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 الملخص

علع   كشع  عع ال بغيعةيتتّبع  البحعث مسعيري حيعاي النعوب ا دبعّق ت ّلطوعا وتطعوروا، 
وتمييعععع ه  تكوينعععع متعاونععععة لالالمتعارضععععة اإلرادات و  ،الناظمععععةالدا ليععععة  وجععععوده، وقوانينعععع 
الفكعر النطعدا الغربعّ بعّ بر نعة فيد م  وعلى الرغم م  أ  الدراسة ت .ومنح   صائص 

ععا مطبععوالو معع  االّطععراد والتع ،اومطوالتهعع اقضععايا  تطمععإ ىلععى أ   ابإنهعع، مععيمومنحهععا أساسو
 مدارسعة طويلعة الصة  ابّ مجمله  نها قللنوب ا دبّ رينظبّ الت بيواتكو  ىسهاموا عر 

 لفهعععععم نليعععععة نشعععععوئها وتطور عععععا، دؤوبجهعععععد حصعععععيلة ا دبيعععععة التراويعععععة، و  بعععععّ ا نعععععواب
والتصعععنيفات التعععّ تطععع   لععع  ا حكعععام النطديعععة  المتوا نعععة مطعععوالت الكليعععةاسعععت الل للو 

 !الظا را التّ تصدمنا أحيانوا ببساطتها وقصور ا البالغية
علععى الععرغم معع  تعّمععد البحععث اسععتنطان التجربععة النوعيععة التراويععة، بععإ  الطععواني  
المست لصععة  نععا معع  ربععط الظععا ري النوعيععة الععواعّ بالحركععة الحضععارية وبععالطيم الفكريععة، 
تّطععرد بععّ التجععارب ا دبيععة المت امنععة حضععاريوا ال تاري يوععا، وتصععدن بععّ جعع   منهععا علععى 

غربععّ الععتا يتغععتر بععّ مراحعع  أ ععرر معع  قععواني  نوعيععة مغععايري بعععم مراحعع  ا دب ال
 ألمحنا ىليها بّ بعم السياقات.
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بي  ا نعواب ا دبيعة، والمطالبعة الدائمعة بنطعا   الحادّ ُبنّ على الع   المنططّ ق ىت السابطة
أ، وقبلتع ، مع  النطعد اليونعانّ العتا تشعّب  النوب وصفائ ، وقد وروت الكالسيكية  عتا المبعد

بععالمنطن الفلسععفّ، ومععا كععا  معع  الرومانسععية ىال أ  وععارت عليعع  بطععدر، ونععادر  لفاؤ ععا 
ُأعلعع  بنععا  ا جنععال بععّ النصععّية،    الععنّل يتنععاّل ال  حتععىبكسععر الحععدود النوعيععة، 

وي داحضعة ىراديوا م  نصول سابطة متنوعة م  حيث التصني  النعوعّ، و عو يمتلعك  قع
للتصععنيفات الطديمععة ، بععال معنععى الحتععرام ال صوصععية النوعيععة بععّ الكتابععة ا دبيععة، بعع  

. (94ل) [ 1]ينظععر  ، تصععبإ الكتابععة ا دبيععة الجيععدي ممارسععة لعمليععة ال ل لععة النوعيععة
عععا  (ومعععا بععععد 10ل) [ 3]، وينظعععر  (ومعععا بععععد 11ل) [ 0] -326ل)[  9]، وأيضو

المتعلععن بععالنوب ظععا ر أ  كشعع  الحداوععة المععا كععا  ول. (17ل) [ 1]، وكععتلك  (323
التععّ النظريععة ا دبيععة التراويععة أ   ،وجديععد الطععو  ،غيععر مسععبون، بععإ  واقعع  ا مععرا دبععّ 

قامعععت علعععى ، (16ل)[  6، ينظعععر  ]للحّديعععة النوعيعععةواضعععإ تُطعععدعم علعععى أنهعععا نمعععوت  
واالنطععالن  صعع ، أسععال االعتععرا  بالتععدا   الطبيعععّ بععي  ا نععواب ا دبيععة علععى أنعع  ا

و ععتا  قشععبكة سععلطات متعارضععةبو  ،بغايععات عليععاالمضععبوط منعع  ىلععى التمععاي  الضععرورا 
التجربعععة ويتعععوّ ى  عععتا البحعععث اسعععتلهام . سعععبط و الموقععع  ا دبعععّ التراوعععّ بعععرادي مصعععدر 

معععع  نفسعععع  بععععّ الوقععععت ومتحععععرر  ،نععععوعّ أصععععي النوعيععععة التراويععععة السععععت الل تصععععور 
أحكامهعا  تووّجهع ،الحديوعة نظريعة ا نعواب تّ حكمعتعال تاريخ ا دب الغربعّ صوصية 

ا دب بععي  مكونععات متو عمععة  صععومة ىوععاري  وقادتهععا ىلععى، وممارسععاتها اإلبداعيععة النطديععة
علععى جهععده  يحععرل معع  تلععك بععإ  البحععثو  .بعع ا ا ومععا جععائر صععلإ ، وطلععب أنواععع و 

 نتائجع معّد مسعاحة علعى  منهعامعا يععي  يؤّيد ا م  مفا يم حديوعة، و بما  أطروحات ىغنا  
 .واكتساب االطراد لها

  النوع تمايز مؤسَّس على التداخل:
ا نععواب ا دبيععة بععّ مادتهععا ال ععامق اللغععة، كمععا أنهععا تنتسععب ىلععى أصعع  تشععترك 

كلّ واحد  عو ا دب، وا دب ع بيمعا ععدا أنع  المنجع  ا دبعّ عبعر التعاريخ ع اسعم ي تع   
، مععا كععا  ومععا يكععو ، والنععوب ت صععيل معع  ىمكانععات االسععت دام الجمععالّ للغععة جميعهععا

المععائ ي ليسععت تاتيععة  النوعيعة عته اإلمكانععات وا تيععار بعضعها والتشععديد عليهععا، وال ععوال 
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ّّ ، يطعو  كعو     والفعرن بعي  وال حصرية، والفرن بيهعا كمعّ ال نعوعّ الشععر والنوعر كمع
 ّّ  [ 3]. وينظععععععععر  (17ل) [ 6  ]وينظععععععععر، (03ل)[  7] أكوععععععععر ممععععععععا  ععععععععو نععععععععوع

كمععا أ  ا نععواب لععيل بعضععها مععع والو ععع  بعععم، ولععيل  نععاك نععوب نطععّ  ،(101ل)
مطلطوا، أو  الل من ه ع  غيره م  ا نواب،  ن  ل  يكو  أبدوا من  وا ع  اللغعة، وعع  

 الحّد العتا يفصعع  ا وعر الشععرّا عع  كعع  معا لعيل أوععروا بععشعروط اإلنتعا  الجمعالّ للغععة، 
. وا   مؤسسعة (11-12ل)[  01] د اإلدارية للصي  شعريوا  و أق  استطراروا م  الحدو 

ا نواب توّظ  التدا   الطبيعّ م  أج  ىبرا  التمعاي  النعوعّ، ىت تعتمعد  عوال النعوب 
التاتيعة علعى قاععدي عريضعة مع  المشعترلكات العامعة التعّ تتسع  وتضعين بحسعب الحاجعة 

ا أحيانوعععا، وطلبوعععا إلبعععرا  التمعععاي  تاتععع  ىبعععرا وا   عععرر، بطعععد ععععّد ليعععو سعععبيت ر أحيانوعععا أواضعععحو
ا سععلوب ا دبععّ  انحرابوععا برديوععا بالطيععال ىلععى قاعععدي مععا ، ا مععر الععتا يطععود ع كمععا يطععو  
كو   ع ىلى  وجود وابت بّ لغة جمي  الشعرا  يظ  موجعودوا بعرغم اال تالبعات الفرديعة، 

 يعاح نفسع  أا وجود طريطة واحدي لالن ياح بالطيال ىلى المعيعار. أو قاععدي محايوعة لالن  
، و ععتا الكععالم يصععدن علععى طبيعععة االن يععاح، كمععا يصععدن علععى تشععّك  (16ل)[  01]

ت ا نععواب، ىت لععوال وجععود الطاعععدي لمععا عععر  االن يععاح وال ععرو  علععى المعع لو ، ولمععا تجّلعع
   عبطرية ال وال النوعية الفريدي.

