معـمخاللمػذا وميؽــا

باٌػفقمماظذيمضدعـاهمعـذممحقثمأنمظغةماظؽاتب،متماإلذارةمإظقفا،اظيتمدؾؼ
شرلممتؽّقنمخؾػقةمتـعؽسمسؾقفاماآلثارماألدؾقبقةماظيتمتشؽؾماألعاعقة،مضؾقؾ،

ميفمحنيمتؿكذماًؾػقة،مسـدمعقطاروصلؽل،مػلماظؾغةماٌعقارؼة،مأنماًؾػقة،
يفمػذهماظؾغةمممبامظغةماظؽاتبمأرضقةمشلا،ميفماظؿقجفماظذيمسبـمبصددمذرحف،
ألنمظغةماظؽاتبميفمحؼقؼؿفامطالممعؿقّظدمسـممعـماغزؼاحاتمسـماظؾغةماٌعقارؼة،

ماظؽاتبمظؾغة، ماظؾغقؼة،مادؿعؿال ماجملؿقسة مظؽالم متقزقػف مصالمموعـ وباظؿاظل
مؼؽقن، مأن مصقف ماألضؾ،مؼلؿؾعد مسؾك مبعضمجقاغؾف مآلثارمميف محاعال اسبراصا

إذمظؽلمماٌقجَّفةمشلذهماظـظرؼة،مؿؼاداتسؾكمػذاماٌلؿقىمتؽؿـماالغأدؾقبقة.مو
ماظؽاتبمذاتمغػعميفموصػماألدؾقب، مأنمتشؽؾمضطؾاممتؽقنمظغة صالبدمشلا

حبقثمتظفرمػذهماآلثارميفمذؽؾماغزؼاحاتممبؼابؾؿفاممعضادامظمثارماألدؾقبقة،
ماظؾغة مالمميؽـماظؿقصؾمإظقف،30ععمػذه معا مػلمم،موػق ماظؽاتب،ممبا مظغة ألن

                                                                                                         
30 Riffaterre, M. (1971), op.cit., p. 99. 
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م ميف موساداتف ماالغزؼاح،ماظؽؿابة،ررؼؼؿف مإظب ماظؾفقء معـ مأوضقـاممالمدبؾق طؿا
موالمميؽـمضقاسماالغزؼاحميفمضقءمطالممعـزاحميفمأدادف.مدابؼا،

مؼزؼدميفم مدؾؼ،مميؽـماظؼقلمبأنمادباذمظغةماظؽاتبمععقارا مإظبمعا ادؿـادا
ماٌـطؾؼ،م،إذمؼصؾحماالغزؼاحمتعؼقدمعػفقمماألصؾ، ممعـمػذا مغلؾقا المعؿصقرا

م مرؤؼة ماظظؼؼدم مشلذه ماظؾغقؼة،قذاعؾة ماغزؼاحاتمماػر مبقصػ مؼؽؿػل بؾ
مصقف. متؿـزل ماظذي مواٌلؿقى مرؾقعؿفا محقث معـ مجازممزبصقصة مثؿ وعـ

ماظؿصقر،مظرؼػاترل، مشلذا مغؼده مخالصة مشرلمميف ماظؽاتبمطقان مظغة مبأن اظؼقل
ماألدؾقب، مظؿقؾقؾ مباٌػفقمممضروري مظؾؽالم ماسؿؾارقا متؼلقؿا م"ؼػذلض ألغف

مماظلقدرلي، ماظػردؼةمطؿا مباظؾغة ممبؼابؾؿف ماألدؾقب متعرؼػ ماٌلؿؾعد معـ أغف
(idiolecte)"31،مبؾمؼؿقجبماسؿؾارماألدؾقبمذبؿقعماظؾغةماظػردؼةمظؾؽاتب. 

وخالصةماظؼقلمصقؿامؼؿعؾؼمباسؿؿادماٌعقارماًارجل،مبؿصقراتفماٌكؿؾػة،م
ماالغزؼاح، مظؼقاس مإظبممطأداس مأذرغا ماالغؿؼادات، معـ مبؽـرل مضقبؾ مررح أغف

دقؿامتؾؽممالمعضفامصقؿامدؾؼمعـماٌـاضشة،موبؼلمأنمغشرلمإظبمبعضفاماآلخر،ب
ميفمذبؿؾف. ماظؿصقر مػذا مسؾقف مؼؿؽئ ماألداسماظذي مإظب معـمماٌقجفة وميؽـ،

مبؾقرةمػذهماالغؿؼاداتميفمثالثمغؼاط:ممعـطؾؼمسؿؾل،

 الصعوبات ادلنهجوة .1

متطؾق مسـ ماٌذلتؾة مباظصعقباتماٌـففقة ماألول ماظـؼد ماظؿصقر؛ؼؿعؾؼ مػذا مؼ
مسـم ذظؽمأنماٌعقارماًارجلمؼلؿـدمإظبمررحمغظريمؼعؿدلماألدؾقبماغزؼاحا

ماظؽالم، ماظعاديميفمإجراء ماظـؿط مأغف ماصذلضمأصقاُبف ماصذلاضمؼػرزمممنط وػق
م معبؾة مأػؿفا مظعؾ ماٌـففقة ماإلذؽاالت مباظدضةمعـ ماٌعقار مهدؼد ادؿقاظة

ماٌ مغظـّف معا مأن مسؾك مايفة موإضاعة مصعال،اٌـشقدة ماٌعقار مػق وظقسمعـممعقار
ماألدبقة. ماظظاػرة معع متعاعؾـا مسـ ماٌـؾـؼة متصقراتـا مبعضممعؿقظدات وؼذػب

