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 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 

 "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

 )اجملهد االول (  2020كانىن االول  16-17

 
 انتصىير انفني يف انقرآن انكريم

 ) دراسة حتهيهية يف جهىد انباحثني(

 لؤلستاذ الجكتػر جبيخ صالح حسادؼ القخغػلي

 ) رؤية وتحميل (

 وصاؿ كاضع حديغ الجليسيد. أحسج جساؿ عمي                                         د. 

 الجامعة العخاقية / كمية اآلداب                          الجامعة العخاقية /كمية التخبية لمبشات

dxnahmed5@gmail.com                      dulaimewesal@gmail.com 

ولت دراسة كتاب عشػانو) في البجء البّج لشا مغ اإلشارة إلى أفَّ أصل ىحه الجراسة أشخوحة دكتػراه، تشا 
 الترػيخ الفشي في القخآف الكخيع( لمشاقج السرخؼ السعخوؼ سيج قصب.

تبشى سيج قصب فكخة مفادىا أف القخآف الكخيع يعتسج في إيراؿ رسالتو ووصاياه وتذخيعاتو أسمػبًا واحجا قائسًا 
مخيمة الستمقي مغ خبلؿ  عمى جعل كل ما يخيج مغ غايات صػرًا متحخكة مؤلفة مغ عشاصخ عّجة، تخاشب

ـ في 1939مذاىج ولػحات ، ال مغ خبلؿ الجالالت السعجسية لمسفخدات. وقج بجأ بصخح ىحه الفكخة  عاـ 
عجديغ مغ مجمة )السقتصف(.واستسخ في تصػيخ جػانب ىحه الفكخة ست سشػات، ليرجرىا كتابًا تحت العشػاف 

 .1945نفدو سشة 

األردف ىػ الجكتػر صبلح عبج الفتاح الخالجؼ ، فتشاوليا في دراستو  حطيت ىحه الجراسة باىتساـ باحث مغ
لمساجدتيخ، ثع درس مشجد سيج قصب في تفديخه لمقخآف الكخيع السػسػـ ب) في ضبلؿ القخآف( في مخحمة 

 الجكتػراه.

تعحر  وحيغ اختار الباحث العخاقي األستاذ جبيخ صالح حسادؼ دراسة )الترػيخ الفشي( لسخحمة الجكتػراه ،
عميو الحرػؿ عمى دراسة الخالجؼ، ثع تسكغ مغ ذلظ ، وكاف قج أكسل بحثو، فػجج أف مشيجو بعيج كل البعج 
عغ مشيج الجكتػر صبلح الخالجؼ، والحؼ جاء وصفيًا، اكتفى بالػقػؼ عشج العشػانات التي وردت في كتاب 

خ صالح حسادؼ فكاف ذا مدار آخخ ، إذ السخحػـ سيج قصب ، متشاواًل إياه بالذخح . أما مشيج الجكتػر جبي
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درس ما أسساه سيج قصب )عشاصخ الترػيخ( وقاـ بتقديع ىحه العشاصخ عمى قدسيغ، بحدب أىسيتيا في 

فكاف القدع األوؿ األكثخ أىسية )أسذ الترػيخ الفشي( وكاف  -عمى وفق ما يخاه ىػ –بشاء الرػرة الفشية 
 ًا أف القدسيغ يتجاخبلف ببعزيسا لخمق الرػرة الفشية.القدع اآلخخ )خرائز الترػيخ الفشي( عمس

 تألفت أسذ الترػيخ الفشي بحدب رأؼ الجكتػر جبيخ صالح مغ العشاصخ اآلتية:

 الحخكة.-1

 الحػار.-2

 داللة األلفاظ.-3

 أما الخرائز فيي :

 الجانب الشفدي.-1

 الخياؿ.-2

 التشاسق الفشي.-3

 بديصة عمى عجد مغ العشاصخ الػاردة عشج الشاقج سيج قصب.عمسًا أف الجكتػر جبيخ أجخػ تعجيبلت 

إف الحؼ تفخدت بو دراسة الجكتػر جبيخ صالح ىػ ربصيا عشاصخ الترػيخ بالتخاث الشقجؼ العخبي القجيع، 
وبالشطخيات الشقجية الحجيثة ؛ مشصمقة مغ إف أؼ مشجد عمسي يربح تخاثًا إندانيا ، يزيف إلى ما تقجمو 

 مغ إبجاع عمسي.العقػؿ الشيخة 

وسيشرخؼ جيجنا في بحثشا الستػاضع ىحا إلى إضاءة ما تفخد بو جيج الباحث وبياف شخيقة تعاممو مع التخاث 
 الشقجؼ القجيع والشطخيات الحجيثة.

 وهللا ولي التػفيق                                    

 الباحثاف                                                   

12/11/2020 



 

 

 

 

 

712 
 

 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 

 "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

 )اجملهد االول (  2020كانىن االول  16-17

 
 

 

 

 

 اآلراء التشطيخية العامة  

وردت في مقجمة الكتاب وفي التسييج لسػضػع البحث آراء نقجية عامة، مغ السشاسب الػقػؼ عشجىا، بػصفيا 
 مغ باب األدب الػصفي الحؼ قّجـ بو الجكتػر جبيخ صالح لبحثو.

الترػيخ الفشي في القخاف الكخيع، بأنو:) ضاىخة فشية في ىحا الكتاب العطيع ،اتخحىا وسيمة  ؼ أستاذناعخ 
لمتعبيخ عغ أغخاضو الجيشية فاقتخف فييا الجساؿ بالعقيجة ، وىػ مغ الجراسات القخآنية ذات الصابع الشقجؼ 

  (1) الحيػؼ. 

يستاز بخىافة الحذ وشفافية الخوح، تعمق بيا، وأمزى في  ولقيت ىحه الفكخة الشقجية عشاية فائقة مغ لجف ناقج
دراستيا والكتابة عمى ىجييا حكبة شػيمة مغ عسخه ، ذلظ ىػ الشاقج سيج قصب ، فجاءت عمى يجيو ، وفي 

  (2)مجاؿ الجراسات القخآنية بشاء متساسكًا، قائسًا بحاتو، قاببًل لمتصبيق برػرة أو بأخخػ في فشػف األدب العخبي.
حا الخأؼ قج أعتسجه الجكتػر جبيخ أسمػبًا تصبيكيًا في دراستو عغ الذاعخ بجر شاكخ الدياب في كتابو وى

 السػسػـ بػ)صبلة عشج ضفاؼ بػيب(.

ييجؼ بحثو ىحا إلى دراسة فكخة نقجية معاصخة ىي القػؿ باعتساد القخاف الكخيع أسمػب الترػيخ في التعبيخ 
يجؼ درس الرػرة الفشية وضاىخة الترػيخ في األدب ، وصػاًل إلى تقػيع وانصبلقا مغ ىحا ال (3)عغ أغخاضو.

 (4)الخأؼ القائل بتفزيل القخآف أسمػب الترػيخ في التعبيخ عغ أغخاضو.
                                                           

 .1جيػد الباحثيغ: ص  )( الترػيخ الفشي في القخاف الكخيع دراسة تحميمية في1
 ِ.1)( يشطخ: السرجر نفدو : ص 2
 .7)( السرجر نفدو : ص 3
 .7)( السرجر الدابق :ص 4
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وليذ اعتساد الرػرة الفشية معيارًا نقجيًا، أسمػبا استحجثو الشقاد السعاصخوف ، بل يسكششا القػؿ إنو األساس 

مشح أقجـ شػاىج السفاضمة بيغ الذعخاء سػاء مشيا ما قالو محتخفػ صشاعة األدب ، أو  الفصخؼ األوؿ في الشقج،
 (5)ما صجر عغ عامة الستمقيغ .

