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مدخل:
حٗض ًُ٢ت الاظىاؽ الاصبُت مً اإلاؿاثل الجضلُت في هٓغٍت الاصب اط ق٩لذ م٣ىلت
ً
ً
الاظىاؽ التي وعصث الُىا مً الٛغب الخباؾا واضخا في هٓغٍت الى٣ض الاصبي بٟٗل جضازل
الانُالخاث الؿاُٖت لخهيُ ٠الاصب بإق٩اله وٞىىهه واهىاٖه ٧اٞت ،وهى ما ظٗل الٗضًض
مً الباخشحن ؾىاء في الٛغب او في الىًَ الٗغبي ًٗ٣ىن في زلِ واضر مً هاخُت
اؾخسضام الترظمت الخغُٞت ل٩لمت الجيـ ولًغوعة مىيىٖت الخجىِـ ٣ٞض ٖ٣ضث في
وَىىا الٗغبي الٗضًض مً الىضواث واإلااجمغاث إلاىا٢كت خلخلت اق٩الُاث الخجىِـ وبُان
جل ٪اإلاٟاهُم بما ًخالءم م٘ هٓغٍاث الى٣ض الاصبي اإلاٗانغة ،اط اُ٢مذ ٖضة مهغظاهاث بهظا
السهىم ومجها الضوعة  30للمهغظان الىَجي للكٗغ اإلاٛغبي بكٟكاون وهضوة ه٣ضًت في
مدىع (الكٗغ اإلاٛغبي وؾاا ٫ألاظىاؽ) واُ٢م ٖلى هامل مٗغى الكاع٢ت الضولي لل٨خاب
ُ
هضوة بٗىىان (جماهي ألاظىاؽ ألاصبُت) التي ؤُ٢مذ يمً ٗٞالُاث البرهامج الش٣افي للضوعة
الغابٗت والشالزحن ٖام  2015وا٢امذ ٧لُت آلاصاب والٗلىم ؤلاوؿاهُت بالخٗاون م٘ اجداص
ال٨خاب الٗغب هضوة جضازل ألاظىاؽ في ألاصب الٗغبي الؿىعي اإلاٗانغ .وفي ٖام
2010ويمً ٗٞالُاث مهغظان الكٗغ الؿىعي الشاوي في الخؿ٨ت ٖ٣ضث لجىت الضعاؾاث
ألاصبُت واللٛىٍت باإلاجلـ ألاٖلى للش٣اٞت بال٣اهغة هضوة بٗىىان (جضازل ألاظىاؽ ألاصبُت
ً
اإلاؿغواًت همىطظا) و٦ظل ٪اإلااجمغ الٗلمي لجاثؼة الُُب الهضً٣ي الضوعة السامؿت ٖام
2014خمل ٖىىان (جضازل ألاظىاؽ ألاصبُت ..الكٗغ والؿغص مشاال) وٚحرها مً اإلاهغظاهاث
واإلااجمغاث السانت بمىيىٕ ججىِـ الاصب واق٩الُاجه.وفي م٣ضمت الضعاؾت البض الاقاعة
الى ان ٖىاوًٍ الٗضًض مً اإلاالٟاث الٗغبُت واإلاترظمت ٢ض وٗ٢ذ بهظا السلِ ٞمجهم مً
اقاع الى مىيىٖت الاظىاؽ بـ الانىا ٝاو الاهىإ ومجهم مً اَلٖ ٤لحها انُالح الاظىاؽ
اط ٌؿخسضم " الى٣ض الٛغبي ٧لمت الىىٕ او الجيـ ٦مهُلر ًمحز الاٖما ٫الاصبُت ٖلى
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اؾاؽ اهخماء ٧ل مجها الى ٞهُلت مُٗىت ٌكتر ٥اٞغاصها في زهاثو ق٩لُت ٖامت"( )1لظل٪
بٟٗل هظا الخالخم بضاللت الانُالح ازظ الىا٢ض الٗغبي بالخدضًض ًظهب الى زلِ الاظىاؽ
ً
باالهىإ واخُاها حؿمُت الاهىإ باألظىاؽ وباث اَال ١الانُالح ظؼاٞا ٖلى مٗاوي الازاع
الاصبُت للىهىم الابضاُٖت بما ًىلض الٛمىى لضي مخل٣ي جل ٪الاظىاؽ و٢ض اولذ
ً
اإلاىؾىٖت البرًُاهُت اهخماما لهظا اإلاهُلر خاؾمت امغه بخٗغٍٟه بمٟغصة الجيـ اط جغي
اإلاىؾىٖت بان "الجيـ الاصبي هىٕ مً الاٖما ٫الاصبُت التي ٌكتر ٥بًٗها م٘ بٌٗ
()2

باإلاىيىٖاث والاؾالُب والاق٩ا ٫والاٚغاى اإلادكابهت"

وطهب بٌٗ اإلاىٓغًٍ الى وظهت هٓغ هخبىاها وهي ان ٖال٢ت "الجيـ بالىىٕ هي ٖال٢ت
ال٨لي بالجؼجي"(٦ )3ما ان مُجان الغوٍلي وؾٗض الباػعي في صلُل الىا٢ض الاصبي طهبا الى
ال٣ى ٫باالنُالخحن مٗا الىىٕ والجيـ(٦ )4ما اعي بان الجيـ هى اٖم مً الىىٕ بهىعة
واضخت بدُض ًمحز الجيـ جٟغٖاجه الهىإ مسخلٟت ،وهى ما ًدهل للمؿغخُت والكٗغ
والغواًت وٚحرها مً الاظىاؽ والتي ؾحرص جٟهُلها في ال٨خاب.وهى ما ا٦ضه الىا٢ض الٗغبي
اإلاهخم بً٣اًا الخجىِـ الاصبي ٖبض اإلال ٪مغجاى خُىما طهب الى ان الجيـ ًسخلًٖ ٠
"الىىٕ الن الجيـ ً٩ىن قامال هٟؿه قمىال مُل٣ا اما الىىٕ ٩ُٞىن قامال لجؼء مً
الجيـ ٞالكٗغ ظيـ ول ً٨الاعظىػة هىٕ مشلها مشل اإلاىٓىمت الخٗلُمُت و٢هُضة الهجاء"
ً
ً
( )5ومدمض مىضوع اؾخسضم ٧لمت  ًٞاًًا اؾدىاصا الى اإلاهُلر الاه٩لحزي (  )ganreوالي
) )1د.ابراهٌم حمادة" ،االنواع االدبٌة" ،مجلة افكار( ،االردن) ،عدد  69لسنة  ،1984ص.88
(1)the new eneyalopedia eritannica,edition u.s.a 1986 vol.7 p398.
))3م.روزلتان وب ٌودٌن ،الموسوعة الفلسفٌة ،ترجمة :سمٌر كرم ،ط( ،5بٌروت:دار الطلٌعة،)1985 ،
ص.552
)ٌ(4نظر:مٌجان الروٌلً ،سعٌد البازعً ،دلٌل الناقد االدبً ،ط( ،3المغرب:المركز الثقافً العرب،)2002 ،
ص.150
)(5عبد الملك مرتاض" ،التكامل االدبً بٌن االجناس فً االدب العربً" ،مجلة المنهل( ،الرٌاض) ،عدد
 480لسنة  ،1990ص.106
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ًترظم الاظىاؽ او الجيـ ومدمض مىضوع في ٦خابه الاصب وٞىىهه ًخدضر ًٖ الاظىاؽ
وٍظ٦غها في مخىن جدلُله بمٟغصة الاظىاؽ ٖ٨ـ ٖىىان ال٨خاب ،وٍغي ان طهابه إلاٟغصة
ً
الٟىىن ألزباث جضازل الاصب م٘ الٟىىن الازغي واعي ان هظا لِـ ناثبا مً هاخُت
الٗىىهت،وهى ما سجلخه والخٓخه ٖىض اٚلب الظًً انُلخىا ٖلى الجيـ بالىىٕ او
الهى ٠او الازغ او ال ًٟاو الك٩ل باجهم ًظهبىا صازل مخىجهم الى٣ضًت مً خُض ٌكٗغون
او ال ٌكٗغون الى مٟغصة الجيـ وهظا جىا٦ ٌ٢بحر اعب ٪الٗملُت الى٣ضًت وصازل بحن
ً
ً
الاظىاؽ والاهىإ وق٩ل زلُا واضخا في اإلاٟاهُم الى٣ضًت التي جىاولذ بالى٣ض والخدلُل
الاظىاؽ الاصبُت ٖلى مضي ؾىىاث َىٍلت ل ً٨بطا ٖضها بلى ظظوع اإلاؿإلت في ؤوعوبا لىظضها
ؤن "ال٩لماث (ظيـ ،هىٕ) جمشل مهُلخاث ياعبت في الخاعٍش ،ل ً٨الظي حهمىا طل٪
الخدى ٫الُاعت ٖلى هظه اإلاهُلخاث ٖبر الؼمً ،وٞاٖلُتها في الىهىم ،والىٓغ بلحها
بىنٟها مٗاًحر للخهيُ٠؛ ٟٞي ٞغوؿا هجض ٧لمت ( )Genreلخٗجي الجيـ ،زم اهخ٣لذ ٖلى
ؤلاهجلحزًت م٘ وظىص ٧لمت ؤزغي ( )Kindو٧اهذ حكحر بلى الىىٕ والهى ،٠وفي الى٢ذ هٟؿه
٧اهذ جىظض ٧لمت ؤزغي ل٨جها لم ج ً٨قاجٗت بما ُٞه الٟ٨اًت لدكحر بلى ظيـ بُٗىه ،وهي
٧لمت ( )6(")Typeومً الى٣اص الٗغب الظًً اؾخسضمىا مهُلر (الجيـ) مدمض ٚىُمي
هال ٫ومجضي وهبت وٖبض الٗؼٍؼ قبُل وزلضون الكمٗت .ومجهم مً و ٘٢بالسلِ وؾمى
الانىا ٝباألظىاؽ وهظا ما و ٘٢به بالخدضًض الىا٢ض الؿٗىصي ٖبض الىبي انُُ ٠في
ً
ً
صعاؾاجه ًٖ الاظىاؽ .ولٗل ال٣امىؽ الٗغبي ٧ان ياعبا ومخجظعا في اؾخسضام اإلاهُلر
مىظ ال٣ضم ٣ٞض ظاء مهُلر الجيـ ٖلى لؿان الجاخٔ في ٦خابه الكهحر (الخُىان) وَٗض
او ٫مً ا٢ترح ل ٟٔالجيـ خُىما ٢ا " ٫اهما الكٗغ نىاٖت ويغب مً اليسج وظيـ مً
الخهىٍغ"( )7وًٖ مٟهىم الجيـ الاصبي ٣ٞض وٗ٢ىا ٖلى الٗضًض مً الخىٓحراث خى ٫مٟهىم
) )6د.عبد الرحٌم مراشدة " ،األجناس األدبٌة وتجلٌات التحول والتغٌٌر" ،مجلة بونة( ،الجزائر) ،العدد18
كانون االول  ،2012ص.40
)(7الجاحظ ،الحٌوان ،تحقٌق وشرح:عبد السالم محمد هارون( ،بٌروت:دار الجٌل ،)1988 ،ص.132
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وماهُت الجيـ الاصبي ولٗل او ٫هُ٣ت ًم ً٨ان وسجلها هى الدكابه ال٨بحر في جىاو٫
الً٣اًا اإلاٟاهُمُت السانت بمىيىٖت الخجىِـ الى خض ونى ٫الدكابه الى وسخ ال٨الم ما
بحن ه٣اص ٖضة مً مسخل ٠البلضان الٗغبُت مما خضا بىا ان هتر ٥الٗضًض مً اإلاهاصع
وه٨خٟي باالَالٕ ٖلحها وٖضم الى٣ل اإلاباقغ مجها واخخ ٟٔبالٗضًض مً اإلاهاصع السانت
باإلاىيىٕ والتي لم وؿخسضمها زكُت اَالت ال٨خاب وجغهله٦ .ما ان زمت مً ًغي ان الجيـ
الاصبي "انُالح ٖملي ٌؿخسضم في جهيُ ٠اق٩ا ٫السُاب وهى ًخىؾِ بحن الاصب والازاع
الاصبُت"( )8بِىما ًغاه ظمُل خمضاوي باهه "ماؾؿت جىٓحرًت زابخت حؿهغ ٖلى يبِ الىو او
السُاب"(ٞ )9اللٛت التي جدك٩ل مجها الىهىم الاصبُت ال حؿخمض ظمالُاتها مً جغاُ٦بها
الهىجُت واللٛىٍت بل في اهًىائها يمً ظيـ اصبي ما ،بدُض جدك٩ل ٖلى و ٤ٞمىٓىع
ظضًض ٌؿعى مً زاللها مبضٕ الجيـ (الىهىم) جإَحر هظا الجيـ بلٛت جمشل عؾالت
اإلابضٕ للمخل٣ي ُٗٞمل اإلاخل٣ي ٖلى جإهُ ٤هظه اللٛت بإبهى خلت لخد ٤٣الٛاًت ال٨ٟغٍت
والجمالُت لىهه .اط ان اللٛت ال جسغط م٩امجها الجمالُت الا ٖبر الىؾُِ الاظىاسخي الظي
جدك٩ل به "ٞالجيـ الاصبي هى بمشابت ٖ٣ض هصخي او اجٟا ١زُابي بحن اإلاغؾل واإلاغؾل الُه
ً
او بحن ال٩اجب اإلابضٕ واإلاخل٣ي اإلاٟترى"(٦ )10ما ان مٟهىم الجيـ الاصبي ًغجبِ اعجباَا
وزُ٣ا بيكاٍ "هٓغي جدلُلي ٖماصه جبىٍب الىهىم الٟغصًت وججمُٗها في اظىاؽ مدضصة
ً
بىاء ٖلى الؿماث اإلامحزة لها واهُال٢ا مً مهاصعة اولُت ج٣غ بان الاصب لِـ ع٧اما مً
الىهىم اإلاٟغصة بل مجمىٕ ما بُجها مً ٖال٢اث"

()11

)(8لطٌف زٌتونً ،معجم مصطلحات نقد الرواٌة ،ط( ،1بٌروت:مكتبة االداب ،)2002 ،ص.67
)(9د.جمٌل حمداوي ،نظرٌة االجناس االدبٌة ( ،المغرب :دار افرٌقٌا الشرق ،)2015 ،ص.7
) )10المصدر نفسه ،ص.24
))11محمد القاضً ومحمد خبو واحمد السماوي واخرون ،معجم السردٌات ،ط( ،1لبنان:دار الفارابً،
 ،)2010ص.130
تداخل االجناس االدبية واثرها الجمالي في النص المسرحي العربي


01

ان الىٓغٍاث الخجىِؿُت وبسانت م٘ ماؾؿها الاو ٫اعؾُى َالِـ ٢ض ظاءث ُٞما
بٗض الازاع الاصبُت اط ان اعؾُى اؾـ ججىِؿاجه ٖلى اؾاؽ ما اَل٘ ٖلُه مً الىهىم
الُىهاهُت ال٣ضًمت ٨ٟٞغة الخجىِـ خخما وبال ه٣اف ٧اهذ " الخ٣ت لىظىص الاصب واهدكاعه
الجها ببؿاَت ٨ٞغة ه٣ضًت ٢امذ ٖلى جإمل ق٩ل الاصب والبدض في هىٍخه الاظىاؾُت مً
زاعط مىٓىمت الاصب"( )12و٢ض ازخل ٠اًًا في مؿالت مغظُٗت اوسخاب انُالح الجيـ
الى الاصاب والٟىىن اط ان انُالح الجيـ هى بُىلىجي بدذ ًمذ للٗلىم الُبُُٗت بهلت
وال ًمذ لالصاب باي نلت اط ًغي باخشىن ان حؿمُت الاظىاؽ الاصبُت جاجذ مً الىا٢ض
ً
واإلا٨ٟغ الٟغوسخي ٞغصًىاهض بغوهخحر الظي "اوحى مخازغا بىٓغٍاث صاعون بان الٟىىن الاصبُت او
()13

لى٣ل الاظىاؽ ٢ابلت لليكىء والاعج٣اء والاػصهاع والٟىاء جماما ٧األظىاؽ الخُىاهُت"
ً
وؾيخُغ ١الخ٣ا للىٓغٍت البُىلىظُت التي َغخها بغوهخحر والتى ًغي ٞحها بان الاظىاؽ
الاصبُت حكبه الاظىاؽ الخُىاهُت مً خُض الىمى والاعج٣اء واإلاىث ،و٦ما ان الاظىاؽ
الاصبُت التي جىمِ الازاع الاصبُت ٧اهذ ٢ض مغث بمغاخل ٖضة ٖبرث ًٖ حٛاًغاث ٖضة في
الىٓغ لالظىاؽ وٖال٢تها بالىهىم الابضاُٖت للمالٟحن ُٞما ٚاًغث الغئي في جىظهاث
اإلاظاهب الى٣ضًت في الاصب ٖبر الخاعٍش مما ظٗل ٦ظل ٪الىٓغة لالظىاؽ جسخل ٠مً مظهب
ً
الى ازغ ٖلى و ٤ٞعئي مىٓغوا جل ٪اإلاظاهب والخُاعاث الاصبُت التي ْهغث بضءا م٘ هٓغٍاث
الاصب وٍم ً٨ال٣ى ٫بان هٓغٍت الاظىاؽ الاصبُت مغث بشالر مغاخل "اإلاغخلت ال٨الؾُُ٨ت
التي نىٟذ الٟىىن الى اهىإ ٦بري ونٛغي ال جخالقى وال جخضازل ٧ل هىٕ له نٟاجه
وزهاثهه التي ًخمحز بها واصواجه ومىاصه التي ًبجى بىؾاَتها ٖاإلاه الاصبي او مخىه واإلاغخلت
الغوماوؿُت وما اٖ٣بها مً مضاعؽ والتي خاولذ في مٗٓمها ان جخجاوػ الىٓغة الاولى الى
الىىٕ مً الخضازل او الدكاب ٪في خضوص اإلاىيىٖاث واإلاهاصع واإلاىاص السام صون الاصواث او
)(12د.فاضل عبود التمٌمً ،جذور نظرٌة االجناس االدبٌة فً النقد العربً القدٌم ،ط( ،1تونس:دار الفكر
للنشر ،)2014 ،ص.110
)(13رٌمون طحان ،االدب المقارن واالدب العام ،ط( ،1بٌروت:دار الكتاب اللبنانً ،)1972 ،ص.66
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الىؾاثل واإلاغخلت الخضًشت التي ع ٌٞمٗٓم اصخابها هٓغٍت الاظىاؽ ظملت وجٟهُال
َاعخحن وظهت هٓغ ظضًضة جخجاوػ الاظىاؽ اإلاىٟهلت الى اإلاخىن اإلاخهلت التي ال جيخمي الا الى
ظيـ الاصب"( )14وجخهل اإلاغخلت ال٨الؾُُ٨ت باألصب الُىهاوي ال٣ضًم ومغخلت ال٨الؾُُ٨ت
الجضًضة ،وبضء الخسلو مً هظه اإلاغخلت م٘ زباث هٓغٍاث الغوماوؿُت ٖلى الؿاخت
الاصبُت والٟىُت وقُىٕ جىٓحراتهم الٗابغة للخهيُ ٠والؿاُٖت لسلِ الٟىىن والخسلو مً
ال٣ىاهحن والخُٗ٣ضاث ال٨الؾُُ٨ت التي اعؾِذ ٖلى ًض او ٫مىٓغ ل٣ىاهحن الاصب في الخاعٍش
الاصبي الا وهى اعؾُى في ٦خابه  ًٞالكٗغ ،والتي خُمذ م٘ ٢ضوم الىٓغٍاث الخضازىٍت وما
بٗض الخضازت والتي هي الازغي الخدمذ م٘ الخىظه الغوماوسخي في السسغٍت مً ال٣ىاهحن
الؿاُٖت لكُإ مبضؤ الى٣اء ،اط ان الىٓغة الخضازىٍت إلاىيىٖت الاظىاؽ ٢ض حٛحرث بما
ًدُم زبىتها وهظا ما ظٗل عٍيُه وٍل ٪واوؾتن واعًٍ ًُٟضان بان هٓغٍت الاظىاؽ الخضًشت
هي ونُٟت ب٩ل ويىح وال جدضص ٖضصا مم٨ىا مً الاظىاؽ وال جىحي ب٣ىاٖض مُٗىت
وجٟترى ام٩ان اإلاؼط بحن الاهىإ إلهخاط هىٕ ظضًض والاٖخماص ٖلى اؾاؽ الكمى ٫بضال مً
الى٣اء

()15

والن البالٚت ٧اهذ هخاط ال٨الؾُُ٨ت مما ازاع الغوماهدُُ٨حن في مؿالت ازترا١

خضوص الاظىاؽ الاصبُت والاؾالُب اإلاخمشلت لها خُض زاعث الغوماهدُُ٨ت يض البالٚت
الك٩لُت لل٨الؾُُ٨ت ٖبر مؼط الاؾالُب والخمغص ٖلى ال٨الم البلُ ٜالٟسم وختى ًُ٢ت
الٟهل بحن الكٗغ وبٌٗ الاظىاؽ الىثرًت ًٖ َغٍٖ ٤امل الاً٣إ ٞهظا الامغ مغصوص ٧ىن
الاً٣إ ًخىاظض في اخاًحن ٦شحرة بحن الاظىاؽ الىثرًت وهي السهُهت التي خاو ٫البٌٗ
ازاعتها في مؿالت الى٣اء الاظىاسخي والخٟاّ ٖلى الجؿىع ما بحن الاظىاؽ الاصبُت والتي لم
جهمض امام مض ما بٗض الخضازت التي ؾٗذ الهٟخاح الاظىاؽ وجىانلها وحٗاٌكها الؿلمي م٘

) )14د.نعٌم الٌافً" ،نظرٌة االجناس االدبٌة وتقنٌات القصة القصٌرة المعاصرة فً سورٌة" ،مجلة الموقف
االدبً( ،دمشق) ،العدد 290حزٌران ،1995 ،ص.15
)ٌ(15نظر ،:رٌنٌه وٌلك ،اوستن وارن ،نظرٌة االدب ،ترجمة:عادل سالمة( ،الرٌاض:دار المرٌخ للنشر،
 ،)1991ص.308
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بًٗها البٌٗ ٖلى و ٤ٞالُاث الخىام والىو اإلاٟخىح والخًمحن وٚحرها والتي ؾُإحي
ً
ً
ط٦غها جٟهُال الخ٣ا ،ولٗل اخض اهم الاهخ٣اصاث التي وظهذ الى الىٓغٍت ال٨الؾُُ٨ت
ً
وهٓغٍت الى٣اء الاظىاسخي هى ان هٓغٍت الاظىاؽ الىُ٣ت ؾٗذ الى اب٣اء اإلاخل٣ي مؿتهل٩ا
ً
ؾلبُا ٚحر ٢اصع ٖلى ج٣بل الخٛحراث في ال٣ىالب الاظىاؾُت وهي بهظا حؿعى إلب٣اثه يمً
صاثغة الخضوص الاظىاؾُت الشابخت

()16

و٢ض ٖمضث ال٨الؾُُ٨ت ٖلى جغؾُم الخضوص بحن

الاظىاؽ ٞهي ال ج٣بل اي "جٟاٖل بحن الكٗغ والؿغص ولظل ٪يبُذ ل٩ل ظيـ هىٍخه
()17

الابضاُٖت وخالذ صون الخ٣اء الاظىاؽ"

وبال قً ٪م ً٨ال٣ى ٫ان الُٟلؿى ٝالُىهاوي

اٞالَىن او ٫مً ظيـ الاصاب في ٦خابه الكهحر الجمهىعٍت خُض نى ٠الكٗغ الى زالزت
الؿغصي السالو واإلادا٧اة او الٗغى واإلاكترٞ ٥غبِ "الؿغصي السالو ب٣هاثض الخمجُض
التي ًاصحها الكاٖغ بىٟؿه وزو اإلادا٧اة او الٗغى بال٩ىمُضًا او التراظُضًا اللخحن جاصًان
بإنىاث الصسهُاث وخضص اإلاكتر ٥باإلالخمت لخضازل نىث الكاٖغ ٞحها م٘ ا٢ىا٫
الصسهُاث"

()18

م٘ هظا ٩ٞان ًىٓغ لؤلصباء هٓغة ا٢هاثُت ٞهى َغصهم مً ظمهىعٍخه

الجهم بُٗضون ًٖ الخ٣ُ٣ت ٦ما ًغي اٞالَىن ،وٖض الاؾاَحر والكٗغ واإلاالخم حؿمم ٖ٣ى٫
الاَٟا ٫في عواًتها ولظل ٪اٖلً ان ظمهىعٍخه زالُت مً ٦خاب هظه الاظىاؽ .وبٗض
اٞالَىن ظاء اعؾُى في ٦خابه  ًٞالكٗغ وج٣ؿُمه الشالسي الكهحر ،اط ان الاظىاؽ التي
اقاع لها اعؾُى او التي ٖغٞذ ٢ضًما واٖجي هىا الٛىاجي واإلالخمي والضعامي ٖغٞذ اجها
الاظىاؽ الاؾاؾُت باالصب الجها ٧اهذ الاظىاؽ السانت باالصب الُىهاوي ال٣ضًم آهظا٥
والظي خلله اعؾُى في ٦خابه  ًٞالكٗغ واٖخمض ٖلُه ٧ل اإلاىٓغًٍ ٖلى امخضاص ال٣غون

()19

)ٌ(16نظر:رشٌد ٌحٌاوي ،مقدمة فً نظرٌات االنواع االدبٌة ،ط( ،1المغرب :دار افرٌقٌا للشرق،)1991 ،
ص.20
) )17احمد الجوة ،تداخل االنواع االدبٌة ،مجلد  ،1ط( ،1االردن  :عالم الكتب الحدٌث ،)2009 ،ص.58
)(18محمد القاضً ومحمد خبو واحمد السماوي واخرون ،مصدر سابق ،ص.130
)ٌ(19نظر:سهام جبار هاشم ،تجنٌس االدب فً النقد العربً الحدٌث ،رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ،باشراف
الدكتور حسن البٌاتً( ،جامعة المستنصرٌة:كلٌة االداب ،قسم اللغة العربٌة ،)1997 ،ص.129
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وزمت ؾاا ٫خحر الٗضًض مً الى٣اص وهى ا٢هاء اعؾُى لٗضة اظىاؽ اصبُت في ٦خابه ًٞ
الكٗغ والاظابت ٖلى هظا الؿاا ٫ج٨مً في جدُ٣ب الاظىاؽ التي جىاولها اعؾُى في ًٞ
الكٗغ وهي ان جل ٪الاظىاؽ ٧اهذ زانت بالؼمً الظي ؾب ٤اعؾُى وبالخالي ٧اهذ جىٓحراجه
مغخلت اٖ٣بذ جل ٪الازاع والىهىم الابضاُٖت وجل ٪الاظىاؽ مشلذ خ٣بت مُٗىت بظاتها في
طل ٪الى٢ذ ومً الاجخا ٝالب٣اء ٖلحها والخمؿ ٪بخ٣ؿُمها وٖضم الاٖترا ٝباألظىاؽ التي
ولضث بٗض ٦خاب  ًٞالكٗغ.اما التزمذ لضي مً ظاء بٗض اعؾُى بمؿالت الخُٗ٣ض لخل٪
ال٣ىاٖض الهه ٧ان الخ٨ٟحر الاصبي زال ٫الٗهغ ال٨الؾُ٩ي اإلاخٗل ٤بمىيىٖت الاظىاؽ ٌٗض
الٗمل ؾِئا اطا " لم ًً ً٨مخشل امخشاال ٧اُٞا ل٣ىاٖض الجيـ الاصبي( )....ول٣ض ٧ان ظضو٫
الاظىاؽ الاصبُت ٌؿب ٤الابضإ الاصبي بضال مً ان ًدبٗه"( )20و٢ض اججه الٗهغ ال٨الؾُ٩ي
زال ٫ال٣غن الؿاب٘ ٖكغ والشامً ٖكغ الى الخ٣ىحن في الاصب اي الى " الى٣ض الٟجي الٗلمي
ً
مخسظا مً الاصاب ال٣ضًمت اإلاشا ٫الظي ًدخظي ٩ٞاهذ مهمت الىا٢ض ان ًً٘ ٢ىاٖض
إلاسخل ٠الاظىاؽ الاصبُت وان ًضٖى ال٨خاب للؿحر ٖلحها وان ًد٨م ٖلى ُ٢مت اهخاظهم بمبلٜ
()21

ول ً٨الخ٣ُ٣ت الاصبُت ازبدذ ٖبر الٗهىع ان الجيـ الاصبي لِـ

اجباٖهم ال٣ىاٖض"
ً
مُٗى زابخا وان الابضإ ًهبذ هى مدىع الٗال٢ت التزاوظُت بحن الاظىاؽ الاصبُت اط جغ٦ذ
ً
ً
الخٛحراث ال٨ٟغٍت والاظخماُٖت ٖلى مؿخىي اإلاجخمٗاث والبلضان جازحرا واضخا ٖلى مؿخىي
نُاٚت وحك٩ل الاظىاؽ الاصبُت ُٞما بٗضٞ ،الخضًض ًٖ الجيـ ألاصبي ال ًمٖ" ً٨ؼله
ًٖ اإلاىخج ال٨ٟغي ؤلاوؿاوي ،بل هى مً ؤهم مىخجاث هظا ال٨ٟغ ،وهى الخضازل في بهخاط
()22

اإلاٟهىماث ،والظي ًازغ وٍخإزغ في ؾحروعة الخدى ٫والخضازل والخٛحر"

وم٘ الخضازالث

اإلاٟاهُمُت في الخُاة وقُىٕ هظه الخضازالث ٖلى مؿخىي ٧ل الخٟانُل الخُاجُت انبذ
))20تزفٌتان تودروف ،شعرٌة النثر ،ترجمة:عدنان محمود محمد( ،دمشق:الهٌئة العامة السورٌة للكتاب،
 ،)2011ص.7
) )21محمد غنٌمً هالل ،االدب المقارن( ،ألقاهرة:دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزٌع،)2004 ،
ص.29
) (22د.عبد الرحٌم مراشدة ،مصدر سابق ،ص.20
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ً
ً
وظىص ظيـ ؤصبي "ه٣ي جماما ٌٗض يغبا مً السُا ٫واإلاؿخدُلٞ ،ال وظىص لىو ،مهما
ً
ً
ً
جًاء ٫ؤو ازتز٢ ،٫اثما بظاجه صون امخهانه لغواٞض مً ٚحره ،لٛت ومًمىها ،وبك٩ل
نغٍذ ؤو زٟي"( )23وطل ٪الن زمت اق٩الُت ٦بحرة حٗغيذ لها هٓغٍت الخجىِـ ال٨الؾُُ٨ت
وهي ْهىع اظىاؽ اصبُت ظضًضة ٖهُت ٖلى الخجىِـ الاعؾُي والاٞالَىوي الجها ال جيخمي
بك٩ل ٢اَ٘ الى اي مً الاظىاؽ الاصبُت التي اقاع لها اعؾُى او اٞالَىنٞ ،االظىاؽ
الاصبُت "ٚحر زابخت في خغ٦ت صاثبت جخٛحر في اٖخباعاتها الٟىُت مً ٖهغ الى ٖهغ ومً مظهب
اصبي الى مظهب اصبي ازغ"

()24

وم٘ مىظت الخُٛحر هظه وبضاًت اهُال ١ج٨ٟحر مٛاًغ

للمجخمٗاث بك٩ل مسخل ًٖ ٠اإلاجخمٗاث التي ٖانغتها الاصاب ال٨الؾُُ٨ت اط بضؤث
الاظىاؽ ال٣ضًمت ج٣ٟض مىيىٖاتها،الىبالء ،الالهت،الاؾُىعة ،وبضاث جٓهغ َب٣اث ظضًضة
ومجها الُب٣ت البرظىاػٍت التي ْهغث يض الاُ٢اُٖت ٞاضخذ ألاظىاؽ ألاصبُت جخمغؤي
بًٗها في بٌٗ باالؾدىاص الى الخضازالث الاظخماُٖت ٖلى مؿخىي الاهٓمت واإلاجخمٗاث
والا٩ٞاع والٗىإلات و٧ل اإلاٟانل التي بضؤث م٘ الغئٍت اإلاٗانغة جىخى الى الخضازالث.وهى ما
ً
٧ان مىظىصا ختى في الىٓغٍت ال٨الؾُُ٨ت التي ٧ان لها اًًا "جمُحزها الاظخماعي لالظىاؽ
الاصبُت ٞاإلالخمت واإلاإؾاة جدىاوالن اإلاىيىٖاث اإلاخٗل٣ت باإلالى ٥والىبالء وجدىاو ٫ال٩ىمُضًا
جل ٪التي جخٗل ٤بالُب٣ت الىؾُى اهل اإلاضًىت والبىعظىاػٍت والاصب الؿازغ والهؼلي
للٗامت"

()25

وٖلى و ٤ٞهظه الغئٍت ٢ض اهخ٣ل الجيـ الاصبي مً مغخلت الهٟاء والى٣اء

الاظىاؽ م٘ الىٓغٍت ال٨الؾُُ٨ت الُىهاهُت الى مغخلت وخضة والخ٣اء الاظىاؽ الاصبُت م٘
الغوماوؿُت ٞاإلاظهب الغوماوسخي "ًستر ١هٓام الىخضاث الشالر التي ظاء بها (ؤعؾُى)،
ٞـ(ق٨ؿبحر) ال ً٣خهغ ٖلى خ٩اًت واخضة وال ٖلى ٢هت ًخم حؿلُِ الًىء ٖلحها ،و٦ظل٪
))23المصدر نفسه ،ص.20
) )24وفاء ٌوسف ابراهٌم زبادي ،االجناس االدبٌة فً كتاب الساق على الساق فً ماهو الفارٌاق الحمد
فارس الشدٌاق ،رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ،باشراف الدكتور عادل ابو عمشة( ،نابلس ،جامعة الوطنٌة،
كلٌة الدراسات العلٌا ،قسم اللغة العربٌة وادابها  ،)2009ص.53
) )25رٌنٌه وٌلك ،اوستن وارن ،مصدر سابق ،ص.325
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ً
ًجم٘ بلى الٗ٣ضة ألاؾاؾُت في الىو اإلاؿغحي الىاخض ٖ٣ضا زاهىٍت ،و٦ظل ٪ال ٌٗترٝ
بىخضحي اإلا٩ان والؼمان في الىو اإلاؿغحيٟٞ ،ي مإؾاة (ُُٖل) ًبضؤ الٟهل ألاو ٫وم٩ان
الخضر اإلاؿغحي ُٞه هى البىضُ٢ت ،زم ًخم اهخ٣ا ٫الخضر بلى ظؼٍغة ٢برم في البدغ
ألابٌُ اإلاخىؾِ ،و٦ظل ٪ال ًلتزم (ق٨ؿبحر) بىخضة اإلاىيىٕ ؤو اإلااصةٟٞ ،ي ؤ٦ثر ألاو٢اث
مً ألاخضار اإلاإؾاوٍت ًؼط بصسهُاث لُُٟت ؤو ّ
مهغظت للتروٍذ ًٖ اإلاخٟغظحن مً ٖى٠
اإلاإؾاة"( )26اط الٟذ الغوماوؿُت هظه الاظىاؽ ال٨الؾُُ٨ت التي ٗ٢ض لها اعؾُى "
ً
ماؾؿاث مهُمىت ًيبػي زلسلتها بل وؿٟها بدشا ٖما هى خغ ومخٟغص واؾخصىاجي" ( )27ان
الغوماوؿُت لم حؿ٘ لخدُُم ال٣ىاهحن والخُٗ٣ضاث ال٨الؾُُ٨ت وخؿب بل ؾٗذ ٦ظل٪
لؼخؼخت مٟاهُم ٖضة جًمجها اإلاظهب ال٨الؾُ٩ي وهظا ما ا٦ضه ٧اعُٞ ٫خىع خُىما طهب الى
ان الغوماوؿُت ؾٗذ الى "جدُُم ُ٢ىص ال٨الؾُُ٨ت الؿاب٣ت ومً يمجها مبضا ه٣اء
الىىٕ"( .)28ان الغوماوؿُحن هاظمىا مبضا ه٣اء الاظىاؽ الاصبُت مً "الاؾاؽ الٟلؿٟي الهام
الظي ويٗه اعؾُى للٟىىن ٧اٞت وهى مدا٧اة الُبُٗت والخُاة ٣ٞالىا  :اهه اطا ٧اهذ
ً
ً
اإلاؿغخُت التراظُضًت جد٩ي ُ٢اٖا مدضصا مً الخُاة او حٗ٨ؿه في مغؤتها ًجب ٖلى اإلاؿغح
الا ً٩ىن امُىا في مدا٧اجه ومخمكُا م٘ وا ٘٢الخُاة خُىما هالخٔ ان الخُاة خُىما هالخٔ
ان الخُاة هٟؿها ٦شحرا ما ججم٘ في اإلا٩ان الىاخض وفي الؼمان الىاخض بحن اإلاطخ٪
واإلاب٩ي"( )29وهى ما صٖا ال٨خاب الغوماوؿُحن الى الاخخٟاء بالىهىم الغوماوؿُت وجًمجها
ً
ٖىانغ حكىٍٖ ٤ضة وازخالٍ الانىا ٝومجها ما هى مإؾاوي بما هى ملهاوي ،اؾدىاصا ٖلى
)(26علً عبد األمٌر عباس الخمٌس ،بنٌة السرد فً النص المسرحً العراقً رسالة ماجستٌر غٌر منشورة،
باشراف عقٌل جعفر الوائلً( ،جامعة بابل:كلٌة الفنون الجمٌلة ،قسم الفنون المسرحٌة ،)2010 ،ص.44
) )27باقر جاسم محمد ،النص حساسٌة ما بعد الحداثة ،مجلة االقالم( ،بغداد) ،عدد ،12-11لسنة ،1996
ص.11
) )28كارل فٌتور واخرون ،نظرٌة االجناس االدبٌة ،ترجمة :عبد العزٌز شبٌل ،ط( ،1السعودٌة:منشورات
نادي جدة االدبً ،)1994 ،ص.8
) )29محمد مندور ،االدب وفنونه( ،القاهرة:دار نهضة مصر للطباعة والنشر ،)1980 ،ص.20
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مغظُٗتهم التي اخخجىا بها ٖلى ال٨الؾُُ٨حن وٖلى اعؾُى بالظاث وهى (الخُاة) التي حٗض
ً
ً
َُٟا مخىىٖا مً مكاٖغ الاوؿان اإلاخٛحرة ٖلى الضوام واإلاسخلُت بظاث الى٢ذ ،وهظا ظٗلىه
هُ٣ت اهُالٞ ١لؿُٟت لهم ٦مظهب عوماوسخي ٢اثم ٖلى زلِ الاهىإ والانىا ٝوالخبكحر
بمىث الى٣اء الاظىاسخي وهظا الاججاه ق٩ل مىُُ٣ت في ْل ْهىع ٖضة اظىاؽ حٗبحرًت
ٖضًضة في الٗهىع التي جلذ ال٨الؾُُ٨ت ،ما ًجٗل "الاظىاؽ الاصبُت ال جخسظ ؾماتها ِ٣ٞ
اهُال٢ا مً الىْاث ٠التي ججهٌ بالخٗبحر ٖجها والاٚغاى التي جيكإ ألظلها واهما حؿخمض
بًٗا مً هظه الؿماث مً زال ٫اق٩ا ٫الخٗامل م٘ الاظىاؽ اإلاجاوعة لها او الا٢تران بها
واؾخٗاعة زهاثهها"

()30

٣ٞض ولضث بٌٗ الاظىاؽ الجضًضة مً" عخم الخُاة اؾخجابت
()31

لُبُٗت الخُىع الاظخماعي والىطج الجمالي في الان طاجه"

ٞاألظىاؽ الاصبُت ٧اهذ ٢ض

وكإث جلبُت لخاظاث هٟؿُت لضي اإلابضٕ م٘ الازظ بىٓغ الاٖخباع جىىٕ خاظاث الاوؿان
وعٚباجه الظاجُت في الخٗبحر ًٖ الظاث او ون ٠ما ًجغي امامه وه٣له للجمهىع وه٨ظا
جىالضث الاظىاؽ الاصبُت ٟٞي و٢ذ بدض الاوؿان ًٖ جٟؿحر الىظىص اوظض الاؾاَحر وفي
و٢ذ الاوؿان اخـ بالٗؼلت والاهُىاء خى ٫الظاث لجإ الى الكٗغ .وللىٓغٍت اإلااع٦ؿُت
ً
ً
عئٍت في مىيىٖت الاظىاؽ ٞهم عبُىا "الاظىاؽ الاصبُت باإلاجخم٘ عبُا وزُ٣ا بمٗجى ان
الجيـ الاصبي اٞغاػ ( ).......مً اٞغاػاث اإلاجخم٘ وهخاط لخىاً٢اجه الؿُاؾُت والا٢خهاصًت
والاظخماُٖت والخاعٍسُت ٦ما ان جغاجبُت الاظىاؽ الاصبُت هى في الخ٣ُ٣ت حٗبحر ًٖ التراجبُت
()32

اإلاجخمُٗت وهغمُت الُب٣ت"

ٞالىو ٦بيُت ًيكإ وٍبجى صازل الاوؾاٍ الاظخماُٖت

وال٨ٟغٍت والش٣اُٞت اإلاخىىٖت اط ان بيُت الجيـ هي ٖال٢اث جغُ٦بُت إلاجمىٖت زُاباث
ًًمها ًٞاء الىو في بىِخه الضازلُت .اط جخًاٞغ الاظىاؽ باإلاُٗت بٟٗل اإلاغظُٗاث
) )30بسمة عروس ،التفاعل فً االجناس االدبٌة ،ط( ،1بٌروت  :مؤسسة االنتشار العربً،)2010 ،
ص.446
)(31صالح فضل ،اشكال التخٌٌل من فتات االدب والنقد( ،القاهرة:الشركة المصرٌة العالمٌة للنشر والتوزٌع
لونجمان ،)1996 ،ص.106
)(32جمٌل حمداوي ،االجناس االدبٌة ،مصدر سابق ،ص.68
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ال٨ٟغٍت والاظخماُٖت والاًضلىظُت الهبىاء بٌٗ الىهىم ٦ما ان بٌٗ الاظىاؽ جمخل٪
ً
ظظوعا مكتر٦ت ج٣اعب مً بىاء جل ٪الىهىم وجضازالتها.والاهم هى في ٞترة الغوماوؿُت
ً
ً
ً
ْهغ مٟهىم الاصب الظي ٧ان "ًجم٘ في َُاجه اظىاؾا واهىاٖا واهماَا اصبُت مسخلٟت صازل
وخضة ٞىُت وظمالُت ٦بري" ( )33حؿ٘ ظمُ٘ جمٓهغاث الخُاة والخ٣اَاث الٟغص اإلابضٕ و٤ٞ
الغئٍت الغوماوؿُت وؾ ٠٣الخغٍت اإلامىىخت ٞحها للمبضٖحن .وٍغي ِٞؿُلىٞؿ٩ي في الٟهل
الاو ٫مً الٟهى ٫الشالر في ٦خابه (الابٗاص الٟىُت الخاعٍسُت) بان الاظىاؽ الاصبُت ْهغث
مً عخم الُ٣ىؽ التي ماعؾتها الكٗىب البضاثُت ٞهى ًغي بان الجى٢ت التي ٧اهذ جهاخبها
الغ٢و والاٗٞا ٫الاًماثُت وهخاٞاث و"هضاءاث الٟغح والخؼن والتي حٗبر ًٖ الاهٟٗاالث
الجماُٖت مً هظا الىىٕ مً الهخاٞاث ْهغ الكٗغ الٛىاجي الظي ُٞما بٗض ًىٟهل ًٖ
الُ٣ىؽ وٍ٨دؿب اؾخ٣اللُت ٞىُت ومً اصاء الانىاث الاؾاؾُت (٢ىاص) الجى٢ت الُ٣ؿُت
جدك٩ل الاٚاوي الكٗغٍت الٛىاثُت اإلالخمُت ومً هظه الاٚاوي التي اهٟهلذ ُٞما بٗض ٦ظل٪
ًٖ الُ٣ىؽ ْهغث ال٣هاثض البُىلُت اإلالخمُت وفي الازحر ًٓهغ مً جباص ٫الاظاباث
ومالخٓاث اإلاكاع٦حن في الجى٢ت الُ٣ؿُت الضعاما"

()34

و٢ض جىىٖذ اظتراخاث الى٣اص

ومغظُٗاث الاظىاؽ باليؿبت لهم مً خ٣بت ألزغي ،بىن ٠الاظىاؽ مخٛحراث خضزذ في
هٓغٍت الاصب مىظ ان ٖغ ٝالاوؿان ٞىىن الخٗبحر الاولى وختى ٖهغ اهٟخاح الىو الاصبي
ً
وجضازل الاظىاؽ وجىاٞظها ُٞما بُجها ونىال الى مغخلت جسلي الىو ًٖ هىٍخه الاظىاؾُت ٞـ
" الىو بُبُٗخه لِـ بداظت الى هىٍت ظيؿُت"( )35بل انبذ البدض ًٖ الخىاناث
ً
والخًمحن والاصبُت والىو اإلاٟخىح وقٗغٍت الىو الاصبي بضال مً هىٍخه الاظىاؾُت،اط ان
قٗغٍت اي ظيـ اصبي "جخمشل في اهدغاٞه ًٖ ٢اهىهه الٗاصي يمً ٢ىاهحن حكُ٨له
) )33المصدر نفسه ،ص.59
)(34مجموعة كتاب روس ،المدخل الى علم االدب ،ترجمة  :احمد علً الهمدانً ،ط( ،2عمان:دار المسٌرة
للنشر والتوزٌع ،)2010 ،ص.100
)(35اٌف ستالونً ،االجناس االدبٌة ،ترجمة:محمدالزكراوي ،ط( ،1بٌروت:المنظمة العربٌة للترجمة،
 ،)2014ص.14
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السام"( )36وزمت مً عبِ بحن الاظىاؽ وظمالُاث الخل٣ي ،وٖض الىو اإلاىاػي اخض اماعاث
الخل٣ي لضي (ال٣اعت) وبالخالي ان ج٨غاعٍت الىهىم اإلادكابهت هي التي جسل ٤الجيـ الاصبي
وجسل ٤اإلاٟهىم الاظىاسخي في طهً اإلاخل٣ي مما ًدضر اإلاٛاًغة في ٖملُت الخل٣ي خُىما ٌٛاًغ
الجيـ مً ق٩له وٍٓهغ للمخل٣ي وبصخبخه ظيـ او ظيؿحن ازغًٍ ًسخلٟان مً خُض
الالُت والاؾلىب ًٖ الجيـ الانُل الظي ٖغٞه اإلاخل٣ي ٖبر ههىم ازغي مكابهت له مً
خُض اماعة الىو اإلاىاػي ،ولٗل ابغػ مٓهغ مً "مٓاهغ ا ٤ٞالاهخٓاع اهما هى الجيـ الاصبي
الظي ًىضعط يمىه الىو ٞالجيـ الاصبي بىنٟه زهاثو ال٨خابت الٗامت٦ .ما ًيخٓغها
ً
ال٣اعت هى ولُض ا ٤ٞالاهخٓاع الظي ٌك٩ل جاعٍسُا ٖبر جغا٦م ؾلؿلت مً الىهىم طاث
()37

وبالخالي ايخى اإلاخل٣ي

الؿمت اإلاكتر٦ت ٩ٞل ظيـ مً اظىاؽ ال٨خابت ا ٤ٞلالهخٓاع"
ً
اخض يىابِ الخىمُِ وال٣ىلبت الاظىاؾُت ٧ىهه ًٟغى طهىُا ٖملُت جل٣ي ؾلبُت للجيـ
ٚحر مخى ٘٢ل٨ؿغ ا ٤ٞاهخٓاعه اإلاٗخاص ٖلى همُُت الاظىاؽ وهُئتها واقتراَاتها اط ان
"ال٣غاءة هٟؿها جخدضص بالجيـ ،وطل ٪ان اإلاخل٣ي ً ٠ُ٨ظهاػه اإلاٗغفي إلا٣خًُاث الجيـ
الظي ًمشله هو مٗحن ،وهى ٌؿعى َىا٢ ٫غاءجه الى جبجي مى ٠٢مُاب ٤إلاا ً٣ترخه الىو او
ً
ًغًٞه ،وبهظا اإلاىٓىع ٌٛضو الجيـ يابُا لل٣غاءة"()38هظا ٌٗجي ان اإلاٛاًغة في بىاء الىو
واصزا ٫اظىاؽ ازغي حٗمل ٖلى ٦ؿغ ا ٤ٞاهخٓاع اإلاخل٣ي ٩ُٞىن الخدضًض الاظىاسخي لِـ
ً
مغجبُا باٞغاػاث الىا٢ض بل هى الان ٖلى و ٤ٞهظه الغئٍت ًضزل يمً اَاع اهخمام ال٣اعت
الٗاصي(اإلاخل٣ي)ٞ.الجيـ الاصبي ٦ما اهه ًدضص ق٩ل ال٨خابت للمالٞ ٠اهه ٌٗحن لل٣اعت
)(36حنان منصور عباس المهدي ،الشعرٌة فً قصص محمد خضٌر ،رسالة ماجستٌر غٌر منشورة،
باشراف الدكتور احمد جاسم النجدي والدكتور عامر عبد محسن السعد( ،جامعة البصرة:كلٌة االداب ،قسم
اللغة العربٌة ،)1999 ،ص.13
)(37شكري المبخوت ،جمالٌة االلفة ،النص ومتقبله فً التراث النقدي( ،تونس :المجمع التونسً للعلوم
واالداب والفنون ،)1993 ،.ص .87-77
) )38مشبال ،محمد" ،البالغة ومقوله الجنس االدبً" ،مجلة عالم الفكر( ،الكوٌت) ،عدد 1لسنة ،2001
ص.61
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اق٩ا ٫جل٣ي الىو وٖملُت ٞهمه وهظه الاق٩ا ٫لؤلظىاؽ الاصبُت خخما لِؿذ مكغوَت
صاثما "باظتهاص ال٣اعت ومهاعاجه الصسهُت بل جإحي مىضؾت في اٚلب الاخُان صازل الىو
طاجه ج٣ىص الُه ٢غاثً ٖضًضة بًٗها صازل الىو وبًٗها الازغ مدُِ به مً ٢بُل
الىهىم اإلاىاػٍت هظا اياٞت الى ان ال٣اعت ٖىضما ًباقغ الىو ٌٗىص وعي طل ٪ام لم ٌ٘
الى الُ٣م الجمالُت واإلاٟاهُم الاصبُت الؿاثضة في ٖهغه وٍغاظ٘ ٢اثمت الاظىاؽ الاصبُت التي
ٌٗغٞها باخشا ًٖ زهاثهها في الىو ؾاُٖا الى جدضًض اهخماء الىو الاظىاسخي وال ًخم
لل٣اعت طل ٪الا ًٖ َغٍ ٤اصعاٖ ٥ال٢اث الخٟاٖل الاظىاسخي التي ًم ً٨للىو ان ًخدغ٥
ً
يمجها"( )39واعي ان هظا اجخاٞا بد ٤اإلاخل٣ي وَا٢ت ػاثضة ٖلُه ٞلِـ مً صوعه البدض ًٖ
مكتر٧اث اظىاؾُت وحكابهاث ج٣ىص لظاث الجيـ لخٓت ٢غاءجه ،ولِـ بم٣ضوع اإلاخل٣ي ان
ًغاظ٘ ٢اثمت الاظىاؽ الاصبُت التي ٌٗغٞها ولِـ بم٣ضوعه البدض ًٖ زهاثو الىو
اإلا٣غوء والظي هى بهضصه ،ان هظا الغؤي ُٞه مً الخمىلت ال٨بحرة التي ال٣اها ناخب
الغؤي ٖلى اإلاخل٣ي،عٚم اهه اقاع الى اماعة مهمت في الخمُحز وهي الىهىم اإلاىاػٍت التي حٗض
مٟاجُذ في بٌٗ الاخُان إلاٗغٞت هىُٖت الجيـ الاصبي .و٦ما اقغث ان ٧ان مٗغٞت الجيـ
ً
لِـ مكغوَا للمبضٕ بل مهم للىا٢ض وخؿب ٩ً ٠ُ٨ٞىن ٚحر مهم للمبضٕ ومهم بظاث
الى٢ذ للمخل٣ي اجها مٗاصلت ًغاص بها ظغ اإلاٟهىم الاظىاسخي لىٓغٍاث الخل٣ي وعمي ال٨غة
بملٗب اإلاخل٣ي في ٖملُت ال٨ك ًٖ ٠اظىاؾُت اإلا٨خىب.وفي ٚمغة ٧ل هظه الاعهاناث
اإلاخٗضصة ،ناعث ال٨خابت في الى٢ذ الخايغ ؤلظي اػاح "الىو الابضاعي ُٞه الخضوص بحن
الاظىاؽ وظٗل ٞغيُت الازخالٍ بُجها مم٨ىت في ْل جهىى مهُلخاث ظضًضة
مشل:ال٨خابت،الىو،الىو اإلاٟخىح

" ()40

جل ٪الانُالخاث التي خاولذ الىُل مً مٟاهُم

الخجىِـ بما حٗجي مً ٧لمت وبالخالي وؿ ٠اإلاٟهىم الخهيُٟي الؿاثض في ال٨الؾُُ٨ت
)(39محمد القاضً ومحمد خبو واحمد السماوي واخرون ،مصدر سابق ،ص.135-134
)(40د.فاضل عبود التمٌمً ،جذور نظرٌة االجناس االدبٌة فً النقد العربً القدٌم ،ط( ،1تونس:دار الفكر
للنشر ،)2014 ،ص.25
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ال٣ضًمت وال٣اثم ٖلى ج٣ؿُماث اعؾُى وبىالى وهىعاؽ والظًً ؾٗىا لخُٗ٣ض ٞغيُاث
٦الؾُُ٨ت في الاصاب والٟىىن ٟٞي ػمً ازظث الاظىاؽ " جًُ ٤طعٖا بظواتها ٣ُٟٞذ
جٟخذ ابىابها لبًٗها في مداولت مجها لههغ الخجىِـ واطابخه هدى الىو الابضاعي"(٣ٞ )41ض
ً
٦ك ٠الى٣ض الخضًض الُىم ًٖ "ػٍ ٠الخضوص و٢ل ٤اإلاخىن مهُئا الاطهان ل٨ٟغة حٗضص
الاظىاؽ في اإلاتن الىاخض "( )42وناع زمت نغإ بحن الاظىاؽ الاصبُت مً اظل ب٣اء الا٢ىي
وبسانت في جل ٪الاظىاؽ التي ج٩ىن خضوصها مخ٣اعبت بٌٗ الصخيء ومجها الاظىاؽ الىثرًت او
ما ًهُلر ٖلحها بالؿغصًاثٞ.هىا ٥اظىاؽ ػثبُ٣ت ماجٗت جخضازل م٘ بًٗها بهىعة ال
واُٖت٦ ،ما ًدهل في الاظىاؽ الىثرًت،و٦ما ان الخجىِـ ومبضؤ الى٣اء ٧اها اخض اإلاٟاهُم
ال٨الؾُ٨ت التي ؾٗذ لخُٗ٣ضه في مىٓىمت هٓغٍت الاصب ال٨الؾُُ٨ت وختى ٞتراث مخإزغة
ٞان للخجىِـ ٢ىاهحن جىٓم ٖمله ٖلى و ٤ٞعئي مٗانغة جامً بخٟاٖل الش٣اٞاث وػو٫
الخضوص ال٨ٟغٍت والش٣اُٞت والجٛغاُٞت بحن اإلاجخمٗاث واخض ٢ىاهحن الخجىِـ الاصبي ٢اهىن
ً
الخٟاٖل ٞمً اإلاٗلىم ان الىو الاصبي " ال ًىظض بمٟغصه ولم ًسل ٤مً ٖضم ولِـ هها
ً
ً
ً
ً
ً
هُ٣ا واخضا ناُٞا بل جخضازل ُٞه الىهىم والاظىاؽ الاصبُت جىانا وامخهانا وخىاعا
ً
وجٟاٖال" ( )43ومً ٢ىاهحن الخجىِـ ٦ظل٢ ٪اهىن الخدى ٫والظي ٌؿمى ب٣اهىن
"الاهتها،٥الاهؼٍاح بمٗجى ان الجيـ الاصبي ٢ض ًىته ٪مً ظيـ ازغ خُض ٌٛحر ٧ل اإلاٗالم
الخهيُُٟت ال٣ضًمت وٍجزاح ًٖ اإلاٗاًحر التي جم الخٗاعٖ ٝلحها بخ٣ضًم ٖىانغ ظضًضة الى
ٖملُت الخجىِـ" ( )44واطا خضر هظا ال٣اهىن صازل الىو الاظىاسخي ٞؿُدهل مٗه حُٛحر
في ا ٤ٞاهخٓاع ال٣اعت .ومً ٢ىاهحن الخجىِـ ٢اهىن اإلاماوٗت خُض ًالخٔ ان الٗضًض مً
الىخاظاث الاصبُت اإلاٗانغة جغ ٌٞوب٣ىة ٖملُت الخجىِـ "وجإباها بك٩ل مُل ٤وجمخى٘ ًٖ
) )41د.رودان اسمر مرعً ،نظم العالقات النصٌة التقنٌة والمعرفٌة :القصة القصٌرة السورٌة فً التسعٌنات
انموذجا( ،دمشق :منشورات اتحاد الكتاب العرب ،)2012 ،ص.197
))42المصدر نفسه ،ص.105
) )43جمٌل حمداوي ،نظرٌة االجناس االدبٌة ،مصدر سابق ،ص.47
))44المصدر نفسه ،ص.48
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ام٩اهُت جهيُٟها وال جغٚب في الىظىص انال وحٗمل ٖلى ج ٪ُ٨ٟهٟؿها بىٟؿها وجدخمي
بسانُت الاصب الٗامت وج٨غه الخجىِـ وجغ ٌٞجىمُُها وجضعط هٟؿها يمً زاهت ال٨خابت
()45

او الٗمل او الازغ او الاصب مشل ٦خاباث ما بٗض الخضازت"

اط ان ما بٗض الخضازت انال

٢امذ ٖلى البدض ًٖ زُاعاث ظضًضة للخًاعة والخاعٍش وآلاصاب والٟىىن بٗض قٗىعها
باإلخباٍ مً عئٍت الخضازت وهى طاث الٟٗل الظي ماعؾخه هٓغٍاث الخمغص الاظىاسخي ٖلى
الىٓغٍت ال٨الؾُُ٨ت ،في بدثها الضئوب واإلاؿخمغ ًٖ الىو اإلاٟخىح والازغ ال٨لي ومٟهىم
الىو الابضاعي او ال٨خابت الجامٗت ،وجضزل هظه الغئٍت يمً اإلاٟهىم الظي ؾاص الٗالم
بالبدض ًٖ اإلاٛاًغة ويغب الشابذ،وبالخالي البدض ًٖ الُاث ظضًضة حؿخسضم ٦جمالُاث
ل٨ؿغ الُى ١الخ٣لُضي للخل٣ي .و٦ما ان لالظىاؽ ٢ىاهحن ٞشمت مٗاًحر لخٗحن هظه الاظىاؽ
ولٗل اخض جل ٪اإلاٗاًحر هى مُٗاع "مىاػ زاعجي للىو ًخٗل ٤بالٗخباث او الىو اإلاىاػي
٧الٗىاوًٍ واإلا٣ضماث والخُٗحن الجيسخي واللىخاث والاً٣ىهاث والهىامل وٖخبت اإلاال٠
وٖخبت الاهضاء و٧لماث الٛال ٝوحؿاٖضها هظه الٗخباث ٖلى الخمُحز بحن الاظىاؽ الاصبُت
يمً ما ٌؿمى بالخُٗحن الجيسخي"(٦ )46ما ان اإلااع٦ؿُحن الجضص ٦جُمؿىن وصًُٟض هاعفي
ًغون ان ما بٗض الخضازت هي "عؤؾمالُت عاصً٩الُت مدكٗبت ومخضازلت ومهُمىت ومخدغ٦ت
()47

جخالشخى و٣ٞها الاظىاؽ وجًُ٘"

وهى ما ًٟطخي الى مىُ ٤ؾاص الىٓغٍت اإلاٗانغة وهى

اؾدُٗاب الخىىٕ وآلاعاء اإلاسخلٟت وبالخالي ٢ابلُت الىٓغٍت اإلاٗانغة ٖلى يم جل ٪آلاعاء
ً
اإلاخىىٖت التي جمشل الخىظهاث اإلاسخلٟت في ٖهغ الخُٗ٣ض الغاهً.والن الٗغب ٚالبا ما جإحي
لهم الىٓغٍاث مؿخىعصة وظاهؼة مً الى٣ضًت الاوعبُت ٞاجهم ٦ظل ٪جل٣ىا مٟهىم الخجىِـ
مً الٛغب وبغػ هىا ٥الٗضًض مً الى٣اص الٗغب اإلاهخمحن بهظا الامغ ولٗل ابغػهم في مهغ

))45المصدر نفسه ،ص.51
) )46المصدر نفسه ،ص.55
( )47صالح ابو اصبع واخرون ،الحداثة وما بعد الحداثة ،ط( ،1عمان:منشورات جامعة فٌالدفٌا،)2000 ،
ص.56-55
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مدمض مىضوع وٖؼ الضًً اؾماُٖل وفي ؾىعٍا زلضون الكمٗت وفي الجؼاثغ ٖبض اإلال٪
مغجاى وفي اإلاٛغب ظمُل خمضاوي وٚحرهم،و٢بل طل٧ ٪اهذ اقاعاث جل٣اثُت ٚحر ممىهجت
لضي ابً َباَا والجاخٔ وازغًٍ مً اإلادضزحن ال٣ضماء الظًً ٧اهذ اٚلب جىٓحراتهم
ً
جظهب بمجا ٫الكٗغ ٧ىهه صًىان الٗغب والجيـ الا٦ثر بغوػا لضي الٗغب بًٟل هغظؿُت
الاوؿان الٗغبي وَُٛان الظاجُت والٛىاثُت ٖلُه ،ولم ٌٛاًغ جمؿ ٪الٗغب بهظا الجيـ ختى
وعوص الترظماث الاوعبُت لالظىاؽ الىثرًت الازغي وصزىلها مًماع ال٣غاءة الٗغبُت ختى بضء
ًخسلى ال٩اجب الٗغبي ًٖ هظا الجيـ الٛىاجي ،وم٘ ٧ل هظا الا ان زمت مً ًغي ان الٗغب
صعؾىا الاظىاؽ الاصبُت صعاؾت مضعؾُت ؾُدُت ،ومجهم الىا٢ض ٖبض الىبي انُُ ٠الظي
اهخ٣ض الى٣اص الٗغب الظًً اؾؿىا للخىٓحراث الاظىاؾُت ،واإلاماعؾاث السانت باألظىاؽ
ٞهى ً٣ى ٫بان الىعي " بهظه الاظىاؽ ٖلى مؿخىي الى٣اص الٗغب وال٣غاء الٗغب وال٨خاب
الٗغب لم ًبل ٜصعظت مغيُت و٧اُٞت لال٢ضام ٖلى جدضًض هظه الاظىاؽ ٞالى٣اص الٗغب
اإلاٗانغون لم ٌؿخُُٗىا بٗض جغؾُش مٟاهُمها ومداوالتهم في هظا الاججاه ماػالذ
ً
ً
مداوالث مضعؾُت" ( )48واعي ان هظا ججىُا واضخا ٖلى اإلاماعؾاث الى٣ضًت التي ٢ضمذ مً
٢بل ال٨خاب الٗغب التي اقغها لها اٖاله ،بل اعي الٗ٨ـ مما طهب الُه انُُ ٠بان
اإلاماعؾت الى٣ضًت ٢ض اوٞذ مٟهىم الجيـ خ٣ه بسانت في مجا ٫الخدضًض الظي اقاع له
انُُ ٠في مٗغى خضًشه ،والضعاؾاث التي صلذ ٖلى والصة اظىاؽ ظضًضة مً الخٟاٖالث
والخٗاٌكاث الاظىاؾُت زحر صلُل ٖلى ما هغي ،بل ان انُُ ٠لم ً٨خ ٠بهظا الخججي ،بل
طهب للى٢ىٕ بسلِ واضر في صعاؾخه التي بهضص ه٣اقها اط زلِ بحن الانىا ٝالضعامُت
ً
وٖضها اظىاؾا اصبُت٦ ،ما في اقاعاجه الى اإلاإؾاة واإلالهاة وهى بهظا ًىا ٌ٢هٟؿه بىٟؿه
وٍضلل مً ٦المه ٖلى ٖضم صعاًت واخاَت بىٓغٍت الاظىاؽ الاصبُت،وٍض٦ ٫ظلٖ ٪لى ٖضم
اَالٖه الخام ٖلى ٧ل الخىٓحراث الٗغبُت بسهىم مٟهىم هٓغٍت الاظىاؽ ومضي جإزحرها
) )48عبد النبً اصطٌف" ،نظرة فً تحدٌث االجناس االدبٌة" ،مجلة الناقد( ،لندن) ،العدد  ،8شباط/فبراٌر،
 ،1989ص.38
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ٖلى هٓغٍت الاصب الٗغبُت .ولٗل اخض الظًً اهخمىا بالخ٣ؿُماث الاظىاؾُت هى الىا٢ض
الؿىعي زلضون الكمٗت ،الظي صعؽ الاظىاؽ بدؿب الٗال٢ت بحن اإلاغؾل وعؾالخه
واإلاخل٣ي اي ع٦ؼ ٖلى اإلاخل٣ي في ٖملُت الخجىِـ)(.)49ول ً٨زلضون الكمٗت جىاسخى مىيىٖت
الخضازل التي جغب ٪ج٣ؿُمه هظا في ظضوله خى ٫الاظىاؽ اصهاه.
الجيـ

املغؾل

الغؾالت

املؿخلبل

الضعاما

ٚاثب

جمشل

ظمهىع

اإلالخمت

خايغ

جخلى

ظمهىع

الغواًت

مدخجب

ج٣غا

٢اعت مىٟغص

اإلا٣امت

خايغ

جخلى او ج٣غا

الخ٩اًت

خايغ

جخلى او ج٣غا

ظمهىع او ٢اعت مىٟغص
ظمهىع او ٢اعت مىٟغص

ال٣هت ال٣هحرة

مدخجب

ج٣غا

٢اعت مىٟغص

ال٣هُضة

خايغ

اإلا٣الت

مخًمً

جخلى او حٛجى او ٧اهه ٚحر مىظىص
ج٣غا
٢اعت مىٟغص
ج٣غا

الغؾالت

مخًمً

ج٣غا

٢اعت مىٟغص

ان او ٫ماازظة ٖلى هظا الجضو ٫هى ان الخٟاٖالث الاظىاؾُت الخضًشت ؾخٗمل ٖلى
زلسلت الغؾالت التي ويٗها الىا٢ض الكمٗت ،وختى هٓغٍاث الخل٣ي الخضًشت باالؾدىاص الى
الخضازل الاظىاسخي واؾخسضام بٌٗ الاظىاؽ التي نى ٠الكمٗت مخل٣حها ٖلى اجها مً
نى ٠ال٣اعت ٞان الاؾخ٣با ٫ؾُسخل ٠في خا ٫صزى ٫طل ٪الجيـ م٘ ظيـ ازغ لُىلضان
ً
ً
ً
ً
ظيؿا مكتر٧ا او مخضازال ً٣ضم للجمهىع بضال مً ال٣غاءة وٖلى ؾبُل اإلاشا ٫ظيـ الغواًت
٦ما هى مىيىٕ في الجضو ٫اٖاله.

)ٌ(49نظر :سهام جبار هاشم ،تجنٌس االدب فً النقد العربً الحدٌث ،مصدر سابق ،ص.357
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آراء الفالصفة واملهظزيو يف التجهيط:
ً
٦ما اقغث ؾاب٣ا ان او ٫مً وي٘ ٢ىاٖض الخجىِـ هى اٞالَىن في ظمهىعٍخه،وجبٗه
بظل ٪اعؾُى َالِـ في ٦خابه  ًٞالكٗغ وج٣ؿُمه الشالسي الكهحر ،والن ج٣ؿُماث
ً
اٞالَىن واعؾُى جغ٦ؼث جماما ٖلى مٟهىم البىٍُُ٣ا والخٟغٖاث الشالزُت مجها ،ِ٣ٞ
ؾإخُل اعاء اٞالَىن واعؾُى للجؼء اإلاسهو للخضًض ًٖ مٟهىم الكٗغ.ولٗل اخض اهم
الى٣اص التي ًم ً٨مالخٓتها هى جالن ٤اإلاٟهىم الاظىاسخي م٘ الىٓغٍاث ال٨الؾُُ٨ت لخ٣ؿُم
الاصب وبالخدضًض م٘ ٦خاب  ًٞالكٗغ العؾُى و٧ان الٗضًض مً الضعاؾحن ًجهلىن ان زمت
ه٣اص اوعبُحن ٖضة هٓغوا الى الاظىاؽ الاصبُت وؾٗىا ب٣ىة لؼٖؼٖت الش٣ت بدىٓحراث اعؾُى
٦ما ان الضعؽ الى٣ضي الٗغبي ٌكمله ٦الم ال٣هىع في ابغاػ جل ٪الخىٓحراث التي ظاءث بٗض
اعؾُى ،والتي ؾإجُغ ١لها ولغواصها بصخيء مً الازخهاع والاًجاػ ،ولٗل او ٫جل٪
الخىٓحراث هي للُٟلؿى ٝالاإلااوي ظىعط ُٞلهام ٞغٍضعَل هُٛل الظي محز بحن ألاظىاؽ
الشالزت ٖلى ؤؾاؽ الظاحي واإلاىيىٕ "ٞالٛىاجي طاحي ،واإلالخمي مىيىعي ،واإلاؿغحي طاحي
مىيىعي في آن واخض"(.)50اي ان ما ٌٗبر ٖىه الاوؿان طاجُا ًظهب إلاىُ٣ت الكٗغ واإلالخمي
ًخسظ مجا ٫ال٨ك ٠اإلاىيىعي الٗابغ للظاجُت ،وبالخالي ججم٘ الضعامُت بحن الًضًً لدك٩ل
ٖاإلاها اإلاؿغحي السام.اما ظحراع ظُىِذ ِٞؿمي ج٣ؿُم اعؾُى الشالسي بالشالزُت اإلاؼعجت
( )51وبدض ظُىِذ في ٦خابه (مضزل لجام٘ الىو)ًٖ الىو الكامل او الجام٘ الظي ً٩ىن
"بمشابت الك٩ل الٗام لالظىاؽ الاصبُت او اإلاسخهغ لها بىنٟه مدخىٍا ٖلى مسخل ٠اهماٍ
ونُ ٜالاظىاؽ الازغي"( )52وٍغي َغاص ال٨بِسخي بان ظام٘ الىو الظي جدضر ٖىه ظُىِذ

)(50شجاع مسلم العانً ،قراءات فً االدب والنقد( ،دمشق:اتحاد الكتاب العرب ،)1999 ،ص.43
)ٌ(51نظر:جٌرار جٌنٌت ،مدخل الى جامع النص ،ترجمة:عبد الرحمن اٌوب( ،بغداد:دار الشؤون الثقافٌة،
 ،)1985ص.5
) )52احمد ناهم ،التناص فً شعر الرواد ،ط( ،1بغداد:دار الشؤون الثقافٌة ،)2014 ،ص.37
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()53

هى الظي "ًغاص مىه جظوٍب الاظىاؽ"

اي الؿعي لههغ الاظىاؽ في ظام٘ هو واخض

وقامل ًجم٘ ٧ل الاظىاؽ بضال مً حؿُِج الاظىاؽ بدضوص مهُىٗت ؾعى لًمها بالىو
الجام٘ الظي ٌكخمل ٖلى الاظىاؽ الاصبُت اإلاسخلٟت وَٗبر الخهيُ ٠الاظىاسخي الظي اػعج
ً
ظُىِذ وبالخالي اهخاط هو ًخٗالى ٖلى الخدُ٣ب ال٣اع .ولٗل ابغػ م٨ٟغ وها٢ض ازاع ظضال هى
الٟغوسخي ٞغصًىاهض بغوهخحر الظي ٞؿغ الخ٣ؿُم الاظىاسخي ٖلى اؾاؽ بُىلىجي وٍيؿب
اصزا ٫مهُلر الجيـ الى الاصاب والٟىىن مً هٓغجه البُىلىظُت وحكبحهه للجيـ الاصبي
بالجيـ البُىلىجيٞ ،هى ًغي ان ٧ل "ظيـ اصبي له ػمان زام به ًىلض ُٞه وٍىمى وٍمىث
ٞله خُاة زانت به في امخضاص ػمجي مٗحن مشل الاظىاؽ الخُىاهُت جماما"( )54وٍغي بغوهخحر
٦ظل ٪ان ل٩ل ظيـ مً هظه الاظىاؽ "ٞترة وظىص مدضوصة جخىلض مً ؾاب٣تها اإلامهضة لها
زم جيخهي الى الخ٣تها الىاقئت ٖجها"( )55وهى بهظا ًلمذ الى يمىع اإلالخمت ووالصة الغواًت مجها،
وٍلمذ الى الاظىاؽ الاصبُت ال٨الؾُُ٨ت التي اهً٣ذ واجهاعث ومجها الاؾاَحر واإلاالخم ،و٦ما
اقغها ان جل ٪الاظىاؽ اجهاعث بٟٗل اجهُاع مىيىٖاتها وُ٢مها ومجها مٟهىم البُىلت والىبل
واإلالىُ٦ت والبدض ًٖ جٟؿحراث الىظىص ،وٍغي بغوهخحر ان الاظىاؽ الاصبُت لِؿذ الا
"٧لماث ٞدؿب بل جىظض في الُبُٗت وفي الخاعٍش وجخ٩ىن هظه الاظىاؽ وجخىالض ٦ما جخىالض
()56

ال٩اثىاث الخُت في الُبُٗت "

وهى بهظا ًخجاوػ ٧ل الُ٣م الجمالُت الوؿا ١الاظىاؽ

الاصبُت وال ًدىاولها الا مً خُض وظىصها الخاعٍخي والاظخماعي وٍ٨ترر للك٩ل وخؿب في
وظىص الجيـ الاصبي.وٍ٣صخي ٧ل الُ٣م واإلاٗاًحر والضالالث الجمالُت ،صر ان جاعٍش الاصب
ٖغ ٝاظىاؾا همذ واػصهغث في اػمىت مدضصة زم لخ٣ها الًمىع والاه٣غاى في اػمىت الخ٣ت
ول ً٨هظا ال ًٟؿغ الخٟؿحر البُىلىجي الظي طهب له بغوهخحر بل ان الاه٣غاى ظاء بٟٗل

) )53طراد الكبٌسً" ،النظرٌة النقدٌة" ،مجلة االقالم( ،بغداد) ،عدد  12-11لسنة  ،1992ص.14
) )54محمد غنٌمً هالل ،االدب المقارن ،مصدر سابق ،ص63
))55المصدر نفسه ،ص.63
)(56جمٌل حمداوي ،نظرٌة االجناس االدبٌة ،مصدر سابق ،ص.65
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الخاظاث الىٟؿُت والاظخماُٖت والخاعٍسُت للمجخمٗاث التي اػصهغث ٞحها جل ٪الاظىاؽ
واه٣غيذ ،اط ان هٓغٍت بغوهخحر البُىلىظُت لخُىع الاظىاؽ ٢ض جم ججاوػها الجها ال تهخم الا
بضعاؾت الاظىاؽ الاصبُت في "يىء مخٛحراتها الىعازُت والبُىلىظُت الساعظُت"

()57

وال

جخٟدو بىاها الٗمُ٣ت وصالالتها الجمالُت.ومً الى٣اص الظًً طهبىا الى هٟـ الغؤي الظي
جبىاه بغوهخحر هى ٧اع٧ ٫اهٟا وهى ها٢ض مٗانغ ًغي ان الاظىاؽ جاحي الى "الىظىص وحِٗل زم
جمىث ٦باقي ال٩اثىاث الخُت"(.)58ومً الٟالؾٟت الجمالُحن الاًُالي بىضجى ٦غوحكت الظي
اهخم بمىيىٖت الخجىِـ وهى اخض الظًً بكغوا بمىث الجيـ الاصبي واخض الظًً عًٞىا
ً
ً
الاظىاؽ الاصبُت عًٞا ٢اَٗا وسسغ مً الخ٣ؿُماث الاظىاؾُت ،وجبجى مٟهىم الابضإ
ً
واإلابضٕ بضال مً ال٣ىلبت الجاهؼة التي ٖضها ؾلُان مهُمً ٖلى ال٩اجب،اط طهب ٦غوحكت
إلاٟهىم الغاجٗت الاصبُت التي ًغي اجها التي جستر٢ ١اهىن ظيـ م٣غع ،ػاعٖت بظل ٪البلبلت في
()59

ؤطهان الى٣اص الظًً ًجضون ؤهٟؿهم مًُغًٍ بلى جىؾُ٘ الجيـ

وازترا ١خضوص

اظىاؾُت ازغي ٖبر مىٟظ الخضازل والاهههاع ووالصة الاظىاؽ الهجُىت ،والىا٢ض ؤلاًُالي
ّ
بىضجى ٦غوحكت ع ٌٞبكضة الخضوص التي ؤ٢امها اعؾُى َالِـ بحن جل ٪ألاظىاؽ ألاصبُت
وؾاع ٖلحها ال٨الؾُُ٨ىن بٗض طلٞ ،٪سسغ مجهم ب٣ىله ان ج٣ىلىا هظه ملخمت ؤو هظه صعاما
ؤو هظه ٢هُضة ٚىاثُت ٞخل ٪ج٣ؿُماث مضعؾُت لصخيء ال ًم ً٨ج٣ؿُمه وهى بالخالي ع٦ؼ
ٖلى مٟهىم الابضإ بالىو ولِـ الخهيُ ٠الجاهؼ (ٞ )60الىهىم هي مً جهى٘ الجيـ
ال الٗ٨ـ.ان ٦غوحكت ًغي ان الخ٣ؿُماث والخهيُٟاث مً الٗبض ال٨ٟغي الؼاثض الظي ال
))57المصدر نفسه ،ص.67
)(58كارل كانفا ،إشكالٌة األجناس األدبٌة ،ترجمة عبدالرحٌم الرحوقً ،مجلة كتابات معاصرة( ،بٌروت)،
عدد  ،53لسنة  ،2004ص .28
)ٌ(59نظر ،عبد العزٌز شبٌل:نظرٌة األجناس األدبٌة فً التراث النثري:جدلٌة الحضور والغٌاب ،ط،1
(صفاقس:دار محمد علً الحامً ،)2001 ،ص .24
)ٌ(60نظر:بندتو كروتشه:المجمل فً فلسفة الفن ،تر:سامً الدروبً ،ط(1القاهرة:دارالفكرالعربً،)1947 ،
ص.48-47
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َاثل مىه ،الن ٧ل ٖملُت ابضاُٖت جدخم ٖلى الىا٢ض وي٘ م٣اًِـ ظضًضة مً همُُت
و٢البُت الجيـ جخالءم والىهىم الجضًضة واهٟخاخاتها وبالخالي ً٩ىن مً الٗبض الشباث
ٖلى ٢ىلبت مدضصة لالظىاؽ الاصبُت وبهظا ٞهى ًٟخذ الباب ٖلى مهغاُٖه ٖلى ٢ىاهحن
ً
ً
اظىاؾُت ل٩ل هو ابضاعي واعي ان هظا الامغ ُٞه جُغٞا ٦بحرا الهه ؾُٟخذ الباب الظىاؽ
مً نى٘ ًض اإلاال ٠ل٩ل هو وبالخالي اهٟخاح ٦بحر الى خض ال ًم ً٨الؿُُغة ٖلُه وبالخالي
ًًلل اإلاخل٣ي في ٖملُت جل٣ي جل ٪الىهىم الابضاُٖت٦.ما ان ٦غوحكت ٢ض اٖلً ًٖ "مىث
الاظىاؽ ومُالص ما ؾماه هجري مِكى الازغ ال٨لي الظي ًدخىي الاظىاؽ ظمُٗها وٍستزلها
()61

ل٩ي ًخجاوػها وٍخٗالى ٖلحها"

وهى قبُه جماما بمٟهىم الخٗالي الىصخي الظي طهب الُه

ظحراع ظُىِذ وهى الىو الجام٘ ل٩ل الاظىاؽ الاصبُت في بىج٣ت الىو الابضاعي الىاخض
الجام٘٦ ،غوحكت ٦ظل ٪في مؿإلت الخضازل ع٦ؼ ٖلى اهمُت جضازل الكٗغ م٘ الىثر والُ٣م
ً
الجمالُت التي اٞغػها هظا الخضازل ٞهى ًبحن بان "قٗغ الىثر الظي ٦شحرا ما ً٩ىن انض١
قاٖغٍت مً الكٗغ الضعي السسُٞ )62( "٠االبضإ والجمالُت جخإحى مً زالُ٢ ٫مت الىو
في ما بٗض الخضازت لظل ٪جخجاوػ الخضوص الاظىاؾُت ،ولٗل ابغػ ظمالُاث للخضازل هى
البىاء اإلاٗماعي لك٩ل ال٣هُضة التي جتراٞض م٘ اظىاؽ اصبُت ازغي وج٩ىن بًٟاء هصخي
مٟخىح ل٩ل الاظىاؽ الؼاثغة.ان ٦غوحكت خؿب هظه اإلاٟاهُم ًغي ان الغواج٘ هي مً جسغ١
الاظىاؽ وبالخالي حٗمل ٖلى اظباع الى٣اص ٖلى جىؾٗت مٟهىم الجيـ في الازغ الاصبي
اإلادضص٦.ما ان بٌٗ الازاع ال حُٗي لىٟؿها ججىِؿا واهما ًإحي صوع الخجىِـ ٖلى الى٣اص
واإلاىٓغًٍ الظًً ًهىٟىن جل ٪الاٖما ٫بالغٚم مً ان بٌٗ الاٖماً ٫دخاع الى٣اص في
ججىِؿها في ْل جٟجغ اإلاخىن الابضاُٖت والاَاخت بمىعور الاؾُجت الخضوصًت مً زال٫
الغئي الخجغٍبُت التي ٢ضمتها مٟاهُم ال٨خابت اإلاٗانغة ال٣اثمت ٖلى الخٟاٖلُت واإلاداوعة
) )61ضٌاء الكعبً ،السرد العربً القدٌم ،ط( ،1عمان:المؤسسة العربٌة للدراسات والنشر،)2005 ،
ص.473
)(62بندتو كروتشة ،مصدر سابق ،ص.96
تداخل االجناس االدبية واثرها الجمالي في النص المسرحي العربي


21

والخغُ٦ت ،مخسلهت مً الُُٗ٣ت التي ٧اهذ مٟغويت ٖلى الاظىاؽ الاصبُت
الؿالٟت،ولظل٢ ٪امذ هىاٖ ٥ال٢ت ظضلُت بحن الخىٓحراث الخجىِؿُت وبحن جمغص خغ٦ت
الابضإ.ما بحن الخىٓحراث التي ٗ٢ض لها اإلاىٓغون والى٣اص وما بحن خغ٦ت الخمغص التي ٢اصها
ال٨خاب اهٟؿهم الؿاُٖت الهٟخاح الجيـ والخسلو مً الٟغيُاث اإلاؿب٣ت الجاهؼة وهظا
ما ظٗل ٦غوحكت ٌٗىص وحهاظم الى٣اص في جدلُلهم لالٖما ٫الابضاُٖت ٞهى ًغي ان الى٣اص
ًد٨مىن ٖلى "الازاع الٟىُت ًِ٣ؿىجها باليؿبت الى الىىٕ الٟجي او ال ًٟالسام الظي جىدؿب
ً
الُه في عؤحهم الُه وبضال مً ان ًبرػوا ظما ٫الازغ او ٢بده ًجٗلىن ً٨ٟغون في جإزحراتهم
٣ُٞىلىن ان هظا الازغ ٢ض التزم ٢ىاٖض الضعاما او ازتر٢ها وازظ ب٣ىاهحن الخهىٍغ او زغط
ٖجها"( )63اي  ٠ُ٦هد ٤٣الازغ الجمالي في خا ٫اوكٛا ٫اإلابضٕ في ُُٟ٦ت جىاؾٖ ٤مله الاصبي
م٘ ٢اهىن الاظىاؽ الاصبُت ،و٦مدهلت جهاثُت ٞان ٦غوحكت ٌٗض الجيـ الاصبي بُبُٗخه
ً
"مخمغصا ٖلى ظمُ٘ الخضوص اإلاٟغويت ٖلُه ،وبظلً ٪ضٖى بلى الخضازل ما بحن ألاظىاؽ
ألاصبُت ،ال بل ٌٗترى ٖلى ؤي جهيُ ٠لؤلزغ ألاصبي" ( )64ومً الى٣اص الامغٍ٩ان الظًً اهخمىا
بىٓغٍت الاصب وهٓغٍت الاظىاؽ الاصبُت بالخدضًض هى (عٍيُه وٍلُٞ )٪هى ًغي ان مىيىٖت
هٓغٍت ألاظىاؽ ألاصبُت والخضازل ُٞما بُجها ،وهدُجت بدشه اإلاخىانل اهه لم حٗض جدخل هظه
الىٓغٍت م٩ان "الهضاعة في ال٣غن الٗكغًٍ ،وَٗؼو ؾبب طل ٪بلى الخمُحز بحن ألاظىاؽ
ألاصبُت لم ٌٗض طا ؤهمُت في مالٟاث ّ
ال٨خاب ،بؿبب السلِ واإلاؼط ٞحها بحن ألاظىاؽ لسل٤
ؤهىإ ظضًضة مً قإجها ؤن جدخل م٩ان الهضاعة في الضعاؾاث ألاصبُت ،وهى بظلً ٪اٍض
٨ٞغة ٦غوحكت في الخٗابغ والاهضماط وع٧ ٌٞل الُ٣ىص اإلاٟغويت ٖلى الجيـ ألاصبي وج٩ىًٍ
ً
ً
ألازغ ال٨لي بىنٟه هخاظا جهاثُا في ازترا ١ألاظىاؽ بًٗها للبٌٗ آلازغ وازتزالها " ( )65اط
ًغي عٍيُه وٍل ٪ان الخمُحز بحن الاظىاؽ الاصبُت لم ٌٗض امغا طا اهمُت الن "الخضوص بُجها
)(63المصدر نفسه ،ص.81
) )64علً عبد األمٌر عباس الخمٌس ،مصدر سابق ،ص48
) )65المصدر نفسه ،ص.49
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ً
حٗبر باؾخمغاع والاهىإ جسلِ او جمؼط وال٣ضًم مجها ًتر ٥او ًدىع وجسل ٤اهىاٖا ظضًضة"