ألنمدادلماظذيمؼـؾينمسؾقفمػذاماظطرحماظـّؼادمإظبمأّنماًطأمؼؽؿـميفماٌـطؾؼماأل
"اظؼلؿةماظــائقةمظؾغةموٌلؿقؼاتماظؾغةمإظبمعلؿقىمخالمعـماظػـموآخرمضبؿقيم

متلؿقيمأدادا،مػلمسؾكماظػـ، مال مأغفومضلؿة ؼلؿققؾمم-سؾؿقا-معـمجفة
ألغؽمظؽلمتؼقسممتؼرؼؾامهدؼدماٌلؿقىماظذيمميؽـمأنمؼؿكذمعـطؾؼامظؾؼقاس،

                                                                                                         
31 Ibid., p. 103. 
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مواإلجراءم ماألول ماإلجراء مبني مبف متػرق معـطؾؼ مظدؼؽ مؼؽقن مأن مالبد اظؽالم
32اظـاغل"

م.

  تضووق جمال األدلوب .2

م متقجف مأخرى معؤاخذة ماظلابؼ ماظـؼد مسؾك ماٌعقارمتذلتب معػفقم إظب
ماألدؾقبميفم ماٌعقارمضبصر اًارجل؛مذظؽمأنمهؾقؾماظـصقصميفمضقءمػذا

ماظـادرة ماظلؿاتماألدؾقبقة مصقفا متؿقؼؼ والمؼؾؿػتمإظبماظـؿاذجمم،مناذجمضؾقؾة
اظيتمُتقؼؼمأبعادامصـقةمدونمأنمتـؾينمسؾكمزلاتمالصؿة؛مؼؼقلمرؼػاترلمسؾكم

م"إذامضؾؾـامتأدقسماألدؾقبمعـمعـطؾؼماالغزؼاحمسـماٌعقار،م"جقؼان":مظلان
بعدمإضصاءممحصرماألدؾقبمصقؿامؼؿؾؼكمعـماظلؾلؾةماٌـطقضة،م-سـدئذ-مؼؿعني

مظؾؿقؾقؾماظؾلاغل، ماظيتمدبضعميفمذبؿؾفا ماظؽالعقة واظيتمؼؿقجبمماظعـاصر
مرؾقعقة" مبأغفا مإضصاءم33وصػفا مػل ماالسذلاض مػذا مسـ ماٌذلتؾة مواظـؿقفة .

مالمغص مأصقابفا مألن ماظدرسماألدؾقبل، مدائرة معـ مطـرلة مطالعقة قصمومناذج
ماظؼقاسد مسـ ماالسبراف مإظب مطـرلا 34ؼؾفأون

ماظعـاصرم . مميـع مذلء مال مأن طؿا
ماظعالضات، معـ مآخر مغلؼ ميف مأدؾقبقا متؾعبمدورا مأن مرؾقعقة مبأغفا ماٌقصقصة

ماظؿعؾقؾمشلذاماظؿـاضض؟م-إذا-صؽقػمميؽـم

  جي. نسبوة ادلعوار اخلار3

ماٌعقار، مأن مػـا مباظـلؾقة ماالدؿكداممماٌؼصقد مميـؾ ماظذي ماظـؿط بقصػف
مظؾؽالم، ماظعصر،ماظعادي ممبقاصػات محؿؿا مواٌققلممؼـطؾع ماظذوق محقث عـ

ماإلغؿاجماظؽالعلميفمذظؽماظعصرمويفمز ؾماظـؼاصةماظلائدةمواٌؽاغةماظيتمؼشغؾفا
م موباظؿاظل مصقف، مطؾ ميف مواحدا ماٌعقار مؼؽقن مأن مميؽـ مواألعؽـة.صال ماظعصقر

وألجؾمذظؽمغادىمبعضماظؾاحـنيمبضرورةمإدخالماظـلؾّقةماظؿارطبقةمسؾكمطؾم
معقضقاممجقزؼػمؼؼقلمغظرؼةمتؿـاولماٌعقارمواالسبرافمسـماٌعقار؛ ذذلؼؾؽا

"إنمصفؿماألدؾقبمسؾكمأغفماسبرافمأومخروجمسؾكماٌعقارمموجفةماظـظرمػذه:
                                                                                                         

ماظؼاػرة،ماشلقؽةماٌصرؼةماظعاعةمظؾؽؿاب،م،6سدد،9م،مذبؾدذبؾةمصصقل،م(6810)مغدوةمصصقل،32
 .161 .ص

33 Riffaterre, M. (1971), op.cit., p. 54. 
ماآلصاقماىدؼدة،ماظطؾعةمسؾؿماألدؾقبم)عؾادئفمومإجراءاتف(،(6819) صضؾ،مصاحل34 ،مبرلوت،مدار

 . 619 .األوظب،مص
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إالمإذامُحّقلمم-ؿؽـماألخذمبفمأداداإذامصحمأغفمعـماٌ-مالمميؽـمأنمؼؤخذمبف
م.35اٌعقارماظعاممهقؼالمتارطبقامغلؾقامإظبمععقارمتقضعل"

 ادلعوار الداخلي  2 .ب
إنمعؼاربةماألدؾقبمبقصػفماغزؼاحامسـمععقارمداخؾلمؼـؾعمعـماظـصمذاتف،م
تقّجفمبرزمإظبماظقجقدمبعدمععاؼـةمصؽةمعـماظؾاحـنيماٌأزقماظذيموضعمصقفمعـم

مظأل موسؾقف،غّظروا ماظـص. مخارج مؼؼع مععقار مسـ ماغزؼاحا مصؼدمدؾقبمباسؿؾاره
ماالغزؼاحمطظاػرةم مأرروحاتمزبؿؾػةمؼؿصقرونمصقفا مبؿؼدؼؿ ماظؾعضمعـفؿ بادر

وضؿـمػذاممُؼؾقثمسـفاميفماظؾغةماظيتمؼـؾينمسؾقفاماًطاب.معالزعةمظؾـص،
ا:مغظرؼةماٌلعكمدـعرضمظـظرؼؿنيمبدامظـامأغفؿامأطـرماظؿزاعامبفذاماظؿقجفموػؿ

ماظؿضادماظؾـققيموغظرؼةماًؾػقةمواألعاعقة.