وبعج أف درس الجكتػر جبيخ صالح عجدًا البأس بو مغ اآلراء التي قيمت في تعخيفات الرػرة ، نخاه يصسئغ 
حػف شحشًا قػيًا، يتألف عادة مغ عشاصخ إلى ما ذىبت إليو روز غخيب في قػليا :) الرػرة كبلـ مذ

محدػسة، خصػط، ألػاف، حخكة، ضبلؿ، تحسل في تزاعيفيا فكخة أو عاشفة أؼ إنيا تػحي بأكثخ مغ 
. فقاؿ :) ونحغ (6)السعشى الطاىخ، وأكثخ مغ انعكاس الػاقع الخارجي، وتؤلف في مجسػعيا كبًل مشدجسًا (

بسجاؿ بحثشا ، فقج تزسغ عشاصخ عجة قامت عميا واترفت بيا  نخػ اف ىحا التعخيف ذو أىسية وصمة قػية
نطخية الترػيخ الفشي، أبخزىا الحخكة والطبلؿ، فزبًل عغ عشاصخ أخخػ تجتسع وإياىسا فيسا سسيشاه: األسذ 
والخرائز ، وىػ ذو داللة عمى تأثيخ الثقافة الػافجة في صياغة أفكار الشطخية، والسيسا) داللة األلفاظ( 

 (7)بخز فييا لسدة )الطبلؿ( قػية فعالة .التي ت

ولع يصسئغ أستاذنا إلى قػؿ الجكتػر ماىخ حدغ فيسي القائل أف:) الرػرة األدبية في أبدط تعخيفاتيا ، 
تجديع لسشطخ حدي أو مذيج خيالي يتخح المفع اداة لو. وال يشبغي أف نحدب التجديع وحجه ىػ كل شيء في 

والطل أو اإليحاء واإلشار، كميا عػامل ليا قيستيا في تذكيل الرػرة وتقػمييا الرػرة األدبية، فيشاؾ المػف 
..... ولكغ ما عشاصخ ىحا السكِياس  العاـ؟ إنيا تتمخز في التكامل والداوية واإليحاء أو الطل والتخابط 

وؼ )ذؼ وحاوؿ الجكتػر ماىخ حدغ فيسي أف يقػؼ حجتو بتحميل بيتيغ لمذاعخ األمػؼ السعخ  (8)واإلشار(
فيقخر الجكتػر جبيخ بعج ذلظ بقػلو : ولع نجج ججيجًا في تحميمو إياىسا سػػ محاولتو إثبات عمسية  (9)الخمة(

العشاصخ التي جاء بيا وِصجِقيا باقتصاع أجداء مغ  صػرة البيتيغ وتدسية كل مشيسا باسع أحج العشاصخ. وقج 

                                                           
 .7)(  الترػيخ الفشي في القخاف الكخيع دراسة تحميمية في جيػد الباحثيغ: ص 5
 .192)( تسييج في الشقج الحجيث: 6
 .13جيػد الباحثيغ: ص )( الترػيخ الفشي في القخاف الكخيع دراسة تحميمية في 7
 .204-203)( السحاىب الشقجية دراسة مشيجية مقارنة: ص 8
 .207)( السرجر نفدو: ص 9
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عاليًا مدتعيشًا بأجشحة ىي ليدت أجشحتو، إذ نخاه  قج جاء تحميمو مذػشًا مختبكًا؛ لشو كاف يحاوؿ التحميق 

 .(10)استػعب محتػػ نطخية  الترػيخ الفشي وتجاىل وجػدىا

 الفرل األوؿ : أسذ نطخية الترػيخ الفشي في القخآف.

 فكخة الترػيخ الفشي الشذأة والتصػر. 

فشخاه يقػؿ:) إف لكل العبقخيات  حاوؿ األستاذ جبيخ في ىحا الفرل اف يعػد إلى بجايات فكخة الترػيخ الفشي
جحورًا وبجايات يعتسج عمى عسقيا ، والعشاية بيا، وخرػبة تخبتيا، ومبلءمة األجػاء السحيصة بيا، نساء ىحه 

ثع بيغ أف لعبلقة سيج قصب )رحسو هللا( بالقخآف الكخيع ، وبرػره، أكثخ مغ وجو  (11)العبقخيات وإيشاعيا(.
صبيعية ألؼ مدمع، بيحا الكتاب الخالج العطيع، الحؼ تسثل قخاءتو والعسل وأوؿ وجػىيا : ىػ العبلقة ال

بأحكامو تقػيسًا  لسديخة الفخد، وربصًا لو بعالع الكيع والسثل التي يجعػ إلييا الجيغ الحشيف .ومشيا وجو يختبط 
تسعت ليا شفافية بسػضػع "القرة القخآنية " كانت مبلمحو تحوقًا فصخيًا عحبًا نسا في نفذ مخىفة الحذ، اج

الصفػلة، وتكػيغ مييأ ألف يربح شيئًا مسيدًا في عالع الجساؿ. فيحه األوجو التي عجىا أستاذنا ىي فكخة 
 (12)الترػيخ الفشي  مغ خبلؿ نذأتو وتصػره.

فجراسة الترػيخ الفشي لع تشل حقيا مغ العشاية في تاريخ الجراسات القخآنية كميا، إال ما كاف عشج عبج القاىخ 
الجخجاني مغ التفاتات فشية في كتابيو الخالجيغ )دالئل اإلعجاز( و )أسخار الببلغة(، وعشج الدمخذخؼ في 

 .(13)تفديخه) الكذاؼ( . وىحه االشارات  ىي االساس الشطخؼ والتصبيقي لمفكخة التي نادػ بيا سيج قصب 

رػيخ الفشي في حمقاتيا األولى ىي ويقخر أستاذنا اف أبخز الخرائز التي نادػ بيا "سيج قصب" في فكخة الت
:) وضػح عشرخ الخياؿ، واألثخ الكبيخ لمحخكة في جساؿ الرػرة وفشيتيا، واىتساـ السؤلف بإبخاز الجانب 

 .(14)الشفدي باعتساده وسائل شتى  مثل الحػار وداللة األلفاظ(

                                                           
 .20)( الترػيخ الفشي في القخاف الكخيع دراسة تحميمية في جيػد الباحثيغ: ص 10
 .21)( الترػيخ الفشي في القخاف الكخيع دراسة تحميمية في جيػد الباحثيغ : ص 11
 .21نفدو: ص )( السرجر 12
 .27)( يشطخ: السرجر نفدو: ص 13
 .37)( السرجر نفدو: ص 14
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الفغ( التي ضسيا كتاب )كتب وقج َعجَّ استاذنا جبيخ مقالة "سيج قصب" السػسػمة بػ)الرػر والطبلؿ في 

 .(15)وشخريات( لمسؤلف نفدو، الحمقة الثانية في مديخة تصػر نطخية الترػيخ الفشي

 

 : الحخكة.  -1
استصاع أستاذنا في ىحا السبحث اف يحجد مفيػـ الحخكة التي نادػ بيا سيج قصب في  نطخية الترػيخ الفشي 

 :(16)، ووجج انيا تعػد إلى مدتػيات ثبلثة مغ الرػر 

ىػ السثاؿ الذائع لمرػرة األدبية أو الرػرة الببلغية التي تحققيا فشػف الببلغة ذات الصبيعة  -1
الترػيخية كالتذبيو واالستعارة، ىحه الرػر التي ُأشبعت درسًا وتحميبل في كتب الببلغة، وليذ ىحا 

 الشسط مغ الرػر ىػ الحؼ يذغل السؤلف.
الرػرة، والتي نجج بعج أف )نختقي( إلييا، أنيا صػر  االرتقاء: ويفيع مشو أنو الكذف عغ مبلمح -2

 دبت فييا الحياة شاخرة، ببخوز عشرخ الحخكة فييا.
 الحػار . -3

ثع يػضح جبيخ صالح الفكخة بقػلو: ) ونعتقج أنشا ممكشا ناصية الترػيخ الفشي حيغ عخفشا أنساط الرػر 
. وبعجىا نخاه يدتذيج بكبلـ "سيج قصب" (17)والحػار(الفشية في القخآف، تمظ التي تػافخ فييا عشرخا الحخكة 

حػؿ عالع الترػيخ الفشي معدزا بحلظ فكختو مغ كبلـ سيج نفدو القائل:)وكثيخًا ما يذتخؾ الػصف، 
والحػار، وجخس الكمسات، ونغع العبارات، ومػسيقى الدياؽ، في إبخاز صػرة مغ الرػر، تتسبلىا العيغ 

 .(18)فكخة والػججاف(واأُلذف، والحذ والخياؿ، وال

يعمق الجكتػر جبيخ عمى قػؿ "سيج قصب" بقػلو:) وفي ىحا الشز تتجمى أسذ الترػيخ الفشي، التي يسكغ 
أف نحجدىا في ثبلثة األسذ اآلتية: الحخكة وىي التي يعشييا السؤلف بػػػ)الػصف(، والحػار، ودالالت األلفاظ 

                                                           
 .37)( السرجر الدابق: ص 15
 .42-41)( يشطخ: الترػيخ الفشي في القخآف الكخيع دراسة تحميمية في جيػد الباحثيغ، ص 16
 .43)( السرجر نفدو : ص 17
 .205-204)( الترػيخ الفشي في القخآف الكخيع: ص 18
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ونغع العبارات، ومػسيقى الدياؽ(، والتي تذسل الجالالت وىي التي يعشييا السؤلف بقػلو:)وجخس الكمسات، 

 (19)السعشػية والرػتية لمكمسات والجسل في الشز القخآني.