العرغم وعلعى معوعا،  بعداعّقام التراث العربعّق النطعدا واإل تا الفهم أسال على 
التععّ يجّسععد ا مفهععوم  مشععكلة الصععرامة النوعيععة معع  ىعععانمعع  أ  المشععهور أ  التععراث 

صعععحيإ أ  التعععراث أقعععّر التعععدا   النعععوعّ وانطلعععن منععع  لتحطيعععن بعععإ  ال،  عمعععود الشععععر 
عا بعّ ا نعواب كلهعا،  مشعتركواالتماي ، وتلك عندما عّد البالغة أساساو  ومعيعاروا جماليوعا عامو

وا   التمعععاي  العععتا يفرضععع  دو  التععع وير بعععّ تماي  عععا أو جودتهعععا، يسعععمإ بتعععدا لها مععع  
، أمععا مععا ورا  كليععة أو حاجععات ىنسععانية ّ مطالععب حضععاريةالتععراث  ععو التمععاي  الععتا يلّبعع

ن يععتلععك بععإ  التععدا    ععو ا سععال، وال بععرن بععي  أصععنا  الكععالم ىال بطععدر اإلجععادي وتحط
ىمععال  حضععارا ومعربععّ ولغععوا ععع  متولِّععدي نفسععها و ععته الشععروط شععروط الطععو  البليعع ، 

ىت  بالتععدا   . ت نيتع  المتميعع يللعطع  العربععّ و طبيعععة ااسعتجابة مواليععة لتموّعع  ، و وجمعالّ
ال  التعدا   النعوعّ بعّ التجربعة الحداويعة المعاصعري، بهعوالتراوّ التا نتكلم علي  يغعاير 

 



 محبك وجندية

9 

بععع   وبنعععا   صائصعععها التاتيعععة،يتحطعععن عععع  طريعععن توبعععا  ا نعععواب بعضعععها بعععّ بععععم، 
يتحطععن تحططوععا طبيعيوععا واجبوععا بععّ أصعع  ا نععواب نفسععها علععى تماي  ععا واسععتطاللها الععوظيفّ، 

بععّ أا نععوب  معع  غيععر أ  ي ععّ  التععدا   بمسععتور ا دا  الربيعع و ععتا مععا يسععمإ بتععدا لها 
م  ا نعواب. ولكع  كيع  ضعم  التعراث ا دبعّ الوصعو  ىلعى  عتا المسعتور مع  التعدا   

تعراث أ  يصع  ىلعى  عتا الغعرم ىال باشعتراط معيعار بالغعّ واحعد اإليجابّ؟! لم يت ّت لل
نوعيوععا أو غيععر نععوعّ، بالبالغععة  ععّ ا سععال الععتا بععّ الفععع  اللغععوا كلعع ، سععوا  كععا  

تجتمععع  عنعععده ا نعععواب، وتبنعععّ تطنياتهعععا تحعععت ىمعععال  غاياتععع  وتائطتععع  الكليعععةق بلمعععا ععععّر  
العععدا لّ للنعععوب الشععععرا والنعععوب الععععرب البالغعععة باإليجعععا  وجعععدنا اإليجعععا  يحكعععم البنعععا  

، ولعيل يترتعب علعى اللجععو  ابتععتا الطصصعّ كليهمعا، بعإتا تععدا   النوععا  بعال جعور وال 
ىلعععى الهعععدو  النوعععرا أو اإلقنعععاب ال طعععابّ  بعععوط بعععّ لغعععة الشععععر، أو  لععع  بعععّ تكوينععع  

حكامعع  الفنععّ الععدا لّ وعلععى الععرغم معع  أ  الععوعّ النطععدا بهععته الطضععايا كععا  ىجرائيوععا  .وا 
بعّ التحديعدات النطديعة لانععواب   عتاالتراوعّ النعوعّ الموقع  تجّلعى طعد بأكوعر منع  نظريوعا، 

والتطفيعة بعالو    غيعره مع  ا قعوا بتميي  الشععر مع  ، وتطبيطاتها ا دبية و بواب البالغة
 عو شعروط  المعيعار الموسعيطّ،    معا سعور  قائم علعى أساسعمستند ىلى  تا الموق  و 

والنطعاد العتي   ،شععروا كعا  أو نوعروا قمة يجب أ  تتحطن بّ الطعو  البليع عاجمالية بالغية 
لكعالم قبلعوا ا وتعّنتوا أحيانوعا بعّ االحتكعام ىلعى التطاليعد الفنيعة، سّوقوا لمفهوم عمود الشعر،

معيعععاروا  حكعععام البالغعععة مععع  دو  أا احتعععرا ، بمعععا أنععع   المعععروا الشعععفا ّ غيعععر النعععوعّ
نظعر بعاب  مع  الطعو  بعّ المععانّ الظعا ري بعاللفظ المعوج ، ي، يحطن شروط الطعو  البليع 

المطابع  لعم ُيععر  ععنهم  ، وبعّ(ومعا بععد 1/012) [ 4]م  ملتططات كالم النال ، بعّ 
ربم الشعر التعليمعّ أو التع ري ّ أو ىنكار معا،    النطعد وععى أ  للشععر ب صائصع  

عملهععم، ونبهعععوا بععّ أكوععر مععع  النوعيععة الماولععة موعع   عععتا الععدور، وا   لععم يعتبعععروه مجععاالو ل
موضعع  علععى مععواط  الضععع  بععّ نظععائر  ععته النصععول، ومعع  قععولهم بيهععا   لععيل  ععتا 

 الععربنّد مع  النطعاد صحيإ أن   .(094ل)[  12] شعروا،  تا شرح ىسالم، وقرا ي نية 
تجععنإ ىلععى قولبعععة وصعععايا تحععت سععلطا  الحفعععاظ علععى المععوروث، ونطعععا  الععتون العربععّ، 

ىال وتعليعب النعوب بعّ تطاليعد مكعّرري محفوظعة،  ،ا سعال  أساليبتجة طرائن جا  ي، ونم
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 ععّ التععّ ظلععت علععى الععدوام الععنل سععلطة بالنطععد لععم يكعع  ليوّجعع  الشعععر وال ا دب، أ  
، ورقابعععة الجماععععة التعععّ ال تجتمععع  علعععى ضعععاللة وت عععّط مالمحععع  تصعععن  النعععوب وتوّجهععع 

ا  البديهععة، وانطععادوا معع  وععم للنطععد ىلععى أ  بطععد الشعععر ، المباركععةو  الشععرعيةتحميعع  وتمنحعع  
الطرائععععن ، ويتطععععامنو  ىلععععى و  علععععى  ععععدا وصععععاياه أشعععععار م التطليديععععة الجامععععدييصععععنع

 .النوعية الجا  ي التّ ت ت نها النصول الطديمة التّ بي  أيديهم
جازةالنص سلطة نتاج النوع    الجماعة: وا 

دأ مععع  النعععوب ومععع  الواقععع  أ  الضعععوابط النوعيعععة تبعععر  علعععى أنهعععا قيعععود  ننعععا نبععع
التماي ، و   ا نواب  ّ المواجهة لنا بسعلطتها وكينونتهعا الواضعحة وقوانينهعا المسعتطري، 

ا نواب ا دبية تتكو  مع   عال  النصعول )ا عمعا  ا دبيعة( المفعردي أ  الحطيطة ولك  
 نفسعععها، وعبعععر عمليعععات التجريعععب الفنعععّ، ولعععيل اسعععتيحا  لنمعععوت  موعععالّ مطلعععن متععععا   

   النععوبق  النل سععابن علععى النععوب ومؤسِّععل لعع بعع ،علععى ا دا  وواجععب االحتععتا سععابن 
تا كعا  ا دب  يتكو  عبر عملية اإلبداب نفسها، وم   ال  تراكم النصعول المفعردي، وا 

 وت كيععدانتطععا  برديوععا معع  ىمكانععات اللغععة، بععإ  النععوب انتطععا  جمععاعّ معع  ىمكانععات ا دب، 
وتلطيوعا، وتسعتمر عمليعات الحعت  واإلضعابة حتعى بعم ال صائل دو  بععمق ىبعداعوا 

يت ععت النععوب صععورت  النععاج ي المكتملععة التععّ تتطععور معع  العع م  قععوي وضعععفوا، و ععتا التطععور 
وجا ععة وتتضععإ  محكععوم بالعلعع  نفسععها التععّ برضععت النععوب وأكسععبت  ش صععيت  المتميعع ي.