 نظروة التضاد البنووي  1 .2 .ب

مبفام ماظيتمتؼدم مبعضماظؾاحـنيمظـعتماظـظرؼة وػلماظؿلؿقةماظيتمؼػضؾفا
ماظراصضنيمظالسؿؿادم مأذّد مرؼػاترلمعـ موؼعؿدل ماألدؾقب. مظؿػلرلمزاػرة رؼػاترل

إذمإّنممػلرلماظقاضعةماألدؾقبقة،ظؿمعفؿامطاغتمرؾقعؿف،مسؾكماٌعقارماًارجل،
ماظرأيمسـدهمأّنماٌعقارماٌؤدِّسمظالغزؼاحمصببمأنمُؼؾقثمسـفميفماظـصمذاتف،
وباظضؾطميفماظلقاقماظذيمميفدمظإلجراءماألدؾقبلمإعؽاغقةماظدلوزموإثارةماغؿؾاهم

م ماظؿـاضض مخاصقة مبػعؾ ماإلجراءمم(contraste)اظؼارئ مزباظػة مسـ اظـاوة
م داخؾماظـؿقذجماظؾغقي.ماألدؾقبلمظؾلقاق

ماألدؾقب؛ مرؼػاترلمحقل مغظرؼة ميف معرعقضة معؽاغة ماظلقاق مأنممضبؿؾ ذظؽ
االغزؼاحماحملؼؼمظألثرماألدؾقبلمَؼقدثمعـمعـاضضةماإلجراءماألدؾقبلمظؾلقاق،م

"منقذجمظلاغلمعؼطقعمبقادطةمسـصرمشرلممالمظؾؿعقارماًارجل.مواظلقاقمسـده
عـم .مصاظلقاق،36ظؿداخؾمػقماٌـؾِّفماألدؾقبل"عؿقضع.مواظؿـاضضماظـاتجمسـمػذاما

ؼؿشؽؾمعـماظعـاصرمشرلماٌقدقعةمداخؾماظلؾلؾةماظؽالعقةممعـطؾؼمػذهماظرؤؼة،
حؿكمإنمصّؽمَدــفامالمؼؿطؾبمجفدامطؾرلاممبػعؾمدرجؿفاماظعاظقةمعـماظؿقضع،

                                                                                                         
م35 مجقزؼػ م(6819)ذذلؼؾؽا، مطؿاب م)عـ ماألدبل" م"األدؾقب ماظؾغة، مسؾؿ معاػر،معـاػج مترعبة: ،)

.93. ،مص6سدد9،مذبؾدذبؾةمصصقلعصطػك،ماظؼاػرة،م
ترعبة:مجملاداغل،مغبقد،مصاس،معـشقراتم،مععاؼرلمهؾقؾماألدؾقب،م(6883)مائقؾرؼػاترل،معقؽ36

.90 .عةماألوظب،مصدراداتمدال،ماظطؾ
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ميفماظؽالمممعـماٌؿؾؼل. مأنماظلقاقمؼـقصر ماظؽالم معـمػذا والمصببمأنمغػفؿ
أومعامذابفمذظؽ،مصاظؽالمماٌؿقّضعمعـمضؾؾماٌؿؾؼلمػقماظذيمؼشؽخملؾمدوعامماظعادي

المؼؽقنمظؾغةمم-عـالم-صػلماإلغؿاجماإلبداسلماظلقاقمبغضماظـظرمسـمرؾقعؿف؛
موضدم معؿقضَّع، مرؾقعؿفا،ممنقذج مألغفا،محبؽؿ مالصؿة مأدؾقبقة مزلة مأّي األدبقة

مبؿقزقػماظؿ ماظلقاق مػذا معـؾ ماألدؾقبلميف ماألثر مواظؽالممؼـؿج عابرلماٌلؽقطة
دؿشؽؾماإلجراءماألدؾقبلماظذيممحبؽؿمصػؿفامشرلماٌؿقضعة،م،ألغفاماظعادي،

37ؼـاضضماظلقاق
م.

مظؾلقاق، مخالصا مؼـؾين، مصإغف ماألدؾقبل ماإلجراء ماٌقدقعةممأعا ماظعـاصر عـ
ماظـؿقذ متؽلر مصقفاظيتمتؼطعمأو بػعؾماظطابعممجماظؾلاغلموتؼضلمسؾكماظرتابة

ودخقشلاميفمتـاضضمععماظلقاقماظذيمأغؿففا،ممامعـمضؾؾماٌؿؾؼلرلماٌؿقضَّعمشلش
ممامؼقّظدميفمغفاؼةممصفلمبفذهماظصػاتمتـرلماغؿؾاهماٌؿؾؼلموؼلؿقضػفمصؽمدــفا،