()66

٦ما ان الاظىاؽ الاصبُت في همى واَغاص مؿخمغ ،ولٗل ابغػ نغزت في مؿالت جدُُم
الاظىاؽ واقهغها ظاءث مً الٟغوسخي ؾُبؿدُان مغؾُهٞ ،ىدُجت الدكضص بدضوص الاظىاؽ
ظاءث الغئٍت ل٨ؿغ الخضوص الاظىاؾُت مً ؾُبؿدُان مغؾُه والظي اٖلجها نغاخت
"حؿاُ٢ي حؿاُ٢ي اًتها الجضعان الٟانلت بحن الاهىإ ولخ ً٨للكاٖغ هٓغة خغة في مغط
()67

ٞؿُذ ٞال ٌكٗغ بٗب٣غٍخه سجُىت الاٟ٢ام خُض ال ًٟمدضوص ومهٛغ"

اما اللٛىي

والىا٢ض الغوسخي عومان ًا٧ىبؿً ٣ٞض ٧اهذ له وظهت هٓغ في ًُ٢ت جغؾُم الخضوص بحن
الاظىاؽ والتي جمى٘ الى٣ض مً وي٘ ًضه ٖلى ظمالُاث الىهىم و٢اعب في هٓغجه مً
هُ٩ل في ً٢اًا ج٣ؿُم الاظىاؽُٞ،ا٧ىبؿً عبِ بحن "الاظىاؽ الاصبُت ويماثغ
اللٛتٞ،جٗل الاها ظىهغ الكٗغ والـ هى مدىع اإلالخمت والـ اهذ اؾاؽ للضعاما"

()68

اما

ناخب هٓغٍت الخ ٪ُ٨ٟالُٟلؿى ٝالٟغوسخي مً انل ظؼاثغي ظا ٥صعٍضا ٣ٞض سسغ مً
٢اهىن الاظىاؽ الظي ًُالب بٗضم ازخالٍ الاظىاؽ والاهىإ

()69

اما الُٟلؿى ٝواللٛىي

الغوسخي مُساثُل بازخحن ٩ٞاهذ له ٦ظل ٪عئٍت في مىيىٖت الخجىِـ ،مً زال ٫اهُال٢ه
مً مٟهىم الخىاعٍت وحٗضص الانىاث في الغواًت،وبمٟهىم الخىاعٍت ًغ٦ؼ بازخحن ٖلى ان "
ألاصب وؤظىاؾه وما ًغا٣ٞهما مً حٛحراث وجبضالث ٖلى مؿخىي الك٩ل واإلاًمىن ٖبر
ً
ً
مغاخلها الخاعٍسُت .وؤن الجيـ ألاصبي هى صاثما هٟـ الجيـ وآزغ ظضًض صاثما و٢ضًم في
الى٢ذ هٟؿه ٞ ،هى ًا٦ض مغة زاهُت وٍخجضص في ٧ل مغخلت مً مغاخل الخُىع ألاصبي وفي ٧ل
ٖمل ٞغصي.وؤن الجيـ ألاصبي ًدُا في الخايغ .ل٨ىه ًخظ٦غ مايُه وؤنلهٞ.هى ًمشل
) )66رٌنٌه وٌلك ،مفاهٌم نقدٌة ،ترجمة:محمد عصفور( ،الكوٌت:سلسلة عالم المعرفة ،)1987 ،ص.376
)(67كارل فٌتور ،مصدر سابق ،ص.8
)(68محمد صالح الشنطً ،تداخل االنواع االدبٌة ،مجلد  ،2ط( ،1االردن  :عالم الكتب الحدٌث،)2009 ،
ص.423
)(69مقدمة المترجم خٌري دومة لكتاب ،الرواٌة ،المؤلف:دراسات فً نظرٌة االنواع االدبٌة المعاصرة،
ترجمة وتقدٌم:جٌري دومة( ،القاهرة  :منتدى مكتبة االسكندرٌة ،ب ت) ،ص.16
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ً
الظا٦غة الٟىُت مً زال ٫نحروعة الخُىعاث ألاصبُت ولهظا ًبضو مهُئا لًمان واؾخمغاعٍت
ً
هظا الخُىع" ( )70وهي عئٍت ال جسخل٦ ٠شحرا ًٖ مىيىٖت اه٣غاى الاظىاؽ ال٨الؾُُ٨ت
٧اإلالخمت وْهىع ازغي ٧الغواًت ٞحها بٌٗ الؿماث واإلاالمذ مً الجيـ الظي اهدضعث
مىه ،ولٗل اخض الظًً اهخمىا ٦شحرا في مىيىٖت الخجىِـ وهٓغٍت الاصب الُٟلؿىٝ
الٟغوسخي/البلٛاعي جؼُٞخان جىصوعو ،ٝالظي حٗض صعاؾخه ًٖ انل الاظىاؽ الاصبُت الاقهغ
بحن الخىٓحراث إلاىيىٕ الاظىاؽ الاصبُت ،وبالغٚم مً ان جىصوعو٢ ٝض قهضث خُاجه
جدىالث ٖلى مؿخىي جبيُه للمىاهج الى٣ضًت التي ٦خب ٞحها ،الا ان عئٍخه لالظىاؽ ٧اهذ ٢ض
اقهغها في ا٦ثر مً صعاؾت ومال ٠اصبي ،وجىصعوً ٝغي ان الٗمل الُٗٓم ًسل" ٤ظيؿا
ً
ظضًضا بُغٍ٣ت ما،وفي الى٢ذ هٟؿه ًستر ١ال٣ىاٖض ال٣اثمت ؾاب٣ا"(ً )71غي جىصعو ٝان
ال٨خاباث اإلاٗانغة جىدى عاهىا ٖلى هضي "السُىاث الغاثضة لؤلزىًٍ قلُٛل ماؾـ
الغوماوؿُت الاإلااهُت في جهاًت ال٣غن الشامً ٖكغ الى الخمغص ٖلى الخضوص اإلاىيىُٖت بحن
()72

الاظىاؽ الاصبُت"

وبسهىم الاظىاؽ اإلاىلضة في الٗهىع ما بٗض الىٓغٍت ال٨الؾُُ٨ت

ٞحري جىصوعو ٝان الاظىاؽ الاصبُت جإحي مً "اظىاؽ اصبُت ازغي والجيـ الجضًض هى
صاثما جدىٍل لجيـ او لٗضة اظىاؽ اصبُت ٢ضًمت"( )73وهظا الغؤي بالخدضًض ٢ض ج٨غع ٖىض
ا٦ثر مً مىٓغ لٛىي ومهخم في هٓغٍت الاظىاؽ الاصبُت يمً اَاع هٓغٍت الاصب التي ججخم٘
بٓلها هٓغٍت الاظىاؽ.ول ً٨خُىما ً٣ى ٫جىصوعو ٝبان الاظىاؽ جإحي مً اظىاؽ ازغي

)(70عمر نقرش .مفهوم التناص فً النص المسرحً ،أطروحة دكتوراه غٌر منشورة ،باشراف الدكتور عبد
المرسل الزٌدي( ،جامعة بغداد ،:كلٌة الفنون الجمٌلة ،جامعة بغداد ،)2002 ،ص 59ـ .60
) )71تزفٌتان تودروف ،شعرٌة النثر ،مصدر سابق ،ص.8
)(72مقدمة محمد برادة لتزفٌتان تودروف" ،اصل االجناس االدبٌة" ،ترجمة:محمد برادة ،مجلة الثقافة
االجنبٌة( ،بغداد) ،العدد ،1ربٌع  ،1982ص.44
) )73المصدر نفسه ،ص.46
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ًىعص الاحي ٦مشل "ال٩ىمُضًا الضامٗت وهي جى ٤ٞبحن مالمذ ال٩ىمُضًا والتراظُضًا" ( )74وهى
ً
بهظا ً ٘٣بالسلِ طاجه الظي و ٘٢به مً ؾب٣ه خُىما ٌٗض الانىا ٝالضعامُت اظىاؾا اصبُت،
()75

ل٨ىه ٌٗىص وٍ٣ىٞ" ٫االظىاؽ هي انىا ٝالىهىم"

وال اٖغ ٝماطا ٌؿمي جىصوعوٝ

اهىإ الكٗغ والغواًت وٚحرها مً الاظىاؽ ،ان ٧اهذ الانىا ٝهي طاتها الاظىاؽ باالٖخماص
ً
ٖلى م٣ىلت جىصوعو ٝالتي جظهب الى ان ل٩ل نى ٠هصخي ظيؿا ما م٘ هظا ٞان جىصعوٝ
ًغي بان الاصب اإلاٗانغ ٚحر مٗجي "٧لُا مً الٟغو ١الاظىاؾُت ٩ٞل ما في الامغ ان هظه
الٟغو ١لم حٗض جخىا ٤ٞم٘ آلاعاء اإلاخىاعزت في هٓغٍاث الاصب اإلاايُت"( )76واج ٤ٟم٘ جىصوعوٝ
بان الىٓغٍاث التي ظيؿذ الىهىم في الؿاب ٤وبسانت جُٗ٣ضاث اعؾُى لم حٗض جدخىي
٧ل الاظىاؽ التي ْهغث في الٗهىع اإلاخإزغة م٘ الازظ بىٓغ الاٖخباع ان اعؾُى جدضر ًٖ
مٟهىم البىٍُُ٣ا مىُل٣ا مً جٟغٖاجه التي مجها بالخدضًض الكٗغ اإلاؿغحي الظي مشل لضي
ً
اعؾُى ظيؿا يمً الاَاع البىٍُُ٣ي لِـ الا وهظه الىٓغة خُمذ مً الىٓغٍت الابؿيُت
ً
التي زاعث ٖلى قٗغٍت الىو اإلاؿغحي وظٗلذ اإلاؿغح ً٨خب هثرا.اما الكاٖغ والىا٢ض
واإلاؿغحي الاه٩لحزي ث ؽ الُىث٩ٞ ،ان له بدض بٗىىان (ؤنى ٫الكٗغٍت الشالزت) عؤي ُٞه
ان ٧ل ظيـ ً٨خب بًمحر مٗحن "ٞاإلاؿغح ً٨خب بًمحر اإلاساَب –اهذ-والكٗغ الٛىاجي
بًمحر اإلاخ٩لم –اها-والكٗغ اإلالخمي بًمحر الٛاثب –هى-و٢ض الخٔ في الى٢ذ هٟؿه ان
()77

هظه الانىاث الشالزت –الهُئاثً-م ً٨ان جىظض في ظيـ اصبي واخض"

ٞالؿماث

الاظىاؾُت لهظه الاظىاؽ ًم ً٨جغخُلها مً ظيؿها الانلي لخىًم الى اظىاؽ ازغي
)(74تزفٌتان تودروف ،مفهوم االدب ودراسات اخرى ،ترجمة:عبود كاسوحة( ،دمشق:منشورات وزارة
الثقافة ،)2002 ،ص24
))75المصدر نفسه ،ص.25
)(76دوبرو ت ،نظرٌة االجناس االدبٌة فً القرن العشرٌن ،ترجمة:باقر جاسم ،مجلة الثقافة االجنبٌة،
(بغداد) ،عدد 3و 4لسنة  ،1997ص.60
)(77د.حسٌن خمري ،نظرٌة النص من بنٌة المعنى الى سٌمائٌة الدال ،ط( ،1بٌروت :الدار العربٌة للعلوم
ناشرون )2007 ،ص.220
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جخٟاٖل مٗها بدالت اهههاع مك٩لت ظمالُت اوسجام مً هىٕ زام ً٨ؿغ ا ٤ٞجى ٘٢مخل٣ي
الىو.واخض الى٣اص اإلاخ٣ضمحن في هٓغٍت الاصب واإلااعر الاصبي الاإلااوي هاهؼ عوبغث ًاوؽ
ّ
والظي ّ
بال "جًُُِ ٤
للمبضٕ جىُىي جدذ ج٣لُض
ٌٗض ؤن ال٨خابت صازل الجيـ ألاصبي ما هي
٦الؾُ٩ي اعجبِ بد٣بت ػمىُت" ( )78جل ٪الخ٣بت ً٣هضها ًاوؽ ٦ما هغي وٖضة مىٓغون في
هظا ال٨خاب وهى ان الاظىاؽ اإلاٗغوٞت ما هي الا اظىاؽ مغخلت الاصب الاٚغٍ٣ي ال٣ضًم،
ولم جدٔ جىٓحراث اعؾُى الا في الاظىاؽ التي ٧اهذ قاجٗت اهظا.٥وهىا الالثمت جٖ ٘٣لى
ً
اإلاخ٣ضمحن الظًً ظاءوا بٗض اعؾُى وبسانت في الٗهىع ال٣غٍبت والظًً ٦خبىا اظىاؾا
مخىىٖت ٖضة ب٣ىا ٖلى جىٓحراث اعؾُى وج٣ؿُمه الشالسي وحكضصوا ُٞه.لظل٧ ٪ان (ًاوؽ)
اخض الظًً وٟ٢ىا يض الخجىِـ وصٖا الى " الخدغع مً ال٨خابت الاظىاؾُت الجها جىُىي ٖلى
()79

ج٨ٟحر ٦الؾُ٩ي ال ٌٗضو ان ً٩ىن مغجبُا بد٣بت ػمىُت مُٗىت"

و٢ض ٢ام ًاوؽ بالتر٦حز

ٖلى ؾُا ١جل٣ي الىو بخٗغٍٟه الجيـ الاصبي ٣ٞض بحن ان جدضًض هىٍت الىو الاظىاؾُت
ال ًخم الا "بمكاع٦ت ال٣اعت في الغبِ بحن الىو وظيؿه اهُال٢ا مما عسخ لضًه وال ٠مً
()80

ؾجن اظىاؾُت وما ازتزهه في طهىه مً ٢غاءاث ؾاب٣ت"

وهى بهظا ًخ ٤ٟم٘ ازغًٍ

بمؿإلت الخل٣ي لٟهم هىٕ الجيـ الاصبي باالٖخماص ٖلى طاث٣ت اإلاخل٣ي وج٨ُ٨ٟه للىو وعبُه
م٘ ههىم ؾاب٣ت ٟٞي م٣الت لُاوؽ بٗىىان هٓغٍت الاظىاؽ واصب الٗهىع الىؾُى
وكغها في ٦خابه هدى ظمالُاث للخل٣ي عبِ ما بحن ا ٤ٞالخىٗ٢اث وهٓغٍت الاظىاؽ الاصبُت
وٍاوؽ وي٘ ا ٤ٞالخىٗ٢اث ٦إصاة ومُٗاع إلاٗغٞت اهخماء الازغ الاظىاسخي ،وهظا ًخُلب مخلُ٣ا
واُٖا ومىخجا وعبما ٢اعيء الىو لِـ ٦ما ًغٍضه ًاوؽ او ازغًٍ بهظه الضعبت والخى٨ت
والجمالُت التي حؿمذ له ب٣غاءة الىو وعبُه بىهىم ازغي لٟغػ اظىاؾُت الىو،وهى
ٖبء ًدمله ًاوؽ ٦ما ٗٞله ازغون ٖلى اإلاخل٣ي الظي ً٨خٟي بالىو اإلاىاػ في اٚلب
) )78علً عبد األمٌر عباس الخمٌس ،مصدر سابق ،ص.50
)(79دٌاب قدٌد ،تداخل االنواع االدبٌة ،مجلد ( ،1عمان  :عالم الكتب الحدٌث ،)2009 ،ص.392
)(80محمد القاضً ومحمد خبو واحمد السماوي واخرون ،مصدر سابق ،ص.134
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الاخُان لٟغػ الجيـ الاصبي٦.ما ان ًاوؽ اؾمى هظه الٗملُت بإ ٤ٞالاهخٓاع وخضص زالزت
ٖىامل لهُاٚت ا ٤ٞاهخٓاع اإلاخل٣ي وهي "اإلاٗاًغ الكاجٗت ٖىض ال٣غاء ًٖ زهاثو الجيـ
والهالث الًمىُت التي جغبِ الىو بإزاع ؾاب٣ت مٗغوٞت واإلا٣ابلت بحن الخسُُل والىا ٘٢او
()81

بحن وُْٟت اللٛت الاوكاثُت ووُْٟتها الٗملُت"

اي ان ًاوؽ صٖم مٗاًحر واقتراَاث

مٗغٞت الجيـ الاصبي بابٗاص جاوٍلُت ججم٘ ال٣اعت م٘ الىا٢ض ومىخج الىو اط اياً( ٝاوؽ)
"اإلا٣ىم الخاوٍلي الخضاولي"( )82اي مىذ اإلاخل٣ي خ ٤الخاوٍل في ٖملُت ال٨ك ًٖ ٠خ٣ُ٣ت
ً
ً
ً
الجيـ الاصبي ٠ُ٨ٞ ،به اط ٧ان ظيؿا مخضازال ومىههغا م٘ اظىاؽ ازغي ٦ما جظهب له
هٓغٍاث ما بٗض الخضازت واٚلب الىهىم اإلاٗانغة ،وهظا ما ظٗل ًاوؽ ًا٦ض اهه ٧لما
٧ان الىو "نىعة ظاهؼة مً زهاثو الجيـ ٧اهذ ُ٢مخه الٟىُت وجاعٍساهِخه مخضهُحن
( )...ان جاعٍسُت الجيـ الاصبي جخجلى في ؾحروعة اوكاء البيُت وما ًُغؤ ٖلحها مً جىىَ٘
ً
ً
وجىؾُ٘ وحٗضًل"( )83وهظا ما ؾُجٗل اإلاخل٣ي مخٟاٖال ومىخجا م٘ ٧ل الخٛحراث والؿحروعاث
التي جُا ٫الجيـ الاصبي،والامغ ال ًسخل٦ ٠شحرا ٖىض ه٣اص البيُىٍت،ومجهم الىا٢ض الٟغوسخي
(عوالن باعث) الظي ًغي بان الىو ال ًضزل يمً جغاجب وال ختى يمً "مجغص ج٣ؿُم
لالظىاؽ( )...ما ًدضصه ٖلى الٗ٨ـ مً طل ٪هى ٢ضعجه ٖلى زلسلت الخهيُٟاث
ال٣ضًمت"( )84وهاصي عوالن باعث الى "الٛاء الخضوص اإلاىظىصة بحن الاظىاؽ الاصبُت"(ٞ )85بما
ان الىو ًخد٨م ُٞه مبضؤ الخىام والخٟاٖل واٖاصة جًمحن الا٩ٞاع وحٗضص الاخاالث "ٞال
صاعي للخضًض ًٖ الجيـ الاصبي وه٣اثه ونٟاجه ما صام الىو مً ظهت ازغي ظمإ

) )81المصدر نفسه ،ص.134
))82المصدر نفسه ،ص.134
) )83محمد القاضً ،الخبر فً االدب العربً( ،منوٌة:منشورات كلٌة االداب ،)1998 ،ص.31
)(84روالن بارت ،درس السٌمولوجٌا ،ترجمة:عبد السالم بن عبد العالً ،ط( ،1المغرب:دار توبقال،
 ،)1986ص.61
))85جمٌل حمداوي ،مصدر سابق ،ص.14
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()86

ههىم مخضازلت وملخ٣ى زُاباث مخىىٖت ومسخلٟت مً خُض الخجىِـ"

ٞالخضوص

خُجها ج٩ىن مخاخت لالظىاؽ اإلاجاوعة للتزاوع ُٞما بُجها ٖىض الخاظت الجمالُت لظل ٪التزاوع.

)(86المصدر نفسه ،ص.15
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مشلذ الاظىاؽ لٛاث الخٗبحر ٖبر الٗهىع مىظ ا٦دكا ٝالاوؿان لٛاث حٗبحره الاولى
والتي خا٧اها مً زال ٫اٗٞاله الُ٣ؿُت التي احؿمذ في مٓاهغها البضاثُت بالُاب٘
الغوحي ،وجغ٦ؼث الاظىاؽ وج٣ؿُماتها في البضاًاث الاولى التي ويٗذ زاللها الاؾـ
واللبىاث الاولى لآلصاب والٟىىن ٖلى الخ٣ؿُم الشالسي الكهحر العؾُى والظي اؾدىض ٖلى
ٗٞل الُ٣ىؽ الاٚغٍُ٣ت التي جإؾؿذ مجها اإلاالخم والاؾاَحر و٦خبذ ٖلى هُئت قٗغ ،وهظا
ما ًا٦ض ان الاظىاؽ جيب٘ وجىبش ٤مً خاظاث اظخماُٖت وهٟؿُت ًمغ بها الاوؿان وبالخالي
جخٟاٖل وجىههغ صازله لخسغط ٖلى ق٩ل هخاط ًدب٘ جهيُ ٠اخض الاظىاؽ الاصبُت٦ ،ما
خهل في بضاًاث بدض الاوؿان لخٟؿحر وظىصه ومجها ظاءث الاؾاَحر لخٗبر ًٖ هظه
ً
الخ٣بت ،و٦ظل ٪الغواًت التي ٖضث ابىت اإلالخمت بىنٟها بضؤث جخدضر هثرا ًٖ اإلاجخمٗاث
الىاُٗ٢ت اإلاٗانغة التي لم حٗض لٛت اإلالخمت الٟسمت جالثمها،وه٨ظا ًخطر ان الاظىاؽ جىلض
مً َبُٗت اخخُاظاث اإلاجخم٘ ومضي جٟاٖل اإلاال ٠م٘ اإلاجخم٘ والخدىالث التي ججغي ُٞه.
وؾإجُغ ١لٗضة اظىاؽ اصبُت اعي اجها جىُبٖ ٤لحها م٣ىلت الجيـ الاصبي الظي ٌكترٍ
ً
جٟغٖا ألهىاٖه وهي ٖلى الىظه الاحي :
الشعز:
ازخلٟذ آلاعاء التي جٟؿغ مٗجى الكٗغ وحٗغٞه ،وجً٘ له اؾباب اهبشا ١ووظىص ،مىظ
اٖالن الكٗغ ًٖ وظىصه الخ٣ُ٣ي ٩٦اثً مازغ في اإلاجخم٘ الاٚغٍ٣ي ال٣ضًم٣ٞ ،ض ؾاص ابان
الٗهغ الُىهاوي جُاع ٞلؿٟي ًغي ان "الكٗغ الهام مهضعه عباث الكٗغ اللىاحي ًلهمً
الكٗغاء"()87مشل صًم٣غٍُـ واٞالَىن اط ًخلسو مى( ٠٢صًم٣غٍُـ) بان الكٗغ الغاقي
ال ً٩ىن الا بالجىىن او خالت ج٩ىن اقبه ما ً٩ىن بالجىىن ،و(اٞالَىن) ًغي ان الكٗغ

) )87د.مسلم حسب حسٌن ،جمالٌات النص االدبً:دراسات فً البنٌة والداللة ،ط( ،1لندن :دار السٌاب،
 ،)2007ص.9
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الهام ومهضعه الهي مدٌ ( )88بل اهه ًغي اهه ال ًٞل للكاٖغ ٖلى الكٗغ واهما الًٟل
لالله بل ان الكاٖغ ال ًضعي ماطا ً٣ى ،٫وٖغ ًٖ ٝالكٗغاء بان ل٩ل قاٖغ قُُاها ً٣ى٫
الكٗغ ٖلى لؿاهه هظا في الٗهغ الخضًض ،وهى مؿدىض مً خُض اإلا٣ىلت الى اإلاضعؾت
الاٞالَىهُت التي ٞؿغث وظىص الكٗغ ٖلى اؾاؽ اهه الهام الهي مً ٖىض الغب ً٩ىن صازل
الٟغص وٍمضه بالسُا ٫والهىع الكٗغٍت السانت بالىهىم التي ًخل ٟٔبها او ً٨خبها
الكاٖغ .واٞالَىن ًغي ان وُْٟت الكٗغ ٚحر ازالُ٢ت بِىما اعؾُى ًغاها ازالُ٢ت وهىعاؽ
ًغاها حٗلُمُت وصعاًضن ًغاها للدؿلُت ( )89ول( ً٨ألٞالَىن) وظهت هٓغ ببٌٗ الاظىاؽ
ً
الاصبُت ٗٞىضما جدضر ًٖ ال٣هو الاؾُىعٍت التي ج٨خب قٗغا آهظاٞ ٥اهه اقاع
بهغاخت الى ان الكٗغاء وزانت اقٗاع الالُاطة والاوصٌؿُت التي ٌٗضها جغوط "ألؾاَحر
خ٣ُ٣ت ًٖ الالهت والخُاة ومً زم ٞهي حؿهم في اٞؿاص ٖ٣ل الُٟل وجضزل الغٖب الى
طاجه ،ومً زم ًدظع اٞالَىن مً ان جهبذ هظه الاقٗاع هي ظىهغ ما جدُ٨ه الامهاث
ً
لؤلَٟا )90("٫بل و٧ان خاصا م٘ بٌٗ الاظىاؽ الاصبُت وا٢صخى اصخابها مً ظمهىعٍخه ٣ٞض
اتهم الكٗغاء باجهم ال ٌؿخُُٗىن ا٦ثر مً "زل ٤مغآة للُبُٗت بخهىٍغ مٓهغها صون
خ٣ُ٣تهاٞ،إ٢صخى مً ظمهىعٍخه الكٗغ الٛىاجي وقٗغ اإلاالخم ٦ما مى٘ جضاو ٫اقٗاع
هىمحروؽ ألجها حؿاٖض ٖلى اٞؿاص الجُل الىاشخئ ولم ًبذ الا ال ًٟالظي ًمضح السحر
وٍمجض الالهت والابُاٞ )91("٫الكٗغ في عؤي ؤٞالَىن حهض ٝبلى بمخإ الٗ٣ل والغوح "ول٨ىه
ًساَب الٗىاَ ٠وألاهىاءٞ ،بظل ٪ال ٌُٗالج ألاقُاء بد٣اث٣ها ،وبهما مٗالجت ٖاَُٟت
)ٌ(88نظر :محمد غنٌمً هالل ،النقد االدبً الحدٌث ،ط( ،6القاهرة:نهضة مصر للطباعة والنشر،)2005 ،
ص.28
)ٌ(89نظر:د.أبو الحسن سالم ،مقدمة نظرٌة المسرح الشعري ،ط( ،1القاهرة:دار الوفاء للطباعة والنشر،
 ،)2006ص.162
)(90احمد المنٌاوي ،جمهورٌة افالطون:المدٌنة الفاضلة كما تصورها فٌلسوف الفالسفة ،ط( ،1القاهرة:دار
الكتاب العربً ،)2010 ،ص.128
)(91المصدر نفسه ،ص.124 ،
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()92

للٓىاهغ اإلاخٛحرة ،وهظه اإلادا٧اة الٟىُت جساَب مل٩اث البكغ الضهُا"

وٖاب اٞالَىن

ٖلى الكٗغاء جهىٍغهم للخ٣ُ٣ت الساعظُت اإلاجؿضة مً ٢بل الاوؿان ولِـ اإلاشل الٗلُا
بىن ٠الخ٣ُ٣ت الساعظُت هي ٦ظل ٪ؾاُٖت لخهىٍغ اإلاشل الٗلُا ،وون ٠الكٗغاء باجهم
ًبخٗضون ًٖ الخ٣ُ٣ت بظل ٪بضعظخحن،وهى ما ظٗله ًسغظهم مً ظمهىعٍخه الٟايلت،
وبسهىم َغصه للكٗغاء مً ظمهىعٍخه ُٞم ً٨ال٣ى ٫ان الظي ً٣هُه اٞالَىن مً
ظمهىعٍخه هى الكاٖغ الظي "مهمخه اإلاخٗت  ِ٣ٞاي الظي ًى٣ل الامىع الخاٞهت واإلاىٟغصة
بمهاعة وَؿدب٣ي الكاٖغ الظي مهمخه ًدا٧ي اٖما ٫السحرًً ول٨ىه في ال٨خاب الٗاقغ ٢ض
ا٢صخى ٧ل هىٕ مً الكٗغ ال٣اثم ٖلى اإلادا٧اة واؾدب٣ى الكٗغ ال٣اثم ٖلى مضاثذ الالهت
()93

والسحرًً"

اما اعؾُى ٣ٞض ابضي ٖىاًت ٞاث٣ت بالكٗغ وٍخطر طل ٪مً زال ٫جىٓحره

للكٗغ بمدايغاجه التي جدىلذ ُٞما بٗض الى ٦خاب بٗىىان  ًٞالكٗغ ،ولٗل اهخمام
(اعؾُى) بالكٗغ ٌٗىص الن اإلاضن في الضولت الُىهاهُت ٧اهذ في ػمىه "لخٗجى بالكٗغ ٖىاًتها
بالخغب والامً والؿُاؾت"(ٞ )94الكٗغ ٧ان لٛت اخخٟاالتهم الضًيُت الُ٣ؿُت ،وبالخالي ٧ان
مىاػٍا ٦ما ٌكحر لظل ٪اعؾُى ألهه ما ٧اهذ حٗخجي به الضولت الُىهاهُت آهظا ٥وٍغي اعؾُى
ان الكٗغ وكإ ًٖ ؾببحن اخضهم اإلادا٧اة بىنٟها ٚغٍؼة اوؿاهُت جبضؤ م٘ الٟغص مىظ
الُٟىلت وججٗله ًسخل ًٖ ٠بُ٣ت ال٩اثىاث الخُىاهُت والؿبب الازغ هى الخٗلم ٧ىهه ًسل٤
خالت مً اللظة لضي الاوؿان وهظان الؿببان ٦ما ًغي اعؾُى ٦الهما َبُعي ( )95هاشخئ م٘
الاوؿان ،بىن ٠ان الكٗغ هى الهىعة الخٗبحرًت الاولى التي ا٦دكٟها الاوؿان في خُاجه
ً
للخىِٟـ ًٖ اهٟٗاالجه ولهظا الؿبب هغي ان الكٗغ مغجبُا بما هى طاحي ول ً٨ان ٧ان
))92علً عبد األمٌر عباس الخمٌس ،بنٌة السرد فً النص المسرحً العراقً رسالة ماجستٌر غٌر منشورة،
باشراف عقٌل جعفر الوائلً( ،جامعة بابل:كلٌة الفنون الجمٌلة ،قسم الفنون المسرحٌة ،)2010 ،ص.11
)(93احمد المنٌاوي ،مصدر سابق ،ص.175
)(94ارسطو طالٌس ،فن الشعر ،ترجمة وشرح:عبد الرحمن بدوي :ط( ،2بٌروت:دار الثقافة،)1973 ،
ص.47
)ٌ )95نظر:ارسطو ،فن الشعر ،ص.12
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ً
الكٗغ بىنٟه َبُعي ًىلض م٘ الاوؿان َٟىلُا  ٠ُ٨ٞحؿجى لبٌٗ الاٞغاص ان ً٩ىهىا
قٗغاء والازغًٍ لم ٌؿمذ لهم الامغ طل ،٪وهظا ًا٦ض ان هىا ٥اؾالُب ازغي جًا ٝالى
ً
اإلاىهبت التي اقاع لها اعؾُى في مٗغى خضًشه ًٖ اإلادا٧اة الُٟغٍت ،وهظا ما ازبذ خضًشا
ً
ً
مً اياٞت ٖىهغ الضعاؾت والخُىع وال٣غاءة لٗىهغ اإلاىهبت لُ٩ىن الكاٖغ هاضجا وم٨خمال
للمىهبت الكٗغٍتٞ ،الكٗغ ٌؿدشمغ ام٩اهاث اللٛت الهىجُت والضاللُت والىدىٍت لسل٤
اإلاؿخىي الجمالي وهظا ال ًخإحى مً ٞغا ٙبل مً صعاًت ٖمُ٣ت بمىيىٕ الكٗغ
واوػاهه.وبالخضًض ًٖ ٢ضؾُت الكٗغ واهمُخه للضولت الُىهاهُت آهظا٣ٞ ٥ض ٧ان (ًىعبُضؽ)
ً
ً
ٛ٦حره مً الكٗغاء ال٣ضامى ٌٗخ٣ض ان الكاٖغ "مٗلم الامم وان ٖلى الكٗغاء واظبا م٣ضؾا
()96

هى اعقاص مىاَىحهم وخثهم ٖلى الًُٟلت"

وبالخالي ًمٖ ً٨ض الاقٗاع في نىعتها الاولى

التي وعصث الُىا مً الترار الاٚغٍ٣ي ٧لها طاث ابٗاص جغبىٍت وصًيُت،ؾاُٖت إلبغاػ الجاهب
الخىظُهي الخٗبىي في جل ٪الٟتراث للمىاًَ الاٚغٍ٣ي،وجمجُض الضولت والالهت بما ًخىا٤ٞ
م٘ جىظهاث الىٓام في جل ٪الٟترة .وٍغي (هىعاؽ) باهه ٧ان للكٗغ وُْٟت وهظه الىُْٟت
هي "الخٗلُم والى ٖهض اعؾخىٞاهِـ ٧ان م٣ام الكاٖغ في اإلاجخم٘ هى م٣ام اإلاٗلم هجض هظا
مٟهال في ٧ىمُضًا (الًٟاصٕ) العؾخىٞاهِـ خُض ً٣ى ٫لىا اسسُلىؽ الكاٖغ وهى اخض
شسهُاث اإلاؿغخُت في خىاع زُالي ان الهلت بحن الكاٖغ والجمهىع الظي ًساَبه حكبه
الهلت بحن اإلاضعؽ بٟهل مً الخالمُظ"( )97وٍخطر مً هظه اإلاحزة التي اؾبٛها هىعاؽ ٖلى
الكٗغ ان الهٟت الخٗلُمُت هي الٛالبت في الاقٗاع الُىهاهُت ال٣ضًمت وبسانت في
اإلاالخم.وٍغي الاإلااوي (هُجل) بان الكٗغ ْهغ خُىما اوٗؼلذ الاها الٟغصًت ًٖ الخىخض
الجىهغي لالمت واؾخدالذ الىٟـ البكغٍت الى ٖالم طاحي ٢اثم لىخضه ًغ٦ؼ ٖلى خُاجه

)(96ابو الولٌد بن رشد ،تلخٌص كتاب ارسطو طالٌس فن الشعر( ،القاهرة:مطابع االهرام التجاربة،)1971 ،
ص.33
)(97هورس ،فن الشعر ،ترجمة  :لوٌس عوض( ،القاهرة:الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب ،)1988 ،ص.42
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الضازلُت وخؿب

()98

وهظه الغئٍت جظهب الى الكٗغ بىنٟه هاشخئ مً َبُٗت خاظت

اظخماُٖت وهٟؿُت وبالخالي ً٣ترب مً آلاعاء التي حكحر الى ان الاظىاؽ الاصبُت جخٛحر وجخُىع
م٘ ؾحروعة اإلاجخمٗاث وهى الؿبب طاجه الظي ظٗل اإلاجخمٗاث ما بٗض ال٣غن الشامً ٖكغ
جلخجئ الى الؿغصًاث التي بضؤث حٗبر ًٖ واٗ٢ها اإلادكٓي بضال مً ٞسامت اللٛت الكٗغٍت
التي ٧اهذ لٛت اإلاشالُاث والىبل وال٣هىع .وٍى٣ؿم الكٗغ ٦ما ًغي (ٞيؿيذ) ألعبٗت ٖهىع
هي ٖهغ الكٗغ ال٣هصخي –ٖهغ الكٗغ الٛىاجيٖ-هغ الكٗغ الضعاميٖ-هغ الكٗغ
الخٗلُمي ٗٞهغ الكٗغ ال٣هصخي ً٨مً في ٖض اإلالخمت او ٫اهىإ الكٗغ في الٗهغ الُىهاوي
خُض ٌٗضها ٞيؿيذ الىىٕ الاعؾخ٣غاَي مً الكٗغ الظي ًخسظ مً اإلاٗغ٦ت مىيىٖا له

()99

مشل هىمحروؽ الُىهاوي وٞغظُلىؽ الغوماوي وصاهتي .وٖهغ الكٗغ الٛىاجي الظي بضوعه
ًى٣ؿم الى قٗغ ٚىاجي ظمالي وهى قٗغ مصخىب بالغ٢و واإلاىؾُ٣ى وبالى٢ذ هٟؿه هى
قٗغ وَجي ًخدضر الكاٖغ ًٖ لؿان الجماٖت وَٗبر ٖىه باألُٖاص الضًيُت ًٖ لؿان ٢ىمه
اما الىىٕ الشاوي هى قٗغ ٚىاجي شسصخي خُض ًخٛجى الكاٖغ بةخؿاؾه وخبه وًٚبه
(.)100اما الكٗغ الٛىاجي الضعامي ٞهى ا٦ثر الٗهىع نٗىبت خُض ونل الكٗغ لل٨ما ٫لضي
الُىهان في ال٣غن السامـ ٢بل اإلاُالص ومجهم بغػ ال٨خاب الاٚغٍ ٤ال٨باع اسسُلىؽ
وٍىعبُضؽ وؾىٞى٧لـ واعؾخىٞاهِـ بال٩ىمُضًا وُٞه بغػث ابغػ الىهىم اإلاؿغخُت
السالضة التي الػالذ خُت الى الان،والتي ق٩لذ مجمل جغار اإلاؿغح الٗالمي ٖلى امخضاص
٢غون مًذ .اما الكٗغ الخٗلُمي ٦ما ًغي ُٞيؿيذ "ٌؿىص بهٟت زانت في الٗهىع التي
جى٨ب الىاؽ ٖلى اإلا٨دكٟاث الٗلمُت والىٓغٍاث الٟىُت "(.)101

)ٌ(98نظر:ف.د.سكفور نٌكوف ،الشعر الغنائً ،ط ،2ترجمة:جمٌل نصٌف التكرٌتً( ،بغداد:دار الشؤون
الثقافٌة ،)1986 ،ص.53
)ٌ(99نظر:د.أبو الحسن سالم ،مصدر سابق ،ص.20
))100المصدر نفسه ،ص.21
))101المصدر نفسه ،ص.22
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اط ج٨مً وُْٟت الكٗغ الخٗلُمي باهه ؾعى إلزًإ زمغاث ال٨ٟغ الٟلؿٟي الظي
ٖغٞذ به الُىهان ال٣ضًمت و٦ظا الٗلىم ب٩اٞت مىاخحها ويغوبها لخِؿحر اؾدُٗاب جل٪
الٗلىم واْهاعها الى اإلاخل٣ي بهىعة واضخت وهانٗت وَٗض (هؿُىصؽ) ابا الكٗغ الخٗلُمي
ٖىض الُىهان٦ .ما ان زمت مً ٌٗغ ٝالكٗغ باهه "الىٓم اي الهُاٚت اإلاىػوهت والخٗبحر
ً
اإلاىؾُ٣ي لل٨ٟغة باؾخسضام ال٩لماث والهىع وحٗخمض ٖلى السُا ٫والخـ صاثما م٘
مهاخبت ٖ٣لُت هضٞها جىُٓم السُا ٫والاخؿاؽ"( )102وَٗجى بالىٓم هىا وي٘ ال٩لماث في
ؾُا٢ها ال٨المي و٣ٞا إلاا ًغص الاًداء به خُض ج٨مً اهمُت اإلاٟغصة باعجباَها الخٗبحري م٘
بُ٣ت الجمل وهى ٌكبه الىُْٟت الكٗغٍت التي اقاع لها اللؿاهُحن اإلاٗانغون ،آما الؿحر
ٌ
"هٓم
(ُٞلُب ؾضوي) اخض ه٣اص ٖهغ الجهًت اإلالمحن بالى٣ض ال٨الؾُ٩ي ٞالكٗغ لضًه
ً
وابخضإ٦ ،ؿغص ٢هت لِؿذ خُ٣ُ٣ت باإلاٗجى الخغفي ،ولِـ الكٗغ لضًه سجال للخىاصر
السُالُت ،بل هى وؾُلت ببالُٚت مازغة ،وله مجزلت مغمى٢ت بطا ما اؾخُإ ببال ٙالخ٣اث٤
ً ً
ببالٚا خُا٨ٞ ،خابت ألاخضار بإؾلىب م٣ى٘ هى ٚاًت ،وُ٢مت ال ًٟلضًه حٗخمض ٖلى م٣هض
وٚاًت ،ولِـ الخٗبحر ًٖ طاث الكاٖغ"

()103

ٞالٗالم الظي ًبخضٖه الكاٖغ مً وظهت هٓغ

ؾضوي هى ٖالم " ؤًٞل مً الخ٣ُ٣ي٣ٞ ،ضعة الكاٖغ ٖلى مماعؾت السُاً ٫جغي بلى ج٣ضًغ
ّ
هظا (السُا )٫اإلاهُى٘ في زُاالجهٞ ،الهىاٖت حٗخمض الُبُٗت ،بال ان الكاٖغ ٖىضه
ًخجاوػ الُبُٗت بابخضاٖهٞ ،الكٗغ لضًه  ًٞزل ٤وابخضإ ال  ًٞمدا٧اة"

()104

٦ما ان

الكٗغ ًىلض اللظة ولِـ وؾُلت ابال ٙاو اًها ،٫اط ان اللظة التي ًىلضها الكٗغ مخإجُت مً
"جىاؾب الاظؼاء اإلا٩ىهت له بمٗجى ازغ ان اللظة اإلاخىلضة هي هدُجت اهههاع اإلاؿخىٍاث
الهىجُت والترُ٦بُت والضاللُت في صاثغة واخضة وبظلً ٪خم الخىنُل ومً زم ُ٢ام الازاعة

) )102المصدر نفسه ،ص.24
)(103علً عبد األمٌر عباس الخمٌس ،مصدر سابق ،ص.14
))104المصدر نفسه ،ص.14
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واللظة في هٟـ اإلاخل٣ي"( )105باالؾدىاص ٖلى لٛت اً٣اُٖت طاث ظغؽ وٛمي ًىلض اإلاخٗت لضي
ً
ً
اإلاخل٣ي ٖىض ال٣غاءة والاؾخمإ هٓغا لترُ٦بت الكٗغ الاً٣اُٖت وهٓغا لك ٠ٛالاوؿان
بالخىاؾ ٤الاً٣اعي اط ان الكٗغ" ال ٌؿخٗحر مىؾُ٣اه مً  ًٞازغ هى اإلاىؾُ٣ى بل ٌؿخمض
مىؾُ٣اه مً ماصة نُاٚخه طاتها وهي اللٛت ٞالىػن الكٗغي او الىٛم وؾُلت اياُٞت
جمل٨ها اللٛت الؾخسغاط ما حعجؼ صاللت الالٟاّ في طاتها ًٖ اؾخسغاظه مً الىٟـ
البكغٍت"

()106

ان الاً٣إ ٖىهغ جإزحري ٗٞا ٫في الكٗغ بسانت طل ٪الظي ًل٣ى ٖلى

اإلاىهاث وٍخسظ َاب٘ ال٣هاثض السُابُت ولٗل زمت مً ًظهب الى ان الكٗغ الىظضاوي
الظاحي هى اؾب ٤اهىإ الكٗغ مً خُض الىظىص ولِـ الاقٗاع الازغي وان ٧ان الكٗغ
اإلالخمي ال٣ضًم هى الظي" ابخضؤ البكغ بخ٣ىٍخه ٞان طل ٪ال ٌٗجي اهه ٢ض ؾب ٤الكٗغ
ً
ً
الٛىاجي الى الٓهىع ٞالخضوًٍ ٢ض خغم اوال ٖلى ان ٌسجل الكٗغ الظي ًخًمً قِئا مً
()107

جاعٍش الكٗىب ٞدٟل باإلالخمي ا٦ثر مً اخخٟاله بالكٗغ الىظضاوي اي الٛىاجي الظاحي"

اما باليؿبت للكٗغ الٗغبي ٣ٞض ٖغ ًٖ ٝالٗغب بان الكٗغ صًىاجهم ،وٖغ ٝاوٛماؾهم
بالكٗغٍت الٛىاثُت اإلاٟغَت بالظاث واقتهغث ٦ظل ٪اإلاٗل٣اث الكٗغٍت و٧ان الٗغب
ًدٟٓىن الكٗغ بمئاث الابُاث،بًٟل البِئت الصخغاوٍت اإلاٟخىخت لهم وع٦ؼث مىيىٖاث
الىهىم الٗغبُت ٖلى اإلاٟازغاث والهجاء واإلاضح والٛؼ ٫وبغػ قٗغاء ُٞاخل في هظا
ً
اإلاًاع ٞمىظ " الاػ٧ ٫ان الكٗغ الٗغبي مىهغٞا في الاٖم الاٚلب مً خاالجه الى الخ٨ٟحر في
هٟؿه،في همىمه وفي اٞغاخه واجغاخه الصسهُت مما ظٗل الٛىاثُت جُػى"( )108وٖغًٖ ٝ
ُ
اق٩اٖ ٫ضة مجها ال٣هُضة الٗمىصًت التي حٗخمض ٖلى الىػن وال٣اُٞت،
الكٗغ الٗغبي
وبٗضها ظاء الخدضًض مً بضع قا٦غ الؿُاب ب٣هُضة الكٗغ الخغ او الخُٟٗلتٗٞ ،مض
)(105د.عبد الكرٌم راضً جعفر ،مفهوم الشعر عند السٌاب( ،بغداد:دار الشؤون الثقافٌة ،)2008 ،ص.44
) )106محمد مندور ،االدب وفنونه( ،القاهرة:دار نهضة مصر للطباعة والنشر ،)1980 ،ص.26
) )107المصدر نفسه ،ص.52
) )108موسى زناد سهٌل" ،تنافس االجناس بٌن االخضاع واالقناع" ،مجلة االقالم( ،بغداد) ،عدد  4لسنة
 ،1984ص.16
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قٗغاء هظا الك٩ل لدسسحر ال٣اُٞت إلاًامحن مىايُٗهم باالؾدىاص للمىؾُ٣ى الضازلُت التي
جىاؾب اإلاٟغصاث والالٟاّ اإلاىخ٣اة في حكُ٨ل مٗماع ال٣هُضة.
االصطورة :
حٗض الاؾُىعة ٖلى اجها خ٩اًت ؤو ٢هت ؤو مجمىٖت مدؿلؿلت مً ال٣هو التي جغوي
مخُغ٢ت ٖبر الخ٩ي الى شسهُاث و٧اثىاث زاع٢ت وٖلىٍت طاث ؾماث ٚحر مإلىٞت ٧الخ٩ي
ًٖ الاعواح والٗمال٣ت والالهت والابُا )109( ٫ووكاث الاؾاَحر م٘ بضاًت ج٨ٟحر الاوؿان ًٖ
ً
ٖال٢خه بالىظىص واؾباب وظىصه باخشا ًٖ الاؾباب الُبُٗت لهظا الىظىص ومٟانل الخُاة
التي بضؤ ًىاظهها وبالخالي اضخذ الاؾُىعة "زمغة ظهىص الاوؿان في ٞهم َبُٗت ال٩ىن وفي
حؿمُت ْىاهغه وجدضًض اما٦ىه"( )110وما محز الاوؿان البضاجي الاو ٫البؿاَت والؿُدُت
وهى الامغ الظي اوٗ٨ـ في مماعؾت َ٣ىؾه اط ق٩لذ الاؾاَحر لضي الاٚغٍ ٤مهضع الهام
لهم و٧اهذ " جمشل مل٩ا ٖاما لئلٚغٍ ٤و٧اهذ جمشل جاعٍسهم اإلا٣ضؽ اإلاىُب٘ في اطهاجهم ٧اهذ
()111

خ٣اث"٤

وٍخ ٤ٟاٚلب الباخشحن ٖلى اهه ال ٌٗغ ٝلؤلؾُىعة مال ٠مدضص وَٗضون

الاؾاَحر جيؿب إلاالٟحن مجهىلحن ،ألجها لِؿذ هخاط شسصخي او ٞغصي بل هي "ْاهغة
ظمُٗت ًسل٣ها زُا ٫الىاؽ وٖىاَٟهم وجإمالتهم وال جمى٘ هظه السانُت الجمُٗت مً ان
ج٩ىن ٢ض زًٗذ في بٌٗ الاخُان الى اٖاصة نُاٚتها مً ٢بل اٞغاص مخمحزًً في الخُاة
()112

ال٨ٟغٍت او الضًيُت للجماٖت"

و٢ض ٧اهذ ألاؾُىعة ماصة ٚىُت ل٨خابت التراظُضًا لضي

)ٌ )109نظر :عبد الفتاح الدٌدي ،علم الجمال ،ط( ،1القاهرة  :الهٌأة العامة المصرٌة ،)1995 ،ص.26
)(110احمد كمال زكً ،االساطٌر:دراسة حضارٌة مقارنة ،ط( ،1القاهرة:مكتبة الشباب.)1975 ،ص.59 ،
)(111د.محمد السٌد محمد عبد الغنً" ،نظرة االثٌنٌن الى االسطورة" ،مجلة عالم الفكر ،المجلد  40عدد 4
لسنة  ،2012ص.30
) )112فاطمة شكشاك ،التراث االسطوري فً المسرح الجزائري ،رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ،باشراف
الدكتور عبد السالم ضٌف( ،الجزائر:جامعة العقد الحاج لخضر ،كلٌة االداب والعلوم االنسانٌة ،قسم اللغة
العربٌة وادابها ،)2009 ،ص.28
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الكٗغاء الُىهان ال٨باع (اسسُلىؽ) (ؾىٞى٧لِـ) و(ًىعبُضؽ)٣ٞ ،ض جىاولىا الٗضًض مً
ألاؾاَحر التي "جضوع خى ٫ؤلالهت وألابُا ٫والخُاة واإلاىث٣ٞ ،ض اؾخمضوا مجها مىيىٖاث
()113

إلاأؾحهم التي ٧اهذ جغازا مٗغوٞا لضي مىاَىحهم"

ومً جل ٪الاؾاَحر ٦خبذ مؿغخُاث

ً
ٖضة مىْٟت الاؾُىعة ومجها مؿغخُت (اوصًب مل٩ا) اقهغ مؿغخُت ونلذ الُىا مً الاصب
الاٚغٍ٣ي ال٣ضًم الظي اٖخمضها ال٨خاب في الٗضًض مً ههىنهم اإلاؿغخُت بىنٟها
اؾُىعة ٚىُت بالضالالث والخإوٍالث التي ًم ً٨ان ًدؿً اإلاال ٠جىُْٟها في ههه.وزمت
مً ٞؿغ انل الاؾُىعة ومجهم جىماؽ بىلُُٟيصخي في ٦خابه (مُشىلىظُت الُىهان وعوما)
خُض ا٦ض ٖلى وظىص اعب٘ هٓغٍاث لخٟؿحر انل الاؾُىعة وهي الىٓغٍت الضًيُت التي حكحر
الى ان الاؾاَحر مإزىطة مً ال٨خاب اإلا٣ضؽ والىٓغٍت الخاعٍسُت التي جظهب الى ان اٖالم
الاؾاَحر ٧اهىا ٢ض ٖاقىا ٗٞال وخ٣٣ىا مىجؼاث ٦بحرة في الؿاب ٤والىٓغٍت الغمؼٍت التي
جا٦ض ان الاؾاَحر ب٩اٞت اق٩الها واهىاٖها هي مجاػاث و٦ظل ٪الىٓغٍت الُبُُٗت التي حٗجي
م٣ابلت ٧ل ْاهغة َبُُٗت ب٩اثً عوحي جمشلذ ُٞه الاؾُىعة واهبيذ ٖلُه (.)114الاؾُىعة
ً
٦ما اقاعث ظمُ٘ الضعاؾاث هي هخاط ظماعي وال ًم ً٨ان وٗغ ٝالي اؾُىعة مالٟا مُٗىا
ً
واخضا وطل ٪الن وعاء ٧ل اؾُىعة "عئٍت قٗب ٧امل خاو ٫ان ًضع ٥اإلاجهى ٫وٍٟؿغه
لُهل الى ال٣ىاهحن ال٩لُت التي جضًغ ال٩ىن وٍمؿ ٪بالخ٣ُ٣ت لخٓت اهبشا٢ها وجىهجها مٗجى
ً
ً
هظا اجها لِؿذ وكاَا ٖ٣لُا بل هبىءة الاوؿان الاوٚ ٫حر ان الىبىءة ال جخد٦ ٤٣غؾالت
جماعؽ ٗٞلها في الخاعٍش الا متى اٞلخذ مً قغٍ الؼمً ٖىضها  ِ٣ٞال ًضع٦ها البلى وهظا ما

))113محمد عبد الزهرة محمد الزبٌدي ،توظٌف الفولكلور فً النص المسرحً العراقً المعاصررسالة
ماجستٌر غٌر منشورة ،باشراف الدكتور عبد الستار عبد ثابت البٌضانً( ،جامعة البصرة :كلٌة الفنون
الجمٌلة ،قسم الفنون المسرحٌة ،)2010 ،ص.26
)ٌ)114نظر ،--------------- :االسطورة:توثٌق حضاري ،ط( ،1دمشق:دار كٌوان للطباعة والنشر
والتوزٌع ،)2019 ،ص.31-30 ،
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خ٣٣خه الاؾاَحر وما جهبى الُه ال٣هُضة الجضًضة"

()115

ً
وان لؤلؾاَحر اهىاٖا ٖضة ومجها

الاؾاَحر الخٗلُمُت وجدمل الاؾاَحر مً هظا الىىٕ "مًامحن طاث ٚاًاث حٗلُمُت ٣ٞض
٧اهذ الاؾاَحر وؾُلت اؾخٗملها الاوؿان الاو ٫بؿبب ما جمخل٨ه مً َاب٘
م٣ضؽ"()116والاؾاَحر الىُٖٓت التي ًضوع مىيىٖها خى "٫الخض ٖلى التزام الخ٨مت وبىاء
الُ٣م وجإنُل ٖال٢ت ؾلُمت بحن الاوؿان والغب وجدظع مً مٛبت ٖهُاهه او الخمغص ٖلُه
او مىاػٖخه في صوعه وم٣امه و٢ضعاجه"

()117

والاؾاَحر الٗلمُت التي جخدضر ًٖ ً٢اًا

ومىيىٖاث ٖلمُت "٧السل ٤والخ٩ىًٍ وانى ٫الاقُاء وهي مً الاؾاَحر التي جبهغ الٗ٣ل
وجضهكه لخًمجها مٗان ُٖٓمت ًٖ زل ٤ال٩ىن وزل ٤الؿماء والاعى وزل ٤الىباث وزل٤
ً
الخُىان والاوؿان وحٗض اؾُىعة الخ٩ىًٍ البابلُت مً اهم اؾاَحر السل )118("٤وازحرا
ً ً
اؾاَحر الابُا ٫ومشل هظه اؾاَحر جضوع خى ٫شسهُاث نالخت ج٩ىن همىطظا زحرا جغ٥
بهماث باعػة في الخاعٍش الؿال ٠وٍم ً٨مً زال ٫هظه الاؾاَحر مٗغٞت مٟهىم البُىلت
ٖىض الكٗىب ال٣ضًمت وَبُٗت اعجباَها بالٗالم الٟىقي وال٣ىة الغباهُت الٗٓمى

()119

ومً

هظه الاؾاَحر اؾُىعة الُىٞان.

)(115محمد لطفً الٌوسفً ،فً بنٌة الشعر العربً المعاصر ،ط( ،1تونس:دار سراس للنشر،)1985 ،
ص.144
)(116المصدر نفسه ،ص.51
))117المصدر نفسه ،ص.60
))118المصدر نفسه ،ص.71
)ٌ)119نظر  :المصدر نفسه ،ص.78
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امللحمة :
ً
اإلالخمت هي "٢هُضة ؾغصًت زاع٢ت للمإلى ٝحٗخمض بضءا ٖلى مسُلت اٚغابُت بسل٣ها
ٖاإلاا اوؾ٘ وا٦بر مً الٗالم اإلاٗغو ٝوحؿدىض الى ؾغص اخضار جمتزط ٞحها الاوناٝ
()120

والصسهُاث والخىاصر والسُب والىهاثذ "

واإلالخمت ازظث مً ٧لمت ًىهاهُت

هي" eposومٗىاها ٖباعة ًٖ قٗغ ٢هصخي بُىلي ٢ىمي ًدخىي ٖلى اخضار زاع٢ت للمٗخاص
()121

"

ج٣ؿم اإلاالخم الى ٢ؿمحن،اولها اإلاالخم الخاعٍسُت ٞاإلالخمت الخاعٍسُت هي "٦ملخمت
الالُاطة لهىمحروؽ خُض ٌؿحر ٞحها الٗىهغ الاؾُىعي الى ظىب الٗمل الخاعٍخي ( )....اما
اإلالخمت الاصبُت ٞهي مشل ملخمت صاهتي لِؿذ مؿخ٣اة مً الخاعٍش واهما ً٨خبها ناخبها جدذ
ؾُُغة ٨ٞغة زانت ًالٟها ناخبها لخ٣غؤ" ومً امشلت اإلالخمت الاصبُت الٟغصوؽ اإلا٣ٟىص
إلالخىن وٍىجىبُا لخىماؽ مىع وعؾالت الٟٛغان للمٗغي

()122

وباليؿبت للملخمت ًيبػي ان

ً٩ىن ابُالها ٧املحن وان ج٩ىن "ه٣اثههم بُىلُت ٦ما اهه ًجب ان ًازظ اإلاىيىٕ مً
ً
الخاعٍش ومً الخاعٍش ال٣ضًم بالظاث ال ان ًسخل ٤ازخال٢ا" ( )123وَٗ٣ض (اعؾُى) في ٦خابه
( ًٞالكٗغ) م٣اعهت بحن التراظُضًا واإلالخمت اط ًا٦ض بان التراظُضًا جخٟىٖ ١لى اإلالخمت
ولؤلؾباب الاجُت "ؤ-جخًمً التراظُضًا ٧ل ما في اإلالخمت مً ٖىانغ بل وٍم٨جها ان حؿخسضم
هٟـ بدغ اإلالخمت،ب-باالياٞت الى هظا ٞاجها جخمحز بالٛىاء وجإزحراث اإلاغثُاث اإلاؿغخُت وهي
اياٞاث هامت جدضر آٖم اإلاخ٘،ط٦-ما ان للتراظُضًا مً ٢ىة الخإزحر خُض ج٣غا مشل ما
)(120عبد الرزاق صالح ،االسطورة والشعر( ،دمشق:دار الٌنابٌع ،)2009 ،ص.204-203
) )121د.أبو الحسن سالم ،مقدمة نظرٌة المسرح الشعري ،مصدر سابق ، ،ص.30
))122د.شفٌق بقاعً ،د.سامً هاشم ،المدارس واالنواع االدبٌة( ،بٌروت:منشورات المكتبة العصرٌة،
 ،)1979ص.30
)(123عز الدٌن المناصرة ،االجناس االدبٌة فً ضوء الشعرٌات المقارنة  :قراءة مونتاجٌة( ،عمان:دار الراٌة
للنشر والتوزٌع ،)2010 ،ص.17
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لها ٖىضما جمشل ٖلى زكبت اإلاؿغح،ص-ػص ٖلى هظا ان التراظُضًا جدٚ ٤٣اًتها في اإلادا٧اة
ً ()124
زال ٫ايُ ٤الخضوص مً الامخضاص،هـ٦....-ما ان الىخضة في اإلالخمت ا٢ل جىخضا"
واإلالخمت مً ظهت ٧التراظُضًا حؿخسضم "ٖىانغ الخدى ٫والخٗغ ٝومكاهض اإلاٗاهاة ٦ما
ًيبػي ججىٍض ال٨ٟغ واللٛت ٞحها "

()125

واإلالخمت مً ظهت ازغي مشل التراظُضًا مدا٧اة

إلاىيىٖاث ظاصة في "هىٕ مً الكٗغ الغنحن ول٨جهما جسخلٟان في -1ال حؿخسضم اإلالخمت ٚحر
وػن واخض -2،وجها ٙفي ق٩ل ؾغصي-3،و٦ظل ٪جسخلٟان مً هاخُت الُى )126( "٫وهىا٥
الٗضًض مً اإلاالخم التي ؤلهمذ ؤصباء الٗالم بك٩ل ٖامت و٦خاب الضعاما الُىهان والغومان
بهىعة زانت إلاا جخًمىه جل ٪اإلاالخم مً " مٓاهغ صعامُت نالخت لىىاة مؿغح هاضج
مبجي ٖلى ؤؾـ ٞىُت صخُدت ٣ٞض اخخىث اإلاالخم ٖلى ؤبغػ الٗىانغ التي ٢امذ ٖلحها
ً
()127
الضعاما وهى ٖىهغ الهغإ ًٞال ًٖ ال٣هت وألاخضار والصسهُاث والخىاع وال٨ٟغة"
ٞاإلالخمت مً ألاصب الكٟاهي الظي ٖغٖ ٝىض الكٗىب مىظ ال٣ضم،و٢ض اهخم ال٨خاب
والباخشىن بجيـ اإلالخمت بىنٟه ًمشل الخٗبحر ًٖ "عٚبت ومخُلباث جل ٪الكٗىب وطل٪
للخىِٟـ والتروٍذ ًٖ عٚباتهم في صعء اإلاساَغ التي ً٣ىم بها البُل اإلالخمي،الظي بضوعه
ًظوص وٍضٖ ٘ٞجهم الازُاع"( )128وبالخالي حكتر ٥اإلالخمت م٘ الكٗغ بىنٟها حك٩ل عٚبت لضي
جل ٪الكٗىب للخىِٟـ ًٖ ما ًسخلج في طواتهم مً مكاٖغ ،ؾىاء جل ٪اإلاكاٖغ للخىِٟـ
) )124ارسطو ،فن الشعر ،ترجمة:ابراهٌم حمادة( ،الشارقة:مركز الشارقة لالبداع الفكري ،ب ت)،
ص.275
) (125المصدر نفسه ، ،ص .243
) )126المصدر نفسه ، ،ص.104
) )127هٌثم حمزة سلمان الحمدانً ،البـنــٌة الـدرامٌـة للمسـرحٌة التراثـٌة فـً العـراق نـماذج مختارة،
رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ،باشراف الدكتور مجٌد حمٌد الجبوري( ،جامعة البصرة:كلٌة الفنون الجمٌلة،
قسم الفنون المسرحٌة ،)2010 ،ص.15
)(128طالب هاشم بدن ،فنون االدب وتوظٌفها فً النص المسرحً العراقً المعاصر:ملحمة كلكامش
انموذجا ،رسالة ماجستٌر غٌر منشورة باشراف الدكتور عبد الستار عبد ثابت البٌضانً( ،جامعة البصرة :
كلٌة الفنون الجمٌلة ،قسم الفنون المسرحٌة ،)2014 ،ص.29
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واْهاع اإلاكاٖغ واباهتها او لضعء الازُاع وجٟؿحر ما ًدضر مً خاالث َبُُٗت في ال٩ىن
والىظىص ،ولضعاؾت اإلالخمت اهمُت زانت بىنٟها جغظ٘ مً خُض الخاعٍش الى الٗهىع التي
جمشل ُٞغٍت للكٗىب ال٣ضًمت اط ٧اهذ الكٗىب جسلِ "بحن السُا ٫والخ٣ُ٣ت وبحن
الخإعٍش والخ٩اًت،ومً زال ٫هظه اإلاالخم ًم ً٨مٗغٞت الخًاعاث ال٣ضًمت وخ٣ُ٣تها ومضي
اهخمامها بالٟىىن الاوؿاهُت اإلاسخلٟتٞ ،إزظ الكٗغ اإلالخمي م٩اهت وقهغة واؾٗت بحن
الكٗغاء ،وطل ٪إلاا ًدىٍه مً زُماث بُىلُت وزُا )129("٫وٍمشل ٖىهغ الاصهاف ظمالُت
ؾغصًت في اإلاالخم بىنٟه ً٣ضم ٖىانغ واخضازا جسغط مً اَاع اإلاىُ ٤ال٣هصخي وٍ٩ىن
اقبه بهضماث ٚحر مخىٗ٢ت للمخل٣ي الجها جًم الى ظىبها الخ٩اًاث السغاُٞت واٖما٫
بُىلُت جهل الى خض الخطسُم واإلابالٛت بىن ٠ان اإلالخمت "حؿخىٖب مؿاخت ؤ٦بر
لؤلخضار اإلاضهكت والالٖ٣الهُت ،ألهىا ال هغي ال٣هت ممشلت ؤمامىا وهى ما ًمىذ الٟغنت
()130

لىظىص الاخضار اإلاضهكت التي جبٗض ٖلى الؿغوع"

وما ًمحز اإلالخمت هى الخىؾ٘

والدكٗب ٖلى مؿخىي شسهُاتها وزُمها ،والخ٩اًاث التي جدىحها ،اط حؿخُُ٘ اإلالخمت ؤن
حؿخىٖب في صازلها ال٨شحر مً "الصسهُاث ،الٓغو ،ٝالانىاث ،اإلاهاثغ ،الخٟانُل التي
ال ًم ً٨ؤن جهل ؤلحها ؤظىاؽ الاصب الازغي ،وال ؤي ق٩ل ؤزغ مً ؤق٩ا ٫ال )131("ًٟان
ً
جىؾ٘ اإلالخمت واقخمالها ٖلى مىايُ٘ مخٗضصة ًٞال ًٖ صزى ٫ال٣هو السغاُٞت ٞحها م٘
الكٗغ وال٣هت اإلالخمُت الاؾاؾُت هى ما اوٗ٨ـ في حٗغٍ ٠الى٣اص للملخمت ومجهم الىا٢ض
الٗغبي ق ٤ُٟالب٣اعي الظي ًسلِ ٖضة اظىاؽ في حٗغٍ ٠واخض للملخمت ٞهى ًىعص ظيـ
الكٗغ واإلالخمت والغواًت والاؾُىعة وال٣هت ٧لها لُجمٗها بمٟغصاث حٗبر ًٖ نُاٚت
حٗغٍ ٠للمالخم ٞهى ً٣ىٖ ٫جها "الكٗغ اإلالخمي قٗغ ٢هصخي طا اؾلىب عواجي مىيىعي
)(129المصدر نفسه ، ،ص.33
)(130د.عبد المعطً شعراوي ،النقد االدبً عند االغرٌق والرومان ( ،القاهرة  :مكتبة االنجلو المصرٌة،
 ،)1999ص.146
) )131مجموعة من الكتاب الروس ،المدخل الى علم االدب ،ترجمة:أحمد علً الهمدانً ،ط( ،2عمان:
االردن:دار المسٌرة للنشر والتوزٌع والطباعة ،)2010 ،ص.190
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بُىلي في ؾحر ابُاله في اًام الخغب او الؿلم ٖلى خض ؾىاء ٌٛلب ٖلُه الُاب٘ الاؾُىعي
ً
العجباَه بٟجغ الخاعٍش البكغي وهى ًدىاو ٫جغازا ٖاما حهخم به الىاؽ وٍشحر خماؾهم بإؾلىبه
الٟسم ٞهى بمىيىٖه واؾلىبه نالر لئلوكاص ٢ىي الخإزحر في الىٟىؽ مدغ ٥للٗىاَ٠
()132

ًملٖ ٪لى الىاؽ خىاؾهم خحن ٌؿخمٗىن الُه"

وهظا ًيبإ بُبُٗت الخضازل بحن

مٟاهُم ونٟاث الاظىاؽ الاصبُت مىظ ال٣ضم ،مما اجاح هظا الخضازل في الى٢ذ الخالي
ؾهىلت الاهضماط بحن ٖضة اظىاؽ اصبُت في اَاع ما ٌؿمى ال٨خابت او الىو بسانت جل٪
الاظىاؽ التي لم ٌٗض وظىصها مىُُ٣ا في ْل الخٛحراث الخانلت ٖلى مؿخىي الخل٣ي.
وٍمٖ ً٨ض (الالُاطة) و(الاوطٌؿُت) لهىمحروؽ اقهغ اإلاالخم الاٚغٍُ٣ت بِىما اقهغ ملخمت
عوماهُت هي الاهُاطة لٟغظُل ،وهىا ٥ملخمت (اإلااهابهاعجا) الهىضًت و(الكاهىامت) الٟاعؾُت
وفي الىًَ الٗغبي هىاٖ ٥ضة مالخم بُ٣ذ زالضة ٖلى امخضاص الٗهىع وجدىلذ الى
ههىم مؿغخُت ووْٟذ في الٗضًض مً الٗغوى اإلاؿغخُت الا وهي ملخمت (٧ل٩ا٦ل).اما
ً
ًٖ اؾباب جالشخي وازخٟاء اإلاالخم خضًشا اط ان اإلالخمت ٧اهذ مغخلت َٟىلت الكٗىب
واوؿان الٗهغ الخالي ال ًخ٣بل الامىع الاؾُىعٍت السُالُت ٚحر اإلاىُُ٣ت التي ٧اهذ جد٨حها
اإلاالخم اي ٠لظل ٪ازخٟاء مٟاهُم البُىلت وٖضم الاٖخ٣اص بما ٧اهذ جدُ٨ه اإلاالخم مً
زغاٞاث ،وبالخالي جدىلذ ؾماث ٖضة مً هظا الجيـ الى الغواًت التي اقاع لها الى٣اص باجها
ابىت اإلالخمت والىعٍض الكٗغي للملخمت.

)(132د.شفٌق البقاعً ،مصدر سابق ،ص.266
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املضزحية :
اإلاؿغخُت الجيـ الاصبي الظي بغػ وْهغ ٖىض الُىهان و٢ؿم الى نىٟحن مإؾاة وملهاة،
و٢ض اظمٗذ اإلاهاصع ٖلى ان اإلاؿغح وكإ مً الُ٣ىؽ الضًيُت والاخخٟاالث باالله
صًىوؿُىؽ وبٗض ا٦دكا ٝاإلاؿغح مً الُ٣ىؽ ٦دٟل ظماعي ،جإؾـ لضي الاٚغٍ٤
مهغظاهاث لخ٣ضًم الٗغوى اإلاؿغخُت و٧ان او ٫ممشل مؿغحي هى (زِؿبـ) اط ٧اهذ ج٣ضم
جل ٪الٗغوى بجى اخخٟالي ظماعي اقبه بإظىاء الُ٣ىؽ الضًيُت التي اهبش ٤مجها اإلاؿغح،
وٖلى هظا الٛغاع ؾاع اعؾُى في جىٓحراجه للٗغوى اإلاؿغخُت التي ٢ضمذ زال ٫الٗهغ
الاٚغٍ٣ي ال٣ضًم ،وبغػ ٦خاب طإ نُتهم والػالذ ههىنهم اإلاؿغخُت ج٣ضم الى ٖهغها
الخالي هٓغا لبراٖت جل ٪الىهىم واوؿاهُت الجىهغ الظي ٢ضمخه جل ٪الىهىم ومً
ال٨خاب الاواثل للمؿغح هى اسسُلىؽ وؾىٞى٧لـ وٍىعبُضؽ ،وبٗض طل ٪اهخ٣ل اإلاؿغح
للغومان الظًً وسسىا اإلاؿغح خغُٞا مً الُىهان،وجى٣ل اإلاؿغح مىظ لخٓت وكىثه ٖلى
ًضي الاٚغٍ ٤الى الٗهىع الالخ٣ت ٞالٗهىع الىؾُى وْٟخه لهالر ال٨ىِؿت ٧ىؾُلت
حٗبىٍت ،وبغػ زالٖ ٫هغ الجهًت ٦خاب ٦باع لٗل ابغػهم ال٩اجب الاه٩لحزي الكهحر ولُام
ق٨ؿبحر ناخب اقهغ مؿغخُاث في الخاعٍش وهي عومُى وظىلُذ وُُٖل وم٨بض وهاملذ
ً
واإلال ٪لحر...الخ..ونىال الى ٦خاب الٗهغ الخضًض .اما في وَىىا الٗغبي ٣ٞض وٞض الُىا ٖلى
ًضي ابي زلُل ال٣باوي وَٗ٣ىب نىىٕ ،وال جسخل ٠الضعاؾاث في جاعٍش وكإة اإلاؿغح ٖلى
و ٤ٞالُ٣ىؽ الضًيُت الاخخٟالُت باله السهب والىماء ٖىض الُىهاهُحن صًىوؿُىؽ اط
اٖخاص الُىهاهُىن ان ًُ٣مىا له خٟلحن "اخضهما اواثل الكخاء بٗض ظجي الٗىب وٖهغ
السمىع وجيكض ُٞه الاهاقُض الضًيُت وحٗ٣ض ُٞه خل٣اث الغ٢و وجىُل ٤الاٚاوي ومىه
وكإث اإلالهاة والخٟل الشاوي في اواثل الغبُ٘ خُض ج٩ىن ال٨غوم ٢ض ظٟذ وججهمذ الُبُٗت
وهى خٟل خؼًٍ ومىه وكإث اإلاإؾاة و٧ان الخمشُل او ٫الامغ مخمشال في بٌٗ الغ٢و
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()133

والاهاقُض الجماُٖت والاٚاوي التي حٗبر ًٖ خؼجهم لُٛاب الاله"

ان اإلاؿغخُت

ألاٚغٍُ٣ت٧ ،اهذ جخسظ مً آلالهت وؤهها ٝآلالهت مغج٨ؼا في بىائها ،واإلاؿغخُت ٦ك٩ل اصبي
ج٣ىم ٖلى الخىاع ٞلِـ هىا ٥مال ٠او "ع ٍاو ً٣و ٖلُىا الاخضار وَٗغٞىا بالصسهُاث
وَباجٗها وٖال٢اث بًٗهم ببٌٗ ٦ما وكاهض في الغواًت مشال واهما ج٨ك ٠الصسهُاث
بىٟؿها ًٖ هٟؿها وجخداوع ُٞما بُجهما لُىمى الخضر مً زال ٫طل ٪الخىاع واإلاىا ٠٢التي
ً
ججغي"( )134و٢غاءة اإلاؿغخُت جخُلب مً ال٣اعت ظهضا وصعاًت ومٗغٞت جامت ال جُلبها ٢غاءة
هو اصبي ازغ ٧الغواًت او الكٗغ ألجها ببؿاَت حؿخلؼم مٗغٞت " بُبُٗت اإلاؿغح والاصاء
والازغاط اإلاؿغحي ومؼاوظت صاثمت بحن ال٩لمت اإلا٨خىبت والخغ٦ت الخُت والجملت اإلاىُى٢ت
ً
٦ما جٟغى ٖلى ال٣اعت الخٟاجا الى اعقاصاث مؿغخُت جبضو نٛحرة او جاٞهت ول ً٨اإلاال٠
ٌٗخمض ٖلحها اٖخماصا ٦بحرا ٦مٟاجُذ للصسهُاث او اإلاىا )135("٠٢الن اإلاؿغخُت ٦ما ًخ٤ٟ
الجمُ٘ لِـ اصبا لل٣غاءة وخؿب بل ال ج٨خمل نىعة اإلاؿغخُت الى خحن جدىٍلها ٖلى
زكبت اإلاؿغح لظا ًغاها بٌٗ الى٣اص باجها ٖغى ُٖاوي ٖلى السكبت ولِـ اصبا لل٣غاءة
.ِ٣ٞوخؿب َبُٗت بىائها جى٣ؿم اإلاؿغخُت الى اعبٗت ا٢ؿام هي "الخمهُض والٗغى
والٗ٣ضة والساجمت،الخمهُض هى ٖلى خض ال٣ى ٫م٣ضمت للمؿغخُت ال ًصر ٞحها مساَبت
الجمهىع الا ًٖ شخيء زاعط طل ٪إلاهلخت الكاٖغ او اإلاؿغخُت"(٦ )136ما ان وُْٟت اإلاؿغح
اخضار الخُهحر ًٖ َغٍٖ ٤اَٟتي الك٣ٟت والسى٦ ٝما ًغي اعؾُى في  ًٞالكٗغ ولً٨
)(133فضٌلة مادي ،دور عالمٌة االدب ومذاهبه فً تطور االدب وظهور اجناسه االدبٌة ،رسالة ماجستٌر
غٌر منشورة ،باشراف الدكتور بو علً كحال( ،الجزائر:معهد االداب واللغة العربٌة ،قسم اللغة العربٌة،
 ،)2012ص.89
)(134عبد القادر القط ،من فنون االدب:المسرحٌة( ،بٌروت:دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر،)1978 ،
ص.11
) )135المصدر نفسه ،ص.6-5
)(136اودٌت اصالن ،موسوعة فن المسرح ،ترجمة:سامٌة احمد اسعد( ،االردن:دار الطباعة الحدٌثة ،ب ت)،
ص.13
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بما ان اإلاؿغح وكإ مً الُ٣ىؽ الضًيُت ُٞم ً٨ان ٌٗض باهه عؾالت ازالُ٢ت واظخماُٖت
ولٗل اإلاؿغح ب٣ي ٌؿعى لخد ٤ُ٣هظا الاهضماط الظي باث مىُل٣ا للمؿغح مىظ الاٚغٍ٤
ختى مجيء بغٍسذ الظي ؾعى بىٓغٍخه اإلالخمُت لخدُُم الاهضماط والخسلي ٖىه لهالر
مٟاهُم الخٛغٍب والبدض ًٖ الخُٛحر لضي اإلاخل٣ي وٖضم ظٗله مخلُ٣ا ؾلبُا ،ؾاُٖا
ألقغا ٥الجمهىع في الٗغى اإلاؿغحي ،وما ًم ً٨حسجُله ٖلى  ًٞاإلاؿغخُت اجها مىظ وكإتها
ً
في الٗهغ الاٚغٍ٣ي٧ ،اهذ ج٨خب قٗغا ختى مجيء واُٗ٢ت (هجرً ٪ابؿً) والتي ٦ؿغث جل٪
ال٣اٖضة ،وجدىلذ اإلاؿغخُت الى ال٨خابت الىثرًت ،و٦ظل ٪اهخهى مٟهىم البُل الٟغصي،
واججهذ البُىلت للجماُٖت ٦ما في اإلاؿغخُاث الىاُٗ٢ت وٚحرها مً اإلاؿغخُاث الازغي التي
ظاءث بٗض ابؿً ،وٍخمحز اإلاؿغح بالخىاع ُٗٞض الخىاع الضعامي مً الغ٧اثؼ الاؾاؾُت
والغثِؿت في ٖملُت بىاء الىو اإلاؿغحي ،ألهه ٌٗض "الىؾُلت والاصاة الغثِؿت بُض ال٩اجب
التي ٌؿ ــخُُ٘ مً زاللها ال٨ك ًٖ ٠ظـىهغ اإلا ــؿغخُت وما وعاء مىيىٖاتها ،وٍ٨ك٠
٦ظل ًٖ ٪ألاخ ــضار اإلا٣بلت وٍدضص ؤبـٗاص الصسهُت ٞهى ًخُلب ا٢امت ٖال٢اث ظضلُت م٘
باقي الٗىانغ التي جدك٩ل مجها اإلاؿغخُت في وؿُج ًىحي ب٣ىة الٗمل وق٩له واؾلىبه ،بدُض
ان هظه الٗىانـغ حؿخُُ٘ مً زال ٫الخىاع ان ج٣ضم هٟؿـها للمخل٣ي ،اي ٠الى ان الخىاع
ً
ً
هى الازغ ال ً٩ىن هاظـدا ؤو مازغا في اإلاخل٣حن بال بطا ٧اهذ له ال٣ضعة ٖلى ؤؾدُٗاب ؤو ؤزتزا٫
ٖىانغ اإلاؿغخُت في وؿُج مخماؾ )137("٪واإلاؿغخُت الجُضة في مٟهىمها الخ٣لُضي ًجب ان
ً٣ىم بىائها ٖلى اؾاؽ مد٨م مً" الؿببُت بمٗجى ان ً٩ىن ٧ل خضر ٞحها ؾببا وم٣ضمت
للخضر الظي ًلُه صون ان جخضزل اإلاهاصٞاث واإلاٟاظإة اإلاٟخٗلت في جُىع الاخضار وهمىها
والبىاء الجُض للمؿغخُت الخ٣لُضًت هى الظي ًخسظ الك٩ل الهغمي ٞخبضؤ اإلاؿغخُت بالٗغى
اي ٖغى زُىٍ الاػمت وشسهُاتها والٗال٢اث ال٣اثمت بُجها زم جإزظ في الىمى والخُىع
) )137ضٌاء عباس خشن ،عناصــر البناء الـدرامً فً مسرحٌات خالد الشواف ومعد الجبوري
الشعرٌة(دراسة مقارنة) ،رسالة ماجستٌر غٌر منشورة باشراف األستاذ المساعد الدكتور عبد الستار عبد
ثابت البٌضانً( ،جامعة البصرة:كلٌة الفنون الجمٌلة ،قسم الفنون المسرحٌة ،)2012 ،ص.31
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والهٗىص ختى جهل الى ال٣مت التي حؿمى في اإلاهُلر الاوعبي  climaxاي ٢مت الهغم لخإزظ
بٗض طل ٪في الاهدضاع ٖلى الؿٟذ الازغ هدى الخل الظي جيخهي الُه"

()138

اي ال ًم ً٨ػط

اإلاٟاظإة اإلاٟخٗلت في ٢لب اإلاؿغخُت ويمً بىائها الٗام٦ ،ما ًجب ان جهضع الاٗٞا ٫مً
ً
اؾباب مىُُ٣ت ٢اثمت طاث ٖلُت مىُُ٣ت ولِـ جهضع ه٨ظا ظؼاٞا ٞال ًم ً٨لل٩اجب بىاء
شسهِخه اإلاؿغخُت بدالت مً الترهل والٟىضخى وٖضم الاهًباٍ وبالخالي الخالٖب بمىُ٤
الخُاة خحن اٞخٗا ٫ه٨ظا امىع ،الن اإلاؿغح ٢بل ٧ل شخيء هى مدا٧اة.وٍسغط اٞالَىن بغاي
َغٍ ٠اط ًغي اهه ال ًلُ" ٤بد٩ام اإلاضًىت الٟايلت ان ًماعؾىا اإلادا٧اة ألجها ؾخٗىصهم
الخ٣لب والخٛحر بدؿب الٓغو ٝوالاخىا ٫وهظا ما ال ًيبػي للخ٩ام الظي ًجضع بهم
الخمؿ ٪بالًٟاثل"(ٖ)139لى اؾاؽ ان ال ًٟوبسانت اإلاؿغح ٧ان ً٣ضم هؼٖاث ازالُ٢ت
جغبىٍت في الش٣اٞت الُىهاهُت ولهظا ان اٞالَىن اتهم "الكٗغاء واإلاهىعًٍ باجهم ال ً٣ضمىن
زل٣ا ٞىُا ٌٗبر ًٖ الخ٣ُ٣ت او حهضي الى السحر واهما ً٣ضمىن زضاٖا ًًلل الىٟـ ًٖ
الخ ٤وٍسل اجؼاجها زانت قٗغاء التراظُضًا الظًً ًشحرون ٖاَٟت الجماهحر بما ٌٗغيىهه
ٖلى زكبت اإلاؿغح مً مإسخي ٖىُٟت واهٟٗاالث ٖانٟت"

()140

الزواية :
الغواًت اخض الاظىاؽ الىثرًت التي ْهغث في ٖهىع مخإزغة ،ولم ج ً٨حٗغ ٝفي ٖهىع
اػصهاع آلاصاب لضي الاٚغٍ ٤ولم ج ً٨ظيؿا مخٗاعٖ ٝلُه ،اط حٗغ ٝالغواًت باجها " ٢هت
زُالُت هثرًت جداو ٫جهىٍغ او جىيُذ الخجغبت والؿلى ٥الاوؿاهُحن يمً الخضوص التي
جٟغيها واؾُت اللٛت ويغوعاث الك٩ل باال٢تراب ا٦ثر ما ًم ً٨مما هٟهم اهه الخ٣ُ٣ت
الىاٗ٢ت "( )141وهىا ٥مً ٖغ ٝالغواًت ٖلى اجها "ظيـ اصبي ٌكتر ٥م٘ الاؾُىعة والخ٩اًت
) )138د.محمد مندور ،االدب وفنونه ،مصدر سابق ،ص .112
)(139د.امٌرة حلمً مطر ،جمهورٌة افالطون( ،القاهرة :الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب ،)1994 ،ص.55
)(140المصدر نفسه ،ص.48-47
)(141أ.أ.مندالو ،الزمن والرواٌة ،ترجمة :بكر عباس( ،بٌروت  :دار صادر ،)1997 ،ص.270
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( )...في ؾغص اخضار مُٗىت جمشل الىا ٘٢وحٗ٨ـ مىا ٠٢اوؿاهُت وجهىع ما بٗالم مً لٛت
قاٖغٍت وجخسظ مً اللٛت الىثرًت حٗبحرا لخهىٍغ الصسهُاث"