 لععن تط صععوري لمطامععة  التراوععّ، بهععو أبسعع ععتا االسععتنتا  معع   ععال  مراقبععة نشععو  نععوب  ال
 تجّسدت بّ نّل بعائن، بطد ولد م  ىرادي برد مبدب   وتطورهحراكإ موا  لالنوب، وأوض

الجماليععععة والمعربيععععة  قاسععععتجابت  صائصعععع  اللغويععععة لحاجععععات عصععععره جععععدير بالمحاكععععاي
     .ىبداعّوتب    ،بإقرار جماعّكل  تلك ج    بحظّ واالجتماعيةق
وامتحععا  بمرحلععة تجريععب ععادي يمععّر ملععة قبع  أ  ي  ععت النععوب صعورت  المكت ،ىت 

 ىال أنع  ال يتحععّو  معع  نععّل  ناضعع ، يئعة نععّل مباشععري بععّ  يولععد مكعتمالو  قععد، و جمعاعيي 
النععععوب ا دبععععّ ىرادتععععا ق برديععععة تتععععدا   بععععّ ىنتععععا  ىت  قبإجمععععابىلععععى نععععوب مععععا لععععم يحععععظ 

نتععععا  النصععععول، وبطععععدرتها علععععى  وجماعيععععةق الفرديععععة المتحططععععة ععععع  طريععععن اإلبععععداب، وا 
واإلرادي الجماعيعععة تتحطعععن بعععّ صعععوري  ق ىنسعععانيوا ومحليوعععا.لتعبيعععر عععع  الجعععو را والكلعععّا
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دو  بعععم، بهععّ  بإجععا ي بعععم النصععول الفرديععة ،أو ىقععرار جمععاعّ ،ىجمععاب ضععمنّ
المراقعب العععام علعى ا دب الععتا ينتظععر منع  مععا يعبعر بعع  ععع  المشعترك اإلنسععانّ، وععع  

م اإلرادي الجماعيعة وتتعرجل  .هعا، وتوقهعا الجمعالّحاجات الجماعة الوطابيعة، وغاياتهعا، ومول
بعععّ عمليتعععي ق اإلبعععداب العععتا ينت عععب مععع  مجمععع  المنجععع  ا دبعععّ ا سعععاليب والتطنيعععات 
عا لالحتعتا   عا ونموتجو الفريدي ويتمّولها، ويت ت م  ا عما  الفردية العظيمة معياروا ومطمحو

عمليعات التموع  والتعراكم  واالتباب، ويلتفت ع  ا عما  الضعيفة ويهملها، ويحصع  عع 
للجيعععد المجمععع  عليععع  مالمعععإ مشعععتركة تبعععر  مععع   اللهعععا  ويعععة النعععوب ا دبعععّ. والعمليعععة 

مععا ا  ععرر التلطععّ الععتا يتععتون ا دب بإمععا االستحسععا  والمباركععة  اإل را  واإل مععا ، وا 
كعة بعّ كويعر  وتؤور نتيجة  ته العملية بّ عملية اإلبداب، وتلطّ عليها بظعال  غيعر مدرل
م  ا حيعا . ويطلع  مع  تلعك أ   نعاك سعلطتي  تتعاونعا  لتشعكي  النعوب ا دبعّ ولبطائع  
واسعععتمراره أو تطععععوره،  معععا  سععععلطة الععععنل، وسعععلطة التلطععععّ. بسععععلطة النعععوب معععع  سععععلطة 
الععنل، والنصععول  ععّ التععّ تحتععوا قععواني  النععوب، و ععّ التععّ ت لطعع  وتوجهعع  وتطععوره، 

عععا كلمعععة حمعععودي  لطعععد  ظععع  ، (11ل)[  11] اإلبعععداب يطعععّن  لنفسععع   وتصعععدن  هنعععا تمامو
وتتسعععرب قعععواني  النعععوب عبعععر العععنل ىلعععى العععنفل المبدععععة مععع   عععال  اتصعععالها المباشعععر 
بالنصول وت  ينها بّ التاكري، ولهتا كا  الحفظ  طعوي أساسعية بعّ امعتالك الم ع و  

[  10، ينظعععععر  ]ا دبعععععّ العععععال م ل بعععععداب، وعععععع  طريطععععع  تنطبععععع  صعععععوري النعععععوب وتسعععععتطر
بعععكل بيعع  مععا تسعععتفيده (173-171ل) ، و ععتا جععو ر كععالم ابععع   لععدو  حععي  قععا    ُيعرِّ

عرعد بعّ العت   مع  التراكيعب المعيعنعة  ّّ الُمجل باالرتيام بّ أشعار العرب م  الطالعب الكّلع
التععّ ينطبععن تلععك الطالععب علععى جميعهععا... و ععته ا سععاليب ليسععت معع  الطيععال بععّ شععّ  

بُّععع  التراكيعععب بعععّ شععععر الععععرب لجريانهعععا علعععى ىنمعععا  عععّ  يئعععة ترسعععخ بعععّ العععنفل مععع  تت
اللسا  حتى تسعتحكم صعورتها بعّ العنفل بيسعتفيد بهعا العمع  علعى موالهعا واالحتعتا  بهعا 
ع  لهعته الطوالعب بعّ العت   ىنمعا  عو  بّ كع  تركيعب مع  الشععر... ولهعتا قلنعا ى  الُمحلصِّ

أ  يكععو   ظ ينبغععّ. ولكعع  الحفعع(733-1/737)[  13] حفععظ أشعععار العععرب وكالمهععم 
هوا، بلكّ ي ّّ يجعدر أ  تكعو  أغلعب النصعول المحفوظعة مع  نعوب موجع نطب  الطالب الكل

مععا يعععراد اإلبعععداب بيععع ، يطعععو  سعععوي    اإلطعععار العععتا مععع  شععع ن  أ  يسعععيطر علعععى توجيععع  
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الفع  يل م  درجة معينة م   الطوي  يفون بها سائر ا طر، وعلى  عتا ا سعال نسعتطي  
المعنى الععدقين لهععته الكلمععة، شعع ل يحمعع  ىطععاروا شعععريوا أقععور أ  نسععتنت  أ  الشععاعر بعع

بعععّ ويؤكعععد مبعععدأ التنعععال الحعععديث  .(176ل)[  10] مععع  كععع  أطعععر التعبيعععر ا  عععرر 
ععا، وأ  أعمالعع  أساسعع  الفلسععفّ  أ  نصععول ا سععال  تفععرم نفسععها علععى المبععدب برضو

تا  عتبنا  عته الفكعري مع   ، (1)والجبريعة تمالمبالغعة والحعنوعار  ليط مع  نصعول سعابطة، وا 
ا سعال  تضعم  انتطعا   التعّ تملكهعا نصعول بالسعطوينص  منها ىلعى نتيجتنعا نفسعها، 

تععععد   بععععّ جععععد  سععععلب أو ىيجععععاب معععع   ، وتهيععععال لععععوالدي أنععععواب جديععععديالنععععوب واسععععتمراره
ك الععنفل ولععتلك اشععترط النطععاد العععرب نسععيا  المحفععوظ حتععى ال يتمّلعع النصععول الطديمععة.

ععععة، يطعععو  ابععع   لعععدو    وربمعععا يطعععا  ى  مععع  شعععرط  نسعععيا  تلعععك بعععاإلرادي المبد ويسعععتبدّ 
ربّيعععة الظععا ري ىت  ععّ صععادريب عععع  اسععتعمالها بعينهععا. بعععإتا  المحفععوظ لُتمحععى ُرُسععوم  الحل
عععُت بالنسععع  عليععع   نسعععيها وقعععد تكيعفعععت العععنفل بهعععا انعععتط  ا سعععلوب بيهعععا ك نععع  منعععوا ب يؤ ل

وسعععلطة التلطعععّ تواجععع  سعععلطة  .(1/742)[  13] ب موالهعععا مععع  كلمعععات أ عععرر ضعععروريو 
قوا ونطععدوا، مهععا وتضععبطها أو تشععجعها، و ععته السععلطةق أا التلطععّ، تتنععوبق تععتوّ الععنل وتطوّ 

أمععا التععتون العععام بحسععال جععدوا للتععوتر السععطحّ وال فععّ، وبوصععلة أبععن التوقعع  توجهعع  
نيعععة، لعععيل سعععور وتهديعع  ىلعععى معععا  عععو شعععات وغريعععب ععع  توقععع ،     تعععتوقنا لاعمعععا  الف

[  10] ا عمعا  دا ع  أطعر  ىسعتطيطية  نحملهعا بعّ مجالنعا النفسعّ  إلدراكنعا لهعته تنظيم
والوطععابّ، بنطبعع  منهععا أو نّطععرح بحسععبها. وقععوي التلطععّ العععام، أو مععا يعععر   ،(161ل)

بععع قد ي طععال الجمهععور  ،بععالجمهور، تعع تّ معع  اإلجمععاب وعععدم ىمكععا  اتفاقعع  علععى ضععاللة