ولع يكتِف الجكتػر جبيخ بيحا األمخ بل راح يجيب عغ تداؤؿ لدؤاؿ قج يثار في مخيمة الستمقي، حػؿ ما 
بػػ)الحخكة( فشخاه يقػؿ: إف في تخكيد السؤلف عمى عشاه سيج قصب بػ)لػصف( والحؼ اسساه الجكتػر جبيخ 

عشرخ )الحخكة( فيسا رأيشا مغ شػاىج، وفيسا سشخػ، تأييجًا لسا ذىبشا إليو، فزبل عغ ىحا الشز الحؼ يؤيج 
متخحا مغ كبلـ "سيج قصب" حجة تؤيج ما ذىب إليو، يقػؿ "سيج قصب":) ويخيج أف يبخز حالة  (20)رأيشا.

:)  َوِمَغ الشَّاِس َمغ ىخىع يغخؼ، وباششيع يؤذؼ، فيخسع ليع صػرًة كسا في قػلو تعالى )نسػذج( مغ الشاس ضا
ْنَيا َوُيْذِيُج َّللاََّ َعَمى َما ِفي َقْمِبِو َوُىَػ َأَلجُّ اْلِخَراـِ  َوِإَذا َتَػلَّٰى َسَعٰى ِفي اأْلَْرِض  (204)ُيْعِجُبَظ َقْػُلُو ِفي اْلَحَياِة الجُّ

فيدتعيس مغ الػصف والحخكة  .(21) (205)َوَّللاَُّ اَل ُيِحبُّ اْلَفَداَد  ۗ  ا َوُيْيِمَظ اْلَحْخَث َوالشَّْدَل ِلُيْفِدَج ِفييَ 
. يعمق جبيخ صالح حػؿ كبلـ "سيج قصب" بقػلو: )وحيغ نتأمل األساس األوؿ مغ أسذ (22)والترخؼ ..(

لرػرة، وفي فشيتيا، مشح السحاوالت األولى الترػيخ الفشي، وىػ الحخكة نجج انا ليا آثخًا كبيخًا في جساؿ ا
لمسؤلف  في تمسذ أسمػب خمق الرػرة الفشية في القخآف الكخيع. وإف نطخة سخيعة إلى تحميمشا أفكار السؤلف 

 .(23)وعخضو لفكخة الترػيخ الفشي كسا وردت في مقالة )السقتصف( كفيمة بتأكيج ذلظ

 الحػار-2

األساس الثاني مغ أسذ نطخية الترػيخ الفشي، وىػ في أؼ عسل أدبي، يعج الجكتػر جبيخ صالح، الحػار 
 عشرخ بارز مغ عشاصخ ىحا العسل.

                                                           
 .43فشي في القخآف الكخيع دراسة تحميمية في جيػد الباحثيغ، ص )( الترػيخ ال19
 .43)( الترػيخ الفشي في القخآف الكخيع دراسة تحميمية في جيػد الباحثيغ: ص 20
 .205-204)( سػرة البقخة: 21
 .49)( الترػيخ الفشي في القخآف الكخيع: ص 22
 .44الباحثيغ. ص  )( الترػيخ الفشي في القخآف الكخيع دراسة تحميمية في جيػد23
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ويخػ أيزًا أف:) في القخاف الكخيع مجاالت أخخػ يبخز فييا الحػار وسيمة لخجمة الغخضيغ : الجيشي والفشي، 

 (24)وإلضاءة جػانب الشز القخآني بعخض الشػاحي الشفدية(.

وصمتو بمغة العسل  -الحػار –قفة متأنية عشج األساس الثاني مغ ُأسذ الترػيخ ونعشي بو وبعجىا يقف و 
األدبي، والحػار :جدء مغ المغة التي تسثل عشجه جدءًا مسا سساه " الكيع التعبيخية". واستصاع أف يدمط الزػء 

الفشية العامة التي تذتخؾ  عمى فشيغ مغ أكثخ الفشػف األدبية حاجة إليو وىسا : القرة واألقرػصة، بدساتيا
معيسا فييا القرة القخآنية، ومغ دوف أف نبحث في أشكاؿ أدبية أخخػ أكثخ مشيسا حاجة إلى الحػار، مثل 

 (25)السدخحية.

وضح لشا أستاذنا ما أراده "سيج قصب" بقػلو: ) قػاـ كل عسل أدبي ىػ مصابقة قيسو التعبيخية  لكيسو 
فيقػؿ : فيػ يخػ أف القجرة  (26)داة لصبيعة العسل الحؼ تدتخجـ فيو واتجاىو(الذعػرية، ومشاسبة استخجاـ األ

سسات يجب  -وىي مغ خرائز الترػيخ القخآني –الترػيخية لمغة ، وغشى األلفاظ بالطبلؿ واإليقاع 
 (27)تػافخىا في العسل األدبي بسقجار يتشاسب وقجرتو عمى اإليحاء.

ار تستاز بالحيػية والعسق، عمى الخغع مغ عجـ تشاولو إياه ببحث وكحلظ يخػ اف نطخة "سيج قصب" إلى الحػ 
   (28)مدتقل في كتابو )الترػيخ الفشي(، الحؼ أرسى فيو السبلمح الشيائية لشطخيتو.

 داللة األلفاظ. -3

ُيعخؼ الجكتػر جبيخ صالح العسل األدبي بأنو:) بشاء قائع عمى الذعػر والتعبيخ، والوجػد لمتجخبة الذعػرية 
. ويفيع مغ ىحا القػؿ ىػ أف داللة األلفاظ  ليا قجر (29)ي عالع األدب قبل اف ُيعبخ عشيا في صػرة لفطية(ف

 (30) كبيخ مغ التػاصل الخوحي والشفدي بيغ الذاعخ والشاقج، فيي وسيمتو السػفقة لؤللفاظ .