()142

ان الغواًت ٧اهذ ٢بل

ال٣غن الشامً ٖكغ ا٣ٞغ الاظىاؽ الاصبُت وٖضث ظيؿا مغٞىيا لضي ٖامت ال٣غاء وختى
الى٣اص بُض ان الغوماوؿُت "اٖاصث لها الاٖخباع ٞؿمذ بها الى اٖلى هغم هٓغٍت الاظىاؽ
الاصبُت ل٩ىن هظا الجيـ ًًم ٧ل الاظىاؽ والاهىإ الازغي يمً بىج٣ت ٞىُت واخضة
ً
ً
ً
مترابُت جغابُا ًٖىٍا ومىيىُٖا"( )143والغواًت ٦جيـ اصبي جمخل ٪وقاثج م٘ الاظىاؽ
الازغي ٞهي جمخض بهلتها بمً ؾب٣ها مً الاظىاؽ مشل "اإلالخمت والؿحرة والخ٩اًت ٞهي
ؾغص وكإ بؿبب ْغو ٝخًاعٍت زانت باإلاجخم٘ الاوعبي"( )144وبما ان الغواًت حٗض ٦ىاًت
حٗخمض ٖلى الىا ٘٢بمُُٗاتها وهى الامغ الظي ًٟغى بهظا اٖاصة نُاٚت هثرًت الىا ٘٢اإلاٗاف
ب٩اٞت جمٟهالجه وجدىٍله الى نىع ظمالُت ؾغصًت ،مهاٚت بجؿض الغواًت لخمىذ بهظا
ً
ً
ق٨ال مٛاًغا للىا ٘٢اإلاٗاف عاؾمت زالله ظمالُت بالُٚت مً هىٕ زام٦ ،ما ان الغواجي
ً
ًلجا الى جغنُ٘ ؾغصًاجه بالخهىٍغ البالغي ماهدا "اللٛت َابٗا ظمالُا جيخ٣ل ُٞه الٗباعاث
()145

بحن خ٣ى ٫مخٗضصة اإلاٗاوي لدك٩ل ظمُٗها ًٞاء خىاعٍا مخىاٞظ الاظىاؽ"

ٞالغواًت

اإلاٗانغة ججزٕ ٖجها ٧ل الؿبل الخ٣لُضًت في البىاء والهُ ٜاإلاٗخاصة لخجترح لىٟؿها مخىا
لٛىٍا ظمالُا ًجزٕ هدى الخجغٍب والخجضًض،وٖضث الغواًت الجيـ الاصبي الىخُض الظي الػا٫
ً
مؿخمغا في ٖملُت الخُىع وبالخالي لم ً٨خمل ق٩له لالن ،وزمت باخشحن وٗ٢ىا في السلِ
واَل٣ىا ٖلى الغواًت هىٕ اصبي او  ًٞاصبي ،والاصر اؾخسضام انُالح الجيـ الاصبي،
) )142سمٌر سعٌد حجازي ،النقد العربً واوهام رواد الحداثة ،ط( ،1القاهرة:مؤسسة طٌبة للنشر والتوزٌع،
 ،)2005ص.297
)(143د.جمٌل حمداوي ،نظرٌة االجناس االدبٌة ( ،المغرب :دار افرٌقٌا الشرق ،)2015 ،ص.51
) )144مدحت الجٌار ،السرد الروائً العربً:قراءة فً نصوص دالة ،ط( ،1القاهرة:الهٌئة المصرٌة العامة
للكتاب ،)2008 ،ص.84
)(145د.فاضل عبود التمٌمً ،سردٌات عراقٌة:اضاءات فً القصة والرواٌة والنص ،ط( ،1بغداد:وزارة
الثقافة العراقٌة ،)2013 ،ص.229
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ً
ً
ً
وؾى٣خُ٘ مشاال بؿُُا ٖلى ما اوعصجه اط ً٣ى ٫الباخض (َالب هاقم) في عؾالخه مخدضزا
ًٖ ٞىىن الاصب "جىظض للغواًت ٖضة م٣ىماث ٞىُت .بط بن الُى ٫لِـ هى الٗىهغ الىخُض
الظي ًمحز هظا الجيـ الاصبي بل هىا ٥م٣ىماث ٞىُت ؤزغي" ( )146وهىا هالخٔ بان صعاؾت
َالب هاقم جم ٞحها اؾخسضام انُالح الاظىاؽ في بٌٗ مىاعص مخجها بالغٚم مً اهه اج٤ٟ
ٖلى حؿمُتها بٟىىن الاصب وهظه اخضي الاق٩الُاث التي اقغث لها وهي الخسبِ في
ً
ً
الانُالح الاظىاسخي .وزمت مً ًغي ان للغواًت اجهاال وزُ٣ا بالىا ٘٢واإلاجخم٘ الظي وكإث
ً
به وبىنٟها ٦خبذ هثرا ٞهي حٗبر ًٖ خالت الىاُٗ٢ت التي ٧ان ٌِٗكها اإلاجخم٘ لخٓت اهُال١
الغواًتٞ ،بٗض بغوػ الُب٣ت الىؾُى في ؤواؾِ ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ هدُجت الشىعة الهىاُٖت
في بلضان ؤوعوبا .ازظث الغواًت تهخم ٖىضثظ "بمدا٧اة الىا ٘٢الظي حِٗكه هظه الُب٣ت
ً
ً
ً
ً
التي جمُل صاثما بلى ؤن جغي واٗ٢ها زابخا نلبا مدمُا مً هؼاث الخُٛحر ،وهظا ما ٌؿمى
بالبرظىاػٍت التي حٗجى باإلادآٞت ٖلى الىا ٘٢اإلاِٗل"( )147وهظا لىؾُان ٧ىلضمان في صعاؾخه
ًٖ الغواًت جىنل الى ان الغواًت الٟغصًت (البُىٚغاُٞت) في ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ ٖبرث ًٖ
الغؤؾمالُت الٟغصًت وبضاًت ال٣غن الٗكغًٍ ٧اهذ الغواًت اإلاىهىلىظُت او عواًت جُاع الىعي
ججؿُضا لغؤؾمالُت الكغ٧اث

()148

وهظا الامغ ً٩ىن اهبشا ١الغواًت مً عخم اإلاجخم٘

وواُٗ٢خه للخٗبحر ًٖ اماله وَمىخاجه بلٛت ًٟهم مٗها اإلاجخم٘ هثرًتها ٖلى ٖ٨ـ اإلالخمت
التي ٧اهذ طاث لٛت ٞسمت ٖالُت وقٗغٍت بظاث الى٢ذ ولم حٗض مالثمت للمجخمٗاث
الخالُت ،لظل ٪خلذ مدلها الغواًت في اَاع جىالض الاظىاؽ مً بًٗها البٌٗ.
وزمت مً ًغي باهىا في الٗهغ الخالي "وِٗل ػمً الغواًت ولِـ ػمً الكٗغ"

()149

وجدب٘ الىا٢ض الٗغبي الض٦خىع (ظابغ ٖهٟىع) الظًً هالىا ظىاثؼ هىبل ٦إصاة لؿُىٕ الغواًت
)(146طالب هاشم بدن ،مصدر سابق ،ص.29
)(147محمد شاهٌن ،افاق الرواٌة :البنٌة والمؤثرات( ،دمشق:اتحاد الكتاب العرب ،)2001 ،ص.10
)ٌ(148نظر:جمٌل حمداوي ،نظرٌة االجناس االدبٌة ،مصدر سابق ،ص.70-69 ،
) )149جابر عصفور ،زمن الرواٌة ،ط(1دمشق:دار المدى للثقافة والنشر ،)1999 ،ص.261
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وبغوػها اط جىنل الى ان الظًً هالىا هىبل ٦خاب عواًت ا٦ثر مً ٦خاب اإلاؿغح وبُ٣ت
الاظىاؽ وهظا لِـ مُ٣اؾا خُ٣ُ٣ا لغواط هظا الجيـ.او طا ٥والاصاة الازغي التي
ٌٗخمضها الترظمت واًًا جدىٍل الاٖما ٫الاصبُت للؿِىما.وباليؿبت ل٨خاب الغواًت في الٗالم
ٞال ًم ً٨ط٦غ الغواًت صون ط٦غ الاصب الغوسخي وصوؾخىٞؿ٩ي وجىلؿخىيٞ ،هم ٖالمت ٞاع٢ت
في ٖالم الغواًت الٗاإلاُت التي بضؤث جىدكغ في ٧ل اُ٢اب ال٨غة الاعيُت بٟٗل سخغٍتها في
ٖملُت الخل٣ي وظمالُت السُا ٫والخ٩ي ٞحها بما ًدىاٚم وَبُٗت ال٣اعت اإلاٗانغ الؿاعي
إلاٗغٞت زباًا ٖاإلاه الىا٢عي بصخيء مً الؿغص السخغي اإلامخ٘ الظي ًًٟي ظمالُت في ٖملُت
ال٣غاءة بىن ٠الاوؿان ٧ان ٢ض جل٣ى او ٫ما جل٣ى ٖملُت الخ٩ي وبالخالي هجض بان الٗضًض
مً ال٣غاء ًمُلىن لهظا الجيـ الاصبي وٍدبظوهه في ٖملُت ال٣غاءة ٖلى الكٗغ والاظىاؽ
الىثرًت اإلاسخلٟت ،وهى ما ظٗل م٩اهت الغواًت جغج٣ي في بلضان الٗالم.
اخلطابة:
حٗض السُابت مً اظىاؽ الاصب اإلاهمت وهي "  ًٞالا٢ىإ ـ ب٢ىإ الازغًٍ ـ التي حؿخمض
()150

ؤؾالُب مىُُ٣ت وٞحها حجت ٢ىٍت م٣ىٗتٖ ،غٞها الاوؿان مىظ الٗهىع ال٣ضًمت"

والسُابت ظيـ هثري مً الاظىاؽ التي ْهغث في الاصب الاٚغٍ٣ي ال٣ضًم واٞغص له اعؾُى
ً
٦خابا ٧امال بٗىىان (السُابت)٦،ما ان ابغػ ما ًمحز اؾلىب السُابت هى "اوسجام بحن
()151

الٛغى وال٨الم ،وظغؽ ٖظب٢،ىي ؤو ع ،٤ُ٢في َُاث الٗباعة والالٟاّ"

و٧اهذ ٢ض

وكإث السُابت ٦جيـ اصبي ٖىضما ٧اهذ اهم وؾُلت "لالجها ٫بالجماهحر وجىظحهها ولظل٪
ازخلُذ في وكاتها ٖىض الُىهان ال٣ضماء بٟىىن مسخلٟت مً ال٣ىُٞ ٫ما ٌؿمُه اعؾُى بـ
(الغٍُىعٍ٣ا) وهي لٟٓت جغظمها اإلاترظمىن الؿغٍان في الٗهغ الٗباسخي بلٟٓت

) )150طالب هاشم بدن ،مصدر سابق ،ص.20
)(151حنا نمر ،دراسات فً االدب والفن ،ط( ،1بٌروت:المؤسسة الجامعٌة للدراسات والنشر والتوزٌع،
 ،)1982ص.5
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السُابت"

()152

ًغي مىضوع ان السُابت زلضث ٦جؼء مً الترار الاصبي لخىٞغ قغَحن

اؾاؾحن لها اخضهما "٢ىة الهُاٚت اللٛىٍت لهظه الىهىم وجمخ٘ اؾلىبها بىٟـ
السهاثو اإلاىؾُُ٣ت والبُاهُت التي ًخمخ٘ بها اؾلىب الكٗغ ٖىضما ٧اهذ السُابت جاصي
هٟـ الىُْٟت الكٗغٍت وهي ازاعة الىٟىؽ"

()153

و٧ان هىا ٥الٗضًض مً السُب الخماؾُت

الؿُاؾُت في الٗهغ الاٚغٍ٣ي و٧ان للسُُب (بغ٧لِـ) م٩اهت ممحزة في السُابت و٧اهذ
لسُبه الضوع ال٨بحر في مداٞل اٚغٍُ٣ت ٖضًضة ،واًًا زُُب عوما اإلاٗغو( ٝقِكغون)
الظي ٌٗض مً ٦باع السُباء الغومان ،وط٦غ (مدمض ٚىُمي هال ًٖ )٫اهمُت السُبت لضي
اعؾُى مبِىا "اإلا٣ضمت في السُابت هٓحر اإلاضزل في اإلاؿغخُت واإلالخمت"( )154و٧اهذ ٢ض لٗبذ
ً
ً
السُابت في ازِىا صوعا مهما ٞلم ًٟ٨ً" ً٨ي ان ً٩ىن اإلادامي او عظل الضولت زُُبا واهما
ٖلُه اًًا ان ًلتزم ب٣ىاٖض في بىاء زُبخه وان ً٩ىن طا اؾالُب مخٗضصة جدىىٕ خؿب
اإلاىاؾبت و٧اهذ السُبت التي جل٣ى في صاع اإلاد٨مت جخإل ٠مً اعبٗت اظؼاء  :اإلا٣ضمت والغواًت
والازباث والساجمت" ( )155و٢ض ٢ؿم الُٟلؿى ٝالُىهاوي اعؾُى السُابت الى زالزت ا٢ؿام
ً
ً
ً
ً
وطل ٪جبٗا الخىا ٫الؼمان مايُا وخايغا ومؿخ٣بال وؾمُذ الخ٣ؿُماث بـ البُاهُت او
الخشبُدُت والكىعوٍت والً٣اثُت ٞاالولى جسخو "بالؼمً الخايغ إلاضح ٞترُٚب او طم
ٞخىٟحر والشاهُت جخٗل ٤باإلاؿخ٣بل لخدمل الؿام٘ ٖلى ظلب الى ٟ٘للجمهىعٍت او ص ٘ٞالًغع
ٖجها او للخٌ ٖلى الخغب او الؿلم وؾً هظه الكغٖت او جل ٪واؾخمالت عؤي الجمهىع
( ).......وال٣ؿم الشالض اي الً٣اجي ًسخو باإلااضخي والٛاًت مىه الضٞإ ًٖ متهم او الخ٨م
ً
ٖلُه وهي مً زهاثو اإلادامحن"( )156وعبما ج٩ىن زُبت اإلادامي ٢ض جالقذ خضًشا مً
)(152د.محمد مندور ،االدب وفنونه ،مصدر سابق ،ص.152
) )153المصدر نفسه ،ص.157-156
)(154محمد غنٌمً هالل ،النقد االدبً الحدٌث ،مصدر سابق ،ص.97
)(155س.م.باورا ،االدب الٌونانً القدٌم ،ترجمة:محمد علً زٌد واحمد سالمة محمد( ،القاهرة:دار القومٌة
العربٌة للطباعة والنشر ،ب ت) ،ص131

.

)(156نقوال فٌاض ،الخطابة( ،القاهرة:مؤسسة هنداوي للتعلٌم والثقافة ،)2012 ،ص.91
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خُض اإلاٟهىم ال٨الؾُ٩ي للسُبت واقتراَاتها ،اط لم ٌٗض اإلادامي ًاصي الهُئت الساعظُت
هٟؿها التي ٧اهذ ًاصي بها اإلادامي آهظا ٥في الٗهغ الاٚغٍ٣ي ،وبالخالي بغػث لضي الٗغب
اهىاٖا لم ج ً٨مغ٦ؼ ٖلحها في السُابت ال٨الؾُُ٨ت ووٗجي هىا السُابت الضًيُت التي ازتزلذ
مٟهىم انُالح ظيـ السُابت ،والسُابت حؿخسضم للجاهب الؿُاسخي لضي الٗغب في
الجاهلُت و٢ض بغػ ٖضة زُباء لٗل اقهغهم ٢ـ بً ؾاٖضة ؤلاًاصي والظي مضخه الىبي
وٍ٣ا ٫اهه او ٫مً ٢ا ٫اما بٗض وهىا ٥زُب الىبي الا٦غم مدمض وزُب الامام ٖلي
البالُٚت التي ٞحها بالٚت واؾلىبُت ظمالُت ٖالُت ،وهىا ٥السُابت الضًيُت والؿُاؾُت
والٗؿ٨غٍت والً٣اثُت والسُب الاصبُت التي جىٓم لها اإلاؿاب٣اث في وَىىا الٗغبي ولً٨
ًب٣ى اإلاهُمً ٖلى هظا الجيـ واإلاستز ٫إلاٟهىمه هى الجاهب اإلاىبري الضًجي.
الزصائل:
ً
اخض الاظىاؽ الىثرًت التي ٖغٞتها هٓغٍت الاصب هي الغؾاثل وهي حٗض ههىنا "قٗغٍت
ً
وهثرًت ،جمؼط بحن الكٗغ والىثر ؤخُاها ج٨خب في الٛالب ألٚغاى ٞلؿُٟت وازالُ٢ت بال بجها
ج٨خب بهُ ٜظمالُت ٖالُت اإلاؿخىي ًجٗلها مٟخىخت ل٣غاءاث مخٗضصة ،مجها ٢غاءاتها
٦م٣اعبت صعامُت ،بط بةم٩ان البدض جلمـ الٗضًض مً اإلآاهغ الضعامُت التي بغػث في ؤٚلب
عؾاثل (بزىان الهٟا) وٚحرها مً الغؾاثل٦ ،غؾالت الٟٛغان ،وعؾالت الخىاب٘ والؼواب٘،
ً
ًٞال ًٖ عؾاثل ؤزغي"( )157اط ٖغٞذ الاظىاؽ الاصبُت في جغار وز٣اٞت الٗغب وطإ نُتها
واقتهغث في ٖهض السالٞاث الاؾالمُت في الىًَ الٗغبي و٧اهذ حؿخسضم للمغاؾالث
وبسانت ازىاء" السالٞت ألامىٍت والٗباؾُت،وبالىٓغ للخُىع والاهٟخاح ٖلى الش٣اٞاث الٗاإلاُت
واحؿإ خغ٦ت الترظمت الظي شج٘ ٖلى اهدكاع هظا الجيـ ألاصبي ٢ ًٟ٦هصخي وهى ؤصب

) )157احمد ناصر حسن الشندل ،المقاربة الدرامٌة لنص أبً مخنف ،رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ،باشراف
االستاذ المساعد الدكتور محٌد حمٌد الجبوري والدكتور حسن عبد المنعم الخاقانً( ،جامعة البصرة:كلٌة
الفنون الجمٌلة ،قسم الفنون المسرحٌة ،)2007 ،ص .25
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الغؾاثل"( )158و٦ظل ٪اهدكغث ْاهغة وكغ الغؾاثل في ال٣غن الؿاصؽ ٖكغ ٖلى الغٚم مً
اجها مىظىصة ٢بل طل ٪ومجها عؾاثل (قِكغون) و(ؾِى٩ا) وهي عؾاثل ٖاَُٟت ٦خبذ قٗغا
وجيؿب الى الٗكا ١اإلاكهىعًٍ في الخاعٍش و٧ان الاصباء الاهضلؿُىن ًُل٣ىن ل ٟٔعؾالت
ٖلى ما "ًيكئه ال٩اجب في وؿٞ ٤جي ظمُل في ٚغى مً الاٚغاى وٍىظهه الى شسو
ازغ"( )159وهي حٗجي وظىص مغؾل ومخل ٤وعؾالت ٦بُ٣ت الىهىم الاظىاؾُت ٞهىا ٥مىٓم
الغؾالت وهىا ٥هض ٝالغؾالت او الٛغى مجها وهىا ٥مخل٣ي حٗىُه ٞدىي الغؾالت ،اط لم
جٚ ً٨اًت الغؾاثل اًهالُت  ِ٣ٞبل اهخمذ الغؾاثل بالبالٚاث الاوكاثُت وجًمىذ
ً
الٗضًض مً الغؾاثل ههىنا قٗغٍت ونىعا اصبُت زُالُت.اط ٧ان الاصباء الاهضلؿُىن
ًُل٣ىن ل ٟٔعؾالت اخُاها ٖلى "ال٣هاثض واإلاُ٣ىٖاث الكٗغٍت التي ًىٓمها الكاٖغ ٖلى
ق٩ل زُاب مىظه الى نضً ٤او ٚحره في اي مىيىٕ"(.)160وزمت ٖىامل ؾاهمذ باػصهاع
ً
الغؾاثل في الاهضلـ وهي ما ًهُلر ٖلحها بالؿالؾل الاصبُت التي ٧اهذ حك٩ل ظؼءا مهما
مً ْاهغة الؿالؾل الاصبُت التي ٧اهذ مإلىٞت ومخٗاعٖ ٝلحها في الاصب الاهضلسخي اط ٧اهذ
"الغؾالت جشحر ٖضة عؾاثل اي ان الغؾالت الىاخضة جشحر ٦خابت عؾالت ازغي الؾُما خحن
ًضزل خلبت الجزا٦ ٫خاب ازغون ب٣هض اْهاع بغاٖتهم وا٢خضاعهم في ال٣ى ٫زم مجاعاة
()161

الغؾالت الانل ومداولت الخٟىٖ ١لحها "

وهظا ما ًشبذ ان مٛؼي الغؾاثل لم ًً٨

الاًها ِ٣ٞ ٫بل زمت ؾماث ظمالُت حٗخمض ٖلى بالٚت ٦خاب الغؾاثل وجىاٞؿهم ُٞما
بُجهم في هظه البالٚت إلْهاع بغاٖتهم في ال٨خابت .وجغ ٥لىا الاصب والاصباء الٗكغاث مً
الغؾاثل ُٞما بحن الاصباء اهٟؿهم ًخدضزىن ٞحها ًٖ مىيىٖاث ٖامت جسو الاصاب
والٟىىن او خُاتهم السانت ،وَبٗذ بًٗها ٖلى ق٩ل مالٟاث اصبُت،بٗض ان ظمٗذ جل٪
) )158هٌثم حمزة سلمان الحمدانً ،مصدر سابق ،ص.18
)(159فاٌز عبد النبً فالح القٌسً ،ادب الرسائل فً االندلس ،ط(1عمان:دار البشٌر للنشر والتوزٌع،
 ،)1989ص.78
)(160المصدر نفسه ،ص.79
)(161المصدر نفسه ،ص .147
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اإلاغاؾالث ،وبهظا ج٩ىن الغؾاثل ظيؿا اصبُا ًخمخ٘ بسهىنُت الاباهت ولم ج٨خ ٠جل٪
اإلاغاؾالث بؿغٍت زهىنُتها وهى خا ٫اٚلب الغؾاثل.
املقالة :
اإلا٣الت ظيـ اصبي هثريٌٗ،ض مً الاظىاؽ اإلاهمت بىنٟه ً ٘٣يمً صاثغة ما بٗض
الىهىم والازاع الاصبُت ٗٞغ ًٖ ٝاإلا٣ا ٫جىاوله الىهىم والا٩ٞاع بصخيء مً الخغٍت التي
جخاح لل٩اجب إلاىا٢كت الامىع بصخيء مً الاٞايت والخىؾ٘ ،وج٣ؿم اإلا٣الت ٦ما ج٣ؿم اٚلب
الاظىاؽ مً خُض الخمهُض واإلاتن (ٖغى اإلاك٩لت) والساجمت (وي٘ الخلى )٫وآلاعاء التي
ًخبىاها ٧اجب اإلا٣الت ،و٢ض اهدكغث ٧لمت م٣الت بٗض ان اؾخسضمها ألو ٫مغة مِكا ٫مىهخحن
ً
الٟغوسخي في م٣االجه ٖام  1850ومىهخحن مدام و٧اجب ٞغوسخي ابخضٕ  ًٞاإلا٣الت مٗخمضا ٖلى
الاصبحن الاٚغٍ٣ي والالجُجي مً زال ٫ا٢خباؾه للخ٨م واإلاىأٖ ونُاٚتها بإؾلىب م٣الي
()162

بمال ٠له جدذ ٖىىان مداوالث

واإلا٣الت حٗض ُٗ٢ت هثرًت "مدضوصة في الُى٫

واإلاىيىٕ ج٨خب بُغٍ٣ت ٖٟىٍت ؾغَٗت زالُت مً ال٩لٟت والغه ٤وقغَها الاو ٫ان ج٩ىن
حٗبحرا ناص٢ا ًٖ شسهُت ال٩اجب"( )163اط مشلذ اإلا٣الت ٖلى امخضاص الاػمان ز٣اٞت ال٩اجب
مً خُض اهخ٣اء اإلاىيىٖاث واإلاٟغصاث وهي ج٨ك ٠بىيىح ًٖ ا٩ٞاع ال٩اجب التي ًخبىاها
في م٣الخه التي حٗبر ًٖ شسهِخه وز٣اٞخه التي ًخمخ٘ بها و٢ض ٖغٖ ٝلى ٦باع اإلا٨ٟغًٍ
٦خابت اإلا٣االث.وَٗغ ٝالىا٢ض الٗغبي ق ُٟ٘الب٣اعي اإلا٣الت باهه ُٗ٢ت مالٟت "مخىؾُت
الُى ٫وج٩ىن ٖاصة مىشىعة في اؾلىب ًمخاػ بالؿهىلت والاؾخُغاص وحٗالج مىيىٖا مً
اإلاىيىٖاث ول٨جها حٗالجه ٖلى وظه السهىم مً هاخُت جإزغ ال٩اجب به"

()164

اي ع٦ؼ

الب٣اعي ٖلى مىيىٖت جبجي ال٩اجب للمىيىٕ اإلا٨خىب مً هاخُت جإزغ ال٩اجب بهظا اإلاىيىٕ،

)ٌ(162نظر :د.عز الدٌن اسماعٌل ،االدب وفنونه ،ط( ،8القاهرة:دار الفكر العربً ،)2004 ،ص.162
)(163محمد ٌوسف نجم ،فن المقالة( ،بٌروت :دار الثقافة ،)1966 ،ص.95
))164شفٌق البقاعً ،ادب عصر النهضة ،ط( ،1بٌروت:دار العلم للمالٌٌن ،)1990 ،ص.258
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اط جمخاػ اإلا٣الت ٖلى و ٤ٞهظه الغئٍت بٗالط اإلاىيىٕ اإلا٨خىب ٖلى و ٤ٞالُاث الخلى ٫التي
ًًٗها ٧اجب اإلا٣ا .٫وهُ٩لُت اإلا٣الت او زُت اإلا٣الت ج٣ؿم الى زالزت اظؼاء هي "اإلا٣ضمت
والٗغى والساجمت ٌٗغى ال٩اجب في اإلا٣ضمت مىيىٕ اإلا٣الت م٘ ام٩اهُت ان حؿخٛل هظه
الا٩ٞاع اإلاىا٢كت والدجج مجمىٖت مً اإلا٣اَ٘ بدُض حٗالج ٧ل ٨ٞغة في م ُ٘٣مٗحن اما
الساجمت ٞهي زالنت اإلاٗالجت" (ٞ )165اإلا٣الت مٗحن ال ًىًب مً الخ٨م والامشا ٫والٗبر التي
ًىْٟها ٧اجب اإلا٣ا ٫في مالخٓاجه مً زال ٫ججاعبه وعنُضه الش٣افي واإلاٗغفي في جىاو٫
اإلاىيىٖاث .واإلا٣الت جدىاو ٫مىيىٖا مدضصا حؿلِ ٖلُه مسخل ٠الايىاء طاث الهلت
باإلاىيىٕ وٍ٨خب" بلٛت ٖلمُت مىشخت بٗىهغي الهىعة والاً٣إ بدُض ال ًدىله الى ٖمل
()166

اوكاجي نغٞ ٝهى ال ًخدمل ظٟا ٝالخٗبحر الٗلمي ٦ما ال ًدمل َاب٘ الاوكاء الاصبي"

واإلا٣الت حٗض اخضي الاظىاؽ الاصبُت التي اؾخُاٖذ ان جداٖ ٔٞلى اؾخمغاعٍتها في ظمُ٘
ً
الٗهىع ٢ضًما وخضًشا واإلا٣الت الخضًشت ج٣ؿم لىىٖحن اولهما ًُلٖ ٤لحها اإلا٣الت
"اإلاىيىُٖت وحٗغٖ ٝىض بًٗهم باؾم اإلا٣الت الٗلمُت او اإلا٣الت الغؾمُت اإلاىهجُت واإلا٣الت
الظاجُت وحٗغ ٝباؾم اإلا٣الت الاصبُت او اإلا٣الت ٚحر الغؾمُتٚ/حر اإلاىهجُت"( )167و٢ض ْهغث
ً ً
اإلا٣الت الصخُٟت هىٖا زالشا لجيـ اإلا٣ا ٫وطل ٪هٓغا الهدكاع الصخاٞت وهظًً الىىٖحن
الظاحي واإلاىيىعي ًيبٗان مً مىب٘ واخض هى عٚبت ال٩اجب "اإلالخت في الخٗبحر ًٖ شخيء ما
و٢ض ً٩ىن هظا الصخيء جإمالجه الصسهُت في خُاة الىاؽ ٨ُٞخب م٣الت طاجُت و٢ض ً٩ىن
مىيىٖا مً اإلاىيىٖاث ُٗٞمض الى اإلا٣الت اإلاىيىُٖت وفي ٧لخا الخالخحن حهخضي ال٩اجب الى
الاؾلىب اإلاٗبر الظي ٌُٗىه ٖلى ججلُه ٚغى"( )168وجه ٠اإلا٣الت الظاجُت بدىاع طاث ال٩اجب
) )165فضٌلة مادي ،مصدر سابق ،ص.86
)(166محمود البستانً ،البالغة الحدٌثة فً ضوء المنهج االسالمً ،ط( ،1اٌران:دار الفقه للطباعة والنشر،
 1424هجري) ،ص.163
)(167صالح ابو اصبع وعبد هللا محمد ،فن المقالة ،ط( ،1عمان:دار مجدالوي للنشر والتوزٌع،)2002 ،
ص.37
)(168د.محمد ٌوسف نجم ،فن المقالة ،مصدر سابق ،ص.97
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م٘ طاث اإلاخل٣ي وحٗبر ًٖ اخؿاؾه الظاحي وٖم٣ه ،ومجهم مً ونٟها باجها جل ٪اإلا٣االث
ً
الاصبُت .اما اإلا٣الت اإلاىيىُٖت ٞهي التي ًُغح زاللها ال٩اجب م٣الخه بُٗضا ًٖ ٖىاَٟه
الصسهُت بل ًُغح مىيىٖا ما وٍىا٢كه ب٩ل مىُُ٣ت ومىيىُٖت ومً ظمُ٘ ظىاهبه.
وباليؿبت للم٣ا ٫في الىًَ الٗغبي ٣ٞض بلٛذ اإلا٣الت الٗغبُت طعوة جإل٣ها في الاعبُٗىاث
والسمؿُيُاث مً ال٣غن الٗكغًٍ "ابضاٖا وجلُ٣ا وٍبضو ان طل٧ ٪ان بؿبب بغوػ ٖضص مً
ال٨خاب الظًً اجسظوا مً اإلا٣الت وظها مً وظىه الاجها ٫الجمالي والٟجي الظي القى ا٢باال
واؾٗا مً ال٣غاء الظًً ٧اهىا ًىٓغوا الى اإلا٣الت بىنٟها ابضاٖا مٗانغ له ما ٌؿىٙ
وظىصه"(.)169وٍم ً٨ال٣ى ٫بان اإلا٣الت مً الاظىاؽ الاصبُت التي اؾخُاٖذ ان حؿخىٖب
ظمُ٘ مىيىٖاث الخُاة وجىا٦ب اإلاؿخجضاث في ٧ل ٖهغ اط ه٩ىن ٞحها امام اصًب ًُغح
مىيىٖا ٨ٞغي طا عؾالت ومٛؼي ًداو ٫اًهالها الى مخل٣ي اإلا٣ا.٫
القصة القصرية :
ال٣هت ال٣هحرة هي مً الاظىاؽ الاصبُت الىثرًت وهي ظيـ ؾغصي ٌٗض خ٩اًت اصبُت
"جضع ٥لخ٣و ٢هحرة وؿبُا طاث زُت بؿُُت وخضًض مدضص خى ٫ظاهب مً الخُاة ال في
واٗ٢ها الٗاصي واإلاىُ٣ي واهما َب٣ا لىٓغة مشالُت وعمؼٍت ال جىمي اخضازا وبِئاث وشسىنا
()170

واهما جىظؼ لخٓت واخضة خضزا طاث مٗجى ٦بحر"

وجغي الىا٢ضة الامغٍُ٨ت (ؾىػان

لىهاٞغ) في ال٣هت ال٣هحرة باجها "ق٩ل ٞجي خضًض وؿبُا ولض مً ق٩ل ٢ضًم-عبما الا٢ضم
في الخٗبحر الاصبي" ( )171وعبما ج٣هض بالك٩ل ال٣ضًم الاؾاَحر واإلاالخم والخ٩اًاث السغاُٞت

) )169د.فاضل عبود التمٌمً ،ولطٌفة عبد هللا الحمادي ،المقالة العربٌة:تجنٌسها ،انواعها ،شعرٌتها،
(االردن:دار مجدالوي للنشر والتوزٌع ،)2016 ،ص.43
))170الطاهر احمد مكً ،القصة القصٌرة ،ط( ،2القاهرة  :دار المعارف ،)1987 ،ص.87-77
) )171سوزان لوهافر ،االعتراف بالقصة القصٌرة ،ط: ،1ترجمة:محمد نجٌب لفتة( ،بغداد:دار الشؤون
الثقافٌة ،)1990 ،ص.66
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بىن ٠ال٣هت ال٣هحرة خ٩اًت ؾغصًت ٢هحرة ٖلى ٚغاع الغواًت التي هي الازغي ٖضث ابىت
اإلالخمت.
اما (قاعلؼ ماي) اخض مىٓغي ال٣هت ال٣هحرة الخٔ ان ال٣هت ال٣هحرة ٦جيـ اصبي
ظمٗذ مىظ وكإتها ما بحن الخ٣ُ٣ت والسُا،٫ما بحن الىاُٗ٢ت في عواًت ال٣غن الٗكغًٍ
والسُا ٫الظي جمخ٘ به قٗغ ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ

()172

وهٟى عقاص عقضي ًٖ ال٣هت

ال٣هحرة حجمها الهٛحر ٢اثال ٖىه باجها "لِؿذ مجغص ٢هت ج ٘٣في نٟداث ٢الثل بل هي
لىن مً الىان الاصب الخضًض ْهغ في اوازغ ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ وله زهاثو وممحزاث
ق٩لُت مُٗىت"( )173وهظا الجيـ ألاصبي ً٨ك ٠لل٣اعت وظىص خضر وػمان وم٩ان ،وؾغص
وخىاع ،وشسهُاث طاث صاللت اظخماُٖت ؤو جاعٍسُت ؤو ؾُاؾُت ،حٗبر ًٖ مى ٠٢زام
لل٩اجب.
ولم جٓهغ ال٣هت في الاصب الُىهاوي الا في "ال٣غن الشاوي ٢بل اإلاُالص و٧اهذ طاث نُٛت
ملخمُت خاٞلت باإلاٛامغاث الُٛبُت والسخغ والسىاع ١وجضوع اخضاثها في الٛالب خى ٫الخب
وما ٌٗترى الخبِب مً ٖ٣باث جدى ٫صون جال٢حهما"( )174واما في الاصب الالجُجي ٣ٞض ْهغث
ال٣هت في اوازغ ال٣غن الاو ٫للمُالص ٖلى هدى ًسخل ًٖ ٠لل٣هت الُىهاهُت في بضاًت الامغ
اط ٧اهذ طاث "نُٛت عجاثبُت جد٩ي مٛامغاث الهٗالُ ٪وخُل السخغ واللهىم وه٣ض
الٗاصاث والخ٣الُض زم جإزغث بال٣هت الُىهاهُت في َابٗها اإلالخمي (٦)...ما ٖغ ٝفي الٗهىع
الىؾُى الاوعبُت هىٕ ازغ مً ال٣هو هى ٢هو الٟغوؾُت والخب وهي ٢هو ججم٘

)ٌ)172نظر:مقدمة جٌري دومة ،مجموعة مؤلفٌن القصة ،الرواٌة ،المؤلف:دراسات فً نظرٌة االنواع االدبٌة
المعاصرة ،ترجمة وتقدٌم:جٌري دومة( ،القاهرة  :منتدى مكتبة االسكندرٌة ،ب ت) ،ص.14
))173رشاد رشدي ،فن القصة القصٌرة ،ط( ،2بٌروت:دار العودة ،)1975 ،ص.7
)(174د.حمدان عبد الرحمن احمد حمدان ،االجناس االدبٌة:دراسة تحلٌلٌة مقارنة ،ط( ،1القاهرة:مطبعة
االمانة ،)1989 ،ص.175
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ٞحها الٟغوؾُت بحن ازُاع الخغب وازُاع الخب "( )175وفي ٖهغ الجهًت ال٨الؾُُ٨ت ْهغث
في اوعبا ٢هو "الغٖاة وهي ٢هو جدؿم بالىاُٗ٢ت ٖلى زال٢ ٝهو الٟغوؾُت
الؿاب٣ت و٢ض نىع ٦خابها اما ً٦واُٗ٢ت في بالصهم وظٗلىها مدىعا للخىاصر التي صاعث
بحن الغٖاة"( )176وال٣هت ال٣هحرة ْهغث بك٩لها الٟجي الخالي زال ٫ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ ٖلى
ًض ال٩اجب الغوسخي ٚىٚى ٫والٟغوسخي (اصظاع الان بى) ومً بٗضهم (غي صي مىباؾان) الظي
ٖض عاثض ال٣هت ال٣هحرة وٖضث بك٩لها الخضًض ؾغص لخىاصر وو٢اج٘ جمشل خ٣اث ٤او
مهىعة لسُا ٫اط ٌٗغ ٝعاثض ال٣هت ال٣هحرة الٟغوسخي مىباؾان باجها " جهىٍغ خضر
مٗحن ال حهخم ال٩اجب بما ٢بله او بٗضه ،هي جدبجى ٖلى خض اوخض له ازغ او مٗجى ٦لي جخهل
ُٞه اظؼائه وٍ٩ىن له بضاًت ووؾِ وجهاًت وٍخًمً ُُٟ٦ت و٢ىٖه وػمىه وم٩اهه وشسهُت
او شسىنه وٍجب ان ًٟطخي الى مٗجى او ٌك٩ل مىٟ٢ا ج٣ىم ٖلى عٖاًخه الخ٣ىُت مً او٫
()177

ال٣هت الى جهاًتها"

وال٣هت في الٗهغ الخضًض جسلهذ مً الامىع الُٛبُت وزلهذ"

إلاٗالجت الاوؿان وقاوهه و٦ما جسلهذ مً اإلاىيىٖاث التي اؾاؾها السُا ٫اإلادٌ
ٞهاعث حٗالج الىا ٘٢الاوؿاوي ،الىٟسخي والاظخماعي ٖلى ازخال ٝمظاهبها الٟىُت الخضًشت
"(٦)178ما ٌٗض الازخهاع والخ٨شُ ٠اهم مبضؤ "ظمالي في حكُ٨ل البيُت الؿغصًت لل٣هت
ال٣هحرة ٞهي حٗبر ًٖ لخٓت ٢هحرة بإؾلىب مسخهغ وجاصي الى وخضة الاهُبإ الجمالي
الجها  ًٞاخاصي الهىث"

()179

ومً اإلا٩ىهاث الاؾاؾُت لل٣هت ال٣هحرة البِئت ببٗضحها

)(175المصدر نفسه.176 ،
) )176المصدر نفسه.177 ،
) )177د.عزت محمد جاد ،نظرٌة المصطلح النقدي(،القاهرة :الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب،)2002،
ص.384
)(178محمد غنٌمً هالل ،النقد االدبً الحدٌث ،مصدر سابق ،ص.463
)(179فضٌلة مادي ،مصدر سابق ،ص.104
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"الؼماوي واإلا٩اوي والخ٣ُ٣ت ان البِئت في ٧ل ٢هت هي مدهلت وظىص الاخضار ٞال ًم ً٨ألي
ً
ً
خضر ان ًخم الا وهى ٌكٛل خحزا مً الؼمان وخحزا مً اإلا٩ان"(.)180
ولل٣هت ال٣هحرة ٖضة ممحزاث زانت هظ٦غ مجها -1 " :ج٣ىم ال٣هت ال٣هحرة ٖلى
ال٣هغ  -4ال٨ك ًٖ ٠ظاهب مً
الخضر الىاخض ؤي الٟٗل الىاخض-2 .وخضة الاهُبإ ِ -3
ظىاهب الصسهُت في لخٓت الخىىٍغً-5 .يبػى ؤن حكخمل ٖلى مى ٠٢بوؿاوي ًخُىع هدُجت
لٟٗل بعاصي"

()181

زُىٍ الخضر

والجهاًت في ال٣هت ال٣هحرة لها اهمُتها ٞهي الىُ٣ت التي جخجم٘ الحها
٧املت لظل ٪ؾمُذ لخٓت الخىىٍغ التي حُٗي عئٍت ال٩اجب في

الاخضار.وٍجب الاقاعة الى ان ال٣هغ في ال٣هت ال٣هحرة ال ٌٗىص لها ٦ذجم بل في
الصسهُاث والاخضار وحؿخٗمل ال٣هغ للخٗبحر ًٖ َاب٘ الخإمل الٟلؿٟي والخجىُذ بلٛت
قٗغٍت جمخاػ بال٨شاٞت والازتزا.٫
الضرية الذاتية :
الؿحرة الظاجُت ظيـ اصبي هثري ٢اثم ٖلى ؾغص اخضار جخٗل ٤بالصسىم ،ؾىاء
شسهُت ال٩اجب طاجه او شسهُاث ازغي ،وازظث الؿحرة الظاجُت ٖىض الٛغب في بضاًت
ً
حك٩لها مٗىُحن اخضاهما حٗض الؿحرة خُاة م٨خىبت مً َغٞ ٝغص ما والازغ بىنٟها هها
ٌٗبر مالٟه ًٖ خُاجه واخاؾِؿه.الؿحرة الظاجُت جخإؾـ ٞىُا ٖلى ججؿُض خُاة ما وما
ًدٟل بها مً اخضار لخضزل بخٟاٖل ٦بحر م٘ ال٣اعت الظي ؾدخٟٗل لضًه ظمالُت الخل٣ي
مً عئٍخه لىٟؿه في جل ٪الؿحر.والؿحرة الظاجُت "خ٩ي اؾخٗاصي (٣ً )....ىم به شسو
وا٢عي ًٖ وظىصه السام وطلٖ ٪ىضما ًغ٦ؼ ٖلى خُاجه الٟغصًت وٖلى جاعٍش شسهِخه
) )180لزهر فارس ،نظرٌة االدب والنقد عند زكً نجٌب محمود ،اطروحة دكتوراه غٌر منشورة ،باشراف
الدكتور ٌحٌى الشٌخ صالح( ،الجزائر:جامعة منتوري ،كلٌة االداب واللغات ،قسم اللغة العربٌة وادابها،
 ،)2010ص.246
)(181د.محمد عنانى ،األدب وفنونه( ،القاهرة :الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب ،)1991،ص.65
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بهٟت زانت وَكترٍ ُٞه ان ًهغح ال٩اجب باؾلىب مباقغ او ٚحر مباقغ ان ما ً٨خبه هى
ؾحرة طاجُت"(ً )182غظ٘ البٌٗ ْهىع مهُلر الؿحرة الظاجُت الى ٖام ٖ 1809لى ًض الىا٢ض
والكاٖغ الاهجلحزي (عوبغث ؾىػي) وهىا ٥مً ًظهب الى ٖام  1797خُض جم اؾخٗما٫
اإلاهُلر الو ٫مغة في اخض الضوعٍاث الاصبُت بِىما ًغبِ ازغون اإلاهُلر بٓهىع اٖتراٞاث
(ظان ظا ٥عوؾى) في ال٣غن الشامً ٖكغ( )183ولٗل ا٢ضم الؿحر في ال٨ٟغ الُىهاوي هما
ملخمخا الالُاطة والاصٌؿُت لهىمحروؽ خُض ؾغص في "الالُاطة جٟانُل واُٞت لى٢اج٘
السهام بحن ػُٖمحن ٧اها خلٟحن في الخغب" ()184اما الاوصٌؿُت ٣ٞض ونٟذ "عخالث اوصٌـ
او (ٖىلِـ) مل ٪اًشا٦ت جل ٪الغخالث التي صامذ ٖكغ ؾىىاث وا٦خىٟها الازُاع واإلاكا١
()185

ًٖ َغٍ ٤عظىٖه الى بالصه بٗض ؾ٣ىٍ َغواصة"

٦ما ٦خب (صًىظحن الالثغحي) الظي ٖاف في الىه ٠الاو ٫مً ال٣غن الشاوي اإلاُالصي في
٦خابه خُاة اإلاكاهحر الٟالؾٟت ًٖ خُاة الٟالؾٟت الُىهاهُحن و٦خب ٞىعٞغٍىؽ ًٖ خُاة
اؾخاطه اٞلىَحن( )186ولٗل ابغػ مً هٓغ إلاهُلر ظيـ الؿحرة الظاجُت هى (ُٞلُب لىظىن)،
اط ًغي ان الؿحرة الظاجُت هي"خ٩ي اؾخٗاصي هثري ً٣ىم به شسو وا٢عي ًٖ وظىصه
()187

السام وطلٖ ٪ىضما ًغ٦ؼ ٖلى خُاجه الٟغصًت او ٖلى جاعٍش شسهِخه بهٟت زانت"

)(182تهانً عبد الفتاح شاكر ،السٌرة الذاتٌة فً االدب العربً ،ط( ،1بٌروت:المؤسسة العربٌة للدراسات
والنشر ،)2002 ،ص.16
)ٌ )183نظر :ممدوح فراج النابً ،السٌرة الذاتٌة  :قراءة فً ابداع المراة ،ط( ،1الشارقة:اصدارات دائرة
الثقافة واالعالم ،)2008 ،ص.16
) )184د.مصطفى النشار" ،فن السٌرة فً الفكر الٌونانً" ،مجلة عالم الفكر( ،الكوٌت) مجلد  43عدد2
اكتوبر-دٌسمبر لسنة  ،2014ص8
) )185المصدر نفسه ،ص.8
)ٌ(186نظر:المصدر نفسه ،ص.9
)(187فٌلٌب لوجون ،السٌرة الذاتٌة:المٌثاق والتارٌخ االدبً ،ترجمة:عمر حلً ،ط( ،1بٌروت:دار النهضة
العربٌة ،)1994 ،ص.10
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بِىما جغي الباخشت (ًمجى الُٗض) بان الؿحرة الظاجُت ظيـ اصبي ٢ض "ً٩ىن عواًت او ٢هُضة
()188

او م٣الت ٞلؿُٟت ٌٗغى ٞحها اإلاال ٠ا٩ٞاعه وٍهىع اخؿاؾاجه بك٩ل يمجي او نغٍذ"

وهي بهظا اإلاٟهىم جظهب الى ان الاظىاؽ الاصبُت ب٩اٞت جمٟهالتها ههىنها وازاعها الاصبُت
اهما هي مغاة ٖا٦ؿت لظاث مالٟحها وخُاتهم ،وهى شخيء ُٞه مً الض٢ت اليؿبُت التي ال
جهلر ل٩ل الاظىاؽ الاصبُت ٞشمت اظىاؽ مىيىُٖت ال ٖال٢ت لها بؿحر ٦خابها وال جمـ
خُىاتهم ب٣غٍب او بُٗض .ان عئٍت ًمجى الُٗض جٟصر ًٖ الخضازل الخانل وعبما الالخباؽ
بحن "الؿحرة الظاجُت والغواًت التي جغوي ؾحرة طاجُت او جًمغ ؾحرة مالٟها"( )189وٍمٖ ً٨ض
ً
ً
الؿحرة الظاجُت ا٢غب اهىإ الاظىاؽ الى عوح ال٩اجب ٞهي ا٦ثر جى٢ضا وجإزحرا بىنٟها ج٨خب
ًٖ ججغبت طاجُت ،وهى ما ٌكابه الكٗغ مً خُض هما ججغبت طاجُت .وفي الؿحرة الظاجُت
ًخٟ٨ل الغاوي الؿحر طاحي "عواًت اخضار خُاجه وٍجغي التر٦حز ٞحها ٖلى اإلاجا ٫الظي جخمحز
به الصسهُت الخُىٍت ٦إن ً٩ىن اإلاجا ٫الٟجي او الاظخماعي او الؿُاسخي"( )190وجغج٨ؼ الؿحرة
الظاجُت ٖلى الُت الؿغص الاؾترظاعي (الٟالف با )٥التي ج٣ىم بخُٟٗل ٖمل طا٦غة اإلاال٠
وشخجها إلاسؼون الظا٦غة في خ٣له الؿحري مما ًجٗلها جدكابه م٘ اإلاىهىصعاما مً خُض
اؾترظإ اإلااضخي .و٢ؿم الىا٢ض الٗغاقي الا٧اصًمي الض٦خىع مدمض نابغ ٖبُض الؿحر الظاجُت
الى ٖضة اهىإ جخضازل م٘ الاظىاؽ الازغي مً خُض هىُٖتها ،واولها الؿحرة الظاجُت
ّ
ً
ً
ّ
الكٗغٍت وهي "ؾغص هثري ًخىلى ُٞه الكاٖغ جضوًٍ ؾحرجه الكٗغٍت – ِ٣ٞجاعٍسا وم٩اها
وخاصزت  ،-ال ًسغط ٞحها بلى جىاو ٫ظىاهب ؤزغي ٚبر قٗغٍت مً ؾحرجه بال ٖلى الىدى الظي
له نلت ما بضٖم ًِ٢خه الكٗغٍت في الؿحرة"( )191وٍ٨خب الكاٖغ هظه الؿحرة بٗض هًىط
)ٌ(188منى العٌد ،السٌرة الذاتٌة والروئٌة والوظٌفة المزدوجة :دراسة فً ثالثٌة حنا مٌنة ،مجلة فصول،
عدد ،4شتاء  ،1997ص.130
)(189المصدر نفسه ،ص.75
)(190د.محمد صابر عبٌد ،تمظهرات التشكٌل السٌر ذاتً ،ط( ،1عمان:عالم الكتب الحدٌث،)2010 ،
ص.195
)(191المصدر نفسه ،ص.13
تداخل االجناس االدبية واثرها الجمالي في النص المسرحي العربي


61

ججغبخه الكٗغٍت،وزمت قٗغاء ًُل٣ىن ٖلى هظه الؿحرة بالخجاعب الكٗغٍت او ًُل٣ىن ٖلحها
مهُلر (خُاحي في الكٗغ)،اط ًظهب الكٗغاء للخضًض ًٖ مغاخل ٖمغهم الكٗغي
ً
ومغاخل الىًىط والخُىع وٚالبا ما ً٨خٟي الكٗغاء باْهاع ابغػ اإلاىاَ ٤جىىٍغا في خُاتهم
الكٗغٍت الٖالء قإن ناخب الؿحرة.وهىا ٥هىٕ ٌؿمى الؿحرة الظاجُت ال٣ههُت وهى
ّ
زانت بخجغبخه ال٣ههُت،
"ؾغص هثري ؾحرطاحي ٌٗمض ُٞه ال٣ام بلى حسجُل ؾحرة طاجُت
في مغخلت ٌٗخ٣ض ؤهه ونل ٞحها بلى صعظت مٗ٣ىلت مً الىطج والكهغة .وجإزظ هظه الؿحرة
ً
ؤق٩اال مخٗضصة بدؿب عئٍت ال٣ام في اهخسابه لؤلػمىت وألام٨ىت وألاخضار التي ؤؾهمذ في
ً
ج٨غَؿه ٢انا ،وٞخدذ له بىابت ال ًٟال٣هصخي" ( )192وٍم ً٨ؤن ًدىاو٧ ٫اجب الؿحرة
الظاجُت ال٣ههُت مغخلت ما مُٗىت ًغي ال٣ام باجها جمشل ظىهغ ججغبخه ال٣ههُت
ومدىعا الهُال٢ه وقهغجه ٣٦ام ؤو ٌٗمل ٖلى الخضًض ًٖ مجمل ججغبخه ال٣ههُت
ً
ً
ابخضاء مً ٢غاءجه الاولى وجإزغه بالغواص ونىال الى انضاعه إلاجامُٗه ومٗغٞخه ٣٦ام .وهىا٥
ّ
ًخىظه ُٞه الغاوي بلى ج٣ىٍم ؾحري
الؿحرة الظاجُت الغواثُت وهي "ؾغص هثري ؾحرطاحي
لخجغبخه الغواثُتٌ ،كخمل ٖلى ه٣ل خ٩اًخه م٘ الغواًت وال٨خابت الغواثُت بلى ال٣اعت ،وال
ّ
ّ
ًخد ٤٣طل ٪بُبُٗت الخا ٫بال ٖلى ًض عواجي له خًىع مازغ والٞذ في مُضان ؤلابضإ
ّ
الغواجي ،وله ججغبت ٞحها مً الثراء والسهىنُت والؿٗت ما ًا٦ض اهُىاءها ٖلى زبرة وٖم٤
ً
وؤنالت جض ٘ٞال٣اعت بلى البدض ٖجها وحصجٗه ٖلى اعجُاصها وؤلاٞاصة مجها" ()193وٚالبا ما
ًدهل السلِ في هظا الىىٕ بحن ما هى ؾحري وما هى عواجي بحن ما هى وا٢عي وما هى زُالي،
بًٟل جالخم الجيؿحن مٗا في اَاع الؿحرة الظاجُت الغواثُت.وهىا ٥هىٕ ًُلٖ ٤لُه
بال٣هُضة الؿحرطاجُت وَٗض هظا الىىٕ ٢ى" ٫قٗغي طو هؼٖت ؾغصًت ّ
ٌسجل ُٞه الكاٖغ
ً
ق٨ال مً ؤق٩ا ٫ؾحرجه الظاجُت ،جٓهغ ُٞه الظاث الكٗغٍت الؿاعصة بًمحرها ألاو٫
مخمغ٦ؼة خى ٫مدىعها ألاهىيّ ،
ومٗبرة ًٖ خىاصثها وخ٩اًاها ٖبر ؤم٨ىت وؤػمىت وحؿمُاث
)(192المصدر نفسه ،ص 138-137
) )193المصدر نفسه ،ص.139
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اإلاخسُل الكٗغي ،و٢ض ّ
ّ
ًخ٣ى٘ الًمحر ألاو ٫بًماثغ
لها خًىعها الىا٢عي زاعط مُضان
ّ
ؤزغي خؿب اإلاخُلباث والكغوٍ التي جد٨م ٧ل ٢هُضة ؾحرطاجُت" ( )194ول ً٨زمت
اقتراَاث لهظه الؿحرة وهى جلمُذ ٧اجبها باإلاغظُٗاث الىاُٗ٢ت للصسىم والخىاصر
والاػمىت ،وٖضم زلُها م٘ اإلاخسُل الكٗغيٖ،لى الغٚم مً ان الٗضًض مً ٢هاثض الؿحرة
جسخلِ ٞحها الهىع السُالُت م٘ وا ٘٢الظاث اإلاهضعة للىو الكٗغي.ان الؿحرة الظاجُت
ً
ً
ً
ً
ً
ً
بمجملها جمشل امخاٖا ٢ههُا ظمالُا وبٗضا جاعٍسُا ؾحرًا للصسهُت،و٢ض ٖضث الؿحرة
اخضر الاظىاؽ الاصبُت ٖلى الاَال ،١ول ً٨في وَىىا الٗغبي والن الش٣اٞت الٗغبُت ز٣اٞت
٦خمان وؾغاهُت ولِـ ز٣اٞت اٖالن ٞالؿحرة الظاجُت ٖىض الٗغب حٗىص الى "ال٣غن الشالض
ً
الهجغي ٖلى ًض ٧اجب مهغي ًضعى (اخمض بً ًىؾ ٠الضاًت) ٖىضما ال٦ ٠خابا ًٖ ؾحرة
اخمض بً َىلىن"(.)195واخمض بً َىلىن هى ؤمحر مهغ وماؾـ الضولت الُىلىهُت في مهغ
والكام ومىلىص ؾىت  835مُالصي .ولً ً٨غي الباخض (اهضعٍه مىعا) بان اؾخسضام الؿحرة
ً
٢ضًم ظضا في اإلاىعور الٗغبي خُض اؾخسضمه اإلاهغٍىن ال٣ضماء ٖلى احجاع اإلاٗابض
والاهغاماث اط جغظمىا ؾحر ٢اصتهم وملى٦هم (.)196
و٢ض ٧اهذ الؿحرة الظاجُت ٖىض ال٨خاب الٗغب في ٚالبها ٖباعة ًٖ مداولت إلزٟاء
الؿحرة الظاجُت الخُ٣ُ٣ت ولِـ ٦خابتها او الاٞهاح ٖجها و٢ض اعظ٘ (نالح نالر) مٗجى
الاهدؿاع وؾببه في ٦خابت الؿحر الظاجُت لضي الٗغب الى "زلى جغازىا الش٣افي الٗغبي مً ؾحر
طاجُت مهمت ًم ً٨الاٖخضاص بها الى صعظت ص ٘ٞاإلاٗانغًٍ للخإؾِـ ٖلحها والؿحر ٖلى
مىىالها"

()197

ولٗل مً ابغػ الؿحر الٗغبُت (الاًام) لُه خؿحن و(ػهغة الٗمغ) لخى٤ُٞ

) )194المصدر نفسه ،ص139
)(195ممدوح النابً ،مصدر سابق ،ص.19
)ٌ(196نظر:اندرٌه مورا ،فن التراجم والسٌر الذاتٌة ،ترجمة:احمد دروٌش( ،القاهرة:منشورات المجلس
االعلى للثقافة ،)1995 ،ص.5
)(197صالح صالح ،سردٌات الرواٌة العربٌة" ،ط( ،1القاهرة:المجلس االعلى للثقافة ،)2003 ،ص.169 ،
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الخُ٨م و(اوعا ١الٗمغ) للىَـ ٖىى .ولم جٓهغ الؿحر لضي الٗغب الجهم ًخجلىن مً
َغح طواتهم ومكاع٦تها الازغًٍ ٦ما ان الؿحرة الهاللُت ج٣ىم ٖلى الكٗغ الظي هى صًىان
الٗغب اإلاًٟل لضحهم في الخٗبحر ًٖ همىمهم وٖىاَٟهم.
املقامة :
اإلا٣امت اخضي الاظىاؽ الاصبُت التي حٗض مً الا٦دكاٞاث الٗغبُت في مىٓىمت الاصب
واإلا٣امت هي "ظيـ اصبي ٢ضًم ْهغ في ال٣غن /4هجغي 10/مُالصي هى ٖغبي مدٌ ال مشُل
له في الاصاب الازغي "( )198و٢ض قإ ًٖ ظيـ اإلا٣امت باهه ظيـ حٗىٍمي قامل الظىاؽ
ً
ً
ً
ازغي و٢ض ٖضث اإلا٣امت "ظيؿا ظامٗا اؾخىٖبذ بىِخه اظىاؾا اصبُت مسخلٟت وجإؾؿذ
ً
اهُال٢ا مً اؾخٗاعة وم٣ىماث هظه الاظىاؽ وجغُ٦بها ٖلى و ٤ٞاهداء قتى "( )199وحٗض
اإلا٣امت ابغػ مٓهغ للخٗامل بحن الاظىاؽ الاصبُت واًٞل مشا ٫لخضازلها وجٟاٖلها وهىا٥
ً
ً
اهىإ للم٣اماث في وكإتها مشل "م٣اماث الؼهاص والىٖاّ وه٨ظا ناعث همُا ٢ههُا
بُلها شسهُت اوؿاهُت مً اإلا٨ضًً واإلاخدام٣حن ٚالبا"( )200وٍ٣ى ٫الىا٢ض الٗغبي الض٦خىع
ً
(ٖبض الٗؼٍؼ قبُل) "اهىا هًٟل ان هغي في اإلا٣امت هىٖا الخ٣ذ ُٞه اظىاؽ واهىإ ٖضة او
ً
ق٨ال او اَاعا جهاهغث ُٞه اهماٍ ٦المُت ونُ٢ ٜىلُت واؾالُب مخىىٖت وجبٗا لظل٪
ًجىػ ان وؿمُه باألخغي الك٩ل الجام٘ الظي ًُمذ الى اصعا ٥اؾمى مغاجب البالٚت
()202

والغاوي في اإلا٣اماث ٢غٍب في "وُْٟخه وصوعه مً الغاوي في اإلاؿغح اإلالخمي"

()201

ًالخٔ

)(198محمد القاضً ومحمد خبو واحمد السماوي واخرون ،معجم السردٌات ،ط( ،1لبنان:دار الفارابً،
 ،)2010ص.407
) )199بسمة عروس ،التفاعل فً االجناس االدبٌة ،ط( ،1بٌروت:مؤسسة االنتشار العربً،)2010 ،
ص.247
) )200د.عبد هللا ابو هٌف ،تداخل االنواع االدبٌة ،مجلد( ،1عمان:عالم الكتب الحدٌث ،)2009 ،ص.783
)(201عبد العزٌز شبٌل:نظرٌة األجناس األدبٌة فً التراث النثري:جدلٌة الحضور والغٌاب ،ط،1
(صفاقس:دار محمد علً الحامً ،)2001 ،ص.415
) )202د.زهٌر كاظم ،التراث العباسً واثره فً المسرح العربً( ،بغداد:دار الكتب ،)2010 ،ص.46
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التزام ال٩اجب بىخضة اإلاىيىٕ في اإلا٣اماث ٞهي ال حكِ هدى مىيىٖاث ظاهبُت ازغي بل
جغ٦ؼ ٖلى ال٨ٟغة الاؾاؾُت التي جغٚب بُغخها وبظلً ٪م ً٨ال٣ى ٫ان "بيُت اإلا٣امت طاث
()203

بيُت جغُ٦بُت ج٣ترب مً البيُت الضعامُت للىو اإلاؿغحي في ٦شحر مً الاخُان"

٦ما ان

وخضة اإلا٩ان في اإلا٣امت ج٣ترب مً الام٨ىت اإلادضصة في اإلاؿغحٞ ،اإلا٣امت الٟغصًت جخسظ
ً
الكاعٕ م٩اها لؤلخضار اما اإلا٣امت الخلىاهُت جخسظ مً خماماث خلىان م٩اها لها وهىا٥
م٣اماث جضوع في الاؾىا ١والضاع والسُمت وه٨ظا صوالُٞ ،٪مً "الِؿغ مؿغخت اإلا٣امت
وجدىٍغ خىاعها باججاه الخىاع اإلاؿغحي"

()204

ٞدىاعاث اإلا٣امت جخىػٕ ٖلى ٖضة شسهُاث

جخجاطب اَغا ٝالخضًض م٘ بًٗها البٌٗ ٦ما هى الخا ٫في اإلاؿغخُت.

)(203المصدر نفسه ،ص.48
)(204المصدر نفسه ،ص.50
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ًيخمي مىيىٕ جضازل الاظىاؽ الاصبُت يمً ما ًهُلر ٖلُه الى٣ض الاصبي مٟاهُم
ما بٗض الخضازت ،اط ان اخض ؾماث الىو ما بٗض الخضاسي هى مؼط الاؾالُب والاظىاؽ
الاصبُت يمً بىج٣ت واخضة اَلٖ ٤لحها حؿمُاث مسخلٟت ومخىىٖت ومجها الىو،
ً
ً
ال٨خابت٣ٞ،ض ماعؾذ ما بٗض الخضازت صوعا مٟهلُا في جدُُم الٟىانل بحن اهىإ ال٨خابت
اإلاسخلٟت ؾىاء الاصبُت او ال٨ٟغٍت او ختى الٟىُت٦ ،ما ان ما بٗض الخضازت ٢ض اوظضث خالت
مً الخضازل بحن الاظىاؽ الاصبُت والىثرًاث الازغي ٧الٟلؿٟتٞ ،لم حٗض هىا ٥ؤَغ مٗغُٞت
مدضصة ًم ً٨ان جً٘ "خضوصا ٞانلت بحن الاهىإ ال٨خابُت او يىابِ ألؾالُبها وَغاث٣ها
وه٨ظا اضخذ ال٨خابت ما بٗض الخضازُت مجاال ًمُٞ ً٨ه لؤلصب والخاعٍش والاؾُىعة ان
()205

ٟٞي

مؿخٗض ل٩ل هىٕ مً هظه الاهىإ بمٟغصه"
ًمتزظىا ظمُٗا مً اظل اهخاط هو
ٍ
ٖهغ ما بٗض الخضازت ًغي اإلاىٓغون اهه لِـ باإلم٩ان الخضًض ًٖ جٟغص الٗمل الاصبي بل
ً
ان الاٖما ٫جمشل قظعاث مىظىصة ؾلٟا ،ختى اهه ْهغ في الى٣ض الاصبي اخض مهُلخاث ما
بٗض الخضازت وهى مهُلر ما وعاء ال٣و للغواجي الامغٍ٩ي ولُام ٚاؽ وهى الؿغص الؿاعي
لىي٘ التراُ٦ب اإلادخملت للٗالم الىا٢عي زاعط الىو الغواجي ظٗل مهُلر ما وعاء ال٣و
حهخم بً٣اًا "الك٩ل والال جماؾ ٪البيُىي واهتها ٥الخضوص بحن الاهىإ الاصبُت ًلٟذ اهدباه
ال٣اعت الى َبُٗخه الترُ٦بُت وجًمُجها ٖضص مً السُاباث في الٗمل والى اؾالُب ال٨خابت
ٞىهىم ما وعاء ال٣و حكحر الى ان الىو هى شخيء مهىىٕ وجغُ٦ب ؾغصي ولٛىي" (.)206
ان جضازل الاظىاؽ امغ مخٗاعٖ ٝلُه ٣ٞض ًضزل الخ٩ي م٘ اإلاؿغح و٢ض ج٣ىم الغواًت ٖلى
الخىاع و٢ض ًضزل الؿغصي بما هى قٗغي ،اط ان هىا ٥ا٢غاع ٖام بان "الخدضًض اإلاىُ٣ي
الهاعم بحن الاظىاؽ الاصبُت امغ نٗب اإلاىا ٫بؿبب مك٩لت الازخالٍ والاهضماط والخالشخي

)(205عالء عبد العزٌز السٌد ،ما بعد الحداثة والسٌنما( ،دمشق:المؤسسة العامة للسٌنما ،)2010 ،ص.280
)(206هًٌ ساوما ،جمالٌات ما وراء القص ،ترجمة  :امانً ابو رحمة( ،دمشق:دار نٌنوى،)2010 ،
ص.18
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()207

والاه٣غاى والىالصة الازغي"

لالظىاؽ الاصبُت التي لم ً ً٨لها وظىص في الىٓغٍاث

ال٣ضًمت او في الاصب الُىهاوي ال٣ضًم .ولظا ٞان ما بٗض الخضازت ال حٗتر "ٝبالخضوص
الاظىاؾُت ٣ٞض خُمذ ٧ل ٢ىاٖض الخجىِـ وسسغث مً هٓغٍت الاصب ومً زم اضخُىا
ً
الُىم هخدضر ًٖ اٖما ٫او ههىم او ازاع ٚحر مدضصة وٚحر مُٗىت ظيؿُا" (ٞ )208الىهىم
ؤلابضاُٖت وٚحر ؤلابضاُٖت ،جب٣ى ٖلى و" ٤ٞؾحروعة ال٩ىن والخُاة ،زايٗت إلابضؤ الخدى٫
َ
والخضازل ،ومً الُبُعي بطا آن جخسلسل اإلاٟاهُم التي ٧اهذ في و٢ذ ما جبضو قبه ٢اعة
وزابخت ،وجخضازل ٦ظل ٪مىخجاث ال٨ٟغ ؤلاوؿاوي ٧لما ج٣ضمذ ألاػمىت وجىامذ الش٣اٞاث
ً
واإلاغظُٗاث"( )209ولى ؤلُ٣ىا هٓغة ٞاخهت ٖلى بٌٗ ألاظىاؽ التي ٧اهذ قاجٗت مشال في
الٗهغ ال٣ضًم ،لىظضها ؤن بٌٗ الىهىم ًىظض في صازلها ا٦ثر مً ظيـٞ ،السُبت
٧اهذ خاٞلت بمًامحن قٗغٍت و٦ظا الخا ٫باليؿبت للغؾاثل والكٗغ٩ٞ.لما ٧ان الجيـ
ً
ً
ً
ألاصبي مخجاوػا ومخسُُا إلاا هى ٢اع ومإلى٧ ٝلما ٧ان "مدخاظا آللُاث ج٨ٟحر ُٞه ولضالالث
جل ٤مىاؾبت لهٞ ،بٌٗ الىهىم اإلابخ٨غة واإلاخىالضة مً ؤظىاؽ ؤزغي ججظب اإلاخل٣ي لها،
ل ً٨بضهكت وازخال ،ٝوجدٟؼه ٖلى الخإمل والخى ٠٢الؾخجالب َغاث ٤ج٨ٟحر ظضًضة
جدىاؾب والٗمل اإلا٣غوء ،وعبما ج٩ىن هظه الُغاث ٤هجُىت مً َغاث٢ ٤غاثُت ؾاب٣ت ٖلحها،
()210

ؤو مبخ٨غة"

ٞاألظىاؽ ماهي بال بم٩اهاث ق٩لُت لخىىٕ الاظىاؽ ،وم٘ جدىالث ال٨ٟغ

البكغي ٖلى مؿخىي ٧ل الانٗضة ومجها الخدىالث في الاصاب والٟىىن ٞمً الُبُعي
واإلاىُ٣ي ان جٓهغ اظىاؽ وجًمدل وجمىث ؤظىاؽ ؤزغي وجخٗاٌل م٘ بًٗها البٌٗ
يمً ًٞاء الىو الابضاعي .والتراٞض بحن ٖىانغ الاظىاؽ الظي ًُُذ بالخضوص ُٞما بُجها،
) )207عز الدٌن المناصرة ،علم التناص المقارن:نحو منهج عنكبوتً تفاعلً ،ط( ،1عمان:دار مجدالوي
للنشر والتوزٌع ،)2006 ،ص.50
) )208د.جمٌل حمداوي ،نظرٌة االجناس االدبٌة ،مصدر سابق ،ص.89-88
) )209د.عبد الرحٌم مراشدة " ،األجناس األدبٌة وتجلٌات التحول والتغٌٌر “ ،مجلة بونة( ،الجزائر) ،العدد18
كانون االول  ،2012ص.20
) )210المصدر نفسه ،ص.46
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ً
اط ان الخُاة جمطخي بدؿاعٕ وحؿعى لخٗاٌل ومدى الهىٍاث الىمُُت جاؾِؿا إلاا ٌؿمى
بالٗىإلات او هٓام ال٣غٍت الىاخضة التي جخضازل بها الهىٍاث والخىظهاث يمً ًٞاء مٗغفي
واخض ،ختى وان ٧ان ال٩اجب خُىما ً٨خب ٞهى لضًه مىظهاث جىمِ ههه يمً ظيـ مٗحن
مؿب ٤الا ان طل ٪ال ًمى٘ مً جٟاٖل الىو م٘ ا٦ثر مً ظيـ اصبي ٞدُىما جستر١
الاظىاؽ خضوص بًٗها ًسغط الىو مً "ؾُا ١الخجىِـ الى ؾُا ١الخضازل الىصخي خُض
جخٗضص الاق٩ا ٫الخٗبحرًت وجخٟاٖل صازله ج٣ىُاث ال٨خابت .وبظلٞ ٪ان اإلاخل٣ي ٖىضما ًخل٣ى
الىو ج٩ىن ال٣غاءة م٣اعبت جىانُت جبدض في مسخل ٠الترابُاث صازل البىاء الىصخي..
إلاجمل انضاء ظيـ او اظىاؽ هال٨ت جغ٦ذ ازاعها واه٣غيذ"(ٞ )211ال وظىص لى٣اء الىىٕ ؤو
الجيـ ألاصبي في ههىم ما بٗض الخاصزت ،بل بن الخٗابغ واإلاؼط والخضازل هى "ٖال٢ت
ً
ً ً
ً
ّ
هخهىع ٖمال ٞىُا ؤو ؤصبُا وهجٗله يمً
َبُُٗت ُٞما بحن ألاظىاؽ ألاصبُت.بطا ال ًم ً٨ؤن
َاثلت مً الُ٣ىص اإلاٟغويت ٖلُه إلزباث ظيؿه ؤو هىٖه"(٩ٞ )212ل هو هى ٗٞل جىانلي،
٧ل هو ًىظض يمً ٖال٢ت م٘ الىهىم ألازغي .وٍمٞ ً٨هم اإلاُل الى الخضازل يمً
اَاع مىُ ٤ع ٌٞالخٟغص والاخاصًت التي حكبه ع ٌٞاإلاجخمٗاث الٗهغٍت للضً٨خاجىعٍاث
٦ما ان الٗىإلات في مٟهىمها اإلاغ٦ؼي الؿاعي إلػاخت الخىاظؼ الٗ٣لُت واإلاىُُ٣ت بحن الش٣اٞاث
والؿعي ل٣بى ٫الازغ صون ُ٢ض ًظ٦غ ٢ض ػاوط بحن الٟىىن والاصاب و٢غبها مً بٌٗ اط ان
ً
ً
الخ٣اعب بحن الاظىاؽ قِئا ٞكِئا اؾخدا ٫الى جضازل ٞاٖلُت اللٛت التي ٧اهذ والػالذ
ً
ً
ً
ً
ٖامال عثِؿا لخظوٍب زهىنُت الجيـ الاصبي ألجها جمشل ٖامال مكتر٧ا بحن ٧ل الاظىاؽ
ٞبض ٫الىٓغ الى الاظىاؽ الاصبُت بىنٟها ُ٦اهاث مؿخ٣لت ًجب الىٓغ الحها بىنٟها
"ُ٦اهاث جخ٩امل اصواعها وجخضازل وْاثٟها في ْل واًُ ٘٢بٗه الخضازل في ٧ل شخيءً ،مً٨
ان وٗض الاظىاؽ ماؾؿاث مٟخىخت جخضازل ٞحها الغئي واإلا٩ىهاث وجخ٩امل ٞحها الىْاث٠
) )211عمر نقرش .مفهوم التناص فً النص المسرحً ،أطروحة دكتوراه غٌر منشورة ،باشراف الدكتور
عبد المرسل الزٌدي( ،جامعة بغداد ،:كلٌة الفنون الجمٌلة ،جامعة بغداد.99 ،)2002 ،
)(212علً عبد األمٌر عباس الخمٌس ،مصدر سابق ،ص.51
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والٛاًاث"( )213وباإلاٟهىم الاصبي الخىٓحري حٗجي ٖملُت الخضازل بحن الاظىاؽ ججاوػ الخضوص
الابضاُٖت لسهىنُت الجيـ الانلي واؾخلهام ٖىانغ ظيـ ازغ مجاوع لسل ٤خالت مً
الابضإ والجمالُت ،مشال ًجلب اإلابضٕ السهاثو الٟىُت لجيـ اصبي "٧الغواًت الى ظيـ
اصبي ازغ ًبضو مسخلٟا للىهلت الاولى بىاء ٖلى الظاث٣ت الٟىُت اإلاىعوزت ٧الكٗغ بٛغى
ً
ا٦ؿاب الىو الكٗغي ظمالُاث ٞىُت وابٗاصا صاللُت اما اجها يامغة وٚحر هامُت ُٗٞمض الى
ً
اُٖائها هىٖا مً الىماء والضًىامُت او اجها ٚحر مىظىصة انال ُٗٞمل ٖلى اصعاظها في الىو
الكٗغي واُٖائها هىٖا مً الاقٗإ واإلاُاوٖت والخجلي بما ًسضم هظا الىو"( )214ان ؤهم
ً
ما ًدى ٫صون جدضًض ؤي ظيـ ؤصبي جدضًضا ظاػما وخهغ مٟهىمه ٌٗىص الى ان الاظىاؽ
جدؿم بمغوهت ٖالُت وقٟاُٞت في ٖملُت بض عؾاثلها للمخل٣ي٦ ،ما ان الخاظت لخُىع
الاظىاؽ هي خاظت ظمالُت وعبما اظخماُٖت والخضازل ًهالر مسخل ٠طواث الاظىاؽ
ً
الاصبُت في اَاع هو واخض ًسل ٤ظمالُت اصبُت واإلاال ٠صاثما ًخى ١لخجاوػ اإلاٟاهُم
اإلاُٗاعٍت الجاهؼة في مداولت مىه لخ٣ضًم الجضًض للمخل٣ي ٖلى مؿخىي الك٩ل واإلاًمىن
لُخٟغص ٩٦اجب ًٖ ا٢غاهه،ؤن هظه الخضوص هي خضوص ال جدؿم بالهالبت ؾُما في" الىه٠
الشاوي مً ال٣غن الٗكغًٍ الظي قهض جضازل الخضوص بحن ألاظىاؽ ألاصبُت مً ظهت،
ً
وجضازل الخضوص بحن هظه ألاظىاؽ والٟىىن ٖمىما مً ظهت ؤزغي ،و٢ض ؤصي طل ٪بلى
وكىء ما ًضعي بـ "الىو" والىو اإلاٟخىح"( )215ان مٗجى جضازل الاظىاؽ ٦ما ًغي الباخض
(اخمض مدمض ابى مهُٟى) هى خًىع " ج٣اهاث ظيـ او ج٣اهاث اظىاؽ اصبُت صازل هو
ًيخمي الى ظيـ مٗحن في مجا ٫الاصب وٍ٩ىن هظا الجيـ ٖلى ٖال٢ت باالظىاؽ الازغي التي

)(213محمد عروس ،تداخل االجناس االدبٌة فً الشعر الجزائر المعاصر :جمالٌاته الفنٌة وابعاده الداللٌة،
مصدر سابق ،ص.28
))214المصدر نفسه ،ص.41
)(215شجاع مسلم العانً ،مصدر سابق ،ص.45
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ً
ً
جماعؽ جازحرا مباقغا او ٚحر مباقغ ٖلى الجيـ الانلي "

()216

اط ان الاظىاؽ مٓاهغ

"ظمالُت جيكإ في ؾُا ١جاعٍخي مٗلىم وجخُىع وجمىث ول٨جها في ٧لخا الخالخحن جدؿغب قٓاًا
في مؿام الاظىاؽ الالخ٣ت وحؿغي ٞحها ؾغٍان اليؿٞ ٜبٌٗ الؿماث الاؾلىبُت ًم ً٨ان
جىظض في ا٦ثر مً ظيـ"( )217وهظا ما ًىُبٖ ٤لى والصة الغواًت مً اإلالخمت ووالصة ٢هُضة
الىثر مً ازخالٍ الكٗغ بالىثر ،والجيـ بمٟهىمه الٗام ٓ٦اهغة ظمالُت جاعٍسُت زًٗذ
ً
للؿُا ١ال٨ٟغي والاصبي لظا ٞهى ٓ٦اهغة ً٩ىن ٢ابال للخٗضًل والخُىع والاهٟخاح ٦ما ان
ؾماث ٧ل ظيـ مم ً٨ان جغخل مً ظيـ الزغ لخىههغ باظىاؽ ازغي جدباص ٫مٗها
السهاثو وحٛخجي بها ٟٞي "الغوماوؿُت ٖلى ؾبُل اإلاشا ٫جمذ اإلاؼاوظت بحن الكٗغ
()218

والىثر"

اما الاإلااوي (ٚىجه) ٣ٞض اقإ ٨ٞغة (الاصب الٗالمي) لِكحر الى جضازل الاصاب

الٗاإلاُت وهي ٨ٞغة مهمت في جاعٍش الاصب اإلا٣اعن بك٩ل ٖام.
ً
ًاث مً ٞغا ٙابضا ،بل ان زًىٕ
ان الخمغص ٖلى ؾُا ١الىمُُت الاظىاؾُت لم ِ
ال٨خاب ٦ك٩ل ظمالي وحٗبحري لؿلُت "الؿُاسخي الاصاعي والى مجمىٖت مً الؿلُت
الساعظُت التي خاولذ اؾخسضامها ألٚغايها الٓغُٞت في ؾُا٢اث جاعٍسُت مسخلٟت"(٣ٞ )219ض
٣ٞضث ال٨خابت ال٨شحر مً ُ٢مها الخٗبحرًت والجمالُت وجدىلذ بٗض طل ٪الى مجغص "نضي
ً
لسُاباث زاعظُت وملٟىْاث مٟهىلت ًٖ ؾُا٢اتها وهى ما اخضر يمىعا في وْاثٟها
()220

الاؾاؾُت وزلسل بيُاتها الاؾاؾُت وُٖل الُاث الاهخاط ال٩امىت ٞحها "

وللخسلو مً

) )216احمد محمد ابو مصطفى ،تداخل االجناس االدبٌة فً القصٌدة العراقٌة المعاصرة ،رسالة ماجستٌر غٌر
منشورة ،باشراف الدكتور ولٌد محمود ابو ندى( ،الجامعة االسالمٌة بغزه:كلٌة االداب ،قسم اللغة العربٌة،
 ،)2015ص.44
)(217محمد القاضً ،الخبر فً االدب العربً( ،منوٌة:منشورات كلٌة االداب ،)1998 ،ص.41-40
)(218عمر نقرش ،مصدر سابق ،ص.123
))219د.حسٌن خمري ،نظرٌة النص من بنٌة المعنى الى سٌمائٌة الدال ،ط( ،1بٌروت :الدار العربٌة للعلوم
ناشرون ،)2007 ،ص.314 ،
) )220المصدر نفسه ،ص.314
تداخل االجناس االدبية واثرها الجمالي في النص المسرحي العربي


72

ؾُىة هظه الؿلُت مهض مجمىٖت مً ال٨خاب بٗض "جهاًت الخغب الٗاإلاُت الشاهُت الى اهخاط
ههىم خاولذ الخسلو مً الاعر ال٣ضًم وج٣ضًم ٦خابت لها مهضاُ٢ت جخمحز بةزالنها
لل٨خابت،هظا الخىظه الجضًض ٖلى نُٗض اإلاماعؾت جمشل في الخمغص ٖلى ماؾؿت الاظىاؽ
الاصبُت العجباَها بُب٣اث اظخماُٖت مدضصة ٧اعجباٍ اإلالخمت بُب٣ت الىبالء واعجباٍ
ال٩ىمُضًا بالُب٣ت الىؾُى وال٣هت ال٣هحرة بالُب٣ت الىؾُى والغواًت باإلاشٟ٣حن"(.)221
والخضازل الاظىاسخي ًمٖ ً٨ضه ٖلى زالزت اق٩ا٦ ٫ما ًغي الض٦خىع لاي ٖلي زلُل الك٩ل
ً
الاو :٫جٟغيه َبُٗت الاصب وَٛلب ٖلُه الا ً٩ىن "م٣هىصا مً ٢بل مىخج الىو الهه
مد٩ىم باأللُاث الضازلُت للٗاثلت الىهُت الاصبُت ان صر الخٗبحر وٍم ً٨عنض هظا الك٩ل
في ٧ل الىهىم الاصبُت اًا ٧ان اهخمائها الىىعي اط ٢ض هجض في ٧ل مجها ٖىانغ هىُٖت
صزُلت ٖلى الىىٕ اإلاهُمً الظي ًيخمي الُه ٟٞي ههىم ال٣هت ال٣هحرة زمت خًىع
لٗىانغ اإلاؿغخُت ٦ما ان في الغواًت خًىع مؿغحي وقٗغي"

()222

ما ًمحز هظا الىو

خٟاْه ٖلى زهىنِخه بؿبب اخخىاء هظا الىو ٖلى مهُمىاث .والك٩ل الشاوي :جضازل
٢اثم ٖلى ٢هضًت مؿب٣ت مً ٢بل اإلاال :٠والٛاًت مً هظا الىىٕ مً الخضازل الاظىاسخي
هى "ايٟاء عوح الجضة ٖلى الىو مً زال ٫الاؾخٗاهت بٗىانغ ٞغُٖت مسخلٟت جسغظه مً
الخىمُِ الىىعي( )....وٍم ً٨ان همشل طل ٪باؾخٗاهت الغواثُحن و٦خاب ال٣هت بإق٩ا٫
هىُٖت مً الترار الؿغصي ٧اإلا٣اماث واصب الغخالث"( )223هظا الىىٕ مً الخضازل مدٟىٝ
ً
باإلاساَغ ًجب ان ً٩ىن اإلاال ٠خظعا ختى ال ٌٛلب ٖلى الجيـ الانلي.والك٩ل الشالض :
اه٣الب ٖلى مبضؤ الجيـ الاصبي  :وٚاًت هظا الك٩ل مً الخضازل هى "الىنى ٫الى هو
ظضًض بال هىٍت "( )224وهي ًخىا ٤ٞم٘ ٦خاباث ما بٗض الخضازت التي صٖذ الى هو ظام٘ او
)(221نفس المصدر ،ص.314
) )222د.لؤي علً خلٌل ،تداخل االنواع االدبٌة ،مجلد  ،2ط( ،1االردن:عالم الكتب الحدٌث،)2009 ،
ص.161
) )223المصدر نفسه ،ص.161
))224المصدر نفسه ،ص.162
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هو مٟخىح او ما ٌؿمى ال٨خابت ظامٗت الىهىمٞ .شمت اظىاؽ اصبُت جدؿم بخٟاٖلُت
٦بحرة وجىٞغ ٢ضع ٚحر ٢لُل مً الجظب والاؾخُ٣اب ٌؿخضعي الُه ٚحره مً الاظىاؽ
وَؿخىٖب زهاثهها وٍغٚمها ٖلى الاؾخمغاع صازل عخابه والخإل ٠والاوسجام م٘ م٩ىهاجه
في خُاص ومكاع٦ت ومُاوٖت"(ٞ )225الىو الابضاعي الغاقي هى هو ٌؿخسغط مً ههىم ٖضة
ٞالىو اإلاخىلض مً جٟاٖل ظملت مً الاظىاؽ والىهىم هى "خخما هو اعقى واع ٘ٞصعظت
وبالٚت مً الىو الظي جخإحى مٗاهُه مً مؿغب واخض وجخدضص مالمده اهُال٢ا مً وؿُج
واخض"( )226ومشلما ًجىػ للىو الاصبي ان ًدك٩ل مً اظؼاء ههىم ٚحره وٍىتهل مً مىاهل
مٗغُٞت ٖضة ُٞم ً٨للجيـ ٦ظل ٪ان "ًخإؾـ مً زال ٫صمج لجملت مً اإلا٩ىهاث
واإلا٣ىماث ألظىاؽ ازغي ٚحره وهى ما ًجؿم في هٓغها مشاال لخٟاٖل الاظىاؽ لى لى٣ل إلاا
()227

ٌؿمى ازخالٍ الاظىاؽ"