                                                           
يفسععر ظععا ري التشععك  النععوعّ،  نعع  ال يتجععاو  حععدود الععنل،  ومعع  تلععك بععإ  مفهععوم التنععال ال يطععدر وحععده أ  (1)

ومصادر التاكري ا دبية، ىلى اإلرادي الجماعية الغائبة  لف ، و عّ جمعاب عمليعات اإلبعداب والتلطعّ، والسعلطة العليعا 
  بّ تكوي  النوب ا دبّ، وتعبعر عع  ىرادي وظيفيعة قعا ري تفعرم نفسعها علعى جيع  أو وطابعة معا، وتحططهعا مع   عال

النعوب ا دبععّ.  ععتا بضعالو عّمععا علععن بمفهعوم التنععال الغربععّ معع  جبريعة نحععاو   هنععا نفيهعا، وت كيععد مسععاحة بعاليععة 
رحبة للمبدب، بّ حي  يؤكد التنال قهره، و نط  بّ ىطار تكوي  محكم سابن علي  يضع  بعّ مواجهتع ، ويشعع  

   .به يمة أحد الطربي بينهما ن االو يجب أال ينتهّ ىال 
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عا ج ئيوا ولوقت معا، ولكع  لع  يكعو  ال ، ال سعيما بعّ (1)(14ل)[  7]  طع  شعامالو ودائمو
بطعععد  ،مل معععةلوالمعياريعععة ا  القيعععة ا المجتمععععات تات التكوينعععات الجماعيعععة المتماسعععكة،

 قا  ىبرا يم ب  عبد اهلل ب  حس   بي   ما شعر ُكوّيعر عنعدا كمعا يصع  النعال. بطعا  
ويبطعى النطعد  .(0/141)[  4] ل  أبعوه  ىنعك لعم تضع  كويعروا بهعتا، ىنمعا تضع  بهعتا نفسعك 

ععا للععنل الفععائن الطععادر علععى  المععنظعم السععلطة ا وضععإ، وا قععور أحيانوععا، ولكنعع  لععيل مل مو
تجاو  الطواني  المست رلجة م  النصول السابطة، والمحعدِّدي  ععرا  النعوب العتا ينتمعّ 

طععو  ي التععّ تسععمإ لطائعع  أ  بععداعّببيئععة ال صععب اإل و ععتا محكععومىليعع  الععنل الجديععد، 
   ىتا سعععععمعُت أنعععععا بالشععععععر أستحسعععععن  بمعععععا أبعععععالّ معععععا قلعععععت أنعععععت بيععععع  ا حمعععععر ل لععععع 

، وبهععته الوطععة اسععتطاب الفععر دن أ  يواجعع  النطععاد اللغععويي  (3ل) [ 19]، (0) وأصععحابك
والععادي أ  تعلعو ىرادي  .(191/ 1) [ 11]، (3) تتع ّولوا أ  وعليكم نطو ، أ  علينابطول    

ب بععّ مراحعع  ضععع  اإلبععداب، أو بععّ حععا  تمّلععك النطععدل عصععاُب النطععد علععى ىرادي اإلبععدا
ب  انتصعععاروا لشعععك  مععععي  ىلعععى  نعععن اتجا عععات التصعععني  المنططعععّ الحعععاد، بيعععؤدا تصعععلّ 

مسعربة بعّ تطربهعا، أو ىلعى حالعة جمعود و عوا   ي، أو ىلى ردي بع  ىبداعية مضعاديجديد
عربنعا أوعر مع  قبع  و  ت،نطعده المنططعّ المت ّمعشعهدنا وعوري ا دب الغربعّ علعى ، وقد عام

ىلعى العربعّ ا دب  بعّ انع الن الصعارمةالتطسيمات البالغية الرياضعية، والطعواني  النطديعة 
تظعع  سععلطة التلطععّ وسععلطة الععنّل بععّ جععد  دائععم يحفععر  ،معع  تلععكو  ة.حالععة جمععود م منعع

ر ععععع  الععععتون مجععععرر ا دب، ويشععععّرب قوانينعععع ، ويطولععععب أنواععععع ، ويبععععر  أعرابعععع ، ويعّبعععع
 لامة المعنية، ويمو  ىرادتها الحضارية.الجمالّ 
  :ووحدة من الزمني والمطلق ،وظيفية لغايات كلية استجابةالنوع 

تلبّ عمليُة التشك  النوعّ مجموعةو مع  الغايعات الملّحعة، وت ضع  لضعغطها، 
                                                           

يعتعععد كعععو   بطعععوي اإلجمعععاب بعععّ ا تيعععار نصعععول دراسعععت ، وقعععد اعتبعععر اإلجمعععاب المعيعععار الموضعععوعّ ا كوعععر و  (1)
       .صرامة بّ مجا  الطيم

 وتتمة ال بر   قا   ىتا أ تت در موا باستحسنت ، بطا  لك الصّرا   ىن  ردا ،    ينفعك استحسانك ل ؟ .  (0)
 حان للفر دن  بم ربعت أو مجل ؟ ع وتلك بّ قول   قا  عبد اهلل ب  أبّ ىسأص  ال بر    (3)

 وعمُّ  ما   يا ب  مروا  لم يدب       م  الما  ىاّل مسععحتوا أو مجلععع ُ 
 ع بطا   بما يسو ك وينو ك، علينا أ  نطو ، وعليكم أ  تت ولوا . 
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مععع   عععته الغايعععات معععا  عععو اجتمعععاعّ معربعععّ يشعععب  الحاجعععات النفسعععية والروحيعععة لامعععة، 
ومنهععا مععا  ععو  .جتماعيععة، ويسععتجيب لوعيهععا وضععروراتها المعربيععةويعبععر ععع  قيمهععا اال

توقعععّ جمعععالّ يعبعععر عععع  الموععع  الجماليعععة اللغويعععة والفنيعععة والطيميعععة، و عععتا العععتون نفسععع  
ومنهعععا معععا  عععو لغعععوا تفرضععع   .محكعععوم بغايعععات ا معععة ومولهعععا وقيمهعععا وأدواتهعععا المعربيعععة
 كمععععا تفرضعععع لتغييععععر واإلعععععالم.. غايععععات اللغععععة نفسععععهاق كالتوصععععي  والتعبيععععر والتعععع وير وا

إشعباب أقصعى معا يمكع  النفل اإلنسانية إليجاد أشكا  لغويعة ناضعجة تسعمإ بطموحات 
النعوب الطصصعّ، ولتلك رأينا اللغة تّتحد بالتاريخ بّ  ،أجّ  اآلما ، وا ت ا  م  حاجات

ومععععا بعععععد،  160ل)[  9، ينظععععر  ]الموسععععيطى والتصععععوير بععععّ النععععوب الشعععععراب وتّتحععععد
اسعتجابت  ع بحسعب  عتا التصعور ع النعوب ا دبعّ  عّ  صعائل ى   .(032-074ول

حضععاريوا أو ىنسععانيوا، يطععو  شععيلن    ى  مععا يميعع  الشعععر بععّ  قللكلععّ والمطلععن وظيفيععةال
، ينظعر  تات   و ما يمي  جمي  الفنو ، و و تموي  المطلن أو العالمّ بيما  و  ال 

ب أشعععيا  م تلفعععة مععع  الشععععر... ، ويعععرر ىليعععوت  أ  كععع  عصعععر يتطّلععع(16ل)[  16]
عععا عناصعععر دائمعععة  ولكععع  بعععي  المتطلبعععات جميعهعععا واالسعععتجابات الم تلفعععة..  نالعععك دائمو
ععا كمععا أ   نالععك مسععتويات للكتابعععة الحسععنة والكتابععة السععيئة مسععتطلة عععع   ومشععتركة تمامو

، وعلى  تا ا سال يصدن نسعبيوا قعو  العطعاد  (136ل)[  17] حب وكرا ية أا منا 
 .(036ل)[  13] اعر صععالإ ل مانععع  بععتاك  ععو الشعععاعر الصععالإ لكعع   معععا   كعع  شعع

ال تسععتغنّ عنهععا  ىت ، يتشععك  النععوب ا دبععّ تحععت ضععغط حاجععات ىنسععانية كليععة عامععة
عا أدبيعة عالميعة تات  صعائل ولعتلك نجعد ق يبر نها تعاريخ ا دب المطعار البشرية،  أنواعو