                                                           
 .48-47)( السرجر نفدو: ص 24
 .48)( يشطخ: السرجر نفدو: ص  25
 .81)( الشقج األدبي: ص 26
 .48)( يشطخ: الترػيخ الفشي في القخآف الكخيع دراسة تحميمية في جيػد الباحثيغ. ص 27
 .49)( السرجر نفدو : ص 28
 .57الباحثيغ. ص  )( الترػيخ الفشي في القخآف الكخيع دراسة تحميمية في جيػد29
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تساـ سيج باأللفاظ ، وعشايتو وبعج اف يعخض أقػاؿ "سيج قصب" واىتسامو بجاللة األلفاظ نخاه يقػؿ :) وليذ اى 

. ونحغ (31)بيا أمخًا فخيجًا في األدب العخبي ، بل ىػ مدألة حطيت بالتفات الشقاد العخب، القجامى والسحجثيغ(
نؤيج ما ذكخه ُأستاذنا بيحا الذأف، فيحا ابغ األثيخ يقػؿ في معخض حجيثو عغ األلفاظ: )أفَّ األلفاظ داخمٌة في 

كبٌة مغ مخارج الحخوؼ فسا استمحه الدسع  مشيا فيػ الحَدُغ، وما َكخىو ونبَا َعْشُو فيػ َحيد األصػات ألنيا مخ 
 .(32)القبيح(

ولع يكتف أستاذنا بيحا األمخ، بل راح يتتبع فكخة الطبلؿ أو اإليحاء التي وردت عشج مبجع نطخية الترػيخ 
الترػيخ الفشي، عارية مغ الجاللة التي الفشي، فحكخ اف لفطة الطبلؿ:)وردت مختيغ في مقالة سيج األولى عغ 

أضفاىا سيج عمييا، حيغ جعميا مدتػدع السعاني الثانػية، وإناء األلػاف  التي تسشح الرػرة بياءىا ودرجات 
. ثع يػضح بعج تتبعو لسؤلفات "سيج قصب" اف ىحه الفكخة  (33) إشخاقيا، فكانت ىحا المفطة مفيػمًا غائسًا(

مغ خبلؿ ارتباشيا  –بخزت بػضػح وقػة في مؤلفات سيج األدبية والشقجية، ودراساتو القخآنية، حتى غجت 
 (34)مغ األسذ الثابتة في نطخية الترػيخ الفشي. -الػثيق بجالالت األلفاظ

الشيزة العخبية مغ معاصخؼ سيج قصب، كالخافعي ورئيف  وراح يمتسذ صجػ ىحه الفكخة في كتابات رواد 
.  (35) خػرؼ لتربح الفكخة :) ثسخة نزجت وأصبحت في متشاوؿ أيجؼ الشقاد، الحيغ أفادوا مشيا بشدب متفاوتة(

ونجج التفاتتو الشقجية الخائعة، وىػ يعخض مشجد رئيف خػرؼ مغ خبلؿ بحثو السػسـػ بػ)جػ األلفاظ( محاواًل 
بيشو وبيغ ما قجمو سيج في حقل )داللة األلفاظ(، يقػؿ الجكتػر جبيخ صالح: ) إف مبلحطات رئيف  السػازنة

خػرؼ ىحه التفاتات جيجة إلى داللة األلفاظ. وىي التفاتات تدتحق العشاية عمى الخغع مغ عجـ تػسعو فييا، إذ 
 -بحكع مشيجو –ي ىحا السػضػع مخ بيا سخيعًا. وعحرُه أف لو مشيجًا وغاية أخخيغ. وقج تػسع سيج قصب ف

                                                                                                                                                                                           
 .218)( يشطخ: العاشفة واإلبجاع الذعخؼ ، ص  30
 57)( الترػيخ الفشي في القخآف الكخيع دراسة تحميمية في جيػد الباحثيغ. ص .31
 .1/169)( السثل الدائخ: 32
 .60)( الترػيخ الفشي في القخآف الكخيع دراسة تحميمية في جيػد الباحثيغ. ص 33
 .60 )( يشطخ: السرجر نفدو. ص34
 .61)( السرجر نفدو: ص 35
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فقجـ شػاىج عجة مغ القخآف الكخيع، تزسشت ألفاضًا كاف يرحبيا إيحاء زاد َمعاِنَييا رسػخًا وإشعاعًا في 

 . ومغ الذػاىج التي وقف عشجىا رئيف خػرؼ ،ىػ قػؿ أبي نػاس:(36)األذىاف(

 (37)ِإاّل َأف ُيَتعِتُعشي الُدكخُ  فسا الَغبُغ ِإاّل َأف َتخاِنَي صاِحيًا             َوما الُغشعُ 

ولشتأمل لفطة) يتعتعشي( فإنيا ال تبعج عغ لفطة )يمعثسشي( التي يدتكيع معيا الػزف أيزا، لكغ ىل تفي بعسل 
 . (38) اختيا في البيت ؟ال

رئيف يعمق أستاذنا حػؿ ما ذكخه رئيف خػرؼ قائبًل: ) ولعل سيجًا كاف سيمتفت االلتفاتة ذاَتيا التي أبجاىا 
خػرؼ عشج لفطة )يتعتعشي( في بيت أبي نػاس بجخسيا الحؼ يفخض عمى ناشقيا وقفات خسذ، ُتزيق عميو، 

معشاىا السعجسي الحؼ ىػ التخدد في الكبلـ. وُتخسخ في ذىغ  -بجخسيا –حتى كأف ىحه المفطة تحقق 
 (39)الستمقي صػرة السخسػر الحؼ ُثقل لدانو وتخاخت ألفاضو(.

يقخر ُأستاذنا اف فكخة )الطبلؿ( عشج "سيج قصب" بجأت) تشسػ تجريجيًا مغ لسحات عابخة إلى وبعج ىحا العخض 
مبجأ نقجؼ جسالي تعامل بو مع الشرػص القخآنية، واحتكع إليو في تقػيع الجانب الترػيخؼ مغ األدب 

 .(40)العخبي(

بيغ فكخة الطبلؿ ونطخية  ثع نخاه يجيب عغ تداؤٍؿ قج يثار في ذىغ الستمقي، عغ مجػ االرتباط الػثيق
الترػيخ الفشي، وما ىػ أصل فكخة الطبلؿ؟ وكيف عخفت شخيقيا الى الشقج األدبي الحجيث؟ وما ىػ دور 

 الشاقج األدبي سيج قصب في ذيػعيا؟

يجيب الجكتػر جبيخ، أف فكخة الطبلؿ التي نادػ بيا "سيج" نابعة مغ الشقج الغخبي، ثع قخر األستاذ في 
عغ الذق األوؿ مغ الدؤاؿ أْف ليذ باإلمكاف اف نحجد أصل فكخة الطبلؿ وكيف وصمت إلى معخض إجابتو 

الشقج العخبي الحجيث عشج العخب، فيحا يتصمب مخاجعة واسعة ودقيقة لجسيع السؤلفات الشقجية الغخبية قجيسًا 
                                                           

 .63)( السرجر الدابق: ص 36
 . 28)( ديػانو: ص37
 19)( يشطخ: الجراسة األدبية :ص 38
 . 64)( الترػيخ الفشي في القخآف الكخيع دراسة تحميمية في جيػد الباحثيغ. ص 39
 .64)( الترػيخ الفشي في القخآف الكخيع دراسة تحميمية في جيػد الباحثيغ: ص 40
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التي تبشاىا سيج مغ وحجيثًا، وقج استصاع السؤلف  بعج ذلظ بحدو الشقجؼ الساتع، أف يتمسذ أصػؿ الفكخة 

خبلؿ مخاجعتو لكتاب )قػاعج الشقج األدبي آلسل آبخ كخومبي(، فػجج أف "سيجًا" قج أفاد كثيخًا مغ ىحا الكتاب 
في )صقل فيسو لفكخة داللة األلفاظ، وفي تصػيخه وإغشائو بالخؤية العمسية السدتشجة إلى مشاىج بحث متصػرة. 

فيػـ حجيث ىػ دور الكمسة والعبارة في رسع الرػرة الفشية بػساشة كسا أفاد مشو في رفج الشقج األدبي بس
. وتػصل  بعج ذلظ إلى رأؼ ميع اال وىػ:) تػضيف سيج لفكخة (41)الجخس الحؼ تمكيانِو في نفذ الدامع(

. وقج أشاد الجكتػر جبيخ صالح  (42)"الطبلؿ" في نتاجو الفكخؼ جاء مشدجسًا مع استخجاميا في الشقج األوربي(
قف "سيج قصب" في إرساء ىحه الفكخة في الشقج األدبي الحجيث، وجعميا واحجًا مغ السعاييخ الشقجية التي بسػ 

ُيعامل عمى أساسيا الشز األدبي، لتربح  مغ الذػاىج الغشية وأنسػذجًا فخيجًا لعخض فكخة الترػيخ الفشي 
 .(43)ت واألسذ والخرائزوبياف مخاحل تصػرىا، والػصػؿ بيا إلى اف تكػف نطخية واضحة السجاال

 الفرل الثاني: خرائز نطخية الترػيخ الفشي:

تحجث الجكتػر جبيخ صالح في ىحا الفرل عغ خرائز نطخية الترػيخ الفشي ، مغ خبلؿ السباحث التي 
 عقجىا فيو: وىي الجانب الشفدي والخياؿ والتشاسق الفشي.