م٘ هظا ٞخب٣ى الىٓغٍاث ٢انغة ًٖ اخخىاء زغاء اللٛت

وجدىالث الاظىاؽ وجىىٖها وال حؿخُُ٘ الىٓغٍاث الشابخت ان حؿخىٖب ٧ل الخدىالث
ال٨ٟغٍت في الاصبٞ ،الىو ٌكخمل ٖلى صًىامُت ٖالُت ٦ما هى قإن الاظىاؽ التي يا٢ذ
ً
طعٖا بال٣ىلبت ،ومشلما اللٛت ٖامل اقترا ٥بحن الاظىاؽ ٞهظا الامغ طاجه ًىُبٖ ٤لى
اإلاٗاوي ،وٍم ً٨الاهُال ١مً هظا اإلاٗجى ٦مكتر ٥لً٣اًا الخٟاٖل والخضازل اط للمٗجى
ؾلُت ومهُمىت ٖلى ٧ل الاظىاؽ ٞال وظىص "إلاٗان جسخو بها اظىاؽ اإلاىشىع وازغي
جسخو بها اظىاؽ اإلاىٓىم واهما جظ٦غ اإلاٗاوي ٖلى اجها ُ٦ان مؿخ٣ل بظاجه اػاء ٧ل مً
اظىاؽ اإلاىٓىم واظىاؽ اإلاىشىع وهى ما ًجٗل حؿلل اإلاٗاوي مً زاهت الاظىاؽ الى ازغي
ً
امغا مم٨ىا بل مما ًضزل في َبُٗت الامىع وه٨ظا جض ٥الخضوص"(ٞ )228الىو باإلاٟهىم
الخضًض لٟٓت اَل٣ذ ٖلى هىٕ مً ال٨خابت "جخضازل ُٞه الاؾالُب والُغاث ٤والهُٜ

)(225بسمة عروس ،التفاعل فً االجناس االدبٌة ،مصدر سابق ،ص.12
) )226المصدر نفسه ،ص.141
)(227المصدر نفسه ،ص.106
)(228المصدر نفسه ،ص.134
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اإلاٗخمضة في ا٦ثر مً هىٕ اصبي مٗغو ٝوهظا الخضازل ًضزل يمً جدُُم ٨ٞغة الىىٕ
الاصبي الى٣ي السالو"

()229

ان الخضوص التي جًبِ ٧ل ظيـ واإلااقغاث واإلا٣ىماث التي

جىدذ مٗالم الاظىاؽ ال ُ٢مت لها الا مً خُض هي "يمان لخماًؼ الاظىاؽ وحك٩ل مالمدها
()230

اإلاسهىنت واعحؿامها في طهً اإلاخ٣بل"

ومً ظغاء الدكضص بال٣ىالب الاظىاؾُت

والخضوص الجاهؼة ظاء مٟهىم الىو اإلاٟخىح ٦غص ٗٞل ٖلى "الخهلب اإلاجهجي والى٣ض
الغاصً٩الي ٞخجاوػث بظل ٪م٣ىلت ألاظىاؽ ألاصبُت التي ُخ ِّضصث زهاثهها مىظ ٖهض ؤعؾُى
وع٦ؼث ٖلى مٟهىم الىو ٦م٣ىلت ؤصبُت ؤؾاؾُت"( )231والىو اإلاٟخىح بىاء لٛىي ؾاعي الى
"ٖبىع الخضوص الجيؿُت الاصبُت الىاخضة هدى ًٞاء التراؾل الاظىاسخي بحن م٩ىهاث الىو
الىاخض او الجم٘ الجيسخي اإلا٣ترن بـ الال ق٩ل"( )232و٢ض ػخؼح الىو اإلاٟخىح الغجابت اإلاهُمىت
ٖلى الاظىاؽ ،وبهظا جيكإ الجمالُاث مً الىو الثري اإلاٟخىح ٖبر اهدكاع صالالجه في ٧ل
اججاه وفي اٞا ١ال خضوص لها ٦ما ًم ً٨ان جيكإ مً "خغٍت الخغ٦ت في الىو طاجه ٞضالالجه
جخدغ ٥بال خضوص وهي في مىؾُ٣اها واوٛامها وٖال٢اتها الؿُاُ٢ت اإلاخماوظت مما ًمىذ ال٣اعت
خغٍت في الخغ٦ت وخغٍت في الابضإ وخغٍت في جإوٍل ٖالماث الىو واقاعاجه وعمىػه وج٪ُ٨ٟ
()233
ؾإ للخىانل م٘ الاظىاؽ الازغي ٖبر اطابتها ونهغها صازله،
قٟغاجه" ٞالىو اإلاٟخىح ٍ

والاهٟخاح الىصخي ٦ما ًغي ٧امل ٞغٖىن "حٗىص بضاًاجه الى الخغ٦ت الغوماهدُُ٨ت وزىعتها يض

ما ويٗخه ال٨الؾُُ٨ت مً خضوص بحن الاظىاؽ الاصبُت وعبما ٖغٞه الترار الٗغبي مً زال٫

)(229سهام جبار هاشم ،تجنٌس االدب فً النقد العربً الحدٌث ،رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ،باشراف
الدكتور حسن البٌاتً( ،جامعة المستنصرٌة:كلٌة االداب ،قسم اللغة العربٌة ،)1997 ،ص.18
) )230بسمة عروس ،مصدر سابق ،ص.155
)(231د.حسٌن خمري ،مصدر سابق ،ص.13-12
)(232د.فاضل عبود التمٌمً ،سردٌات عراقٌة:اضاءات فً القصة والرواٌة والنص ،مصدر سابق،
ص.290
)(233خلٌل الموسى ،مصدر سابق ،ص.159
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اإلاجاوعة بحن الكٗغ والىثر"(.)234ان الخٟاٖل والتراٞض بحن اظىاؽ الاصب اهما ًضلل ٖلى ان
مٗالم هظه الاظىاؽ ماجٗت ولِؿذ مخذجغة بل هي مهُئت للخٟاٖل مً اي مضزالث
زاعظُت جًُ ٠لها مسخت ظمالُت ختى وان ٧اهذ مً زاعط ؤؾىاع مىٓىمت الاصب وال.ًٟ
ان الخٟاٖل الخانل بحن الاظىاؽ الاصبُت مً ازغ الخباص ٫والخىا٢ل ً٩ىن ًٖ َغٍ٤
"السهاثو الاؾلىبُت واللٛىٍت والىْاث ٠الاصبُت وبظلً ٪خم الخدى ٫مً صعاؾت الجيـ
اإلاٟغص الى عنض جٟاٖالث الاظىاؽ ٧لها وهى ما ًًٗىا مباقغة خُا ٫جهىع ً٨مل الىٓغ في
مٟهىم الخٟاٖل الاظىاسخي الا وهى مٟهىم الخُىع الاصبي"(.)235
٦ما ًخجلى التراؾل بحن الاظىاؽ الاصبُت واإلا٩ىهاث الك٩لُت لخل ٪الاظىاؽ بهىعة
"اإلآهغ الخ٣ُ٣ي للخٟاٖل بحن الاظىاؽ الاصبُت اط هى مداولت لىن ٠الخًاً ٠الخانل
بحن مسخل ٠الاهىإ ومجاله اإلاكهض الاظىاسخي الغخب بخًاعَؿه والىاهه ولِـ مجغص خُىٍت
او صًىامُُ٨ت بحن اإلا٩ىهاث صازل الجيـ الىاخض بل اهه ٌٛضو ٖلى و ٤ٞهظا الخهىع ٢غًٍ
الخباص ٫اإلاؿخمغ بحن الاهىإ جباص ٫اإلا٩ىهاث الك٩لُت والىْاث )236("٠وطل ٪مً اظل جد٤ُ٣
الترابِ بحن الاظىاؽ او الا٢تران الظي ٌٗض ؾبُال الزترا ١خاظؼ الاوؿا ١الىاْمت لالظىاؽ
والسغوط مً الاهخماء الجىاسخي الى صواثغ ًٞاءاث الىو اإلاٟخىح ،اط ان هجغة السهاثو
مً ظيـ اصبي الزغ وحؿغب ٖىامل الغجابت الى الاظىاؽ وججضصها بٟٗل الخضازل م٘ ٚحرها
مً الاظىاؽ ٢ض ايٗ ٠بٌٗ الاظىاؽ وا٣ٞضها خًىعها الك٨لي٦ .ما ان جدىٍل مىاص
ظيـ الزغ اقبه ما ً٩ىن بٗملُت جهجحر اظىاسخي بٗض ان ًخسُى الجيـ اإلاؿخٟاص خضوص
الجيـ اإلاؿخٟاص مىه ،اط ان "ا٢صخى مٓاهغ الخٟاٖل ومغاجبه ٧امىت في ازغاط الىو مً

) )234كامل فرعون ،جمالٌات الشكل القصصً :دراسة فً القصة العربٌة القصٌرة فً العراق ،ط،2
(بٌروت :منشورات ضفاف ،)2013 ،ص.26
) )235بسمة عروس ،مصدر سابق ،ص.43
)(236المصدر نفسه ،ص.42
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الاَغ اإلا٣ىىت والً٣اء ٖلى اإلااقغاث التي جضٖم اهخماءه الى ظيـ صون ازغ"(٦ )237ما ان
الىو الاصبي ٌٗض مجمىٖت مً الا٢ىا ٫اإلاؿخلت مً الازغًٍ اًما ٧ان ظيؿه وهي جمشل
ال٢ىا ٫حهًمها صازله بسانت ما ؾب٣خه مً ا٢ىا٨ٞ ٫غٍت وز٣اُٞت واصبُت .وَٗض لجىء
ً
ال٩اجب إلاٟهىم ال٨خاب ٖىيا ًٖ اإلاٟهىم الجمالي اإلاك٩ل ٞاهه ًسغط بهظا الخإَحر مً صاثغة
الخىمُِ بدكُ٨الث مؿخلت مً خضوص ازغي .ان الخضازالث ج٣ضم صلُال ٖلى ان ألاصب الظي
ًُ٣م "ٖال٢اث جٟاٖلُت م٘ اظىاؽ اصبُت ازغي وٍدى ٫مخىه الى ًٞاء لالظىاؽ اإلاخٟاٖلت
و٧اهه ٌٗمل بظلٖ ٪لى اقاٖت ظمالُت ظضًضة وبالٚت ظضًضة هي بالٚت ًخ٩ىن ٞحها الىو
مً جُٟٗل بجى اظىاؽ اصبُت مسخلٟت بل ًجتهض في الاقاعة الى ان خؿً اإلاالثمت الخٟاٖلُت
بحن الاظىاؽ الاصبُت والسبرة ًجٗلها جخجاوب وجدىاٚم في ؾُا ١واخض هى السُاع
الجمالي"(ٞ )238الخضازل الاظىاسخي ًثري الىو وٍؼٍض مً سخغه وظمالُخه ،وهى ٌٗمل ٖلى
جهالر طواث الاظىاؽ في بىج٣ت واخضة والخضازل الاظىاسخي ًغؾم مالمذ بيُت الىو
وَٛحرها وٍٟطخي الى ق٩ل ظضًض ٌؿمى ال٨خابت او الىو٦.ما ان انُالح هو الظي ظٗل
ً
ً
ً
الاصًب ًخسلى ًٖ الخضوص الاظىاؾُت ناع ًمىذ الاصًب ا٣ٞا اظىاؾُا مٟخىخا ٌُٗي اإلاال٠
ً
٢ضعا مً للخسلو مً ج٣ىحن الاظىاؽ و٢ىالبها.وال ق ٪ان الاظىاؽ ال٨الؾُُ٨ت ال٣ضًمت
٢ض ٣ٞضث مىيىٖاتها اإلاخمشلت باألبُا ٫والىبالء بؿبب ْهىع مجخم٘ حكاع٧ي ٢اثم ٖلى
الضًمى٢غاَُت و٢بى ٫الازغ ٞازخلُذ الاظىاؽ اإلاٗانغة وحكاع٦ذ واهٟخدذ .ولٗل ابغػ
ً
ظيـ مشل الاهٟخاح ٖلى الازغ هى الغواًت ،وَٗىص ؾبب ب٣اء الجيـ الغواجي مٟخىخا الهه
ًدا٧ي الىا ٘٢واإلاجخم٘ وهما ٖلى ٖال٢ت باإلوؿان وبالؼمان واإلا٩ان وهما مدِ جدىالث
وؾحروعة مؿخمغة وبالخالي ًخدى ٫هظا الامغ للجيـ الاصبي الغواجي .وهى ما ًشبذ ان الخضوص

)(237المصدر نفسه ، ،ص.171
)(238المصدر نفسه ،ص .337
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بحن الاظىاؽ هي "مهُىٗت وٚحر َبُُٗت" ( )239وهظا ما ازبدخه اخاؾِـ ال٩اجب اإلاٗانغ
الظي بضؤ ًضع ٥عجؼ الجيـ الاصبي ًٖ اؾدُٗاب َغوخاجه الابضاُٖت وججاعبه الاوؿاهُت في
ْل جىؾ٘ ا ٤ٞالخٗبحر .ولٗل اخض اإلاٟاهُم الخضازىٍت التي إلالمذ زهاثو الاظىاؽ
الاصبُت هى مٟهىم الكٗغٍت ٞلم ٌٗض مجاٖ ٫مل الكٗغٍت هى الكٗغ وخضهٟٞ ،ي الكٗغ
ب٣اًا مً الىثر ،وفي الىثر إلاداث مً الكٗغ ٞالكٗغٍت حؿاهم في ظٗل الخضوص الٟانلت
مخدغ٦ت بل وملُٛت بد٨م هظا الاخخ٩ا ٥وهظا الخدغ ٥والخضازل والظي ً٨ك٦ ًٖ ٠ؿغ
لضاثغة الىمُُت ،وٍغج٣ي الى صعظت مً الجمالُت جخإحى مً زغ٢ها لل٨الم الٗاصي والاَاخت
()240

ب٣ضؾُت الىو اإلاؿُج ٞالكٗغٍت جسغط ًٖ مغج٨ؼاث الىو ال٣اعة الى ظمالُاث الىو

وان ٧اهذ بٌٗ الاظىاؽ جداو ٫يبِ خضوصها ول ً٨هظا ال ًمى٘ الخٟاٖل والاؾترؾا.٫
ل٣ض اَل٣ذ هضوة ظمُٗت صعاؾت الاصب الٟغوسخي في ال٣غن الٗكغًٍ ًٖ ٨ٞغة جضازل
الاظىاؽ م٘ بًٗها البٌٗ بمهُلر الخٟغ ٘٢الاظىاسخي والظي ٌٗبر ٖىه (صومُيُٞ ٪ىٚى)
باهه خغ٦ت ججاوػ للخضوص اما (مِكا ٫مىعا) ٗٞبر ًٖ ٨ٞغة الخٟغ ٘٢الاظىاسخي بىن٠
ً
ً
الاصب ٦ال مخجاوؿا وال ٞغ ١بحن م٩ىهاجه اَال٢ا اما (ماصلحن بىع٢اماهى) ٣ٞض اؾدبضلذ
انُالح الخٟغ ٘٢بجىىح الاظىاؽ

()241

وبًٗهم اَلٖ ٤لى ٖملُت جضازل الاظىاؽ
()242

واخخىائها لبًٗها البٌٗ بـ "مهغظان اظىاؽ"

وٍم ً٨حؿمُت هظا الٗهغ بٗهغ

الخجغٍب الابضاعي والبدض ًٖ الال حك٩ل وجد ٤٣ما ٌؿمى زُاب الىهىم ،وجغي
الباخشت (عقا هانغ الٗلي) في عؾالتها خى ٫الش٣اٞت الؿغصًت اليؿىٍت اإلاٗانغة باهىا
انبدىا وِٗل ػمً "السىىزت اإلاك٩لت او ػمً اقباه الاقُاء واهها ٝالخ٣اث ٤و٧ل هظا
ؾببه اهؼٍاح الخضوص الٟانلت ما بحن الاظىاؽ ؾىاء ا٧اهذ اظىاؾا اصبُت ام اوؿاهُت و٧اهذ
)(239مارٌنو.ت" ،نحو تعرٌف االجناس االدبٌة" ،ترجمة:صالح السعٌد ،مجلة الثقافة االجنبٌة( ،بغداد)،
عدد3و 4لسنة  ،1997ص.91
)ٌ )240نظر :لطفً الٌوسفً ،الشعر والشعرٌة( ،القاهرة:الدار العربٌة للكتاب ،)1992 ،ص.239
)ٌ )241نظر محمد عروس ،مصدر سابق ،ص.37-36
)(242كمال الرٌحانً ،اعمال محمد شكري:سٌرة ذاتٌة ،مجلة عمان ،العدد  97لسنة  ،2003ص.32
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الىدُجت ْهىع اظىاؽ مسىشت ٖلى الهُٗضًً الاصبي والبكغي"( )243اط انبدىا الُىم امام
اظىاؽ اصبُت مسىشت مشل ٢هُضة الىثر التي اَلٖ ٤لحها الض٦خىع مدمض ٖبض اإلاُلب
مهُلخا هى "مهُلر الىو اإلاك٩ل للضاللت ٖلى زىىزت هظا الجيـ وازخالٍ ظُىاجه
الكٗغٍت والؿغصًت وهي زىىزت قبحهت بسىىزت السىثى اإلاك٩ل"(٦ )244ما ًم ً٨ان هخٗامل م٘
ْاهغة الخضازل والخمغص الاظىاسخي ٖلى اهه ج٣ىُت "ظمالُت حٗخمض ٖلى ج٨ؿحر الؿغص او
الخهجحن الاؾلىبي او اجها مجغص زغوط ٖلى الغجابت الؿغصًت ًٖ َغٍ ٤اصزا ٫اؾالُب
مسخلٟت مً اق٩ا ٫مخىىٖت او ٖلى اجها هىٕ مً الخٛغٍب خؿب اإلاهُلر الك٨لي ٦ما
ًم ً٨الخٗامل مٗها ٖلى اجها ازخال ٝوهٟي للمغ٦ؼٍت الٟىُت مخمشلت في الىىٕ الاصبي خؿب
مهُلخاث الخُ٨ُ٨ٟت" (ٞ )245الىو ال ٌٗغ ٝالجهاًت وال ًم٢ ً٨ؿغه ٖلى الاهدغا ٝجدذ
صاثغة الخ٣ؿُماث الى اظىاؽ اصبُت قتى "او اظباعه ٖلى الاههُإ ليؿ ٤او حؿلؿل هغمي
ٞما ًم ً٨الىو مً الاؾخمغاعٍت هى ٢ضعجه ٖلى الاَاخت ب٩ل الخ٣ؿُماث الؿاب٣ت ٖلُه
وجضمحرها ومغاوٚتها ٞالىو هى الظي ًسترٕ الخضوص والظي ًجترخها وَٗه ٠بها مً زال٫
()246

َا٢خه الٟظة ٖلى الاؾدبٗاص"

ولِـ الخضازل ٌٛاًغ مً ق٩ل الجيـ الاصبي ٖلى

مؿخىي الدك٩ل والهُاٚت واهما الخإزغ لجاهب اإلاخل٣ي ٣ٞض ًخٛحر ا ٤ٞال٣اعت ٖىضما ال
"ٌؿخجُب الٗمل الاصبي الجضًض ال ٤ٞاهخٓاعه اإلاإلى ٝوهظا ًسل ٤ما ٌؿمُه ًاوؽ
باالهؼٍاح الجمالي وبالخالي جغجبِ الُ٣مت الجمالُت للىو الجضًض بضعظت اهؼٍاخه وبمضي
)(243رشا ناصر العلً ،االبعاد الثقافٌة للسردٌات النسوٌة المعاصرة فً الوطن العربً(،)2005-1990
رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ،باشراف الدكتور محمد عبد المطلب وثناء انس الوجود( ،مصر:جامعة عٌن
شمس ،كلٌة االداب ،قسم اللغة العربٌة وادابها ،)2009 ،ص.450
)(244المصدر نفسه.451-450 ،
)(245د.عبد الرحٌم الكردي ،قراءة النص :تاصٌل نظري وقراءات تطبٌقٌة ،ط( ،1القاهرة:الهٌئة العامة
لقصور الثقافة ،)2013 ،ص.215
)(246حصة البادي ،التناص فً الشعر العربً الحدٌث ،ط( ،1عمان:دار كنوز المعرفة العلمٌة للنشر،
 ،)2008ص.16
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حُُٗله للخجغبت الؿاب٣ت وجدغٍغ الىعي مً ال٨ٟغ الؿاثض وػٖؼٖت اإلاٗاًحر وٞخذ اإلاجا٫
لغئي ظضًضة"(.)247
وهىا ٥مً الى٣اص الٛغبُحن مً ا٦ض ٖلى اهمُت الخضازل بحن الاظىاؽ واهتهاء ٖهغ
الخضوص التي جٟهل ما بحن الاظىاؽ الاصبُت وهٓغٍاث (٧ىلحرصط) مهضث لٓهىع الىٓغٍاث
الخضًشت في الىو ،بط ٌٗض ؤو ٫مً ؤقاع بلى ؤن ظيـ الىو ال ًخىٖ ٠٢لى ال٩لماث
والٗىانغ ألاصبُت ،وبهما ٖلى الٗال٢اث ال٣اثمت بحن هظه الٗىانغ ،خحن ٢ا ٫بإن ال٣هُضة
جدخىي ٖلى "هٟـ الٗىانغ التي ًدخىي ٖلحها الخإلُ ٠الىثري ،ولهظا ٞاالزخال ٝبُجهما البض
ً
ازخالٞا في َّ
ؤن ً٩ىن
يم بًٗها بلى بٌٗ ،هدُجت الزخال ٝالهض ٝاإلاُغوح"( )248ول٣ض ؤقاع
بازخحن في َغوخاجه الى٣ضًت إلاشل هظه الً٣اًا وطلٖ ٪ىض ٢ىله بن مً قإن "الخىاعٍت ؤن
ً
جى ٌ٣م٣ىلت اوٛال ١ألازغ ألاصبي ،وجُ٣م بضال ٖجها طا٦غة ألازغ اإلاٟخىح ٖلى الىهىم
ويغوب السُاب"(٦ )249ما ان حٗضص الانىاث ًمشل "الىيُٗت اإلادؿمت بدكاب ٪مؿمىٖاث
ٖضة في ان واخض والىاظمت ًٖ جٟاٖل انضاء هظه الانىاث اإلاخٟاٖلت" ( )250وبازخحن "ًلخ٤
()251

حٗضص الانىاث بمجا ٫الخٟاٖالث الاظىاؾُت "

اط حٗض الغواًت مخٗضصة الانىاث

اهًمام انىاث ٖضة مىدضعة مً اظىاؽ ازغي جيخمي الى طاث الؿاللت الاظىاؾُت وعبما
لؿاللت طاث انى ٫ازغي حٛحر مالمذ الجيـ الخاوي للهىث الىاخض الظي ٌكبه اخاصًت
بىاء ق٩ل اي ظيـ ما ٖلى و ٤ٞالغئٍت ال٨الؾُُ٨ت لبىاء الاظىاؽ الاصبُت٦.ما ان بازخحن
٢ض قبه الىو الاصبي "بدالت ال٨غهٟا ٫خُض ًسخلِ ُٞه ٧ل شخيء بما ًجٗله (الىو) طا

)(247المصدر نفسه ،ص.150
)(248كولٌردج ،النظرٌة الرومانتٌكٌة فً الشعر :سٌرة ذاتٌة أدبٌة لكولردج .ترجمة عبد الحكٌم حسان،
(ألقاهرة :دار المعارف ،)1971 ،ص .247
)(249محمد القاضً ،فً حوارٌة الرواٌة ( ،بٌروت ،دار سحر للنشر ،ب ت ) ،ص.112
)(250بسمة عروس ،مصدر سابق ،ص.87
)(251المصدر نفسه ،ص.87
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()252

زانُت خىاعٍت/هو مٟخىح"

ان نٟت الخىاعٍت هظه لم حٗض جخٗل "٤بالخىاع بحن

الصسهُاث بل جىؾٗذ لخهبذ مبضؤ ٌٗبر ًٖ جضازل الىهىم وجضازل الاظىاؽ وٍخد٤٣
طل ٪بٗضة الُاث مىهجُت اهمها الخهجحن"(.)253ان ًُ٢ت اؾدكٗاع اإلاخل٣ي لجمالُت الىو
اإلاك٩ل مً اظىاؽ ٖضة ٢ض اقاع لها الىا٢ضان (عٍيُه وٍل )٪و(اوؾتن واعن) في ٦خابهما
(هٓغٍت الاصب) اط ًىٓغان الى ان "اللظة التي ٌؿدكٗغها الاوؿان في الٗمل الاصبي هي مؼٍج
مً الاخؿاؽ بالجضة والاخؿاؽ باإلاٗغٞت الؿاب٣ت" ( )254وهظا ما ًمىذ الىهىم اإلاخضازلت
ً
حكىٍُ٣ا للمخل٣ي بىنٟها ج٨ؿغ ا ٤ٞجىٗ٢ه ٖبر جدضًض السهاثو التي ٌؿخٗحرها الجيـ
اإلاغؾل للمخل٣ي مً الاظىاؽ اإلاجاوعة،بما ًمىذ الىو الجضة والخجغٍب .اط ٖضا الجيـ
الاصبي ًمشل مجمىٖت مً "الاٞاهحن الجمالُت ج٩ىن في اإلاخىاو ٫مِؿغة لل٩اجب ومٟهىمت
لل٣اعت وال٩اجب اإلاجُض هى الظي ًخمصخى م٘ الجيـ الاصبي ٦ما هى ٢اثم مً ظهت ومً ظهت
ازغي ًىؾ٘ مً صاثغجه"( )255واقاع ٦ظل( ٪عٍيُه وٍل )٪في ٦خابه (مٟاهُم ه٣ضًت) باهه لم
حٗض مؿالت ه٣اء الىىٕ طاث اهمُت "ٞالخضوص بُجهما حٗبر باؾخمغاع والاهىإ جسلِ او جمؼط
وال٣ضًم مجها ًتر ٥او ًدىع وجسل ٤اهىإ ظضًضة ازغي"(.)256اما الىا٢ض البيُىي (عوالن باعث)
ُٗٞض ان الىو ال ًم ً٨ان ً٩ىن "مخًمىا في حؿلؿلُت وال ختى في مجغص ج٣ؿُم لالظىاؽ
بل ان ٢ىجه ٖلى الٗ٨ـ مً طل ٪او بض٢ت ج٨مً في تهضًم الخهيُٟاث ال٣ضًمت"(٦)257ما
ًغي عوالن باعث ان ال٨خابت زلسلت ٞهي "تهكم ٧ل بىاء جهيُٟي وال جيخج ؾىي الىهىم
)(252عمر نقرش ،مصدر سابق ،ص.58
)(253محمد عروس ،مصدر سابق ،ص.69
)(254رٌنٌه وٌلك ،اوستن وارن ،نظرٌة االدب ،ترجمة:عادل سالمة( ،الرٌاض:دار المرٌخ للنشر،)1991 ،
ص.326
)(255المصدر نفسه ،ص.326
)(256رٌنٌه وٌلك ،مفاهٌم نقدٌة ،ترجمة:محمد عصفور( ،الكوٌت:سلسلة عالم المعرفة ،)1987 ،ص.311
))257روالن بارت ،دراسات فً النص والتناصٌة ،ترجمة:محمد خٌر البقاعً ،ط( ،1دمشق:مركز االنماء
الحضاري ،)1998 ،ص.15
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والىو ال ًهى ٠وخًىعه ًلػي الاهىإ الاصبُت بمجغص ان هسىى مماعؾت ال٨خابت ٞإهىا
ؾغٖان ما ه٩ىن زاعط الاصب باإلاٗجى البرظىاػي لالصب وهظا ما اصٖىه هها واٖجي مماعؾت
تهض ٝالى زلسلت الاظىاؽ الاصبُت في الىو ال هخٗغٖ ٝلى ق٩ل الغواًت او ق٩ل الكٗغ او
ً
ق٩ل اإلاداولت الخ٣لُضًت"( )258ومٟهىم الىو ٖىض الىا٢ض الخ٩ُ٨ٟي (صعٍضا) ٌٗض مؼٍجا مً
ً
ً
الا٢خُاٞاث والخضازالث وال ًمل ٪ابا واخضا ،وهى ً٣ترب بهظا مً مٟهىم الخىام ٖبر
مٟهىم الخ٨غاعٍت الظي ٌؿعى به إللٛاء الخضوص بحن الىهىم ٦جؼء مً مٟهىم الخ٨غاعٍت
الؿاعي للىنى ٫الى جضازل الىهىم

()259

ٞالخ ٪ُ٨ٟفي ظىهغه ًيؿ ٠الخىخُض وٍلػي

مٟهىم الخجاوـ الهه ًىاصي بالخٗضص الالجهاجي لخٟؿحر الىو الاصبي .اما الىو الاصبي خؿب
ٞهم الىا٢ض (جىصوعوٞ )ٝهى ٌؿعى لـ "ًدُم ال٣ىاٖض الىىُٖت وال ًم ً٨ان ًخ٣لو الى
ً
مجغص مٗاصلت ومً زم ال ًم ً٨ويٗه ويٗا جهاثُا في ٞهُلت هىُٖت مدضصة"(٦ )260ما ًغي
ان "٧ل ههُت هي جضازل هصخي"

()261

وهى بهظا خ٨م ٖلى ظمُ٘ الىهىم بالخضازل م٘

الىهىم الازغي وٍخ ٤ٟبهظا م٘ مٟهىم ٦غؾدُُٟا للىو وهى ٖضم وظىص هو ه٣ي او ٖضم
وظىص ههىم ٖظعاء ولم حهمل الىا٢ض (ظحراع ظُىِذ) البدض ًٖ الٗال٢ت بحن جضازل
الىهىم الاصبُت وجٟاٖل الاظىاؽ الاصبُت ٖىضما حٗغى الى هظه الًُ٣ت مً "ػاوٍت
ً
مسهىنت ظضا بىن ٠الخىام خغ٦ت بحن ههحن او مجمىٖت مً الىهىم ج٩ىن ٖلى
اق٩ا ٫مخٗضصة ابخضا ٍء مً الكاهض ختى اٖ٣ض اهىإ الخضازل"( )262وظُىِذ جُغ ١للكٗغٍت
)(258روالن بارت ،درس السٌمولوجٌا ،ترجمة:عبد السالم بن عبد العالً ،ط( ،1المغرب:دار توبقال،
 ،)1986ص.48
)ٌ )259نظر :عمر نقرش .مصدر سابق ،ص.40
) )260توماس كنت ،القصة ،الرواٌة ،المؤلف:دراسات فً نظرٌة االنواع االدبٌة المعاصرة ،ترجمة
وتقدٌم:جٌري دومة( ،القاهرة  :منتدى مكتبة االسكندرٌة ،ب ت) ،ص.57
)(261تزفتان تودروف ،نقد النقد ،ترجمة  :سامً سوٌدان ،ط( ،2بغداد:دار الشؤون الثقافٌة،)1996 ،
ص.94
) )262بسمة عروس ،مصدر سابق ،ص.97
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وٖضها مجمىٖت السهاثو الٗامت التي ًيخمي لها ٧ل هو ومجها الاظىاؽ الاصبُت ٞـ ظحراع
ظُىِذ خاو ٫ان ً٣ضم صعاؾت "للىو اهُال٢ا مً زهاثو الجيـ الاصبي الظي ًيخمي
الُه ٦ما تهخم الكٗغٍت بخ٣اَٗها م٘ الىهىم الازغي وَؿمى طل ٪ظحراع ظُىِذ
()263

باإلاخٗالُاث الىهُت اي ٖال٢ت الخضازل التي ججم٘ هظا الىو بٛحره مً الاهىإ الاصبُت"

وٍمٖ ً٨ض السُاب ملخ٣ى انىاث مخداوعة وههىم مخضازلت ٖغٞذ ٖىض ظُىِذ
بالخٟاٖل الىصخي "خُض ًخجاوػ الىو طاجه لُخٟاٖل م٘ ههىم ؾاب٣ت ومٗانغة
ومؿخ٣بلُت ومً زم جد ٤٣ما ٖغٖ ٝىض الىا٢ض هٟؿه وٖىض ٚحره بالخىام ومهاخب
الىو وما بٗض الىو والخجىِـ الىصخي والخٗضص الىصخي"( )264ولٗل ابغػ الى٣اص الاوعبُحن
ً
ممً اهخم بمىيىٖت الاظىاؽ الاصبُت واٞغص لها ٦خابا بٗىىان اؾخٟهامي لضعاؾت ماهُت
الجيـ الاصبي وهى (ظان ماعي قاًٟغ) ناخب ٦خاب (ما الجيـ الاصبي) والظي ًغي ُٞه
ً
ان "الهىٍت الجيؿُت الخهيُُٟت لىو مٗحن مٟخىخت صاثما"( )265وجب٣ى اوضر زىعة يض
مٟاهُم الخجىِـ والى٣اء والضٖىة للخال٢ذ والخٟاٖل بحن الاظىاؽ هي الغوماهدُُ٨ت ،اط ان
الغوماهدُُ٨حن ٧اهىا ٌٗخ٣ضون ان اإلاىيىٖاث التي ٌٗالجىجها اٚؼع مً مٗاهحها واوؾ٘ مً ان
جدىحها الاوػان ال٨الؾُُ٨ت (ٟٞ)...ي ٖام  1819بدض (الماعجحن) ٖمً ًُب٘ له صًىان
"جامالث" ٞغًٞخه صاع ٦بحرة لليكغ الن قٗغه ال ًىضعط جدذ ظيـ مً الاظىاؽ اإلاهُلر
ٖلحها

()266

وَاإلاا سسغ الغوماوسخي (٨ُٞخىع هىظى) مً "الخٟغ٢ت بحن الاظىاؽ الاصبُت

) )263نسٌمة بلعٌدي وكرٌمة بلخن ،شعرٌة اللغة فً رواٌة فوضى الحواس الحالم مستغانمً ،رسالة
ماجستٌر غٌر منشورة ،باشراف الدكتور محمد العٌد تاورتة( ،الجزائر:جامعة منتوري قسطنطٌنٌة ،كلٌة
االداب واللغات ،قسم اللغة العربٌة وادابها)2011 ،ص.33
)(264محمد سوٌرتً ،المنهج النقدي:مفهومه وابعاده وقضاٌاه( ،المغرب:افرٌقا الشرق ،)2015 ،ص.72
)(265جان ماري شٌفر ،ما الجنس االدبً ،ترجمة:غسان السٌد( ،دمشق:منشورات اتحاد الكتاب العرب،
 ،)1997ص.107
)ٌ)266نظر:محمد غنٌمً هالل ،الرومانتٌكٌة( ،القاهرة:دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزٌع ،ب ت)،
ص.176
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الكٗغٍت ومً جدضًض اوػاجها ال٣ضًمت ومىيىٖاتها ٩ٞاهذ ال٣هاثض جٓهغ في اوػان ج٣اعب
الاوػان ال٣ضًمت ول ً٨في خغٍت ال جلتزم خضوصها اإلاىُٗت التي ٧اهذ لها في الٗهغ
()267

ال٨الؾُ٩ي"

بل هىظى ٦ؿغ الىخضاث الشالر ومبضؤ ه٣اء الىىٕ ًٖ َغٍ ٤م٣ضمت

مؿغخُت ٦غومىٍل (.)268وَغح الك٨الهُىن مٟهىم الخُىع الاصبي وهظا اإلاٟهىم اهما ٌٗجي
لضحهم ان جاعٍش الاصب هى طاجه جُىع الاظىاؽ الاصبُت واق٩ا ٫ال ًٟوالاصبٞ ،االظُا٫
ال٣اصمت هي مً جغَ ٌٞغاث ٤عئٍت الاظُا ٫الؿالٟت ٦ما ًغي الك٨الهُىن ،وهظا ً٣ىص
لغًٞهم الخدضر في الضعاؾاث الى٣ضًت و٢غاءة الىهىم ًٖ خُاة ال٩اجب وْغو٦ ٝخابت
الىو الن هظا الامغ خؿب ما ًغي الك٨الهُىن ًضزلهم صاثغة الخدُ٣ب الؼمجي وٍدًغ
مٟهىم الخُىع الاصبي جدذ َاثلت اإلاًمىن وخؿب لظلً ٪غي قلىٞؿ٩ي ان "الك٩ل
الجضًض ال ًٓهغ لُٗبر ًٖ مًمىن ظضًض ول ً٨لُدل مدل الك٩ل ال٣ضًم الظي ً٩ىن ٢ض
٣ٞض ظمالُخه"(.)269
اما في الى٣ض الٗغبي ُٗٞض (ابً َباَبا الٗلىي) اإلاخىفي ؾىت (322هـ) مً اواثل الٗغب
ً
ممً صٖا الكٗغاء الى الازظ مً الىثر وظٗله قٗغا ٣ٞا ٫ان "وظض اإلاٗجى اللُُ ٠في اإلاىشىع
ً
مً ال٨الم في ال٨الم وفي السُب والغؾاثل والامشاٞ .٫خىاوله وظٗله قٗغا ٧ان انٟى
واخؿً ،وٍ٩ىن طل٧ ٪الهاج ٜالظي ًظًب الظهب والًٟت اإلاهىٚحن ُُٗٞض نُاٚتهما
()270

باخؿً مما ٧ان ٖلُه"

وهىا اقاع إلاىيىٖت الهُاٚت ولِـ الخىُْ ٠الظي ًدهغ

هٟؿه بالىهىم الترازُت والخاعٍسُت اهما الخضازل والخىام ِٞكمل ٧ل الىهىم

)(267المصدر نفسه ،ص.177
)ٌ )268نظر :د.محمد مندور ،االدب وفنونه مصدر سابق.110
) )269نظرٌة المنهج الشكلً :نصوص الشكالنٌٌن الروس ،ترجمة عبد الكرٌم الخطٌب ،ط،1
(بٌروت:مؤسسة األبحاث العربٌة ،)1982 ، ،ص.47
) )270ابً الحسن محمد بن احمد بن طباطبا العلوي ،عٌار الشعر ،تحقٌق:عبد العزٌز المانع( ،الرٌاض :دار
العلوم للطباعة والنشر ،)1985 ،ص.127-126
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الاظىاؾُت وجىىٖاتها٦ .ما ْهغث لضي ابً عقض مهُلخاث مباقغة في الخضازل ٦مهُلر
ال٣هو الكٗغي والاقٗاع ال٣ههُت

()271

و٧اهذ هىا ٥مداوالث لبىاء مٟهىم مٛاًغ

للجيـ الاصبي مبجي ٖلى ُ٦مُاء اإلاٗاوي ٦ما ٗٞل الى٣اص الٗغب ال٣ضامى ٖلى اٖخباع ان
الاهم هى ٢ضعة الٗشىع ٖلى "اإلاٗاوي وص ٥الخضوص بحن الكٗغ والىثر بازغاط اإلاٗاوي ظاهب
مشُالتها في ٞهى ٫هثرًت او خلها في عؾاثل مُٗاع البالٚت والخٟى ١الاصبي وٖالمت ٖلى عقي
الىو واصبِخه وهى ال ٌٗجي ٢ ِ٣ٞلت نغامت الخضوص بحن الاظىاؽ واهما ٌٗجي ان الاهخمام
ال ًىهغ ٝالى ججضًض ماهُت الجيـ ويبِ خضوصه ومٟهىمه ب٣ضع ما ًىهغ ٝالى بُان
عخابت اإلاماعؾاث الاصبُت والٟىىن التي ًيخٓمها مٟهىم ال٨خابت"

()272

٦ما خى ٫ابً الازحر

اججاه الضعاؾت البالُٚت مً الاهخمام باالظىاؽ الاصبُت الى الاهخمام بال٨خابت بىنٟها
()273

"مٟهىما ظامٗا ًدخىي الاظىاؽ ظمُٗها"

وللى٣اص الٗغب اإلاٗانغون عئٍت في مىيىٕ

ظمالُاث الخضازل الاظىاسخيٞ ،هظا (اصوهِـ) في مٗغى حٗلُ٣ه ٖلى ٢ل ٤ال٨خابت ،وٖلى
جدىالث ال٨خابت الكٗغٍت ،لخجاوػ ألاظىاؽ وألاهىإ ألاصبُت ال٣ضًمتً ،ال٦ ٠خابا ًجٗل مً
اؾباب جإلُ ٠ال٨خاب ال٣ضعة ٖلى بٖاصة الىٓغ في اإلاىعور الكٗغي الٗغبي بدُض هٟهمه
ً
ً
ٞهما ظضًضا ً٣ىص بلى ججاوػ الاظىاؽ الاصبُت الكٗغ ،ال٣هت ،اإلاؿغح ونهغها ٧لها في هىٕ
ً
واخض ًدلم به ،وٍبكغ به وهى ال٨خابت ( )274اي ان اصوهِـ صٖا بضال مً الخضوص التي جدض
الاظىاؽ الى وظىص ال٨خابت لخ٩ىن ظامٗت ل٩ل الاظىاؽ ولم ً٨خ ٠اصوهِـ بالخىٓحر بل
ؾعى لخُبُ ٤عئٍخه في ٦خابه (ال٨خاب ،امـ اإلا٩ان الان) ٞهى ههىم لِـ بهىٍت ظيؿُت
واخضة بل ههىم "ًخجاوػ ٞحها الكٗغ والىثر وٍخضازل ٞحها الؿغص والىن ٠واإلاؿغح

)ٌ )271نظر:نهلة فٌصل االحمد" ،التداخل االجناسً فً النقد العربً القدٌم :القصة انموذجا ،مجلة التراث
العربً( ،دمشق) ،عدد  118-117لسنة  ،2010ص.165
)(272بسمة عروس ،مصدر سابق.144 ،
) )273المصدر نفسه ،ص.138
)ٌ )274نظر:علً احمد سعٌد أدونٌس ،مقدمة للشعر العربً( ،بٌروت :دار العودة ،)1983 ،ص.11
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والخاعٍش واصب الؿحرة"( )275بِىما ًُلٖ( ٤ؼ الضًً اإلاىانغة) ٖلى مىيىٖت ازخالٍ الاظىاؽ
وجضازلها حؿمُت الاصب ال٨ك٩ىلي

()276

اما (ؾُٗض ًُ٣حن) ِٞؿمي الاظىاؽ اإلاسخلُت

باإلاخٛحرة وٍ٣ىٖ ٫جها باجها جل ٪التي "ججخم٘ ٞحها م٣ىماث ظيؿحن مسخلٟحن وجخدٞ ٤٣حها
بضعظت ج٩اص ج٩ىن مدؿاوٍت الصخيء الظي ًجٗل مً الهٗىبت ام٩ان جدضًض ظيؿُتها( )....ان
جضازل الاهىإ والاظىاؽ مً الامىع الُبُُٗت" ( )277اما (ؾُٗض بى٨غاص) ٞحري ان الجمالُت
ج٨مً في زغ ١الىمِ الاظىاسخي ومداولت السغوط بغئٍت ٢اثمت ٖلى زغ ١اإلاإلىٞ ٝهى ًغي
ان "اللظة ٧ل اللظة ،هي في ٖملُاث السغ ١اإلاخخالُت لىٓام الىو و٢ىاهِىه ،وال ًم ً٨لهظا
السغ ١ؤن ًدضر بال بطا ججاوػ اإلاىظهاث التي ًغٍض الىو ؤن ٌؿغبها في ٟٚلت مً
ال٣اعت"( )278بِىما (ؾُٗض ٖلىف) طهب في صعاؾخه (ٖى ٠اإلاخسُل في اٖما ٫امُل خبُبي)
الى ان نٟت الٗى ٠اطا ما ه٣لذ الى الاصب ٞإجها جدُل للسغوط ًٖ ؾلُت ألاًضولىظُاث
اإلاهُمىت في الاصب وٖى ٠الىو ال ٌٗجي "جهىٍغه الي هىٕ مً اهىإ الٗى ٠باإلاٟهىم
الاٖالمي ول٨ىه ًدُل الى بيُت ههُت جداو ٫الاٞالث مً ال٣ىالب الجاهؼة والاوؿا١
الخٗبحري اإلا٨غؾت لخاؾـ بيُتها السانت وظيؿها-هىٖها-السام"( )279اط ان الٗى ٠الاصبي
"ًىلض في ٚالب الاخُان –اطا ٧ان ماؾؿا ومىعؽ بىعي –اظىاؾا واق٩اال ظمالُت ظضًضة
وبالخالي ًٟخذ ام٩اهُاث ل٣غاءاث مخباًىت"( )280والٗى ٠هىا هاجج مً ججاوع هظه الهغاٖاث
)(275د.لطفٌة ابراهٌم برهم وقصً محمد عطٌة ،فً تداخل االجناس االدبٌة" ،مجلة جامعة تشرٌن للبحوث
والدراسات العلمٌة (دمشق) ،المجلد  ،33العدد  2لسنة  ،2011ص.107
)ٌ(276نظر:عز الدٌن المناصرة ،علم التناص المقارن:نحو منهج عنكبوتً تفاعلً ،ط( ،1عمان:دار مجدالوي
للنشر والتوزٌع ،)2006 ،ص.72
) )277سعٌد ٌقطٌن ،الكالم والخبر:مقدمة للسرد العربً( ،بٌروت:المركز الثقافً العربً،)1997 ،
ص.197
) )278سعٌد بن َكراد ،السرد الروائً وتجربة المعنى ( ،الدار البٌضاء ،المركز الثقافً العربً،)2008 ،
ص.46
) )279سهام جبار ،مصدر سابق ،ص.405
) )280المصدر نفسه ،ص.405
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الاظىاؾُت ٗٞلى ال٩اجب ان ًُ٣م بُجها ٖال٢اث مىٓىمت ومىُُ٣ت لُاؾـ ما ٌؿمى
الخٗاٌل الؿلمي بحن الاظىاؽ.و٢ض وقإ في الاصب اإلاٗانغ ٖضم وي٘ هو مىاػي ٌكغح
ماهُت الجيـ الاصبي ٖلى اٚلٟت ال٨خب ،وجغ ٥الىخاط الاصبي ٦ىو مٟخىح وهى ما قإ في
الٗضًض مً اإلاالٟاث ومجها ٦خاب بهغٍازا لل٣ام الٗغاقي (مدمض زًحر) و٦خاب ال٣الصة
للكاٖغ الٗغاقي (قحر٧ى بُ٨ه ؽ) الظي ٢اٖ ٫ىه ناخبه في م٣ضمت الخىىٍه لل٨خاب بان هظا
الىو "ال ًىضعط يمً الجيـ الكٗغي السالو بل ظيـ هجحن ًجم٘ في ُ٦اهه ما هى
قٗغي وٚحر قٗغي في ان واخض وٍخإؾـ اؾلىبُا ٖلى ججىِـ اق٩ا ٫وٖىانغ ٖضتها
ً
اإلاٗاًحر الى٣ضًت ال٣ضًمت مً ٚحر اإلاخجاوؿاث"( )281وًٍُ ٠قحر٧ى "لِـ ال٨خاب قٗغا
ً
ً
ً
ً
ً
مجغصا وال هثرا مدًا وال هٓما وال ؾغصا وال مؿغخُت وال ملخمت لِـ ٦الما مىم٣ا وال ٦الما
ٖاصًا بل بمشابت وٖاء ظام٘ ًجم٘ هظه الٗىانغ في ُ٦اهه اإلاجزاح" ()282وهظا ما ًيخمي
اظىاؾُا الى جضازل الاهىإ او الاظىاؽ اإلاهجىت اإلاخضازلت التي ججم٘ مً ٧ل ظيـ
زهُهت مُٗىت في بىج٣ت الىو الابضاعي الظي ًدُذ للمبضٕ نب ا٩ٞاعه وعئاه بما ًخالءم
م٘ الك٩ل الظي ًغٚب بدكُ٨له لخل ٪الا٩ٞاع التي ًغٍض الخٗبحر ٖجها باَاع اصبي.

) )281شٌركو بٌكه س ،القالدة ،ترجمة :هٌوا عزٌز ومحً الدٌن زه نكه نه ،ط( ،1منشورات دار الجمل،
 ،)2009ص.5
)(282المصدر نفسه ،ص.5
تداخل االجناس االدبية واثرها الجمالي في النص المسرحي العربي


87

التهاص كمفهوم لكضز احلدود االجهاصية:
اخض اإلاٟاهُم التي حٗض يمً مىيىٕ الخضازل الاظىاسخي هى مٟهىم الخىام الظي
ا٦دكٖ ٠لى ًض (ظىلُا ٦غؾدُُٟا)ٞ ،الىو في هٓغ ٦غَؿدُٟا "لِـ خل٣ت مٛل٣ت ٖلى
هٟؿها بل ًمخاػ باالهٟخاح ٖلى ٚحره مً الىهىم بلى صعظت الخضازل والخ٣اَ٘ مٗها إلهخاط
هو ظضًض "()283و٦غؾدُٟا هي ناخبت الانُالح الاقهغ في مىيىٕ الخضازل واٖجي هىا
الخىام التي عؤث ُٞه ان ٧ل هو هى ٦مىاػٍُ ٪مً الاؾدكهاصاث و٧ل هو هى امخهام
او جدىٍل الزغ وبالخالي ال ًىظض هو بغيء خؿب ما جغي ٦غؾدُُٟا ،والخىام ٖملُت
اؾدُٗاب لٗضة ههىم م٘ الاب٣اء ٖلى هو مغ٦ؼي له الُ٣مىمت ٖلى جل ٪الاظىاؽ
الضازلت يمىه وحؿمى الٓاهغة "الىهُت ال٣اثمت ٖلى جضازل الىهىم الى ان جهبذ
ً
ًٞاء لخضازل الاظىاؽ الاصبُت وٍ٩ىن الخىام مغج٨ؼا مٗغُٞا لخضازل الاظىاؽ ٞهى
الُٟ٨ل ب٨كٟها ومٗغٞت مضزالتها اط ان مٟهىم الخىام ًدؿ٘ مً ٧ىهه خًىع هو مً
ً
ًٞاء جخضازل ُٞه اإلا٩ىهاث البىاثُت الظىاؽ
ههىم ٚاثبت في هو خايغ الى ٧ىهه
مسخلٟت في هو ظضًض ًدؿم بٓاهغة جضازل الاظىاؽ الاصبُت"(ٗٞ )284ىضما سخبذ اإلاىاهج
الى٣ضًت الخضًشت ومجها ما بٗض البيُىٍت والخُ٨ُ٨ٟت البؿاٍ مً جدذ ا٢ضام اؾخ٣اللُت
الاظىاؽ الاصبُت و٦ظل" ٪اؾخ٣اللُت الىهىم الابضاُٖت،وٞخدذ ابىابها ٞاسخت اإلاجا٫
للخضازل اإلاكتر ٥واإلاخباص ٫بُجها ،ا٢ترهذ هظه الٗملُت بٓهىع مهُلر (الخىام) الظي الػى
٧ل اصٖاءاث الاتهام بالؿغ٢ت والخإزحر والخإزغ"

()285

ان ٖال٢ت مهُلر الخىام بمؿإلت

الاظىاؽ الاصبُت "ٖال٢ت وَُضة طل ٪ان الخىام ًبرػ الخىىٖاث والخضازالث التي جدضر
) )283صادق كاظم عباس الربٌعً ،الشخصٌة بٌن القٌم التارٌخٌة والرؤٌة الدرامٌة فً نصوص محمد مبارك
المسرحٌة ،رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ،باشراف االستاذ المساعد حٌدر جواد كاظم العمٌد( ،جامعة
بابل:كلٌة الفنون الجمٌلة ،قسم الفنون المسرحٌة ،)2010 ،ص.36
)(284محمد عروس ،مصدر سابق ،ص .78
)(285الذئب والخراف المهضومة:دراسات فً التناص االبداعً ،داود سلمان الشوٌلً( ،بغداد:دار الشؤون
الثقافٌة ،)2001 ،ص.24
تداخل االجناس االدبية واثرها الجمالي في النص المسرحي العربي


88

بحن الىهىم لتزخؼح الجيـ الاصبي او الىىٕ في اججاه ا٦دؿاب زهاثو بيُىٍت او زُمُت
()286

ظضًضة"

٦ما ان ظُىِذ "ً٣غن ٖال٢اث الاظىاؽ الاصبُت ببًٗها بالخضازل الظي

ًخًمىه الخٗالي الىصخي بىنٟه ٨ٞغة الخىام ال٩لُت التي ججم٘ الحها اهىإ الٗال٢اث بحن
الىهىم"( )287وٍغي الباخض (اخمض هاهم) ان اخض اهىإ الخىاناث هى ما ًهُلر ٖلُه
الخىام الاظىاسخي ،وٍ٣هض به طل" ٪الخضازل الظي ًدهل بحن الاظىاؽ الاصبُت اإلاسخلٟت
٦خضازل الكٗغ م٘  ًٞال٣و والسُابت و ًٞالؿحرة مشال و٦ظل ٪الخضازل الظي ًدهل
صازل الجيـ الىاخض ٖلى نُٗض اص٦ ١ما ًدهل في نُٛت مُٗىت او ق٩ل زام الهماٍ
ظيـ اصبي ٧الخضازل بحن الكٗغ الٗمىصي والكٗغ الخغ"()288ان او ٫مغج٨ؼ للخىام
الاظىاسخي هى الدؿلُم الخام بٗضم "ا٦خما ٫الجيـ الاصبي واهٟخاخه ٖلى مدُُاث مسخلٟت
الاظىاؽ الاصبُت اإلاخازمت له او التي جدك٩ل وجىمى مؿخ٣لت ٖىه اخُاها ل٨ىه ًضزل في خىاع
()289

مٗلً او زٟي مٗها"

وًٖ الخىانُت الاظىاؾُت ً٣ى ٫بازخحن ان الجيـ الاصبي هى

"صاثما هٟـ الجيـ وازغ ظضًض و٢ضًم في الى٢ذ هٟؿه ٞهى ًىلض مغة زاهُت وٍخجضص ،في ٧ل
مغخلت مً مغاخل الخُىع الاصبي وفي ٧ل ٖمل ٞغصي ان الجيـ الاصبي ًدُا في الخايغ
ول٨ىه ًخظ٦غ مايُه وانله ٞهى ًمشل الظا٦غة الٟىُت مً زال ٫ؾحروعة الخُىع الاصبي
()290

ولهظا ًبضو مهما لًمان وخضة واؾخمغاعٍت هظا الخُىع"

وَٗبر (عوبغث قىلؼ) ًٖ

مهُلر الخىام بالىهىم اإلاخضازلت والىو اإلاخضازل هىا هى "هو ًدؿغب الى صازل

)(286سهام جبار هاشم ،مصدر سابق ،ص.28
) )287المصدر نفسه ،ص.34
)(288احمد ناهم ،التناص فً شعر الرواد ،ط( ،1بغداد:دار الشؤون الثقافٌة ،)2014 ،ص.106
) )289بشٌر القمري" ،مفهوم التناص بٌن االصل واالمتداد" ،مجلة الفكر العربً المعاصر ،عدد 61-60فً
شباط ،1989 ،ص.100
) )290باختٌن ،شعرٌة دستوفسكً. ،ترجمة:جمٌل نصٌف التكرٌتً( ،بغداد:دار الشؤون الثقافٌة،)1986 ،
ص.158
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هو ازغ لُجؿض اإلاضلىالث ؾىاء وعى ال٩اجب بظل ٪او لم ٌ٘"( )291وما صامذ الىهىم
ً
جخضازل ٞدخما الاظىاؽ جٟٗل ٦ظا ،الن الاظىاؽ بمجملها جمشل ههىنا ،وان ٧ان
ً
الخضازل ال ًضٖ ٫لى وعي ال٩اجب في بٌٗ الاخُان ول٨ىه ًب٣ى اؾخحراصا لسهىنُت
ههىم ازغي في ًٞاء الىو الاصبي الجضًض والظي في ٚالبه ٢اثم ٖلى هظا الخضازل ،اط
ًضزل الٗىهغ الضاللي لخدضًض هىٍت الخىام وٍىضر مضي ٢ىة الىهىم اإلاخضازلت في
جباصلها واٖخماصها ٖلى بًٗها البٌٗ،وٍمٖ ً٨ض الخضازل اخض " حك٨الث الخىام
()292

بمٟهىمه الاعخب"

اط ان مهُلر الخضازل مً ابغػ اإلاهُلخاث الاصبُت في الى٣ض

اإلاٗانغ وهظا هدُجت الخُىع الظي انبدذ به الخُاة اإلاٗانغة لظا هغي ان مهُلر
الخضازل مهُمىا في ال٨شحر مً الضعاؾاث الى٣ضًت إلاا ًىلضه عئي مٛاًغة للىهىم
ً
ً
الخ٣لُضًت٦.ما ان هىا ٥هىٖا جىانُا ٌؿمى الخىام اإلاًمىوي الظي هى ٖال٢ت ججم٘ هو
م٘ ازغ صون اٖاعة اهمُت لالزخال ٝالاظىاسخي بُجهما ومم ً٨ان ًخد ٤٣هظا الخىام
()293

اإلاًمىوي بحن ههُحن مىدضعًٍ مً خ٣لُحن اظىاؾُحن مسخلٟحن

وهظا ما ًا٦ض ان

الخىام ًخٟٗل يمً اَاع الخضازل الاظىاسخي ،بٟٗل جٟاٖل الاظىاؽ اإلاسخلٟت في اَاع
مٟهىم الخىام الاصبي٦.ما ان وٞغة الىهىم او "ؾغص اظىاؽ في ًٞاء هو بظاجه ٖلى
ً
ً
و ٤ٞما جاقغه اعاء الك٨الهُحن الغوؽ مؿىٚا نغٍدا لخًىع هٓغٍت الخىام في ٢غاءة
قٗغٍت الىو الاصبي او الٟجي ٖلى و ٤ٞالىٓغٍت الخىانُت ٞان ٧ل هو هى هاجج او عاشر
()294

لىهىم ؾاب٣ت وازغي مٗانغة ما ٌٗجي ا٢هاء الخجىِـ الاخاصي"
ّ
اإلاخىانت حكحر بلى ا٩ٞاع مخىىٖت وؤظىاؽ ؤصبُت مسخلٟت "مسؼوهت في طا٦غة ال٩اجب،
وهظه الىهىم

)(291عبد هللا الغذامً ،الخطٌئة والتكفٌر:من البنٌوٌة الى التشرٌحٌة( ،قراءة نقدٌة لنموذج انسانً معاصر)،
(جدة:النادي االدبً الثقافً ،)1985 ،ص.321-320
) )292عشتار داود ،تداخل االنواع االدبٌة ،مجلد ( ،1عمان  :عالم الكتب الحدٌث ،)2009 ،ص.940 ،
)ٌ )293نظر  :نفس المصدر ،ص.940
)(294زٌنة كفاح الشبٌبً ،جمالٌات السرد فً العرض المسرحً المونودرامً ،ط( ،1بغداد:دار ومكتبة
عدنان ،)2015 ،ص.64
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اؾخضٖاها الؿُا٢ان ألاصبي والكٗىعي .و٢ض اؾخُإ ال٩اجب جىُْٟها ،بخدىٍلها بلى زُىٍ
ّ
ّ
الىو ،حُٗ٤
الىوٞ ،إٞلر ،ولم ج ً٨مجغص مله٣اث ٖلى ظؿض
جخضازل في وؿُج
جىنُله"(.)295والخىام في الىو اإلاؿغحي ًد ٤٣للمخل٣ي "ٗٞالُت اهخاظُت مً زال ٫بىاء
ً
ا ٤ٞجىٗ٢اث وزل ٤مؿاٞت ظمالُت اٖخماصا ٖلى البٗض الٗالث٣ي الخدىٍلي الظي ٌؿهم في
()296

الاهؼٍاح الضاللي للىو الؿاب ٤والاٞهاح ًٖ هو زام في الىو الالخ"٤

٦ما ان

الخىام ًدغ ٝالىهىم بسانت الؿغصًت ًٖ مؿاعها الازباعي الى الىُْٟت الجمالُت
ٞاالقاعاث والاخاالث والخًمُىاث والا٢خباؾاث اإلاؿخىعصة مً ههىم ازغي ٧لها جدٟؼ
ً
مسُلت اإلاخل٣ي في ٢غاءة الىو وج٨ُ٨ٟه صاللُا.ان مٟهىم الخىام ٌؿهم في جسُي الاظىاؽ
الاصبُت وقغوَها وٍضزل يمً مٟهىم جضازل الىهىم ُٞما بُجها وبالخالي ًد ٤٣ظمالُت
الخضازل والخٛظًت الاظىاؾُت بحن اظىاؽ الاصب ٧اٞت بما ًسضم مًامحن الىو الاصبي ٦ما
ان مٟهىم الخىام "ٌؿهم في ج٣ىٌٍ وخضة الىو واؾخ٣اللُخه .وٍاؾـ بضال مجهما الىو
اإلاٟخىح" ()297اط ان الىو اإلاؿغحي ًىُبٖ ٤لُه بك٩ل ٦بحر وجام "مٟهىم (الىو اإلاٟخىح)
ألهه ًبخٗض ًٖ الٛىاثُت والسُُت وٍ٣ترب مً هٓغٍت ؤهىإ الىهىم .وهظا بهىعة ؤزغي
مغجبِ باإلا٣ابل بـ(الىو الهجحن  )Hybridؤو الىهىم اإلاخضازلت م٘ ازخال ٝاظىاؾها
ونُٛتها .ومً ألامشلت ٖلى طل ٪جًمحن الخىاع اإلاؿغحي م٣ىالث مٗغوٞت ٢ض جإحي بك٩ل
مباقغ ؤو مظابت صازل الخىاع"( )298وٍخطر مً زال ٫ما ؾب ٤ان "الخىانُت ٢ضع ٧ل هو
مهما ٧ان ظيؿه"(٦)299ما ًظهب لظل ٪عوالن باعث.

) )295محمد عزام ،شعرٌة الخطاب السردي( ،دمشق:اتحاد الكتاب العرب ،)2005 ،ص.117
)(296عمر نقرش .مصدر سابق ،ص.250
) )297المصدر نفسه ،ص.103
)(298المصدر نفسه ،ص.121
)(299روالن بارت ،دراسات فً النص والتناصٌة ،مصدر سابق ،ص.38
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تداخل االجهاظ االدبية :
م٘ ج٣ضم هٓغٍت الاصب وحٗضص مٟاهُم الىو الابضاعي٣ٞ ،ض جدىلذ جىٓحراث اإلا٨ٟغًٍ
واللٛىٍحن الظًً زايىا في مجا ٫الخإؾِـ للخٟاٖل الاظىاسخي والخضازل الى ازاع ههُت
مخضازلت٣ٞ ،ض ابغػث الازاع الابضاُٖت الٗضًض مً الخضازالث ٖلى مؿخىي الىو الاصبي
و٢ض اقغها هظه الخضازالث ُٞما بحن الاظىاؽ الاصبُت،لِـ ٖلى مؿخىي جضازل الاظىاؽ
الىثرًت  ِ٣ٞبل ٖلى مؿخىي ازخالٍ ما هى ؾغصي بما هى قٗغي وازخالٍ الاظىاؽ التي
ً
ً
هي طاث مغظُٗاث ٚغبُت م٘ الاظىاؽ الازغي التي جمخل ٪انال ٖغبُا في الاوكاء والخإؾِـ
والخىٓحرٟٞ ،ي الٗهغ الخضًض "ازظ ٦شحر مً ال٣هاثض ق٩ل الغؾالت في الٛغى
()300

والسُاب"

٦ما جُىعث الغؾاثل في الاهضلـ بال٣غن السامـ للهجغة مً خُض

اإلاىيىٖاث والاٚغاى ٣ٞض جُىعث مً "الىاخُت الٟىُت اًًا اط اؾخُإ ال٨خاب ان
ًغج٣ىا بإؾالُب حٗبحرهم وان ًخٟىىىا ٞحها ختى لخبضو بٌٗ عؾاثلهم و٦إجها قٗغ مىشىع ال
()301

ًى٣هه ٚحر الىػن وال٣اُٞت"

ول٣ض ٧ان ال٨خاب الاهضلؿُىن ًًمىىن عؾاثلهم "ابُاجا

و٢هاثض قٗغٍت وطل ٪خؿب ما ً٣خطخي خا ٫السُاب وما ًالثم ؾُا ١الغؾالت وْغٞها
السام و٢ض ابضٖىا في طل ٪ختى لى هثر قٗغهم ل٩ان ٢غٍبا مً هثرهم ولى هٓم هثرهم ل٩ان
قبحها مً قٗغهم "(ٖ )302لى الغٚم مً ان الغؾاثل عبما اؾخسضمذ في بضاًاتها ٧ىْاث٠
ابالُٚت او اهٟٗالُت ولِـ ٧ىُْٟت ظمالُت اي مً اظل الخىانل او الاهٟٗا٧ ٫الٗخاب
والخب والتهىئت والخٗؼٍت والخٗبحر ًٖ السسِ ول ً٨الغؾاثل ٦ثرث في الٗهغ الٗباسخي ٦ما
ان هىا ٥مً انبدذ له مجمىٖت عؾاثل ٧الضواوًٍ الكٗغٍت مشل عؾاثل الجاخٔ
وعؾاثل ابً اإلا ٟ٘٣وبضٌ٘ الؼمان َبٗذ في و٢خىا الخايغ و٧اهذ ٢ض ٦خبذ ٢ضًما .و٧اهذ
ً
ً
حؿخسضم ابُاجا مً الكٗغ في الغؾاثل وٚالبا ما ج٩ىن الابُاث الكٗغٍت مخٗاعٞا ٖلحها وطاث
) )300عبد هللا بومنجل ،تداخل االنواع االدبٌة ،مجلد ( ،1عمان  :عالم الكتب الحدٌث ،)2009 ،ص.906
)(301فاٌز عبد النبً فالح القٌسً ،مصدر سابق ،ص .148
)(302المصدر نفسه ،ص .322
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خ٨مت اط "ًازغ ٦شحر مً ال٨خاب زخم عؾاثلهم بالكٗغ وطل ٪بٗض مٗالجت اإلاٗجى اإلاغاص
ً
وٖغى الٛغى اإلا٣هىص هثرا"(.)303
٦ما جضازلذ الغؾالت والسُبت ٦ظل ٪اط عؤي (ابى هال ٫الٗؿ٨غي) بان الغؾالت
"ج٣ابل السُبت اط ال ٞغ ١بُجهما ؾىي الدؿمُت  ِ٣ٞوطلٖ ٪لى اؾاؽ حكا٧ل الالٟاّ
والٟىانل وما الى طل ٪مً ؾهىلت وٖظوبت وجدغع مً الاوػان وال٣ىافي"( )304ولم ً ً٨الكٗغ
وخضه مضاصا للغؾاثل ٞبٌٗ الغؾاثل ٧اهذ جيخهج اؾلىبا ٢ههُا في مًامُجها وق٩لها
وٍُل ٤الباخض ٞغط بً عمًان ٖلى هظا الىىٕ مً الغؾاثل بالغؾالت ال٣ههُت وٍغي اجها
اهمىطظا للخٟاٖل بحن الاظىاؽ( )305وهىا ٥الغواًت الغؾاثلُت اط ان (ظحرًمي هىزىعن) ٢ؿم
الغواًت الى اهىإ ومجها الغواًت الغؾاثلُت التي اٞاصث مً الغؾاثل ٗ٦ىهغ في جىىَ٘ الؿغص
ً
ً
في الغواًت (٣ٞ )306ض ٧اهذ الغواًاث اإلا٨خىبت ٖلى ق٩ل عؾاثل عاثجت "عواظا ٦بحرا في ال٣غن
الشامً ٖكغ مشل عواًاث نمىثُل عٍدكاعصؾىن ومجها عواًت بامُال 1741م عواًت ٦العؾُا
 1747م وهما مً عواًاث الاٚغاء اإلا٨خىبت في نىعة عؾاثل"(٦ )307ما ان هىا ٥عواًاث
حٗخمض ٖلى اؾلىب اإلاغاؾالث بحن شسهُاث الغواًت ؾىاء الغؾاثل الٗاصًت او ختى
الغؾاثل الال٨تروهُت ولٗل اقهغ عواًت ٦خبذ ٖلى ق٩ل عؾاثل هي (الام ٞاعجغ) لالإلااوي
(ٚىجه).
))303صفٌة بنت ناشً بن رضٌان العتٌبً ،توظٌف الشعر فً الرسائل االخوانٌة فً بداٌة العصر العباسً
حتى نهاٌة القرن الرابع ،رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ،باشراف االستاذ الدكتور عبد هللا بن ابراهٌم
الزهرانً( ،السعودٌة:جامعة ام القرى ،كلٌة اللغة العربٌة ،قسم الدراسات العلٌا العربٌة ،فرع االدب
والبالغة ،)2010 ،ص.301
) )304المصدر نفسه ،ص84
)ٌ)305نظر :فرج بن رمضان ،األدب العربً القدٌم ونظرٌة األجناس ،ط( ،1صفاقس:دار محمد علً
الحامً ،)2001 ،ص.187
)ٌ )306نظر:سهام جبار هاشم ،مصدر سابق ،ص.103
)(307عز الدٌن المناصرة ،االجناس االدبٌة فً ضوء الشعرٌات المقارنة ،مصدر سابق ،ص.159
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اما ال٣هت ال٣هحرة ٞلها ٦ظل ٪مكتر٧اث م٘ ظيـ الكٗغ ججٗلهما في ٖال٢اث
مخضازلت اط ان ال٣هت ال٣هحرة ظيـ اصبي له اع٧ان ٢اثمت في الىعي الى٣ضي الاوعبي وم٘
هظا ازخل ٠الضاعؾىن بىي٘ حٗغٍ ٠مدضص لل٣هت بؿبب ٖضم ويىح اؾىاعها ومغوهتها
بخ٣بل الاظىاؽ الازغي وابخٗاصها ًٖ الخدضًض وال٣ىلبت ٞال٣هت ال٣هحرة ظيـ خؿاؽ
ومغن ًخٗاٌل م٘ اق٩اٖ ٫ضة،وهى ما ًؼٍض مً "خغ٦تها وجدىلها وامخهانها الم٩اهاث
الٟىىن اإلاخازمت لها مما ً٣هغ مداوالث يبُها"( )308و٢ض بغػ في اإلاٟاهُم الى٣ضًت مهُلر
ال٣هُضة الؿغصًت وحٗغ ٝال٣هُضة الؿغصًت باجها " ال٣هُضة التي جبجى ٖلى الؿغص بما هى
اهخاط لٛىي ًًُل٘ بغواًت خضر او ا٦ثر وهى ما ً٣خطخي جىٞغ الىو الكٗغي ٖلى
()309

خ٩اًت"

وفي ال٣هت ال٣هحرة ًىضمج الكٗغي بالؿغصي في اٖم ٤نىعه واوضخها

بدُض ً٩ىن "الىو يٟحرة مً الخ٩ي الكٗغي الظي ًداٖ ٔٞلى الخضر الخ٩اجي اإلاخىامي
ٖبر ؾحروعة الىو اإلاكبٗت بالهىع الكٗغٍت والخ٨شُ ٠والاهؼٍاح اللٛىٍحن ٞال٣اعت ً٣غؤ
ً
قٗغا مً خُض اللٛت وٍ٣غؤ ٢هت مً خُض الخىامي الخضسي"( )310وهظا الخضازل ًإحي يمً
مُُٗاث ما بٗض الخضازت التي بكغث باجهُاع ٢ىاهحن الخجىِـ والٗؼ ٫بحن الاظىاؽ وصٖذ
للخهالر بُجهما واعؾا ٫زهاثو الاظىاؽ بًٗها لبٌٗ.
اما قٗغاء الٗغب الجاهلُىن ٣ٞض اؾخسضمىا الاؾلىب ال٣هصخي في ٢هاثضهم اط
ؤجهم "جمشلىا هظا الاؾلىب في ا٦ثر مً ٚغى ٞجي و٧ان ؤهمها في ونٟهم إلاٛامغاتهم اللُلُت
والجهاعٍت الكٗىعٍت والٗاَُٟت م٘ مٗكى٢اتهم" ( )311مجها مٛامغاث امغئ الِ٣ـ اي ان
)(308د.رودان اسمر مرعً ،نظم العالقات النصٌة التقنٌة والمعرفٌة :القصة القصٌرة السورٌة فً التسعٌنات
انموذجا( ،دمشق :منشورات اتحاد الكتاب العرب ،)2012 ،ص.148
)(309فتحً النصري ،السرد فً الشعر العربً الحدٌث :فً شعرٌة القصٌدة السردٌة( ،تونس:الشركة
التونسٌة للنشر وتنمٌة فنون الرسم ،)2006 ،ص.118
)(310المصدر نفسه ،ص.176
) )311محمد ماجد الدخٌل ،تداخل االنواع االدبٌة ،مجلد  ،2ط( ،1االردن  :عالم الكتب الحدٌث،)2009 ،
ص.339
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الٗغب خٟلىا في اقٗاعهم الجاهلُت بالؿغصًت ٖلى مؿخىي اإلاٗل٣اث التي ٌكبهها البٌٗ
ً
ً
ً
باإلاالخم الاٚغٍُ٣ت هٓغا لدكابهها ق٨ال ومىيىٖا م٘ اإلاالخم الاٚغٍُ٣ت "ٞاإلاٗل٣اث اطا عاؽ
اإلاالخم الٗغبُت وا٢غبهً الى مىٓىماث الكٗغ ال٣هصخي"( )312ومجها مٗل٣ت (الخاعزت بً خلؼة
الِك٨غي) التي جخدضر ًٖ ما ظغي بحن ب٨غ وحٛلب واقاعجه الهخهاع ٢ىمه وٖكحرجه واًًا
مٗل٣ت (ٖمغو بً ٧لشىم) وٚحرها وال ً٩ىن اًغاص ال٣هت في الكٗغ إلاجغص "ا٢خهام السبر
بٗباعة ال٣ضامى مً ه٣اصها واهما لدكٗحر الؿغص وجىُْٟه لبىاء اإلاىٓىع الكٗغي"(ٖ )313لى
و ٤ٞعئٍت ظمالُت جًُ ٠إلاؿت قاٖغٍت ٖلى الىو وبالخالي جدٖ ٤٣ملُت جىانل ظمالي م٘
ً
ً
مخل٣ي الىو الجضًض اإلاسخلِ ؾغصا وقٗغا.ان اخخ٩ا ٥الكٗغ م٘ الؿغص والٟىىن الازغي
ظٗله ًجز ٫مً ٖلُاثه البالغي وؾُىجه و٢هغه الٗاجي البالغي اإلاؼزغ ٝبااللٟاّ الٟسمت
للىا ٘٢الُىمي٦ ،ما ان الكاٖغ ٌؿخٗحر مً ج٣ىُاث ال٣هت الىن ٠إلبُاء اً٣إ الىو
الكٗغي وزل ٤خالت مً ابهاع اإلاخل٣ي في مداولت مىه إلاىاػهت اً٣إ الىو الكٗغي.
٦ما ان ال٣هت ال٣هحرة مً خُض الٗغى ٞهي "جمؼط ما بحن الٗباعة اإلاباقغة والٗباعة
ً
ً
الهىعٍت بل ان همُا زانا مً ال٣هو ال٣هحرة ٌٗخمض الهىعة لضعظت اجها جخمازل م٘
ال٣هُضة" ( )314ان الاهٟخاح الاظىاسخي ص ٘ٞبال٣هُضة في خغ٦ت جالخمُت ٚحر مدضصة اإلاٗالم
هدى اظىاؽ مجاوعة لها " ًٞمذ الى ٚىاثُتها ٖىانغ ؾغصًت مغة وٖىانغ صعامُت ازغي
يمتهما مٗا في وؿُج واخض ٞاهؼاخذ ًٖ هٓامها الؿاب ٤الى اهٓمت ظضًضة وا٦دؿبذ
باالهٟخاح الاظىاسخي ؾماث ولُضة مً ؾماث مسخلٟت وٚضث هظه ال٣هُضة ؾمت مً

)(312علً جواد الطاهر ،مقدمة فً النقد االدبً ،ط( ،1بٌروت :المؤسسة العربٌة للدراسات والنشر،
 ،)1979ص.89
)(313احمد الجوة ،تداخل االنواع االدبٌة ،مجلد  ،1ط( ،1االردن  :عالم الكتب الحدٌث ،)2009 ،ص.69
)(314محمود البستانً ،البالغة الحدٌثة فً ضوء المنهج االسالمً ،ط( ،1اٌران:دار الفقه للطباعة والنشر،
 1424هجري) ،ص .159
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ؾماث قٗغها اإلاٗانغ"( )315والاهٟخاح بحن الؿغصي والكٗغي اههى ظضلُت الظاحي واإلاىيىعي
وظٗل الؿغص ال٣هصخي ًخسلو مً مىُُ٣خه اإلاٟغَت وٍظهب للجهاًاث اإلاٟخىخت ٦ما جٟٗل
ال٣هُضة٦ ،ما ان الاهٟخاح الاظىاسخي لل٣هُضة ٖلى ال٣هت ال٣هحرة ازغط ال٣هُضة مً
٢البها ال٣ضًم وازغاها بالخٗضص الظي جخدغُٞ ٥ه "ال٣هُضة اإلاٟخىخت ٖلى الاظىاؾُت اوؾ٘
مً ًٞاء ال٣هُضة اإلاىٛل٣ت ٖلى ٚىاثُتها ولظل ٪حٗضصث ٖىانغها وزهاثهها
وظمالُتها"(.)316
ان جضازل ال٣هت في الكٗغ ًدُذ حٗؼٍؼ الىخضة الًٗىٍت وٍدهغ الا٩ٞاع مً الدكدذ
والخٗضص م٘ حٗضص الابُاث الكٗغٍت وَى ٫ال٣هُضةٞ ،الىو هى مً ًجم٘ الاظىاؽ الاصبُت
اإلاخىىٖت وٍبخٗض بالؿغص ًٖ ج٣غٍغٍخه وٍبخٗض بالكٗغ ًٖ ٚىاثِخه لظلً ٪خالُ٢ا وٍخضازال
٦ما ان ؾمت ٦خاب الٗهغ الاهخ٣ا ٫بال٨خابت مً ظيـ الزغ وخُجها ً٩ىن الؿغص الخ٩اجي
٢ض ازغط الىو مً َاب٘ الٛىاثُت اإلاخجظع بالىو الكٗغي وٍ٩ىن الؿغص ٢ض ه٣ل الىو
الكٗغي لًٟاءاث الهغإ والخٟاٖل الىا٢عي للصسهُاث صازل الىو الكٗغي٦،ما ان
صزى ٫الؿغص ال٣هصخي في ال٣هُضة ًًٟي ٖامل الدكىٍ ٤واإلاخٗت لل٣اعت هٓغا البٗاص
الؿغص الدكىٍُ٣ت مً خُض جغاجب الخ٩اًت ومشلما هىا ٥ال٣هُضة الؿغصًت ٞهىا ٥ما
ً
ًهُلر ٖلُه بال٣هت الكٗغٍت التي ق٩لذ خًىعا في الترار الكٗغي الٗغبي "واإلا٣اماث
والؿحر الكٗبُت و٢هت ال ٠لُلت ولُلت وٚحرها اط ججم٘ بحن ج٣ىُت الؿغص والكٗغ وال
ج٣خهغ اق٩الُت الخضازل ٖلى خكض اظىاؽ اصبُت في ًٞاء مغ٦ب واهما جمخض الى حكٓي
الجيـ الىاخض الى اظىاؽ مخجاوؿت مخىاٚمت في ظُىاتها في ٦خاب واخض هدى حكٓي ال٣هت

)(315د.خلٌل الموسى ،مصدر سابق ،ص .120
) )316المصدر نفسه ،ص.121
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ال٣هحرة الى ٢هت ٢هحرة و٢هت ٢هحرة ظضا وا٢هىنت"

()317

لظل ٪زمت مً اَلٖ ٤لى

٢هاثض الهاً٩ى او الىمًت ال٣هحرة انُالح الا٢هىصة و٢ض ؾاٖضث الجزٖت الكٗغٍت
ال٣ام ٖلى الهغب بإ٩ٞاعه هدى ٖالم السُا ٫والظاث بما ًبٗضه ًٖ الى٢ىٕ بٟسار
الىاُٗ٢ت اإلاباقغة في ٦شحر مً الاخاًحن٦ ،ما ان جًُِ ٤الىو وخبؿه بًٟاء ؾغصي
مباقغ ً٣ىص لخل٣ي اخاصي لظل ٪الكٗغ والاظىاؽ الازغي ج٨ؿغ هظه ال٣غاءة الاخاصًت
وجٟخذ ًٞاءاث الخل٣ي ،اط ان صزى ٫الكٗغ ٖلى الؿغص في الغواًاث وال٣هو ًجٗل
الؿغصًت جدٟل بالجمالُت الكٗغٍت اهُال٢ا مً ٞلؿٟت الخجاوػ واؾتراجُجُت اٖاصة البىاء
ً
لدكُ٨ل وزل ٤بيُت ظمالُت حٛاًغ الك٩ل الخ٣لُضي اط ال ًىظض ؾغص ه٣ي او قٗغ ه٣ي جماما
ٞشمت ما ًدُل الى الكٗغ في الؿغص او ما ًدُل الى الؿغص في الكٗغ وهظا ٌٗىص لسهىنُت
ً
ً
ً
اللٛت ٞهي لِؿذ ٧لها اٗٞاال لخ٩ىن ؾغصا زالها وبالى٢ذ طاجه لِؿذ ٧لها اؾماء ختى
ً ً
ج٩ىن قٗغا هُ٣ا٦.ما ان مً ألامىع اإلاخٗاعٞت ًٖ"الؿغص حؿُضه في ال٣هُضة الٛىاثُت م٘
ْهىع اإلاظهب الغوماوسخي"()318هظا الدؿلل الظي ٌٗضه البٌٗ ٚحر مكغوٕ ٢ض انبذ ٌك٩ل
ق٩ل ال٣هُضة اإلاٗانغة بسانت جل ٪ال٣هاثض التي بضؤث جخسلى ًٖ الك٩ل ال٣ضًم
لل٣هُضة واٖجي الك٩ل الٗمىصي٦.ما ًدهل مشل هظا الخضازل بحن اإلا٣امت والكٗغ
٦ظل ،٪اط جسخلِ الاوسجت والىهىم ج٩ىن في هؼهت بمؿال ٪اظىاؾُت مخٗضصة صازل
اإلا٣امت٣ٞ .ض قإ ًٖ ظيـ اإلا٣امت باهه ظيـ حٗىٍمي قامل الظىاؽ ازغي و٢ض ٖضث
ً
ً
اإلا٣امت ظيؿا ظامٗا "اؾخىٖبذ بىِخه اظىاؽ اصبُت مسخلٟت وجإؾؿذ اهُال٢ا مً
اؾخٗاعة وم٣ىماث هظه الاظىاؽ وجغُ٦بها و ٤ٞاهداء قتى"(٦ )319ما حٗض اإلا٣امت اوضر

)(317وفاء ٌوسف ابراهٌم زبادي ،االجناس االدبٌة فً كتاب الساق على الساق فً ماهو الفارٌاق الحمد
فارس الشدٌاق ،رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ،باشراف الدكتور عادل ابو عمشة( ،نابلس ،جامعة الوطنٌة،
كلٌة الدراسات العلٌا ،قسم اللغة العربٌة وادابها  ،)2009ص.49
) )318شجاع مسلم العانً ،مصدر سابق ،ص.34
) )319بسمة عروس ،مصدر سابق.247 ،
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مٓهغ" للخٗامل بحن الاظىاؽ الاصبُت واًٞل مشا ٫لخضازلها وجٟاٖلها"(ٞ )320اإلا٣امت حٗغب
ًٖ الخضازل الاظىاسخي مؿدىضة في مًمىجها الى ظملت مً الاظىاؽ الازغي ومجها
الكٗغ،و٢الب اإلا٣امت ًبضو "سج٘ ٧له او سج٘ مسخلِ بم٣اَ٘ قٗغٍت اما مً خُض
مًمىجها او مدمىلها اإلاٗىىي ٞهي جغص الى جغُ٦ب ًجم٘ بحن قتى الاظىاؽ"( )321ان اقدبا٥
ٖال٢اث الخٟاٖل بحن اإلا٣امت وٚحرها مً الاظىاؽ وجضازلها م٘ الكٗغ ًهىب مٟهىم ابخالٕ
الاظىاؽ لبًٗها خُض ٧ل ظيـ ًلج ازغ ٖبر الخضازل وَٗمل ٖلى ا٢خدام الاظىاؽ
"اإلاجاوعة وابخالٖها ٦ما ً٣خطخي ال٣ى ٫بان اإلا٣امت ظيـ ًبخل٘ ٚحره مً الاظىاؽ وٍ٣دمها
صازله اخال ٫همِ ظضًض مً الٗال٢ت بحن الاظىاؽ ًخجاوػ مجغص الاقترا ٥في بٌٗ
الؿماث والسهاثو الى خضور هىٕ مً الخًاً ٠والخىالج والخهاهغ بُجها"(ٞ )322الخغٍغي
في م٣ضماجه ً٨خب وشختها وعنٗتها وهي اقاعة لخًىع اظىاؽ ازغي صازل اإلا٣امت
٧الكٗغ مشال اط ان مٟغصحي وشر وعن٘ جغجبِ "بجمالُت الىو الكٗغي واؾالُب جىمُ٣ه
والؼٍاصة في بالٚت ازغاط الهىع واظاصة ال٣ى )...( ٫ان جىقُذ اإلا٣امت والاعجٟإ بها صعظاث
مً البالٚت هى الظي خضا بالخغٍغي الى اصعاط ػمغة مً الاظىاؽ صازلها"( )323اط ان جغنُ٘
السُبت بالكٗغ ًى ٘٢ازغا في هٟـ اإلاخل٣ي وطل ٪بٗض ججمُل اإلا٣امت باإلاٟغصاث الكٗغٍت
التي جدمل وٛمي اً٣اعي ٌؿهم في ايٟاء اإلاخٗت للمخل٣حن .وان م٣خًُاث الخىمُ ٤والتزوٍ٤
اللٟٓي في ظيـ اإلا٣امت جخجاوػ ما هى مخٗاع ٝمً وؾاثل الؼزغٞت لخٛضو ٞىا في ُُٟ٦ت
ظٗل هظا الجيـ ٞؿُٟؿاء ظام٘ ال٢خُاٖاث مً اظىاؽ ازغي .وعبما ًٟهم مً "خًىع
قتى الاظىاؽ صازل اإلا٣امت ٖلى هىٕ مً الخًمحن "( )324وج٣ترب ٞغيُت الخًمحن هظه مً
ٞغيُت "جغابِ الاظىاؽ التي جدضر ٖجها الك٨الهُىن طل ٪ان الجيـ الاصبي ً٣ترن باالزغ
)(320المصدر نفسه.247 ،
)(321المصدر نفسه ،ص .253
)(322المصدر نفسه ،ص.258
) )323المصدر نفسه ،ص.263
) )324المصدر نفسه ص.271
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وٍخهل مٗه "( )325ان ٧اجب اإلا٣امت ًىُل ٤في بىاء الؿغص مً "جهىع اوكاجي ًخضازل ُٞه
ونٟا الىازغ والكاٖغ ٞالكاٖغ ال ًمشل ٖىهغا َاعثا ٖلى الؿغص بل ً٩ىن ٢ؿما مً ا٢ؿام
السُاب ملخدما بالىثر صازل البيُت الؿغصًت وهى بهظا الالخدام ًضٖ ٫لى ان ظيـ
اإلا٣اماث ظيـ اصبي ممؼوط ًجهٌ ٖلى جل ٟٔقٗغي هثري في ان واخض" ( )326وال ج٩اص جسلى
م٣امت مً ابُاث قٗغٍت.
ولٗل مً انٗب الخضازالث هى ما ًم ً٨حؿمُخه بخضازل الغواًت بال٣هت ال٣هحرة
اط ان زمت م٣ىلت جظهب الى ان الغواًت حٗض مجمىٖت ٢هو ٢هحرة (ٞ )327الغواًت ٖلى خض
حٗبحر (قاعجُه) امبرًالُت بُبٗها حؿخٗمغ وجًم اإلاىاَ ٤اإلاجاوعة صون زجل اجها حؿخٗحر
زُماث وَغاث ٤الٟىىن الازغي ( )328وهى ما محز ظيـ الغواًت في الاهٟخاح والاؾخمغاع بالخُىع
وطل ٪الجها الجيـ الظي ال ًغص ٚحره مً الاظىاؽ في ٖملُت الخًاً ٠والخضازل هٓغا ٦ما
اقغها ؾاب٣ا ان الغواًت جخٛاًغ ٖلى و ٤ٞجدىالث اإلاجخم٘ وؾحروعجه ب٩اٞت اججاهاجه
وجىظهاجه .ان الاق٩ا ٫التي جخضازل م٘ الٗمل الغواجي وجىضمج مٗه ٢ض ٌك٩ل وظىص مشل
هظه الاظىاؽ التي "حؿلُ٦ ٪اهاث زانت ومؿخ٣لت و٢ىة صازل الٗمل الغواجي ججٗله
ًىدغ ٝهدىها لُهبذ وظىصها بمشابت جىىَٗت للغواًت"