ععا  بعضععها ا تاتعع  نجععد بععّو جعع   ععت ،تكوينيععة واحععدي بععّ الحضععارات الم تلفععة أدبيععة أنواعو
ضعععرورات تكعععو  اسعععتجابة ل أ عععررحضعععاري ال تماولهعععا بيهعععا  سعععمات  اصعععةمتفعععّردي تات 

 عو  مرّكع ي، تصعوير ونلة، باعتباره قوالو موّقعواالشعر ى   .غير مشتركةوطابية واجتماعية 
لموسعيطى ر معاق  معا ااويسعتطوا ب ، و غيعر لغعويي  ي بنّ  ّطموحيحاكّ نوب أدبّ عالمّ 

مهمعا لعدر الحضعارات الم تلفعة حضوره الملّإ بالشعر يحتفظ  السماتبهته و  ،والتصوير
صعععينية وبارسعععية ويونانيعععة وعربيعععة وأوروبيعععة حديوعععة.. وعنعععد الشععععوب  قشعععّرقنا أو غّربنعععا

 الشعععرا يسععتجيب ب واّصعع  الموسععيطية والتصععويرية البدائيععة كععتلك، و ععتا يعنععّ أ  النععوب

 



 محبك وجندية

12 

والحضعارات المتباينععة،  ركة برضعت نفسععها علعى الشععوب الم تلفعةىنسعانية مشعت لحاجعات
 .أرقعى ا نعواب ا دبيعة صعار لتلكأن  حتى ُظّ   فائنومنحت النوب الشعرا أوره اللّتّا ال

تطوم بالعدور العتا يطعوم بع  التعاريخ، ولكع  عامة بالطصة ، بّ النوب الطصصّ وكتلك ق 
ويبطععى النوععر تلععك  .م ععع  طريععن التعع ويرب سععلوب جمععالّ بنععّ يطصععد منعع  العبععري والتعلععي

المعادي الحعري الطابلعة للتشعّك  بعّ ا غعرام كلهعا، المتالئع  ب صعائل ا نعواب الم تلفعة، 
بهععع   عععتا يعنعععّ أ  ا نعععواب  أو  عععو الوجعععود الحعععر المطلعععن لعععادب، والمعنعععى الكلعععّ لععع .

؟! ُيظعّ  غالبوعا أ  الشععر أرقعى ا نعواب مطلطوعا تتباي  بيما بينهعا بعّ الطيمعة التاتيعةا دبية 
، لما قلناه مع  أوعره اللعّتّا، (10ل)[  3] ا دبية، أو  و  أ لل صوري لتجسيد ا دب 

وغنعععاه بالتطنيعععات الفنيعععة، وتطاطعععع  مععع  الفنعععو  ا  عععرر، ال سعععيما الموسعععيطىق تلعععك الفععع  
لنععوب ا دبععّ بععإتا أضععفنا ىلععى  ععتا أ  ا (..47ل)[  14، ينظععر  ]المغععرن بععّ التجريععد

ينضععإ باللععتي كلمععا ا دادت الطيععود، لتشعع  المهععاري، وتبهععر عبطريععة الصععنعة، يكععو  الشعععر 
قععد حععا  قصععب السععبن بععّ ميععدا  تنععابل ا نععواب. بيععد أ   ععتا الظعع  يغععدو موضعع  ريبععة 

واكتسعععاب  صائصععع  المتميععع ي،  الطعععوي الوظيفيعععة الطعععاّري ورا  تشعععّك  النعععوبىتا استحضعععرنا 
أ  لكعع  نععوب بععّ الطععر  اآل ععر معع  المعادلععة الوظيفيععة النوعيععة يؤكععد باإلضععابة ىلععى أ  

مها الرحبعة التعّ تطععدّ اللغويعة باإلمكانعات  العتا ال يغنعّ بيع  غيعره،سعياق  الحضعارا دوره 
الطصصععععية ال يفععععّ بهععععا الشعععععر المبنععععّ علععععى أسععععال اإليجععععا  بععععّ التركيععععب،  التطنيععععات

ب جعداري اسعتطالل  النعوعّ متع ت  مع  واالنضباط بّ الو  . و عتا يعنعّ أ  اسعتحطان النعو 
جدارتعع  بتحّمعع  وظععائ  جليلععة تسععتجيب لحاجععات ىنسععانية مطلطععة أو حضععارية  اصععة، 
نمععا  ومن لععة النععوب الحضععارية والوطابيععة واالجتماعيععة متعلطععة بععدوره الععوظيفّ تعلطوععا كبيععروا، وا 

مع  ا نعواب علعى  كا  الشعر عند العرب ديوانهم ِلملا أسندوا ىلي  م  مهام لم يطعدر غيعره
حملهععا، بصععار لعع  لععتلك عمععود يطيمعع ، واكتسععب صععفات  النوعيععة معع  قيامعع  بهععته المهععام، 
وكععتلك صعععار لل طابعععة عمود ععا لمعععا تحولعععت معع  اإلسعععالم ىلعععى شعععيري دينيعععة تعععد   بعععّ 

، أمعا المطامعة بإنهعا نعوب أدبعّ  عال ظهعر بعّ حضعاري معينعة صلب كوير م  العبعادات
. لحاجععات حضععارية ووطابيععة واجتماعيععة  اصععة  ا  ب والهععا بععّ مرحلععة بعينهععا اسععتجابة

الروايععة تصععير ديععوا  العععرب الحععديث بعععد أ  انحسععر دور الشعععر، وانحربععت  واليعوم تكععاد
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وظيفتعع ، وتبععّدلت  صائصعع ، وتطععوّرت تطنيععات الروايععة بمععا يالئععم طبيعععة الحيععاي العربيععة 
   المعاصريق اجتماعيوا ومعربيوا.

معع  دا عع  ىطععار وطععابّ محععدد  جععداري اسععتطالل  النععوعّيكتسععب النععوب ا دبععّ و 
ة الملّحعع الحضععارية د ب دائهععا، وتحععت ضععغط الحاجععاتكفا تعع  بععّ أدا  المهععام التععّ يتفععرّ 

 بتعبيعر ويليععك قك  صعفات ، ويتحعو  مع  وعم ىلعى نظعام، أو مؤّسسعةضعإ مالمحع  وتتّشعتتّ 
كونهعا ىحالعة ىلعى ، تات قواني  وأعرا  مستطاي م  قعوي اإلجمعاب، ومع  (041ل)[  9]

، بالشععععر العربععععّ أبضععع  معععا تعععم ىنجعععا ه، وأجعععدِره بععععالتعبير عععع  العععتون الجمعععالّ لامعععة
كععا  اسععتجابة مولععى لحاجععات  ،وعمععوده النععوعّ ال ععال ،ب صائصعع  الشععكلية المتميعع ي

حضععارية ومعربيععة ضععاغطة علععى العععرب وظععرو  حيععاتهم، بتنععاظر ا بيععات وتوا يهععا، 
يجععا  اللغعععة و اسعععتطالل ، و ، ووحععدي البيعععت و متعععواتري قابيعععةوا والتعع ام ووحععدي العععر   هاوضعععوحا 
قبععو  اشععتراط الوضععوح بععّ الداللععة والطععرب بععّ التشععبي  معع  صععوتيوا ودالليوععا، و  قو  ربتهععا
 ،التربعة المعربيعة الشعفوية كلهعا  صعائل نبتعت مع  ضعرورات.. بّ غير ىحالةالمبالغة 

، مععاربهم ومعولهم وأ القيعاتهميضبط بّ التاكري وي تع   موج  وحاجة العرب ىلى نّل 
 .الطيمية  وُ وتطريب المُ  ،الكاملةىلى صياغة النمات   ىلى الحاجة ا  القية باإلضابة

تا صععّإ مععا وصععلنا ىليعع  معع  أ  التمععاي  النععوعّ ُمعلععع  بضععغط وظيفععّ   ، وأنععوا 
ترتّععب علععى تلععك أ   ،الغالبععة طععوي اإلجمععابلأدبععّ ومظهععر  ،مععةمل ِ  تبلععور إلرادي جماعيععة

تطور ظا ري التماي  النوعّ وتشتّد بّ المراح  الحضارية التّ تكو  الوسائ  بيها ععي  
يمكعع  أ  و الغايععات، و ععّ عععادي مراحعع  بّعاليععة حضععارية يسععود بيهععا النعع وب الجمععاعّ، 

أدبهععم الطععديم، و  أدب العععربو ، ا دب الغربععّ بععّ المرحلععة الكالسععيكيةنضععرب لهععا مععوالو 
لغعععا  المرجعيعععاتلضعععّد يطععع  النععع وب الفعععردا الطعععاغّ، لعصعععر النهضعععة واإلحيعععا . وبا  وا 