 الجانب الشفدي:-1

قل الجراسات األدبية والشقجية، فيػ يكذف لشا ما يعتخؼ السبجع مغ أمػر يعج الجانب الشفدي عامبًل ميسًا في ح
واعخاض ال ندتصيع كذفيا إال مغ خبللو. فػ)عمع الشفذ والبحػث الشفدية ذات الرمة بعالع األدب مػضػعاف 

جع وبعج اف تصخؽ الجكتػر جبيخ، إلى عالع مب (44)احتبل في نفذ مبجع نطخية الترػيخ الفشي مشدلة سامية(.
نطخية الترػيخ الفشي، ومجػ إفادتو مغ كتب عمع الشفذ، وكيفية تػضيفو وجعمو مغ أبخز خرائز نطخيتو، 
نخاه يعخض عجدًا مغ الجراسات التي كتبت في عرخ سيج، ومجػ تأثخ سيج بالجراسات الشفدية التي سبقت 

، ثع تتبع أيزا َمْغ أفادوا مغ دراستو، مشيا افادتو مغ كتاب استاذه العقاد )ابغ الخومي حياتو مغ شعخه(
لسحات "سيج" وافكاره في مجاؿ األثخ الشفدي، ومشيع أنػر السعجاوؼ صاحب فكخة:) نطخية األداء الشفدي في 

                                                           
 .65سرجر نفدو: ص )( ال41
 .68)( السرجر نفدو: ص 42
 .69)( يشطخ: السرجر الدابق: ص 43
 .79)( الترػيخ الفشي في القخآف الكخيع دراسة تحميمية في جيػد الباحثيغ. ص 44



 

 

 

 

 

772 
 

 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 

 "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

 )اجملهد االول (  2020كانىن االول  16-17

 
الفغ(، يقػؿ الجكتػر جبيخ في ىحا الذأف: )إف مغ أدلة أصالة الفكخ أف ُيحجث تأثيخًا محسػدًا، وأف يتػاصل 

لػعي السعخفي. وقج حققت آراء "سيج" وأسمػبُو في اإلفادة مغ مبادغ عمع ىحا التأثيخ، فيكػف مخحمة في ا
. (45)الشفذ، ومغ الجراسات األدبية القائسة عمى أسذ نفدية، تأثيخَىا في ناقج أديب ىػ "أنػر السعجاوؼ" (

واضعي وعقب أستاذنا عمى ما ذىب إليو)دمحم عصا( حيغ عج الشاقج دمحم خمف هللا والشاقج حامج عبج القادر 
 -بقػلو: ) وفات ىحا الباحث وكثيخيغ غيخه أف لديج (46)أسذ السشيج الشفدي وأنيسا قج وجيا االنطار إليو.

وقبمو لمعقاد وألميغ الخػلي وشو حديغ _ إسياماٍت جادًة في ىحا  السجاؿ، ليا شأنيا، سػاء أكانت خمقًا أدبيًا 
ـ كثيخ مغ اإلشارات واألفكار 1946ات" الحؼ نذخ عاـ أـ نقجًا نطخيًا أو تصبيكيًا، ففي كتابو "كتب وشخري

الستعمقة بأثخ الجانب الشفدي في العسل األدبي، وفيو مقالة مدتقمة عشػانيا " الشفذ اإلندانية في الذعخ 
.ولع يكتِف أستاُذنا بيحا التعقيب، بل أكج حجتو مغ خبلؿ قخاءة متأنية في السشيج الشفدي كسا  (47)العخبي" (

ؤلف _ سيج قصب_ في كتابو "الشقج األدبي" كافية لمجاللة عمى عسق فيسو إياه، وعمى مجػ عخضو الس
استيعابو لبلتجاىات الشقجية السدتشجة إليو، أو إلى شيء مغ خرائرو قجيسًا وحجيثًا، األمخ الحؼ يؤىل 

فدي في الشقج الكاتب لمػقػؼ بججارة بيغ رجاؿ الخعيل األوؿ مغ الشقاد العخب السيتسيغ باالتجاه الش
 .(48)األدبي

ثع نججه يتتبع اىتسامات "سيج" بالجانب الشفدي، مغ خبلؿ مؤلفاتو " كالترػيخ الفشي" و"مذاىج يػـ الكيامة" و 
"في ضبلؿ القخآف" وىحا ِإف دؿ فإنو يجؿ عمى حخص أستاِذنا في إبخاز السكانة السخمػقة التي تميق بالشاقج 

 دوف تعرب أو تحيد. األديب ووضعيا في السػضع الرحيح 

 :(49)أشار الجكتػر إلى أف الجانب الشفدي في نطخية الترػيخ الفشي يتسثُل في اتجاىيغ 

االتجاه األوؿ: ذو صمة بكياف الشز القخآني وتخكيبتو، حيغ يعخض القخآف الكخيع في سياؽ الدخد أنساشًا 
البذخ، سػاء في مذاىج الحداب أو  مختمفة مغ الحاالت الشفدية والسذاعخ اإلندانية التي تثػر في نفذ

                                                           
 .81)(  السرجر نفدو : ص 45
 .18)( يشطخ: رأؼ في أدبشا السعاصخ: ص  46
 .84-83في جيػد الباحثيغ، ص  )( الترػيخ الفشي في القخآف الكخيع دراسة تحميمية47
 .85)( يشطخ: السرجر نفدو: ص 48
 .86-85)( يشطخ: الترػيخ الفشي في القخآف الكخيع دراسة تحميمية في جيػد الباحثيغ، ص 49
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القرز القخآني، وتبخز صمة الجانب الشفدي مغ خبلؿ ىحه السذاعخ فيربح  خريرة في الشطخية، حيغ 

 أداة يدتكسل بيا مبلمح المػحة القخآنية. -كمسا ورد –مقجما إياه -سيج قصب_  –يمتفت السؤلف 

الببلغية ذات الصبيعة الترػيخية، مثل التذبيو واالستعارة في واالتجاه الثاني: ىػ فيع السؤلف دور الفشػف 
 رسع الرػرة الفشية، ... فجاء بحريمة وافية تعدز أثخ الرػرة في نفذ الستمقي.

وبعج أف عخض أستاذنا عجدًا مغ الذػاىج القخآنية، التي تعدز فكختو، في قزية الجانب الشفدي تػصل إلى أف 
خ الفشي ، لمسذاعخ اإلندانية دليل عمى بعج غػر الجانب الشفدي في بشاء شخيقة عخض مبجع نطخية الترػي

مو " سيج قصب" عشج قخاءتو، لقػلو تعالى: ) َفَتَػؿَّ الترػيخ الفشي، ثع يقجـ األنسػذج التحميمي اآلتي الحؼ قجَّ
اِع ِإَلى َشْيٍء نُُّكخٍ  َعْشُيْع َيْػـَ َيْجُع الجَّ

ًعا َأْبَراُرُىْع َيخْ  (6) مُّْيِصِعيَغ  (7)ُخُجػَف ِمَغ اأَلْجَجاِث َكَأنَُّيْع َجَخاٌد مُّشَتِذخٌ ُخذَّ
اِع َيُقػُؿ اْلَكاِفُخوَف َىَحا َيْػـٌ َعِدٌخ   (50)( (8)ِإَلى الجَّ

فيقػؿ أستاذنا ُمقّػمًا تحميل األستاذ "سيج قصب، فالسؤلف ال يكتفي بعخض أحاسيذ األبصاؿ والذخػص في  
يسج جدػرًا ترل أحاسيذ ىؤالء بأحاسيذ الستمقيغ، ويػسع دائخة أنػارِه الكاشفِة  صػر القخآف ولػحاتو، بل

   (51)فُيَدِمصيا عمى نفػسيع باحثًا عغ تأثيخ الرػرة فييا.