()329

٦ما هى الخا ٫م٘ ال٣هو

الشاهىٍت في ٖىالم الغواًاث والتي ًم ً٨ان هُلٖ ٤لحها بال٣هو ال٣هحرة اإلاىٟغصة صازل
الىو الغواجي .واؾخٗاهذ الغواًت ج٣ىُاث ال٣هت ال٣هحرة ومجها الخ٨شُ ٠و٢لت الصسىم
) )325المصدر نفسه ص.271
)(326صالح بن رمضان" ،التداخل بٌن االجناس االدبٌة فً المقامات" ،مجلة جذور( ،ألسعودٌة) ،عدد  4لسنة
 ،2000ص.110
)ٌ(327نظر عز الدٌن المناصرة ،مصدر سابق ،ص.101
)ٌ(328نظر بٌر شارتٌه ،مدخل الى نظرٌة الرواٌة ،ترجمة عبد الكرٌم الشرقاوي ،ط( ،1المغرب:دار توبقال،
ب ت) ،ص.3
))329د.سلٌمة عذراوي ،شعرٌة التناص فً الرواٌة العربٌة ،ط( ،1القاهرة:رؤٌة للنشر والتوزٌع،)2012 ،
ص.71
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ٞلظلْ ٪هغث الغواًت ال٣هحرة وال٣هت الُىٍلت .وْهغ انُالح اإلاُجي عواًت او ال٣هغاوٍت
وهى الىىٕ الظي ًدمل ؾماث مً ال٣هت ال٣هحرة والغواًت وهي الغواًت ال٣هحرة اي هى
هىٕ ًخىؾِ ال٣هت ال٣هحرة والغواًت ٦ما ان ال٣هت ال٣هحرة هي الازغي خاولذ الخماهي
ّ
م٘ اظىاؽ ازغي والخمشل لها٦ ،ما هغي البٌٗ ٢ض اٖخمض ٖلى اإلاُخا ؾغص ل٨ؿغ السُُت
ال٨غوهىلىظُت لخىامي الخ٩اًت يمً البىاء الؿغصي ،واٞهاح الؿاعص ًٖ الُاث ٦خابخه
والاؾخٗاهت بالضالالث مً اإلاٗاع ٝوالٗلىم والٟىىن اإلاجاوعة اي ًؼط وٍضازل مً جل٪
الاظىاؽ صازل ظيـ اإلا٨خىب مً ٢بله ٞهى بهظا ٌؿعى إليٟاء الجمالُت ٖلى ههه و٦ؿغ
اخاصًت جغاجبِخه .و٢ض اقاع (جىصوعو )ٝبان الغواًت ا٢غب ما ج٩ىن الى ال٣هت بِىما ًغي
ٞغٍضعٍ ٪صًلىٞغ بان ال٣هت ال٣هحرة اإلاٗانغة انبدذ عواًت ٢هحرة (.)330وفي اصبىا الٗغبي
زمت مشا ٫واضر لظلً ٪خجلى في (مسلى٢اث ٞايل الٗؼاوي الجمُلت) لل٩اجب الٗغاقي ٞايل
الٗؼاوي ٞهى ٖمل او هو ظام٘ ما بحن الغواًت وال٣هت ال٣هحرة والكٗغ وختى اإلا٣الت.
اما ابغػ جضازل ٧ان مدل جى ٠٢هٓغٍت الى٣ض الاصبي اإلاٗانغة هى جضازل الكٗغ
ً
بالغواًت،اط ان الاهؼٍاح الكٗغي في الغواًت التي جدمل قٗغا ًد ٤٣ظمالُاث بٟٗل طل٪
الاهؼٍاح ٦ما ان الاً٣إ ٗ٦ىهغ قٗغي ًسل ٤ظمالُت للغواًت الكٗغٍت٦ ،ما في اللُ٣اث
الكٗغٍت الخُاجُت التي هغاها جىشر بٌٗ الؿغصًاث الغواثُت .وعبما لجىء الغواًت للكٗغ
الن بٌٗ الخىاعاث التي جدؿم بالىاُٗ٢ت في الغواًت حٗغ٢ل اباهت الىٟـ البكغٍت و٧ىامجها
التي حؿعى الغواًت لل٨كٖ ًٖ ٠ىاإلاها ٞخلجإ م٣هىعة للكٗغٞ ،الغواًت ٖلى خض حٗبحر
مُساثُل بازخحن" حؿمذ بان جضزل الى ُ٦اجها ظمُ٘ اهىإ الاظىاؽ الاصبُت ؾىاء ا٧اهذ
()331

اصبُت او ٚحر اصبُت وظمُ٘ جل ٪الاظىاؽ جضزل الى الغواًت خاملت لٛاتها السانت"

)ٌ)330نظر ،عبد الغنً بن الشٌخ ،الٌات اشتغال السرد فً الخطاب الروائً الحداثً عند عبد الرحمن منٌٌف،
اطروحة دكتوراه غٌر منشورة ،باشراف االستاذ الدكتور حسٌن خمري( ،الجزائر:جامعة منتوري
قسطنطٌنة ،كلٌة االداب واللغات ،قسم اللغة العربٌة وادابها ،)2008 ،ص.30-29
)(331مٌخائٌل باختٌن ،الخطاب الروائً ،ترجمة:محمد برادة ،ط( ،1القاهرة  :دار الفكر ،)1987 ،ص.89
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وٍخمٟهل الكٗغ في الغواًت ٖبر اإلاجاػاث التي ج٩ىن في بيُت الغواًت وٍجٗلها جىٟخذ ٖلى
ظيـ الكٗغ لخإؾِـ ما ٌؿمى الغواًت الكٗغٍت التي ًمخاػ زُابها "بسهىنِخه الاؾلىبُت
وباؾدشماعاجه البالُٚت وهؼٖخه هدى الخ٨شُ ٠والا٢خهاص اللٛىي"(.)332ان جًمحن بٌٗ
الاظىاؽ الازغي يمً ؾُا ١الىو الغواجي ًيخج خالت مً الاحهام ج٨ؿغ السُُت اإلاخخابٗت
في بيُت الؿغص،وحكُ٨ل ؾغص هجحن ٌؿخلهم زاللها ال٨خاب ٖىانغ ماػظت ال٣ضًم بالخُض
ومً مىاب٘ قتى جىْ ٠ظمُٗها في بيُت الغواًت،وجٟطخي الى جضازالث جمدى الخضوص ال٣اعة،
وجسىى في مٟاهُم الخجغٍب التي ٗ٢ضث لها الغواًت الجضًضة ،وهى الامغ الظي ٌؿخضعي
اهدباه ال٣اعت لهظا الىىٕ اإلاٟخىح مً الغواًت٦ ،ما ان اؾخمغاعٍت الك٩ل واإلاًمىن بال٣ىالب
الجامضة ًدض مً اؾخمغاعٍت هظه الاظىاؽ بىنٟه مخهل بالخهيُٟاث ال٣اعة التي انبدذ
جًٗ ٠الاظىاؽ في الاصب اإلاٗانغ ،والاصب ناع في و٢خىا الخالي بؿحروعة مخىانلت ال
ًخالءم والاججاه الاخاصي ،اط ان ما ًمحز الغواًت بيُتها الضًالىظُت وجغنُٗها بىهىم
ؾاب٣ت جيخمي الى اظىاؽ ازغي جسل ٤بهظا ٧لُت ههُت مبيُت ٖلى الخىػَٗاث والخىىَٗاث
وهى الامغ الظي ًيؿ ٠الا٦خٟاء الظاحي للىهىم وٍجٗلها جخٛظي ٖلى الىهىم اإلاٛاًغة
يمً ؾُا ١الخ٣ؿُم الاظىاسخي ،وهى ًٟطخي الى بيُت حكٓي واضخت٦ ،ما ان الدكٓي ٖلى
مؿخىي الؼمً في الغواًت الجضًضة اإلابيُت ٖلى الخجغٍب٨ً ،ؿغ خضة الدؿلؿل وٍدُل
الىو الى اإلاجا ٫الخلمي الظي ًٟخذ الؿغص ٖلى لٛت الكٗغ ،ومً اق٩ا ٫الخضازل بحن
الغواًت والكٗغ ما ًُلٖ ٤لُه بكٗغٍت الاؾلىب خُض جمُل اللٛت في الغواًت الى الازظ
"باألؾلىب الكٗغي وال ً٩ىن صوعها مجغص ه٣ل الخضر او الاؾهام في حكُ٨ل نىعة عواثُت
واهما جمُل الى الخ٨شُ ٠واإلاجاػ وزل ٤مؿاخاث مً الهىع الاً٣اُٖت"()333اط ان الغواًت

) )332الطاهر روابنٌه" ،تظافر الشعري واالساطٌري :قراءة فً رواٌة العشاء السفلً لمحمد الشرقً" ،مجلة
تجلٌات الحداثة( ،الجزائر) ،عدد  ،3لسنة  ،1994ص.79
) )333مصطفى الضبع .تداخل االنواع االدبٌة ،مجلد  ،2ط( ،1االردن  :عالم الكتب الحدٌث،)2009 ،
ص.664
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ؾٗذ وخغنذ ان ج٩ىن لٛت ٦خابتها مدملت بالهىع الكٗغٍت الكٟاٞت التي جبخٗض ولى
الصخيء ال٣لُل ًٖ لٛت الخُاة الُىمُت الىثرًت السكىت التي جدا٧ي الىا ٘٢اإلاغوي م٘ هظا
ٞان الغواًت وان اؾخدىطث ٖلى قٗغٍت الكٗغ ٞاجها ج٣ىم ٖلى قٗغٍت ؾغصًت ٞدُىما
جُال٘ اإلا٣اَ٘ الكٗغٍت او قٗغٍت الىو الؿغصي ٞخضع ٥خُجها اه ٪بٗالم هثري ؾغصي
ل٨ىه قٟا ٝمىشر بجمالُت الكٗغ٩ٞ.ل عواًت في ٧لُتها مً خُض لٛتها واؾلىبها صازلها
ً٨مً ظيـ مهجً.وٍاحي (قلُٛل) بغؤي ٚغٍب بٌٗ الصخيء ٞهى ًغي اهه ًيبػي ان "ج٩ىن
ً
ً
ً
الغواًت قٗغا ٧ىهُا ظامٗا ٧ل الاظىاؽ"( )334اي هظا الغؤي ال ً٨خٟي بترَُب الغواًت
نٟداتها بلٛت قٗغٍت ٖالُت بل ٌؿعى لخىٞغ اً٣اُٖت ٖالُت للغواًت ٖلى خؿاب الىثرًت.
وجغي (هاجالي ؾاعوث) في خضًثها ًٖ ججغبتها اللٛىٍت و٦خابت الغواًت الجضًضة في ٞغوؿا باجها
لم حؿخُ٘  ِ٢ان جً٘ خضوص بحن الغواًت والكٗغ ،وحك٩ل ٖلى الخمُحز الظي ًًٗه
الازغون وجهٟه باهه جمُحز مضعسخي لِـ الا (٦ )335ما ان مً ٖالماث الخ٨شُ ٠الكٗغي في
الغواًت اؾخسضام اإلاجاػاث والٓىاهغ الاً٣اُٖت الهىجُت واؾخسضام الغمؼ ٞالغواًت جىًَ
الاظىاؽ الازغي صازل هىٍتها الاظىاؾُت صون مدغماث او مىاو٘ جظ٦غ.ومشاٖ ٫لى مؿالت
جضازل الغواًت بالكٗغ في الىهىم الٗغبُت ًبرػ في طل ٪الغواجي الٟلؿُُجي ٚؿان ٦ىٟاوي
في عواًخحن (عظا ٫في الكمـ) وعواًت (ما جب٣ى ل٨م) ٦ما ًٟٗل طل ٪الغواجي الؿىعي خُضع
خُضع بغواًخه (الؼمً اإلاىخل) واًًا عواًت(ًىجىبُا) الخمض زالض جى ٤ُٞالتي هي الازغي
ً
جخًمً ههىنا قٗغٍت وبسانت جل ٪الؿُاؾُت مجها٦،ما ٌٗخمض الغواجي في بٌٗ ؾغصًاجه
الغواثُت ٖلى اخهاثُاث وج٣اعٍغ صخُٟت ًضزلها يمً بىاء الغواًت.

)(334الصادق قسومة ،نشاة الجنس الروئً فً المشرق العرب( ،تونس:دار الجنوب للنشر،)2004 ،
ص.112
)ٌ(335نظر :عبد الملك مرتاض ،فً نظرٌة النقد ،ط( ،1القاهرة  :المجلس االعلى للثقافة ،) 2007 ،ص
.187
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ومشلما للكٗغ خٓىة في الغواًت ٞاالمغ ًىُبٖ ٤لى جضازله م٘ الؿحرة الظاجُت بىنٟه
ً
ً
ظيؿا اصبُا مؿخ٣ال ،وجٓهغ الؿحرة طاجُت بالكٗغ مً زال ٫اهخ٣اء الكاٖغ لٗضة صوا ٫مً
خُاجه وػعٖها في ًٞاء ٢هُضجه الكٗغٍت اط هىا ٥ما ًهُلر ٖلُه ٢هُضة الؿحرة الظاجُت
٣ٞض ناع مخاخا الُىم الخضًض بىيىح ًٖ خُاة الكاٖغ بىهه وهى ما "ًجٗل ال٣اعت
ًخٗغٖ ٝلى امكاط مً ؾحرة الكاٖغ واهاه الانلُت يمً الكٗغ هٟؿه وبالخالي ًمىده
الكٗىع بش٣خه اط ان ما ً٨خبه خ٣ُ٣ي"( )336وناع الٗىهغ الاوجىبُىٚغافي "صازل ال٣هُضة
اإلاٗانغة ٌك٩ل م٣ىما زُماجُا وظمالُا باعػا ولم ٌٗض الامغ ًخٗل ٤بخىُْ ٠او اصعاط ابُاث
قٗغٍت صازل هو الؿحرة الظاجُت ختى انبدىا امام ال٣هُضة الاجىبُىٚغاُٞت "

()337

٦ما

ٖغ ٝالى٣ض الاصبي انُالح ٢هُضة الؿحرة الظاجُت وحٗغ٢ ٝهُضة الؿحرة الظاجُت باجها
ً
"٢ى ٫قٗغي طو هؼٖت ؾغصًت ٌسجل ُٞه الكاٖغ ق٨ال مً ؤق٩ا ٫ؾحرجه الظاجُت ،جٓهغ
ُٞه الظاث الكٗغٍت الؿاعصة بًمحرها ألاو ٫مخمغ٦ؼة خى ٫مدىعها ألاهىي.ومٗبرة ًٖ
خىاصثها وخ٩اًاها ٖبر ؤم٨ىت وؤػمىت وحؿمُاث لها خًىعها الىا٢عي زاعط مُضان اإلاخسُل
الكٗغي"

()338

ومشاٖ ٫لى طل ٪هو (ٖ٩اعة عامبى) لسؼٖل اإلااظضي الظي ًدخٟي بالؿحري

بُغٍ٣ت قٗغٍت.

) )336عبد اللطٌف الوراري ،االوتوبوغرافً فً الشعر المغربً المعاصر( ،الرباط:مطبعة دار المناهل،
 ،)2014ص.138
)(337المصدر نفسه ،ص.139
) )338د.محمد صابر عبٌد تمظهرات التشكل السٌر ذاتً مصدر سابق ،ص.138
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٦ما جضزل اإلالخمت بٛحرها مً الاظىاؽ ٞشمت مً ٌٗغ ٝاإلالخمت ٖلى اجها " قٗغ
ً
٢هصخي بُىلي ٢ىمي ٚغاثبي .بجها قٗغ لُ٣امها ٖلى الخسُل ال٣ىمي الظي ٌؿخدًغ ٖاإلاا
ً
مايُا ب٩ل خغ٦خه ومىخهى جىىٖه ،وهي ٢هت ألجها جغوي خىاصر مخٗا٢بت "( )339وللم٣امت
وال٣هت خهت مً الخٟاٖل والخضازل الاظىاسخي ،اط ٦خب الباخض اإلاهغي مدمض عقضي
خؿً اَغوخت ًٖ (ازغ اإلا٣امت في وكإة ال٣هت اإلاهغٍت الخضًشت) مىتهُا الى ًُ٢ت مهمت
وهي ان اإلا٣اماث لها بظوع في ال٣هت الخضًشت

()340

وبٗض ان َب ٤مدمض عقضي خؿً

ٖىانغ ال٣هت الخضًشت ٖلى م٣اماث بضٌ٘ الؼمان ا٦دك ٠ان "م٣اماث بضٌ٘ الؼمان
لىخاث ٢ههُت اقخملذ ٖلى الٗ٣ضة والخىاع والصسهُاث واإلاىيىٕ ٩ٞل طل ٪مىظىص
في م٣اماث بضٌ٘ الؼمان ال٣ههُت ٦ما هى مىظىص في الاصب ال٣هصخي الخضًض"(٦ )341ما
ان مىيىٕ الخسُُل الكٗغي الظي ًىلض اإلاخٗت للمخل٣ي والخمىحهاث السُابُت التي جاصي
ال٢ىإ الجمهىع ٖبر ال٨ظب اإلاىُ٣ي "جٟخذ بىاباث الخضازل البىاجي بحن ال٣هُضة
()342

والسُبت"

ٞالسُابت حؿخسضم الخ٣ىُاث اللٛىٍت والاؾلىبُت السانت باللٛت الكٗغٍت

والسُابت حكتر ٥م٘ اللٛت الكٗغٍت في اؾخسضام بٌٗ الىؾاثل الكٗغٍت مشل الدكبحهاث
والاؾخٗاعاث واإلاجاػاث.

)(339ك .فانسان ،نظرٌة أالنواع أالدبٌة ،ترجمة:عبد الرزاق أالصفر( ،دمشق :الهٌئة العامة السورٌة للكتاب،
 ،)2009ص.35
)ٌ )340نظر:نادر كاظم ،المقامات والتلقً :بحث فً أنماط التلقً لمقامات الهمذانً فً النقد العربً الحدٌث،
ط( ،1بٌروت ،المؤسسة العربٌة للدراسات والنشر ،)2003 ،ص.372
)(341المصدر نفسه ،ص.373
))342دٌ.حٌى صالح المذحجً .تداخل االنواع االدبٌة ،مجلد  ،2ط( ،1االردن :عالم الكتب الحدٌث،)2009 ،
ص.890
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وباليؿبت للكٗغ والسُابت زمت ام٩اهُت الخضازل بُجهما في مجمىٖت مً السهاثو
اللٛىٍت والاؾلىبُت ٦ما ان الكٗغ ٢ض ٌؿخسضم بٌٗ اإلا٣ىماث الا٢ىاُٖت السانت بجيـ
السُابت وجغي بخى ٫اخمض ظىضًت باهه ٌكخٛل الكٗغ ٖلى "ما حكخٛل ٖلُه السُابت
وَؿخٗحن بخ٣ىُاتها و٦ظل ٪السُابت و٢ض عاًىا ان الخماؾت ٚغى اؾاسخي في الكٗغ
()343

والا٢ىإ ٌٗغى ُٞه ٦ما حٗغى اإلاجاػاث في اخُان ٦شحرة في السُب"

٦ما اإلالخمت

٧اهذ لها ؾلُت في ٞترة ػمىُت مدضصة ول ً٨هظه الؿلُت اإلاغ٦ؼٍت اجهاعث م٘ ج٣اصم الاػمان
مما ظٗل البٌٗ ًغي ان الغواًت هي الامخضاص الُبُعي للملخمت اط ٖضث الغواًت بد٤
"الابىت الُبُُٗت للملخمت مما ٌٗجي ان ٖىانغها هي ٖىانغ ملخمُت ولٖ ً٨بر ج٣ىُاث
جسو  ًٞالغواًت وهظا ً٣ىص الى وظىص ٖال٢ت بحن الغواًت والضعاما بىن ٠ان الضعاما
ازظث مً اإلالخمت ول ً٨بىظهت هٓغ صعامُت"( )344وهظا ًضلل ٖلى والصة ظيـ الغواًت مً
عخم اجهُاع اإلالخمت مما ظٗل الغواًت جخمؿ ٪ببٌٗ الؿماث اإلالخمُت ال٣ضًمت٦ ،ما جهلذ
ً
الغواًت مً الاؾاَحر الا٢ضم وظىصا مً التراظُضًا واإلالخمت "واؾخٗاعث مً اإلالخمت ؾغصًتها
ال٣اثمت ٖلى وظىص عاو ومً الضعاما خىاعها الظي ٌك٩ل ابغػ ملمذ هىعي ٞحها"( )345؛ختى ان
(جىلؿخىي) هٟؿه هٟى ان ً٩ىن لغواًخه السالضة (الخغب والؿالم) اي ق٩ل وهٟى ان ج٩ىن
عواًت او ٢هت او ختى جاعٍش .وحٗض هظه الغواًت عواًت طاث َاب٘ ملخمي ٦ما ان الغواجي
الاًغلىضي ظُمـ ظىَـ اؾخسضم هُ٩ل اإلالخمت الاٚغٍُ٣ت في بىاء عواًخه (ٖىلِـ)
بسانت في مؿالت اخضار عواًخه واخضار اوصٌؿا هىمحروؽ.

)(343بتول احمد جندٌة ،تداخل االنواع االدبٌة ،مجلد ( ،1عمان  :عالم الكتب الحدٌث ،)2009 ،ص.210
)(344محمد حامد محمد ٌحٌى ،العناصر الدرامٌة فً سردٌات ابراهٌم اسحق ،اطروحة دكتوراه غٌر
منشورة ،باشراف الدكتور عثمان جمال الدٌن عثمان( ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجٌة :كلٌة الموسٌقى
والدراما ،قسم الدراما ،)2015 ،ص88
) )345صبحة احمد علقم ،مصدر سابق ،ص.7
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ً
٦ما ان للم٣ا ٫ههِبا في الخضازل م٘ الاظىاؽ الكٗغٍت الازغي اط ٌٗض "الكٗغ مً
عواٞض اإلا٣اً ٫خضازل مٗه بىهىنه اإلاخٗضصة ٖلى ؾبُل الاؾدكهاص او الخضلُل او
الاؾخُغاص او الخىؾ٘ ًبرهً به ال٩اجب ٖلى ؾٗت ز٣اٞخه واإلاامه باالصب"(٦ )346ما ٌؿخسضم
ال٩اجب اإلا٣الي ال٣هو لؿغص الامشا ٫والٗبر واإلاىأٖ بم٣االجه.وزمت مً ًغي ان هىا٥
قٗغٍت للم٣ا ٫وَٗلل باخشان هظه الكٗغٍت في اإلا٣الت بـ"مجمىٖت الجمالُاث الىهُت التي
ٌؿخٗملها اإلا٣الي في ابضإ ههه بمٗجى اجها اؾخٗما ٫زام للٛت هضٞه اهخاط صالالث طاث
٢هض ظمالي واضر في ههىم م٣الُت ًم ً٨جدلُلها وجإوٍلها"( )347وبُبُٗت الخا ٫الخضًض
هىا لِـ ٖلى اإلا٣االث الجاٞت او اإلا٣االث الٗلمُت الجامضة بل ٖلى اإلا٣االث التي جدىاو٫
مىيىٖاث ه٣ضًت او خُاجُت ٢اثمت ٖلى اً٣إ الخُاة واإلاىيىٕ وَؿخلهم بهظا اإلا٣ا ٫اً٣اٖه
ً
ً ً
مً اً٣إ اإلاىيىٕ طاجه،بىن ٠ان اإلا٣ا ٫ظيؿا هثرًا مىيىُٖا ًدؿم بدُاصًت في جىاو٫
الً٣اًا.وٍغي (ٖلي ظىاص الُاهغ) بان اإلا٣الت في "خ٣ُ٣تها قٗغ وظضاوي ًؼظُه ناخبه الى
()348

ال٣غاء هثرا ٦ما ً٣ضم ػمُله وظضاهه ٢هُضة"

والُاهغ هىا ال ًسغط مً ا٢امت الدجت

ٖلى الدكابه في اهُال ١الىهحن مً مؿغب واخض وهى الخٗبحر ًٖ طاث ال٩اجب في اإلا٣ا٫
وال٣هُضة ٦الهما ٌٗبران ًٖ ٨ٞغة طاث ال٩اجب التي ً٣ضمها للمخل٣ي مكٟىٖا بىؾاثل
الخٗبحر الظاجُت التي جهاخب الىو ومجها مكاٖغ ال٩اجب بالخاُ٦ض.ولٗل ا٢غب الاظىاؽ الى
اإلا٣الت هي "ال٣هت ال٣هحرة والسُابت ،جلخ٣ي الاولى واًاها في الدجم ومدضوصًت الخجغبت
وجسخل ٠في اجها –اي اإلا٣الت-ا٦ثر خغٍت في الك٩ل وا٦ثر ٖٟىٍت واوؾ٘ مضي في اإلاىيىٖاث
()349

واقض مالػمت للظاجُت وجلخ٣ي والسُابت في ال٣هغ والاهٟٗا ٫وفي مساَبت الازغًٍ"

وهىا ٥م٣الت الؿحرة الظاجُت التي ٌسجل ٞحها ال٩اجب ػاوٍت مً "ػواًا خُاجه او ًهىع ٞحها
)(346شكري بركات ابراهٌم ،تداخل االنواع االدبٌة ،مجلد ( ،1عمان  :عالم الكتب الحدٌث،)2009 ،
ص.548
) )347د.فاضل عبود التمٌمً ،ولطٌفة عبد هللا الحمادي ،مصدر سابق ،ص .130-129
)(348علً جواد الطاهر ،مصدر سابق.263 ،
) )349المصدر نفسه ،ص.262
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مىٟ٢ا مً اإلاىا ٠٢التي ٖاقها مبِىا ازغها في ج٩ىٍىه ٦ما ًخدضر ًٖ هجاح انابه او
ازٟا٢ ١ابله" ( )350بل وهىا ٥م٣االث الؿحرة الٛحرًت التي ً٨خب ٞحها ال٩اجب م٣اال ًٖ ؾحرة
ً
ً
اخض الصسهُاث الاصبُت ؾىاء ٧ان مٗانغا له او عاثضا في مجا ٫اإلا٣ا ٫اإلا٨خىب.وفي مجا٫
الخضازل بحن الكٗغ والاؾُىعة ُٞبرػ جىُْ ٠الاؾُىعة ب٣هُضة ال٣ىإ الن اٚلب
ال٣هاثض الخ٣لُضًت ٌٛلب ٖلحها اإلاباقغةٞ.اؾخسضام الغمؼ الاؾُىعي في الىو الكٗغي ل٩ي
ًسغط الكٗغ مً اإلاباقغة وهي ؾمت ال٣هُضة الخضًشت التي حؿمذ للكاٖغ باؾخضٖاء
الاػمىت الؿالٟت بىن ٠الاؾُىعة جخجاوػ الخاعٍخي.ان الكاٖغ اؾخسضم الاؾُىعة في
ً
ههىنه وطل ٪جلبُت لخاظت الاوؿان الٗغبي للُ٣م الغوخُت التي جخمخ٘ بها الاؾُىعة ًٞال
ًٖ ان الاؾاَحر هي م٨مً ٦بحر للهىع الكٗغٍت ٦ما ان الهىع الكٗغٍت عمىػ مهضعها الال
قٗىع ،وبالخالي ًلجإ ٧اجب ال٣هُضة الكٗغٍت الى الاؾاَحر الؾخلهام الغمىػ الاؾُىعٍت
وجىُْٟها في ههه الكٗغي بضاللت جسضم هو ال٣هُضة ٦ما ان لجىء الكٗغ لالؾاَحر
ً
ً
ًجٗل الىو مٟخىخا،اط جلخجإ ال٣هُضة الخضًشت لالؾُىعة حٗبحرا ًٖ َمىخاث الكاٖغ
ً
لُغح بٌٗ مساوٞه ُٞلىط باالؾاَحر باخشا ًٖ ُ٢م ٖضة مشل الىظىص والسلىص اط ٌؿعى
ً
لخًمحن الاؾُىعة حٗبحرا ًٖ اخخُاظاجه الغوخُت لغمؼٍت الاؾاَحر وصاللتها بالخُاة ال٣ضًمت
واؾخٗان الكٗغاء باالؾاَحر إلاض الجؿىع م٘ اإلااضخي ولسل ٤زُاب مٛاًغ للسُاباث
الؿاثضة في الخايغ ًٖ َغٍ ٤اخضار اإلاٛاًغة في ٖملُت اعؾا ٫السُاباث الكٗغٍت
ومًامُجها ،و٢ض اؾخسضمذ الاؾُىعة مً ٢بل الكاٖغ اإلاٗانغ وطل ٪بؿبب هُمىت
الٗامل اإلااصي في خُاجىا الُىمُت والخٗامل م٘ الاقُاء ٖلى هظا الاؾاؽ و٧ل الاقُاء
اإلاٗىىٍت الغوخُت بضؤث جخدى ٫وجيسخب لهالر ماصًاث الخُاة.وهظا ما ًجٗل الكاٖغ
ًغظ٘ بكٗغه لالؾاَحر التي الػالذ جدخ ٟٔبخل ٪الغوخُت ال٨بحرة.وان اؾخسضام الاؾُىعة
يغوعي لبىاء مٗماع ال٣هُضة في مداولت لخجىب الىو الكٗغي الى٢ىٕ في اإلاباقغة
)(350د.صابر عبد الداٌم ،وحسٌن علً محمد ،فن المقالة:دراسة نظرٌة ونماذج تطبٌقٌة( ،القاهرة:دار الكتاب
الحدٌث ،)2010 ،ص.60
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والٛىاثُت التي ٚالبا ما جُػي ٖلى ال٨شحر مً الىهىم الكٗغٍت وفي جىُْ ٠الاؾُىعة في
الكٗغ ًخم "ججاوػ الىُُْٟت اإلاًمىهُت لالؾُىعة وعمىػها والخىٖ ٠٢ىض مٗاهحها
وصالاللتها الازالُ٢ت الى الىُْٟت البىاثُت صازل الىو بدُض ج٩ىن الاؾُىعة وعمىػها
ً
ً
ً
وحك٨التها ٖىهغا بىاثُا اؾاؾُا في الىو الكٗغي"(٦)351ما ان ازخٟاء الكاٖغ وعاء ٢ىاٖه
الظي "ًيخُ٣ه بىعي مؿب ٤وٍسخٟي زلٟه باج٣ان صعامي مً زال ٫جباص ٫الانىاث ًؼٍض
()352

الاَاع الاؾُىعي ٢ىة في ال٣هُضة اإلاٗخمضة ٖلى الغمؼ اإلا٣ى٘"

وجضازل الاؾُىعة م٘

الكٗغ ؾُٟخذ الىو الكٗغي ٖلى اٞا ١الخإوٍل وحٗضصها الضالليٞ.الخىُْ ٠الاؾُىعي في
الىو الكٗغي انبذ ًمشل ملمدا مهما مً مالمذ ال٣هُضة اإلاٗانغة التي جمشل مؿخىٍاث
مهمت ٖبر جًمحن الاؾُىعة في الىهىم الكٗغٍت ؾىاء بك٩ل مباقغ او ٖبر جًمحن
الاؾُىعة والاقاعة لضاللتها او اخالت اإلاخل٣ي لغمؼٍت الاؾُىعة وابٗاصها

()353

مما ظٗل

الىو الكٗغي مخضازل الاظىاؽ ً٨دؿب ظمالُاث ٞىُت بىلىظه ٖىالم لم ج ً٨مخاخت له
مً ٢بل في ْل هٓغٍت ه٣اء الجيـ الاصبي بما "خمله جضازل الاظىاؽ الاصبُت مً ظمالُاث
ٞىُت ٖلى مؿخىي الدكُ٨ل اإلاٗماعي لل٣هُضة والهىعة الكٗغٍت واللٛت والاً٣إ ٞخٗضصث
اهماٍ الدكُ٨ل اإلاٗماعي بما ًدىاؾب وحٗضص الانىاث في ال٣هُضة واهٟخدذ اللٛت
الكٗغٍت ٖلى اؾالُب حٗبحرًت ظلُتها مً َبُٗت الاظىاؽ الاصبُت التي وكإث ٞحها ٢بل
اعجدالها للىو الكٗغي"(.)354وفي مجا ٫جضازل الغواًت بالؿحرة الظاجُت ٣ٞض ْهغ ما ٌؿمى
الؿحرة الغواثُت اط ناع في بٌٗ الخضازالث بُجهما وظىص نٗىبت بالخٟغٍ ٤بحن الغواًت
والؿحرة الظاجُت ٞال وظىص ألي "ٞاع ١اطا بُ٣ىا ٖىض مؿخىي الخدلُل الضازلي للىو ٩ٞل
الاؾالُب التي حؿخٗملها الؿحرة الظاجُت مً اظل ا٢ىاٖىا بىاُٗ٢ت مد٨حها ًم ً٨ان ج٣لضها
)(351د.حاتم الصكر ،مراٌا نرسٌس:االنماط النوعٌة والتشكالت البنائٌة لقصٌدة السرد الحدٌثة ،ط( ،1بٌروت:
المؤسسة الجامعٌة للدراسات والنشر والتوزٌع ،)1999 ،ص.111-110
) )352المصدر نفسه ،ص.116
)ٌ )353نظر :محمد عروس ،مصدر سابق ،ص.348
)(354المصدر نفسه ،ص.361
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()355

الغواًت بل و٢لضتها في ٦شحر مً الاخُان "

و٧ان او ٫مً اَل ٤مهُلر (ؾحر طاجُت

عواثُت) هى ال٩اجب الٟغوسخي ظىعط ماي ،وٍغي (ؾٗض مدمض عخُم) ان الٗغب وبضال مً
٦خابت ؾحرهم الظاجُت مباقغة باؾلىب نغٍذ لجإوا الى "ال ًٟالغواجي لُخىاعوا زلٟها
وٍٟطخىا وان ٖلى اؾخدُاء ظىاهب مً اؾغاعهم واقُائهم السُٟت..هظا ما ٗٞله ؾهُل
اصعَـ في عواًت الخي الالجُجي وجى ٤ُٞالخُ٨م في عواًت ٖهٟىع في الكغ )356( "١وهىا حك٩ل
ً
ُٚاء لسٟاًا خُاة اإلابضٖحن ،مً خُض ًغٚب اإلابضٕ بالخٗبحر ًٖ ؾغاهُاجه ول ً٨في
الغواًت
الى٢خه طاجه ال ًدب ان ًلمذ للمخل٣ي بان ما ً٣ضمه في عواًخه هى اوٗ٩اؽ لخُاجه
الصسهُت،ومشاٖ ٫لى طل ٪ان (اهُىان قماؽ) في الهٟداث الاولى مً عواًخه (اعابِؿ)٪
ً٣ى ٫باجها ؾحرة طاجُت ول٨جها عواًت ممىهت٦.ما ًمٖ ً٨ض عواًاث الاٖترا ٝوالظ٦غٍاث مً
هظا الىىٕ.
وٍغي (مدمض ٚىُمي هال ) ٫باهه ٢ض وظضث في "اإلاالخم الُىهاهُت ٖىانغ ٢ههُت هي
التي مهضث لٓهىع الىثر ال٣هصخي ُٞما بٗض" ( )357وهظا ًا٦ض ان زمت ٖال٢ت ما بحن اإلاالخم
وال٣هو اإلاٗغوٞت في ه٣ضها اإلاٗانغ بال٣هو ال٣هحرة .وبهظا ًشبذ الى٣اص اإلاٗانغون
بان الاظىاؽ الاصبُت لم حٗض اظىاؾا مؿخ٣لت بل هي اظىاؽ جدباص ٫الىْاث ٠والؿماث
وجخضازل مً خُض اإلاًامحن وبالخالي هي اظىاؽ مخىانلت ٖابغة للخضوص التي جٟهلهما ًٖ
بٌٗ ،خُض جدخ ٪وجسخلِ ٧ل الاظىاؽ م٘ ٧ل الاظىاؽ الازغي وبالخالي ً٩ىن الخضًض
ًٖ ظيـ ه٣ي يغب مً السُاٞ ٫شمت اجٟاٖ ١لى ان الاظىاؽ لِـ طواث اع٧ان زابخت وال
مُل٣ت الىظىص بل هي ُ٦اهاث جى٣غى وجىىلض وجخدى ٫بهىعة َبُُٗت وهظا ما ًمشل
ً
اعيُت لىظىصها الاصبي بىن ٠الاصب وال ًٟامغ ًدض ٖلى الابضإ والخجاوػ صاثما في ػمً
) )355فٌلٌب لوجون ،مصدر سابق ،ص38
)(356سعد محمد رحٌم ،دراسات فً الفنون السردٌة( ،دمشق:دار نٌنوى ،)2014 ،ص.80
)(357محمد غنٌمً هالل ،االدب المقارن( ،ألقاهرة:دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزٌع،)2004 ،
ص.164
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انبدذ خ٣ى ٫اإلاٗغٞت جخضازل وجخماؽ م٘ بًٗها البٌٗ.وختى الاظىاؽ البكغٍت حكبه
الى خض بُٗض َبُٗت الاظىاؽ الاصبُت في ٖملُت الخىانل والخباص ٫والازخالٍ ُٞما بُجها،بل
ان هظا الخىنل هى ؾغ وظىص اإلا٩ىهاث البكغٍت ،م٘ هظا وم٘ الدؿلُم بان الاظىاؽ ٖلى
و ٤ٞالغئٍت ال٨الؾُُ٨ت ٢ىالب مدضصة ال ًم ً٨الخمغص ٖلحها ًًا ٝلظل ٪حٛحر اإلاىا٠٢
والاخضار بالىظىص وصًىامُت الخُاة ا٦بر مً ان حؿخىٖبها ٢ىالب ظاهؼة ؾُما ان الاصًب
صاثما ما ًبدض ًٖ مساعط للخجضًض والخجغٍب في بىاء ههىنه وهى ما ًدخم ٖلُه اللجىء
ً
لالظىاؽ اإلاجاوعة والاؾخٗاهت بخ٣ىُاتها في بىاء ههه الظي ًيخمي اؾاؾا لجيـ ما مدضص
ً
اإلاٗالم مؿب٣ا.
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مشلما اقغها بان الخضًض ًٖ ه٣اء الاظىاؽ انبذ مً الهٗىبت في ْل هُمىت
مٟاهُم ال٨خابت ،والىو ،والىو اإلاٟخىح ،واإلاؿغح ٦بُ٣ت الاظىاؽ الاصبُت َاله الخضازل
٧ىهه ًدمل نٟت ابىٍت للٟىىنٞ ،هى  ًٞقامل ظام٘ ل٩ل الٟىىن ،وبالخالي يم في
ًٞاءاجه الاظىاؽ اإلاخضازلت اإلاسخلٟت ،اط ان ابجضًاث "الخُىع ج٣خطخي ان ًدهل هىا٥
هىٕ مً الخلُ٣ذ الاظىاسخي مً اظل اإلاض الجمالي الش٣افي بحن الاظىاؽ"( )358هظا الخلُ٣ذ الظي
ظٗل الاظىاؽ جخ٣اعب وجخٟاٖل م٘ بًٗها ختى ناع ًهٗب وظىص ٢هُضة زالهت او
عواًت زالهت او ختى مؿغخُت زالهت،بؿبب ان الاصب ًخٗاٌل م٘ اإلاخٛحراث الخُاجُت
الظاهبت للخٗاٌل بحن الىان اإلاٗغٞت ٧اٞت وبالخالي ا٢ؿام الاصب اًًا جى٣ؿم ألظؼاء جخٗاٌل
م٘ بًٗها ٖلى وُٚ ٤ٞاء الجمالُت و٦ؿغ ا ٤ٞجى ٘٢اإلاخل٣ي٦ .ما ان الىو اإلاؿغحي ًيخج
ً
اٖخماصا ٖلى الضزى ٫في"ٖال٢اث جىانُت وبألُاث وَغ ١مسخلٟت م٘ مغظُٗاث ههُت
ً
مسخلٟت ؾاب٣ت ٖلُه ؾىءا ٧اهذ مً ظيؿه او مً اظىاؽ اصبُت ازغي"( )359ان هٓغٍت
الاظىاؽ الخضًشت ٦ما ًغي (عٍيُه وٍل )٪و(اوؾتن واعن) هي هٓغٍت "ونُٟت اجها ال جً٘
خضا لٗضص الاهىإ اإلام٨ىت ٦ما اجها ال جً٘ ال٣ىاٖض لل٨خاب وهي جٟترى ان الاهىإ
()360

الخ٣لُضًت ًم ً٨ان جمؼط وان ج٩ىن هىٖا ظضًضا مشل التراظُ٩ىمُضًا"

وما ًم ً٨ان

ًاقغ هى ان اإلاإؾاة ب٩ل الاظىاؽ واإلالهاة ٦ظلٞ ٪هىا ٥قٗغ ٧ىمُضي وهىا٢ ٥هو
مإؾاوٍت وبالخالي هىُٖت الجيـ اإلاؿغحي جخىػٕ ٖلى الاظىاؽ الازغي،وبالخالي ً٩ىن الجيـ
ً
ألاصبي ُ"مىٟخدا لِؿخىٖب ؤظىاؽ ؤزغي ،ل٩ي ًًمً لىٟؿه الاؾخمغاع مً زال ٫جُىٍغ
الجيـ ل٣ىاٖضه ،وٖلُه ظاءث صًمىمت اإلاؿغخُت بىنٟها الجيـ ألاصبي الظي ًدخًً
ّ
ٖضة ؤظىاؽ ؤصبُت ؤزغي"(٦ )361ما ان هىا ٥جضازل صازل الجيـ هٟؿه اي صازل اهىإ
)(358د.دٌاب قدٌر ،تداخل االنواع االدبٌة ،مجلد ( ،1عمان  :عالم الكتب الحدٌث ،)2009 ،ص.389
)(359عمر نقرش .مصدر سابق ،ص.249
) (360رٌنٌه وٌلك ،اوستن وارن ،نظرٌة االدب ،مصدر سابق ،ص.326 ،
)(361علً عبد األمٌر عباس الخمٌس ،مصدر سابق ،ص.57 ،
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ً
الجيـ الاصبي مشل جضازل اإلاإؾاة واإلالهاة التي ٧ىهذ التراظُ٩ىمُضًا ٦ما اقغها ؾلٟا،ظاء
هظا بٗض ان هاظمذ الغوماوؿُت مبضؤ ه٣اء الجيـ وٞهل اإلالهاة ًٖ اإلاإؾاة مؿدىضًً
ً
ٞلؿُٟا ل٣اهىن اعؾُى في مدا٧اة الُبُُٗت والخُاة ٣ٞالىا "اطا ٧اهذ اإلاؿغخُت التراظُضًت
ً
ً
جدا٧ي ُ٢اٖا مدضصا مً الخُاة او حٗ٨ؿه في مغازحها ٞلماطا ًجب ٖلى اإلاؿغح الا ً٩ىن
امُىا في مدا٧اجه ومخمكُا م٘ وا ٘٢الخُاة خُىما هالخٔ ان الخُاة هٟؿها ٦شحرا ما ججم٘
في اإلا٩ان الىاخض وفي الؼمان الىاخض بحن اإلاطخ ٪واإلاب٩ي"( )362وان للىو اإلاؿغحي جُىعه
وجدىالجه مً خُض "البيُت الضعامُت وَبُٗت الىهىم والاظىاؽ الازغي التي ٌٗخمضها مً
()363

اؾاَحر وخ٩اًاث وؾحر جاعٍسُت اط ازغث هظه الاظىاؽ في ق٩ل الىو الضعامي"
ً
واياٞذ جضازالث اظىاؾُت يمً اَاع الجيـ اإلاؿغحي لخمىده جىىَٗا ٖلى مؿخىي
الؿغص والكٗغ والخىاع .وفي مؿغخىا الٗغبي بالخدضًض زمت جضازالث ٖضة ٖلى مؿخىي
الجيـ اإلاؿغحيٞ ،هظا (ٖلي الغاعي) في مٗغى خضًشه ًٖ اواثل اإلاؿغخُاث في مهغ اقاع
الى ان او ٫مؿغخُت وهي (نض ١الازاء) الؾماُٖل ٖانم التي ٦خبذ ٖام ٧ 1894اهذ ٢ض
ً
"اجسظث لىٟؿها ق٨ال ٞىُا بحن اإلا٣امت واإلاؿغخُت "( )364وٍخاب٘ ٖلي الغاعي "زم جىالي ْهىع
اإلاؿغخُاث الاظخماُٖت في مهغ مً بٗض ٣ٞضم ٞغح اهُىن مؿغخُخه اإلاٗغوٞت :مهغ
ً
ً
الجضًضة ومهغ ال٣ضًمت ٖام  1913وٞحها اؾخسضم ق٨ال مؿغخُا ًغاوح بحن الغواًت
()365

ولضًىا في مؿغخىا الٗغبي الٗضًض مً الىهىم اإلاؿغخُت التي صازلذ

واإلاؿغخُت"
ً
اظىاؾا ازغي يمً اَاعها،ومجها هو (مجىىن لُلى) الخمض قىقي "زلُِ مً الكٗغ والىثر

)(362د.محمد مندور ،االدب وفنونه ،مصدر سابق ،ص.23
)(363زٌنة كفاح الشبٌبً ،مصدر سابق ،ص.13
))364د.علً الراعً ،المسرح فً الوطن العربً( ،الكوٌت:المجلس الوطنً للثقافة والفنون واالداب،
 ،)1979ص.70
))365المصدر نفسه ،ص.70
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واإلاؿغح" ( )366وهى ما صٖا الباخشت الٗغبُت (امىت بىؾُٗضي) للدؿائُُٟ٦ ًٖ ٫ت "جخٗاٌل
هظه الاظىاؽ في هو هى باألؾاؽ مؿغخُت"( )367والامغ هٟؿه ج٨غع م٘ ٦خاب (ٚغب ٖضن
قغ ١هللا) إلادمض اإلااٚىٍ الظي ونٟه هاقغه الٗغاقي (ٞسغي ٦غٍم) باهه لِـ صًىاها قٗغٍا
او مؿغخُت او عواًت اهما هى مؼٍج مً طل٧ ٪له ولى هٓغها ٖلى ؾبُل اإلاشا ٫ال الخهغ بلى
َ
َ
خ٩اًت مؿغخُت (ل ْ٘ ٨بً ل :ْ٘ ٨زالر ظلؿاث ؤمام نىضو ١العجب) لىظضها ّؤن ال٩اجب ٢ض
ً
ّ
ؤظىاؾا ؤصبُت ّ
قتى:
جمشل الىا ٘٢ب٩ل جىاً٢اجه.اط هجض ال٩اجب بمُل خبُبي ٢ض ظم٘ "
َ
َ
خ٩اًت مؿغخُت ٞحها الؿغص ال٣هصخي واإلاؿغخُت ،بجاهب ؤؾُىعة ل ْ٘ ٨بً ل ،ْ٘ ٨وطل ٪مً
زال ٫الخ٩اًت الكٗبُت في نىضو ١العجب .هظا هى الٗىىان جسخلِ ُٞه ألاظىاؽ ألاصبُت
ّ
مسخلُت.جبحن لىا خ٩اًت مؿغخُت ال٣ضعة الٟىُت ٖلى زل ٤جىاٚم
مشل ما هي ؤوعا ١الىا٘٢
ً
اؾخُإ بمُل خبُبي مً زالله ؤن ّ
ٌٗبر ًٖ الىا ٘٢الٛغٍب الظي لم ًجض له مٗاصال
ً
مىيىُٖا ٚحر نىضو ١العجب"( )368و٢ض خٟل جغازىا الٗغبي بالٗضًض مً الازاع التي وْٟها
اإلاؿغح مما اصي الى ازخالٍ وجضازل الاظىاؽ التي حٗىص لها الازاع الٗغبُت الترازُت ،اط ؤن
ولُا ٫وؾحر ،و٢هو وعؾاثل هى ؤصب صعامي ًدخاط
جغازىا الٗغبي مً "م٣اماث وخ٩اًاث ٍ
بلى مؿغخت ،وؤن جىاو ٫ؤي ٨ٞغة خ٩اًت مً الترار ظضًغ بىا جدىٍلها بلى ٖمل صعامي
ممؿغح"(ٖ.)369ىى ًٖ هظا ًغي ه٣اص مٗانغون بان اهم مكا٧ل مؿغخىا اإلاٗانغ هى
اإلاؿغح الخ٣لُضي الظي لم ٌٗض ًلبي اخخُاظاث اإلاخل٣ي الظي بضؤ ًخُىع ٖلى مؿخىي
الخظو ١الجمالي وجسُي وؾاثل الخل٣ي الخ٣لُضًت ،وٍدضص اخض الى٣اص بضًال لهظا اإلاؿغح
الخ٣لُضي اإلاٛل ٤هى (اإلاؿغح اإلاٟخىح) خؿب ما ٌؿمُه الكاٖغ واإلاؿغحي الٗغاقي (زؼٖل
اإلااظضي) في بُاهه الاو ٫الضاعي لهظا اإلاؿغح.اط ان مً الُاث جىُٟظ خ٣ى ٫اإلاؿغح اإلاٟخىح
) )366امنة بوسعٌدي ،مجنون لٌلى:عالقة الشعر بالمسرح ،ط( ،1تونس:دار نقوش عربٌة،)2011 ،
ص.48
) )367المصدر نفسه ،ص.48
) )368محمد شاهٌن ،افاق الرواٌة :البنٌة والمؤثرات( ،دمشق:اتحاد الكتاب العرب ،)2001 ،ص.110
) )369محمد كمال الدٌن ،محمد .العرب والمسرح( ،القاهرة  :دار الهالل ،)1975 ،ص.54
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"الترار الاهثربىلىجي ً :خمخ٘ الؿغص ال٣ضًم في ألاؾاَحر واإلاالخم والسغاٞاث والخ٩اًاث
الكٗبُت ،مً هاخُت الك٩ل واإلاًمىن ،بماصة ظمالُت زام ًم٨جها ؤن ج٩ىن ماصة ؤولُت في
نىاٖت اإلاؿغح اإلاٟخىح"(٦)370ما ان الك٩ل اإلاٟخىح ٌُٗض "جهيُ٘ الؿغصًت الترازُت م٘
()371

الؿغصًت اإلاؿغخُت التي همل٨ها وٍسغط بؿغصًت مٟخىخت وكُت ومٛاًغة"

ٟٞي اإلاؿغح

اإلاٟخىح زمت "متن خ٩اجي طو هىامل ٖضًضة ومهمت وعبما ج٩ىن هظه الهىامل بإهمُت اإلاتن
ً
ً
بن لم ج ً٨ؤ٦ثر مىه ؤهمُت ،بط جلٗب صوعا اؾخصىاثُا في الًٖ ِٛلى اإلاغ٦ؼ الخ٩اجي
والخس ٠ُٟمً ّ
جٟغصه اإلاغ٦ؼي"(٦ )372ما ان هظا الىىٕ مً اإلاؿغح ٌكخمل ٖلى ُ٦مُاء مً
هىٕ زام اط ج٨مً ُ٦مُاء هظا اإلاؿغح في اهه ًيخج مً "وخضاجه اإلاغظُٗت مغ٦باث او
وخضاث ظضًضة في خحن جظوب جل ٪اإلاغظُٗاث في مدُِ واؾ٘ هى اإلاؿغح اإلاٟخىح ان
ُ٦مُاء اإلاؿغح حٗخمض ٖلى جٟاٖل ونهغ ٧ل الٗىانغ اإلا٩ىهت للىو او الٗغى ٟٞي الىو
هالخٔ طل ٪اليؿُج الىاخض اإلاخجاوـ ٖلى الغٚم مً اهىا وكٗغ بىظىص خًاعاث وز٣اٞاث
واظىاؽ اصبُت وٞىُت في صازله لُ٦ ً٨مُاء اإلاؿغح هي التي حٗمل ٖلى ازٟاء ٧ل هظا
واْهاع الخجاوـ السال ١الظي جيسجه عوح ٧اجب الىو وٖ٣له"( )373اط جلٗب مُى ٫ال٩اجب
وجىظهاجه ال٨ٟغٍت والاصبُت زهىنُت لهظه الُ٨مُاء في بىاء الىو اإلاؿغحي واؾخٗاعة
الاياٞاث التي ًؼظها ال٩اجب في ٖملُت حكُ٨ل ونُاٚت ههه.

)(370شاكر عبد العظٌم جعفر ،تمثالت مابعد الحداثة فً نصوص خزعل الماجدي المسرحٌة ،رسالة
ماجستٌر غٌر منشورة ،باشراف الدكتور محمد ابو خضٌر( ،جامعة بابل:كلٌة الفنون الجمٌلة ،قسم الفنون
المسرحٌة ،)2009 ،ص.111
) )371المصدر نفسه ،ص.111
) )372المصدر نفسه ،ص.111
) )373خزعل الماجدي. ،االعمال المسرحٌة. ،ج.1ط.( ،1بٌروت:المؤسسة العربٌة للدراسات والنشر،
 ،)2014ص.469
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تداخل الشعز باملضزحية:
٧ل الضعاؾاث الٛغبُت والٗغبُت حكحر الى ان اإلاؿغح الظي اهُل ٤مً الُ٣ىؽ الضًيُت
ً
ً
و٧ان ٢ض وكإ قٗغا في الاصب الُىهاوي ،واؾخمغ قٗغا ختى مجيء الىاُٗ٢ت والخٛحر الظي
خهل ٖلى ًضي هجرً ٪ابؿً الظي خى ٫مً ق٩ل ٦خابت اإلاؿغخُت مً الكٗغ الى الىثر
ً
ً
لخ ً٨ا٦ثر حٗبحرا ًٖ واُٗ٢ت اإلاجخم٘ ولٛخه البؿُُت بُٗضا ًٖ ٞسامت الكٗغ التي ٧اهذ
لٛت الاؾاَحر واإلاالخم واإلاؿغخُاث في الٗهغ الاٚغٍ٣ي،اط ٧ان "٦خاب اإلاؿغخُت في ٖهض
الاٚغٍ ٤قٗغاء وْل الامغ ٦ظل ٪الى الٗهىع الخضًشت وما جؼا ٫بٌٗ الاصاب الاوعبُت
ً
ً
حؿمي اإلاال ٠اإلاؿغحي قاٖغا ختى ان ٧ان في ٧ل مؿغخُاجه هازغا"(ٖ )374ال٢ت ال٣غبى هظه
بحن الكٗغ واإلاؿغخُت ختى وان ج٣ىيذ في مغخلت ما و٢ل الغابِ بحن الجيؿحن ٞما ػالذ
خاظت اإلاخل٣ي "والًغوعة الضعامُت حؿخىظب ٖ٣ض هظا الخالخم بحن الخ٣ى ٫والاظىاؽ
الاصبُت والٟىُت اُ٦ضا للخ٣ُ٣ت التي ج٣غ  :ان اإلاؿغح ابى الٟىىن وَؿدىض الى ٞلؿٟت مغ٦بت
ظامٗت جىٟخذ ٖلى البجى اإلاجاوعة للسُاب اإلاؿغحي مً اظل ج٣ضًم زُاب مؿغحي قامل
ًُٟض مً الاوؿا ١الاصبُت والٟلؿُٟت في زُاب الٗغى اإلاؿغحي الظي ًيبػي ان ً٩ىن
ً
ً
ظمُال ومازغا"( )375ومجها ظيـ الكٗغ الظي لم ً٣خهغ خًىعه ٖلى اإلاؿغخُاث طاث الُاب٘
الكٗغي ٖلى امخضاص الىو بل اهه ختى في اإلاؿغخُاث الىثرًت السالهت زمت مً ٌؿخٗحن
بالكٗغ لٛاًاث ظمالُت او صاللُت،ول ً٨صزى ٫الكٗغ للمؿغخُت ًً٘ له الى٣اص اقتراَاث
اط ًيبػي ان "ًسً٘ الكٗغاء او جسً٘ ال٣هُضة الى ٗٞل اإلاؿغخت وٖىضثظ ًسً٘ الىو
الكٗغي الى مخُلباث الىو الضعامي"

()376

ٞامخضاص الكٗغ صازل الىو اإلاؿغحي وازظه

مُل ٤خغٍخه في الخىؾ٘ ٖلى امخضاص الىو عبما ًجٗل اإلاؿغخُت ٢هُضة مُىلت وٍىٗ٢ها
في ٞسار الكٗغ الُىٍل اط ان الكٗغ ٌٗخمض ٖلى اهخ٣اء الالٟاّ بٗىاًت وٍ٣خهض وٍىظؼ
) )374توفٌق الحكٌم  :فن االدب ،ط ،( ،2بٌروت:دار الكتاب اللبنانً ،)1973 ،ص.149
)(375د.باسم االعسم" ،مسرحة الشعر" ،مجلة الخشبة( ،بغداد) ،عدد  ،4+3خرٌف  ،2015ص.139-138
) )376المصدر نفسه ،ص.127
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وٖلُه البض ان ًسً٘ الٟٗل الضعامي في اَاع ال٣هُضة "لل٣ىاٖض هٟؿها والٟٗل الضعامي ال
ًمخض امخضاص مؿغخُت حؿخٛغ ١ؾاٖخحن او زالزا بل ًً ِٛوٍ٨ش ٠وَٗمل َا٢خه ًٖ
َغٍ ٤الدكبُه والى٨خت والاً٣إ وال٣اُٞت وقاٖغٍت الخهىٍغ وٚحر طل ٪مً مٗخمضاث الًٟ
الكٗغي"( )377اياٞت الى طل ٪ان ظاهب الخىجغ في الكٗغ هى مؿغحي ٦ما ان ؾُ٩ىلىظُت
الصسهُت في الكٗغ ال ًم ً٨الخٗبحر ًٖ م٨ىىهاتها وخغُ٦تها الا باالؾخٗاهت بالضعاما.
ً
والن اإلاؿغخُت وكإث ٖىض الاٚغٍ ٤قٗغا و٧اهذ ج٨خب بهظا الاَاع مما ظٗل اعؾُى في
٦خابه  ًٞالكٗغ ٌٗض اإلاؿغخُاث التراظُضًا وال٩ىمُضًا ً
ظؼء مً الكٗغ م٘ هظا ٞاإلاؿغخُت
الُىهاهُت ال٣ضًمت لم ج ً٨مؿغخُت صعامُت ٞدؿب بل ٧اهذ حؿعى الى "اقبإ ٧اٞت خىاؽ
الىٟـ بجمٗها بحن الكٗغ والٛىاء واإلاىؾُ٣ى السُٟٟت والغ٢و والٟىىن الدكُ٨لُت التي
جخمشل في الضً٩ىع والخمازُل واإلاالبـ وما الحها ومً اإلاا٦ض ان الغظل الُىهاوي ال٣ضًم ٧ان
ًجض في الكٗغ الظي ًهاُٞ ٙه الخىاع مخٗت ظمالُت وٚىاثُت ال ج٣ل اهمُت ًٖ مخٗت
اهٟٗاله باخضار اإلاؿغخُت وجُىعها"(.)378ومشلما اٞاصث اإلاؿغخُت مً زهاثو الكٗغ
ً
خهل الامغ مٗ٩ىؾا اط ان الكٗغ ٧ان ٢ض اؾخٗاع الضعامُت مً اإلاؿغح ٞالكٗغ في جهاًت
الامغ ًمغ بدالت "الهغإ ٦ما ًمغ بها باقي البكغ ل٨ىه ٌٗبر ًٖ نغاٖه هظا بىٓم الكٗغ
وجالُ ٠ال٣هاثض الن ال٣هُضة جىلض مً نغإ خ٣ُ٣ي بحن الظاث الكاٖغة والظواث
الازغي م٘ الازخال ٝفي الىمِ والك٩ل وال ًيخج هظا الهغإ بهىعة ٞغصًت واهما ًجب ان
ً
ً٣ابل الكٗىع قٗىعا ازغ ٧ي ًخد ٤٣الهغإ"( )379وهظه اإلاغاخل مً الهغإ الظي ًهل

) )377هوارس غرٌغوري ،االدب وصناعته ،ترجمة :جبرا ابراهٌم جبرا ،ط( ،2بٌروت:المؤسسة العربٌة
للدراسات والنشر ،)1983 ،ص.236
) )378محمد مندور ،االدب وفنونه ،مصدر سابق ،ص.114-113
)(379احمد محمد ابو مصطفى ،تداخل االجناس االدبٌة فً القصٌدة العراقٌة المعاصرة ،رسالة ماجستٌر غٌر
منشورة ،باشراف الدكتور ولٌد محمود ابو ندى( ،الجامعة االسالمٌة بغزه:كلٌة االداب ،قسم اللغة العربٌة،
 ،)2015ص.58
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ً
إلاغخلت اباهت ال٣هُضة ومغخلت اليكغ ٌكبه جماما خاالث الهغإ التي ًيبجي ٖلحها الىو
اإلاؿغحي ومضي حٗال ٤طل ٪الهغإ م٘ الظاث وم٘ اإلادُِ لُمشل بهظا نغاٖا صازلُا
وزاعظُا ٖلى مؿخىي اهخاط الىو٦ .ما ان الكٗغ ٢ض اؾخٗان بخ٣ىُت ازغي مً ج٣ىُاث
اإلاؿغخُت وهي الخىاع ٞهىا ٥الٗضًض مً "ال٣هاثض ال٣ضًمت التي وْٞ ٠حها الكٗغاء الخىاع
للخٗبحر ٖما ًجى ٫في زاَغهم والؿبب في طل ٪ان الخىاع هى اإلآهغ الخسخي للخضر او
()380

وهى الٗىهغ الظي ٖغُٞ ٝه ظيـ اإلاؿغخُت،و٧ل

ال٨ٟغة التي ٌٗبر ٖجها الكاٖغ"

الى٣اص الظًً خاولىا الخضًض ًٖ اإلاؿغخُت وٖال٢تها باالظىاؽ الازغي ًهٟىن اإلاؿغخُت
ً
باجها جخمخ٘ بسانُت الخىاع زالٞا لٛحرها مً الاظىاؽ التي عبما ًاصي الخىاع ٞحها وْاث٠
ا٢ل اهمُت مً الخىاع في اإلاؿغخُت مما ظٗل جل ٪الاظىاؽ الخ٣ا حؿخٗحر الخىاع مً ظيـ
اإلاؿغخُت.ولٗل ومً اإلاا٦ض ان اهمُت الكٗغ في اإلاؿغخُت الُىهاهُت ال٣ضًمت بىنٟه مخٗت
في طاجه هى الظي ظٗل ٦الؾُ٩ي "ال٣غن الؿاب٘ ٖكغ اإلاُالصي ًدغنىن ٖلى اب٣اثه ٧اصاة
للخٗبحر ختى بٗض ان اؾخ٣ل  ًٞالخمشُل بظاجه ًٖ الٛىاء واإلاىؾُ٣ى"( )381وم٘ هظا لم
ج٨خ ٠ال٣هُضة باؾخلهام زانُت الخىاع ٣ٞض اؾخلهمذ ؤٚلب ج٣ىُاث اإلاؿغح ً
بضء مً
حٗضص ألانىاث،واٖخماص ؤؾلىب الخىاع في ه٣ل الهغإ وجُىعه بلى" ج٣ضًم السلُٟت اإلا٩اهُت
والؼماهُت وجدضًضها٦ .ما اؾخٗاهذ باإلاازغاث الساعظُت واإلاهاخبت٧ ،األنىاث والجى٢اث،
()382

وٚحرها مً ج٣ىُاث ألاصاء اإلاؿغحي"

وٍغي (الُىث) ان ٖلى الكٗغ ان"ًبرػ هٟؿه في

اإلاؿغح وٍغي ان آٖم اإلاؿغخُاث اهما هي مؿغخُاث قٗغٍت وهى ًسُئ مً ًًٓ ان
الضعاما والكٗغ امغان مسخلٟان"(.)383وٍغي الىا٢ض والا٧اصًمي الٗغاقي (مدمض نابغ ٖبُض)
بضعاؾت له بٗىىان اإلاٛامغة ال٣ههُت وؾغصهت الٟىىن بان الكاٖغ الاه٩لحزي الُىث في
) )380المصدر نفسه ،ص.58
) )381محمد مندور ،االدب وفنونه ،مصدر سابق ،ص.114
)(382محمد علً كندي ،الرمز والقناع فً الشعر العربً الحدٌث ،ط( ،1بٌروت:دارالكتاب الجدٌد،)2003 ،
ص.251
)(383د.أبو الحسن سالم ،مقدمة نظرٌة المسرح الشعري ،مصدر سابق ،ص.163
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(اٚىُت الخب) وهي ال٣هُضة التي ٦خبها ٢بل (الُباب) صقيذ هظه ال٣هُضة الٗضًض مً
اإلا٣ابؿاث والخضازالث ،هظه اإلا٣ابؿاث ق٩لذ خًىعا الٞخا ٦جؼء ًٖىي في ال٣هُضة
ومً ابغػ جل ٪الخضازالث ال٨خاب اإلا٣ضؽ وا٦ثر مً مؿغخُت لك٨ؿبحر و٢هو و٢هاثض
ازغي( )384وهظا ما محز الخىٓحراث الٛغبُت بسهىم الخضازالث الاظىاؾُت ٞلم ًإث ال٨الم
ً
جىٓحرا ٖلى مؿخىي اإلاٟهىم بل ان اصخاب الخىٓحراث ؾٗىا لخُبُ ٤طل ٪في ازاعهم
الاصبُت٦ ،ما ٗٞل (الُىث) في ٢هاثضه التي اؾخلهم ٞحها الخضازالث اإلاؿغخُت.
ان اؾخسضام الكٗغ بالضعاما ب٩ل الاخىا ٫زلُ ٤بخد٢ ٤ُ٣ضع ٦بحر مً الكٗىع باإلاخٗت
والاهضماط ما بحن ال ًٟالكٗغي واإلاؿغحي،بىنٟهما ٞىُحن ًخٗل٣ان بُبُٗت جل٣ي الجمهىع
الزاعهم،وٍد٣٣ان مخٗت الاجها ٫اإلاباقغ،هظا باالٖخماص ٖلى بضاًتهما ٦كٗغ ًل٣ى في
الؿاخاث الٗامت وال ًٟاإلاؿغحي بىنٟه ال ً٨خمل ختى ج٣ضًمه ٖلى زكبت اإلاؿغح٣ٞ.ض
اضخذ الُىم اعوٕ ال٣هاثض هي ما ٧اهذ جخمحز بُاب٘ صعامي ممؿغح ٣ٞض ناع الاَاع
ً
الخ٣لُضي لك٩ل ال٣هُضة واً٣اٖها بالُا باليؿبت ل٨شحر مً الكٗغاء ،مما اظبرهم للجىء الى
الاظىاء الضعامُت في الىو الكٗغي ،بط ّ
"جم نُاٚت ال٣هاثض الكٗغٍت بُغٍ٣ت ُممؿغخت،
وطل ٪مً زال ٫الخضازل ما بحن الكٗغ واإلاؿغح ،بط بن اإلاؿغح ًمخل ٪الى٨هت السانت في
قٗغٍخه التي ّ
جمحزه ًٖ باقي الٟىىن ألازغي"(ٟٞ )385ي ججاعب اإلاؿغح الكٗغي ً٩ىن
الخضازل ما بحن "الجىهغ اإلاؿغحي مً زال ٫ؤلازاعة التي ًهىٗها الخىاع ،و٦ظل ٪الخغ٦ت
ُ
وما ً٨خىٟها مً الؿغص والىن ،٠وبحن الجاهب الكٗغي والٛىاثُت التي ججظب الؿم٘ وجشحر
الىٟـ"( )386وهى ما ًدٟؼ الجيؿحن ٖلى الخباص ٫ومضي اؾخٟاصة ٧ل ظيـ مً الازغ،ب٣ضع
ما جخمخ٘ اإلاؿغخُت مً ٢ضعة جىانلُت ٖبر الخىاع والخغ٦ت الضًىامُت اإلابيُت ٖلى و ٤ٞاَاع
)ٌ(384نظر:محمد صابر عبٌد ،تداخل االنواع االدبٌة ،مجلد  ،2ط( ،1االردن:عالم الكتب الحدٌث،)2009 ،
ص.399
) )385علً عبد األمٌر عباس الخمٌس ،مصدر سابق ،ص.37
))386المصدر نفسه ،ص.38
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ً
ً
جهاٖضيٞ،ان للكٗغ اً٣اٖا وظغؾا ًسل ٤ظمالُت جغاُ٦بُت نىجا ولٛت لضي اإلاخل٣ى.
وبالخالي مىذ اإلاؿغح زانُت مهمت لبُ٣ت الاظىاؽ وعبما ا٦ثر مً اؾخٟاص مجها هى الكٗغ
ووٗجي هىا الضعامُت التي اهخ٣لذ نىب الكٗغ اط حٛضو "ألانىاث في صازل الىو الكٗغي
مٗخمضة ٖلى الدصسُو في البىاء وٖلى ق٩ل خىاعاث ما بحن الصسهُاث ،ؤو ٖلى هُإة
ً
مىهىلىط صازلي .وبظل ٪ج٩ىن الضعاما ٢ض وظضث لها م٩اها طا مؿاخت ؤصبُت ؤزغي زاعط
البِذ اإلاؿغحيٖ -لى اٖخباع ؤن اإلاؿغح هى الجيـ ألاصبي الخايً للضعاما٣ٞ -ض جخسظ
ً
ً
ؤظىاؾا ؤصبُت ؤزغي مً الخىاعاث ؤو اؾخٗما( ٫اإلاىهىلىط) مٗخمضا ٖلى الهغإ في
()387

اإلاؿغح"

ٞةطا ما جىاظضث الضعامُت في ًٞاء الىو الكٗغي ٞهي بالخالي حؿخُُ٘

الاعج٣اء بمؿخىي الىو وحكُ٨ل ًٞاء هصخي ٌٗخمض ٖلى جدىٍل الهىع البالُٚت لضعاما
صازل هظا الىو مما ًًٟي ظمالُت ازغي باالؾخٗاهت بىْاث ٠الهىع الكٗغٍت وجدىٍلها
ً
لضعامُت خُت صازل ًٞاء الىو .وهٓغا الوسخاب الضعاما لًٟاءاث الكٗغ زغط لىا الى٣ض
بال٣هُضة الضعامُت والتي جخمحز بخىاظض مخ٩لم زُالي "ًساَب مؿخمٗحن زُالُحن وخُض
ج٨كُٞ ٠ه شسهُت ما ًٖ َبُٗتها واإلاى ٠٢الضعامي الظي ًدىَها ٞهى ٖباعة ًٖ عؾم
ٚحر مباقغ لصسهُت ما او ازغ اصبي مغج٨ؼ ٖلى خاصزت واخضة ج٣ضمه شسهُت زُالُت او
خُ٣ُ٣ت في خضًض مً ظاهب واخض ًىظه لل٣اعت او لصسهُت ازغي او لجماٖت مً
ً
الىاؽ"( )388هظا يمً اَاع ال٣هُضة اإلا٣غوءة ولٗل الهىعة جخ٣اعب ٦شحرا في خالت ٢غاءة
ال٣هُضة الضعامُت ٖلى اإلاىهت ُٞدضر ان ً٩ىن اإلاخل٣ي بالكٗىع هٟؿه الظي ًمىذ الى
اإلامشل ٖلى السكبت بىن ٠ان هىا٢ ٥اعيء مىهت مخم ً٨مً ٢غاءة الىو الضعامي
وجمشله ألبغػ الهىع في هظا الىو.ولم ً٨خ ٠اإلاؿغح بسخب الضعاما بل جدى ٫الؾخٗاعة
ٖىانغ ازغي مً اإلاؿغخُت ومجها اإلاكهضًت اط ان ال٣هُضة اإلاكهضًت لم جٖ ٠٣ىض خضوص
) )387المصدر نفسه ،ص .40-39
)(388اسامة فرحات ،المونولوج بٌن الدراما والشعر( ،القاهرة:الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب،)1997 ،
ص.24
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اؾخٗاعة الخ٣ىُاث اإلاؿغخُت "الجؼثُت مً حٗضص شسهُاث وخىاع و٧ىعؽ وٚحر طل ٪مً
الاصواث اإلاؿغخُت واهما ججاوػث طل ٪الى اؾخٗاعة ال٣الب اإلاؿغحي ب٩ل ٖىانغه
وم٣ىماجه"( )389اي جخمازل ال٣هُضة هىا مً خُض الك٩ل والبىاء الهغمي للمؿغح ،وهى ما
ًجٗل الخضازل وقُج بحن الجيؿحن في هظه الخالت.وبهظا ً٩ىن الكٗغ ٢ض جم ً٨مً الؿحر
ظىبا الى ظىب م٘ الضعاما وجد ٤ُ٣الخىانل باإلٞاصة مً زهاثو بًٗها البٌٗ ول ً٨ما
ا٦دؿبخه "الضعاما مً ٖال٢تها بالكٗغ ٢ض عٞضها وػاصها عٗٞت ًٖ م٣ام الضعاما الىثرًت
ً
وظٗلها ا٦ثر زغ ًاء وؤٖم ٤حٗبحرا وابغٕ اصاة للخىانل ،والؾُما ما ؤياٞه مً لٛت مىٛمت
بةً٣إ ميؿ ٤ومىؾُ٣ي ًضزل الىٟـ وٍ٨ك ًٖ ٠زباًاها ختى ٧اهذ ا٦ثر مالثمت
للخٗبحر"(.)390
والن الكٗغ ظٗل الاصاء اإلاؿغحي ا٦ثر زغ ًاء ٞهظا الامغ ًىٗ٨ـ ٖلى الكٗغ الظي اؾخٟاص
مً الخىجغ الظي جدضزه الضعاما ٦ما ان الكٗغ ًسلو اإلاؿغخُت مً الاٞغاٍ بالىاُٗ٢ت ،ولم
ً٨خ ٠الكٗغاء بهظه الخ٣ىُاث ٣ٞض صزلذ ج٣ىُاث ظضًضة لًٟاءاث الكٗغ وهي ٢هُضة
اإلاىهىلىط الخضًشت والتي جخمازل جماما م٘ اإلاىهىلىط في اإلاؿغح ٞهظه ال٣هُضة ًمٖ ً٨ضها "
٢هُضة ومىهىلىط صعامي مٗا ٞاإلاىهىلىط بيُت ال٣هُضة والكاٖغ ٌٗبر ًٖ اخؿاؾاجه
ً
ومىاٟ٢ه وعئاه حٗبحرا ٚحر مباقغ مً زال٢ ٫ىإ اؾُىعي او صًجي او جاعٍخي او ؾىي طل٪
وال٣ىإ ج٣اهت اجسظها الكاٖغ لالبخٗاص ًٖ الٛىاثُت واإلاباقغة والظاجُت ُٞمىذ الكاٖغ
ً
ً
ً
٢هُضجه َابٗا ال شسهُا م٘ ان اإلاخ٩لم في هظا الجيـ نىث ال٣ىإ ونىث الكاٖغ مٗا
ًًمهما اإلاىهىلى ٙالضعامي ويمحر اإلاٟغص اإلاخ٩لم اها وٍخضازل في ال٣هُضة نىجان نىث
()391

الكاٖغ ونىث الصسهُت ناخبت ال٣ىإ"

والكاٖغ ٦ظل ٪اؾخٗاع الهغإ مً

اإلاؿغخُت لُ٩ىن اخض الاحجاع التي ًبجي زاللها ٢هُضجه صعامُا اط ًىٟش ٞحها مً عوح الخىجغ
) )389علً عشري زاٌد ،عن بناء القصٌدة العربٌة الحدٌثة( ،القاهرة:مكتبة االداب ،)2002 ،ص.206
)(390ضٌاء عباس خشن ،مصدر سابق ،ص.19
) )391د.خلٌل الموسى ،مصدر سابق ،ص.108
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والخغُ٦ت وَؿعى الى ججؿُض ابٗاص "عئٍخه في نىعة اشسام جخهاعٕ وجخداوع ومً زال٫
جهاعٖها ًىمى بىاء ال٣هُضة وجبرػ صعامُتها"(.)392وباليؿبت للىًَ الٗغبي ٞلم ً ً٨جىُْ٠
الكٗغ في اإلاؿغح بالهٗىبت التي جظ٦غ الهىا انال مجخم٘ قٗغ وصًىاهىا هى قٗغي،ولً٨
اإلاؿغخُاث الٗغبُت جمحزث بهُمىت الٗامل الكٗغي ٖلى الضعامُت ٞشمت ٖال٢اث جاؤمت بحن
الجيؿحن الهخاط هو مؿغحي ٌٛلب ٖلى مجمله الُاب٘ الٗاَٟي ول ً٨هظا الجيـ
اإلاؿغحي جااػه الٗىانغ الكٗغٍت والٗ٨ـ صخُذ ٣ٞض خٟلذ ال٣هُضة الٗغبُت الخضًشت
بمجمل ٖىانغ اإلاؿغخُت مً نغإ وخىاع وحٗضص شسىم ،اط ان اإلاخل٣ي للكٗغ الٗغبي
الخضًض ًخلمـ ٖىض الكٗغاء وظىص "مالمذ مؿغخُت في ههىنهم باؾدشماع م٩ىن او ا٦ثر
مً م٩ىهاث اإلاؿغح الامغ الظي ً٩ىن له ْل ختى في الىهىم ال٣ضًمت هٟؿها ما صامذ
()393

جمل ٪اخُاها نٟت الخىاعٍت وحسجُل مكاهض مؿغخُت بك٩ل او بازغ"

ًغي مدمض

جُمىع بان اخمض قىقي هى الظي وي٘ "٢ىاٖض الكٗغ اإلاؿغحي في الاصب الٗغبي وبظل٪
ً
ازبذ ٢ضعة الكٗغ الٗغبي ٖلى بىاء اإلاؿغخُت هٓما"( )394وٍغي نالح ٖبض الهبىع ان الكٗغ
هى " ناخب الخ ٤الىخُض في اإلاؿغح الظي بضؤ قٗغٍا وؾُٗىص ٦ظل)395( "٪و٢ض ٦خب ٖبض
الهبىع الٗضًض مً اإلاؿغخُاث الكٗغٍت وهى مً عواص اإلاؿغخُت الكٗغٍت الٗغبُت.زمت مً
ًغي ان مؿغخُاث نالح ٖبض الهبىع "قٗغ ان جىزُىا الكٗغ وصعاما اطا جُلٗىا الى ٢غاءة
مؿغخُت و٢هت وخىاع اطا قٛلىا بالخضر وجٟغٖاجه وخحن جخدض هظه الٗىانغ ظمُٗها لضي
اإلابضٕ واإلاخل٣ي جبضؤ جهًدىا الكٗغٍت اإلاؿغخُت الخُ٣ُ٣ت"( )396وهىا ٥الٗضًض مً قٗغاء
الٗغب ال٨باع ٧اهىا ٢ض اٞاصوا مً الٗىانغ اإلاؿغخُت في ههىنهم الكٗغٍت ٞان الكاٖغ
(امل صه٣ل) اٞاص مً ج٣ىُاث اإلاؿغح في ٢هُضجه (الخضاص ًلُ ٤بُ٣غ الىضي) مما ظٗل
)(392علً عشري زاٌد ،مصدر سابق ،ص.195-194
) )393محمود جودات ،مصدر سابق ،ص.306
) )394محمد تٌمور ،طالئع المسرح العربً( ،القاهرة :المطبعة النموذجٌة ،ب ت) ،ص.149
) )395صالح عبدالصبور ،حٌاتً فً الشعر( ،بٌروت:دار العودة ،)1969 ،ص.115
)(396د.جالل الخٌاط ،االصول الدرامٌة فً الشعر العربً( ،بغداد:دار الرشٌد للنشر ،)1982 ،ص.115
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خاجم اله٨غ ٌٗضه جىانا ما بحن الكٗغ واإلاؿغح خُض وْ ٠صه٣ل ج٣ىُت الجى٢ت اإلاؿغخُت
في ٢هُضجه الكٗغٍت ( )397وهىا ٥امحر الكٗغاء اخمض قىقي الظي ٌٗض مً ابغٕ مً زاى
في مجا ٫اإلاؿغخُت الكٗغٍت ،ولٗل ابغػ مؿغخُاجه مجىىن لُلى اط ان مجىىن لُلى ٢امذ
ٖلى زىاثُت اظىاؾُت جهًذ ٖلى الجم٘ بحن الكٗغي واإلاؿغحي وهظا "الجم٘ اصي الى
نُاٚت ظضًضة للىو الاصبي ًجهل مً قٗغٍت الكٗغ ومكهضًت اإلاؿغح خُض جًاٞغث
الهىع الكٗغٍت في اإلاؿغخُت"( )398قىقي ٧ان ًغٍض ان ًمىذ خُاة ظضًضة للكٗغ مً زال٫
اصزاله في ظيـ اصبي ازغ هى اإلاؿغح ٦ما ٧ان هىا ٥زمت نغإ اظىاسخي بحن الكٗغ
واإلاؿغح وبحن الكٗغ والىثر في مؿغخُت مجىىن لُلى ( )399وٍالخٔ في مؿغخُت مجىىن لُلى
هىا ٥زمت ٖال٢اث مً " الخٗاٌل الاظىاسخي بحن زهاثو الىهىم ان الىو اإلاؿغحي طو
ً
الُاب٘ الٟغظىي ً٣ا ٫قٗغا ووظىص الاقاعاث الغ٦دُت التي ج٣ا ٫في ق٩ل ؾغصي ٖاصي
ًدمل َاب٘ الازباع ووُْٟخه عؾم مالمذ الصسهُاث لُىا٦ب ال٣اعت الىو اإلاؿغحي او
ًخهىع خغ٦ت الصسهُاث ٖلى الغ٦ذ"(ٟٞ )400ي مؿغخُت (مجىىن لُلى) ًخٗاٌل الىو
اإلاؿغحي م٘ الكٗغي والؿغصي وهى ما صٖا امىت بىؾُٗضي للدؿائُُٟ٦ ًٖ ٫ت حٗاٌل هظه
الاظىاؽ في هو هى باألؾاؽ مؿغخُت؟.
ً
وٍغي الا٧اصًمي الٗغاقي مجُض الجبىعي بان اإلاؿغخُت ٢ض اؾخٗاعث ٖبر الخاعٍش ٦شحرا
مً "الاؾخسضاماث الكٗغٍت ووْٟتها في بيُتها مشل طل ٪بيُت اإلاؿغخُت صازل اإلاؿغخُت
ٞهي حكبه الى خض ما بيُت الخًمحن في الكٗغ(٦ )...ظلٞ ٪ان بيُت الخجاوع في اإلاؿغخُت
اإلاؿماة اإلاؿغخُت اإلالخمُت هي حكبه بيُت اإلا٣اَ٘ الكٗغٍت طاث ال٣ىافي او ألاوػان اإلاخٗضصة
)ٌ(397نظر:حاتم الصكر ،مراٌا نرسٌس ،مصدر سابق ،ص.242
) )398امنة بوسعٌدي ،مجنون لٌلى:عالقة الشعر بالمسرح ،ط( ،1تونس:دار نقوش عربٌة،)2011 ،
ص.71
)ٌ )399نظر:المصدر نفسه ،ص.151
) )400المصدر نفسه ،ص.154-153
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"( )401وٍهل الجبىعي الى هدُجت مهمت مٟاصها بان "الخب٨ت في اإلاؿغخُت ج٣ابل الىٓم في
الكٗغ ٞالىٓم في الكٗغ وؿُج لٗال٢اث صاللُت مًمىهُت وق٩لُت مخضازلت ومخًامىت
والخب٨ت في اإلاؿغخُت هي وؿُج وؾب ٪لٗال٢اث صاللُت ٨ٞغٍت ومٗىىٍت جخٗل ٤بالك٩ل
واإلاًمىن-ج٩ىن مخضازلت ومخًامىت ُٞما بُجها و٧ل مً الىٓم والخب٨ت ًًمان ٖىانغ
ٞىُت مدكابهت مشل الاً٣إ والهىعة والخغ٦ت والُا٢ت"(.)402
وزمت مً محز بحن ال٣هاثض الُىٍلت وال٣هحرة اط ًغي الض٦خىع (مدؿً اَُمل) بان
ال٣هاثض الُىٍلت ْلذ "ٚىاثُت الجها لم جٟاع ١الظاجُت ولم حؿخلهم مً الُ٣م الضعامُت
قِئا طا ُ٢مت ٣٦هُضحي الؿُاب –الاؾلخت والاَٟا-٫وبىعؾُٗض-وال٣هاثض اإلابيُت بىاء
َىٍال بدُض جٓهغ ٞحها الاٞاصة مً اإلاىجؼ اإلاؿغحي ٣٦هُضحي البُاحي – مىث اإلاخىبئ –
وٍىؾ ٠الهاج– ٜاٖتراٞاث مال ٪بً الغٍب -وٞحها ًخجلى مالمذ بىاء صعامي ٌٗخمض جخاب٘
()403