تجسعد التعّ الميوععة النوعيعة  ل  ظعا ري ة، لوا تال  العالقة بي  الغاية والوسيالكبرر، 
 مسععاواي مطلطععةوتبحععث ععع   ،وال بالمطععاييل المشععتركة ،دوابعع  برديععة ال تعتععر  بالحععدود

يععودوا، وا قعع  تعع ويروا بععّ الواقعع  ، ولععتلك ت سععر ا نععواب ا كوععر قسععلطة الوظيفيععةالتتجا عع  
 و ج   عتا عينع ، ومرونة تحرروا كورا نواب ا قور و والحياي،  صائصها وتنفرط بّ ا 

تعععرر سعععو ا  برنعععار أنععع   عنصعععر  نجعععد الشععععر المعاصعععر يعععتوب ويعععتوا بعععّ النوعععر العععتا
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 ععيم  عليعع  لمععا  اسععتحوتت علععى الشعععر الفوضععوية، و  ،(191ل)[  3] بوضععوا  ععام 
الظعععا ري النوعيعععة،  بتالشعععّ ىنعععتارو عععتا  ،(بتصعععر  012ل)[  3] كوعععر بععع كور النوعععر أ

ىلعى بدائيتع  الطهطعرر ليععود مكاسب  التاري ية وتنائ   برات  الجماعيعة وت لّ ا دب ع  
   .ا ولى
  :مًعا مطابقة وانزياح وتلقيه النوع إبداع

واني  ضعابطة، ال يتعارم مبدأ تاتية ا نواب ا دبية، وانتظامها الدا لّ بعّ قع
معععع  مطمحععععي  لععععادبق اإلبععععداب واالن يععععاح، وال معععع   صععععوبة الععععتالقإ النععععوعّ وتناسعععع  
ا نواب وتدا لها،    الصعيغة النعاج ي للنعوب ليسعت نهائيعة، بإمكعا  تطعويره مسعتمر أبعدوا 
مععا دامععت الطععواني  مسععتمدي معع  النصععول، والنصععول الفائطععة قععادري علععى تطععوير النععوب 

اللغعة ا دبيعة لحضعاري مععا محكومعة بعتون جمعالّ واحعد يحطعن نفسعع   ومعا دامعت وتعديلع ،
أما ال رو  علعى النمعوت   جملة.م   ال  ا نواب كلها، ويفرم شروط  العامة عليها 

جمعاب  النوعّ، أو استبدال ، بعال بعد لعتلك مع  التفعون عليع  أوالو، ومع  امعتالك اعتعرا  وا 
 ععتا اإلجمععاب ينبغععّ أ  يتععوابر تحععو  مععوا  مماوعع  لكسععر اإلجمععاب الطععائم وانيوععا، ولتععوابر 

ومؤسِّععل بععّ الحساسععية ا دبيععة، والظععرو  االجتماعيععة، والتوجهععات المعربيععة. وقلنععا ى  
الغالعععب أ  يعيعععن تطعععور النعععوب، ويحولععع  ىلعععى قوالعععب جامعععدي صعععارمة، اونعععا   نطعععد حعععّدا 
متصعععععّلب، أو ماضعععععوا معععععتكّلل، نعععععاجمي  عععععع  جمعععععود بعععععّ الحيعععععاي ا دبيعععععة والفكريعععععة 

بععإتا مععا تهيعع  لععادب ظععر  ىبععداعّ واالجتماعيععة، وضععع  المبععدعي  اللغععوا والوطععابّ. 
تجعاو  أعرابهعا السعائدي، تمنع  بإ  قيود النطد ل  تعيعن تطعوير ا نعواب ا دبيعة أو صّحّ 

لعم يكع  للنطعد العربعّ الطعديم، علعى العرغم مع  صعرامة وبر اإلبداعّ  ته بيئة ال مو  وبّ
ن مسععيري اإلبععداب، ويطّيععد تطععور النععوب الشعععرا، ويعطعع  ىمكانيععة وصععاياه أحيانوععا، أ  يعيعع

تناسعع  أنععواب أدبيععة جديععدي، وظعع  الشعععر/النل علععى الععدوام يسععتجيب لحاجععات العصععر، 
ا، يطعععو  ابععع  رشعععين  ويتغيعععر بتغير عععا ضعععم  أطعععر توقيعععة ووطابيعععة عامعععة لعععم تتبعععد  كليوععع
قععد ُ وِلفععتى ىلععى مععا  ععو  ..ولكنععّ بّينععت أ  طريععن العععرب الطععدما  بععّ كويععر معع  الشعععر 

بلمععا ضعع  الشععرا  وعجع وا عع  ىنتععا   .(1/321)[  02] أليعن بالوقعت وأشعك  ب  لع  
نصول قادري على المنابسعة، ظهعرت كتعب عيعار الشععر ىسعهاموا مع  النطعد بعّ صعناعة 
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 شعرا  عّ  وجود م غري يوا!
شعرط  تصطدم بكعري النعوب ا دبعّ السعابن علعى اإلبعداب بمطولعة تع عم أ  الحريعة

ل بداب، وال ىبداب بّ ىطار الطيود، و تا الكالم ضعي  متهابعت ال يسعنده واقع  التجربعة 
تسعتفّ  العظيمعة  وال تاري ها،    اإلبداب قد تحطن دوموا تحت ضعغط الطيعود، والتحعديات

بيئععة  ععّ اإلبععداب ا دبععّ ال ععامق اللغععة، مععادي اري الكامنععة، بضععالو ععع  أ  الطاقععات الجّبعع
لعّ مع  الطواععد والطعواني  المل معة، ومع  بى طيود الطبيعيعة، بمعا أ  اللغعة نظعام قل مشحونة بعال

عععادي تشععكي  الم لوبععات،  داري التراكيععب، وا  تلععك بععإ  ىمكانععات السععيطري علععى الطععواني ، وا 
واشعععتطان المفعععردات، وتطعععوير العععدالالت، غيعععر محعععدودي،  و   الشعععك  مطّيعععد بعععإ  الفكعععري 

وكعتلك قيعود النعوب ع و عّ قعواني   ،(43ل)[  01]، ينظعر  والطعو  لبعودلير قتنبون قويعة 
بة، قابلة للفّك م  الطربي ق المرس  والمستطب  ع  عّ ىرادي  مؤسِّسة، أو نظام رمو  متعارل
للتنظععععيم المسعععععتفاد مععععع   بععععري ا عمعععععا  العظيمعععععة، تععععععي  علععععى تنظعععععيم الطاقعععععة ا دبيعععععة 

و ، وتروي اإلجعادي واإلبعداب،  وكع  وتوجيهها، وأسهمب داّلعة ىلعى قصعد السعبي ، وغايعة الطبع
. ولكععع  م العععن التمييععع  النعععوعّ ال تطععع  عنعععد حعععدود تكبيععع  (011ل)[  9] تنظعععيم بععع  

ىلعى السعطوط بعّ التكعرار واسعتعادي المع لو ، والعدورا   اإلرادي المبدعة بطط، ب  ىنها تجرّ 
االن يعاح بّ بلك واحد مع  الطعو  المععاد المكعرور، ال سعيما عنعد مع  يعتبعر اإلجعادي بعّ 

ع  الم لو ! ال  ال  بّ أ  ا ور الفنعّ المتحطِّعن عع  طريعن االن يعاح عع  المع لو  
عظعععيمق  نععع  يعععؤدا ىلعععى اإلد عععا  أو العجعععب، ولكععع  طعععرن اإلد عععا  أو العجعععب، كمعععا 
الحعظ نطععاد الععرب، كويععري، ال يجعو  اسععتبعاد ا، أو نفيهعا، مععا دامعت تحطععن ا وعر الفنععّ، 

 شععدي ائععتال  بععّ شععدي   ععّأو  ، ومنهععا مععا يتعلععن بالمطابطععة،منهععا مععا يتعلععن باالن يععاح
، ينظعر  ق كما يطعو  الجرجعانّ، وال يغنعّ طعر  عع  طعر (130ل)[  00] ا تال  

ك  ما حطن اإلد ا  بطعد حعّو  الرسعالة ىلعى عمع  بنعّ، بعإتا كعا  و . (132ل)[  00]
وعععر مععع  مهعععاري اإلد عععا  يععع تّ كويعععروا مععع  االن يعععاح والغرابعععة واإلغمعععام، بإنععع  يععع تّ أك

ولعتلك كعا  النعوب بعّ  ..والسعياقّ واإلنسعانّ وجودي التمو  النوعّ والحضارا ،المطابطة
ععا لتموعع  الكلععّ والمطلععن والمتغيعر بععّتي لغويععة وطريطععة ، ، ومطابطتهمععا كليهمععاجعو ره طموحو