م مظف مخطط ماظذي ماٌرجق ماألدؾقبل ماألثر م38اظؽاتباٌطاف مواإلجراءم، صاظلقاق
م.دؾقبلايدثماألماألدؾقبلمعؿالزعانموالموجقدمألحدػؿامدونماآلخرميف

مرؼػ مسـد ماالغزؼاح مؼؿشؽؾ ماألدؾقبلال ماإلجراء مزباظػة معـ ظؾلقاقمماترل
مادؿققذممصقلب، بؾمالبدمأنمتؿكذمػذهماٌكاظػةمذؽؾمتـاضضمبقـفؿا،مظذا

ماالغزؼاحماٌـؿجم مرؼػاترلمٌػفقم مداخؾمتصقر ماظؿـاضضمسؾكمعؽاغةمطؾرلة عػفقم
ماألدؾقبقة؛ مإمظؾظاػرة مؼعؿد ماظيت ماظؿؼـقة مػق مإلبرازمصاظؿـاضض ماظؽاتب ظقفا

تـرلماغؿؾاهماظؼارئمداصعةمإؼاهممباغػصاشلامسـماظلقاق،ماظعـاصرماٌقدقعةماظيت،
إظبماظؿقضػمسـدػامواالػؿؿاممبػؽمدــفا،موػقماظؼصدماظذيمؼرعلمإظقفماظؽاتبم

حبقثمالمميرمسؾقفاماظؼارئمدونممبإحؽاممتلـقـفمٌقاضعماإلجراءاتماألدؾقبقة،
مإظقفا مؼؾؿػت موتؿقض39أن ماظؿقضعم. مسدم معؼدار مسؾك ماظؿـاضض مصاسؾقة ػ

(imprévisibilité)صؽؾؿامتؽقنمسـاصرمماظذيمؼربطماإلجراءماألدؾقبلمباظلقاق؛م
،موتؽقنمسـاصرماإلجراءم(prévisibilité)اظلقاقمذاتمدرجةمساظقةمعـماظؿقضعم

ماظؿقضع معـمسدم مساظقة ماظؿـاضضمذبؾقةمم،األدؾقبلمسؾكمدرجة ازدادتمحدة
م.40اظـاتجمسـفاماألثرماألدؾقبل

                                                                                                         
37 Riffaterre, M. (1971), op.cit., p. 57, 58. 
38 Ibid., p. 68, 69. 
39 Ibid., p. 34, 329. 
40 Ibid, p. 69-70. 
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مظؾلقاق، مخرق ماظؾلاغلميفمذؽؾ ماظـؿقذج مداخؾ مُؼقدثماظؿـاضضمضطقعة
وػذاماًرقمػقماظذيمؼشؽؾمضاسدةماالغزؼاحميفمغظرؼةمرؼػاترل،مشرلمأنمعامميقزم
ممنقذجم مسؾك مهقؾ موال مثقابتماٌعقار مهؽؿفا مال معؿققِّظة مأغفا ماظؼاسدة ػذه

مُؼ مطالعل مأو ماظلؿاتظغقي معـ ماًؾق ميفمماألدؾقبقة.مػذلضمصقف مؼشذلط صال
مسادؼة، مظغة مذا مؼؽقن مأن موؼـؾينماإلجراءمماظلقاق معشققغا ماظلقاق مؼأتل صؼد

.مصؽؾمعامؼشذلطميفماظلقاقمأنم41األدؾقبلمسؾكمطالممساديمأومسؾاراتمعلؽقطة
ؼؽقنمعـطؾؼامؼؿأّدسمسؾقفماإلجراءماألدؾقبلميفمذؽؾمضطقعةمُتقدثماظؿـاضضم

مبقـفؿا.
معـّؾ ماظؿقضع مسدم مصؽمؼشؽؾ مسؾك ماظذلطقز مإظب موؼدصعف ماظؼارئ مؼلؿقضػ فا

مضبدثفمماظلــ، ماظذي ماًائب ماالغؿظار مسـ معذلتب معؿقضَّع مصعؾ مرد وػق
ماألدؾقبل مواإلجراء ماظلقاق ماألدؾقبقةم42اظؿـاضضمبني ماظقضائع متػلرل موؼعقد .

"اإلحلاسمباظرضاماظذيمؼرتؾطممباالرتؽازمسؾكمعػفقمماالغؿظارماًائبمإظبمذظؽ
والمميؽـمأنمؼػؽرميفممباإلحلاسمشرلماٌؿقضعماظـابعمعـماٌؿقضع.مسـدماإلغلان

م.م43"أحدػؿامدونمأنمؼػؽرميفمغؼقضف
مرؼػاترلمظالغزؼاحمسؾكمذبؿقسةمعـماٌؿقزاتمُتلفؿميفمواوزم ؼؿقصرمتصقر
ماٌعقارم مسـ ماالغزؼاح معـطؾؼ معـ ماألدؾقب مدرادة متعذلض ماظيت اظعؼؾات

ماًارجل؛موعـمػذهماٌؿقزات:م
مألغفمعؿقصرميفماظـص،ألصؾماٌـزاحمسـفميفمػذهماظـظرؼة؛مقةمحصرماضابؾم-6

 عؿغرلمالمتؿقؽؿمصقفمضقاسدماصذلاضقة.معؿفددموددماظـصقص،
ماظؿداوظل؛مم-1 مبؾمسؾكماظطابع ماألدؾقبمسؾكمعلؿقىماظؾغة مالمُؼقدد إذ

ماظؿصقرمسؾكماظظقاػرماألدؾقبقةممعلؿقىماظؽالم، حبقثمُؼرطزماالػؿؿامميفمػذا
م مباظؼقةاٌؤثرة مال مبـاءمم؛44باظػعؾ مذا مؼؽقن مأن ماظؾلاغل مظؾـؿقذج مؼؽػل صال
طؿامأنماإلجراءماألدؾقبلماحملؽؿممظُققدثماألثرماألدؾقبل،م-عـالم-ادؿعاريم

                                                                                                         
41Riffaterre, M. (1971), op.cit., p. 94. 
42Ibid., p. 150. 