اإلاكاهض واللىخاث وجهاٖض الخضر وهمىه وحٗضص الانىاث واإلاىا ٠٢وجهاعٖها"

ٖلى

الغٚم مً ان ٢هاثض ٖبض الغػاٖ ١بض الىاخض والؿُاب ومى ٤ٞمدمض ومدمض ٖلي
السٟاجي ا٦ثر ٢غبا الى "اإلاؿغح او باالم٩ان اٖضاصها مؿغخُا لخىٞغ ٖىانغ اإلاؿغخُت
()404

ٞحها"

ومجها الخب٨ت٦ ،ما ان هىا ٥الٗضًض مً الىهىم الكٗغٍت التي جٟ٣ؼ لجيـ

اإلاؿغح وجصخب مٗها ج٣ىُاث مؿغخُت ٦ما في ٢هُضة البُاحي (ًٖ وياح الُمً والخب
واإلاىث) ٞال٣هُضة ٞحها جىام م٘ ههىم ٖضة مجها مؿغخُتي ُُٖل وهاملذ.وهظا
الخىام اإلاؿخلهم مً الىهىم اإلاؿغحي ًضازل ما بحن الٟىحن ٖلى مؿخىي اؾخٗاعة

) )401د.مجٌد حمٌد الجبوري ،البنٌة الداخلٌة للمسرحٌة:دراسات فً الحبكة المسرحٌة عربٌا وعالمٌا ،ط،1
(بٌروت :منشورات ضفاف ،)2013 ،ص.47
) (402المصدر نفسه ،ص.47
)(403سهام جبار هاشم ،مصدر سابق ،ص.288-287
) )404باسم االعسم ،مصدر سابق ،ص.129
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ج٣ىُاث بٌٗ.وٍالخٔ مً ٧ل هظه الخضازالث ان زمت جىاػن هاعمىوي بُجهما اي الكٗغ
واإلاؿغح.
تداخل االصطورة باملضزحية:
ان الاؾاَحر خُىما ٧اهذ الًٟاء الظي لجإ له الاوؿان لخٟؿحر مٗجى وظىصه ومٗجى
الٗال٢اث التي جتراءي له في اؾباب الىظىص والا ٤ٞال٩ىويٞ ،هظا ٌٗجي اجها ناعث حك٩ل
ً
وظىصا هابًا ومٟهلُا في جاعٍش البكغٍت التي ابخضؤث بخٟؿحر مٟاهُم الخُاة مً زاللها
ً
ً
ًٞاء عوخُا عخبا ،والن اإلاؿغح ٧ان مً اهم اللٛاث الخٗبحرًت الظي اؾخلهم بىاثه
بىنٟها
ً
مً الاؾاَحر واإلاالخم ٩ٞان البض للمؿغح ان ًلخجئ الى الاؾاَحر ال٣ضًمت ،بضءا مً بضاًت
ً
ا٦دكا ٝاإلاؿغح وختى ًىمىا هظا لظا ٞان الاؾاَحر حك٩ل خًىعا الٞخا في اإلاجا ٫اإلاؿغحي
ً
هٓغا إلاا جمل ٪مً مدمىالث ٨ٞغٍت وصاللُت،هظا الٗال٢ت مً الخىاشر جاجذ مً ان اإلاؿغح
"ولـض م٘ مىلض ألاؾُىعة ،ولم ً ً٨مىٟهال ٖجها بهما ظؼءا ال ًخجؼؤ مجها" ( )405اط ان اعؾُى
صعؽ مىيىٖت الاؾُىعة ٦مغظ٘ ٌؿخ٣ي مىه ال٨خاب ههىنهم وٍىْٟىه في ههىنهم،
وهظا ما ٖمله ال٨خاب في الُىهان ال٣ضًمت ول ً٨م٘ اهخساب ما ًىاؾب َغوخاتهم ال٨ٟغٍت
آهظا٣ٞ ٥ض ٖمضوا للخالٖب بالخىُْ ٠الاؾُىعي وج٣ضًم اإلاًمىن الظي ًالثم ما ً٨خبىه
في ههىنهم اإلاؿغخُت ،وٖلى الغٚم مً ان خغ٦ت الاصب ٢ض مغث بخٛحراث ٖبر الٗهىع الا
ان الاؾُىعة لم جسخ ٠مً جل" ٪الاصاب ختى الُىم ٦مهضع للمىيىٖاث اإلاؿغخُت وان
لم حٗض اإلاهضع الىخُض وطل ٪إلاا جمخاػ به الخجغبت الاؾُىعٍت مً مغوهت ؾمدذ بخُىَٗها
لل٨شحر مً مظاهب ال ًٟوالاصاب التي حٗا٢ب ْهىعها ٖبر الٗهغ الخضًض"( )406و٧ان اواثل
مً اؾخسضم الاؾاَحر في اإلاؿغح هم زالسي التراظُضًا الُىهاوي الُٗٓم اسسُلىؽ

) )405د.احمد شمس الدٌن الحجاجً ،األسطورة فً المسرح المصري المعاصر ( ،1970-1933القاهرة:
دار الثقافة للطباعة والنشر ،)1975 ،ص.4
)(406د.محمد مندور ،االدب وفنونه ،مصدر سابق ،ص.77
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وؾىٞى٧لـ وٍىعبُضؽ ،اط ان ٧ل مؿغخُاث اٌسسلىؽ "ما ٖضا الٟغؽ اؾخ٣ذ
مىيىٖاتها مً الاؾُىعة"

()407

ومً ؤقهغ هظه ألاؾاَحر التي وْٟذ في اإلاؿغح ؤؾُىعة

(آ ٫ؤجغٍىؽ) التي بؾخلهم مجها بسسُلىؽ زالزِخه اإلاٗغوٞه (ألاوعؾدُا) ٦،ما بؾخلهمها
َ
ؾى٩ٞلِـ في مؿغخُت (اوصًب مل٩ا) وههىم ازغي.اط ان الكاٖغ اإلاؿغحي لجا لالؾاَحر
ً
هٓغا لكمىلُتها ووؾٗها ٗ٦الم عخب ًًم الٗضًض مً الٗىالم الخسُلُت وال٣ههُت في ان
واخض مما ًدُذ مؿاخاث لالصًب الوكاء هو مؿغحي زال ١مم ً٨اؾ٣اَه ٖلى ػمً ٦خابت
الىو اإلاؿغحي ٞان مؿغخُت ؾىٞى٧لـ السالضة ( اوصًب مل٩ا) التي اؾخلهمها مالٟها مً
اؾُىعة اوصًب الكهحرة ٢ض اقبٗذ بالخإوٍالث ٖلى مغ الاػمان ،و٦ظل ٪مؿغخُت
(اهخجىهت) ،ومؿغخُاث ًىعبُضٌـ (هغ٢ل اإلاجىىن) و(مُضًا) و(الُغوصاًاث) و(ال٨ترا)
وٚحرها٧،لها طاث ؾماث اؾُىعٍت وْٟذ واصزلذ للمؿغح مؿخُٟضة مً الاعر الاؾُىعي
ً
ً
الُىهاوي ٞاالؾاَحر ٧اهذ "ٖاإلاا ٚىُا ػازغا بصسىنه ومىاٟ٢ه ومُٗىا ال ًىًب مً اإلااصة
ً
السام التي ًخُلبها لبىاء مىيىٖه "( )408ان الترار الاؾُىعي الُىهاوي ٧ان مغجبُا بالضًً
ً ً
ًمشل ظؼءا مهما مً ز٣اٞت الٟغص الُىهاوي لظل ٪ا٢ضم ٦خاب اإلاؿغح ٖلى ج٣ضًم هظا الترار
ٖلى و ٤ٞعئٍتهم السانت ألن اإلاؿغح ؤلاٚغٍ٣ي اعجبِ مىظ "وكإجه بالضًً ؤو الُٗ٣ضة٧،ان
ً
لؼاما ؤن جغجبِ مىيىٖاث التراظُضًا بالُٗ٣ضة ؤلاٚغٍُ٣ت ممشلت في الترار ألاؾُىعي ،طل٪
()409

ؤن ألاؾاَحر ٧اهذ لضي ؤلاٚغٍ ٤بمشابت ال٨خاب اإلا٣ضؽ باليؿبت لؤلصًان الؿماوٍت"

وهظا ما ظٗل الكاٖغ اإلاؿغحي ًإزظ صوع اإلاهلر واإلاٗلم خؿب مٟهىم الٟالؾٟت
الاٚغٍ.٤م٘ هظا ٣ٞض ٧ان الكٗغاء آهظا ٥والظًً ٦خبىا التراظُضًا مخسظًً مً الاؾُىعة
مىيىٖا لهم ٧اهىا "ال ًدىاولىن ألاؾاَحر إلاجغص ٖغيها وبٗثها مً ظضًض ،بل ٧اهىا ًخسظون

) )407فاٌز ترحٌنً ،مصدر سابق ،ص.74
))408محمد حمدى إبراهٌم:نظرٌة الدراما األغرٌقٌة ،ط( ،1القاهرة:الشركة المصرٌة العالمٌة للنشر،
 ،)1994ص.41
) )409المصدر نفسه ،ص .39
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ً
مجها بَاعا ظمالُا لغبِ مًامحن خ٩اًاتهم بالىا )410("٘٢وٍغي الىا٢ض الٗغاقي الض٦خىع (ُٖ٣ل
مهضي) بان "الغوٖت والؿمى والجال ٫الظي اجهٟذ به اإلاإؾاة الُىهاهُت حٗؼي الى
مىيىٖاتها اإلا٣خبؿت مً الاؾاَحر"

()411

وهظا ما ًٟؿغ اوؿاهُت وٖم ٤جل ٪الاٖما٫

ال٨الؾُُ٨ت الُىهاهُت التي بضؤث بٗم ٤صًجي واوؿاوي وونلذ زالضة الى ٖهىعها اإلاخ٣ضمت
ً
بًٟل الُاب٘ اإلاىيىٖاحي لخل ٪الاؾاَحر التي ايٟذ ٖامال مً الاوؿاهُت ٖلى اإلاؿغخُاث
وؾِ ًٞاء الخإوٍل اإلاخاح الظي جمىده جل ٪الاؾاَحر وفي اػمان ٖغيها اإلاسخلٟت.وٍمً٨
الخ٣اٍ الاؾُىعة باإلاؿغح الخضًض بك٩ل واضر في ٦خاباث ؾاعجغ في مؿغخُت (الظباب)
وؤؾُىعة ؤوعُٞىؽ في هخاط (ظان ٧ى٦خى) وؤؾُىعة ؾحزً ٠لضي (ؤلبحر ٧امى) وألاوصٌؿت
الجضًضة في ٦خاباث (٧اػاهؼا٧ي) وؤوصًب ٖىض (ؤهضعٍه ظُض) اط قٗغ ٦خاب اإلاؿغح بىىؾخالجُا
لالؾُىعة في خايغها الظي ًدخاط الؾخسضام عمىػ الاؾُىعة وجإوٍالتها ولِـ لخُُٗم
الىهىم وخؿب وهى ما ً٣ىى الغئٍت اإلاداًشت للىو التي اج٨إث ٖلحها البيُىٍت بٟٗل
حٗضص مكاعب الىو الاظىاؾُت وختى الؼماهُت بٟٗل ازخال ٝاإلاؿخىٍاث الؼماهُت لالؾاَحر
ًٖ الغواًاث والؿحر وٚحرها وهى ما ظٗل جل ٪الىهىم مخجاؾغة.والج٣خهغ ألاؾُىعة ٖلى
الك٩ل الٟلؿٟي ؤو اإلاؿغحي بل صزلذ هٓغٍاث ٞغوٍض الىٟؿُت ٧ل مً ٖ٣ضة اوصًب
ُ
ههِب مً اصزا ٫الاؾُىعة يمً ًٞاء الىو اإلاؿغحي ،وابغػ هاالء
وال٨ترا.و٧ان للٗغب
ال٨خاب هى اإلاهغي (جى ٤ُٞالخُ٨م) الظي ٧ان في اخضي مؿغخُاجه وهي (بجمالُىن) لم
ً٨خ ٠باؾُىعة واخضة بل ؾعى ان ًسلِ زالر اؾاَحر هي بجمالُىن وظاالجُا وهغؾِـ
وهي زالر اؾاَحر اٚغٍُ٣ت مىٟهلت ًٖ بًٗها ظمٗها الخُ٨م في اَاع مؿغحي واخض

()412

واًًا مؿغخُت (اإلال ٪اوصًب) لٗلي اخمض با٦شحر ومؿغخُت (ٖىصة الٛاثب) لؿمحر ؾغخان

)(410احمد شمس الدٌن الحجاجً ،مصدر سابق ،ص.27
)(411عقٌل المهدي ،السؤال الجمالً ،ط( ،1بغداد:سلسلة عشتار الثقافٌة ،)2007 ،ص.55
)ٌ(412نظر:احمد عثمان ،المصادر الكالسٌكٌة لمسرح توفٌق الحكٌم( ،القاهرة:الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب،
 ،)1987ص ،ص.14
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والتي خا٧ى بها اإلاالٟان اؾُىعة اوصًب ومؿغخُت اوصًب مإؾاة الٗهغ لىلُض ازالصخي
وٚحرها .وبالغٚم مً طلٞ ٪ان هىا ٥عؤي ُٞه جُغ ٝواهخ٣ام مً ال٩اجب الٗغب مٟاصه اهه
مً ألاؾباب التي صٗٞذ ال٨خاب الٗغب بلى "الخٗامل م٘ اإلاُشىلىظُا ؤلاٚغٍُ٣ت ؤ٦ثر مً
ٚحرها ،الغٚبت في جىاو ٫ؤؾاَحر جىاولها ٦باع التراظُضًحن ؤلاٚغٍ ،٤و٦ظل٦ ٪باع اإلاؿغخُحن
ً
ً
ً
الٛغبُحن ،وبٖاصة نُاٚتها وجٟؿحرها جٟؿحرا ظضًضا والخهغٞ ٝحها ؤخُاها بلى خض بُٗض ٧ل
ً
هظا عٚبت في بزباث الظاث ومًاهاة آلازغ"( )413وال اخؿب ان اخضا مً ال٨خاب ٧اهذ في
هىاًاه ما طهب الُه ناخب الغؤي٩ٞ،ل ال٨خاب وْٟىا الاؾاَحر بغئٍت جسضم مىيىٕ الىو
في ػمً ٦خابخه ومداولت الترمحز إلاٟاهُم ٖهغ ٦خابت الىو بخل ٪الاؾاَحر ،بىن ٠الاؾاَحر
خمالت جإوٍالث ٖضة وٗم عبما اؾخسضم ٦خاب اإلاؿغح الٗغبي الاؾُىعة في بٌٗ الاخُان
للهغوب مً اإلا٣و الؿُاسخي واؾخسضام الغمىػ الاؾُىعٍت للخلمُذ إلاىيىٖاث ؾُاؾُت
واظخماُٖت ال ًم ً٨لل٩اجب الاٞهاح ٖجها الؾباب ؾُاؾُت او الؾباب ظمالُت ٧ىجها عبما
جىٗ٢ه في اإلاباقغة الٟجت٦.ما ان الاؾُىعة التي مؤلث الؿاخاث للخٗبحر ًٖ الغوخُت
الُ٣ىؾُت الًمان الٟغص ٢ضًما هى ما ؾبب بالخدضًض ال٦دكا ٝووكىء اإلاؿغح في الٗهغ
الُىهاوي وهظا ما ًضلل الٗال٢ت الىزُ٣ت بحن الجيؿحن .وبالخالي ان جىُْ ٠الاؾُىعة ًدمل
ً
ابٗاصا ازغي جخمشل بالٗىصة لجظوع اإلااضخي ومدا٧اجه ٖلى و ٤ٞالاَغ الجمالُت اإلاٗانغة ٦ما
ان لجىء ال٨خاب لالؾُىعة ٌٗىص بؿبب اجها زغٍت باإلًداءاث الٟلؿُٟت والاوؿاهُت
والىظىصًت الن الُ٣م التي ٞحها زاعظت ًٖ اَاع الؼمً وممخضة لًٟاء اوؾ٘ صاللت ومٗجى،
ٞاالؾُىعة جخمخ٘ بالخُىٍت الامغ الظي ظٗل ٦خاب الضعاما ًلخجئىن لها لىدذ اق٩الهم
الضعامُت وجىُْٟها في ٦خاباتهم ومداولت مؼط مًامُجها با٩ٞاعهم وعئاهم للخٗبحر ًٖ ً٢اًا
مجخمٗهم وٖهغهم بُغٍ٣ت جٟؿغ الاؾُىعة وجغبِ ما بحن اإلااضخي والخايغ.

)ٌ )413ونس ،لولٌدي" ،المٌثولوجٌا اإلغرٌقٌة فً المسرح العربً المعاصر" ،مجلة الثقافة المسرحٌة،
(القاهرة) ،عدد ( )130لسنة  ،1999ص.61
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تداخل امللحمة باملضزحية :
ومشلما جخضازل الاؾُىعة والكٗغ م٘ اإلاؿغخُت ٞاالمغ ًدهل باليؿبت لجيـ
اإلالخمت،اخضي ا٢ضم اظىاؽ الاصب التي ٖغٞها الاوؿان ،والتي حٗض مً الاظىاؽ الهال٨ت في
ٖهغها الخالي بمٟهىمها ال٨الؾُ٩ي بٗض ان جىلض مجها ظيـ الغواًت ،ولٗل هظا الغؤي ٌكابه
ما طهب الُه اعؾُى الظي ً٣ى ٫ؤن "٧ل ملخمت ًم ً٨ؤن جازظ مجها ٖضة جغاظُضًاث"
ً ً
ٗٞال هٓغا لكمى٫
()414اي مم ً٨الاٞاصة مجها بمؿغخُاث جغاظُضًت ٖضًضة وهى ما خهل
اإلالخمت ٖلى الٗضًض مً ٖىانغ الدكىٍ ٤والؿغص والتي ًم ً٨للمؿغح اؾخٛاللها في بىاء
هو مؿغحي مخ٩امل ،و٢ض وْٟذ الٗضًض مً اإلاالخم في الىهىم اإلاؿغخُت ؾىاء في
الٗهغ الاٚغٍ٣ي او الٗهىع التي ظاءث بٗضه.والن اإلالخمت حكخمل ٖلى ٖال٢اث ونغاٖاث
وشسىم ٖضة ٞمً الُبُعي ؤن ج٩ىن اإلالخمت " قبحهت بالضعاما بإن ً٩ىن لها ٖغى
وحكاب ٪وٖ٣ضة وخل"( )415اط ًمٖ ً٨ض اإلاالخم مً ؤبغػ الاظىاؽ التي يمذ "مٓاهغ
َ َ
صعامُت الؾُما ملخمت ٧ل٩امل الؿىمغٍت،وهي واخضة مً ؤ٢ضم اإلاالخم في ألاصب
ً
الٗالمي،التي جم هٓمها في بالص مابحن الجهغًٍ وحٗض ؤ٦ثر الىهىم ا٦خماال ُٖثر ٖلحها في م٨خبت
اإلال ٪ألاقىعي (آقىع باهِبا )٫واقتهغث في بالص الكغ ١ال٣ضًم وٖلى مغ الٗهىع امخاػث
الخًاعة في بالص مابحن الجهغًٍ والخًاعة الٗغبُت بٗلىمها وآصابها مً زال ٫اإلاالخم
الكٗغٍت .وٍالخٔ ؤن الخًاعة الٗغبُت ؤلاؾالمُت ٢ض "قهضث ّببان السالٞاث ؤلاؾالمُت
ً
اإلاخٗا٢بت هىٖا مً ؤهىإ الخمؿغح مً زال ٫ألاق٩ا ٫اإلاؿغخُت مجها ما ؤخخىي ٖلى مٓاهغ
صعامُت وؤزغي ٖلى مٓاهغ جمشُلُت ججؿُضًت"( )416و٢ض ٖغ ٝجاعٍش ؤلاوؿان ٖلى مغ الٗهىع
الٗضًض مً اإلاالخم التي ؤلهمذ الاصباء بهىعة ٖامت و٦خاب الضعاما الُىهان والغومان ٖلى
وظه الخدضًض إلاا في جل ٪اإلاالخم مً مٓاهغ صعامُت "نالخت لىىاة مؿغح هاضج مبجي ٖلى
) )414ارسطو طالٌس ،فن الشعرمصدر سابق ،ص .148
)(415ك .فانسان ،مصدر سابق ،ص.29
)(416هٌثم حمزة سلمان الحمدانً ،مصدر سابق ،ص.10
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ؤؾـ ٞىُت صخُدت ٣ٞض اخخىث اإلاالخم ٖلى ؤبغػ الٗىانغ التي ٢امذ ٖلحها الضعاما وهى
ٖىهغ الهغإ ًٞال ًٖ ال٣هت وألاخضار والصسهُاث والخىاع وال٨ٟغة "

()417

وٍغي

الا٧اصًمي الٗغاقي الغاخل (ٖلي ظىاص الُاهغ) ان بغٍسذ ٖاعى اعؾُى في مؿغخه اإلالخمي
َ
"مؿخٗحرا لهظا اإلاؿغح الجضًض نٟاث مً اإلالخمت وٍإحي في م٣ضمت هظه الهٟاث
مىيىُٖت الاؾلىب والؿغص ال٣هصخي وَغص اإلاىهج ال٣ضًم في احهام اإلاكاهضًً واخخىائهم
وججغٍضهم مً ٢ىاهم الخدلُلُت الى٣ضًت َغصا ًضٕ اإلاكاهض واُٖا ها٢ض في خالت
الخٛغٍب"

()418

اط ًإحي الاؾخسضام البرًستي في الؿغص اإلالخمي ٖلى ق٩ل بىاء ً٩ىن ُٞه

ً
اإلاخل٣ي مخظ٦غا ٖلى الضوام ان ما ً٣ضم هي ٢هو مؿخٗاعة جمشل امامه٦ .ما ان ال٩اجب
ً
ً
الؿىعي ولُض ٞايل ٧ان ٢ض "نا ٙملخمت ظلجامل خضزا مؿغخُا ظُض الؿب ٪عقُ٤
الاؾلىب لضعظت حكٗغ ٥بان ظلجامل في الانل مؿغخُت ولِؿذ ٢هت حٗخمض الؿغص
اإلالخمي او ال٣هصخي"

()419

تداخل الزواية باملضزحية :
ً
ان ظيـ اإلاؿغخُت ؾب ٤ظيـ الغواًت ب٣غون ٖضةٞ ،الغواًت حٗض ظيؿا خضًشا
بالُ٣اؽ م٘ اإلاؿغخُت اإلامخضة ظظوعها في الاصب الاٚغٍ٣ي ،ول ً٨هظا لم ًمى٘ خهى٫
الخضازل الاظىاسخي بحن هظًً الجيؿحنٞ ،ال٩اجب اإلاؿغحي في اعقاصاجه اإلاؿغخُت ًاصي مشل
ما ًاصًه الغواجي في الغواًت ،واًًا جدكابه ًُ٢ت ٞهى ٫الغواًت م٘ ٞهى ٫اإلاؿغخُت مً
ً
خُض الخ٣ؿُماثٞ .اإلاؿغخُت حُٗض بىاء الاخضار في مبجى خ٩اجي اط ان هىاً ٥
ظؼء مهما مً
الاخضار ً٢ ٘٣بل ان جبضا اإلاؿغخُت ٌكاع له في ؾُا ١اإلاؿغخُت الاعقاصاث في الخىاع
اإلاؿغحي حٗاص ٫ما ًُلٖ ٤لُه الىُْٟت زاعط الؿغصًت وهى الىن ٠في الؿغصًاث الغواثُت

)(417المصدر نفسه ،ص.15
) )418علً جواد الطاهر ،مقدمة فً النقد االدبً ،مصدر سابق ،ص .210-209
) )419فاٌز ترحٌنً ،مصدر سابق ،ص.35-34
تداخل االجناس االدبية واثرها الجمالي في النص المسرحي العربي


032

وهى ما ًجٗل بٌٗ السهاثو للجيؿحن حكتر ٥وجخضازل في اَاع الىهُت الجامٗت ،وم٘
بضاًت ال٣غن الٗكغًٍ ْهغث ٦خاباث جىلي الاعقاصاث اإلاؿغخُت اهمُت ٦بحرة زال٦ ٫خابت
الىو اإلاؿغحي خُض حٛحرث الىٓغة الى" الاعقاصاث الازغاظُت في اإلاؿغح الخضًض ٞبرػ
اججاه يمً ال٨خابت اإلاؿغخُت اججه هدى الا٦شاع مً الخٟانُل في هظه الاعقاصاث ختى
ناعث حٗاص ٫الىن ٠في الىو الغواجي ولضعظت ناع ًبضو مٗها ان الخضوص بضؤث جمخى بحن
الاظىاؽ الاصبُت وهظا ما ًبضو في بٌٗ الىهىم التي حك٩ل الاعقاصاث الازغاظُت الجؼء
()420

الا٦بر مً الىو ٦ما في مؿغخُت جهاًت اللٗبت لـ بُ٨ذ"

و٦ما هى قاج٘ في اٚلب

مؿغخُاث الاًغلىضي بغهاعص قى والظي جهل اعقاصاجه الؿغصًت في بٌٗ اإلاؿغخُاث الى
نٟدت ٧املت او نٟدخحن.ول٣ض قإ في اوازغ ال٣غن اإلااضخي وبضاًت ال٣غن الخالي صزى٫
"الٗىانغ الضعامُت في الغواًت بٗضما ا٦ض (هجري ظُمـ) ٖلى يغوعة مؿغخت الىاٞ ٘٢حها
و٢ض عؤي ان هظه الُغٍ٣ت هي يغوعة ظمالُت في الضعظت الاولى ٞان حِٗل الخضر ٧اهه
ًجغي امام ٪اظمل مً ان حؿم٘ به بٗض اهتهاءه"

()421

وهظه الخ٣ىُت ج٣ىم ٖلى ج٣ضًم

الاخضار وحكغ ٥ال٣اعت لخٓت بلخٓت بخ٣صخي جل ٪الاخضار مما ًدضر طاث الخٟاٖل في
ً
ٖملُت جل٣ي الىو اإلاؿغحي اإلا٣ضم ٖغيا .ومىظ هجري ظُمـ صزلذ الضعاما الى الجيـ
الغواجي بك٩ل واز ٤وخاؾم "بىنٟه م٩ىها ظمالُا مهُمىا وبظلْ ٪هغ هدُجت جٟاٖل
الجيـ الغواجي والضعامي هىٕ عواجي ظضًض وؿخُُ٘ ان وؿمُه بالىىٕ الضعامي او الغواًت
الضعامُت"( )422التي حكخمل ٖلى خمىالث صعامُت ٖلى امخضاص ؾغصًاتها٦ ،ما جدخىي الُاث
الهغإ اإلاؿغحي طاتها بحن الصسىم الىضًت للغواًت.و٢ض جم ً٨هجري ظُمـ ٦ما ًغي
الىا٢ض (بحرسخي لىبى )٥مً ان ًجٗل ال٣هت ج٣ضم هٟؿها بىٟؿها مً زال ٫ج٣ىُت الٗغى

) )420ماري الٌاس وحنان القصاب ،المعجم المسرحً (،بٌروت:مكتبة لبنان ناشرون ،)2006 ،ص.25
)(421د.باسم صالح حمٌد ،الرواٌة الدرامٌة  :دراسة فً تجلٌات الرواٌة العربٌة الحدٌثة ،ط( ،1بغداد  :دار
الشؤون الثقافٌة ،)2012 ،ص.5
)(422المصدر نفسه ،ص.6
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او مؿغخت الخضر وهظا ما م ً٨عئٍت لىبى ٥وٚحره بال٩ىن ماصة للغواًاث الٟغوؿُت مىظ
الؿخِىاث و٢اص الخغ٦ت مجمىٖت ه٣اص هٓغوا للغواًت بهىعة مٛاًغة ومجهم جىصوعوٝ
و٦غؾدُُٟا وجتر٦ؼ الغئي الؿاب٣ت الى "مؿغخت الٗمل الغواجي" ( )423والضٖىة لخُٛحر الهُٜ
الؿغصًت الؿاثضة آهظا ٥ال٣اثمت ٖلى مٟهىم الؿاعص الٗلُم .وظيـ الغواًت بهظا الامغ جمحز
باؾخلهامه محزة صعامُت مهمت وهي الٗغى اي عؾم الاخضار وازخٟاء الغاوي زل ٠جل٪
ً
الاخضار التي حؿحرها الصسهُاث ٦ما في اإلاؿغخُت جماما٦ ،ما ان ْهىع مهُلر الغواًت
الضعامُت ٖلى ًض (اصوًٍ مىٍغ) ظٗل هظا الك٩ل ًاصي "مٗجى الخضازل بحن اإلاؿغح والغواًت
–مؿغخت الغواًت-وهى ق٩ل وزُ ٤الهلت في بىائها ب٣ؿم ٦بحر مً الاصب الضعامي ؾىاء
التراظُضًا او ال٩ىمُضًا"( )424وٍا٦ض (اصوًٍ مىٍغ) ٖلى "مؿغخت الغواًت بىن ٠الغاوي هى
اإلااصي الضعامي واإلااصة الغواثُت هي الٗمل الضعامي وال٣اعت هى الجمهىع ومسُلت ال٣اعت هي
مؿغح الغواًت"

()425

اي ظٗل زمت ج٣ابلُت ما بحن زالىر اإلاؿغح (اإلااصة اإلاؿغخُت-اإلامشل-

الجمهىع) وما بحن زالىر الغواًت ٦جيـ ؾغصي م٣غوء (اإلااصة الضعامُت-الغاوي-مسُلت
اإلاخل٣ي) و٢ض جُىع مٟهىم صزى ٫الضعاما في الغواًت الى انُالح اإلاؿغواًت ٣ٞض ْهغث
اإلاؿغواًت في الٛغب في جهاًت ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ ٖىض هاعصي وٞلىبحر زم ظىَـ في ال٣غن
الٗكغًٍ وان ٧اهذ لها مالمذ ٖىض الاصباء ٢بلهم في ال٣غن الشامً ٖكغ و٧ان ْهىعها بؿبب
ٖضم اؾخ٣غاع الخ٣الُض الغواثُت وْهىع الىٓغٍاث التي جىاصي بًغوعة اهٟخاح الىو الاصبي
وع ٌٞال٣ىالب اإلادضصة ( )426اط خهل جدُُم للتراُ٦ب الاظىاؾُت واهضماط ًٖىي في
))423عبد الحكٌم سلٌمان المالكً ،استنطاق النص الروائً:من السردٌات والسٌمائٌات الى علم االجناس
االدبٌة ،ط( ،1الشارقة:دار الثقافة واالعالم ،)2008 ،ص.27
) )424خلود ابراهٌم عبد هللا جراد ،تطور البناء الدرامً التارٌخً فً رواٌات رضوي عاشوراء ،رسالة
ماجستٌر غٌر منشورة باشراف االستاذ الدكتور سعود محمود عبد الجابر( ،عمان  :جامعة الشرق االوسط،
كلٌة االداب والعلوم ،قسم اللغة العربٌة ،)2014 ،ص.62
)(425المصدر نفسه ،ص.64
)ٌ(426نظر :صبحة احمد علقم ،مصدر سابق ،ص.51
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اؾـ الاظىاؽ و٢ض اصي الاه٣الب في مُضان الاظىاؽ ببضاًت ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ الى ؾُاصة
الغواًت التي هي الازغي انبدذ ؾاثبت الك٩ل ،اما جضازل الخضوص الاظىاؾُت والخإزغ
اإلاخباص ٫بحن التراُ٦ب الاظىاؾُت اصي الى ان حؿخىٖب الغواًت وجبخل٘ الٗضًض مً مباصت
ً
الضعاما( )427وهى ما ًم ً٨حسجُله ٖلى الغواًت اإلاٗانغة الُىم مً اهٟخاخها ق٨ال ٖلى
الخ٣ىُاث اإلاؿغخُت ؾىاء ٖلى مؿخىي الاعقاصاث او الخىاع بحن الابُا ،٫او ختى جىُْ٠
الجى٢ت صازل الغواًت اط حؿعى الغواًت الضعامُت في مىداها اإلاؿغواجي الى الخسلو مً
"الى٣اء الؿغصي جهاثُا والاعج٣اء بصسهُاتها للخمشُل ٖلى مؿغح الغواًت صون الخاظت لسُِ
()428

زٟي ًدغ٦ها جماما ٦ما ًدضر في اإلاؿغخُت"

ومً امشلت اإلاؿغواًت ٦ما ًغي الىا٢ض

(ولُض السكاب) عواًت ٞلىبحر اإلاٗىىهت (ال٣ضٌـ اهُىهُىؽ) التي ماػط بها ٞلىبحر بحن الغواًت
ً
واإلاؿغح بك٩ل خُم الخىاظؼ بُجهما(٦ )429ما ان هىا ٥جضازال بحن الغواًت واإلاؿغخُت مً
زال ٫ما ًهُلر ٖلُه باإلاكهض اط "للمكهض صوع في عؾم الاً٣إ الضازلي للىو اإلاؿغحي
وهى ٦ظل ٪اخض ٖىانغ الاً٣إ الؼمجي في الىو الغواجي"( )430ان جضازل مٟهىم اإلاكهض
اإلاؿغحي م٘ الغواًت ًٟطخي الى ان اإلاكهض اإلاؿغحي وخضة جً ُُ٘٣خم ٞحها خضر واخض في
م٩ان واخض ٦ما جظهب لظل ٪ماعي الُاؽ وخىان ال٣هاب في معجمهما و٢ض اؾخٗاعث
الغواًت مٟهىم اإلاكهض ،واإلاكهض في الىو الغواجي ٖلى زالر ججلُاث ٦ما ًظهب لظل ٪ظحراع
ظُىِذ اخضهما الؿغص اإلابئر وهى الىن ٠الظي ًخم ًٖ َغٍ ٤شسهُت مكاع٦ت في

)ٌ)427نظر:م.س.كوركٌنٌان ،الدراما ،ترجمة:جمٌل نصٌف التكركً ،ط( ،2بغداد:دار الشؤون الثقافٌة
 ،)1986ص.267
))428صبحة احمد علقم ،مصدر سابق ،ص.54
)ٌ(429نظر  :ولٌد الخشاب" ،عندما تلجا الرواٌة للمسرحٌة  :عن المسرواٌة" ،مجلة فصول( ،القاهرة) ،مجلد
 12عدد  1لسنة  ،1993ص.61-60
))430عز الدٌن المناصرة ،االجناس االدبٌة فً ضوء الشعرٌات المقارنة  :قراءة مونتاجٌة ،مصدر سابق،
ص.134
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الاخضار اط اهه زمت ق٩ل مً اق٩ا ٫الىن ٠اإلابئر ٌؿمى لىخت وهى باالنل مهُلر
مؿغحي

()431

و٧ان الاإلااوي (بغجىلض بغٍسذ) عاثض اإلاؿغح اإلالخمي ٢ض لجإ الى "الخ٣ىُاث اإلالخمُت (اي
الغواثُت) ٞاصزل في اٖماله اإلاؿغخُت ٖىهغي الؿغص والخٗلُ ٤واهخهج في ال٨خابت للمؿغح
اؾلىبا جبضو مٗه اإلاؿغخُت اقبه بمجمىٖت ٞهى ٫عواثُت مجها بٟهى ٫صعامُت ظُضة
الخبٞ )432("٪ان مً وؾاثل الخٛغٍب البرٌكدُت "الغواًت التي تهخم بان ًؼوص الغاوي الجمهىع
بسلُٟت الاخضار وٍه ٠ا٩ٞاع الصسهُاث وصواٗٞها واخُاها ًسبر الجمهىع ًٖ الجهاًت
ً
ؾلٟا"( )433وبغٍسذ وْ ٠هظا الامغ مً اظل ج٣ضًم اًًاح مؿب ٤للجمهىع ان ما ً٣ضم هى
جمشُل لِـ الا ختى ال ًٗ٣ىن في صاثغة الاحهام الظي ًسل٣ه لهم اإلاؿغح الاعؾُى َالِسخي،
اط حٗخمض اإلاؿغخُت اإلالخمُت ٖلى الؿغص ٞهي "جخٗغى صاثما للماضخي ومً هىا وظب ٖلى
الٗاعى اجبإ الؿغص الغواجي بُغٍ٣ت ٖلمُت لى٣ل الخضر الى مكاهضي الُىم الظًً
خًغوا بىعي مجهم إلاخابٗت ه٣ل وا٢عي الؾُىعة ما"

()434

اط ان بغٍسذ ً٨ترر مً هاخُت

الىو اإلاؿغحي بمًمىن ال٣هت اإلاغوٍت ولِـ الخضر اإلامشل باج٣ان ٖلى زكبت
اإلاؿغح٦،ما ًم ً٨الاقاعة الى ان بغٍسذ اؾخسضم في مؿغخُاجه الكٗغ والٛىاء اياٞت
للؿغص ٧لها جضازلذ يمً مىٓىمت بىاء الىو اإلاؿغحي مخٗضص الاظىاؽ وهى ما ظٗل
الى٣اص ٌك٩لىن ٖلى بغزذ في اؾخٗماله الكٗغ الظي ًىضمج يمً اَاع الىظضان وهى
ً
ً
مبضؤ ًخٗاعى م٘ ٨ٞغ بغٍسذ الظي ًغ ٌٞعًٞا ٢اَٗا ألي ٖملُاث اهضماظُت للمخل٣ي
ً
ً
ً
وبالغٚم ان بغٍسذ لم ً٨خب مؿغخا قٗغٍا زالها ول٨ىه ٦خب ٢هاثض قٗغٍت صازل
)ٌ)431نظر:محمد نجٌب العمامً تداخل االنواع االدبٌة ،مجلد  ،2ط( ،1االردن:عالم الكتب الحدٌث،
 ،)2009ص.593-592 ،
)(432د.رشٌد ٌاسٌن ،دعوة الى وعً الذات( ،دمشق:اتحاد الكتاب العرب ،)2000 ،ص.132
)(433فاٌز ترحٌنً ،مصدر سابق ،ص.147
) )434محمد صدٌق ،النظرٌة الملحمة فً مسرح برخت( ،بٌروت:دار الثقافة الجدٌدة ،)1992 ،ص.129
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ً
مؿغخُاجه جسضم ههىنه اإلاؿغخُت واإلاىا ٠٢التي ًبخٛحها صاللُا والتي جسضم ٨ٞغة الىو.
و٢ض ٖبرث الغئٍت الضعامُت ًٖ طاتها لغئٍت واضخت في الغواًت الٗغبُت الجضًضة ،وطل٪
لٗضة اؾباب لٗل ؤبغػها "قُىٕ الغئٍت الضازلُت الظاجُت واؾخسضام يمحر اإلاخ٩لم في ؾغص
ألاخضار ،في ٦شحر مً الغواًاث الٗغبُت ،وزاهحهما اؾخسضام الغئٍت الظاجُت بلى ظاهب
اإلاىيىُٖت لخد ٤ُ٣الغواًت طاث ألانى ٫اإلاخٗضصة ،ولسلْ ٤اهغة ظضًضة في الغواًت
الٗغبُت وؤؾالُبها ،هي ْاهغة "ج٩اٞا الؿغص" بط ٌٗمض مٗٓم ٦خاب الغواًت الُىم بلى عئٍت
ً
ً
ألاخضار مً مىٓىعاث وػواًا مسخلٟت ،بل ومخىاً٢ت ؤخُاها مً قإجها ؤن جسل ٤حكىَكا
ً
مُٗىا ًخُلب مً ال٣اعت ؤن ً٣دم هٟؿه في الٗملُت ؤلابضاُٖت ،وهي بهظا ؤي الغواًت ج٣ترب
مً اإلاؿغح اإلالخمي"(.)435و٦ما ان اإلاال ٠والؿاعص الٗلُم في الغواًت ًدغ ٥شسهُاجه ُٟ٦ما
ٌكاء ًٟٗل الامغ طاجه اإلاال ٠اإلاؿغحي.
٦ما جضازلذ ٖىانغ الغواًت في اإلاىهىصعاما وهى ما اقاع له بازخحن في صعاؾخه لغواًاث
(صؾخىٞؿ٩ي) بخٗضص الانىاث ٞحها في خىاعاث صازلُت ومىهىلىظاث حكبه "اق٩ا ٫اإلاىاظاة
ومساَبت الٛحر بك٩ل مباقغ و٧اهما جهبذ مىنىلت باعر اإلاىهىصعاما اإلاؿغحي"( )436اط ٌك٩ل
ً
ً
وظؼء مهما مً "بىِخه الضازلُت وٍ٨دؿب الؿغص في
الؿغص الٗىانغ الٟىُت للىو اإلاىهضعامي
ً
ً
اإلاىهىصعاما َابٗا مؿغخُا اط ًدمل الؿغص وُْٟت مؿغخُت وصعامُت ج٣ترن باالهضاٝ
الضعامُت الصسهُت اط ًبخٗض الؿغص ًٖ َبُٗخه الخ٣لُضًت (الغواثُت) ٖبر جهىٍغ صعامي
ًد٣٣ه الؿغص اإلاكهضي الظي ج٣ترن به الجملت الؿغصًت بالٟٗل الخغ٧ي اإلا٣ابل له وبظل٪
ًخدىٗٞ ٫ل الؿغص-اإلااضخي-الى ٗٞل خايغ ومؿخمغ"(.)437و(لضاوؾً) عؤي ٚغٍب بٌٗ
الصخيء في مىيىٕ جضازل اإلاؿغخُت والغواًت ٞهى ًغي اهه ٢ض ٧اهذ "الغواًت اإلاىلض الكاط
) )435شجاع مسلم العانً ،قراءات فً االدب والنقد ،مصدر سابق ،ص.205
)(436صبحة احمد علقم ،مصدر سابق ،ص.54-53
)(437د.حسٌن علً هارف" ،عناصر البنٌة الفنٌة للمونودراما" ،مجلة االقالم( ،بغداد) ،عدد  6-5اٌار
حزٌران ،لسنة  ،2005ص.39 ،
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ً
للم٣الت وللضعاما"( )438وال اخؿب ان صاوؾً ٧ان مهِبا بهظا الامغٞ ،الضعامُت وان ٧اهذ
جضزل في ظمُ٘ الاظىاؽ الؿغصًت والكٗغٍتٞ ،هظا ٌٗجي بالخإُ٦ض خًىعها ٦إؾبُ٣ت
جاعٍسُت مخ٣ضم ٖلى ظيـ الغواًت ،و٦ما هى زابذ ان اإلآاهغ الضعامُت الُ٣ؿُت هي مً
اوظضث اإلآاهغ اإلاؿغخُت الاولى التي ؤؾؿذ ٖلحها جماما ٨ٞغة اإلاؿغح مىظ الاهبشا ١والى
اللخٓت٦ ،ما ًغي صاوؾً اهه ما ًم ً٨ان ً٣ا ٫في "اإلاؿغخُت ال ً٩اص ًسخلٖ ٠ما ً٣ا ٫في
الغواًت اًًا ولٗل الؿغٖت هي اإلاجا ٫الاعخب الزخالٞهما"

()439

بىن ٠ان الغواًت حؿحر

ببُيء ٖلى ٖ٨ـ اإلاؿغخُت التي جدضصها اقتراَاث ٖضة جدخم ٖلحها الؿغٖت ومجها
مدضوصًت ػمً الخ٣ضًم للمؿغخُت وػمً الاخضار،وؾاب٣ا ٦ما حكحر ٧ل الضعاؾاث ٢ض
خضصث ال٨الؾُُ٨ت الىخضاث الشالزت (الؼمان-اإلا٩ان-وخضة الخضر) ٣٦ىاهحن ناعمت ال
ًم ً٨الاوك٣اٖ ١جها باليؿبت لل٨خاب ،وهى ما ٖىاه بهظا الكإن صاوؾً مً خُض ؾغٖت
اإلاؿغخُت بالُ٣اؽ م٘ الام٩اهاث اإلاخاخت مً الاٞايت والاؾهاب في ظيـ الغواًت التي ج٩ىن
ٖبر خ٩اًاث زاهىٍت صازل زُمت اإلاىيىٕ الاؾاؽ للغواًت.و٦ما ً٣ى ٫الض٦خىع (لاي ٖلي
ً
زلُل) باهه "ال وؿخُُ٘ ان هبرت الغواًت مً ٖىانغ مؿغخُت"( )440وهى ما اج ٤ٟمٗه جماما
ً
مً خُض اؾخلهام الغواًت لٗضة ج٣ىُاث مؿغخُت جمذ الاقاعة الحها ؾاب٣ا .والغواًت في
مُلها الى اإلاؿغخُت او اقترا٦ها مٗها وجضازلها في زهاثو مُٗىت واؾخلهامها لبٌٗ
ممحزاتها الن الغواًت هي اًًا شخيء ٢غٍب مً طل ٪الن "الغواًت في اي َىع مً اَىاعها ال
حؿخُُ٘ ان جٟلذ مً اهم ما جخمحز به اإلاؿغخُت وهى الصسهُت والؼمان والخحز واللٛت
والخضر ٞال مؿغخُت وال عواًت الا بصخيء مً طل )441( "٪والخ٣ً ٤ا ٫ان جل ٪الٗىانغ بضؤث
))438س.و.داوسن ،الدراما والدرامٌة ،ترجمة :جعفرصادق الخلٌلً ،ط( ،2بٌروت :منشورات عوٌدات،
 ،)1989ص.108
)(439المصدر نفسه ،ص.111
) )440د.لؤي علً خلٌل ،مصدر سابق ،ص.154
) )441عبد الملك مرتاض ،فً نظرٌة الرواٌة:بحث فً تقنٌات السرد( ،الكوٌت:المجلس الوطنً للثقافة
والفنون واالداب ،)1998 ،ص.13
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جىدكغ ٖلى ٧ل الاظىاؽ الاصبُت وجهبذ مكتر٧اث مخضازلت ُٞما بحن الاظىاؽ،مما ظٗل
الخمُحز بحن جل ٪الاظىاؽ امغ بٛاًت الهٗىبت في الاصب اإلاٗانغ.والامشلت اإلاٗانغة في الاصب
الٗغبي زحر صلُل ٖلى هظا الخضازل ٖلى مؿخىي ٖىانغ الجيؿحن ،ختى ان عواًت (الىجىم
جدا٦م ال٣مغ) ً٣ىٖ ٫جها مالٟها (خىا مُىت) "هظه عواًت ومؿغخُت مٗا ٞمً قاء ان
ً٣غؤها عواًت ٟٞي وؾٗه طل ٪ومً قاء ان ً٣غؤها مؿغخُت ٟٞي مِؿىعه ان ًٟٗل"( )442وفي
عواًت (ْالٖ ٫لى الىاٞظة) لٛاثب َٗمت ٞغمان اؾخسضم ج٣ىُت اإلاؿغخُت صازل الغواًت
عٚم ان ٞغمان ٢ا ٫ان "الاؾلىب اإلاؿغحي في الٗمل الغواجي لِـ مً ابخ٩اعي هى مُغو١
ً
في ٦شحر مً الاٖما ٫الغواثُت"( )443مشال اؾخسضم ٞغمان الجى٢ت في الغواًت للخٗلُٖ ٤لى
الاخضار .وه٨ظا ًخطر ان لجيـ الغواًت نلت وزُ٣ت ً٣غبه مً ظيـ اإلاؿغخُت ،مشلما
ً
ً
جدىلذ الٗضًض مً الغواًاث الٗاإلاُت الى مؿغخُاث اٖضاصا وا٢خباؾا وطل ٪لالم٩اهاث
الضعامُت اإلاخاخت في جل ٪الغواًت لٛغى جدىٍلها لىهىم مؿغخُت ج٣ضم ٖلى زكبت
الٗغى مشلما خضر في الٗالم م٘ عواًت (الام) إلا٨ؿُم ٚىع٧ي وعواًت الٗغؽ الىخصخي
للٟغوسخي ًان ُٟ٦ل ٪التي خىلها الٗغاقي ٞالح قا٦غ إلاؿغخُت (الٗغؽ الىخصخي) ،و٦ما في
عواًت (الىسلت والجحران) في الٗغا ١والتي خىلذ للمؿغح ٧ل طلٌٗ ٪ىص إلاغوهت هظا الجيـ
وجمخٗه بدـ صعامي ونغإ ًخ٣اعب م٘ ج٣ىُاث الهغإ والضعامُت في ظيـ اإلاؿغح ،مما
ًدُذ لهظًً الجيؿحن الخضازل يمً مىٓىمت الىو الابضاعي الكامل .و٦ظل ٪مً الامشلت
الخُبُُ٣ت ال ًم ً٨اٟٚا ٫عواًت (٧ل شخيء مم ً٨الخضور ًا نضً٣ي) إلاهضي ٖلي الغاضخي
والظي ٦خب ٖلحها عواًت ممؿغخت و٦ظلٗٞ ٪ل جى ٤ُٞالخُ٨م في (بى ٪ال٣ل )٤والتي ٦خب
ٖجها باجها عواًت مؿغخُت مبيُت مً ٖكغة ٞهى ٫عواثُت وٖكغة مىاْغ مؿغخُت.

) )442حنا مٌنة ،النجوم تحاكم القمر( ،بٌروت:دار االداب ،)1993 ،ص.5
) )443محمد كامل الخطٌب ،انكسار االحالم :سٌرة روائٌة ،ط( ،1دمشق:وزارة الثقافة ،)1987 ،ص.236
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تداخل املقامات باملضزحية:
اإلا٣اماث ظيـ ٖغبي اليكإة والا٦دكاٞ ٝخضازله باإلاؿغح ا٢خهغ ٖلى ال٨خاب الٗغب
٦ما ؾِخطر الخ٣ا .والن اإلا٣اماث ازظث َاب٘ الك٩ل ال٩ٟاهي وعوح الدؿلُت وايٟاء
اإلاخٗت لضي اإلاخل٣ي٣ٞ ،ض لىح الٗضًض مً الى٣اص الٗغب الى ان اإلا٣اماث حٗض هىاة اإلاؿغح
ال٩ٟاهي الٗغبي ،وعبِ الٗضًض اإلا٣امت باإلاؿغخُت ،ما٦ضًً ان اإلا٣امت " لىن مؿغحي واجها
في انلها اصب جمشُلي وٍظهب البٌٗ الى ان اهم ما في اإلا٣امت ان (ابا الٟخذ الاؾ٨ىضعي)
بُل م٣اماث الهمظاوي هى ممشل خ٣ُ٣ي في اإلا٣اماث ٞهى ً٣ىم في ٧ل م٣امت بضوع مسخل٠
ًٖ الازغ"( )444ان اخخىاء اإلا٣امت الٗغبُت ٦جيـ اصبي ٖلى اإلاٟاع٢ت الؿازغة ايٟى ٖلحها
ً
ً
ً
َابٗا صعامُا جمشُلُا ،بسانت اجها حكخمل ٖلى الخىاعاث ال٩ٟاهُت ،التي ج٣ضم بهىعة
مكى٢ت ومطخ٨ت مما ًجٗل اإلا٣امت ج٣ترب مً ظيـ "اإلاؿغخُت بإؾلىبها الخىاعي ووظىص
ً
البُل باالياٞت الى باقي الصسىمًٞ ،ال ًٖ اإلاٟاع٢اث ال٩ىمُضًت التي ًمٖ ً٨ضها طاث
َاب٘ صعامي جمشُلي"( )445واإلا٣امت ج٣ترب مً ظيـ اإلاؿغح بهظه الهُئت لِـ الجها ج٣ىم ٖلى
الخىاع اإلاؿخمغ واهما هي ٦ظل" ٪حٗغى ألاخضار ال٣ههُت مً بضاًت بلى وؾِ بلى جهاًت،
ً
وٍخسللها الهغإ بحن الٗىاَ ٠اإلاخباًىت مما ًجٗلها ههىنا صعامُت جىُبٖ ٤لحها قغوٍ
ً
اإلاؿغح اإلاخٗاعٖ ٝلحها"( )446اي ان بىاء اإلا٣امت مً خُض الهغم الخهاٖضي ٌكبه ٦شحرا بىاء
اإلاؿغخُت مً جمهُض ووؾِ وجهاًت ،اط جبضؤ الاخضار باإلا٣ضماث زم َغح متن ٨ٞغة اإلا٣امت
ً
ً
وٞحها ًخًمً ظىهغ اإلاى ٠٢الؿازغ ونىال الى طعوجه هؼوال ٖىض جهاًت اإلا٣امت وهظا ما
ً
ًخُاب ٤جماما م٘ ق٩ل بىاء اإلاؿغخُت الخ٣لُضًت ٖلى وظه الض٢ت والخدضًض الن الخىظهاث
)(444د.مصطفى عبد الغنً ،المسرح الشعربً العربً:االزمة والمستقبل( ،الكوٌت:المجلس الوطنً للثقافة
والفنون واالداب ،)2013 ،ص.39
) )445طالب هاشم بدن ،مصدر سابق ،ص.24
)(446أحمد شوقً قاسم ،المسرح اإلسالمً روافده ومناهجه( ،الكوٌت  :دار الفكر العربً ،ب -ت) ،ص
.55
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الخجغٍبُت اإلاٗانغة بضؤث حٛاًغ بٌٗ الصخيء مً اق٩ا ٫بىاء اإلاؿغخُت.وٍغي اإلاؿغحي
الؿىعي (ٖلي ٖ٣لت ٖغؾان) بان هىا ٥بٌٗ الباخشحن خاولىا ازباث نالخُت ظيـ
اإلا٣امت لُ٩ىن مؿغخا باالؾدىاص الى جىاٞغ م٣ىماث مؿغخُت ُٞه وال ؾُما "الخىاع وعؾم
الصسهُت مما ًبرػ بجالء مالمذ الٓاهغة اإلاؿغخُت لهظا الجيـ الاصبي"( )447وجغي الباخشت
الٗغبُت (خمُضة ؾلُىة) بان ظيـ اإلا٣اماث وان ْهغ مخإزغا بٌٗ الصخيء ًٖ الاظىاؽ
الازغي الا اهه ظيـ ًغ٦ؼ ٖلى شسهِخحن في بىاثه هما البُل والغاوي في اؾلىب خىاعي
قًُ ٤دىاوُٞ ٫ه اإلاال ٠الهمظاوي والخغٍغي مٛامغاث "اإلا٨غ والاخخُا ٫وال٨ضًت و٦شحرا مً
مىاحي الخُاة وٍخطر ان اإلا٣اماث جمخل ٪في زىاًاها ٖىانغ صعامُت ٧ان مً اإلام ً٨ان ج٩ىن
هماطط مؿغخُاث اولى ولظا ٌؿمحها الباخض (مدمض ٖؼٍؼ) باألق٩ا ٫اإلاؿغخُت
اإلاجهًت"(ُٛٞ )448اب ج٣لُض مؿغحي في الخُاة الٗغبُت آهظا ٥ظٗل هظا الجيـ ًب٣ى ٖلى
خالخه صون ج٣ضم او جُىع.
اما الاإلااوي (ٞغاهؼ عوػٍيخا )٫اإلاخسهو في صعاؾت خًاعة الكغ ١والاؾالم ٞةهه ً٣غع
بإن اإلا٣اماث هي ههىم جه" ٠مكاهض الخُاة الُىمُت ومك٨التها بإؾلىب مؿغحي ًغص
ً
ٖلى لؿان بُل اإلا٣امت الظي ًجاصله ٚالبا شسو آزغ ممً ًل٣اهم ،و٧ان ؤصخاب
اإلا٣اماث ًًٟلىن ٞدو ألا٩ٞاع الكاجٗت ،وجهىٍغ ؾماث الىاؽ ومؿاوئهم وخغٞهم
()449

بُغٍ٣ت ؾازغة الطٖت"

٦ما بن اإلا٣امت جخىاٞغ ٖلى مٓاهغ صعامُت ٖضًضة ج٨مً ؤهمها في :
)(447علً عقلة عرسان ،الظواهر المسرحٌة عند العرب( ،دمشق:منشورات اتحاد الكتاب العرب،)1985 ،
ص.437
) )448حمٌدة سلٌوة" ،االشكال المسرحٌة فً التراث العربً بٌن الطقس والقص" ،مجلة حولٌات التراث،
(الجزائر) ،عدد 15لسنة  ،2015ص.129
)(449جوزٌت شاخب وكلٌفورد بوزورث ،تراث اإلسالم ،ترجمة:محمد زهٌري السمهوري وحسٌن مؤنس
وحسان صدقً( ،الكوٌت :المجلس الوطنً للثقافة والفنون واآلداب ،)1998 ،ص164ـ.165
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" .1وحىص بُل وبُل مًاص له.
 .2وحىص خياًت لها بضاًت ووؾِ وجهاًت.
 .3وحىص خغهت فٗل مخُىع مً اؾتهالٌ ئلى جهُٗض ئلى حٗلُض فأػمت.
 .4وحىص نغإ بحن أيضاص.
 .5وحىص خىاع مخىام ًفصح ًٖ صواف٘ وعغباث وعصوص أفٗاٌ شخهُاث مسخلفت
ً
املكاعب واملظاهب .6 .وحىص أماهً وأػمىت مدضصة جل٘ فيها ألاخضار وغالبا ما جخمؿً
امللاماث بىخضحي الؼمان وامليان ،فضوعان ألاخضار ال ًؼٍض ًٖ ًىم واخض أو أكل مً
ً
طلً بىثحر أخُاها ،وألاماهً ال جؼٍض ًٖ ميان واخض ئال ما هضع "( )450ان البُل والبُل
ً
ً
اإلاًاص والهغإ بُجهما ،والؼم٩اهُت هي ٖىانغ ازغي جًا ٝلدك٩ل مٗلما ظضًضا مً
ً
الخ٣اعب ال٨بحر ما بحن ظيـ اإلا٣امت واإلاؿغخُت ،مما ًجٗلها بالٟٗل ظيؿا ٧ان مً اإلامً٨
ً
جُىٍغه مً ٢بل الٗغب لُ٩ىن مؿغخُاث هاضجت هٓغا لخيهئ ٧ل الٗىانغ التي ًم ً٨ان
حؿهم في بىاء الجيـ اإلاؿغحي .وٍغي الض٦خىع (ٖبض الخمُض ًىوـ) ؤن اإلا٣امت حكبه
اإلاؿغخُت وجخضازل مٗه في بجها"  ًٞظماعي ج٣ىم ٖلى اعجباٍ الىو بالىظضان الجمعي،
ً
ً
ً
وفي بجها حٗبر ًٖ اإلاجخم٘ ممشال بابُالهاًٞ ،ال ًٖ بجها جمشل في خكض ًغجبِ بها طهىُا
ً
ً
وٖاَُٟاٞ ،هي عاثضة للغواًت وال٣هت والخمشُل ؤًًا"( )451ان الُاث بىاء الىو اإلا٣امي
مغجبُت بٗاَٟت اإلاخل٣ي ؾازغة في اإلاٟاع٢اث التي جُٟى ٖلى ؾُذ اإلاجخم٘ آهظا ٥مً زال٫
ً
بُل اإلا٣امت والغاوي ،وبالخالي ٞهي مغجبُت بخل ٤ظمعي ٦ما اإلاؿغح جماما.واإلا٣امت جخمخ٘
)(450احمد ناصر حسن الشندل ،المقاربة الدرامٌة لنص أبً مخنف ،رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ،باشراف
االستاذ المساعد الدكتور محٌد حمٌد الجبوري والدكتور حسن عبد المنعم الخاقانً( ،جامعة البصرة:كلٌة
الفنون الجمٌلة ،قسم الفنون المسرحٌة ،)2007 ،ص.53
))451عبد الحمٌد ٌونس" ،ظواهر التمثٌل فً األدب الشعبً العربً" ،مجلة المجلةـالعدد( ،146القاهرة)،
 ،1960ص14ـ.15
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بدًىع ظماهحري بالٗاصة،ألجها ج٣ضم مىيىٖاث اظخماُٖت ٩ٞاهُت ؾازغة حكخمل ٖلى
الخهُٗض والخُٗ٣ض والخإػم وبصخيء مً الجضًت في بٌٗ الاخُان.
وزمت وظه مً الخ٣اعب الٟجي بحن اإلا٣اماث وال٩ىمُضًا ظٗلذ اخض الباخشحن ً٣اعب بحن
اإلا٣اماث وال٩ىمُضًا مً خُض حكابه الؿماث خُض ان ال٩ىمُضًا خؿب حٗغٍٟاث اعؾُى
جدا٧ي الاعاط ٫مً الىاؽ وان ابُا ٫اإلا٣اماث هم مً اإلا٩اصًت (ٞ )452الغاوي الظي ًمشل
ً
ً
ً
الٗمىص ال٣ٟغي في ظيـ اإلا٣امت " والبُل الظي ًمشل بهمىطظا بوؿاهُا واُٗ٢ا وٍجؿض
الىا ٘٢الُب٣ي ،والخضر الظي ٌٗبر ًٖ نىع الهغإ بحن السحر والكغ بهىعة بهخ٣اثُت
ؾازغة وته٨مُت ج٣ترب مً الاَاع ال٩ىمُضي اإلاؿغحي ،والهىٗت اللُٟٓت في بٌٗ ما جدمله
مً نىعة بالُٚت وقٗغٍت"( )453جاحي ٖلى ق٩ل نىع ؾازغة ومٟاع٢اث ٧ىمُضًت حكبه الى
خض ٦بحر مٟاع٢اث ال٩ىمُضًا اإلاؿغخُت.وحٗض اإلا٣امت اإلاًغٍت مً ؤهم "اإلا٣اماث طاث
()454

الؿماث الضعامُت الىاضخت التي ًغي ٞحها صٖ .لي الغاعي بإجها قبحهت ب٩ىمُضًا ألامؼظت "

بِىما ًغي(عاجي ٖبض هللا) الباخض الٗغبي ان اإلامشل الىاخض في ظيـ اإلا٣امت وٍ٣هض به
البُل ٌكبه الى خض بُٗض ًُ٢ت اإلامشل الىاخض في اإلاىهىصعاما اط ًغي ان اإلا٣اماث اٖخمضث
ٖلى "شسو او ممشل واخض في حكبُه الغاوي باإلامشل الٟغصي الظي خاٖ ٔٞلى صًمىمت
الازاع الابضاُٖت مً مالخم و٢هو وؾحر وخ٩اًاث وم٣اماث ٦ما ًدضر الُىم في ٖهغها
الغاهً مً صوع هام إلامشل مؿغخُاث اإلاىهىصعاما التي جخُلب ممشال ٖلى صعظت ٦بحرة مً
ال٣ضعة واإلاغوهت الجؿضًت والهىجُت"

()455

وهى بهظا ًغي ان البُل في ظيـ اإلا٣امت ٧ان

)ٌ(452نظر.عزة شبل محمد ،علم لغة النص:النظرٌة والتطبٌق ،ط( ،1القاهرة:مكتبة االداب،)2009 ،
ص.20-19-18
))453د.علً حسٌن هارف " ،النزعة المسرحٌة ومالمح الدراما فً فن المقامة " ،جرٌدة المدى ( ،بغداد)،
عدد  2128فً  ،2012/3/18ص.5
)(454علً الراعً ،فنون الكومٌدٌا من خٌال الظل الى نجٌب الرٌحانً( ،القاهرة  :دار الهالل،)1971 ،
ص.12
)(455راجً عبد هللا ،المسرح العربً عبر القرون( ،ابو ظبً  :الهٌئة العربٌة للمسرح ،)2013 ،ص.80
تداخل االجناس االدبية واثرها الجمالي في النص المسرحي العربي


043

ًخدمل اٖباء بىاء ظيـ اإلا٣امت ٖلى ا٦خاٞه ٦ما ًدهل الُىم الظي ًخُلب ُٞه ممشل
اإلاىهضعاما ٢ضعا ٦بحرا مً الاختراُٞت جم٨ىه مً ازتزاٖ ٫ضة انىاث في نىجه هى اإلامشل
الىاخض.وهىا ٥عاي مهم ٚحر ٖغبي ًظهب الى اهه مً اقهغ الاظىاؽ الاصبُت في "ال٣غن
الٗاقغ اإلاُالصي ًم ً٨وؿبخه الى مهاصع اإلاؿغح بك٩ل مباقغ اهه اإلا٣اماث التي جدىي ٖلى
()456

بضاًاث الخىاع وبالخالي الاصب اإلاؿغحي"

٦ما ان او ٫مً اؾخسضم اإلا٣اماث في  ًٞاإلاؿغح هى (ٖبض الٛجي عمًان) وهى اخض
اًٖاء الجمُٗت الؿىعٍت الٗلمُت اوازغ ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ خُض اجسظ مً م٣اماث
الخغٍغي ماصة له ٦خب ٖلى اؾاؾها ٧ىمُضًا –السضٕ الؼوظُت
اإلا٣اماث ٢غٍب في وُْٟخه وصوعه مً الغاوي في اإلاؿغح اإلالخمي"

()457
()458

٦ما ان "الغاوي في
وهى ما طهب الُه

الض٦خىع(ػهحر ٧اْم).وٍالخٔ التزام ال٩اجب بىخضة اإلاىيىٕ في اإلا٣اماث ٞهي ال حكِ هدى
مىيىٖاث ظاهبُت ازغي بل جغ٦ؼ ٖلى ال٨ٟغة الاؾاؾُت التي جغٚب بُغخها ٦ما جلتزم
بالؼم٩اهُت وبظلً ٪م ً٨ال٣ى ٫بان"بيُت اإلا٣امت طاث بيُت جغُ٦بُت ج٣ترب مً البيُت
الضعامُت للىو اإلاؿغحي في ٦شحر مً الاخُان"( )459ان وخضة اإلا٩ان في اإلا٣امت جخمشل في ٧ىن
ال٩اجب ٧ان ًغٚب بجٗل اإلا٩ان مؿغخا جضوع ُٞه اخضار اإلا٣امتٞ ،اإلا٣امت الٟغصًت جخسظ
الكاعٕ م٩اها لالخضار واإلا٣امت الخلىاهُت جخسظ مً خماماث خلىان م٩اها لها وهىا٥
م٣اماث جضوع في الاؾىا ١والضاع والسُمت وه٨ظا صوالُ .٪والن خىاعاث اإلا٣امت جخىػٕ ٖلى
ٖضة شسهُاث جخجاطب اَغا ٝالخضًض م٘ بًٗها البٌٗ٣ٞ .ض باث مً "الِؿغ مؿغخت

) )456تمارا ألكساندر وفنا بوتٌتسٌفا ،الف عام وعام على المسرح العربً ،ط ،2ترجمة  :توفٌق المؤمن،
(ٌروت  :دار الفارابً ،)1990 ،ص.58
)ٌ(457نظر:دٌ.حٌى البشاوي ،توظٌف التراث فً المسرح ،ط( ،1الشارقة:دار الثقافة واالعالم،)2011 ،
ص.221
) )458د.زهٌر كاظم ،مصدر سابق ،ص.46
))459المصدر نفسه ،ص.48
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اإلا٣امت وجدىٍغ خىاعها باججاه الخىاع اإلاؿغحي"( )460و٢ض جدضر (ٖبض الغخمً ًاغي) خى٫
ً
م٣اماث البضٌ٘ مكحرا الا اهه في ٧ل م٣امت "قبه خغم ٖلى وخضة الٗمل او الخضر
ووخضة اإلا٩ان الظي ًجغي ُٞه الخضر ووخضة الؼمان ووخضة البُل ٞاجساطه اي البضٌ٘
لهظا الاَاع اإلاؿغحي ظٗل م٣اماجه جهلر لخ٩ىن مؿغخُاث ٢هحرة هؼلُت"( )461ومً ال٨خاب
الٗغب الظًً وْٟىا اإلا٣اماث هى اإلاٛغبي (الُُب الهضً٣ي) و(ٖبض ال٨غٍم بغقُض) ،وٍ٣ى٫
الُُب الهضً٣ي ان "اإلا٣اماث باليؿبت لي ؾىاء ٧اهذ للهمظاوي او للخغٍغي ٧لها مؿغخُاث
( )....اق٩ا ٫مؿغخُت مًبىَت ماثت باإلااثت "( )462و٢ض ظاء الهضً٣ي باإلا٣اماث لُا٦ض اجها
جخىٞغ ٖلى بىاء صعامي ٢ىي وخىاع ٌؿاٖض ٖلى همى الصسهُاث ونغإ مخهاٖض ختى
الظعوة وعاو ًىظه اللىخاث واإلاكاهض ٖلى َغٍ٣ت بغجىلض بغٍسذ (٦ )463ما اؾخلهم اإلاسغط
ً
ً
الٗغاقي ٢اؾم مدمض اإلا٣اماث في ٖضة مؿغخُاث خُض ٌٗض ظيـ اإلا٣امت "مهضعا زهبا
مً بحن اإلاهاصع الترازُت التي ٌٗخمضها ٢اؾم في مؿغخت الترار و٢ض وظض ٞحها مُُٗاث
مؿغخُت جمشلذ في الؼمان واإلا٩ان والخضر واإلاكاهض والصسهُاث اإلاخٗضصة خُض ٖمل
()464

ٖلى اصزالها في مٗماع صعامي ظضًض"

ومً مؿغخُاث ٢اؾم مدمض التي اٞاص ٞحها مً

اإلا٣اماث هي مؿغخُت (بٛضاص الاػ ٫بحن الجض والهؼ )٫ومؿغخُت (خ٩اًاث واخضار مً
مجالـ الترار).
وٍظهب الىا٢ض الٗغبي (ٖبض هللا الٛظامي) الى عؤي ًخ ٤ٟم٘ ٧ل الا٢ىا ٫الىاعصة في
٦خابىا بكإن ٖال٢ت اإلا٣اماث باإلاؿغخُت خُض ًغي ان اإلا٣اماث ظيـ "ًدمل بٌٗ

)(460المصدر نفسه ،ص.50
)(461د.عبد الرحمن ٌاغً ،راي فً المقامات( ،بٌروت:منشورات المكتب التجاري ،)1969 ،ص.50
) )462نصر الدٌن البحرة" ،تجربة مسرحٌة رائدة فً المغرب" ،مجلة الموقف االدبً( ،دمشق) ،عدد  1لسنة
 ،1972ص.353
)ٌ(463نظر:ادٌب السٌالوي ،المسرح المغربً( ،دمشق:وزارة الثقافة ،)1975 ،ص.163
)ٌ )464حٌى بشتاوي ،مصدر سابق ،ص.221
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()465

زهاثو الٗغى اإلاؿغحي الخمشُلي"

وهى الغؤي هٟؿه الظي طهب الُه ال٨شحر مً

الباخشحن مً امشا ٫ابغاهُم خماصة وٖبض الخمُض ًىوـ وٖلي الغاعي وؾلمان ُ٢ابت الظًً
ً
ا٦ضوا بان ظيـ اإلا٣اماث حٗض ٖمال جمشُلُا الخخىائها ٖلى بٌٗ ٖىانغ اإلاؿغخُت التي
جم ً٨اإلا٣امت مً الا٢تراب الاظىاسخي بل والخضازل م٘ مٟاهُم وٖىانغ الىو اإلاؿغحي مً
الؼم٩ان والبُىلت والخضر الىاخض وٚحرها مً ٖىانغ مكتر٦ت ما بحن ظيـ اإلا٣امت وظيـ
اإلاؿغخُت الىاٞضة لىا مً الٛغب ٖلى ٖ٨ـ ظيـ اإلا٣امت ٖغبي اليكإة والخُىع.
تداخل الضرية الذاتية باملضزحية :
ان ظيـ الؿحرة الظاجُت ٢ض ا٢ترب مً الٗضًض مً الاظىاؽ الاصبُت ٖلى امخضاص
ً
الؿىىاث الازحرة ،ختى في الىهىم ال٣هاع ٧الكٗغ مشال ،بىن ٠الؿحرة مٗبرة ًٖ طاث
ال٩اجب ،وبالخالي هي جدذ َاثلت ٢ضعة الخٗبحر للمالٌ ٠كغ٦ها م٘ اإلاخسُل الكٗغي او الىثر
الؿغصي لدك٩ل مٗالم الىو الظي ًبدض ٖىه ،ولهظا ٞاإلاؿغح ٧ان اخض الاظىاؽ الظي
صزلخه الؿحرة يمً بىاصع الخ٩ي ًٖ ؾحرة شسهُت ما مً زال ٫اإلاؿغح ،وج٣ضًم هظه
ً
الصسهُت ؾحرًا ول ً٨ببىاء مؿغحي ٧امل الٗىانغ ،والؿحرة هي الازغي خاولذ جىُْ٠
ج٣اهاث اإلاؿغح ٖبر الاٞاصة مً بىاء ق٩له الساعجي،وعبما البدض في بضاًت هظا الخضازل
ًم ً٨الٗشىع ٖلحها في ال٣غون الىؾُى اط "اؾخلهم مؿغخُى ال٣غون الىؾُى في اوعبا ؾحرة
واخضار الؿُض اإلاؿُذ ومً مٗه في مؿغخُاث ٧اصث حُٗض اإلاؿغح الى الُ٣ـ الضًجي
ول٨ىه جدى ٫الى ما ٌكبه اإلاؿغح اإلاضعسخي والىٖٓي" (٦)466ما ان هىا ٥الٗضًض مً ال٨خاب
ما بٗض ال٣غون الىؾُى وزالٖ ٫هغ الجهًت خىلىا خُاة الامغاء واإلالى ٥الخضار صعامُت
ٞحها نغإ وٖىانغ صعامُت مخ٩املت البىاء٦.ما ٢ض هجض الاقاعة الى البضاًاث ٖىض الض٦خىع

)(465عبد هللا الغذامً ،المشاكلة واالختالف( ،بٌروت  :المركز الثقافً العربً ،)1994 ،ص.152
))466خزعل الماجدي ،االعمال المسرحٌة ،ج ،2ط.( ،1بٌروت:المؤسسة العربٌة للدراسات والنشر،
 ،)2014ص248
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(بخؿان ٖباؽ) الظي ؤقاع بلحها بك٩ل م٣اعب في خضًشه ًٖ الؿحرة الظاجُت في ال٣غن
الشامً ٖكغ وجدضًضا في ألاصب ؤلاهجلحزي ً٣ى " ٫وفي طل ٪الٗهغ جل٣ذ الؿحرة مازغاث
()467

ولٗل هىا ٥مً

مً اإلاؿغخُت ،بال ؤن جإزحر ال٣هو ٞحها ٧ان ؤٖم ٤و ؤبٗض مضي "
ً
خاو ٫ال٨خابت للمؿغح اهُال٢ا مً هىٕ الؿحرة الٛحرًت،م٘ هظا ٞبالخإُ٦ض ًدخاط ٧اجب
الؿحرة الٛحرًت وزاث ٤و٦خب مالٟت ًٖ الصسهُت وقهاصاث مٗانغًٍ،و٧ل هظه الامىع
وْٟذ في ؾُا٢اث اإلاؿغح خُىما ٦خب الٗضًض مً اإلاالٟحن ؾحر ٚحرهم ٦ىهىم مؿغخُت
و٢ض ٢ام باخض اؾمه صاهُِل مُحر صوٛغون في ظامٗت ٧امبرًج بةٖضاص بدض " بٗىىان
(مؿغخُاث ؾحرة ٞىاهحن) وكغ ٖام  2005وٍ٨ك ٠البدض اإلاضٖىم بالىزاث ٤والىهىم
اإلاؿغخُت وطل ٪مً قغوٍ البدض الخاعٍخي ،وط٦غ الباخض اهه بحن ٖامي  1900و 1977
٦خبذ هدى زماهحن مؿغخُت شسىنها الغثِؿُىن ٞىاهىن مكهىعون بِىما ْهغث بحن 1978
و  2004ا٦ثر مً  300مؿغخُت مً طل ٪الىىٕ" ( )468ومً ال٨خاب الٗاإلاُحن الظًً وْٟىا
الؿحر الازغي للصسهُاث هم ق٨ؿبحر في مؿغخُت (٦غٍىالوـ) ًٖ ال٣اثض الغوماوي
٦غٍىالوـ وفي مؿغخُت (ًىلُىؽ ُ٢هغ) ال٣اثض الغوماوي ٦غع الامغ طاجه والؿحرة واضخت
في ههىم ق٨ؿبحر الخاعٍسُت عٍدكاعص الشاوي واإلال ٪ظىن واإلال ٪هجري الغاب٘ واإلال ٪هجري
الغاب٘ وهجري السامـ والؿاصؽ والشامً واإلال ٪عٍدكاعص الشاوي والشالض اط ٢ض اٖخمض
ق٨ؿبحر ٖلى ٖضة مهاصع إلاؿغخُاجه وجد٨م بها م٘ ما ًخالءم وعئٍخه في نُاٚت الىو
ً
الضعامي ومً اإلاهاصع التي اٖخمضها ٦خاب بلىجاعزـ (ؾحر هبالء الُىهان والغومان) ًٞال
ًٖ اجها ٦خبذ بلٛت قٗغٍت ٖالُت ،و٦خب ٦غَؿخىٞغ ماعلى مؿغخُت (جُمىعلى )٪وٗٞل الامغ
طاجه البحر ٧امى م٘ (٧الُٛىال) و٦خب الغوسخي ال٨ؿىضع بىق٨حن ٢هت خُاة الُ٣هغ الغوسخي
(بىعَـ ٚىصوهى )ٝفي مؿغخُت ظاءث بٗىىان الصسهُت هٟؿها و٦خب البرًُاوي جحراوـ
) )467احسان عباس ،فن السٌرة ،ط  ( ،5عمان دار الشروق للنشر والتوزٌع ،)1988 ،ص .38
) )468سامً عبد الحمٌد ،مضامٌن وأشكال مسرح السٌرة ،جرٌدة المدى( ،بغداد) العدد(،)3230
.2014/12/1
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عاًخجان مؿغخُت(الاؾ٨ىضع اإلا٣ضووي)،وفي الىًَ الٗغبي ٦خب الازىًٍ عخباوي مؿغخُت
قٗغٍت بٗىىان (امغئ الِ٣ـ مؿغخُت قٗغٍت) مؿخلهمحن ؾحرة الكاٖغ في نُاٚت مؿغخُت
ججم٘ الؿحرة والكٗغ بلٛت صعامُت و٦غعوا الامغ م٘ ظمُل بشِىت وابي جمام واإلاخىبئ ووالصة بً
اإلاؿخٟ٨ي وابً ػٍضون ،ومً اإلاؿغخُحن الٗغب الاواثل الظًً ٦خبىا الؿحرة في اإلاؿغح اخمض
ابى زلُل ال٣باوي في ج٣ضًمه لؿحرة ٖىترة بً قضاص بٗىىان (ٖىتر)٦،ما اٞاص الٟغٍض ٞغط مً
ؾحرة (الؼٍغ ؾالم) وهىا ٥مؿغخُت (ؾلُمان الخلبي) اللٟغٍض ٞغط ٦ظل ٪اط جىاظض في
مؿغخُت ؾلُمان الخلبي عاوي لالخضار وبالخإُ٦ض ٞان الؼٍغ ؾالم وؾلُمان الخلبي
شسهِخان جاعٍسُخان اؾخسضمهم الٟغٍض ٞغط هم ومً ًغا٣ٞهم في الخاعٍش مً شسهُاث
صازل بىاء اإلاؿغخُتًٞ ،ال ًٖ خًىع الؿغص في مؿغخُت الؼٍغ ؾالم ًٖ َغٍ ٤عؾى٫
الخغب وهى شسهُت زاهىٍت ظٗلها اإلاال ٠جمشل الخ٩ىاحي بالىو هاهُ ًٖ ٪وظىص
زُابُت ٖلى لؿان هجغؽ في اإلاؿغخُت طاتها وهظا ًضلل ٖلى اظخمإ زالزت اظىاؽ في هو
مؿغحي واخض هما الؿحرة والؿغص والسُابت ،وزمت جضازل ؾحرة ومؿغح في ههىم ؾٗض
هللا وهىؽ ٟٞي مؿغخُت (ؾهغة م٘ ابي زلُل ال٣باوي) مشل خُاة شسهُاث خُ٣ُ٣ت ومجهم
ال٣باوي وؾُٗض الٛبرا ومدمىص الٗمغي واؾ٨ىضع ٞغح ول ً٨اؾخضٖائهم وهىؽ في ههه
لُمشلىا جُاعاث ٨ٞغٍت مدضصة ٦ما اوضر طل ٪في م٣ضمت اإلاؿغخُت اإلاكاع الحها .و٢ض ٦خب
ٖبض الٗؼٍؼ خمىصة مؿغخُت (الٓاهغ بُبرؽ) ًٖ ؾحرة قٗبُت بظاث الاؾم .ولٗل اخض
الظًً وْٟىا الؿحر هى ال٩اجب اإلاهغي جى ٤ُٞالخُ٨م ٞهى ٦خب مؿغخُت (مدمض) ول٨ىه
خاٖ ٔٞلى الؿحرة الخاعٍسُت ول ً٨اظغاها بهىعة خىاع اط ان جى ٤ُٞالخُ٨م اٖخمض ٖلى
ً
اإلاهاصع الخاعٍسُت ولم ٌكِ ًٖ هظا اإلاىىا ،٫مؿلتهما ماصة الؿحرة ونابها في ٢الب
اإلاؿغخُت و٦خب اًًا ٖؼٍؼ اباْت مؿغخُت قٗغٍت بٗىىان ٢اٞلت الىىع التي جىضر
م٣خُٟاث مً اإلاىلض الىبىي،و٦خب نالح ٖبض الهبىع (مإؾاة الخالط) التي يمذ لجاهب
الؿحرة الكٗغ ،و٦خب امحر الكٗغاء اخمض قىقي مؿغخُت ًٖ الاًام الازحرة إلاهغٕ
ُ٦لىباجغا،و٦خب صعوَل الاؾُىَي (ُ٦ض البؿىؽ) مؿخىخاة مً ؾحرة الؼٍغ ؾالم٦ ،ما
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٦خب ٖبض الغخمً الكغ٢اوي مؿغخُت (نالح الضًً اليؿغ الاخمغ) و٦خب الُُب
الهضً٣ي (ابى خُان الخىخُضي) و٦خب ٖبض ال٨غٍم بغقُض (ابً الغومي في مضن الهُٟذ)
و٦خب اإلاهغي الؿُض خا ٔٞمؿغخُت (ابي طع الٟٛاعي).وَٗض الىا٢ض اإلاؿغحي والا٧اصًمي
الض٦خىع ُٖ٣ل اإلاهضي هى الغاثض في مجا ٫اٖاصة اهخاط الؿحرة في اإلاؿغح اإلاٗانغ .اط جىاو٫
ٖبر مكغوٖه الٗضًض مً الصسهُاث الش٣اُٞت اإلاخٖ ٤ٟلحها بالىؾِ الش٣افي الٗغاقي ومجهم
شسهُت خ٣ي الكبلي في مؿغخُت (مؿغح اًام ػمان ) والؿُاب في مؿغخُت (الؿُاب)
وٍىؾ ٠الٗاوي في مؿغخُت (ًىؾ ٠الٗاوي ٌٛجي) وظىاص ؾلُم في مؿغخُت (ظىاص ؾلُم
ًغج٣ي بغط بابل) والامغ ًىُب٦ ٤ظل ٪في مؿغخُدُه الازحرجحن (الخؿحن الان) و (الخؿحن في
ٚغبخه) اط خاو ٫اإلاهضي ان ًؼاوط بحن الخ٣ُ٣ت الخاعٍسُت يمً اَاع الؿحرة الظاجُت لهاالء
ً
الاٖالم .اط ان "إلاؿغح الؿحرة ٦دـ صعامي قغوَا مُٗىت ؤهمها ان ج٩ىن ؤخضار اإلاؿغخُت
هي مً وا ٘٢خُاة الصسهُت الغثِؿت ولِـ مً نى٘ زُا ٫اإلاال ،٠وان جخُغ ١اإلاؿغخُت
الى مغاخل مخٗضصة مً خُاة الصسهُت وجُىعها وال ج٨خٟي بدضر او خضزحن او زالزت وفي
ػمً مضوص وخؿب"

()469

) )469سامً عبد الحمٌد ،مضامٌن وأشكال مسرح السٌرة ،مصدر سابق.
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تداخل القصة باملضزحية :
ان ال٣هت ٦جيـ اصبي حٗض ؾلُت حكتر ٥في الٗضًض مً الاظىاؽ الاصبُت،بىنٟها
ً
ٖامل الدكىٍ ٤الاهم باليؿبت للمخل٣يٞ ،هي مً جخ٩ىن بها باعة اهُال ١الخضر ونىال الى
خلخلخه ،واخض الاظىاؽ الظي اٞاص مً صزى ٫ال٣هت ُٞه هى اإلاؿغح ،بىن ٠الؿغص
ً
ً
ال٣هصخي مم ً٨ان ً٣ضم امىعا ال جدؿجى للمؿغح اط ان للؿغص صوعا باإلاؿغخُت وطل"٪
الؾخدالت ج٣ضًم مكاهض الٗى ٠وال٣خل ٖلى زكبت اإلاؿغح ٩ُٞىن الؿغص اإلاسغط الىخُض
()470