ويقف أستاذنا وقفات أخخػ وىػ يػضح الجانب الشفدي لجػ "سيج قصب" فشخاه يقػؿ بعج أف وضح شخيقتو في 
ًا ما يتػغل في أعساؽ الشز القخآني مدتعيشًا بحذ دقيق في معخفة شبائع فيع أسخار الرػر القخآنية. وكثيخ 

الشفػس ، يداعجه عمى بياف الدبب في ورود لفع بعيشو في نز مغ الشرػص، وفي مقجار إيحائو، وما 
ليشتيي بعج ذلظ إلى )أف االىتساـ بإبخاز الشػاحي الشفدية في صػر القخآف  (52)يديجه في الرػرة مغ جساؿ.

يع، عشجما يتيح الشز القخآني لمستمقي فخصة التقاشيا، ىػ الجليل عمى رسػخ ىحه الَخريَرة في الكخ 
  .(53)الشطخية(

                                                           
 .8-6)( سػرة القسخ : 50
 .87)( يشطخ: الترػيخ الفشي في القخآف الكخيع دراسة تحميمية في جيػد الباحثيغ، ص 51
 .88الترػيخ الفشي في القخآف الكخيع دراسة تحميمية في جيػد الباحثيغ، ص )( يشطخ: 52
 .89)( السرجر نفدو: ص 53
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وكذف أيزًا، أف مبجع نطخية الترػيخ الفشي، في رصجه لمرػر القخآنية، والسيسا الرػر القائسة عمى 

ال يمتفت إلى عشاصخ التذبيو  الفشػف الببلغية، كاف يتصمع إلى شيء أكبخ مغ التذبيو الطاىخؼ ، فيػ
. ويخمز بعج ىحا العخض إلى عجد  (54)والسذبو بو ووجو الذبو بل تعشيو الحالة الشفدية التي تبخزىا الرػرة

مغ اآلراء الشقجية اليامة في قزية ابخاز الجانب الشفدي، التي عجىا الجانب األوؿ مغ خرائز نطخية 
 :(55)ثالترػيخ الفشي، ندتصيع حرخىا في نقاط ثبل

ِإف "سيجًا" يشصمق في نطخيتو مغ فيع أصيل لمببلغة العخبية ولػضيفتيا فيع، سبَق إليو السبجعػف في   -1
 ىحا السجاؿ.

إف نطخية الترػيخ الفشي في إبخازىا الشػاحي الشفدية فيسًا وتصبيقًا ناحيٌة ُمزيئٌة في الشقج العخبي  -2
أرسى دعائسيا أفحاذ مغ الشُّقاد والفبلسفة أمثاؿ عبج األصيل، ُتداد عمى الشػاحي السزيئة فيو، التي 

 القاىخ الجخجاني وحاـز القخشاجشي وابغ سيشا وأخخيغ.
إف نطخية الترػيخ الفشي في صفحة مغ صفحات مشيجيا، وحيثسا تشاولت الفشػف الببلغية السقرػدة  -3

 ـ التقميج لسجة شػيمة.تسثل استجابة ليحه الجعػة ، وتصبيقًا عسميًا لفكخة أصيمة تػارت خمف ركا
 الخياؿ -2

َعجَّ الجكتػر جبيخ صالح، الخياؿ إحجػ الخرائز التي تستاز بيا نطخية الترػيخ الفشي، ثع بجأ بعخض 
تعخيفات عجة، حػؿ مفيػـ الخياؿ عشج الشقاد العخب، فتػصل إلى أف الشقاد العخب في  تعخيفاتيع لمخياؿ: 

إلى الشقج العخبي السػروث، والجالالت العخبية القجيسة ليحه المفطة، والتي )أقخب إلى الشقج الغخبي الحجيث، مشو 
، وقج استصاع بخىافة حدو أف يمتسذ مفيػـ (56)ال تجؿ في معانييا السختمفة عمى ما أوحتو كمسة الخياؿ (

ـ إلى إثارة الخياؿ في الشساذج القخآنية التي عخضيا "سيج" في أثشاء وقفاتو عشج سػرة )مخيع(، ثع دفعو السقا
سؤاؿ قج ُيثار في ذىغ القارغ، عغ الَسجيات التي امتج إلييا فكخ "سيج"  في تشاولو الخياؿ، بػصفو ضاىخًة فشيًة 
في القخآف الكخيع، وعغ الحجود التي وقف عشجىا الكاتب ، فشخاه يجيب: ) مغ الثابت أف الخياؿ حيغ يبخز في 

                                                           
 .91)( يشطخ: السرجر نفدو، ص 54
 .91/93)( السرجر نفدو: ص 55
 .95-94)( السرجر الدابق: ص 56
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ثع يقخر  (57)ورابصة تستج بيغ شخفيغ ىسا : السبجع والستمقي(.أؼ عسل ادبي، فإنسا ىػ نذاط ذىشي، وتألق، 

بعج ذلظ بإشارة دقيقة إلى مفيػـ الخياؿ في مؤلفات " سيج قصب" قػَلُو:) ولع نجج في سمدمة كتب السؤلف، 
سػاء مشيا الحؼ احتػػ الشطخية ، أو ألف عمى ىجييا، وفي ما درسشا مغ آثاره ما يجؿ عمى تشاولو الخياؿ عشج 

 .(58)سبجع األعطع، أو ما يذيخ إلى سبب إحجامو عغ ىحا(ال

ويخجح ُأستاذنا جبيخ صالح أف مخد ذلظ ىػ إيساف "سيج قصب" :بػ) أْف ليذ في وسع أؼ مخمػؽ  معخفة  
حجود العمع اإلليي وشبيعة الخياؿ فيو، وأنو لع يذخ إلى ىحه السدألة؛ ألف الحجيث فييا سيكتدب سسة 

الفكخؼ، وىػ امخ يخالف مشيج السؤلف وأسمػبُو في تأليف ىحه الشطخية، إذ سيأتي  عقائجية شابعيا الججؿ
. ويفيع مغ كبلـ اأُلستاذ جبيخ  (59)عمى شيء مػغ الفغ والجساؿ المحيغ يتخاءياف بكثافة ووضػػػح عشج دراستيػا(

بجاع الخالق صالح، اف الخياؿ الحؼ عشاه "سيج" في نطخية الترػيخ الفشي ، ىػ األعجاب والحب في أ
السرػر لمكػف ، وكحلظ القجرة الترػيخية العالية التي يعجد عشيا أؼ مخمػؽ في أف يأتي بسثل ىحه الرػر. 
ثع يػضح أستاذنا جبيخ، بقػلو: )ِإف فكخة الخياؿ عشج "سيج" جاءت _تمسيحًا_ في مؤلف آخخ ذؼ شابع أكثخ 

  .(60)فييا( شسػال عغ الترػر اإلسبلمي لمحياة  ولجور الفخد السدمع

ومغ خبلؿ ىحا الفيع يخػ أستاذنا جبيخ صالح، أف مؤلف الشطخية وقف عشج حجود الحات اإلليية، وانرخؼ 
ُبصسأنيشة عغ التفكيخ في خياؿ السبجع األعطع ، متصمعًا إلى خياؿ الستمقي، معتسجًا ىحا الَقدع مغ الخياؿ، في 

 (61)ب تقجيسيا.تمقي الشز السقجس، وبياف الرػر الفشية فيو، وأسمػ 

فالخياؿ عشج "سيج قصب" واضح تساـ الػضػح، مغ حيث مرجره ودوره في العسل األدبي، وىػ ليذ نذاشًا  
ذىشيًا غائسًا، فسرجره وعسمو ونتاجو تشدجع وتقديساتو التي وضعيا الشقاد األجانب والعخب، السيتسػف بجراستو 

 .(62)في العرػر األدبية الحجيثة 

                                                           
 .97)( الترػيخ الفشي في القخآف الكخيع دراسة تحميمية في جيػد الباحثيغ: ص 57
 .97جر نفدو: ص )( السر58
 .97)( السرجر نفدو: ص 59
 .97)(  السرجر نفدو: ص 60
 .98)( يشطخ: السرجر الدابق، ص 61
 29)( يشطخ: السرجر الدابق، ص:62
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  .(63)بأف الخياؿ الحؼ عشاه "سيج" في نطخيتو، ىػ )خياؿ الستمقي فقط( ثع استصاع أف يحكع