مروعان43 م(6811) جاطقبلقن، ماظشعرؼة، ماظدارمضضاؼا معؾارك، محـقن، مو مربؿد ماظعؿري، مترعبة: ،
.13و 96. اظؾقضاء،مدارمتقبؼال،ماظطؾعةماألوظب،مص

مػقـرؼؿش44 م(6818)مبؾقت، ماألدؾقبقة، مو مربؿد،اظؾالشة ماظعؿري، مترعبة: معـشقراتمم، صاس،
 .31 .دراداتمدال،ماظطؾعةماألوظب،مص
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دققدثماألثرماألدؾقبلمماظقاضحميفمتـاضضفمععماظلقاقماٌؿقظدمسـف،م،اظؿلـني
 رؾعا.غػلفمباخؿالفماظزعانمواٌؽانمداخؾماظؾقؽةماظؾغقؼةماظقاحدةم

ذظؽمأّنمعػفقمماظلقاقمؼـلفؿمععماألثرمماظؼابؾقةمظؾؿطؾقؼمبشؽؾمآظل؛م-3
مغقسف. مطان معفؿا ماظػعؾمماألدؾقبل مضدرة مبؿػلرل ماظيتمتلؿح مػل ماٌروغة ػذه

مأدؾقبل مُبعد ماعؿالك مسؾك ماظقاحد ماظذيمم،اظؾلاغل ماٌقضع محبلب ماصؿؼاده أو
ماظلقاق، مإزاء متطؾقؼمعػفقمضبؿؾف مالمؼؿأّتكمسـد معا ماٌعقار،وػق ألنماٌعقارممم

 ؼػذلضموجقدماألثرميفمطؾمصعؾمأدؾقبل.
وضدمدفؾماظؾاحـقنميفمتعاعؾفؿمععمعػفقمماالغزؼاحماظذيمتؼّدممبفمرؼػاترلم

مذبؿقسةمعـماظؿقػظاتمغذطرمعـفا:م
إذمُؼالحظميفمػذاماظصددمسدمممتذبذبمعػفقمماظلقاقميفمغظرؼةمرؼػاترل،م-6

دضةماٌطؾقبةماظيتمُتػذلضميفمغظرؼةمتروممضدرتفمسؾكمهدؼدمعػفقمماظلقاقمباظ
الدقؿامعـمحقثماظؿػرضةمبنيماظلقاقماظصغرلممرصعماألدؾقبقةمإظبمعصافماظعؾقم،

45واظلقاقماظؽؾرل
م.

والمذؽمأنممحصرماالغزؼاحمصقؿامػقمشرلمعؿقضعمعـماظلؾلؾةماظؽالعقة.م-1
ماظؿقضعمػق طؿاممعؼقاسمغليبمطبؿؾػمعـمعؿؾؼلمآلخر،م-يفمحدمذاتفم-سدم

ثؿمأظقسمعـممصقؿعؿَّدمصـعماٌؼارعمشرلماٌؿقضعة.مؽـمظؾؽاتبمأنمؼؿالسبمبف،مي
"أنمؼؿـاولماإلغلانماظذلاطقبماٌؽررةم)وؼعينمػذاممطؿامؼؼقلمذؾـؾر:ماظقاجب،

ماظـظرؼةم ميف مأدؾقبقا مػاعة مأغفا مسؾك ماٌؿقضعة( مباظذلاطقب ماظػراغ عؾء
م.46"األدؾقبقة

قمم"االغؿظارماًائب"ماظذيمميؽـمتلفقؾماظـؼدمغػلفمصقؿامطبصمعػفم-3
ؼـؾينمسؾقفمعػفقمم"سدمماظؿقضع"؛مصؿـماظقاضحمأنمخقؾةماالغؿظارمالمميؽـمأنم

مظؾفؿقع، مباظـلؾة مأنماظؽاتبمضدمطبؿارمتؽقنمواحدة مأنمؼرضلممطؿا "بعؾؿف
مؼـؿظرن، مصقؿا مصقلاؼرػؿ ماظؼراء ماالغؿظارمماغؿظار مصبعؾ مأن مطبؿار عـؾؿا

47طبقب"
. 

                                                                                                         
 .31 .،مصغػلفرجعما45ٌ
،مترعبة:مجادماظرب،مربؿقد،معصر،ماظدارمسؾؿماظؾغةموماظدراداتماألدبقة(6819) ذؾقـؾر،مبرغد46

 .86 .اظػـّقةمظؾـشرموماظؿقزؼع،ماظطؾعةماألوظب،مص
6سدد9،مذبؾد،مذبؾةمصصقل"عـمضراءةماظـّشأةمإظبمضراءةماظّؿؼّؾؾ"،م(6819) اظقاد،محلني47

 .661 .ؼلؿدل،مصدم-أطؿقبر
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  واألماموةنظروة اخللػوة  2 .2 .ب

تشؽؾمغظرؼةمعقطاروصلؽلمتصقرامودطامبنيماظطرحماظذيمؼرىميفماالغزؼاحم
ميفماالدؿعؿالماظعادي، مأو ماظؾغة ماٌؿؿـؾميفمضقاسد ماٌعقار مسـ معامماسبراصا وػق