في ؾغص الخاصزت او عواًتها ٖلى اإلاخٟغظحن "

والن الجيؿحن لضحهم الغٚبت هٟؿها في

الاٞاصة مً ج٣ىُاث بٌٗ ٣ٞض ْهغث في الؿغصًاث الى٣ضًت ما ًهُلر ٖلحها بال٣هت
اإلامؿغخت هي جل ٪ال٣هت التي حٗخمض البُىلت الخ٣ىُت للخىاع في ؾغص اخضار ال٣هت
ال٣هحرة

()471

اط ًغج٨ؼ البىاء الؿغصي لل٣هت ال٣هحرة اإلامؿغخت ٖلى الخىاعاث بحن

الصسهُاث الغثِؿت في ال٣هو ،وجخىانل اخضار ال٣هت في بىائها ٖبر الخىاعاث ولِـ
الؿغص وخؿب ،مما اُٖى هظا الىىٕ اهمُت للخىاع ٢اعب ال٣هت مً اإلاٟهىم الخ٣جي لبىاء
اإلاؿغخُت ال٣اثم ٖلى الخىاع ٦ظل.٪والن مُ٩اهحزم ال٣هت ٌٗخمض ٖلى اصواث عا٦ؼة في ظىهغه
مشل الصسهُت والغاوي ٞان اجهاله وجإزغه وجإزحره اؾخمغ م٘ اإلاؿغخُت ٩ٞان ؾبب اعجباَه
ً
وجىانله م٘ اإلاؿغح هى ٧ىهه مىيىٖا ًخإَغ به ٗٞل الخغ٦ت اإلاؿغخُت مً هاخُت وٍىٞغ
للمؿغخُت الخُاة في ًٞاء الغئٍت (.)472
وٍغي الباخض (مدمض ٖبض الخلُم ٚىُم) بان "ال٣هت ال٣هحرة ج٣ترب مً اإلاؿغخُت في
خغُٞتها اإلا٨شٟت وفي جماؾ٢ ٪البها اإلاخحن وفي اٖخماصها ٖلى ٖىهغ الخغ٦ت وفي اللؿماث
) )470غنام محمد خضر تداخل االنواع االدبٌة ،مجلد ( ،1عمان  :عالم الكتب الحدٌث ،)2009 ،ص
.1105
)ٌ )471نظر د.رودان اسمر مرعً ،مصدر سابق ،ص150
)ٌ(472نظر:ناتالٌا ٌاكوبوفا ،السرد والمسرح ،ط ،1ترجمة:اشراف صٌاغ( ،القاهرة:المجلس االعلى للثقافة،
ب ت) ،ص.10
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اإلاغ٦ؼة وفي جهىٍغ الصسهُت وفي مك٨الث جُىٍغ هظه الصسهُت"( )473اط ٌك٩ل الخ٨شُ٠
ً
ٖامال مهمت للجيؿحن ٞال٣هت ال٣هحرة ب٣البها ال٣هحر ال جخدمل الاؾهاب في اإلاٟغصاث
والجمل ٦ما جٟٗل الغواًت ٞهي ٦ما ؾمُذ ٢هحرة ٢اثمت ٖلى الاًجاػ والخ٨شُ ٠وهى قان
اإلاؿغح الظي ٌكترٍ ٖلُه ػم٩اهُت مدضصة جدضصه هي الازغي باالًجاػ والخ٨شُ ٠وٖضم
ً
ً
ً
الاَالت لؿاٖاث٦.ما ًدخل الاؾتهال ٫الؿغصي ٖىهغا بىاثُا مهما في ال٣هت قإهه قإن
البىاء اإلاؿغحي واإلا٣ضمت الاؾتهاللُت والتي جخم ًٖ َغٍ" ٤الٗغى ؤو ؤلازباعٟٞ ،ي الىو
اإلاؿغحي هي ٖملُت بزباعٍت ؤو ٖملُت ؾغص ،ول ً٨ما ؤن ّ
ًخدى ٫هظا الىو بلى ؤصاء ّ
ًخدغ٥
ُ
باججاه الٗغى ،ؤي بن ال٣هت هي السبر ،وهظا الٗغى ّ
ًخمحز باألصاء اإلامؿغح"(.)474
وهىا ٥الٗضًض مً الى٣اص الٗغب اإلاهخمحن باإلاؿغح ٢ض اٖلىىا ًٖ اهمُت ال٣هت في
اإلاؿغخُت ولٗل اخضهم (ٞغخان بلبل) الظي ًا٦ض ٖلى ان" ال٣هت في اإلاؿغخُت ٖىهغ
ً
ؤؾاسخي وانُل وٖلى ال٩اجب اإلاؿغحي اطا اعاص ان ً٩ىن هاجخا ان ًبظ٧ ٫ل الٗىاًت في
ج٣ضًم ال٣هت الجمُلت الٟاجىت"()475وٍغ٦ؼ بلبل ٖلى ظمالُت ال٣هت في الىو اإلاؿغحي ٞهى
ًًُ ٠بان ال٣هت في اإلاؿغخُت ال ج٩ىن ظُضة الا اطا ٧اهذ "ظمُلت جشحر لضي اإلاخٟغط
التر٢ب والخىظـ ولظة اإلاخابٗت وان جمخلىء بالخُىٍت والخغاعة وان ج٩ىن مصخىهت بالهغإ
الظي ًدبـ الاهٟاؽ"( )476بلبل ًا٦ض ٖلى ٖامل مهم في البىاء الؿغصي لل٣هت وهى الهغإ
والظي ً٩ىن بظاث الى٢ذ ٖامل مهم لبىاء الىو اإلاؿغحي وبلبل ٌكحر الى ان الهغإ ً٩ىن
يمً اهبىاء ال٣هت التي جضزل لجيـ اإلاؿغخُت ،وبالخالي اي زلل في هظا البىاء للهغإ او
نضوعه ًٖ مؿبباث ٚحر مىُُ٣ت وصوا ٘ٞال جمـ ؾُ٩ىلىظُا الصسهُاث بهلت ٞاهه
)(473محمد عبد الحلٌم غنٌم ،الفن القصصً عند فاروق خورشٌد ،اطروحة دكتوراه غٌر منشورة ،باشراف
الدكتور حلمً بدٌر( ،جامعة المنصورة:كلٌة االداب ،قسم اللغة العربٌة ،)20001 ،ص.56
) )474علً عبد األمٌر عباس الخمٌس ،مصدر سابق ،ص.67
) )475فرحان بلٌل ،النص المسرحً:الكلمة والفعل( ،دمشق:اتحاد الكتاب العرب ،)2003 ،ص.45
))476المصدر نفسه ،ص.50
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ً
ً
ؾُتر ٥زلال واضخا ٖلى الىو اإلاؿغحي.وَٗؼػ هظا الغؤي ٖؼ الضًً اؾماُٖل الظي ا٦ض
الصخيء طاجه في ٦خابه الاصب وٞىىهه خُىما اٖلً ان اإلاؿغخُت " حكتر ٥م٘ ال٣هت في اجها
حؿخٛل ٖىانغ ال٣هت مً خاصزت وشسهُت و٨ٞغة ،الىا ٘٢ان ٧ل مؿغخُت حكخمل ٖلى
٢هت"( )477بِىما (ٖؼ الضًً اإلاىانغة) ًغي ان زمت م٣اعبت ازغي بحن ظيـ ال٣هت ال٣هحرة
وهى حكابهها م٘ اإلاىهىصعاما ٞال٣هت ال٣هحرة جىؾم باجها طو نىث واخض اي ج٣ابل
اإلاىهىصعاما والغواًت مخٗضص الانىاث اي ج٣ابل اإلاؿغخُت و٢ض اقاع (ٞغاه ٪او٧ىهىع) وانٟا
ال٣هت ال٣هحرة ٦ظل ٪باجها ناخبت الهىث الىاخض (٦.)478ما ان هىاٖ ٥ضة ههىم
٢ههُت جدىلذ إلاؿغخُاث وطلٌٗ ٪ىص الى ان جل ٪ال٣هو جًم ٖىانغ صعامُتٞ،اإلاؿغح
خايً ل٩ل الا٩ٞاع وهى اب ل٩ل الٟىىن الؿغصًت والىثرًت.
ً
وفي مىٓىمت الش٣اٞت الٗغبُت بغػ الخضازل ما بحن ال٣هو واإلاؿغخُت ظلُا في ٦خاب
الجاخٔ (البسالء) اط ان اإلاخل٣ي لخ٩اًاث ال٨خاب ًجض هٟؿه ؤمام "مؿغح وا٢عي ً٣ضم
مؿغخُاث ملهاوٍت ؾلىُ٦تً ،م ً٨بصعاظها يمً مؿغخُاث (٧ىمُضًا الؿلى : )٥وهظا ما
ًم ً٨مالخٓخه في ا٦ثر مً ماثت خ٩اًت وعصث في هظا ال٨خاب ججم٘ بحن ال٣و والدصسُو
ً
والاخضار والخىاع"( )479اط ان ٦خاب (البسالء) للجاخٔ ،جًمً ٢هها "مؿغخُت نىعث
ً
ٞحها شسىنا بؿلى٦ها وؤهماٍ جهغٞاتها وحٗاملها وازال٢ها ،وٞهلذ ص٢اث ٤هٟؿُاتهاٞ ،غٖا
اإلاال ٠جهىٍغ ْاهغها ،وَٛذ ؤٖما ١الخُاة الىٟؿُت والاظخماُٖت ل٩ل شسهُت ٖلى
ؾُدها الساعجيٞ ،ةوٗ٨ؿذ في خغ٧اتها وَغٍ٣ت لبؿها ومِٗكتها ،في جدلُلها للخُاة
وحٗاملها م٘ آلازغًٍ ٞحها" (٦)480ما ًا٦ض طل ٪اإلاؿغحي الٗغبي (ٖلي ٖ٣لت ٖغؾان).وفي
ؾغصها الٗغبي ؾٗذ الٗضًض مً ال٣هو الى ا٢خىام ٖىانغ مؿغخُت مً اظل الاعجٟإ
) )477د.عز الدٌن اسماعٌل ،االدب وفنونه ،مصدر سابق ،ص.137
)ٌ(478نظر :عز الدٌن المناصرة ،االجناس االدبٌة فً ضوء الشعرٌات المقارنة ،مصدر سابق ،ص.110
) )479احمد ناصر حسن الشندل ،المقاربة الدرامٌة لنص أبً مخنف ،مصدر سابق ،ص.46
) )480علً عقلة عرسان ،مصدر سابق ،ص.189 ،
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ب٣هههم لُ٣م ظمالُت مٛاًغة في الك٩ل الؿغصي الخ٣لُضي لل٣هت ال٣هحرة٣ٞ ،ض امخاػث
مجمىٖت ال٣ام الٗغاقي ظمٗت الالمي (مً ٢خل خ٨مت الكامي) الهاصعة ٖام 1975
بالخجغٍب في مجا ٫ج٣ىُاث ال٣و ٞهى ؾعى الى "اؾدشماع الك٩ل اإلاؿغحي في الخىاع في
الٗضًض مً ٢هو هظه اإلاجمىٖت واًًا اؾخسضم اإلاالخٓاث الخىيُدُت في ٖملُت ُ٘٢
()481

حؿلؿل الؿغص"

٦ما ان ٢هت لُلت هاملخُه لل٣ام واإلاؿغحي الٗغاقي ظلُل الِ٣سخي

ًمٖ ً٨ضها "همِ ازغ مً الخىام الاصبي ًخًمً جضازال بحن ال٣هت
ً
واإلاؿغخُت"(ًٞ.)482ال ًٖ وظىص ٖكغاث الىهىم اإلاؿغخُت التي اؾخٟاصث مً ال٨م
ال٣هصخي الهاثل في خ٩اًاث ال ٠لُلت ولُلت بىن ٠ان زمت الٗضًض مً الىهىم
اإلاؿغخُاث وال ؾُما اإلاؿغخُاث الٗغبُت التي في ٚالبها جمخاػ بالىاُٗ٢ت وبالخالي حؿعى للتر٦حز
ٖلى اإلاًامحن التي هي الازغي حؿدىض ٖلى ال٣هو الىاُٗ٢ت.
تداخل الزصائل واخلطابة باملضزحية:
ومً الاظىاؽ الاصبُت التي وظض بٌٗ اإلاىٓغًٍ لها ٖال٢اث اقترا ٥م٘ ظيـ اإلاؿغح،
هما الغؾاثل والسُابت ،بىنٟهما ظيؿحن هثرًحن ً٣تربان مً بٌٗ السهاثو التي حكتر٥
بها ٧ل الٗىانغ الىثرًت،اط ًغي (مدمض ٦ما ٫الضًً) في "عؾالت الٟٛغان والخىاب٘ والؼواب٘
بإجهما ٖمالن مخ٩امالن ونالخان للمؿغح بل ؤجهما مؿغح مخ٩امل مً ؤوله بلى آزغه بط ًجض
في عؾالت الخىاب٘ والؼواب٘ والخىاب٘ هي الجىُاث ،وهي ٖباعة ًٖ هثر مسجىٕ جضوع ؤخضازه في
ٖالم الجً التي ٖالجها بإؾلىب ه٣ضي الطٕ اهخ٣ض ُٞه الخ٣الُض ألاصبُت الؿاثضة في
٢غٍبت مً لٛت
وبلٛت
ألاهضلـ آهظا ٥بإؾلىب خىاعي َغٍ٢ ٠غٍب ٧ل ال٣غب مً الىا٘٢
ٍ
ٍ
اإلاؿغح" ( )483اط ان لٛت الُغاٞت الخىاعٍت هي مً ظٗلذ (مدمض ٦ما ٫الضًً) ًظهب لهظا
) )481جمٌل الشبٌبً ،نزعة التجدٌد والتجرٌب فً السرد العراقً القصٌر:بنٌة السارد انموذجا ،ط،1
(دمشق:دار تموز ،)2011 ،ص.35
) )482كامل فرعون ،مصدر سابق ،ص.145
)(483محمد كمال الدٌن ،العرب والمسرح ( ،القاهرة :دار الهالل ،)1975 ،ص.127
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ُ
الغؤي في مٗغى خضًشه ًٖ و(الخىاب٘ والؼواب٘) البً قهُض الاهضلسخي او (عؾالت الٟٛغان)
البي الٗالء اإلاٗغي والتي جمشل عؾالت جه ٠الاويإ في الىُٗم والؿٗحر وُ٢ل ؤن (صاهتي)
ناخب ال٩ىمُضًا ؤلالهُت ؤزظ ًٖ ؤبي الٗالء ٨ٞغة ال٨خابت .ولٗل السُابت هي الازغي
اخضي الاظىاؽ التي جضزل يمً اَاع الا٢تراب والدكابه ُٞما بُجها وبحن اإلاؿغخُت ،مً
ً
ً
ً
ً
خُض هما ًلخُ٣ان في اجهما ً٣ىمان ٖلى الال٣اء الظي ًخُلب نىجا ظمُال وماصًا باعٖا
ً
ً
ومخم٨ىا مً اللٛت وابجضًاتها مداوال ا٢ىإ اإلاخل٣ي(الجمهىع) ٟٞي ٧لحهما زمت مً ًل٣ى له
وَؿخم٘ وَكاهض ،لظا " ًخُلب في الجملت السُابُت ان ج٩ىن بدُض ًم ً٨ان هىُ ٤بها في
مضي الىٟـ الىاخض الجها نُٛذ لخ٣ا ٫وهى امغ ً٣غب ما بُجها وبحن الجملت اإلاؿغخُت "

()484

و٦ظلٞ ٪ان نٟت الخل٣ي الجماعي ٢غٍبت بحن اإلاؿغح والسُابت،ولٗل ابغػ اإلاؿغخُاث
الٗاإلاُت التي يمذ زُب هي مؿغخُت ق٨ؿبحر الكهحرة (ًىلُىؽ ُ٢هحر) اط يمذ
زُبتي لبروحـ واهُىهُى٦ ،ما ان اصبىا الٗغبي ًالخٔ ان بٌٗ ال٨خاب ًىدىن الى
السُابُت في ٦خابت الىو اإلاؿغحي وهظا ما ٌُٗبهم ٖلُه الى٣ض اإلاٗانغ،اط ًخدى ٫الىو
اإلا٨خىب ألصاء زُابي ممل ٖلى زكبت اإلاؿغح مً ٢بل اإلامشل ،و٧ان الٗغى ًخدى ٫الى
مٟهىم حٗبىي وامالجي ٖلى اإلاخل٣ي.

)(484د.محمد غنٌمً هالل ،قضاٌا معاصرة فً االدب والنقد( ،القاهرة:دار نهضة مصر للطباعة والنشر ،ب
ت) ،ص.159
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املونودراما وتالقي االجهاظ:
الىو اإلاىهىصعامي ًمخل ٪بيُت جسخل ًٖ ٠البيُت الخ٣لُضًت للمؿغخُت ،بًٟل الؿغص
ً
الاؾترظإ واإلااضخي الظي ًخضاعى ٖبر الىو الظي ًخٟغص ببُل واخض ًخدضر ؾغصا ًٖ ما
مطخى في الٛالب ،والن هظا الىىٕ مً البىاء ًخمشل في عؾم زِ ٖام طو مؿاع واخض جغاجبُا،
ً
ٞاهه خخما ؾُمشل ملال للمخل٣ي،وبالخالي لجإ ٦خاب اإلاىهىصعاما للخىىَ٘ في الىو زكُت
الى٢ىٕ في ٞش الغجابت وإلاداولت قض اإلاخل٣ي وحكىٍ٣ه ٖبر الخىىَ٘ باؾخٗاعة ٞىىن ازغي ومجها
الاؾخٗاهت بالكٗغ والامشلت وٚحرها مً الاظىاؽ الاصبُت او ٚحر الاصبُت التي جضزل يمً بىاء
اإلاىهىصعاما وجلٗب الصسهُت الضوع اإلاهم والخُىي في ظيـ اإلاىهىصعاما ٞخإزظ ٖلى ٖاج٣ها
"عواًت ألاخضار ،طل ٪ؤن اإلاؿغخُت اإلاىهىصعامُت جخإل ٠مً شسهُت واخضةٞ ،هي مً
ً
ًًُل٘ بضوع الؿغص وعواًخه ،ولٗضم وظىص شسهُاث ؤزغي جدباص ٫الخىاع٧ ،ان لؼاما ٖلى
الصسهُت اإلاىهىصعامُت ؤن ّجخجه بلى الؿغص ،ل ً٨بغاٖت ال٩اجب ججٗله ٌٗمض بلى وؾاثل
ُ
وج٣ىُاث مً قإجها ٦ؿغ خالت مً اإلالل التي ٢ض جهِب اإلاخل٣ي وجغجِب خب٨ت الىو
اإلاؿغحي ،و٦ظل ٪ص ٘ٞعجلت الهغإ ٖىض الصسهُت باججاه الظعوة ،وزل ٤خالت مً
ً
الخىجغ"(ٞ )485الىو اإلاىهىصعامي ايخى هها له بيُت مً "الاق٩ا ٫الؿغصًت والخىاعٍت
وونُٟت والشُماث الىٟؿُت والخلمُت والاهثروبىلىظُت ونُ ٜالاصاء الضعامي والؿحرة
الصسهُت لُ٩ىن في الجهاًت ًٞاء واؾ٘ لخًىع مجمىٖت الاظىاؽ والاهىإ
الاصبُت"(ٞ)486اإلاىهىصعاما جٟجغ الضعاما مً زالٗٞ ٫ل الؿغص،والؿغص حٗبحر اجهالي في
اإلاؿغح٦،ما ان حٗضص الانىاث مٗاص ٫مىيىعي لصسهُاث ازغي في اإلاىهضعاما
ٞالصسهُت الغثِؿُت هي مى٧لت بؿغوص الصسهُاث واٗٞالها وعصوص اٗٞالها.وُٞما ًسو
قٗغٍت الىو اإلاىهىصعامي ٞان له اهٟخاخا هى الازغ ٖلى "مىٓىمت مً الىهىم والٟىىن
) )485علً عبد األمٌر عباس الخمٌس ،مصدر سابق ،ص.82
)(486د.زٌنة كفاح الشبٌبً" ،المونودراما بٌن التجنٌس والشعرٌة" ،جرٌدة االضواء( ،البصرة) ،عدد 329
فً  14كانون االول لسنة  ،2015ص.6
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والاصاب مىخٓمت في اصاء صعامي له ابٗاصه الخجىِؿُت صون اخاصًت بظاتها ما ًبرع ان ًىؾم
الىو اإلاىهىصعامي ب٩ىهه هو جٟاٖل الاظىاؽ"(٦)487ما ان وظىص ممشل واخض في الٗغى
اإلاؿغحي اإلاىهضعامي "ًخُلب مىه الاٖخماص ٖلى اهىإ مً الاظىاؽ الاصبُت في الىو
()488

اإلاىهضعامي لُخم ً٨مً الخازحر ٖلى اإلاخل٣ي وزل ٤اً٣إ مخىىٕ في الٗغى"

وبهظا ًمً٨

ال٣ى ٫بان الىو اإلاىهضعامي ًخجاوع م٘ اظىاؽ اصبُت ازغي مشل الؿحرة والكٗغ
وال٣هت،وهظا الخىىَ٘ الاظىاسخي ًس ٠ٟمً ملل اإلاخل٣ي وٍ٨ؿغ ا ٤ٞجىٗ٢ه ،وبالخالي ج٣ضًم
هو مىهىصعامي ٢اثم ٖلى الخىىٕ الابضاعي.و٧ل هظه الخضازالث ما بحن الاظىاؽ جضلل ٖلى
ان الاصب اإلاٗانغ ًامً بالخدىالث والخٛحر والخٟاٖل وال ًامً بالجمىص والؿ٩ىن وال٣ىلبت،
اط ًخد ٤٣الخىانل الجمالي مً زال ٫مٗماع بىاء الىو اإلاؿغحي ٖلى و ٤ٞالاج٩اء ٖلى
الاظىاؽ الازغي التي جىىٕ مً ٢ضعة الىو الخىانلُت.

))487حسٌن علً هارف ،مقدمة لكتاب دكتورة زٌنة كفاح الشبٌبً ،جمالٌات السرد فً العرض المسرحً
المونودرامً ،ط( ،1بغداد:دار ومكتبة عدنان ،)2015 ،ص.10
))488زٌنة كفاح الشبٌبً ،جمالٌات السرد فً العرض المسرحً المونودرامً ،ط( ،1بغداد:دار ومكتبة
عدنان ،)2015 ،ص.14
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حتليل مضزحية (املفتاح)
املإلفً :ىؾف الٗاوي
الؿىت1981:
٢هت اإلاؿغخُت :
خحرة وخحران ال ًمل٩ان الاَٟاُٞ ٫ظهبان في عخلت لالظضاص مسُِ لها ٖلى اؾاؽ ما
ظاء في الاوكىصة الكٗبُت اإلاٗغوٞت (ًا زكِبت هىصي هىصي وصًجي ٖلى ظضوصي).وٍظهبان
ً
ٗٞال الى اعى الاظضاص في ٖ٩ا باخشحن ًٖ الًماهاثُُٗٞ،ىجهم الاظضاص الشىب وال٨ٗ٨ت
ً
لخٟٓها في الهىضو ١وٍىنىجهم بٟ٣ل الهىضو ١ظُضا وٍ٩ىن الكغٍ ٖضم ٞخذ الهىضو١
الا بدا ٫جغػ ١خحرة وخحران بالُٟل وبٗض ان ٌٗىصوا لبلضهم ًضع٧ىن اجهم ال ًمل٩ىن
مٟخاح هظا الهىضو ١وبهظا ًبدشىن ًٖ اإلاٟخاح ٖلى و ٤ٞالدؿلؿل الىاعص في الاوكىصة
الترازُت ٞاإلاٟخاح لضي الخضاص وٖلحهم الظهاب للخضاص للبدض ًٖ اإلاٟخاح والخهىٖ ٫لُه
ً
والخضاص ًدُلهم الى الٗغوؽ وه٨ظا جدهل صوعة ٧املت ٦ما في الاوكىصة الكٗبُت ونىال
الى البؿخان واهخٓاع هُى ٫اإلاُغ في جهاًت اإلاؿغخُت واؾمهما خحرة وخحران ًضالن ٖلى
مًمىن الغخلت وخحرتهما في البدض ًٖ الًماهاث مؿترقضًً بمخىالُت الاٚىُت الكٗبُت
ول٨جهما ًهابا بسُبت امل ٖىض ٧ل مغة.
مؿخىٍاث الخضازل :
املؿخىي الؿغصي:
ًدًغ في الىو اإلاؿغحي ٖلى لؿان ما ٌؿمى الخ٩ىاحي او الغاوٍت الظي ٌؿغص
الاخضار ًٖ َغٍ ٤الغوي ،اط اٖخمضث اإلاؿغخُت ٖلى جىُْ ٠خ٩اًاث ٚىاثُت مً الترار
واإلاىعر الكٗبي الظي ٌكخمل خ٩اًاث ؾغصًت ظمُلت ،اطا جبضؤ اإلاؿغخُت اخضاثها بالالػمت
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الخ٩اثُت اإلاٗخاصة ٧ان ًاما ٧ان ٞالغاوي هىا هى مً ًٟخخذ الىو وبٗضها ٌؿلم الُ٣اصة
للصسىم
"الغاوٍت :وان ًاما وان في ؾالف الٗهغ وخايغ الؼمان ان وكٗذ اخضار كهت
املفخاح والىهم او الحلم اطا ما الٓالم اهجلى واهؼاح والحلُلت ان اقغكذ قمـ
()489

الهباح "

هظا اإلاد٩ي ؾغص وفي الى٢ذ هٟؿه ٌكخمل ٖلى اً٣إ قٗغي ًٖ َغٍ ٤ظغؽ خغٝ
الغاء الظي ًدضر مىؾُ٣ى للجملت ًخىضر مً زال ٫الاً٣إ الضازلي لهظه الجملت.وٍ٣ى٫
الغاوٍت ٦ظل ًٖ ٪الخضاص
"بالٗغق بالخٗب وبالىاع ًدىٌ الحضاص الحضًض الجامض الى ؾاةل اخمغ وٍهى٘ مىه
()490

اهثر مً الت واهثر مً وؾُلت جفُض الىاؽ واخُاها جإطي الىاؽ "
وظاء الؿغص ٦ظلٖ ٪لى لؿان الخضاص هى الازغ :

"اها انى٘ الؿُف البخاع اللاَ٘ الحض هظا الؿُف ٌؿخٗمله اوؿان ْالم للغؼو
لالٖخضاء ٌؿخٗمله بيُت ؾىصاء وَؿخٗمله اوؿان ازغ للخالم مً الٓلم لُضف٘
الاٖخضاء ٖىه ٌؿخٗمله بيُت نافُت هلُت اها انى٘ املىجل ًضاعي الفالح به ػعٖه ًجني
ً ()491
به زحره وزماعه بٗض ان هض وحٗب وطاب ٖغكا"
وٖىض الىنى ٫الى البئر هجض الغاوٍت ٌٗغ ٝالبئر بهىعة ؾغصًت ٣ُٞى٫

)ٌ(489وسف العانً10 ،مسرحٌات من ٌوسف العانً ،ط( ،1بٌروت:المؤسسة العربٌة للدراسات والنشر،
 ،)1981ص.322
)(490المسرحٌة ،ص.340
) )491المسرحٌة ،ص.341-340
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"الاقُاء التي ًدخىحها البئر هي التي جخيلم البئر ٌٗني الؿغ البئر ًدخىي اؾغاعا
واؾغاعا زباًا الهضوع اماال مىبىجت خلاةم ياتٗت في البئر زبر وٖبر اخضار مُمىعة
اقُاء ال حٗض وال جدص ى منها ما ًبيي ومنها ما ًطحً اقُاء جٓل مبٗث فسغ واٖتزاػ
وازغي مخجلت مسؼٍت وولما خاوٌ البئر ان ًسفي ما ٖىضه جىىن الحلاةم اؾُ٘ اجها
جٓهغ وجُل٘ ٖلى الىاؽ لخإهض وحىصها الحؿً والس يء منها وٍٓل الاوؿان اكىي مً
()492

البئر"

والبئر ٌؿخاء خُىما ٌؿم٘ مً خحرة وخحران باجهم ظاءوا بىاء ٖلى جىنُت مً ؾ٩ان
ال٣لٗت ٣ُٞى٫
"ول الؿاهىحن في الللٗت ال هم لهم غحر افكاء اؾغاعي وهبكها هم ٌٗكىن بميان
فىكه غُاء ؾمًُ مداٍ بؿُاج ٖاٌ ابىابه مغللت وحضعاهه ؾمُىت لىنهم مىكىفىن
صاةما واؾغاعهم مفًىخت الٗالم ٌٗغفهم ٖلى خلُلتهم فال هم لهم الا فطح اؾغاع
الغحر حكىٍه هظه الاؾغاع ٌٗفىن ان البئر مفخىح للهىاء والكمـ ولىىه عغم طلً ًبلى
(.)493

مغللا اؾغاعه مدفىْت هظه الحلُلت حٗظبهم وجإعكهم فُٓلىن ًىبكىن وٍىبكىن"

ان اإلاخدضر في الؿغص مىخج ؤًضولىجي ٌُٗض اهخاط الىا ٘٢بمٟغصاث ؾغصًت مؿدشمغا
الخىاصر الُىمُت ومىُل٣ا مً ػاوٍت الىٓغ في الؿغص ؾىاء ٧اهذ اًًاخُت ام ظضلُت ام
اًضلىظُتٞ ،دمىلت الؿغص في بٌٗ الاخُان جغص ا٢دامُت بٟٗل اإلاُٗى الاًضلىجي لؼاوٍت
الىٓغ في الؿغص .والؿغص خايغا ٦ظل ٪في مكهض ون ٠الغاوٍت للبؿخان وق٩ىجه مً
الٓمإ .وؾإ٦خٟي هىا بهظه اإلاكاهض الؿغصًت الهخ٣ل الى اإلاؿخىي الشاوي مً الخضازل وهى
اإلاؿخىي الكٗغي.

)(492المسرحٌة ،ص.350
) )493المسرحٌة ،ص.352
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املؿخىي الكٗغي:
ان الكٗغ ًخجلى في هو مؿغخُت اإلاٟخاح ًٖ َغٍ ٤الاٚاوي الكٗبُت الترازُت التي
وْٟها اإلاال ٠في حكُ٨ل وبىاء ههه اإلاؿغحي ومجها :
"ًا زكبُت هىصي هىصي
وصًني ٖلى حضوصي
حضوصي بُاعف ٖيا
ٌُٗىوي زىب وهٗىت
والىٗىت وًٍ ايمها
ايمها بهيُضًيي
نيُضًيي ًغٍض املفخاح
واملفخاح ٖىض الحضاص
والحضاص ًغٍض فلىؽ
والفلىؽ ٖىض الٗغوؽ
والٗغوؽ بالحمام
والحمام ًغٍض كىضًل
واللىضًل واه٘ بالبحر
والبحر ًغٍض خبل
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والحبل بلغون الثىع
والثىع ًغٍض خكِل
والحكِل بالبؿخان
والبؿخان ًغٍض مُغ
واملُغ ٖىض هللا
ال اله الا هللا
()494

ال اله الا هللا "

٦ما جخ٨غع الاوكىصة ٖلى لؿان خحرة في اإلاؿغخُت وٖلى لؿان خحران ٦ظل ٪وهظه
ً
الاهاقُض جمشل اً٣إ في طا٦غجىا ٦مخل٣حن هٓغا ل٨ثرة اؾخسضامها في مىاؾباث ٖضة زاعط
مىٓىمت الجيـ اإلاؿغحيٟٞ .ي مؿغخُت اإلاٟخاح الاهاقُض جدىلذ الى خ٩اًاث جًمُيُت
و٦ظل ٪قهضث اإلاؿغخُت  ُ٘٢ظغٍان الاخضار بخل ٪الاهاقُض .وختى خُىما ًظهبىن لُإجىا
باالمىا ٫مً الٗغوؽ التي حؿ ً٨ال٣لٗت جٓهغ ال٣هُضة الكٗغٍت ٖلى لؿان مى٦ب
الٗغوؽ الظي ٌٛجي بهظه الاٚىُت :
"هلهلىا وافغخىا
اعكهىا وامغخىا
الُىم ًىم الفغح
ًىم الؿٗاصة واملغح
) )494المسرحٌة ،ص.323-322
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هلهلىا وامغخىا
ًاٖغوؾت افغحي
ًاٖغوؾت امغحي
ًاٖغوؾت اعكص ي
ًاٖغوؾت هىس ي
هظا الُىم ًىمً
ول الخضم
ول الحكم فضاء لُٗىهً
هدً ههىهً
مً الكمـ والًىة
مً البرص والهىة
مً الُٗىن الحاؾضة
مً الىفىؽ الحاكضة
()495

هدً ههىهً"

و٦ظل ٪خُىما ًظهبىن في عخلتهم الُىٍلت الضاثغٍت للبؿخان وال ًجضون السًاع ُٞه
وٍسبرهم نضي البؿخان باهه بداظت للمُغ حٛجي خحرة :
) )495المسرحٌة ،ص.344-343
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"ًا عبي مُغها
ٖلى ٖىاص الٗلىجي
ٖلىجي بُضه فاؾه
()496

ًمص ي وٍدً بغاؾه"

والٗلىجي هىا هى ناخب اإلادل الظي ًبُ٘ الخبىب ظملت
اما خحران ُٞيكض :
"مُغ مُغ ٖاص ي ***َىٌ قٗغ عاس ي
()497

عاس ي باملىُىت *****ًأول خبت وجِىت"

و٦ظلً ٪ترصص ٚىاء ٖظب في الىو ًدُل الى اهاقُض لٗب الُٟىلت:
"َلٗذ الكمِؿت
ٖلى كبر ِٖكت
ِٖكت بيذ الباقا
جلٗب بالخغزاقت
ناح الضًً بالبؿخان
هللا ًىهغ الؿلُان
) )496المسرحٌة ،ص.358
) )497المسرحٌة ،ص.359
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مالجىا نغفُىا
عاح الىهذ ٖلُىا
وقمىؾىا غابذ
واعواخىا طابذ"

()498

و٦ظل ٪جيكض خحرة اهاقُض ازغي مً يمجها حجىجلي بجىجلي وخضًت بضًت هانغ صًه
قض ال٩ىع ٖلؼهبىع وٚحرها ٧لها بيؿ ٤قٗغي اً٣اعي واضر.
املؿخىي امللالي :
٢ض وعص اإلاؿخىي اإلا٣الي لؿان هىاع ار خحران في اإلاؿغخُت اط ظاء اإلاؿخىي اإلا٣الي
بىيىح في الخىاع الاحي  31" :صولت افغٍلُت صزلذ هُئت الامم املخدضة زالٌ ٖكغ
ً
ؾىىاث ٌٗني ان واخضا وزالزحن كُغا كض جدغع واؾخُإ ان ًثبذ وحىصه وحؿٗت اكُاع
ازغي مً مسخلف اهداء الٗالم صزلذ املىٓمت الضولُت هظلً...املجمىٕ  44صولت زالٌ
()499

ٖكغ ؾىحن فلِ احٗغفان بىم ًٖى جىىهذ هُئت الامم املخدضة ؟"

ً
وًٍُ ٠هىاع م٨مال "هُئت الامم املخدضة جاؾؿذ ٖام  1945بسمؿحن ًٖىا والان
جًم ًٖ 124ىا ٌٗني ان الفغق الان بحن ما وان وما هى واةً (ًٖ )74ىا و ( )74كُغا
وهظا صلُل ٖلى ان خم الكٗىب البض ان ًيخهغ"(.)500وبهغاخت ان هظه الاخهاثُت
اٖخمضها ًىؾ ٠الٗاوي مً اخهاثُت ٖام  1968واقاع الى طل ٪في هامل الهٟدت التي
يمذ الخىاع اٖاله السام بخٗضاص البلضان اإلاىًىٍت جدذ لىاء هُئت الامم اإلاخدضة٦ .ما
)(498المسرحٌة ،ص369-359
)(499المسرحٌة ،ص.327
) )500المسرحٌة ،ص327
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ان اللٛت اإلا٣الُت واضخت في ل٣اء خحران م٘ الاظضاص في ٖ٩ا وقغخه لهم  ٠ُ٦حٛحر الٗالم
وخضر جُىع ٦بحر بٗض ؾىىاث مً مىث الاظضاص وخضًض خحران ًٖ َىع اإلاغاة والؿُاعاث
والُاثغاث التي جُحر بال مدغم ومضازلت هىاع خى ٫ونى ٫الاوؿان لل٣مغ والؿٟغ ٖبر
الُاثغة٧ .لها ُ٢لذ بهىعة اوكاثُت جىنُلُت و٧ان الٗاوي اعاص زاللها الخضًض ًٖ الخُىع
بهىعة ؾلؿلت وبؿُُت وواضخت لِـ الا٦.ما هى الخا ٫في خضًشه ًٖ طبى ٫الاَٟا ٫مً
ؾىء الخٛظًت وؾاٖاث الٗمل والُٗلت وال ًٟو٧ل هظا وعص في اإلاؿغخُت بهىعة م٣الُت
ً
واضختًٞ.ال ًٖ جىُْ ٠الٗاوي للخ٩اًت الكٗبُت في الىو اإلاؿغحي والخىام م٘
مؿغخُت الٗهٟىع الاػع ١للبلجُ٩ي مُترلى ٪في ٖملُت الغخلت التي ً٢اها خحرة
وخحرانٞ.ان الخضازل اخضر خالت مً الجمالُت في بىاء الك٩ل الساعجي للمؿغخُت ختى ان
اإلاخل٣ي ال ٌكٗغ بدالت مً اإلالل ظغاء الخىىٕ الظي ق٩ل بىاء مؿغخُت اإلاٟخاح.
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حتليل مضزحية (امزؤ القيط يف باريط)
املإلفٖ :بض الىغٍم بغقُض
الؿىت 2445 :
٢هت اإلاؿغخُت :
مؿغخُت امغئ الِ٣ـ في باعَـ هي مؿغخُت مً جإلُ ٠اإلاٛغبي ٖبض ال٨غٍم بغقُض،
ً
وعبما ًبضو الٗىىان ٚغٍبا بٌٗ الصخيءٞ ،امغئ الِ٣ـ قاٖغ ظاهلي ٖاف وماث في
الٗهىع الٗغبُت الجاهلُت وباعَـ ٖانمت ٖهغٍت مً ٖىانم اوعبا.اط جخضازل في
اإلاؿغخُت ٖىالم مسخلٟتٖ ،ىالم ؾحرًت وازغي اٞترايُتً،خضازل اإلااضخي بالخايغً ،جم٘
اإلاال ٠بحن مخىاً٢اث قتى في ًٞاء الىو اإلاؿغحيٞ.ال٣هت جد٩ي ان والض امغئ ًغؾل
ابىه للضعاؾت في ظامٗاث باعَـ ،ول ً٨امغئ الِ٣ـ خُىما ًهل باعَـ ٞاجها حٛىٍه ب٩اٞت
بهغظها وػبغظها ،مما ًجٗله ًيكٛل ًٖ الضعاؾت باللهى واإلاجىن وَؿ ً٨الخاهاث وٞىاص١
اإلاىمؿاث،وٍب٣ى ه٨ظا ًبظر بامىا ٫ابُه في اوعبا وٍخهغ٧ ٝامحر ٖغبي ال ٌٗغٚ ٝحر
الكهىاث،ختى ًاجُه السبر ًٖ َغٍ ٤نضً٣ه ٖامغ الاٖىع والظي ًبلٛه بسبر م٣خل ابُه
ًٖ َغٍ ٤بجي اؾض ُٞجً ظىىن امغئ الِ٣ـ وٍخىٖضهم باالهخ٣ام.ان اإلاالٖ ٠بض ال٨غٍم
بغقُض ًاؾـ إلاضزل حٗغٍٟي في بضاًت اإلاؿغخُت ٌكحر ُٞه الى ان ام٩اهُت خًىع امغئ
الِ٣ـ لباعَـ هى جغُ٦بُت ُ٦ماثُت ظٗلها ال٩اجب في الىو اإلاؿغحي الصزا ٫امغئ الِ٣ـ
في قب٨ت ٖال٢اث ظضًضة وَكحر الى ان امغئ ٌكبه جماما هاملذ ٨ٞالهما امحر و٦الهما
٣ٞض اباه و٦الهما بدشا ًٖ اؾترصاص مل ٪الاب والاهخ٣ام ل٣خله.
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مؿخىٍاث الخضازل :
املؿخىي الؿحري:
اٖخمض اإلاالٖ ٠بض ال٨غٍم بغقُض الهٟاث هٟؿها المغئ الِ٣ـ مً خُض مجىهه
وبدشه ًٖ اللظة والاباخُتٞ ،هى ٧ان قاٖغ ظاهلُا ًخه ٠بهظه الهٟاث ٖلى اإلاؿخىي
الكٗغي والصسصخي،وفي اإلاؿغخُت ٖمض اإلاالٖ ٠لى الاب٣اء ٖلى نٟاجه وهى ما ًسضم
٨ٞغة اإلاؿغخُت بالخدضًض والتي جمشل اباخُت الٛغب واهٟخاخها امام الاوؿان الٗغبي طو
اإلاغظُٗاث اإلادآٞت اإلاىٛل٣ت :
"ًٓهغ امغؤ اللِـ في ػي امحر ٖغبي
ًمط ي في قبه عكو ٖاعي خافي اللضمحن ًدمل خظاءه بُضه
()501

ًٓهغ اهه زغج لحُىه مً خاهت او مغكو"

ً
في ؾحرة امغئ الِ٣ـ الخُ٣ُ٣ت ٢ض اؾخاء والضه ظضا مً ٢هاثضه الكٗغٍت اإلااظىت
ٗٞمض الى اعؾاله في مىُ٣ت ازغي لحرعى ابله في م٩ان بُٗض مً الصخغاء الا اهه اؾخمغ ٖلى
خاله بىٓم الكٗغ الٛؼلي الٟاضرٞ ،مً خُض جمازل شسهُت امغئ الِ٣ـ ٞان بغقُض
خاٖ ٔٞلى الهٟاث الؿلىُ٦ت في اإلاجىن وٖك٣ه لليؿاء الجمُالث ٦ما اقغها ،ومً خُض
ً
اعؾاله ٣ٞض ٚحر بغقُض مً ٚاًت بٗض والضه لهٞ ،بضال مً ابٗاصه بؿبب قٗغه لحرعى الابل
٧ان اعؾاله لباعَـ لٛغى الضعاؾت في الجامٗاث هىا.٥وامغئ الِ٣ـ ٖىضما بلٛه هبإ م٣خل
والضه ؤجاه بهظا السبر عظل اؾمه ِع ْجل ُوَ ْٗغ ٝبٗامغ ألاٖىع و٢ض التزم مال ٠اإلاؿغخُت
بىٟـ الصسهُت اي اؾخلهم ؾحرة امغئ الخُ٣ُ٣ت في مؿالت اٖخماص ها٢ل السبر وهى ٖامغ
الاٖىع الظي اونل بكاعة الؿىء المغئ الِ٣ـ في الخ٣ُ٣ت ٦ظل.٪ومً الؿحرة ٦ظل ٪ما
) )501عبدالكرٌم برشٌد ،مسرحٌة :امرؤ القٌس فً بارٌس( ،بارٌس:منظمة الٌونسكو ،)2005 ،ص.8
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()502

ظاء ٖلى لؿان امغئ " ان ابي الكُش ملً ٖلى بني اؾض "

وهي وُْٟه والض امغئ

الٟٗلُت في الٗهغ الجاهلي ،و٦ظل ٪جًمىذ اإلاؿغخُت مى ٠٢ام ظىضب ػوظت امغئ
الِ٣ـ التي خ٨مذ بِىه وبحن الكاٖغ الجاهلي ٖل٣مت وناع خ٨مها لهالر ٖل٣مت و٢ض
اوعصها بغقُض ًٖ َغٍ ٤بِذ قٗغي المغئ الِ٣ـ.وبغقُض بهظا الىو ؾعى ال٢امت نغإ
بحن الخايغ واإلااضخي ول٧ ً٨ان الهض ٝهى الخايغ وهظه ٖملُت جُُٗم للخايغ باإلااضخي
وهي ٖملُت خ ً٣الخايغ بجغٖاث مً اخضار اإلااضخي بما ٌٗؼػ صاللت الىو الظي ًمشل
ػمً الخايغ.
املؿخىي الؿغصي :
وبىِذ اإلاؿغخُت ٦ظلٖ ٪لى مؿخىي ؾغصي واضر ،بىن ٠ان الُاث مؿغح ٖبض
ُ
ُ
ال٨غٍم بغقُض ج٣ىم ٖلى ج٣ىُت الؿغص وحٗض ٖىهغا مهما في بىاء اإلاؿغخُت٣ٞ ،ض ظاء
ون ٠باعَـ في اإلاؿغخُت بهىعة ؾغصًت واضخت "اجها فًاء مفخىح ٖلى الٗالم ًأجُه
الىاؽ مً ول ميان وبهظا واهذ ٖانمت الضهُا ٖمىما وٖانمت الٗغب وبالخهىم
وٖانمت الاغىُاء واملكغصًً ٖانمت الؿُاح والالحئحن ٖانمت الباخثحن ًٖ اللظة
والباخثحن ًٖ الخحر والامان ٖانمت عحاٌ الاٖماٌ الظًً ًبدثىن ًٖ ٖمل ٖانمت
()503

الكهضاء واللخلت واملىايلحن واملسبرًً"

هظا الؿغص ًمشل بىاء صازل الىو اإلاؿغحي وٍ٨مل الاخاصًض م٘ الخىاعاث التي
ً
ً
جخًمجها اإلاؿغخُت وبالخالي لم ًاث الؿغص ٖبشا ،بل خايغا في بىاء الىو اإلاؿغحي وظاء
٦ظلٖ ٪لى لؿان بابلى اخض شسهُاث اإلاؿغخُت وهى ًه ٠باعَـ لٗامغ الاٖىع ":باعَـ
للمخسمحن مغاكو ومخاخف وزماعاث وايىاء وؾُاخت ولىنها ًا ٖامغ مىفى للفلغاء
والغغباء مىفى للٗاملحن والالحئحن والهاعبحن ،لفض هاحغث اليها ًىما وال ش يء معي ال
)(502المسرحٌة ،ص.20
) )503المسرحٌة ،ص.6
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ش يء ٖحر خفىت مً جغاب وَني،حئذ وخضي مً غحر اعى وال وًَ ولىً في نضعي
وكلبي ول كًاًا الىًَ ،زبأث عاس ي في خلُبت وهغبخه ٖبر الحضوص ،هغبذ هبط ي
ً
واهفاس ي وولماث الحم ،هغبتها زىفا"()504هظا الؿغص ًخًمً ٖلى ون ٠باعَـ وحٗضص
مكاعبها ،مً خُض هي مضًىت ػثبُ٣ت جخىاءم م٘ اعاصاث وعٚباث ٢انضهاٞ ،هي مغح٘
للؿ٩اعي الولئ ٪الباخشحن ًٖ اللظة واإلاالهي ،وهي صاع للٗلم إلاً ًبدض ًٖ الٗلم والضعاؾت
ً
والجامٗاث وخًغ الؿغص اًًا ٖلى لؿان بُل اإلاؿغخُت امغئ الِ٣ـ "امغؤ اللِـ :في
الُاخىهت الحمغاء اَدً همي وٖظابي وفي بُياٌ اهفجغ كىبلت ػمىُت مىكىجت في ههىف
املُترو ازظ الحم واهخب.اجغحم همي خغفا ٌٗاهم خغفا الًٗ الٓلم واللهغ حهغا واصًً
اكفام الحمام.ألىاؽ هىا ًخلىىن نىاٖت الحلم والٗكم اجهم ًدلمىن وهم ًمكىن
ًدلمىن ٖلى الاعنفت وفي الحاهاث وجدذ كىاَغ الؿحن ول الضهُا مسخهغة في هظه
الاعى ول الاػمىت في هظا الان.الا ما آٖمً مً مضًىت باعَـ غابت مً الُٗىن الؼعق
والخًغ غابت مً الؿُلان والكفاه الحمغ املمخلئت –ختى الخسمت-باالبدؿام والخلبُل"
()505

و٦ظل ٪بغقُض ًً٘ ٖىاوًٍ إلاكاهضه ٦ما ًٟٗل الٗضًض مً الغواثُحن مً وي٘

ٖىاوًٍ لٟهىلهم او لغواًاتهم وهي ج٣ىُت عواثُت واضخت
ً
مثال"( للاء لم ًىً ممىىا الا زاعج البالص)
(عبي ملاطا زللخني بضوٍا)
(ٌؿالىهً ًٖ اقُاء ٖضًضة)
(امغؤ اللِـ بحن الاًضي الىاٖمت )

) )504المسرحٌة ،ص.28
) )505المسرحٌة ،ص.31
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()506

(بىى اؾض كخلىا عبهم )"
املؿخىي الكٗغي:

ّ
زلُلي ّ
مغا بي ٖلى أم
او ٫بِذ قٗغي ٌؿخٗحره بغقُض مً امغئ الِ٣ـ هى "
()507

حىضب"

وام ظىضب هي ػوظخه التي خ٨مذ بِىه وبحن الكاٖغ الجاهلي ٖل٣مت وناع

خ٨مها لهالر ٖل٣مت ٞما ٧ان مً امغئ الِ٣ـ الا ان ًُل٣ها و٢خظا.٥و٢ض اؾخٗاعها
بغقُض بهىعة ؾازغة خُىما اُٖا السمغ امغئ الِ٣ـ واعاصوا ان ًى٣لىه الى م٩ان ما ،و٧ان
ًىنحهم بى٣له الخضي الخاهاث.
زم ً٨مل امغئ الِ٣ـ في اإلاؿغخُت :
ُ َّ
َُ ّ َُ َ
ُ
إاص املٗظ ِب"
ٌ لباه ِ
اث الف ِ
"هل ِ
َ ُّ َ ْ
اوي َؾ َ
ئن َج ْى ُٓ َغ َ
اٖت
فاهىما
ىفٗني َلضي ُأ ّم ُح َ
مً الضهغ َج ْ
ىض ِب
ِ
ِ
َ
أال لُذ قٗغي هُف خاصر ونلها
ْ َ ُ َ ُ ْ َ َُ َ
نلت املخغ ُِّ ِب"(.)508
وهُف جغاعي و
ّ
زلُلي ّ
مغ بي ٖلى أم حىضب) خًغ ظؼء مجها في
وهظه ٢هُضة ألمغئ الِ٣ـ بٗىىان(
اإلاؿغخُت.
َ َ ْ
وٍ٣ى ٫بغقُض ٖلى لؿان امغئ الِ٣ـ ٦ظل"ِ : ٪ا َطا َمـا ال ُّـث َـغٍَّـا فـي َّ
الؿ َـم ِاء ح َٗ َّغيذ
ِ
) )506المسرحٌة ،ص-30-20-18-16-14
))507المسرحٌة ،ص.9
) )508المسرحٌة ،ص.9
تداخل االجناس االدبية واثرها الجمالي في النص المسرحي العربي


073

َح َـٗ ُّـغ َ
ى َأ ْز َـى َـاء الـى َقـاح ال ُـم َـفـ َّ
ـه ِـل
ِ ِ
َ ْ ُ َ َ ْ َ َّ ْ َ
ـًـذ ِلـى ْـىم ِز َـُ َـاب َـهــا
ف ِـجـئـذ وكـض ه
َ
َّ
ْ
ئال ل ْـب َـؿ َـت الـ ُـم َـخ َـف ّ
ـً ِل"( )509وهظا ظؼء مً ٢هُضة المغئ الِ٣ـ
ل َـضي ال ِ ّـؿـخ ِـغ
ِ
ِ
وبالخدضًض مً مٗل٣اجه
وٍخاب٘ ً ":محن هللا ما لً خُلت
ً
وما ئن أعي ٖىً الغىاًت جىجلي" ( )510وهظا الخىاع لم ًاث مىٗؼال يمً مُ٣ىٖاث
ً
قٗغٍت بل ظاء مىض٧ا يمً الخىاعاث الضعامُت التي ًدىامى ٞحها الخضر اإلاؿغحي.
وٍ٣ى ٫اإلاالٖ ٠لى لؿان امغئ:
ً
"اؾاعة مهال بٌٗ هظا الخضلل
()511

وئن هىذ كض أػمٗذ نغمي فأحملي"

وهى ظؼء مً ٢هُضة ٦ظل ٪المغئ الِ٣ـ ول ً٨اؾدبض ٫بغقُض ٞاَمت بؿاعة اخضي
بىاث خاًُم التي حٗغٖ ٝلحهً بُل اإلاؿغخُت في خاهاث باعَـ.
ْ
و٦ظل ٪وعصث الجملت الاجُت (الُىم زمغ وٚضا ؤمغ) وهى بِذ قٗغي ألمغئ جدىع الى
(الُىم زمغ ولهى..وٚضا ٢ل ما لضً )٪في اإلاؿغخُت ،وفي الهٟدت هٟؿها خىاع ألمغئ"الُىم

)(509المسرحٌة ،ص.26
)(510المسرحٌة ،ص.26
))511المسرحٌة ،ص.26
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()512

زمغ وٖغبضة وغضا امغ"

و٧ان بهظه الٗباعاث ٌؿ٨ذ ٞحها ٖامغ الاٖىع لئال ً٣ى ٫له

السبر السخيء الظي ظاء به.
و٢ض اوكض خُىما ؾم٘ م٣خل والضه:
"أعكذ لبرق بلُل َأه ْل...
ًط يء ؾىاه بأٖلى الجبل
أجاوي خضًث فىظبخه.
بأمغ جؼٖؼٕ مىه الللل
بلخل بني أؾض َعَّبهم
أال ول ش يء ؾىاه حلل
فأًً عبُٗت ًٖ عبها...
وأًً جمُم ،وأًً الخىٌ
أال ًدًغون لضي بابه...
هما ًدًغون ،ئطا ما اؾتهل
بىى اؾض كخلىا عبهم
 ...أال ول ش يء ؾىاه حلل"

()513

)(512المسرحٌة ،ص30
))513المسرحٌة ،ص.31
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 ِ٣ٞاؾدبضلها ( بىى اؾض ٢خلىا عبهم) والباقي اٖخمضه بغقُض مً هو للكاٖغ الجاهلي
ً
(امغئ الِ٣ـ) ول٨ىه ظاء مخىا٣ٞا م٘ اخضار وجهاًت اإلاؿغخُت .في مؿغخُت امغئ الِ٣ـ في
باعَـ ٌِٗل امغئ الِ٣ـ بحن وؾُحن مخىاٞغًٍ بحن مباصت قغُ٢ت واهٟخاح واباخُت
ٚغبُت،اط ان الًٟاء الؼمجي الظي حكٛله مؿغخُت امغئ الِ٣ـ ًم ً٨ان ًًم ٧ل هظه
الٗىالم اإلاخضازلت التي ٢ضمها لىا اإلاال ٠ما بحن بضاوة الخ٨ٟحر الٗغبي ومجىن الخًاعة
الخضازىٍت الٛغبُت .واإلاؿغخُت حٗغٍت للىا ٘٢الٗغبي والخباؾاجه وعئٍخه ومىُل٣اجه هدى
الخُاة خاو ٫بغقُض ان ًجم٘ جل ٪الغئي ٖلى و ٤ٞهٓغة مخماؾ٨ت مىخضة ،ان ل٣اء امغئ
الِ٣ـ بالٟالح هظا لم ً ً٨مخىٗ٢ا في الٗالم الخ٣ُ٣ي لؿحرة امغئ ول ً٨بغقُض ظٗلهم
ًلخ٣ىن ؾىٍت في باعَـ اط ً٨ك ٠الاوؿان الٗغبي ًٖ ا٢ىٗخهٞ.باعَـ ججم٘ ٧ل
اإلاخًاصاث وال م٩ان لخٟغ٢ت السُمت وال٣هغ ٦ما في اإلاىٓىمت الٗغبُت.وهي التي ظٗلذ ابً
الامحر ًلخ٣ي بالٟالح .وهى ظؼء مً جضازل الٗىالم اإلاخسُلت م٘ الٗىالم الىاُٗ٢ت الخُ٣ُ٣ت،
اط ازخلُذ مٟاهُم الؿغص والؿحرة م٘ الكٗغٍت لخاؾـ في بىائها ال٨لي هو مؿغخُت
امغئ الِ٣ـ في باعَـ.
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حتليل مضزحية (اجلثة املطوقة)
املإلف :واجب ًاؾحن
الؿىت 2411:
كهت املؿغخُت :
٦خب ًاؾحن مؿغخُت الجشت اإلاُى٢ت في هو مؿغحي جضوع و٢اجٗه خى ٫مٓاهغاث
ً
وؤخضار الشامً مً قهغ ماي 1945التي قهضث اٖخ٣ا ٫ال٩اجب ٞحها وهى ال ًؼا ٫مغاه٣ا
و٦ىو مؿغحي ٞان ال٩اجب ٌٗىىجها باجها مؿغخُت زىعٍت .جخدضر ًٖ اإلآاهغاث واإلاجاػع
التي خهلذ ٞحها والتي قملذ الٗضًض مً مىاَ ٤الجؼاثغ والتي اقٗلذ في الجؼاثغٍحن
الُ٣حن بان الاخخال ٫الٟغوسخي لم ٌٗض ًغٚب بمداوعتهم وان وٖىصه التي ًُل٣ها لهم هي
ا٧اطًب ٩ٞاهذ جل ٪الاخضار قغاعة للشىعة الجؼاثغٍت .وفي اخضار اإلاؿغخُت ٧اهذ هجمت
عمؼ للجؼاثغ وماعٚغٍذ ٞئت الٟغوؿُحن الظًً هانغوا الجؼاثغ الخ٣ا وسخي َاهغ ًمشل
السىهت الظًً ٧اهىا ٌك٩٨ىن ب٣ضعة الكباب الجؼاثغي ٖلى الُ٣ام بالشىعة اما الازًغ ٞهى
عمؼ زىعة الجؼاثغ ،اإلاؿغخُت جمشل ظضال في مداولت مجمىٖت مً الكباب في ازباث او هٟي
جم ً٨الجؼاثغ مً الاَاخت باالخخال ٫الٟغوسخي ،ما بحن ٖؼٍمت واعاصة الكباب وحك٪ُ٨
البٌٗ الظي ٧ان حهبِ مً مٗىىٍاتهم واإلاخمشل في شسهُت َاهغ.
مؿخىٍاث الخضازل:
املؿخىي الؿغصي :
الن ٧اجب ًاؾحن عواجي وقاٖغ ٣ٞض جم ً٨مً اؾلىبه اللٛىي والبىاجي في نُاٚت
مؿغخُت ًخضازل ٞحها اإلاؿخىي الؿغصي م٘ الكٗغي في ًٞاء هو مؿغحي مخ٩امل
ً
الٗىانغ ،وبالخالي ق٩ل هظا الخضازل الاظىاسخي مؿخى ًي ظمالُا في ٖملُت بض الاخضار
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اإلاؿغخُت ونُاٚت الا٩ٞاع التي ظاءث ٖلى ق٩ل خىاعاث الصسهُاث الجضلُت في الىو
اإلاؿغحي لظل٦ ٪خب اإلاؿغخُت بلٛت واُٗ٢ت قٗغٍت اط جُلبذ بٌٗ الخىاعاث التي مشلذ
ظىهغ الغٚبت الظاجُت واإلاكاٖغ الاوؿاهُت في ٖملُت الخسلو مً الاخخال ٫الجازم ٖلى
نضع الكٗب الجؼاثغي ان جىُ ٤جل ٪الخىاعاث بلٛت قٗغٍت ٖالُت٦ ،ما ان واُٗ٢ت
اإلاؿغخُت ٖبر الاخضار الُىمُت لكٗب مدخل ٧الجؼاثغ ظٗلذ الؿغص حهُمً ٖلى بٌٗ
الاخضار التي ججغي في اإلاؿغخُت .واولى ًٞاءاث الؿغص الخايغة في الىو اإلاؿغحي هى
ون ٠لخي ال٣هبت الظي بجي ٢بل ا٦ثر مً  2000ؾىت ٖلى الاَال ٫الغوماهُت وهى مكهض
ؾغصي ًهىع خالت ال٣خل واإلاجاػع التي خهلذ و٢خظا ٥ووؾِ ٧ل طلً ٪برػ نىث
الازًغ الجغٍذ ٣ُٞى ٫ال٩اجب"حي اللهبت هىان وعاء الخغاةب الغوماهُت في اكص ى
الكاعٕ ًجلـ اخض الباٖت اللغفهاء امام ٖغبخه الفاعغت ػكاق مؿضوص مً اخض َغفُه
ًفخذ مً الُغف الازغ ٖلى الكاعٕ ،مإلفا مٗه ػاوٍت كاةمت ،هىمت مً الجثث حغُي
واحهت الجضاع..اطعٕ وعؤوؽ جخدغن خغواث ًاتؿتً.هل بٌٗ الجغحى لُمىجىا في
ً
الكاعٕ ًللى يىءا ٖلى الجثث التي ًهضع ٖنها واهحن زافذ ال ًلبث ان ًخجؿض قِئا
فكِئا وٍهبذ نىجا مخمحزا هى نىث الازًغ الجغٍذ"( )514وفي مكهض ؾغصي عمؼي ازغ
لغمؼٍت وصاللت الشىعة التي ظاءث ٖلى لؿان شسهُت الازًغ الظي ًىضر والصجه ٦شىعة
مً عخم الاػ٢ت والكىاعٕ الًُ٣ت واإلاىاػ ٫اإلاٛل٣ت ٧ل جل ٪اإلاخىاً٢اث التي ولضث الشىعة
الجؼاثغٍت وٍالخٔ اإلا٣اَ٘ الؿغصًت الُىٍلت التي اوعصها اإلاال ٠في هو اإلاؿغخُت ٞهى
ً٣ى" ٫هىا قاعٕ الىهضاٌ اهه قاعٕ في مضًىت الجؼاةغ او كؿُىُُىت في ؾُُف او
غلمت في جىوـ او الضاع البًُاء ال فغق اه ان الفسحت لخًُم ًٖ اْهاع قاعٕ
الصحاطًً وامللٗضًً بجمُ٘ ابٗاصه وػواًا عؤٍخه لخًُم ًٖ ؾمإ هضاءاث الٗظاعي
املؿغهماث لخًُم ًٖ الؿحر زلف جىابِذ الاَفاٌ ًٖ..اؾدُٗاب همهماث املدغيحن
))514كاتب ٌاسٌن ،الجثة المطوقة واالجداد ٌزداود ضراوة ،ترجمة:د.ملكة ابٌض( ،دمشق:منشورات الهٌئة
العامة السورٌة للكتاب ،)2011 ،ص.29
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لخلً الهمهماث امللخًبت التي جسخلِ بمىؾُلى املىاػٌ املغللت.هىا ولضث هىا ماػلذ
اػخف الحٗلم الىكىف ٖلى كضمي خامال هفـ حغح الهغة الظي فاث ػمً زُاَخه مىظ
امض بُٗض اهني اٖىص الى الىب٘ الضامي الى امىا املؿخٗهُت ٖلى الفؿاص الى املاصة الىلُت
التي ال قاةبت فيها فهي خُىا جىلض الضم واللىة وهي جخحجغ اخُاها في اختراق الكمىؽ
الظي ًدملني الى املضًىت املًِئت في خًً اللُل املىٗل اها الغحل اللخُل لغحر ؾبب
واضح وؾأبلى هظلً ما صام مىحي لم ٌِٗ اًت زمغة هدبت كمذ نلبت ؾلُذ جدذ
يغباث املىجل لخخمىج الى الاٖلى وحؿخٗض مً حضًض لخللي الًغبت الخالُت ٖلى البُضع
اجها جًم الجؿض املسحىق الى الكٗىع باللىة التي حسحله في اهخهاع قامل خُث
حٗلم الطحُت حالصها اؾخسضام الاؾلحت..وخُث ال ٌٗغف الجالص اهه مىيىٕ الخٗظًب
"()515هظا الخضاعي الؿغصي ٖلى لؿان الازًغ ًٟغػ ابٗاصا صاللُت للىو اإلاؿغحي وَكاع٥
بٗملُت اًًاح الاخضار وابٗاصها بخ٣ىُت ؾغصًت واضخت مً ؾُا ١الجمل الُىٍلت الىاعصة
في الىو.وٍيخ٣ل اإلاال ٠بمكهض ؾغصي ازغ لُٗبر ًٖ اهخ٣ا ٫قاعٕ الىهضا ٫لضًىامُت
ً
ازغي لُ٩ىن قاعٖا للمجاهضًً ٖبر خُىٍت ز٣ٟان الكغٍان الضالت ٖلى ان هبٌ الشىاع
وخغُ٦تهم في ٖملُت بىاء ال٣اصم للشىعة اط ًغي ٧اجب ًاؾحن في ونٟه الكاعٕ بهىعة ازغي
"هىا قاعٕ الىهضاٌ قاعٕ الاقباح قاعٕ املجاهضًً هىا قاعٕ كُُ٘ الهبُت املسخىهحن
والٗغاتـ اللىاحي جؼوحً مىظ اًام هىا قاعٖىا الوٌ مغة اقٗغ اهه ًسفم والكغٍان
الىخُض في اعجفإ الًغِ خُث اؾخُُ٘ ان الفٔ الغوح فُه صون ان افلضها" ()516ان
ً
الكاعٕ ٦م٩ان هىا ع٦ؼ ٖلُه اإلاال ٠ؾغصًا بىنٟه اإلا٩ان الخاعٍخي للخىاصر التي ظغث
و٦خبذ ٖلى اؾاؾها اإلاؿغخُت وٍمىذ اإلاال ٠للم٩ان صاللت ظمالُت بُٛت الخٟاّ ٖلُه
٦ضالت الخضار مغوٖت خضزذ في هظا الكاعٕ الظي ًس٧ ٤ٟالكغٍان الىخُض .وَؿخمغ
الؿغص خايغا في حكُ٨ل اؾلىب بىاء الىو اإلاؿغحي لضي ٧اجب ًاؾحن ،اط ٖبر ٦م
) )515المسرحٌة ،ص.30-29
))516المسرحٌة ،ص.31
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الدكبحهاث الؿغصًت ًخطر هظا اإلاٗلم وٍالخٔ طل ٪مً زال ٫اؾخسضامه خغو ٝالدكبُه
في هظا اإلاكهض الؿغصي اط ً٣ى٫
"اهه ػكاق ٌؿىصه الٓالم الضاةم ػكاق جفلض مىاػله بُايها والضم بٗىف الظعة ٖلى
وقً الاهفجاع....هىا في الٓل جخمضص الجثث التي ال ًغٍض عحاٌ الكغَت عؤٍتها ،للض
جىلل الٓل ٖلى قٗإ النهاع الىخُض ومىثذ هىمت الجثث ٖلى كُض الحُاة جُىف بها
()517

مىحت ٖاعمت مً الضم هخىحن مهٗىق ًلملم كىاه ؾاٖت الاخخًاع "

ٖلى الغٚم مً ان الدكبحهاث جغص ٦ظل ٪في الىهىم الكٗغٍت الا ان ما ًخه ٠به
ؾغص اإلاؿغخُت بالىن ٠اإلاؿخمغ لصسىم وام٨ىت الاخضار ًغ ٘ٞمً خمىلت اإلاؿخىي
ً
الؿغصي في الىوًٞ.ال ًٖ خضًض ال٩اجب ًٖ ٚحره ٧اخضار وشسىم وام٨ىت خايغة في
بىاء ٢هت اإلاؿغخُت.اط ان مً اإلاؿخدُل الٗشىع ٖلى هو ؾغصي بال ونٞ ٠الىنً ٠احي
ً
ً
٧ىُُْٟت جؼٍيُت وٖىهغ اؾلىبي مهم ًازظ بٗضا ظمالُا او ًازظ الىن ٠الىُْٟت
الخٟؿحرًت ،وا٢هض هىا الىُُْٟت التزًيُت ٖلى اإلاؿخىي اللٛىي.ولِـ الخضسي ٦ما ان لٛت
الؿغص الاصبُت جسخل ًٖ ٠لٛت الؿغص الٗاصًت اط ان لٛت الؿغص الاصبُت جخًمً الدكبُه
واإلاجاػ وال٨ىاًت وٚحرها مً الاؾالُب البالُٚت ٦ما ًخطر في الؿغص الىاعص في هظا الىو
اإلاؿغحي واًًا زمت مكهض ؾغصي ازغ
"وفُما اها نغَ٘ في ػكاقي في مؿلِ عاس ي ٌٗىص الى فمي َٗم كضًم ولىىه لم ٌٗض
َٗم املغاة التي وهبخني الحُاة وال َٗم جلً الٗكُلت التي اخخفٔ بًٗتها اهه مظاق
ول الامهاث وول الؼوحاث اللىاحي اقٗغ بٗىاكهً ًغف٘ حؿضي بُٗضا ٖني بدُث ال
ًبلى مني الا نىحي فلِ..نىث الغحل لُسُب زُاب حم٘ املظهغ اوي اهخف

))517المسرحٌة ،ص.32
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باؾمهم حمُٗا اوي الكىٌ هدً واغىم في اٖماق الاعى البٗث الحُاة في الجؿض
()518

الظي ًسهني وؾُىىن لي الى الابض"

وَؿخمغ الؿغص في جهىٍغ مكهض اإلاظابذ التي خضزذ في الجؼاثغ وٍغص الؿغص هىا
باؾلىب ٧ان وبهُٛت اإلااضخي التي ٞحها مٟغصاث حؿخسضم في الؿغصًاث بهىعة واضخت
٣ُٞى ٫ال٩اجب "وان ؾيان الحي ًغاكبىجهم مً اٖماق مؿاهنهم املُفأة ًخىػٖهم الللم
والغٖب ملغأي الاقباح املىىبت ٖلى الجثث للض اعجىبذ مظبدت بكٗت وكب٘ الاهالي
سجىاء صوعهم َىاٌ اللُل لم جغكض لهم ٖحن ختى اهبالج الهباح..الهباح الظي
ًىكٓني الان "( )519وفي مكهض ال ًسلى مً اإلاكاٖغ الجمُلت والالمً ،هىع ُٞه مهُٟى
لُلت ما ٢بل اإلآاهغة خُض الاٖضاص مً ٢بل مهُٟى وهجمت الازًغ ختى بؼو ٙالٟجغ
لخل ٪اإلآاهغة الخاعٍسُت التي لم ٌٗغٞىن ما ؾُجغي ٞحها مً اخضار ٣ُٞى٫
"واهذ هجمت مجزوٍت في هاخُت ولىً لم ًىً ًبضو ٖليها اجها ٖابؿت او ملُبت هىذ
اها وخضي اكترب منها اخُاها واجدضر اليها ووان الازًغ كض بضا ًىخب وازحرا جهًذ
هجمت لخفخذ الباب وبؿغٖت هؿغٖت كبًت مً الىدل واهذ الكمـ كض هجمذ فىق
عؤوؾىا وهىا هغحٗل جدذ لظٖاتها الخفُفت وهدً لم هؼٌ منهمىحن مً ٖىاء اللُل هىا
اها وهجمت كض اكتربىا مً الباب الؾخيكاق وؿماث الغبُ٘ .للض ازظها بضفء الفجغ
الظي فاحأها بسحغه ولم هجغؤ ٖلى ان وٗىغ طلً السحغ او هلُ٘ ٖلُىا مخٗخه اٖاصها
الى امليان نىث الازًغ"

()520

ان مٟغصاث ٦ىا و٧ان جضٖ ٫لى ؾغصًت اإلا ُ٘٣ؾال ٠الظ٦غ وجهىٍغه إلاكهض ٧امل
بدظاٞحره ًٖ َغٍ ٤الخ٩ي ًٖ الازًغ وجهىى هجمت لٟخذ الباب وصزى ٫خغاعة الكمـ
) )518المسرحٌة ،ص33-32
))519المسرحٌة ،ص34
))520المسرحٌة ،ص47
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ٖلحهم ختى خلى ٫الٟجغ ٧ل هظا ًمشل مكهض ؾغصي مخ٩امل نُٖ ٜبر خ٩ي اإلاداوع ًٖ
َغٍ ٤اخض ابُا ٫اإلاؿغخُت وهى مهُٟى .وَؿخمغ جهىٍغ مكهض الاخضار في اإلآاهغة
بهىعة ؾغصًت ،وُُٟ٦ت اؾخٗضاص الكغَت إلاا خهل مً مٓاهغاث والتي اؾخٗض لها مؿب٣ا
٢بل لُلت مً ٢بل عظا ٫الكغَت الظًً ازظوا مىاٗ٢هم مً اظل ما ؾُاحي اطا ً٣ى٫
الازًغ "٧ان عظا ٫الكغَت ٢ض اجسظوا اما٦جهم مىظ اللُلت الؿاب٣ت وجمغ٦ؼوا في ٖضة
مىاػ ٫مً الكاعٕ ٦ىا ظمُٗا مجهى٧ي ال٣ىي واجهمغ وابل مً الغنام الُاجل مً اخضي
الكغٞاث وجضا ٘ٞالجمهىع واػصخم ٖلى بًٗه ٧ان ٧ل شخيء جهل الُه اًضًىا ًهلر
لل٣ظ ٝول٨ىىا ٦ىا مً صون اًت خماًت وازحرا وانل الجىىص واجهمغث هحراجهم ٖلُىا ووظضث
()521

هٟسخي مل٣ى ٖلى الاعى "

وزمت مكهض ؾغصي ازغ خى ٫م٣خل ال٣اثض الٟغوسخي امام

ماعٚغٍذ "ًدباصٌ مهُفى والازًغ الىٓغاث وٖلى نغار ماعغغٍذ ًُحر الباب كُٗا
جدذ حؼمت اللاةض فاطا هى ًهغٕ في الىكذ هفؿه بغنام خؿً الظي ًهِبه انابت
صكُلت مً كغب لحٓت..جترهج ماعغغٍذ زم جدؼم امغها وجمؿً بؼمام اللُاصة جلفؼ فىق
حؿض ابيها وجمؿً الازًغ الظي ًداوٌ الخملو وؾِ الضواع الظي انِب به"( )522ان
الؿغص ًإحي اخُاها بُغٍ٣ت الٗغى الخ٣ضًمي اط ان الؿغص هىا ً٨مً صوعه في اًًاح
الخ٣اث ٤وال٩ىن ٦غابُت مىُُ٣ت في قض الاخضار اإلاؿغخُت ٦ما ْهغ طل ٪في ا٦ثر مً
مكهض بمؿغخُت الجشت اإلاُى٢ت .ومكهض ؾغصي ازغ ًه ٠الازًغ به خالت ابُه الظي
ً
٧ان ػٍغا للسماعاث والؿ٩اعي واإلاجغمحن وػٍغ وؿاء اظىبُاث ظمُالث ،والتي ظٗلخه ًخ٣اجل
م٘ الانض٢اء مً اظل ٞخاة ظمُلت٣ُٞ.ى ٫ال٩اجب ٖلى لؿان الازًغ:
"الىخُض الظي ما ًؼاٌ ًثلل ٖلي مً بحن الغاةبحن بضون مبرع هى ابي..ابي الظي
جيء بجثماهه مضعحا في لحاف في خحن هىذ اهخٓغ مىه جهاًت كهت وجهاًت خلم َاملا
ازخلُا في مسُلتي..للض اوغمـ طاث ًىم في الخماعاث بصحبت الؿياعي واملجغمحن واهىا
)(521المسرحٌة ،ص57
))522المسرحٌة ،ص.71
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ولهم ًبدثىن ًٖ احىبُت باعٖت الجماٌ واؾٗت الثلافت واهذ ٖلى صعحت مً الجماٌ
والخدفٔ حٗلذ انضكاء ابي ًلخخلىن ختى الفجغ لِكلىا لهم َغٍلا بحن الجمىٕ
()523

وٍلحلىن بها في الفىضق الفسم الظي ٌؿخلبلها فُه ٖكُلها"

وٍ٨مل الازًغ ؾغصًت هؼواث ابُه في مالخ٣خه للٟخاة الجمُلت اللٗىب :
"ًخاوله الحلض والغُٔ وهى ًلخفي زُىاث هظه املغاة التي ًالخلها الىاؽ باخترام
في الاٖغاؽ للض حغح في طلً الُىم حغخا بلُغا بمىؽ خالكت اللاها في وحهه عحل
()524

عجىػ مً اخضي الىىافظ بِىما وان ابي ًغكب املدُٓت اللٗىب "

وَٗىص الازًغ بظا٦غجه ُٟ٦ل لُهىع مكهض ابُه وهى ً ٠٣خُا ٫جل ٪اإلاغاة الاظىبُت
ً
التي جالٖب الازًغ وهى َٟال ،وجٓهغ الخهىٍغاث الؿغصًت واؾخٗاعة الاٗٞا ٫الؿغصًت
ً
بهىعة ظمالُت خ٩اثُت جًٟي ظمالُت ٖلى الىو اإلاؿغحي٣ُٞ .ى" ٫ووكف ابي مؿمغا
امام الاحىبُت التي واهذ جضاٖبني باؾمت وامام الىاؽ الازغًٍ الظًً واهىا ًخىكفىن
ٖىض هظا املكهض الفغٍض وكف غاعكا في نمذ وان ًمألوي بالىضم والغحرة اها الُفل
الظًً لم ًخجاوػ ٖمغه الؿىىاث الؿذ والظي انِب باهىاء والضه اها الظي واهذ
اكىي مىافؿُه في الىكذ الظي لم جىً اؾىاوي حمُٗها كض ْهغث"( )525وزمت الٗضًض مً
الؿغصًاث الازغي صازل الىو ،ؾا٦خٟي بهظا ال٣ضع مً الا٢خباؾاث التي جضلل ٖلى
خًىع الؿغص ٗ٦ىهغ بىاء مهم صازل هو مؿغخُت الجشت اإلاُى٢ت ل٩اجب ًاؾحن،مما
ً
ايا ٝبٗضا خ٩اثُا ظمالُا للىو اإلاؿغحي بسانت ان الهٟت الخ٩اثُت جىىٕ مً مؿخىٍاث
اعؾا ٫الغؾالت في اي هو بىن ٠ان اإلاخل٣ي بُبُٗخه ًخٟاٖل م٘ اإلاد٩ي ا٦ثر مً الخىاع

) )523المسرحٌة ،ص106

.

) )524المسرحٌة ،ص106
) )525المسرحٌة ،ص.107
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ال٣اثم ٖلى جغاؾالث بحن شسىم ٢ض ال ًضزل مٗها اإلاخل٣ي بخٟاٖلُت ٦ما ًضزل هظا
اإلاخل٣ي بخٟاٖلُت م٘ اإلاد٩ي الجمالي.
املؿخىي الكٗغي:
ومشلما خًغ الؿغص في بيُت هو مؿغخُت الجشت اإلاُى٢ت٧ ،ان للكٗغ خًىع ٠ُ٦
ً
ً
ال وان ٧اجب ًاؾحن قاٖغا مخم٢ ً٨ض ٦خب الكٗغ ٢بل ان ً٩ىن ٧اجبا مؿغخُا ،وٍالخٔ
ان الخىاػن بحن اإلاؿخىي الكٗغي والؿغصي في بىاء الىو اإلاؿغحي ،ولم حٛب الخىاعاث
ً
الكٗغٍت ًٖ الاخضار اإلاؿغخُت ٖلى امخضاص اإلاؿغخُت مىظ البضاًت ونىال الى جهاًت
اإلاؿغخُتٞ ،اإلاال٢ ٠ضم لىا ههىنا قٗغٍت هثرًت ٖلى لؿان ابُاله ٞهى ً٣ى: ٫
"هجمت :اهٓغوا الى الهضع الاٖمى
بُٗضا ًٖ الحبِب املفُىم
اهه لم ًىطج ابضا
هظا الثضي الظي اؾىص مً َىٌ الفغاق
لم ٌٗض هىان فم ٌٗغف هُف ًثحره ختى الؼبض
الازًغ ًغكض هىان
م٘ ازغًٍ ؾىاي
للض خظعجمىوي"

()526

) )526المسرحٌة ،ص35
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ًغؾم اإلاال ٠نىعه الكٗغٍت ٖلى لؿان ابُاله بهظه اإلا٣اَ٘ التي جغن٘ ًٞاء الىو
اإلاؿغحي بمٟغصاث جدىمي الى لٛت الكٗغ الٟسمت والتي جدؿم بالبالٚت والاًداء (الهضع
الاٖمى) (الخبِب اإلاُٟىم )  :وٍإحي ٦ظل ٪م ُ٘٣قٗغي ازغ :
"هىذ كض خلمذ باػٍؼ الغنام
ولىً وان ٖلُه ان ٌٗىص ٖىض الغغوب
وان ٖلي ان ازفي ٖىه قِئحن
صمىعي ومضًخه
وها اها طا الان كض بلُذ وخضي
وخضي هظعا للٓلمت املىخكت
اها الاعملت التي لم ٌؿلب بهاؤها كِ
اها الؼهغة الٗمُاء
التي جبدث ًٖ عحلها املسخاع
عحلها الظي ًدىم خىٌ جىٍجها
عحلها الظي ازخُفه اللغبان
كغبان اخغكذ فُه الجثث هلغبت الىمل
هىظا هجغوي الازًغ
طلً الىملت الظهغ
للض مغ بكظي فغاش ي املخىبر
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()527

لِؿلِ هظه الىىمت مً الجثث املجهىلت"

اهخ٣اء اإلاٟغصة البالُٚت الكٗغٍت ،وبىاء ق٩ل ًخمازل م٘ ٢هُضة الىثر هى ما ًضلل ٖلى
خًىع اإلاؿخىي الكٗغي في هظه اإلاؿغخُتًٞ ،ال ًٖ اً٣إ اإلاٟغصاث الكٗغي في
الىو.وٍ٣ى ٫الازًغ اخض ابُا ٫اإلاؿغخُت :
"لً ًفلض ابضا
طلً الٗاقم الظي جأحي وؿمت حضًضة
فخضفىه كبل اواهه
اوي اكضم لىحرن الىخضة
واقم ازاصًضي لً
وجٓلحن الاعى املدغمت ٖلي
()528

ان غُابي ؾُجٗل ٖؼلخً مىعكت"

هظه ال٩لماث واإلاٟغصاث الكٗغٍت اإلاىٚلت بالظاث واإلاكاٖغ جدضص اإلاىُل ٤الظاحي لها
والظي ًخضازل م٘ مىيىُٖت اإلاؿخىي الؿغصي في الىو اإلاؿغحي مما ًمؼط ما بحن
الهٟخحن لحرؾم نىعة ظمالُت مىُل٣ها ال٨لي (اإلاؿغخُت) واٖجي هىا هو الجشت
اإلاُى٢ت٦.ما في اإلا ُ٘٣الاحي ٦ظل : ٪اط ً٣ى ٫الازًغ " ولىني ؾازغج مً الاهغاء التي
َمغث فيها..ولً
حٗغفي الحملت اللضًمت التي ؾخجخاخً

) )527المسرحٌة ،ص.36
)(528المسرحٌة ،ص.65
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بٗض ان َغخذ َىٍال في ػواًا اليؿُان
بٗض ان عكض ٖغًٍ عكضة الكخاء
اوي احغ عوحي الى املىث الظي ًيس ى هفؿه
لخسل٘ زىب ػفافها
جلً الؿاخغة التي ٌؿمىجها اللضع"

()529

٦ما خًغ الكٗغ ًٖ َغٍ ٤الجى٢ت في اإلاؿغخُت والتي وُْٟتها الخٗلُٖ ٤لى الاخضار
ب٣هاثض قٗغٍت ٦ما هى مدضص في اإلاؿغخُت ومجها ما وعص ٖلى لؿاجها :
الجى٢ت " :هظه هي الباعَؿُت
عوح املضًىت املفخىخت
ابىت الجالص
الىباث الكغؽ الظي ًىمى ٖلى هاماث كخالها
هظه هي الباعَؿُت
ناخبت الالىف الغغة
هظه هي الباعَؿُت
الجاهلت
الغلُٓت الللب
) )529المسرحٌة ،ص65
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ابىت الجالص
للض جأزغث هثحرا
في الاهًمام الى حاهب الطحاًا
()530

هظه هي الباعَؿُت "

وم ُ٘٣قٗغي ازغ :
"الى الجاهب الازغ مً اللضع
خُث ال ًضزل كىإ املأؾاة
وال حمهىع وال ماعة
هىان في اخًان الاٖالي الٗظعاء
خُث جفٌُ اللبلت بُٗائها فخىللب هجمت
خُث جبلغ طؤاباث الكٗغ اللضم
خُث املٗغفت ؾُىٕ بغق امحن
()531

وخُث الحب لُلت واخضة بال طهغٍاث "

ؾا٦خٟي بهظا الٗغى ،الن ما حهم هى ازباث خًىع اإلاؿخىي الكٗغي ٖلى امخضاص
مؿغخُت الجشت اإلاُى٢ت والظي ًخإػع هى الازغ م٘ اإلاؿخىٍاث الاظىاؾُت الازغي وٍدضر
) )530المسرحٌة ،ص.88
)(531المسرحٌة ،ص105
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الجمالُت في بىاء الىو ٦دًىع الؿغص واإلا٣الُت لُجهٌ ببىاء مؿخىي ٞجي إلاؿغخُت ٧اجب
ً
ً
ًاؾحن والتي جمشل هها مخسما بااللم والهُجان الكٗبي يض اإلاؿخٗمغ الٛغبي.
املؿخىي امللالي
٦ظل٧ ٪ان زمت خًىع للمؿخىي اإلا٣الي ولٖ ً٨لى هدى ا٢ل مً اإلاؿخىي الكٗغي
ً
والؿغصي في هو اإلاؿغخُت ،وعبما وعص بم٣اَ٘ ٢لُلت ظضا اجطر مً زاللها ان ٧اجب
ًاؾحن اؾخسضم الاوكاثُت ب٣هض اًها ٫امغ ما٦ ،ما في خىاع ال٣اثض:
"اللاةض  :اهٓغ الى جاعٍش الضولت الىىمُضًت اجها لِؿذ الا قماٌ افغٍلُا الُىم م٘
الفاعق البؿُِ هى اهىا خللىا مدل الغومان في مغاهؼ اللُاصة لم ًىً مً الؿهل في
املاض ي ان حهؼم فغؾان هىمُضًت اهىا هملً الُىم الُحران وكض كؿمذ البالص الى زالر
صوٍالث ولىً الاعى م٘ طلً هي الاعى لً وؿخُُ٘ اغغاق ؾياجها بالغغم مً اهىا
اؾخُٗىا ان وؿخلضم ٖضصا مً املٗمغًٍ الاحاهب ًفىق اًت وؿبت وحضث ختى الان في
اًت صولت افغٍلُت ففي مغاهل وجىوـ هما هىا ًىللب الغحاٌ (اهل البلض الانلُحن)
يضها اجهم ٌٗىصون الى الهغإ بٗض ان بغػوا مً زالٌ اللغون السحُلت وهم ًٌٗىن
الغماٌ لُٗىصوا مً حضًض اولئً الىىمُضًحن املهؼومحن الظًً جىخلىا لحمالث حضًضة
()532

ياعبت"

وكٗغ هىا ان ٧اجب ًاؾحن ًغٍض اًها ٫اإلاٗلىمت ولى بُغٍ٣ت اوكاثُت مباقغة.وٍ٣هض
بالىىمُضًحن هىا هى اؾم للجؼاثغ في الٗهىص ال٣ضًمت وعبما ان َبُٗت اإلاؿغخُت الشىعٍت
جدخم خضور مشل هظا الا٢دام الاوكاجي في بيُت هو مؿغخُت الجشت اإلاُى٢ت.