ولئغ لع ُيذخ سيج إلى أنػاع الخياؿ بتدسيات محجدة فسا ذلظ إال ألف دراستو ىحه دراسة تصبيكية وليدت 
رػرة نطخية. ومغ األمثمة التي تجؿ عمى أف "سيجًا" كاف يفخؽ بيغ أنػاع الخياؿ، يخاىا كميا، الزمة لخمق ال

:)َوالَِّحيَغ َكَفُخوا أَْعَساُلُيْع الفشية وإحجاث التأثيخ السخجػ مشيا، َعخُضُو لآليتيغ الكخيستيغ اآلتيتيغ، قػلو تعالى
ُو َوَّللاَُّ َسِخيُع اْلِحَداِب  ِحَدابَ َكَدَخاٍب ِبِكيَعٍة َيْحَدُبُو الطَّْسآُف َماًء َحتَّى ِإَذا َجاَءُه َلْع َيِجْجُه َشْيًئا َوَوَجَج َّللاََّ ِعشَجُه َفَػفَّاهُ 

يٍّ َيْغَذاُه َمْػٌج ِمْغ َفْػِقِو َمْػٌج ِمْغ َفْػِقِو َسَحاٌب ُضُمَساٌت َبْعُزَيا َفْػؽَ 39) َبْعٍس ِإَذا  ( َأْو َكُطُمَساٍت ِفي َبْحٍخ ُلجِّ
 .(64)((40) ا َلُو ِمْغ ُنػرٍ َأْخَخَج َيَجُه َلْع َيَكْج َيَخاَىا َوَمْغ َلْع َيْجَعِل َّللاَُّ َلُو ُنػرًا َفسَ 

يعمق جبيخ صالح، بعج اف يعخَض قػؿ "سيٍج"  القائِل في تحميمو ليحه اآلية الكخيسة:)ىشا صػرة فشية ساحخة، 
، إف الخياؿ (65)فييا روح القرز، وفييا خياؿ قػؼ، وىي ّبعُج في حاجة إلى ريذة مبجعة إلبخاز الطمسات( 

الخالق الحؼ حخؾ الفخشاة لخسع خصػط الرػرة، وتمػيغ أجدائيا، والحؼ  السحكػر في ىحه الفقخة ىػ الخياؿ
 (66)جسع السذاىج، واثار السػج، وأتبعو بسػج آخخ، ورفع فػقيسا الدحاب.

، األوؿ:  (67)وكذف بحوقو الشقجؼ أف مرجر ىحا الخياؿ في نطخية الترػيخ الفشي، يعػد إلى مدتػييغ اثشيغ
صفحتو صػر القخآف الكخيع، حيغ تمقاىا لمػىمة األولى ، كسا ىي بأسديا  ىػ خياؿ السؤلف وقج انصبعت عمى

وخرائريا. واآلخخ : ىػ خيالو مشفعبًل إزاء ىحه الرػر، مدتجيبًا لدحخىا، حيغ يشتقل مغ التمقي إلى 
التفكيخ الستأثخ . ونحغ نخػ كبلـ الجكتػر جبيخ عغ "سيج قصب" يػافق ما ذكخه د. جابخ عرفػر عغ عسيج 

دب العخبي د. شو حديغ في حجيثو عغ مدتػػ الخياؿ عشجه، في قػلو:)ويتغيخ الشاقج الباحث عغ األ
الذخرية والفغ، في "مع الستشبي" ليربح ناقجًا يخمق عالسًا خياليا ،ىحا السدتػػ مغ الخياؿ يتحػؿ فيو الشاقج 

" في نطخيتو ُيداوؼ كمسة الخياؿ . ومغ خبلؿ ىحا السفيػـ يخػ اأُلستاذ جبيخ صالح أف "سيجاً (68)إلى أديب(

                                                           
 .98)( الترػيخ الفشي في القخآف الكخيع دراسة تحميمية في جيػد الباحثيغ: ص 63

 40-39سػرة الشػر:  ()64
 .94:2/207مجمة السقتصف: السجمج،  ()65
 .29الترػيخ الفشي في القخآف الكخيع دراسة تحميمية في جيػد الباحثيغ، ص  ()66

 .98)( السرجر نفدو: ص 67
 9)(  السخايا الستجاورة: ص 68
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بػ)التخييل(، وال سيسا في معخض حجيثو عغ تأثيخ صػر القخآف في الستمقي، غيخ مدتبعج لفطة الخياؿ في 

 (69)السجاؿ التصبيقي لمشطخية، مشدجسا مع الفيع الثابت لسرصمح التخييل في الشقج العخبي.

( عمى مفخدة )التخييل(، مع عجـ إشارتو ليا في مجالو ثع بيغ أف " سيجًا" كاف مؤمشًا بتخجيح مفخدة )الفغ
التشطيخؼ لشطخية الترػيخ الفشي. بل وججه قج ناقس نفدو في كتابو )الترػيخ الفشي( عشجما عبخ عغ حكيقة 

. (70)أرائو حػؿ )الفغ والتخييل( حيغ وقف متأمبًل بعس آيات سػرة )ؽ( التي وججىا زاخخة بالحخكة والحػار 
ػِر َذِلَظ َيْػـُ اْلَػِعيجِ  (19))َوَجاَءْت َسْكَخُة اْلَسْػِت ِباْلَحقِّ َذِلَظ َما ُكشَت ِمْشُو َتِحيُج )قاؿ تعالى:   (20)َوُنِفَخ ِفي الرُّ

َوَلِكغ َكاَف ))َقاَؿ َقِخيُشُو َربََّشا َما َأْشَغْيُتُو  :. وتشتيي عشج قػلو تعالى(71)(21)َوَجاَءْت ُكلُّ َنْفٍذ مََّعَيا َساِئٌق َوَشِييجٌ 
ْمُت ِإَلْيُكع ِباْلَػِعيِج  (27)ِفي َضبلٍؿ َبِعيجٍ  ـٍ  (28)َقاَؿ ال َتْخَتِرُسػا َلَجؼَّ َوَقْج َقجَّ ُؿ اْلَقْػُؿ َلَجؼَّ َوَما َأَنا ِبَطبلَّ َما ُيَبجَّ

َيْػـَ َنُقػُؿ ِلَجَيشََّع َىِل اْمَتؤَلِْت َوَتُقػُؿ َىْل ِمغ مَِّديٍج  (29)لِّْمَعِبيجِ 
 .(72) (( (31)َوُأْزِلَفِت اْلَجشَُّة ِلْمُستَِّقيَغ َغْيَخ َبِعيٍج  (30)

يقػؿ "سيج قصب" في ىحه اآليات: ) ىحا مذيج متحخؾ ناشق تتتابع الحخكات فيو محدػسة مجدسًة، والحػار 
وإنو لسذيج  َيِدُيجىا حياًة وحخارًة، ويستج الحػار إلى جيشع ، ليتع التشاسق في اإلخخاج، مغ جسيع األشخاؼ.

مؤثخ في الػججاف ، مثيخ لمسذاعخ والخياؿ، يؤدؼ غخضو الجيشي في يدخ، ثع يشصمق إلى عالع الفغ الصميق، 
. يخػ الجكتػر جبيخ صالح  أف ىحا الشز ما ىػ إال) تجديٌج لسفيـػ (73)ال تحّجه قيػد الغخض السحجود(

و، وفيسو إياه انعكاسًا لخياؿ السبجع عمى ذىغ الخياؿ في إشار الشطخية ، وتحجيجًا لداوية نطخ السؤلف إلي
. ويخمُز بعجىا في ذوؽ نقجؼ رفيع، إلى اتفاؽ مفيػـ الخياؿ الحؼ نادػ بو "سيج قصب" في (74)الستمقي(

نطخيتو مػافقًا لسا ذكخه الشقاد والفبلسفة السدمسػف، الحيغ أفاد مشيع الشقج العخبي في تخسيخ ىحا السرصمح، 

                                                           
 .99)( يشطخ : الترػيخ الفشي في القخآف الكخيع دراسة تحميمية في جيػد الباحثيغ، ص 69
 .99)( يشطخ: السرجر نفدو: ص 70
 .21-19)( سػرة : ؽ ، 71
 .31-27)(  سػرة : ؽ، 72
 .79)( مذاىج الكيامة في القخآف: ص 73
 .100)( الترػيخ الفشي في القخآف الكخيع دراسة تحميمية في جيػد الباحثيغ، ص 74



 

 

 

 

 

722 
 

 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 

 "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

 )اجملهد االول (  2020كانىن االول  16-17

 
وقج أيجَّ حجتو بسا ذكختو الجكتػرة ألفت دمحم بقػليا:) يذيخ مرصمح "تخييل" عشج  (75)(.ونعشي بو )التخييل

 الفبلسفة السدمسيغ إلى األثخ الحؼ يتخكو العسل الذعخؼ في نفذ الستمقي، وما يتختب عميو مغ سمػؾ. 