واظطرحماظذيمؼؿؿـؾماالغزؼاحمطاسبرافمؼـؾينمسؾكمموزلـاهمباٌعقارماًارجل،
م ماألدؾقبل ماإلجراء مخرق مسـ ماظـاذئ ماٌشؽؾِقـاظؿضاد م-طالػؿام-مظؾلقاق

موػقماظذيمتـاوظـاهمضؿـمعاماصطؾقـامسؾقفمباٌعقارماظداخؾل.مظؾـؿقذجماظؾلاغل،
ماظشعرؼة،م ماظؾغة معقرطاروصلؽل ماسؿؾار ميف مصؿؿؿـؾ ماظؿصقر مػذا مودطقة أعا
مؼؽقنم ماغزؼاحل،موأنماغزؼاحفا مذاتمرابع مظغة ماٌشققغة، ماظؾغة مبفا وؼؼصد

ماٌعقارؼ ماظؾغة ماالخؿالفمبنيماظؾغؿنيمالمضبدثممة،خبرقمضاغقن شرلمأنمػذا
بقـفؿامضطقعة،مذظؽمأنماالسبراصاتماظيتمتؿشؽؾمعـفاماظؾغةماظشعرؼةميفمغصم
ماظؾغةم مسؾك مإدؼارفا مخالل معـ مإال ماألدؾقبقة متؽؿلبماظلؿة موال متدلز مال عا

ماٌعقارؼة، مصاظؾغة ماظـص، مػذا مبـقة ميف مشلا ماٌشارطة مػذامماٌعقارؼة معـطؾؼ عـ
مظؾغةماظؿصقر ماٌؿعؿد ماىؿاظل ماالسبراف متعؽس ماظيت ماًؾػقة م"تشؽؾ ،

ماظؾغةماظشعرؼةمُعرتفـمبقجقدمػذهم مؼلؿحمبادؿـؿاجمأن(موجقد اظشعرؼة،م)مما
طؾـاءموصققىمػذاماظؽالممأنمعقطاروصلؽلمؼؿصقرماألدؾقبم .48اظؾغةماٌعقارؼة"

اظيتمتؾؿزممم"اظؾغةموػلماظؾغةماٌعقارؼة،معؤدَّسمسؾكممنطنيمعـماظؾغة:مأوالػؿا
ذبؿقسةمعـماظؼقاسدماظصقتقةمواظصرصقةمواظـققؼةماٌؿقاضعمسؾقفاماظيتمتلؿكدمم

وػلمتؿلؿمباالغضؾاطمواالظؿزاممواالدؿؼرارمظؿقؼقؼمػدفمميفماظؽؿابةمشرلماظػـقة،
ػلماظؾغةماظشعرؼةماظيتمتؿلؿمبغؾؾةماظطابعمواألخرىمم،49أدادلمػقماظؿقاصؾ"

مةمواظدالظقة.االغزؼاحلمسؾكمعؽقغاتفاماظذلطقؾق
يفمغظرممورشؿمعامؼؾدومعـمتؼابؾمبنيمػذؼـماظـؿطنيمعـماظؾغةمإالمأغفؿا،م

مأنمعقطاروصلؽل، ميف ماظؿؽاعؾ مػذا موؼظفر مػلممعؿؽاعالن. ماٌعقارؼة "اظؾغة
ماظؾغقؼةم مظؾؿؽقغات ماٌؿعؿد ماىؿاظل ماظؿقرؼػ مسؾقفا مؼـعؽس ماظيت اًؾػقة

مأو مأخرىم-ظؾعؿؾ، مظؼام-بعؾارة ماٌؿعؿد ماٌعقارؼةاالغؿفاك ماظؾغة يفمم؛50"غقن
ماظعؿؾم ميف ماظؾارزة ماظعـاصر معـ ماٌؽقَّغة ماألعاعقة ماظشعرؼة ماظؾغة متشؽؾ حني

                                                                                                         
 . 96.معرجعمدابؼ،مصماظؾغةماٌعقارؼةموماظؾغةماظشعرؼة،م،عقطاروصلؽل،مؼان48
.96 .اٌرجعمغػلف،مص49
 .91 اٌرجعمغػلف،مص.50
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ماظيت، ماًؾػقة مظقزقػة مبدلوزػا متدؼـ مواظيت ماظؼار،ماظػين، متـحممبطابعفا
ماظدلوز. مإعؽاغقة ماٌـزاحة ماظطرح،م،صاالغزؼاحمظؾعـاصر مػذا مخالل ػقممعـ

إالممالمؼلػرمسـمغػلفموالمتظفرمضقؿؿفمشرلمأغفماسبرافمسـماظؾغةماٌعقارؼة،
وعـمثؿممعـمخاللماغعؽادفمسؾكماظؾغةماٌعقارؼةماٌشؽؾةمًؾػقةماظعؿؾماظػين،

"تـشأمباظؿقدؼدمعـماظؿقترماظذيمؼؽقنممصإنمدؼـاعقةماألدؾقبمسـدمعقرطاصلؽل
51"بنيماظعـاصرماألعاعقةمواظعـاصرماًؾػقة

م.
تشؽقؾماالغزؼاحمسقاعؾمداخؾقةمتـؾعمعـمؼػفؿمعـمػذاماظطرحمأنماٌؿقؽؿميفم

ماظػينمذاتف، متؼارعمماألثر مسـ ماظذيمؼـشأ ماظؿضاد مإظب ميفمأبلطمصقرػا وتعقد
ممامؼؤديمإظبمبروزماظؾغةماظشعرؼةمماظؾغةماٌعقارؼةمععماظؾغةماظشعرؼةميفماظـص،
والمدبؿصمباظدلوزمإالماظقحداتمميفمذؽؾمغؿقءاتمسؾكمدطحماظؾغةماٌعقارؼة.