أو التواصععع  مععع   . حالعععة التمعععاّل متكعععررمععع   عععال  المطلعععن الالمنععع اح إلبعععرا  المتغيعععر 
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مع   عال   ومطابطتها جمالية أو اإلنسانية أو الحضارية ال اّصة، أو ا دبية،الكلياتق ال
النععوب  ععّ مصععدر اإلد ععا  أو اللععتي بععّ التجربععة النوعيععةق ىبععداعوا وتلطيوععا، ويشععرح ويليععك 
تلعك بطولع    بعالنوب يموع  ع ولنطلهعا بوضععوح ع جملعة مع  الصعنعات ا سعلوبية تكعو  بععّ 

، (323ل)[  9] اتعععععب وسعععععهلة الفهعععععم لعععععدر الطعععععار  متنعععععاو  اليعععععد، قريبعععععة الم  عععععت للك
يطتععععرب معععع   ععععتا ، (190ل)[  03، أو  االنتظععععار ، ينظععععر  ]  ومصععععطلإ  أبععععن التوّقعععع

ن  عععد  اإلد عععا  مععع   عععال  المعنعععى بعععّ بععععم مسعععتويات ، ىت ى  العمععع  ا دبعععّ يحّطععع
ععا،مطابطتعع   بععن التوّقعع أمععا   ، ومضععمو  التوقعع  ال يكععو  بنيوععا بطععط، بعع  يكععو  قيميوععا أيضو

االن يععاح بلعع  ُيحععِدث الصععدمة الجماليععة معع   ععال  أبععن التوقعع  النععوعّ ىال ىتا اتكعع  علععى 
الد شعة بهعا  لفية عريضة م  المشابهة أو المطابطة، تبعر  بهعا حعدي االن يعاح، وتتحطعن 

المطلوبععة، وانطالقوععا معع   ععته اآلليععة اعتبععر باسعع  حععاتم  تعليمععات السععيان الكبععرر ،  ععّ 
. وا   قعواني  النعوب (126ل)[  1، ينظعر  ]ّ بنا  النصعول وتعتوقهاالمرحلة ا ولى ب

ا دبععّ تسععمإ بحععدوث الصععدمة الفنيععة عنععد المتلطععّ معع   ععال  أبععن التوقعع  النععوعّ، ومععا 
ينطععوا عليعع  معع  ىمكانععات المطابطععة واالن يععاح كليهمععا، ولععتلك بععإ  أا تفععريط بععّ  ععته 

ّ السععيان، يغععدو أعظععم أوععروا بسععبب  الطععواني ، أو ان يععاح عنهععا، ى  كععا  لعع  مععا يطتضععي  بعع
 طبععة عربنعاه بعّ ا مععر العتا مع  أبعن التوقع ، والصعدمة الحاصععلة نتيجعة اإل عال  بع ، 

عع    ت ليعالعتا تركع   الصعادم ا وعر العجيعبو ،  البترا ع المشعهوري بع يعاد بع  أبعّ سعفيا  
ة الصععدمضععارب تبععّ البتععرا   كسععر العععر  النععوعّصععدمة ، و عععر  البسععملة بععّ بععدايتها

 ى  . بعّ كتعاب اهلل عع  وجع  حجعب البسعملة بعّ مسعتهّ  سعوري  بعرا ي  بينعا حدوهاالتّ ي
حاجععة معع  الحاجععات ا وليععة للععت   ع كمععا يععرر بععودلير ع ال  االطععراد والتنععاظر يشععكّ 

اإلنسانّ ، كما أ  المنحنيات ع  المشعوع ة بلطع   التعّ تبعر  علعى أرضعية  عتا االطعراد ع 
الععت و   تشععك  بععدور ا  جعع  وا جو ريوععا  معع  المفعععو  الفنععّ ، و ععو و الالمتوقعع  والفجععا ي و 

ويععروا ، (33ل)[  01، ينظععر  ]مععا يعععر  بععع التوق  ال ائععب ، أو  االنتظععار المحععبلط 
ععع   ععوبكنل   ىننععا ال نبحععث بععّ الفعع  ععع  تحطيععن الوحععدي وديمومععة الطاعععدي والمشععابهة 

نمعععا نبحعععث كعععتلك عععع  اال عععتال  والتنعععوب والتبععع ، ىت  .(37ل) [ 01، ]اي  بحسعععب، وا 
  ا و  وجععود تحملهمععا قععواني  النععوب ا دبععّ جماليععة االن يععاح تتحطععن معع   ععال  شععرطي 
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  تى لغيععععر توا الموا ععععب والعبطريععععات.تحعععد  أو عععععائن يكععععو  تجععععاو ه ىنجععععا واق  نععع  ال يتعععع
الفعععرار مععع  أمعععا و  والوععانّ وجعععود  عععام  مععع  الم لوبعععات تبعععر  مععع   اللععع  حعععدي االن يعععاح.

 يعععاح باالنبحجعععة التحعععرر مععع  الطيعععود، والولععع   نوعيعععة كانعععت أو غيعععر نوعيعععة، قبطعععةالمطا
عا بوالتفجيعر اللغعوا، المطلن جريوا ورا  اإلد عا   مترّ لعة يعيطهعا لعيل يمنحنعا ىال نصوصو

، بلععع  أ  تحطعععن غرضعععها وطاقعععة ت ويريعععة عععع  أ  تحمععع  شعععحنة جماليعععةوطلهعععا االن يعععاحّ 
 مععع  قيعععود ا ععععرا  ا دبيعععة يتحعععرر تحعععرروا كليوعععاالمبعععدب أ   ولعععيل بعععّ ىمكعععا  ،العععداللّ
ولمعا كعا  النعوب  اصعة، أدبية عامعة و  عناصربّ جو ره عجينة م  النوب     والنوعية

 قيت ّلععن بععّ صععيغة نععّل بععائن، بععإ   ععتا الععنل ال ي لععو معع  سععلطة النصععول السععابطة
تا كانت و ، وجودوا أو عدموا اإلقلعيم  عصعور لتطعوير]بهنعاك[   نعاك عصعور لالكتشعا ، ا 

، وقععد وعععى  ععته الحطيطععة أبععو تمععام أكوععر الشعععرا  العععرب جععرأي (33ل)[  09] المفتععتإ 
وجملععة الحععا  أ  تعتبععر شعععرك بمععا سععل  بععّ التجديععد، ب وصععى تلميععته البحتععرا بطولعع    

مع  شعععر الماضعي   بمععا استحسعن  العلمععا  باقصععده، ومعا تركععوه باجتنبع ، ترشععد ى  شععا  
ىتا كعععععا  النعععععوب ا دبعععععّ يكتسعععععب  ويتععععع  ويحطعععععن  ولكععععع  .(111-0/119)[  01] !اهلل 

 يئة أعرا  شائعة متداولة، بإ  ا عرا  النوعية تلعك ال تكعو  ع بنعا  علعى كينونت  بّ 
العتات المبدععة  عّ التعّ تسعيطر     قالتحليع  السعابن ع قيعدوا يحعّد مع  ىمكانعات اإلبعداب

هععا، وتوّجهعع  ىلععى غاياتهععا، بطععدرتها علععى النععوب وعلععى مكوناتعع  وأدواتعع ، وتملععّ عليعع  ىرادت
على تجسيد ىرادتها بّ نّل بائن، يطو  ويليك   والكاتعب الجيعد يمتوع  ج ئيوعا للنعوب كمعا 

ععا  نمعا  يكععو  اإلطعار قععابالو (323ل)[  9]  عو موجعود، وععم يمعدده تمديععدوا ج ئيوعا أيضو ، وا 
  تطفع  علعى ، ول  تسعتطي  العتات أ(169ل)[  10] للنمو بطدر ما  و أسال للوبات 

النععوب السععائد، وال أ  تدبععع  بععّ اتجععاه ن ععر مععا لععم يوجععد التحععدا الععدا لّ أو ال ععارجّ 
الععععتا يفععععرم  ععععتا التحععععو ، ومععععا لععععم تحاربعععع  بسععععالح  نفسعععع ق الععععنل الفععععائن، ويمكعععع  

، وللشعععععاعر أ  يبحعععععث عععععع  (91ل)[  09]  لاشعععععكا  أ  تعععععتحطم وتععععععاد صعععععياغتها 
اوب معععع  التغييععععر، واسععععتيعاب ، والكفععععاح ضععععد التطععععوير، بععععع مهمت  تجمعععع  كععععالو معععع  التجعععع