) )532المسرحٌة ،ص.62
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حتليل مضزحية (االجداد يشداوى ضزاوة)
املإلف :واجب ًاؾحن
الؿىت2411:
٢هت اإلاؿغخُت :
وهي مؿغخُت حٗض ج٨ملت إلاؿغخُت (الجشت اإلاُى٢ت) لل٩اجب هٟؿه وجهل إلاغخلت
الشىعة اإلاؿلخت .جخدضر ًٖ زىعة الجؼاثغ اإلاؿلخت يض اإلادخلحنً .غبِ اإلاال ٠خايغ
الجؼاثغ ٦كٗب م٘ ظظوعه ال٣بلُت ال٣ضًمت وٍخمشل الاظضاص ٣٦ىة هاثلت جمؤل ًٞاء
الجؼاثغ الغخب ٦غوح هاثمت ٢ل٣ت ال حٗغ ٝالؿُ٨ىت والغاخت و٦إجها ٢خُل اوسخب ابىائه
ًٖ الازظ بالشإع له ُٞى٣لب ٖ٣ابا ًدهغ هاالء الابىاء لُٛلٖ ٤لحهم عخابت الا ٤ٞلُسغط
مجهم مغوءتهم ويمحرهم الىاثم.وابُا ٫اإلاؿغخُت خؿً ومهُٟى وهجمت ( اإلاغاة
اإلاخىخكت).
مؿخىٍاث الخضازل :
املؿخىي الؿغصي:
ً
جًمىذ اإلاؿغخُت جضازال ؾغصًا ،في مؿخىي بىاء اإلاؿغخُت وتهُئت لالخضار التي
ججغي في اإلاؿغخُتٞ ،اإلاال٣ً ٠ىً" ٫ظعٕ خؿً الغغفت ٖضة مغاث بسُىاث عٍايُت ماعا
ٖلى بُىن الغحاٌ الظًً ًىامىن في وي٘ التهُإ هما لى واهىا مؿخٗضًً لهظه الُلىؽ
الٗلابُت الغغٍبت ال نىث وال جنهض ٌٗىص خؿً الى مياهه نمذ..لم ٌٗض ًغي الا لهب
اللضاخت الظي ًط يء مهُفى.كغٖاث نىج مضًضةً .ظهب خؿً بسُىاث طةب
الًلاّ مهُفى حهب هظا واكفا بدغهت الُت لُلف مىكف الؿلم اللهحر لحؿً الظي
بضأ ًدً الؿلف باله خاصة غحر مخلىت جمغ فترة ًيبلج الفجغ يىء خؿً ًلفؼ هاػال
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()533

ٖلى كضمُه"

ً
ً
وًٍُ ٠اإلاال ٠في مى ٠٢ازغ ً
ظؼء ؾغصًا ازغا وَؿخسضم اإلاال٠

مٟغصاث جضٖ ٫لى اجها ؾغصًت زالهت ،وبسانت اجها ال جسضم الىو اإلاؿغحي الظي ؾُ٩ىن
خخما مهيء للٗغى٩ٞ ،لمت لخامحن ؾالمت اخضي الضمى الاؾخٗماعٍت ،ال ًم ً٨ان جسضم
الٗغى اإلاؿغحي ،وهي ٦خبذ ٦ىو ٢غاءة لِـ الا،وبالخالي ازظث ؾمت ؾغصًت واضخت في
بىاء الىو "حىىص ًٓهغ ٖليهم الطجغ والغُٔ إللحاكهم بالخضمت لخامحن ؾالمت اخضي
الضمى الاؾخٗماعٍت هظه الالٗىبت هي َاهغ الظي ًترب٘ وؾِ املؿغح وهى ًدىاوٌ فىجاها
مً الكاي م٘ كُ٘ نغحرة مً الحلىة وحهه مكغق انابٗه مثللت بالخىاجُم ٖمامت
ضخمت ججثم فىق عاؾه في اخضي ًضًه مغوخت وفي الُض الازغي مؿىان لالؾىان
جخدغن اناب٘ عحلُه في زف هاٖم ًبضو هاصةا مُمئىا ًىحي بالىحاهت اطا حٗب مً
املغوخت او ياق طعٖا باملؿىان لجا مً وكذ الزغ الى املؿبدت جدذ ٖحن الجىىص
الؿازغة"(.)534وهىا ًغمؼ اإلاال ٠لُاهغ وزُاهخه وجىٞحر الخماًت مً ٢بل اإلاؿخٗمغ و٦إن
اإلاالً ٠ىمئ الا ان َاهغا هظا مخلبـ بالؼٍ ٠الضًجي مً َغٍ ٤ونٟه له بان انابٗه
مش٣لت بالسىاجُم والٗمامت ظازُت ٖلى عاؾه وفي اخضي ًضًه مؿىا ٥الاؾىان .وًٍُ٠
اإلاال ٠مؿخىي ؾغصًا ازغ إلاكهض ال٣خل.جطخيء ُٞه بيُت الؿغص مٗالم اإلاكهض.اط ً٣ى٫
اإلاال ٠وهى ًهىع طل ٪اإلاداعب الظي اه٨ك ٠له امغ هجمت ( اإلاغاة اإلاخىخكت )
"ًىفجغ املداعب في الطحً مغجاخا الى صٖابخه الفٓت املبخظلت اما الٗلاب فُٓل
ًدىم في خحن ًخًاءٌ الىىع وجسُم اللافلت للًاء اللُلت وجدذ حىذ الغؿم ًلترب
خؿً ومهُفى بهمذ بِىما ًغاكب خؿً املداعب وفي الىكذ املىاؾب ًُٗىه بهضوء
صون ان ًترن له وكخا للخنهضً.خلضم مهُفى هدى املغاة املخىخكت املمضصة ٖلى الاعى
جُلم نغزت كىٍت لضي عؤٍخه حؿدُلٔ الهبابا مىخفًاث وٍدبٗثرن وهً ًضؾً ٖلى
حؿض املداعبً،جزٕ خؿً كىاٖه وَٗمل حاهضا لتهضةتهً ًجغهً هدى الىىالِـ ًبلى
) )533المصدر نفسه ،ص.114
) )534المسرحٌة ،ص119
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مهُفى وخضه م٘ املغاة املخىخكت التي ًبضوا ٖليها ٖضم الكٗىع بىحىص ختى الجضاع
التي جًاء فجاة وٍٓهغ ٖليها الٗلاب بحجم هبحر الٗلاب ًهفم باحىدخه بكضة امام
()535

هظه الخلىة التي ال ٌؿخُُ٘ الخضزل فيها"

ً
وازحرا ٖثرا ٖلى اإلاغاة التي بدشا ٖجها َُلت اإلاؿغخُت جل ٪اإلاغاة اإلاخىخكت (هجمت) التي
بدشا ٖجها ؾىٍت مهُٟى وخؿً ولم ًضع ٥خؿً بٗض ٧ل عخلت البدض جل ٪اهه ؾُهغٕ
بغنانت مً مؿضؽ مهُٟى.
املؿخىي الكٗغي:
ً
وجًمً الىو اإلاؿغحي ٦ظل ٪مؿخىي قٗغٍا في بىاثه ،اط ظاء اإلاؿخىي الكٗغي ٖلى
لؿان الجى٢ت واإلايكضًً الظًً ٧اهىا ظؼءا مهما في بىاء اإلاؿغخُت
"الٗلاب :اها الظي فلضث بهغي ال اٖغف مً ًىحروي
اها الظي حٗظبني جلً املخىخكت بهمتها
لم اٖض اٖغف هُف ازخفى،وال هُف افغى عاَي
كىلىا لي :هل اها مُذ.خلا؟
للض خاولذ ٖبثا ان اَحر..ان قبحي ٌُٗث في صم املغاة املخىشحت واها
ؾىغان،ؾىغان هما لم اهً في اي وكذ ازغ
لم اخـ الحؼن في زمغحي ًىما هما اخؿه الان
خلا اًتها الهباًا...اوي ابلغ بيكىحي الازحر

) )535المسرحٌة ،ص.143
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ان الفهىٌ هفؿها بٗض زغٍف غانب ههظا لم حٗض
حٗغف هُف جخٗاكب الا في مىهب فاح٘
ال بىفسج مخىح٘ ًبلى ُٖغه هُٗغها ٖلى الضهغ
اوي اتهم بكضة هما جتهم هي جلً الكمىٕ
صمىٖها التي ال ٖضص لها
ماؾاة الٗحن التي جسلض ؾهامها
ؾىاء بىذ لحغماجها مً الفغَؿت
هما ًفٗل اللغف
ام الجها جخهاٖض في والجثت"(.)536
وهىا اها مٗجي باإلقاعة لخل ٪اإلا٣اَ٘ الكٗغٍت الُىٍلت ألزباث صزى ٫ال٣هُضة ًٞاء
الىو اإلاؿغحي بهظه الهُئت وخًىعها لِـ ٖلى هدى اللُ٣ت الكٗغٍت او الىمًت وخؿب
بل ٣٦هُضة مخ٩املت مً خُض الخضر وجىُْ ٠اإلاٟغصاث اللٛىٍت في الىو .و٦ظل ٪وعص
مؿخىي قٗغي ازغ في هو اإلاؿغخُت " :اًتها الهبابا قغٍياث املخىخكت في هٓغاتها
املجىىهت
اًتها امليؿُاث في مىفاها املضوي
اجغاوي اعي حماال اقض ؾىءا مىىً في َغٍم الٗىصة
اؾىف اعي املترصصة جدضص مُالبها؟
) )536المسرحٌة ،ص.135-134
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()537

ولىً ماطا ًجضي البٗث ملً ؾُمىث"

وظاءث هظه الكٗغٍت ٖلى لؿان الٗ٣اب الظي مشل الاظضاص في اإلاؿغخُت ٦دًىع
ً
ً
عمؼي لخاعٍش الاخٟاص الجؼاثغٍحن٦.ما ظاء ٖلى لؿان اإلايكض هها قٗغٍا ازغ:
"امليكض:اجها ؾاٖت الٗلاب
ان الظي بلي ٖلى كُض الحُاة لً ٌؿخُُ٘ قِئا
لً ٌؿخُُ٘ ختى ان ًضًغ
اؾلحت املىث الى نضعه
ًاللسخغٍت التي جدىٓغ
مً يُ٘ عنانت
للخل زاةً!بِىما وان ًىفُه ان ًجضٕ اهفه
هظا الخلمُظ هظا املبخضب جغن ٖلى ْهغه كخُلحن
()538

خُىما اهخلم لهضًم نغٕ نضًلا ازغ ولم ًيخه بٗض"

ختى ان ٧اجب ًاؾحن ٌٛاًغ مً ق٩ل الكٗغ في بىاء ق٩ل مؿغخُخه ًٖ ق٩ل الؿغص
بالُغٍ٣ت التي جىحي بضحهُا للمخل٣ي بان اإلا٣اَ٘ هظه قٗغٍت واإلا٣اَ٘ الازغي ؾغصًت٦.ما ان
زمت ج٨غاع قٗغي ما بحن الجى٢ت واإلايكضة م٘ حٛحر ٧لمت واخضة لِـ الا وهي(٢خالهم)
(مٗاع٦هم) وهظا الاؾلىب ج٨غع لضي ٧اجب ًاؾحن بسانت في هظه اإلاؿغخُت :

) )537المسرحٌة ،ص.136-135
) )538المسرحٌة ،ص.148
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"الجىكت للض ؾلبً خب الغحاٌ الظًً واهىا ًغفٗىهً ٖالُا ازىاء كخالهم
والظًً لم جسف اطعٖهم الهدكالً مً ؾلُخً
امليكضة :للض ؾلبً خب الغحاٌ الظًً واهىا ًغفٗىهً ٖالُا في مٗاعههم والظًً
()539

لم جسف اطعٖهم الهدكالً مً ؾلُخً"

ان هظا البٗض اإلاىؾُ٣ي اإلاخمشل باإلاؿخىي الهىحي الٟىهىلىجي الظي ًخمشل بخ٨غاع
الانىاث في الىو الكٗغي ًجٗل حكُ٨ل الجملت جخمشل باً٣إ زام ًمىدها بٗضا ظمالُا
في الخل٣ي و٦ظلً ٪م ً٨ج٣ىٍت اً٣إ ال٨ٟغة بالخ٨غاع لخ٣غ ال٨ٟغة في اطهان اإلاخل٣حن
واًًا ظاء ٖلى لؿان اإلايكضة في اإلاؿغخُت:
"امليكضة ً :اخماةم الكإم والىدـ
اهغبً فٗحن الٗلاب جىفي لخمؼٍلىً
اهغبً ًا خماةم الكإم
الُلُلاث،ألجغٍداث
اهغبً مً الُلىؽ البغًُت للُاةغ الاعمل
()540

ال جىٓغن ان ًسخاع..طلً الٗلاب الحاكض"
وجًُ ٠اإلايكضة م ُ٘٣قٗغي ازغ :
"امليكضة :الاحضاص في اعجُاح
) )539المسرحٌة ،ص.155
) )540المسرحٌة ،ص.156
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مىظ ان خللىا عمىػ عؾالتهم
مىظ ان نهغ اغاللهم
وٖكىا خلمهم
وؾهغها ٖلى هىمهم
لِـ لالقباح ان جغف٘ عؤؾها بٗض الان
()541

الجىكت:الاحضاص في اعجُاح"

وه٨ظا ًىهي اإلاال ٠مؿغخُخه بهظه الاوكىصة الكٗغٍت التي جمشل طعوة ما ونلذ الُه
الاخضار عٚم اجها جً٘ اإلاؿغخُت بجهاًت مٟخىخت بٗض ا٢خُاص مهُٟى للسجً وهى صًضن
اإلاؿغخُاث التي جخىاٞغ ٖلى اظىاؽ مخضازلت جٟطخي الى اهٟخاح الىو اإلاؿغحي لجهاًاث
مٟخىخت وٚحر مٛل٣ت ٧الىهىم الازغي التي ًخمشل ٞحها الاوٛال ١ال٣هصخي في البىاء
الهغمي الخضاثها.وال ٌُٛب ًٖ هظا الىو اإلاؿغحي اإلاؿخىي الاؾُىعي اإلاخمشل بُاثغ
(الٗ٣اب) وهى ًىحي لىا بدكابه ٦بحر م٘ َاثغ ( الٗى٣اء) الاؾُىعي.

) )541المسرحٌة ،ص.159
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حتليل مضزحية (موسائيك)
املإلف :زؼٖل املاحضي
الؿىت 2414:
٢هت اإلاؿغخُت :
اإلاؿغخُت جد٩ي ٢هت اإلال٨ت الاقىعٍت ؾمحرامِـ وهي مىهىصعاما ججم٘ مخًاصاث
ومخىاً٢اث ٖضة لؿحرة هظه اإلاغاة في ًٞاء الىو اإلاؿغحي الظي ٢ضمه (زؼٖل اإلااظضي)
وؾِ جضازالث ؾغصًت واؾُىعٍت وقٗغٍت وؾحرًت.جسخلِ هظه الصسهُت اإلاؿغخُت ما
ً
بحن ٖىاإلاها الىاُٗ٢ت لؿحرة مل٨ت اقىعٍت سجلذ خًىعا في الخاعٍش الٗغبي وما بحن اإلاخسُل
الاؾُىعي و٦م الاؾاَحر التي وسجذ ًٖ هظه اإلاغاة.
اإلاكهض الاو ٫حٗغٍٟي بىٟؿها:
"امي مً اًً اهذ
ملاطا جغهخُني وعخلذ
ام مً احل وؿاج حمُل ٖابغ وكٗذ في خبه فاٖاب ٖلًُ الجمُ٘ اهً اهدضعث
()542

الى مؿخىي الٗامت"

ً
ًدبحن ان امها ٖاقغث وؿاظا واهخدغث ٞخ٩ىن هي ابىت هه ٠ؾماوٍت وهه ٠اعيُت
اما اإلاكهض الشاوي نغإ بحن خبها لبابل وجمؿ٨ها بالؿلُت والٗغف باقىع واإلاكهض الشالض
(مكهض ًخدضر ًٖ ٦ك ٠ؾغها باهه ٧اهذ ج٣اجل م٘ ػوظها ً٦ابِ مً ٢بل اإلال ٪الظي
)(542خزعل الماجدي ،االعمال المسرحٌة ،ج ،2ط( ،1بٌروت:المؤسسة العربٌة للدراسات والنشر،
 ،)2014ص.262
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ٌٛخهبها مً ػوظها وٍخدضر اإلاكهض ًٖ ٢خلها للمل ٪واهتزاٖها الٗغف مىه) واإلاكهض الغاب٘
مكهض جغبٗها ٖلى الٗغف و٢خلها اإلاخأمغًٍ مً الًباٍ والامغاء لُال بٗض ان جىٗ٢هم
بٛغامها اما اإلاكهض السامـ ٞاجها حكبه هٟؿها باإلؾ٨ىضع اإلا٣ضووي اما اإلاكهض الؿاصؽ
جخدضر هىا ًٖ مداولت اهتزإ الٗغف مً ٢بل ولضها مجها ٞخ٣ىم باٚىاء ٧ل اإلاخأمغًٍ مٗه
وج٣خلهم.

مؿخىٍاث الخضازل :
املؿخىي الؿغصي :
او ٫ملمذ ًم ً٨الخ٣اَه في مؿغخُت زؼٖل اإلااظضي هى اهه ً٣ؿم اإلاكاهض ٗ٦ىاوًٍ
ٞغُٖت مشلما ًٟٗل الغواثُحن مشال (مدىت ؾمحرامِـ) و٦ظا ًً٘ م٣خبؿاث مً اإلاؿغخُت
جدذ الٗىاوًٍ الٟغُٖت وهي ج٣ىُت ججخم٘ بها الغواًت و٢هاثض الىثر اإلاٗانغة ٦ظل.٪
٦ما في الاحي :
اإلاكهض الاو٫
مدبىبت الخمام
٦خب ٖلي ان ازىى في الٛباع وال اها ٫ؾىاه
وفي اإلاكهض الشاوي
(خغٍغ بابل وخضًض اقىع)
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٧ان الُحن ًجهمغ مً ٢بت ب٩اجي)"

()543

وخُىما جخدضر ؾمحرامِـ ًٖ هٟؿها ٞهي جه ٠هٟؿها بُغٍ٣ت ؾغصًت خى٫
ْغو ٝعٖاًتها مً ٢بل اقىع واهخ٣الها للٗغف بٗض طلٖ ٪بر الاَاخت باإلال ٪ػوظها الشاوي
ٞخ٣ى"٫عٖاوي اقىع بلىؾه وؾهمه وقٗلت هاعه وفخذ لي افاق البلضان فجىضلذ امللىن
جدذ ًضي وازًٗذ الامغاء لهىاي وكُفذ ػهغة ههغي بؿُفه واخخًيخني ػوحخه
()544

ٖكخاع فياهذ خايىتي وعاًتي هىذ احؿلح بمىضًلها في طعاعي"

وبُغٍ٣ت ؾغصًت

ج٨كٞ ًٖ ٠طر امغها بىنٟها مداعب في ظِل ػوظها اوهاؽ وزُٟها مً ٢بل اإلال٪
الظي اٚغم بجمالها وبصسهُتها ال٣ىٍت والظُ٦ت" :ختى حاء الُىم الحاؾم خحن اهدكغ
لغؼي بحن الىاؽ صون ان ٌٗغفىا مً اهىن هىذ اخاعب م٘ ػوجي اوهاؽ ملثمت واخغػ
اهبر الاهخهاعاث وخحن ؾاٌ امللً ًٖ هظا الًابِ الباؾل الظي ًىبل الاٖضاء اهبر
الخؿاةغ ايُغ ػوجي الى البىح بؿغي له فاهضهل امللً وزغ نغَٗا في هىاي..نٗلخه
()545

اوال اؾُىعة شجاٖتي زم نٗلخه اؾُىعة حمالي ولم ًخمالً هفؿه"

وهظا ما

ظٗلها جُمذ باالَاخت باإلال ٪وؾغ٢ت ٖغقه مىه ،وهى ما صٗٞها الن ج٩ىن اقبه بٛاهُت
جُمذ للخهىٖ ٫لى ال٨غسخي بخلمُ٘ هٟؿها ،والؿغص خايغ في هظا اإلاكهض ٞهي ج٣ى" ٫للض
اغخهبني امللً خحن اهتزٖني مً ػوجي وجغهه وخُضا جهب لُالُه املٓلمت ختى ؾمل
ُٖىهه زم اهخدغ،ويٗني امللً في ؾغٍغه وجؼوحني لحرض ي غغوعة في الاهخهاع ٖلى امغاة
كىٍت وحمُلت.هىظا هم الغحاٌ لىني اؾلؿذ له اللُاصة ليي انل الى هظا (جمؿً
الخاج بُضها) عاًتها فغنت ان ابضا َغٍلي الى الٗغف جغحلذ مً فغس ي ومألث وحهي
()546

انباغا ونغث اقبه بغاهُت اللُم به ووان هغس ي امللً ًلم٘ بُٗضا وَغص ي هاْغي"
)ٌ )543نظر:المسرحٌة ،ص264-260
) )544المسرحٌة ،ص.266
) )545المسرحٌة ،ص.269
) )546المسرحٌة ،ص.270
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املؿخىي الؿحري:
ًخدضر اإلاال ٠زؼٖل اإلااظضي في بضاًت اإلاؿغخُت ًٖ شسهُت ؾمحرامِـ التي هي
"ملىت ؾمى -عاماث) والتي انبدذ ػوحت للملً قمص ي اصص الخامـ زم جىلذ
الىناًت ٖلى ابنها الهغحر اصص ًجراعي وكض ٖاقذ في اللغن الخاؾ٘ كبل املُالص وواهذ في
الانل امحرة بابلُت طهغتها املهاصع الىالؾُىُت جدذ اؾم (ؾمحرامِـ) وكض امتزحذ
ً
شخهُتها الخاعٍسُت بمجمىٖت هبحرة مً الاؾاَحر الجمُلت بضءا مً والصتها ومغوعا
()547

بخىليها الٗغف وختى جهاًتها"

٦ما ان اإلااظضي إلاذ في م٣ضمت اإلاؿغخُت باهه الخِ٣

زال ٫ؾحرتها ظملت مخىاً٢اث صٖخه ل٨خابت اإلاؿغخُت بهظه الهُئت.و٧ان اإلاال٢ ٠ض اٖخمض
هٟـ نٟاث الصسهُت مً الظ٧اء ومكاع٦تها باإلاٗاع ٥وَغٍ٣ت ازخُاٞها مً ٢بل اإلال٪
مً ػوظها و٧ىجها اضخذ مل٨ت بٗض مىث اإلال.٪
املؿخىي الاؾُىعي:
هٓغا الزخال ٝاإلااعزحن وال٨خاب واإلاىٓغًٍ بصسهُتهاٞ ،مجهم مً ا٦ض ٖلى واُٗ٢تها
وزمت مً اقاع الى اجها شسهُت اؾُىعٍت ٖبر ٦م السغاٞاث التي وعصث بد٣ها في الغواًاث
خى ٫شسهُتها ٞان اإلااظضي ٢ض اٖخمض هظا البٗض الاؾُىعي في شسهُتها ولم ًىِ ٟه جماما
ٞهى ً٣ى"٫ولٗل اقهغ اؾُىعة وسجذ خىٌ والصتها جلىٌ باجها ابىت الالهت الؿمىت
صعهُخى التي جغهتها كغب بدحرة الؾغاب الحمام التي عٖتها واَٗمتها زم ػواحها مً كاةض
اقىعي زم بُىالتها في اؾلاٍ مضًىت باهترا املدانغة مً كبل الاقىعٍحن واعجاب
امللً الاقىعي بها وػواحه منها.وهىان اؾاَحر زُالُت واؾٗت ًٖ جىليها امللً
وؾُُغتها ٖلى صوٌ الكغق والغغب مً مهغ والحبكت وختى الهىض وخغوبها التي جظهغها
بدغوب الاؾىىضع امللضووي الظي حاء بٗضها بسمؿت كغون وواهه ًللضها في

) )547المسرحٌة ،ص.256
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الفخىخاث...وازحرا جلً الاؾُىعة الغاتٗت التي جدىلها الى خمامت وَحراجها وهي في ٖؼ
()548

كىتها بٗض ان اهدكفذ مإامغة ابنها للؿُُغة ٖلى مملىتها "

٦ما ًغص م ُ٘٣ازغ ًا٦ض خ٣ُ٣تها الاؾُىعٍت ،وهظا ال ٌٗجي الخىاو ًٖ ٫شسهُتها
الىاُٗ٢ت ٦مل٨ت اقىعٍت لها بٗضها الخاعٍخي واهما ًًا ٝلٗملُت الخضازل التي اخضثها
اإلااظضي في هظا اإلاىػاثُ ٪لصسهُت ؾمحرامِـ ٞحرص اإلا ُ٘٣الاحي :
"هىظا ويٗخني الاكضاع بحن َفىلت ونبا في بابل وقباب وههىلت في اقىع ،اخببذ
ابغاج بابل وخضاةلها واهلها وجىلٗذ بمجضها وجغاثها واصبها.واهذ بابل لي بمثابت املكُمت
التي ٖللذ بها والثضي الظي عيٗذ مىه فهي الحلُلت بٗض ان غابذ امي الاولى
(صعهُخى) في املُاه وخحن وحضوي الغٖاة ٖلى اخض اجهاعها واهذ َُىع الحمام كض نىٗذ
لي ٖكا واَٗمخني الجبن والخبر بمىاكحرها هُف اوس ى وٗمت اهل بابل خحن جبىاوي
خاهمها ؾمُاوؽ الظي اؾماوي ؾمحرامِـ والظي ٌٗني خبِبت الحمام هُف اوس ى
()549

عٖاًخه ولُفه للض ازخهني وابىت له وٖلمني ول ش يء"

ًخضازل في اإلا ُ٘٣اٖاله ما هى ؾغصي واؾُىعي وم٣الي،الؿغصي بد٨حها ًٖ ُُٟ٦ت
والصتها الاولى ،والاؾُىعي بالصسهُاث التي اقاعث لها ؾمُاوؽ وصعُ٦خى واإلا٣الي
بخٗغٍٟها الؾمها ؾمحرامِـ والظي ٌٗجي خبِبت الخمام .وجغص ٝؾمحرامِـ في الىو
اإلاؿغحي حٗغٍٟا لىٟؿها ٢اثلت" :فمً اها الان ؟ابىت الهت ٖاقغث بكغا وؿاحا واهخدغث
هظه هي انىلي،أبىت ؾماوٍت مضللت مً حهت لىىني اوؿاهت مً لحم وصم فاي ٖظاب
هظا؟"( )550وهظا ما ًضلل ٖلى خغٍتها بحن ههٟها الؿماوي الظي ًغبُها باالؾاَحر والىه٠
الاعضخي الظي ًجٗلها جيسخب للٗالم الاعضخي الىا٢عي و٧ل هظا بؿبب امها الالهت التي
)(548المسرحٌة ،ص.256
)(549المسرحٌة ،ص.265
) )550المسرحٌة ،ص.262
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ً
ٖاقغث اوؿاها وؿاظا ٞاهجبذ مً زالله ؾمحرامِـ وظٗل امها تهغب مً قضة ما لخ٣ها
مً ٖاع الازخالء باالوؿان والاهجاب مىه٦.ما جم زال ٫اإلاؿغخُت ط٦غ شسهُاث بهُئت
اؾُىعٍت ٧اقىع ومغصور واهلُل ًضلل ٖلى مٗالم اؾُىعٍت هدخذ الىو اإلاؿغحي.
املؿخىي الكٗغي :
ان الىو الكٗغي في هظه اإلاؿغخُت ًخمحز بالٗم ٤واإلاٛاًغة والخ٨شُ ٠والخىىٕ وهظا
ما ًجٗل اإلاخل٣ي ًخٟاٖل وٍىضهل له هٓغا الحؿإ صالالجه التي جٟسر اإلاجا ٫امام جإوٍالث
الخل٣يٞ ،اللٛت صاثما ما جخمخ٘ بالثراء والخضازل الظي ًدُذ اياٞت مسخت ظمالُت
للىو.ومشلما خًغث اإلاؿخىٍاث الازغي ٞان اإلاىاظاة بالىهىم الكٗغٍت ٧اهذ هي خايغة
في الىوٞ ،خ٣ى ٫ؾمحرامِـ:
"بيى هظا الحاةِ اللضًم ختى غؿلني بضمىٖه مً هامتي الى كضمي
ولم اٖض اٖغف صمىعي مً صمىٖه
ها اهظا بحن الابهت الؼاةفت
التي ال اعاها ؾىي خُاما
وها هى كلبي ًدً الى طلً املاء الظي اخخًيخه خىِىا فُه
هىان خُث جىاعث امي وغابذ في النهاع الى الابض
وويٗخني ٖلى يفخه
ملاطا هظا الُخم؟"( )551البُلت هىا جخدضر ًٖ والصتها مً ام خىعٍت بلٛت قٗغٍت هابٗت
مً زُاب الظاث لؿمحرامِـ التي جُل ٤مىاظاة طاجُت في اإلا ُ٘٣اٖاله .وزمت م ُ٘٣اقبه
)(551المسرحٌة ،ص.261
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ما ً٩ىن بالىهىم الكٗغٍت ال٣هحرة او ما حؿمى ٢هاثض الىمًت او الهاً٩ى الُاباوي،
ٞاإلاال٣ً ٠ىٖ ٫لى لؿان البُلت ؾمحرامِـ:
"عمُذ ٖلى الاعى هغصا مً الجمغ
ووان هىاي ًلتهب بضازلي
()552

لم ٌٗض لي ػوج فلغعث ان اهىن ٖاقلت"

وَؿخمغ ْهىع الكٗغ ٖبر الخىاعاث اإلاىهىصعامُت للبُلت في الىو اطا ج٣ى: ٫
"ولىا هخضخغج في مغاًا
املغاًا..املغاًا هي املىحىصة اما هدً فاَُاف هىٗىـ فيها
هىا وهىان وال هضعي
مغ هظا الؼمان عفُٗا هما الخُِ في هامتي وَىاوي
وان ماء املغاة ٌؿُذ ٖلى وحىهىا
وهىان في اللهب امللضؽ همؿً قهىاجىا ووؿخضًغ
هظه الظهغة الالُمت للمىث في احؿاصها
هظه الاًام الٗغًٍت مثل زىب فًفاى
()553

ههٗض الؿاللم او جهبُها..ال فغق"

) )552المسرحٌة ،ص .274-273
) )553المسرحٌة ،ص.278
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وجخاب٘ ؾمحرامِـ:
"اها التي اكُغ يىءا في الٗحن
اها التي اٖلى حىاص اللمت
الىاع بٌٗ نىعحي
والبضع قالي والىجىم الٗمت
محزان كلبي ها هىا في الىفحن
اهؼٌ فُه مً اقأ للٓلمت
او اعف٘ الظي اعٍض للٗحن
()554

اكىٌ ما جلىله الكمـ  :اها مً يضًً"

ًالخٔ اً٣إ (الىىن) في اإلا ُ٘٣اٖاله وهى م ُ٘٣قٗغي بامخُاػ ،واإلااظضي قاٖغ
م٣خضع له ٖضة صواوًٍ قٗغٍت وٖغٖ ٝىه قاٖغ ٢بل ان ً٩ىن ٧اجبا مؿغخُا وهظا ما
ظٗله ًغؾم لىا اً٣اٖاث قٗغٍت بلٛت جخمشل ٞحها الهىعة الكٗغٍت والبالٚت في اهخ٣اء
اإلاٟغصة اإلادببت ٖلى طهً اإلاخل٣ي والتي جدؿ ٤وؾُا٢اث الىو الكٗغي.

املؿخىي امللالي:
وعص اإلاؿخىي اإلا٣الي ٖلى هدى ا٢ل ب٨شحر مً الؿغص والكٗغ ،اط ظاء باَاع لٛت م٣الُت
حٗغٍُٟت ٣ُٞى ٫اإلاالٖ ٠لى لؿان بُلخه :
) )554المسرحٌة ،ص.285-284
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"وان اؾمي (ؾُما) أي الغوح او الحمامت ووان اؾم املغاة الضفُىت في الاؾىىضع
(ؾُما)...اؾم كبري الاؾىىضع امللضووي في الاؾىىضعٍت (ؾُما) و(ؾىما) واها هىذ
(ؾُما) اما (ؾىما) فيان اؾم اخي البدغ الظي ٌٗني الجؿض "(.)555
اما في جهاًت اإلاؿغخُت ًغص ٖلى لؿان ؾمحرامِـ  :ختى اهذ ًا ولضي؟ و٦إجها اؾخٗاعة
إلا٣ىلت ًىلىٍىؽ ُ٢هغ ختى اهذ ًا بغوحـ .في مؿغخُت ق٨ؿبحر ًىلُىؽ ُ٢هغ ٞان
هض ٝابجها وبغوحـ هى هٟؿه السُاهت مً اظل اإلال ٪والٗغف.
ان هظا الخضازل بحن الاظىاؽ الاصبُت ًٟطخي الى ان زمت اوانغ مترابُت بحن هظه
الاظىاؽ جدذ هو ظام٘ هى ابى الٟىىن ٦ما ٌؿمى مً ٢بل الى٣اص .وٍخطر مما ج٣ضم ان
الاظىاؽ الاصبُت في ٢خىا اإلاٗانغ جخضازل وجخٛظي ٖلى بًٗها ولم حٗض ج٨ترر بال٣ىالب
ال٣ضًمت لها الن الابضإ ال ًم ً٨جُُ٣ضه بدضوص ٞانلت.

) )555المسرحٌة ،ص.277
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-24الخمُمي(ٞايل ٖبىص).ؾغصًاث ٖغاُ٢ت :اياءاث في ال٣هت والغواًت والىو.
ٍ.1بٛضاص:وػاعة الش٣اٞت الٗغاُ٢ت.2013 ،
-25الخمُمي(ٞايل ٖبىص)والخماصي (لُُٟت ٖبض هللا).اإلا٣الت الٗغبُت:ججىِؿها،
اهىاٖها ،قٗغٍتها .الاعصن :صاع مجضالوي لليكغ والخىػَ٘.2016،
الخمُمي (ٞايل ٖبىص).ظظوع هٓغٍت الاظىاؽ الاصبُت في الى٣ض الٗغبي
ال٣ضًم(.1ٍ.جىوـ:صاع ال٨ٟغ لليكغ.)2014،
 -26جىصعو(ٝجؼٞخان).ه٣ض الى٣ض .جغظمت :ؾامي ؾىٍضان.2ٍ.بٛضاص:صاع الكاون
الش٣اُٞت.1996،
 -27جىصعو( ٝجؼُٞخان).مٟهىم الاصب وصعاؾاث ازغي.جغظمتٖ:بىص ٧اؾىخت .صمك:٤
ميكىعاث وػاعة الش٣اٞت.2002،
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-28جىصعو( ٝجؼُٞخان).قٗغٍت الىثر.جغظمتٖ:ضهان مدمىص مدمض(.صمك:٤الهُئت
الٗامت الؿىعٍت لل٨خاب.)2011،
 -29جُمىع(مدمض)َ.الج٘ اإلاؿغح الٗغبي.ال٣اهغة :اإلاُبٗت الىمىطظُت،ب ث.
 -30الجغظاوي(ٖلي بً مدمض الخؿُجي).الخٗغٍٟاث.جد:٤ُ٣ههغ الضًً الخىوسخي.
ٍ.1ال٣اهغة :قغ٦ت ال٣ضؽ للُباٖت.2007،
-31ظاص (ٖؼث مدمض).هٓغیت اإلاهُلر الى٣ضي،ال٣اهغة  :الهیئت اإلاهغیت الٗامت
لل٨خاب.2002 ،
-32الجبىعي(مجُض خمُض).البيُت الضازلُت للمؿغخُت :صعاؾاث في الخب٨ت اإلاؿغخُت
ً
ٖغبُا وٖاإلاُا.1ٍ.بحروث :ميكىعاث يٟا.2013،ٝ
 -33ظٟٗغ(ٖبض ال٨غٍم عاضخي ).مٟهىم الكٗغ ٖىض الؿُاب .بٛضاص:صاع الكاون
الش٣اُٞت.2008،
 -34الجىة (اخمض).جضازل الاهىإ الاصبُت.مجلض  .1ٍ.1الاعصن ٖ :الم ال٨خب
الخضًض.2009،
-35الجُاع(مضخذ).الؿغص الغواجي الٗغبي٢ :غاءة في ههىم صالت.1ٍ.ال٣اهغة:الهُئت
اإلاهغٍت الٗامت لل٨خاب.2008،
 -36ظُىِذ (ظحراع).مضزل الى ظام٘ الىو .جغظمتٖ:بض الغخمً اًىب.بٛضاص:صاع
الكاون الش٣اُٞت.1985،
 -37الدجاجي (اخمض قمـ الضًً).ألاؾُىعة في اإلاؿغح اإلاهغي اإلاٗانغ-1933
 .1970ال٣اهغة :صاع الش٣اٞت للُباٖت واليكغ.1975 ،
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 -38حجاػي(ؾمحر ؾُٗض).الى٣ض الٗغبي واوهام عواص الخضازت.1ٍ.ال٣اهغة  :ماؾؿت
َُبت لليكغ والخىػَ٘.2005،
-39خؿحن

(مؿلم

الىو

خؿب).ظمالُاث

الاصبي:صعاؾاث

في

البيُت

والضاللت.1ٍ.لىضن :صاع الؿُاب.2007،
 -40الخُ٨م (جى ًٞ .)٤ُٞالاصب .2ٍ.بحروث:صاع ال٨خاب اللبىاوي.1973 ،
-41خمضان(خمضان

ٖبض

الغخمً

اخمض).الاظىاؽ

الاصبُت:صعاؾت

جدلُلت

م٣اعهت.1ٍ.ال٣اهغة:مُبٗت الاماهت.1989،
 -42خمضاوي (ظمُل) .هٓغٍت الاظىاؽ الاصبُت .اإلاٛغب :صاع اٞغٍُ٣ا الكغ.2015،١
-43خمُض(باؾم نالر).الغواًت الضعامُت:صعاؾت في ججلُاث الغواًت الٗغبُت
الخضًشت.1ٍ.بٛضاص :صاع الكاون الش٣اُٞت.2012،
 -44السُُب(مدمض ٧امل).اه٨ؿاع الاخالم :ؾحرة عواثُت.1ٍ.صمك:٤وػاعة
الش٣اٞت.1987،
 -45زمغي (خؿحن).هٓغٍت الىو مً بيُت اإلاٗجى الى ؾُماثُت الضا.1ٍ.٫بحروث :الضاع
الٗغبُت للٗلىم هاقغون.2007،
 -46السُاٍ(ظال.) ٫الانى ٫الضعامُت في الكٗغ الٗغبي.بٛضاص:صاع الغقُض
لليكغ.1982،
-47

صاوؾً

(ؽ.و).الضعاما

والضعامُت.جغظمت

:

ظٟٗغ

ناص١

السلُلي.2ٍ.بحروث:ميكىعاث ٖىٍضاث.1989،
 -48الضًضي (ٖبض الٟخاح )ٖ.لم الجما.1ٍ .٫ال٣اهغة  :الهُإة الٗامت اإلاهغٍت.1995،
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-49الغاعي (ٖلي)ٞ.ىىن ال٩ىمُضًا مً زُا ٫الٓل الى هجُب الغٍداوي.ال٣اهغة  :صاع
الهال.1971،٫
-50الغاعي(ٖلي).اإلاؿغح في الىًَ الٗغبي.ال٩ىٍذ  :اإلاجلـ الىَجي للش٣اٞت والٟىىن
والاصاب.1979،
 -51عخُم (ؾٗض مدمض).صعاؾاث في الٟىىن الؿغصًت.صمك:٤صاع هِىىي.2014،
 -52عقضي (عقاص) ًٞ.ال٣هت ال٣هحرة.2ٍ.بحروث:صاع الٗىصة.1975،
 -53ػاًض(ٖلي ٖكغي) ًٖ.بىاء ال٣هُضة الٗغبُت الخضًشت.ال٣اهغة:م٨خبت الاصاب،
.2002
-54

ػ٧ي(اخمض

٦ما.)٫الاؾاَحر:صعاؾت

خًاعٍت

م٣اعهت.1ٍ.ال٣اهغة:م٨خبت

الكباب.1975،
 -55ؾاوما (هحي).ظمالُاث ما وعاء ال٣و ،جغظمت  :اماوي ابى عخمت.صمك:٤صاع
هِىىي.2010،
-56ؾخالىوي(اً.)٠الاظىاؽ الاصبُت،جغظمت:مدمضالؼ٦غاوي .بحروث:اإلاىٓمت الٗغبُت
للترظمت.2014،
-57ؾالم(ؤبى الخؿً).م٣ضمت هٓغٍت اإلاؿغح الكٗغي.1ٍ.ال٣اهغة:صاع الىٞاء للُباٖت
واليكغ.2006،
-58

ؾىٍغحي(مدمض).اإلاىهج

الى٣ضي:مٟهىمه

وابٗاصه

وً٢اًاه.اإلاٛغب:اٞغٍ٣ا

الكغ.2015،١
 -59الؿُالوي (اصًب).اإلاؿغح اإلاٛغبي.صمك:٤وػاعة الش٣اٞت.1975،
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 -60الؿُض(ٖالء ٖبض الٗؼٍؼ).ما بٗض الخضازت والؿِىما.صمك:٤اإلااؾؿت الٗامت
للؿِىما.2010،
 -61قازب (ظىػٍذ)وبىػوعر(٧لُٟىعص).جغار ؤلاؾالم.جغظمت:مدمض ػهحري
الؿمهىعي وخؿحن ماوـ وخؿان نضقي.ال٩ىٍذ :اإلاجلـ الىَجي للش٣اٞت والٟىىن
وآلاصاب.1998 ،
-62

الى

قاعجُه(بحر).مضزل

هٓغٍت

الغواًت.جغظمت

ٖبض

ال٨غٍم

الكغ٢اوي.1ٍ.اإلاٛغب:صاع جىب٣ا ،٫ب ث.
 -63قا٦غ(تهاوي ٖبض الٟخاح).الؿحرة الظاجُت في الاصب الٗغبي.1ٍ.بحروث:اإلااؾؿت
الٗغبُت للضعاؾاث واليكغ.2002،
 -64قاهحن (مدمض).اٞا ١الغواًت :البيُت واإلاازغاث.صمك:٤اجداص ال٨خاب
الٗغب.2001،
 -65الكبُبي(ظمُل).هؼٖت الخجضًض والخجغٍب في الؿغص الٗغاقي ال٣هحر:بيُت الؿاعص
اهمىطظا.1ٍ.صمك:٤صاع جمىػ.2011،
-66

الكبُبي

(ػٍىت

ٟ٦اح).ظمالُاث

الؿغص

في

الٗغى

اإلاؿغحي

اإلاىهىصعامي.1ٍ.بٛضاص:صاع وم٨خبت ٖضهان.2015،
 -67قبُل (ٖبض الٗؼٍؼ) .هٓغٍت ألاظىاؽ ألاصبُت في الترار الىثري :ظضلُت الخًىع
والُٛاب .نٟا٢ـ.1ٍ .صاع مدمض ٖلي الخامي.2001 ،
-68قٗغاوي(ٖبض اإلاُٗي).الى٣ض الاصبي ٖىض الاٚغٍ ٤والغومان.ال٣اهغة  :م٨خبت الاهجلى
اإلاهغٍت.1999،
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-69ق٨حر (ٖبض اإلاجُض ) .الجمالُاث :بدض في اإلاٟهىم وم٣اعبت للخمٓهغاث و
الخهىعاث.1ٍ.ؾىعٍا  :صمك :٤صاع الُلُٗت الجضًضة.2004 ،
 -70الكىٍلي(صاوص ؾلمان).الظثب والسغا ٝاإلاهًىمت:صعاؾاث في الخىام
الابضاعي.بٛضاص:صاع الكاون الش٣اُٞت.2001،
-71قُٟغ(ظان ماعي).ما الجيـ الاصبي.جغظمتٚ:ؿان الؿُض.صمك:٤ميكىعاث اجداص
ال٨خاب الٗغب.1997،
-72

نالر(نالح).ؾغصًاث

الغواًت

الٗغبُت".1ٍ.ال٣اهغة:اإلاجلـ

الاٖلى

للش٣اٞت.2003،
-73نالر (ٖبض الغػا.) ١الاؾُىعة والكٗغ.صمك:٤صاع الُىابُ٘.2009،
-74نضً(٤مدمض).الىٓغٍت

اإلالخمت

في

مؿغح

بغزذ.بحروث:صاع الش٣اٞت

الجضًضة.1992،
-75اله٨غ(خاجم).مغاًا هغؾِـ:الاهماٍ الىىُٖت والدك٨الث البىاثُت ل٣هُضة الؿغص
الخضًشت.1ٍ.بحروث :اإلااؾؿت الجامُٗت للضعاؾاث واليكغ والخىػَ٘.1999،
-76الُاهغ (ٖلي ظىاص).م٣ضمت في الى٣ض الاصبي.1ٍ.بحروث :اإلااؾؿت الٗغبُت
للضعاؾاث واليكغ.1979،
 -77الٗاوي (شجإ مؿلم )٢.غاءاث في الاصب والى٣ض .صمك:٤اجداص ال٨خاب
الٗغب.1999،
ٖ -78باؽ (اخؿان) ًٞ.الؿحرةٖ .5 ٍ.مان صاع الكغو ١لليكغ والخىػَ٘.1988 ،
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ٖ-79بض الضاًم (نابغ).وٖلي مدمض (خؿحن) ًٞ.اإلا٣الت:صعاؾت هٓغٍت وهماطط
جُبُُ٣ت.ال٣اهغة :صاع ال٨خاب الخضًض.2010،
ٖ-80بض الهبىع(نالح ).خُاحي في الكٗغ.بحروث:صاع الٗىصة.1969 ،
ٖ-81بض الٛجي(مهُٟى).اإلاؿغح الكٗغبي الٗغبي:الاػمت واإلاؿخ٣بل.ال٩ىٍذ:اإلاجلـ
الىَجي للش٣اٞت والٟىىن والاصاب.2013،
ٖ -82بض هللا(عاجي).اإلاؿغح الٗغبي ٖبر ال٣غون.ابى ْبي  :الهُئت الٗغبُت للمؿغح.2013،
ٖ-83بُض(مدمض نابغ).جمٓهغاث الدكُ٨ل الؿحر طاحيٖ.1ٍ.مانٖ:الم ال٨خب
الخضًض.2010،
ٖ-84شمان (اخمض).اإلاهاصع ال٨الؾُُ٨ت إلاؿغح جى ٤ُٞالخُ٨م.ال٣اهغة:الهُئت اإلاهغٍت
الٗامت لل٨خاب.1987،
ٖ-85ظعاوي(ؾلُمت).قٗغٍت الخىام في الغواًت الٗغبُت.1ٍ.ال٣اهغة:عئٍت لليكغ
والخىػَ٘.2012،
ٖ-86غؾان(ٖلي ٖ٣لت).الٓىاهغ اإلاؿغخُت ٖىض الٗغب.صمك:٤ميكىعاث اجداص ال٨خاب
الٗغب.1985،
ٖ -87ؼام (مدمض ).قٗغٍت السُاب الؿغصي.صمك:٤اجداص ال٨خاب الٗغب.2005،
ٖ -88غوؽ(بؿمت).الخٟاٖل في الاظىاؽ الاصبُت.1ٍ.بحروث  :ماؾؿت الاهدكاع
الٗغبي.2010،
ٖ -89هٟىع(ظابغ).ػمً الغواًت.1ٍ.صمك:٤صاع اإلاضي للش٣اٞت واليكغ.1999،
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-90الٗمامي(مدمض هجُب).جضازل الاهىإ الاصبُت.مجلض .1ٍ.2الاعصن ٖ :الم ال٨خب
الخضًض.2009،
-91الٗلىي (ابي الخؿً مدمض بً اخمض بً َباَبا)ُٖ.اع الكٗغ.جدٖ.٤ُ٣بض الٗؼٍؼ
اإلااو٘.الغٍاى :صاع الٗلىم للُباٖت واليكغ.1985 ،
ٖ -92ىاوى(مدمض ).ألاصب وٞىىهه .ال٣اهغة :الهُئت اإلاهغٍت الٗامت لل٨خاب.1991،
 -93الٛظامي (ٖبض هللا).السُُئت والخٟ٨حر:مً البيُىٍت الى الدكغٍدُت٢.غاءة ه٣ضًت
لىمىطط اوؿاوي مٗانغ.ظضة:الىاصي الاصبي الش٣افي.1985،
 -94الٛظامي(ٖبض هللا).اإلاكا٧لت والازخال.ٝبحروث  :اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي.1994،
ٚ-95غَٛىعي(هىاعؽ).الاصب ونىاٖخه.جغظمت:ظبرا ابغاهُم ظبرا.2ٍ.بحروث:اإلااؾؿت
الٗغبُت للضعاؾاث واليكغ.1983،
ٞ-96اوؿان (.)٥هٓغٍت ؤالهىإ ؤالصبُت.جغظمت ٖ :بض الغػا ١ؤالنٟغ.صمك : ٤الهُئت
الٗامت الؿىعٍت لل٨خاب.2009 ،
ٞ-97خخي(ٞاجً ٚاهم) .جضازل الٟىىن في السُاب اليؿىي :قٗغ بكغي البؿخاوي
همىطظاٖ.1ٍ.مان:صاع ًٞاءاث لليكغ والخىػَ٘.2015،
ٞ-98غخاث(اؾامت).اإلاىهىلىط بحن الضعاما والكٗغ.ال٣اهغة:الهُئت اإلاهغٍت الٗامت
لل٨خاب.1997،
ٞ -99غٖىن(٧امل).ظمالُاث الك٩ل ال٣هصخي :صعاؾت في ال٣هت الٗغبُت ال٣هحرة في
الٗغا.2ٍ.١بحروث:ميكىعاث يٟا.2013،ٝ
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ًٞ-100ل (نالح).اق٩ا ٫الخسُُل مً ٞخاث الاصب والى٣ض .ال٣اهغة:الكغ٦ت اإلاهغٍت
الٗاإلاُت لليكغ والخىػَ٘ لىهجمان.1996،
ُٞ -101اى (ه٣ىال).السُابت.ال٣اهغة:ماؾؿت هىضاوي للخٗلُم والش٣اٞت.2012،
ُٞ -102خىع(٧اع.)٫هٓغٍت الاظىاؽ الاصبُت.جغظمتٖ:بض الٗؼٍؼ قبُل.1ٍ،
الؿٗىصًت:ميكىعاث هاصي ظضة الاصبي.1994،
٢ -103اؾم(ؤخمض قىقي).اإلاؿغح ؤلاؾالمي عواٞضه ومىاهجه.ال٩ىٍذ:صاع ال٨ٟغ الٗغبي،
ب ث.
 -104ال٣اضخي (مدمض ).السبر في الاصب الٗغبي.مىىٍت:ميكىعاث ٧لُت الاصاب.1998،
-105

ال٣اضخي(مدمض)

زبى

(مدمض)

الؿماوي

(اخمض).وازغون.معجم

الؿغصًاث.1ٍ.لبىان:صاع الٟاعابي.2010،
 -106ال٣اضخي(مدمض).في خىاعٍت الغواًت .بحروث ،صاع سخغ لليكغ،ب ث.
٢-107ؿىمت(الهاص.)١وكاة الجيـ الغوجي في اإلاكغ ١الٗغب.جىوـ:صاع الجىىب
لليكغ.2004،
-108الٖ(ِ٣بضال٣اصع).مً ٞىىن الاصب:اإلاؿغخُت.بحروث:صاع الجهًت الٗغبُت للُباٖت
واليكغ.1978،
-109الِ٣سخي(ٞاًؼ ٖبض الىبي ٞالح).اصب الغؾاثل في الاهضلـٖ.1ٍ.مان:صاع البكحر
لليكغ والخىػَ٘.1989،
٧ -110اْم(ػهحر).الترار الٗباسخي وازغه في اإلاؿغح الٗغبي.بٛضاص:صاع ال٨خب.2010،
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٧ -111اْم(هاصع).اإلا٣اماث والخل٣ي :بدض في ؤهماٍ الخل٣ي إلا٣اماث الهمظاوي في الى٣ض
الٗغبي الخضًض.1ٍ .بحروث ،اإلااؾؿت الٗغبُت للضعاؾاث واليكغ.2003 ،
٧-112اع٧ ٫اهٟا ،بق٩الُت ألاظىاؽ ألاصبُت ،جغظمت ٖبضالغخُم الغخىقي .مجلت ٦خاباث
مٗانغة(،بحروث)ٖ،ضص  ،53لؿىت .2004
٦-113غوحكه

(بىضجى).اإلاجمل

في

ال،ًٟجغ:ؾامي

ٞلؿٟت

الضعوبي.1ٍ.ال٣اهغة:صاعال٨ٟغالٗغبي.1947،
 -114ؤل٨ؿاهضع (جماعا) وبىجُدؿُٟا(ٞىا).الٖ ٠ام وٖام ٖلى اإلاؿغح الٗغبي.2ٍ.جغظمت
:جى ٤ُٞاإلاامً.بحروث  :صاع الٟاعابي.1990،
-115

ال٨غصي(ٖبض

الغخُم)٢.غاءة

الىو

:جانُل

هٓغي

و٢غاءاث

جُبُُ٣ت.1ٍ.ال٣اهغة:الهُئت الٗامت ل٣هىع الش٣اٞت.2013،
-116الٗ٨بي(يُاء).الؿغص الٗغبي ال٣ضًمٖ.1ٍ ،مان:اإلااؾؿت الٗغبُت للضعاؾاث
واليكغ.2005،
٦ -117ما ٫الضًً (مدمض).الٗغب واإلاؿغح.ال٣اهغة  :صاع الهال.1975،٫
٦-118ىذ(جىماؽ).ال٣هت،الغواًت،اإلاال:٠صعاؾاث في هٓغٍت الاهىإ الاصبُت
اإلاٗانغة.جغظمت وج٣ضًم:ظحري صومت.ال٣اهغة  :مىخضي م٨خبت الاؾ٨ىضعٍت ،ب ث.
٦-119ىضي(مدمض ٖلي).الغمؼ وال٣ىإ في الكٗغ الٗغبي الخضًض.1ٍ.بحروث:صاع ال٨خاب
الجضًض.2003،
٧-120ىعُ٦يُان(م.ؽ).الضعاما.جغظمت :ظمُل ههُ ٠الخ٨غٍتي.2ٍ.بٛضاص:صاع الكاون
الش٣اُٞت.1986،
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٧ -121ىلحرصط.الىٓغٍت الغوماهدُُ٨ت في الكٗغ :ؾحرة طاجُت ؤصبُت ل٩ىلغصط.جغظمتٖ:بض
الخُ٨م خؿان.ؤل٣اهغة :صاع اإلاٗاع.1971،ٝ
-122

لىظىن(ُٞلُب).الؿحرة

الظاجُت:اإلاُشا١

والخاعٍش

الاصبي.جغظمتٖ:مغ

خلي.1ٍ.بحروث:صاع الجهًت الٗغبُت.1994،
-123لىهاٞغ(ؾىػان).الاٖترا ٝبال٣هت ال٣هحرة.1ٍ.جغظمت  :مدمض هجُب
لٟخت.بٛضاص :صاع الكاون الش٣اُٞت.1990،
 -124اإلاال٩ي(ٖبض الخُ٨م ؾلُمان).اؾدىُا ١الىو الغواجي:مً الؿغصًاث
والؿُماثُاث الى ٖلم الاظىاؽ الاصبُت.1ٍ.الكاع٢ت:صاع الش٣اٞت والاٖالم.2008،
-125اإلابسىث (ق٨غي).ظمالُت الالٟت :الىو ومخ٣بله في الترار الى٣ضي .جىوـ:
اإلاجم٘ الخىوسخي للٗلىم والاصاب والٟىىن.1993،.
 -126مدمض (ٖؼة قبل)ٖلم لٛت الىو:الىٓغٍت والخُبُ.1ٍ.٤ال٣اهغة:م٨خبت
الاصاب.2009،
-127مغجاى(ٖبض اإلال.)٪في هٓغٍت الغواًت:بدض في ج٣ىُاث الؿغص.ال٩ىٍذ:اإلاجلـ
الىَجي للش٣اٞت والٟىىن والاصاب.1998،
 -128مغجاى (ٖبض اإلال.)٪في هٓغٍت الى٣ض.1ٍ .ال٣اهغة  :اإلاجلـ الاٖلى
للش٣اٞت.2007،
-129مغعي(عوصان اؾمغ).هٓم الٗال٢اث الىهُت الخ٣ىُت واإلاٗغُٞت :ال٣هت ال٣هحرة
الؿىعٍت في الدؿُٗىاث اهمىطظا.صمك :٤ميكىعاث اجداص ال٨خاب الٗغب.2012،
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 -130مُغ(امحرة خلمي).ظمهىعٍت اٞالَىن.ال٣اهغة :الهُئت اإلاهغٍت الٗامت
لل٨خاب.1994،
-131م٩ي (الُاهغ اخمض).ال٣هت ال٣هحرة.2ٍ .ال٣اهغة  :صاع اإلاٗاع.1987،ٝ
-132اإلاىانغة

(ٖؼ

الضًً)ٖ.لم

الخىام

اإلا٣اعن:هدى

ٖى٨بىحي

مىهج

جٟاٖليٖ.1ٍ.مان:صاع مجضالوي لليكغ والخىػَ٘.2006،
-133اإلاىانغة (ٖؼ الضًً).الاظىاؽ الاصبُت في يىء الكٗغٍاث اإلا٣اعهت ٢ :غاءة
مىهخاظُتٖ.مان:صاع الغاًت لليكغ والخىػَ٘.2010،
 -134مىضالو( ؤ.ؤ) .الؼمً والغواًت.جغظمت :ب٨غ ٖباؽ.بحروث  :صاع ناصع1997،
-125مىضوع (مدمض ) .الاصب وٞىىهه.ال٣اهغة:صاع جهًت مهغ للُباٖت واليكغ.1980،
-136اإلاىُاوي(اخمض).ظمهىعٍت اٞالَىن:اإلاضًىت الٟايلت ٦ما جهىعها ُٞلؿىٝ
الٟالؾٟت.1ٍ.ال٣اهغة:صاع ال٨خاب الٗغبي.2010،
-137اإلاهضي(ُٖ٣ل).الؿاا ٫الجمالي.1ٍ.بٛضاص:ؾلؿلت ٖكخاع الش٣اُٞت.2007،
 -138مىعا(اهضعٍه) ًٞ.التراظم والؿحر الظاجُت.جغظمت:اخمض صعوَل.ال٣اهغة:
ميكىعاث اإلاجلـ الاٖلى للش٣اٞت.1995،
-139

الىابي(ممضوح

ٞغاط).الؿحرة

الظاجُت

:

٢غاءة

في

ابضإ

اإلاغاة.1ٍ.الكاع٢ت:انضاعاث صاثغة الش٣اٞت والاٖالم.2008،
 -140هاهم(اخمض).الخىام في قٗغ الغواص.1ٍ .بٛضاص:صاع الكاون الش٣اُٞت.2014،
 -141هجم (مدمض ًىؾ ًٞ.) ٠اإلا٣الت.بحروث :صاع الش٣اٞت.1966،
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 -142همغ(خىا).صعاؾاث في الاصب وال.1ٍ .ًٟبحروث  :اإلااؾؿت الجامُٗت للضعاؾاث
واليكغ والخىػَ٘.1982،
-143الىهغي(ٞخخي).الؿغص في الكٗغ الٗغبي الخضًض :في قٗغٍت ال٣هُضة
الؿغصًت.جىوـ :الكغ٦ت الخىوؿُت لليكغ وجىمُت ٞىىن الغؾم.2006 ،
-144هُ٩ىٝ

(.ٝص.ؾٟ٨ىع).الكٗغ الٛىاجي.2ٍ.جغظمت

:

ظمُل

ههُ٠

الخ٨غٍتي(،بٛضاص:صاع الكاون الش٣اُٞت.1986،
-145هال(٫مدمضٚىُمي).الاصب اإلا٣اعن.ؤل٣اهغة :صاع جهًت مهغ للُباٖت واليكغ
والخىػَ٘.2004،
-146هال(٫مدمضٚىُمي).الى٣ض الاصبي الخضًض.6ٍ.ال٣اهغة:جهًت مهغ للُباٖت
واليكغ.2005،
 -147هال(٫مدمض ٚىُمي).الغوماهدُُ٨ت.ال٣اهغة :صاع جهًت مهغ للُباٖت واليكغ
والخىػَ٘.ب ث.
-148هال( ٫مدمض ٚىُمي)ً٢.اًا مٗانغة في الاصب والى٣ض.ال٣اهغة:صاع جهًت مهغ
للُباٖت واليكغ،ب ث.
 -149هىعاؽ ًٞ.الكٗغ .جغظمت:لىَـ ٖىى.ال٣اهغة:الهُئت اإلاهغٍت الٗامت
لل٨خاب.1988،
 -150الىعاعي(ٖبض اللُُ.)٠الاوجىبىٚغافي في الكٗغ اإلاٛغبي اإلاٗانغ.الغباٍ:مُبٗت
صاع اإلاىاهل.2014،
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 -151وٍل( ٪عٍيُه).مٟاهُم ه٣ضًت .جغظمت.مدمض ٖهٟىع.ال٩ىٍذ:ؾلؿلت ٖالم
اإلاٗغٞت.1987،
-152وٍل(٪عٍيُه) واعن(اوؾتن).هٓغٍت الاصب.جغظمتٖ:اص ٫ؾالم.الغٍاى:صاع اإلاغٍش
لليكغ.1991،
-153الُاؽ(ماعي).وال٣هاب(خىان).اإلاعجم

اإلاؿغحي.بحروث

لبىان

:م٨خبت

هاقغون.2006،
ً -154اؾحن (عقُض).صٖىة الى وعي الظاث.صمك:٤اجداص ال٨خاب الٗغب.2000،
ً -155اغي (ٖبض الغخمً).عؤي في اإلا٣اماث.بحروث:ميكىعاث اإلا٨خب الخجاعي.1969،
ً -156ا٧ىبىٞا (هاجالُا).الؿغص واإلاؿغح.1ٍ.جغظمت:اقغا ٝنُا.ٙال٣اهغة :اإلاجلـ
الاٖلى للش٣اٞت،ب ث.
ُ٣ً -157حن(ؾٗض).ال٨الم والسبر:م٣ضمت للؿغص الٗغبي.بحروث:اإلاغ٦ؼ الش٣افي
الٗغبي.1997،
-158الُىؾٟي(مدمض لُٟي).في بيُت الكٗغ الٗغبي اإلاٗانغ.1ٍ.جىوـ:صاع ؾغاؽ
لليكغ.1985،
 -159الُىؾٟي (مدمض لُٟي).الكٗغ و الكٗغٍت.ال٣اهغة:الضاع الٗغبُت لل٨خاب.1992،
ً-160دُاوي (عقُض).م٣ضمت في هٓغٍاث الاهىإ الاصبُت(.1ٍ .اإلاٛغب :صاع اٞغٍُ٣ا
للكغ.)1991،١
ً-161ىصًً )م.عوػلخان وب(.اإلاىؾىٖت الٟلؿُٟت.جغظمت :ؾمحر ٦غم .5ٍ،بحروث:صاع
الُلُٗت،1985،م.552
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زاهُا  :اللىامِـ واملٗاحم :
 -1اخمض عيا (الكُش).معجم متن اللٛت :مىؾىٖت لٛىٍت خضًشت .اإلاجلض  .2بحروث:صاع
م٨خبت الخُاة.1958،
 -2الغاػي (الكُش ؤلامام مدمض بً ؤبي ب٨غ ) .مسخاع الصخاح.5ٍ .ال٣اهغة  :وػاعة
اإلاٗاع.1939،ٝ
 -3ػٍخىوي (لُُ.)٠معجم مهُلخاث ه٣ض الغواًت.1ٍ .بحروث ،م٨خبت لبىان.2002،
 -4نلُبا (ظمُل ) .اإلاعجم الٟلؿٟي.ط٢.1ٍ.1م :ميكىعاث طوي ال٣غبى.1385،
-5اإلاهغي (ابى الًٟل ظما ٫الضًً مدمض بً م٨غم بً مىٓىع الاٞغٍ٣ي).لؿان
الٗغب.مغاظٗت ً-6ىؾ ٠الب٣اعي وابغاهُم قمـ الضًً وهًاٖ ٫لي.1ٍ .بحروث :
ماؾؿت الاٖلمي.1985،
-7مُلىب(اخمض).معجم الى٣ض الٗغبي ال٣ضًم.ط.1ٍ.1بٛضاص :صاع الكاون الش٣اُٞت
الٗامت.1989،

زالثا  :الصحف واملجالث والضوعٍاث:
 -1الاخمض (جهلت ُٞهل)".الخضازل الاظىاسخي في الى٣ض الٗغبي ال٣ضًم :ال٣هت
اهمىطظا.مجلت الترار الٗغبي.صمكٖ.٤ضص  118-117لؿىت .2010
-2انُُٖ(٠بض الىبي)".هٓغة في جدضًض الاظىاؽ الاصبُت".مجلت الىا٢ض(،لىضن)،الٗضص
،8قباٍٞ/براًغ.1989،
 -3الاٖؿم(باؾم)".مؿغخت الكٗغ".مجلت السكبت.بٛضاصٖ.ضص .4+3زغٍ.2015،٠
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 -4البدغة (ههغ الضًً)".ججغبت مؿغخُت عاثضة في اإلاٛغب".مجلت اإلاى٠٢
الاصبي،صمكٖ.٤ضص  1لؿىت .1972
 -5بغهم (لُُٟت ابغاهُم) ومدمض ُُٖت(٢صخي).في جضازل الاظىاؽ الاصبُت".مجلت
ظامٗت حكغًٍ للبدىر والضعاؾاث الٗلمُت.صمك.٤اإلاجلض  .33الٗضص  2لؿىت .2011
 -6بً عمًان(نالر)".الخضازل بحن الاظىاؽ الاصبُت في اإلا٣اماث".مجلت
ظظوع.ؤلؿٗىصًتٖ .ضص .4لؿىت .2000
-7ث(ماعٍىى)".هدى حٗغٍ ٠الاظىاؽ الاصبُت".جغظمت:نالح الؿُٗض.مجلت الش٣اٞت
الاظىبُت.بٛضاصٖ.ضص3و 4لؿىت .1997
-8ث (صوبغو).هٓغٍت الاظىاؽ الاصبُت في ال٣غن الٗكغًٍ.جغظمت:با٢غ ظاؾم.مجلت
الش٣اٞت الاظىبُت(.بٛضاص)ٖ،ضص 3و 4لؿىت .1997
-9جؼُٞخان جىصعو".ٝانل الاظىاؽ الاصبُت".جغظمت:مدمض بغاصة،مجلت الش٣اٞت
الاظىبُت(،بٛضاص)،الٗضص،1عبُ٘ .1982
-10السكاب(ولُض)ٖ ".ىضما جلجا الغواًت للمؿغخُت  ًٖ:اإلاؿغواًت".مجلت
ٞهى.٫ال٣اهغة.مجلض ٖ.12ضص.1لؿىت .1993
-11عوابيُه(الُاهغ)".جٓاٞغ الكٗغي والاؾاَحري ٢:غاءة في عواًت الٗكاء الؿٟلي
إلادمض الكغقي".مجلت ججلُاث الخضازت.الجؼاثغٖ.ضص  .3لؿىت .1994
-12الغٍداوي(٦ما".) ٫اٖما ٫مدمض ق٨غي:ؾحرة طاجُت".مجلت ٖمانٖ.مان.الٗضص 97
لؿىت .2003
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 -13ؾلُىة (خمُضة)".الاق٩ا ٫اإلاؿغخُت في الترار الٗغبي بحن الُ٣ـ وال٣و".مجلت
خىلُاث الترار.ظامٗت مؿخٛاهم.الجؼاثغٖ.ضص 15لؿىت .2015
-14ؾهُل (مىسخى ػهاص)".جىاٞـ الاظىاؽ بحن الازًإ والا٢ىإ".مجلت
الا٢الم.بٛضاصٖ.ضص  4لؿىت .1984
 -15الكبُبي(ػٍىت ٟ٦اح )".اإلاىهىصعاما بحن الخجىِـ والكٗغٍت".ظغٍضة
الايىاء.البهغةٖ.ضص  329في ٧ 14اهىن الاو ٫لؿىت .2015
ٖ-16بضالخمُض(ؾامي)".مًامحن

وؤق٩ا٫

الؿحرة".ظغٍضة

مؿغح

اإلاضي،بٛضاص.الٗضص .3230الازىحن.2014/12/1
ٖ -17بض الٛجي (مدمض الؿُض مدمض)".هٓغة الازِىحن الى الاؾُىعة".مجلت ٖالم
ال٨ٟغ.اإلاجلض ٖ.40ضص .4لؿىت .2012
 -18الُٗض(ًمجى).الؿحرة الظاجُت الغواثُت والىُْٟت اإلاؼصوظت :صعاؾت في زالزُت خىا
مُىت.مجلت ٞهىٖ.٫ضص .4قخاء .1997
-19ال٣مغي(بكحر)".مٟهىم الخىام بحن الانل والامخضاص".مجلت ال٨ٟغ الٗغبي اإلاٗانغ.
بحروثٖ.ضص 61-60في قباٍ.1989،
-20مدمض

(با٢غ

ظاؾم).الىو

خؿاؾُت

ما

بٗض

الخضازت.مجلت

الا٢الم(،بٛضاص)ٖ،ضص،12-11لؿىت .1996
-21مكبا( ٫مدمض)".البالٚت وم٣ىله الجيـ الاصبي" ،مجلت ٖالم ال٨ٟغ،
(ال٩ىٍذ)ٖ،ضص 1لؿىت .2001
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-22مغاقضة (ٖبض الغخُم ) ".ألاظىاؽ ألاصبُت وججلُاث الخدى ٫والخُٛحر".مجلت بىهت.
الجؼاثغ .الٗضص٧ 18اهىن الاو.2012 ٫
-23مغجاى (ٖبض اإلال".)٪الخ٩امل الاصبي بحن الاظىاؽ في الاصب الٗغبي".مجلت
اإلاجهل(،الغٍاى)ٖ.ضص  480لؿىت .1990
--24لىلُضي(ًىوـ)".اإلاُشىلىظُا ؤلاٚغٍُ٣ت في اإلاؿغح الٗغبي اإلاٗانغ".مجلت الش٣اٞت
اإلاؿغخُت.ال٣اهغةٖ .ضص (.)130لؿىت  ،1999م.61
-25اليكاع(مهُٟى) ًٞ".الؿحرة في ال٨ٟغ الُىهاوي".مجلت ٖالم ال٨ٟغ(.ال٩ىٍذ).مجلض
ٖ 43ضص 2ا٦خىبغ-صٌؿمبر لؿىت .2014
 -26هاع( ٝخؿحن ٖلي)ٖ".ىانغ البيُت الٟىُت للمىهىصعاما".مجلت الا٢الم.بٛضاصٖ.ضص
 6-5اًاع خؼٍغان .لؿىت .2005
 -27هاع( ٝخؿحن ٖلي) ".الجزٖت اإلاؿغخُت ومالمذ الضعاما في  ًٞاإلا٣امت " .ظغٍضة
اإلاضي.بٛضاصٖ.ضص  2128في .2012/3/18
-28الُافي (وُٗم)".هٓغٍت الاظىاؽ الاصبُت وج٣ىُاث ال٣هت ال٣هحرة اإلاٗانغة في
ؾىعٍت".مجلت اإلاى ٠٢الاصبي(.صمك.)٤الٗضص 290خؼٍغان.1995،
ً-29ىوـ(ٖبض الخمُض)ْ".ىاهغ الخمشُل في ألاصب الكٗبي الٗغبي".مجلت اإلاجلت.الٗضص
.146ال٣اهغة الضاع اإلاهغٍت للُباٖت واليكغ والخإلُ.1960،٠
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عابٗا :الغؾاةل والاَاعٍذ :
-1ابى مهُٟى(اخمض مدمض).جضازل الاظىاؽ الاصبُت في ال٣هُضة الٗغاُ٢ت
اإلاٗانغة.عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة.باقغا ٝالض٦خىع ولُض مدمىص ابى هضي.الجامٗت
الاؾالمُت بٛؼه٧:لُت الاصاب٢ .ؿم اللٛت الٗغبُت.2015،
-2بضن (َالب هاقم)ٞ.ىىن الاصب وجىُْٟها في الىو اإلاؿغحي الٗغاقي
اإلاٗانغ:ملخمت ٧ل٩امل اهمىطظا.عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة .باقغا ٝالض٦خىع ٖبض
الؿخاع ٖبض زابذ البًُاوي.ظامٗت البهغة ٧ :لُت الٟىىن الجمُلت٢،ؿم الٟىىن
اإلاؿغخُت.2014،
-3بلُٗضي(وؿُمت)وبلسً(٦غٍمت).قٗغٍت اللٛت في عواًت ٞىضخى الخىاؽ الخالم
مؿخٛاهمي.عؾالت

ماظؿخحر

ٚحر

ميكىعة.باقغاٝ

الض٦خىع

الُٗض

مدمض

جاوعجت.الجؼاثغ:ظامٗت مىخىعي ٢ؿُىُُيُت٧.لُت الاصاب واللٛاث٢.ؿم اللٛت الٗغبُت
واصابها.2011،
 -4بً الكُش(ٖبض الٛجي).الُاث اقخٛا ٫الؿغص في السُاب الغواجي الخضاسي ٖىض ٖبض
الغخمً مىُِ.٠اَغوخت ص٦خىعاه ٚحر ميكىعة.باقغا ٝالاؾخاط الض٦خىع خؿحن
زمغي.الجؼاثغ:ظامٗت مىخىعي ٢ؿُىُُىت٧.لُت الاصاب واللٛاث٢.ؿم اللٛت الٗغبُت
واصابها.2008،
-5ظغاص (زلىص ابغاهُم ٖبض هللا).جُىع البىاء الضعامي الخاعٍخي في عواًاث عيىي
ٖاقىعاء.عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة.باقغا ٝالاؾخاط الض٦خىع ؾٗىص مدمىص ٖبض
الجابغٖ.مان:ظامٗت الكغ ١الاوؾِ٧.لُت الاصاب والٗلىم٢.ؿم اللٛت الٗغبُت.2014،
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-6ظٟٗغ (قا٦غ ٖبض الُٗٓم).جمشالث مابٗض الخضازت في ههىم زؼٖل اإلااظضي
اإلاؿغخُت.عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة.باقغا ٝالض٦خىع مدمض ابى زًحر.ظامٗت بابل٧:لُت
الٟىىن الجمُلت٢.ؿم الٟىىن اإلاؿغخُت.2009،
 -7الخمضاوي(هُشم خمؼة ؾلمان).البـىــُت الـضعامُـت للمؿـغخُت الترازـُت ٞـي الٗـغا١
هـماطط مسخــاعة.عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة .باقغا ٝالض٦خىع مجُض خمُض
الجبىعي.ظامٗت البهغة٧:لُت الٟىىن الجمُلت٢.ؿم الٟىىن اإلاؿغخُت.2010،
 -8زكً (يُاء ٖباؽ)ٖ.ىانــغ البىاء الـضعامي في مؿغخُاث زالض الكىا ٝومٗض
الجبىعي الكٗغٍت(صعاؾت م٣اعهت).عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة.باقغا ٝألاؾخاط اإلاؿاٖض
الض٦خىع ٖبض الؿخاع ٖبض زابذ البًُاوي.ظامٗت البهغة٧:لُت الٟىىن الجمُلت٢.ؿم الٟىىن
اإلاؿغخُت.2012،
-9السمِـ (ٖلي ٖبض ألامحر ٖباؽ ).بيُت الؿغص في الىو اإلاؿغحي الٗغاقي .عؾالت
ماظؿخحر ٚحرميكىعة.باقغاُ٣ٖ ٝل ظٟٗغ الىاثلي.ظامٗت بابل٧:لُت الٟىىن الجمُلت٢.ؿم
الٟىىن اإلاؿغخُت.2010،
-10الغبُعي (ناص٧ ١اْم ٖباؽ).الصسهُت بحن الُ٣م الخاعٍسُت والغئٍت الضعامُت في
ههىم مدمض مباع ٥اإلاؿغخُت.عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة.باقغا ٝالاؾخاط اإلاؿاٖض
خُضع ظىاص ٧اْم الٗمُضي.ظامٗت بابل٧:لُت الٟىىن الجمُلت٢ .ؿم الٟىىن
اإلاؿغخُت.2010،
-11ػباصي (وٞاء ًىؾ ٠ابغاهُم ).الاظىاؽ الاصبُت في ٦خاب الؿاٖ ١لى الؿا ١في
ماهى الٟاعٍا ١الخمض ٞاعؽ الكضًا.١عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة.باقغا ٝالض٦خىع ٖاص٫
ابى ٖمكت.هابلـ:ظامٗت الىَىُت٧.لُت الضعاؾاث الٗلُا٢.ؿم اللٛت الٗغبُت واصابها .2009
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-12الؼبُضي (مدمض ٖبض الؼهغة مدمض).جىُْ ٠الٟىل٩لىع في الىو اإلاؿغحي الٗغاقي
اإلاٗانغ.عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة.باقغا ٝالض٦خىع ٖبض الؿخاع ٖبض زابذ
البًُاوي.ظامٗت البهغة٧ :لُت الٟىىن الجمُلت٢.ؿم الٟىىن اإلاؿغخُت.2010،
-13ق٨كاٞ(٥اَمت).الترار الاؾُىعي في اإلاؿغح الجؼاثغي.عؾالت ماظؿخحر ٚحر
ميكىعة.باقغا ٝالض٦خىع ٖبض الؿالم يُ.٠الجؼاثغ:ظامٗت الٗ٣ض الخاط لسًغ٧.لُت
الاصاب والٗلىم الاوؿاهُت٢.ؿم اللٛت الٗغبُت واصابها.2009،
-14الكىض( ٫اخمض هانغ خؿً).اإلا٣اعبت الضعامُت لىو ؤبي مسى،٠عؾالت ماظؿخحر
ٚحر ميكىعة.باقغا ٝالاؾخاط اإلاؿاٖض الض٦خىع مجُض خمُض الجبىعي والض٦خىع خؿً ٖبض
اإلاىٗم السا٢اوي.ظامٗت البهغة٧:لُت الٟىىن الجمُلت٢.ؿم الٟىىن اإلاؿغخُت.2007،
-15الٗخُبي (نُٟت بيذ هاشخي بً عيُان).جىُْ ٠الكٗغ في الغؾاثل الازىاهُت في
بضاًت الٗهغ الٗباسخي ختى جهاًت ال٣غن الغاب٘ .عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة .باقغاٝ
الاؾخاط الض٦خىع ٖبض هللا بً ابغاهُم الؼهغاوي.الؿٗىصًت:ظامٗت ام ال٣غي٧ .لُت اللٛت
الٗغبُت٢.ؿم الضعاؾاث الٗلُا الٗغبُتٞ.غٕ الاصب والبالٚت.2010،
ٖ-16غوؽ(مدمض).جضازل الاظىاؽ الاصبُت في الكٗغ الجؼاثغ اإلاٗانغ :ظمالُاجه الٟىُت
وابٗاصه الضاللُت.اَغوخت ص٦خىعاه ٚحر ميكىعة.باقغا ٝالاؾخاط الض٦خىع ٖبض الغخمً
جبرماؾحن.الجؼاثغ:ظامٗت مدمض زًُغ ٧ :لُت الاصاب واللٛاث٢.ؿم الاصب الٗغبي.2015،
-17الٗلي(عقا هانغ).الابٗاص الش٣اُٞت للؿغصًاث اليؿىٍت اإلاٗانغة في الىًَ الٗغبي
(.)19902005عؾالت ماظؿخحر ٚحر مُبىٖت.باقغا ٝالض٦خىع مدمض ٖبض اإلاُلب وزىاء اوـ
الىظىص.مهغ:ظامٗت ٖحن قمـ٧.لُت الاصاب٢.ؿم اللٛت الٗغبُت واصابها.2009.
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ٚ-18ىُم(مدمض ٖبض الخلُم).ال ًٟال٣هصخي ٖىض ٞاعو ١زىعقُض.اَغوخت ص٦خىعاه
ٚحر ميكىعة.باقغا ٝالض٦خىع خلمي بضًغ.ظامٗت اإلاىهىعة٧:لُت الاصاب٢.ؿم اللٛت
الٗغبُت.20001،
ٞ-19اعؽ(لؼهغ).هٓغٍت الاصب والى٣ض ٖىض ػ٧ي هجُب مدمىص.اَغوخت ص٦خىعاه ٚحر
ميكىعة.باقغا ٝالض٦خىع ًدحى الكُش نالر.الجؼاثغ:ظامٗت مىخىعي٧.لُت الاصاب
واللٛاث٢.ؿم اللٛت الٗغبُت واصابها.2010،
-20ماصي (ًُٞلت).صوع ٖاإلاُت الاصب ومظاهبه في جُىع الاصب وْهىع اظىاؾه
الاصبُت.عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة .باقغا ٝالض٦خىع بى ٖلي ٦دا.٫الجؼاثغ:مٗهض الاصاب
واللٛت الٗغبُت٢،ؿم اللٛت الٗغبُت.2012،
-21اإلاهضي (خىان مىهىع ٖباؽ).الكٗغٍت في ٢هو مدمض زًحر.عؾالت ماظؿخحر
ٚحر ميكىعة.باقغا ٝالض٦خىع اخمض ظاؾم الىجضي والض٦خىع ٖامغ ٖبض مدؿً
الؿٗض(،ظامٗت البهغة٧:لُت الاصاب٢ ،ؿم اللٛت الٗغبُت.1999،
-22ه٣غف (ٖمغ) .مٟهىم الخىام في الىو اإلاؿغحي.ؤَغوخت ص٦خىعاه ٚحر ميكىعة.
باقغا ٝالض٦خىع ٖبض اإلاغؾل الؼٍضي.ظامٗت بٛضاص٧ :لُت الٟىىن الجمُلت ،ظامٗت بٛضاص،
.2002
-23هاقم (ؾهام ظباع) .ججىِـ الاصب في الى٣ض الٗغبي الخضًض.عؾالت ماظؿخحر ٚحر
ميكىعة.باقغا ٝالض٦خىع خؿً البُاحي .ظامٗت اإلاؿدىهغٍت٧:لُت الاصاب٢.ؿم اللٛت
الٗغبُت.1997،
ً-24دحى (مدمض خامض مدمض).الٗىانغ الضعامُت في ؾغصًاث ابغاهُم اسخ .٤ؤَغوخت
ص٦خىعاه ٚحر ميكىعة .باقغا ٝالض٦خىع ٖشمان ظما ٫الضًً ٖشمان.ظامٗت الؿىصان
للٗلىم والخ٨ىىلىظُت٧ .لُت اإلاىؾُ٣ى والضعاما٢ .ؿم الضعاما.2015،
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زامؿا :ههىم مؿغخُت:
-1بغقُض(ٖبضال٨غٍم).مؿغخُت:امغئ الِ٣ـ في باعَـٖ.ضص .77باعَـ:مىٓمت
الُىوؿ٩ى.2005،
-2الٗاوي(ًىؾ10.)٠مؿغخُاث مً ًىؾ ٠الٗاوي.1ٍ.بحروث:اإلااؾؿت الٗغبُت
للضعاؾاث واليكغ.1981،
-3اإلااظضي(زؼٖل).الاٖما ٫اإلاؿغخُت.ط.1ٍ.2بحروث:اإلااؾؿت الٗغبُت للضعاؾاث
واليكغ.2014،
ً-4اؾحن(٧اجب).الجشت

اإلاُى٢ت

والاظضاص

ًؼصاوص

يغاوة.جغظمت:ص.مل٨ت

ابٌُ.صمك:٤ميكىعاث الهُئت الٗامت الؿىعٍت لل٨خاب.2011،
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