ميف مبؽاعؾفا،مايققؼة ماظشعرؼة مأصؾحمؼشؽؾماظؾغة ماظؾغة معـمػذه مبعضا م،ألن
معقطاروصلؽلم"آظقاتماظؼاغقنماظشعري"م،حبؽؿماالبؿذال أوم    ،آظقةمؼلؿقفا

البدمعـمظؽلمتؿضحمحرطقةمػذهماظـظرؼةمأطـرمموم"اظؼاغقنماىؿاظلماظؿؼؾقدي".
مرلمضار،اظؿأطقدمسؾكمأنمعػفقمماًؾػقةماظذيمتـعؽسمسؾقفمسـاصرماألعاعقةمش

ماٌؿداولمصقلب،م مبعـكمأنماًؾػقةمالمتؿشؽؾمعـماظؾغةماٌعقارؼةممبػفقعفا
مبؾموعـماظؼاغقنماىؿاظلماظؿؼؾقديماٌشارمإظقفمدؾػامأؼضا.

ماظؿصقر، أنمطؿامؼؼقلمعقطاروصلؽل:"ممؼصؾحمعـماٌؿؽـ،ماغطالضامعـمػذا
م،يفمسؿؾمبعقـفمأعاعقاموظقسمؼؽقنمسـصرمعامأعاعقاموصؼامظؼاغقنماظؾغةماٌعقارؼة،
واٌلؿـؿجمعـمذظؽمأنماالغزؼاحمم.52ألغفمؼؽقنمعقاصؼامععمآظقةماظؼاغقنماظشعري"

وأنماٌؽقغاتماظؾغقؼةمظؾعؿؾماظشعريمظقلتممالمؼؽقنمدائؿامسـماظؾغةماٌعقارؼة،
معـفامأصؾحمبػعمطؾفامعـزاحةموإنمبدتمطذظؽ، ؾماغؿؿائفمإظبمألنمسددامطؾرلا

م ماىؿاظقة ماظيتمتفقؿـممؼشؽؾمخؾػقةاظؿؼاظقد ماظؾارزة تعؽسماسبرافماظعـاصر
ماٌفقؿـةميفمسؿؾمعاممسؾكماألعاعقة، مؼػضلمإظبماظؼقلمبأنمرؾقعةماًؾػقة مما

ماألعاعقة؛ ماظعـاصر ماظؾغةممدبؿؾػمباخؿالفمضغط مسؾك ماًؾػقة مهقؾ صؿارة
وؼذلتبمسؾكمعامدؾؼمعـمموتارةمأخرىمسؾكمآظقةماظؼاغقنماظشعري.ماٌعقارؼة،

المؼؽقنمثابؿامثؾاتماألصؾماظذيمم،يفمػذهماياظةم،ارماالغزؼاحاظؽالممأنمععق
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مايدؼـة؛ ماظؼداعكمويفمبعضماالواػاتماألدؾقبقة ماالغزؼاحمسـد مؼؼاسمسؾقف
مغظره: موجفة ماظيتمغدرطفاممؼؼقلمعقطاروصلؽلمعقضقا مصاًؾػقة "وسؾكمػذا

ماظشعري، مظؾعـاصرمظؾعؿؾ موعؼاِوعة ماألعاعقة، مشرل مظؾؿؽقغات محاوؼة مبقصػفا
مواظؼاغقنمم،األعاعقة ماٌعقارؼة ماظؾغة مضاغقن مسؾك مضائؿة مأي معزدوجة، تؽقن

ماظؿؼؾقدي، مدائؿا،ماىؿاظل ماًؾػقؿنيمطاعـة مإحداػؿامموطؾؿا مدؿصؾح مثؿ وعـ
مربلقس؛ مبشؽؾ ماٌفقؿـة ماظؾغقؼةممػل مظؾعـاصر ماظؼقؼة مصذلاتماألعاعقة صػل

مؼ محني ميف ماٌفقؿـة، مػل ماٌعقارؼة ماظؾغة مضاغقن مخؾػقة ماظؼاغقنمتؽقن ؽقن
م.53"اظؿؼؾقديمػقماٌفقؿـميفمصذلاتماسؿدالماألعاعقة

ممتؿازم معقطاروصلؽل مسـد ماالغزؼاح مصؽرة مأن ماظشأن مػذا ميف ماظؼقل وخالصة
ماظطرح؛ ميف ماٌعقارممبازدواجقة مسؾك مهقؾ ماظؾقؿة ماظـظرؼة ماظـاحقة معـ صفل

ماٌعقارؼة، ماظؾغة ماظؿداوظقةمهقؾماًارجلمممـالميف ماظـاحقة معـ سؾكممظؽـفا
وحقثمماًؾػقةماٌـفزةميفماظـصمذاتماظطابعماٌؿػؿحماٌؿفاوزمٌػفقمماٌعقارؼة،

ماألعاعقة، ميف ماٌفقؿـة ماظؾارزة ماظعـاصر مإال ماالغزؼاح مؼطال ميفممال متدؼـ واظيت
ماىؿاظقةم ماظؿؼاظقد موطذا ماٌعقارؼة ماظؾغة معع ماظشعرؼة ماظؾغة متؼارع مإظب ممممبروزػا