، (90-91ل)[  09] اإلسعععفا  ىلعععى معععا دو  المسعععتويات التعععّ تعلمهعععا مععع  الماضعععّ 
، وسعو  تتهعاور أمعام قعوي نّصع  حينهعا و تا  و شعرط  بعّ تجديعده، أال يسعّ  وال يعنحطّ 

 



 محبك وجندية

16 

 .النوب وأعمدي ،النطد أعرا 
عععقعععد يُ  نمعععا العبعععري بعععّ ائّ  التجديعععد الفعععردا بصعععّد جمعععاعّ مؤقعععت أو نهعععواجل ، وا 

ق    ظععا ر ديمومععة واالسععتمرارية والتحععو  ىلععى تيععار واتجععاهبالالنععاجإ التجديععد النععوعّ 
طععوي اإلجمعاب، ال اجتهععاد متحّطعن ب منععت  جمعاعّع منا بحسععب معا قععدّ ع نعوب ا دبعّ  ععو ال

  موجة ا دب العارمة.تبدده  بد ال بردا يطوي  التاريخ، و 
 :النتائج

ضعروري هعو حطن اإلرادي الجماعيعة بعّ ا دب، بمظهر ت و عّ ى  التماي  النو 
دبيععة والفنيععة معع  يسععمإ بتبععاد  التطنيععات ا  ال ي فعع  معع  أ ميتهععا وجععود تععدا   طبيعععّ

عا بطعواني  جماليعة واحعدي غير أ  يؤدا  ىلى اإلسفا  شعرطوا، معا دام الكع  ا دبعّ محكومو
 باسعععععما دبيعععععة الطديمعععععة  يعععععةالنظر  ال صعععععتهال يجعععععو  أ  يعععععنحط عنهعععععا أا نعععععوب أدبعععععّ، 

وا   النعوب ا دبعّ ال عام العتا يجسعد  بّ النطد الحديث باسم  ا دبيعة . توعرب ة ، البالغ
نواب كلهعا مع  ا عتال  بعّ الكعم ال بعّ  دب المطلن  و النور  ن  ي ت   ىمكانات ا ا

عععاالنععوب،  لشعععرط حطعععن ابليععع  ، وكععع  كعععالم والشععععر أكوعععر ا نعععواب تطييعععدوا وانضعععباطوا وتنظيمو
يسعهم الفعرد المبعدب بعّ و  .ا دبية ر م  الضوابط عاد ىلى النوريةتحرّ الجمالّ بّ تات  و 

ولع  النل السعابن أو يتفعون عليع ،  ب  تطوير النوب ا دبّ م   ال  نل بائن ينابل
 ،ومباركعة المتلطعي  ،الجماععةلعم يحعظ بعاعترا   معايتحو  ىسهام الفرد ىلى ظا ري نوعيعة 

 .مبدعي ال ّوتبنّ 
 :المراجع

ع نظريععة النطععد ا دبععّ الحععديث. الطبعععة ا ولععى، دار  1449يوسعع  نععور،  عووو  .1
 ا مي  ع الطا ري.

جعا  معارا، معا الجعنل ا دبعّ؟ تعر  غسعا  السعيد، اتحعاد الكتعاب الععرب ع  شويفير .0
 دمشن.

ع الشععرية. تعر  شعكرا المب عوت ورجعا  بع  سعالمة،  1442ت بيطعا ،  طوودورو  .3
 توبطا  للنشر ع الدار البيضا . الطبعة الوانية، دار

تععر  محيععّ الععدي  صععبحّ،  .نظريععة ا دبع  1470 ،واريعع  أوسووتنرينيعع ،  ويليووك .9
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 .المجلل ا على لرعاية الفنو  واآلداب والعلوم االجتماعية ع دمشن
الطبععة  .ال طيئعة والتكفيعر مع  البنيويعة ىلعى التشعريحيةع  1443 ،عبعد اهلل الغواامي .1

 صرية العامة للكتاب ع مصر.الهيئة المالرابعة، 
ع بعّ الشععرية. الطبععة ا ولعى، مؤسسعة ا بحعاث العربيعة ع  1437كمعا ،  أبو ديب .6

 بيروت.
ع بنيعععة اللغعععة الشععععرية. تعععر  محمعععد العععولّ ومحمعععد العمعععرا،  1436جعععا ،  كوووو ن .7

 الطبعة ا ولى، دار توبطا  للنشر ع الدار البيضا .
الهيئعععة العامعععة الطبععععة الوانيعععة، غعععامل، تعععر    يعععر م .قصعععيدي النوعععر ،سعععو ا  برنوووار .3

 .لطصور الوطابة ع الطا ري
الطبععة تعإ  عبعد السعالم  عارو ،  .البيا  التبيي ع  1443 ،عوما  ب  بحر الجاحظ .4

 .مكتبة ال انجّ ع الطا ريالسابعة، 

الموشعإ )م  عت العلمعا  علععى ع  1461 ،أبعو عبيعد اهلل محمعد بع  عمعرا  المرزبواني .12
تعإ  علعّ محمعد البجعاوا، دار نهضعة  .واب م  صناعة الشععر(الشعرا  بّ عدي أن

 مصر ع مصر.
 .معع  البنيويععة ىلععى التفكيععكع المرايععا المحدبععة ععع  1443نيسععا  ،عبععد الع يعع  حمووودة .11

 .  030العددعالم المعربة ع الكويت،  سلسلة
مصععععطفى، ا سععععل النفسععععية ل بععععداب الفنععععّ بععععّ الشعععععر  اصععععة. الطبعععععة  سوووووي  .10

 ر  ع الطا ري.الرابعة، دار المعا
تعإ   ليع  شعحادي،  .تاريخ اب   لدو  ع المطدمةع  0221 ،عبد الرحم  ابن خلدون .13

 .دار الفكر ع بيروت
تععإ  محمععود محمععد شععاكر،  .طبطععات بحععو  الشعععرا ع  1410 أبععو سععالم، الجمحووي .19

 .دار المعار  ع مصر
 .  انععة ا دب ولععب لبععاب لسععا  العععربع  1439 ،عبععد الطععادر بعع  عمععر البغووداد  .11

 .مكتبة ال انجّ ع الطا ريالطبعة الوانية، تإ  عبد السالم  ارو ، 
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مجلعة ععالم المعربعة ع  .بالغة ال طاب وعلم النلع  1440أغسطل ،صالح فضل .16
 .169العددالكويت، 

الطبععة تعر  يوسع  نعور ععوم،  .بائدي الشعر وبائدي النطدع  1430 ،ت.ل إليوت .17
 دار الطلم ع بيروت.ا ولى، 

المجموعععة الكاملععة لمؤلفععات  .سععاعات بععي  الكتععبع  1439 ،محمععودعبععال  العقوواد .13
 .دار الكتاب اللبنانّ ع بيروتالطبعة ا ولى، ، 3( ا دب والنطد06العطاد، )

ا دب. دار الوطابعة للطباععة والنشعر ع  نظرية بّ ع مطدمة 1473 المنعم، عبد تليمة .14
 الطا ري.

عمدي بّ محاس  الشعر ونداب  الع  1411 ،أبو علّ الحس  الطيروانّ ابن رشيق .02
المكتبة التجارية الطبعة الوانية، تإ  محمد محيّ الدي  عبد الحميد،  .ونطده

 .الكبرر ع مصر
تر  محمد الولّ ومبارك حنو ،  .قضايا الشعريةع  1433 ،روما  ياكبسون .01

 دار توبطا  ع الدار البيضا .الطبعة ا ولى، 

لبالغععة ع بععّ علععم البيععا . تعليععن  محمععد ع أسععرار ا 1433عبععد الطععا ر،  الجرجوواني .00
 رشيد رضا، الطبعة ا ولى، دار الكتب العلمية، بيروت.

الطبعععة  .تحليعع  ال طععاب الشعععرا ع ىسععتراتيجية التنععالع  1440 ،محمععد مفتوواح .03
 .المرك  الوطابّ العربّ ع الدار البيضا ، بيروتالوالوة، 

الطبعععة ا ولععى، ديععد، تععر  محمععد ج .بععّ الشعععر والشعععرا ع  1441 ،ت.ل إليوووت .09
 .دار كنعا  للدراسات والنشر ع دمشن

العمدي بّ محاس  الشعر ونداب  ع  1463 ،أبو علّ الحس  الطيروانّ ابن رشيق .01
المكتبة التجارية الطبعة الوالوة، تإ  محمد محيّ الدي  عبد الحميد،  .ونطده

 الكبرر ع مصر.

  

 