مؼلؿقفامعقطاروصلؽل.مأومآظقةماظؼاغقنماظشعريمطؿا

 خامتة

أوميفماظؽالممم،اظؾغقيماٌعقاراٌؿؿِّؾةميفممأخرلامأّنمالماٌرجعّقةماظؾغقّؼة،مؼؾدو
ماظـصّقة، ماٌرجعّقة موال ماظصػر، ماظدرجة ميف ماظقاضع ماظلقاقمماظعادي ميف مممماٌؿؿِّؾة

ارماظذيمبؼادرتنيمسؾكمهدؼدماٌعقمأوميفماظؾغةماٌعقارؼةماٌراصؼةمظؾغةماظشعرّؼة،
مطاصقامذاصقا. مصؼدمتلؿؿقؾؽماظقاحدةمعـفؿا،مُؼؼاسميفمضقئفماألدؾقبمهدؼدا

متطؾقؼفام مصعقبة ميف ماظؽاعـة مربدودّؼؿفا متظفر محّؿك مإظقفا ـّ متطؿؽ متؽاد صال
وألجؾمذظؽمضدمؼصّحماظؼقلمبأّنماٌعقارمموهدؼدمعػفقممضارمظألدؾقبميفمضقئفا.

مامالمغؽادممنلؽمبفمحّؿكمؼػؾتمعـّا،مبعـكمأّغـميفمساملماألدؾقبمعػفقممصّرار،
معػف مػق مطؿا ممتاعا متعرؼػمطقػـ محّد ماألدؾقبمسؾك ممّماماظقم لاظػماظذطر،

موػق ماظداردني، مبعض مُؼلّؿكمم، B. Gray "شراي"مغبؾ مذلء مإغؽار إظب
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ماظؿطرف،م.54األدؾقب مػذا مسـ مموبعقدا ماالسذلافمباألدؾقب معـ بصػؿفمالبّد
مإغؽارػا، مإظب مدؾقؾ مال ماظقضائعمموبأّنمحؼقؼة مضقئف ميف مُتؼاس ماظذي اٌعقار
شرلمأّنمهدؼدهمبؽقػقةمسؾؿقةمدضقؼةمتصؿدمماألدؾقبقةمعطؾبمالمعـدوحةمسـف،

ظالخؿؾارمؼؾؼكماشلدفماألزلكمظؽّؾمعـمجعؾمػّؿفماظـّػاذمإظبمحؼقؼةماألدؾقبم
موادؿـطاقمطقاعـف.

 ادلراجع

م:عبةترم"،ؿماظؾغةعـاػجمسؾ"معـمطؿاب،ماألدؾقبماألدبل،م(6819)مذذلؼؾؽا،مجقزؼػ

م-أطؿقبرماظؼاػرة،ماشلقؽةماٌصرؼةماظعاعةمظؾؽؿاب،م،6/ع9م،مذبؾةمصصقل،معصطػكمعاػر

م دؼلؿدل.

م(6819)ماألدؾقبقة م، مصصقلجملغدوة ماظعربمّؾة ماظؾاحـني معـ مشبؾة ممبشارطة ذبّؾةم،

 .دؼلؿدلم-أطؿقبرماظؼاػرة،مم،6/ع9م،مصصقل

ماظّلالمم،اٌلدي موا ،(6811)مسؾد مظؾؽؿابم،تقغسم،ألدؾقباألدؾقبّقة ماظعربّقة ،ماظدار

 اظطؾعةماألوظب.

مواألدؾقبقة ،(6818)مػقـرؼؿشم،بؾقت ،مصاسم،ربؿدم،اظعؿريم:عبةترم،اظؾالشة

 ؾعةماألوظب.ط،ماظعـشقراتمدراداتمدال

اظدارم،م:اظقاظلمربّؿدمواظعؿريمربؿدعبةترم،بـقةماظؾغةماظّشرسّقةم،(6810)مجانم،طقػـ

 ؾعةماألوظب.طظ،مادارمتقبؼالم،اظؾقضاء

،مبرلوتم،ربؿدمسؾلم،:اظـفارؼقؼهم،اًصائص،م(1666)مأبقماظػؿحمسـؿانم،ابـمجـّل

 ،ماظطؾعةماألوظب.دارماظؽؿابماظعربل

،م16ددمس،م""ذعرؼةماالغزؼاحميفماظشعرماظؾقرؼينمايدؼثم،(6888)سؾدماظؼادرم،صقدوح
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 .دؼلؿدلم-أطؿقبرماظؼاػرة،

مربؿدم،وؼس مظالغزؼاح" ،(1666)مأغبد مععقار م"سبق ماألدبل، ماٌقضػ مذبّؾة اهادم،

م.عارسم-ؼـاؼر،مدعشؼم،399ددس،ماظؽّؿابماظعرب

ماألدبم،(6816) وارؼـم،وأودؿنيم،روغقفم،وؼؾقؽ ربلمم،اًطقبم:عبةترم،غظرّؼة

م،ماظطؾعةماظـاغقة.اٌؤدلةماظعربقةمظؾدراداتمواظـّشرم،برلوتم،اظدؼـ

مظقي،مجطاباغس ماإلغلاغقةم ،(6811)مان ماألدبلمواظعؾقم ماظـؼد م،صفدم،:مسؽامعبةتر،

 .اظطؾعةماألوظبم،دارماظػؽرم،دعشؼ
Mounin, G. (1971), Clefs pour la linguistique, Paris, Seghers, 2

ème
 éd. 

Riffaterre, M. (1971), Essais de stylistique structurale, Tr. Daniel Delas, éd . 

Flammarion, Paris. 

Guiraud, P. (1975), La stylistique, (que sais-je?), P.U.F, Paris, 8
ème

 éd. 

 