. ومغ خبلؿ (76)إلى عشاية التمقي في العسمية الذعخية ( -باخترار –ويسكغ القػؿ بعبارة أخخػ، إنو يذيخ
ىحا العخض وجج في تحميمو لشطخية الترػيخ الفشي، أف لفطة )التخييل( في داللتيا التي استقخت عمييا في 
الشقج العخبي الحجيث، تجؿ عمى )التذكيل والتأثيخ(، وىاتاف المفطتاف تجدجاف معشيي التخييل بػضػح وكثافة 

  .(77)آف في تصبيقات السؤلف عشج عخضو الرػر الفشية في القخ 

وقج خالف الجكتػر جبيخ صالح "سيجًا" حيغ عجَّ الحخكة والتخييل مثااًل واحجًا في قػلو: ) وكثيخًا ما يجتسع 
التخييل والتجديع في السثاؿ الػاحج مغ القخآف فيرػر السعشػؼ السجخد جدسًا محدػسًا، ويخيل حخكة ليحا 

ب السؤلف في َعّجه الحخكة والتخييل مفيػمًا واحجًا فقاؿ:) إف محى (78)الجدع أو حػلو مغ إشعاع التعبيخ(.
مدألة نختمف معو فييا؛ ألف التخييل ىػ سبيل ىحه الحخكة أو مجازىا إلى ذىغ الستمقي، وأداُتيا في إقشاعو 

، ودفعِو إلى قبػليا واإلعجاب بالرػرة التي جاءت ىي في إشارىا -ُمتخيمة  -بترػرىا _ عشجما تكػف 
. ثع أكجَّ حجتو مخة أخخػ بقػلو: ) إف الحخكة والتخييل ليدا مفيػمًا واحجًا، (79)في الشز( عشجما تكػف ضاىخة

وإف لكل مشيسا مػِقَعُو في الشطخية فقج وججنا أف الحخكة أساٌس فييا، وعشرخ ىاـ في خمق الرػرة الفشية، 
  (80)واالرتقاء بيا إلى عالع الفغ(.

                                                           
 .100)( يشطخ: السرجر نفدو: ص 75
 .123)( نطخية الذعخ عشج الفبلسفة السدمسيغ مغ الكشجؼ حتى ابغ رشج: ص 76
 .100القخآف الكخيع دراسة تحميمية في جيػد الباحثيغ، ص )( يشطخ : الترػيخ الفشي في 77
 .83)( الترػيخ الفشي: ص 78
 .112)( الترػيخ الفشي في القخآف الكخيع دراسة تحميمية في جيػد الباحثيغ، ص 79
ا وم 40.ويشطخ: لبلستدادة حػؿ الذػاىج  الكثيخة التي أوردىا السؤلف  بذأف الحخكة، صفحة  112)( السرجرنفدو: ص 80

 بعجىا.
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يث الدعة بكػنو احج مرصمحات الفغ ، أكثخ اتداعًا وأثخًا مغ فالجكتػر جبيخ صالح يخػ أف التخييل مغ ح

الحخكة ، فيػ يحتػؼ جسيع عشاصخ الرػرة ، أما التخييل فقج عّجه الجكتػر جبيخ )أشارًا لمرػرة الفشية، التي 
 (81)تسثل الحخكة فييا لسدة فخشاة مغ لسدات أخخػ غيخىا، تمتقي وإياىا فتذكل الرػرة الفشية(.

ه والتجديع ضاىختيغ تسيداف نطخية الترػيخ وقج ناقر أس تاذنا "سيج قصب" حيغ َعجَّ التخييل )ضاىخًة(، وعجَّ
الفشي في القخآف الكخيع، والتي عجىا أستاذنا "خَريرًة" ضسغ ثبلث خرائز تترف بيا نطخية الترػيخ 

يذغل مداحة محجودة  الفشي. ثع يعقب السؤلف مخة اخخػ اف تدسية "الطاىخة" ىي أقخب إلى أف تكػف عشرخاً 
في الرػرة، التي ُتكسل مَداحتيا عشاصخ ُأخخ. أما "الخريرُة" فإنيا سسة يسكغ أف تترف بيا عشاصخ 

.ونجج مغ االلتفاتات الصيبة لجػ الجكتػر جبيخ صالح، إشادَتُو بعسل "سيج قصب" في تفزيمو (82)الرػرة ُكميا
قػلو: )كاف السؤلف مػفقًا في تفزيمو مرصمح مرصمح التخييل في نطخيتو عمى الخياؿ، كسا جاء في 

التخييل في الشطخية عمى الخياؿ، لسا رأيشاه مغ عبلقة التخييل بالستمقي . وأف مطيخ ىحا التفزيل إفخاده 
 .(83)فربًل في الجراسة تحت عشػاف "التخييل الحدي" (

واحجًا مغ ألػاف  وقج شكظ الجكتػر جبيخ في صػاب ما ذىب إليو "سيج قصب"  حيغ وضع التذخيز 
التخييل وأنساشو في كتابو "الترػيخ الفشي" وعجه مغ اآلراء السخالفة لسا ىػ شائع وقار حػؿ تحجيج العبلقة 

، كسا ورد في قػؿ "سيج": ) لػف مغ ألػاف "التخييل" يسكغ أف ُندسيُو (84)التي تجسع بيغ التذخيز والتخييل
ل قج يكػف نػعًا مغ أنػاع االستعارة التي تقػـ عمى . وحجة الجكتػر جبيخ أف التخيي (85)التذخيز(

التذخيز، ويؤيُج ُحجتُو رأُؼ الجكتػرة ُألفت دمحم التي تخػ رأيو يتفق وما قالو الفبلسفة السدمسػف الحيغ أرسػا 
 -بسعشى تذكيل –مفيػـ التخييل في الفكخ العخبي، قائمًة : ) كسا يدتخجـ الفبلسفة السدمسػف مرصمح تخييل 

مػاضع أخخػ دااًل عمى "الترػيخ" فيربح متزسشًا لكل ما ىػ ُمحاَكى، بحيث تكػف الُسحاكاة بسعشاىا في 
مخادفة لمتخييل، فُيربح التخييل تذبييًا أو لػنًا مغ   -ىػ الترػيخ  أو التذبيو عمى نحػ خاص -الزيق

                                                           
 .113)( السرجر الدابق: ص  81
 .113)( يشطخ: الترػيخ الفشي في القخآف الكخيع دراسة تحميمية في جيػد الباحثيغ، ص 82
 .113)( السرجر نفدو: ص 83
 .113)( يشطخ: الترػيخ الفشي في القخآف الكخيع دراسة تحميمية في جيػد الباحثيغ، ص 84
 .73)( الترػيخ الفشي: ص 85
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ػ) ضاىخة أخخػ تتزح في . ونمسذ رفس جبيخ صالح  قبػؿ مقػلة "سيج" القائمة: ب(86)ألػف االستعارة( 

  -مغ حيث دورىسا في الشز –. فيػ يخػ ) أف التذخيز والتجديع (87)ترػيخ القخآف وىي "التجديع"(
مفيػـ واحج ليذ لو بشطخية الترػيخ الفشي عبلقة خاصة نابعة مغ تذكيل ليكل العبلقات في بشيتيا. إنسا 

التي ندؿ بيا القخآف الكخيع، مدتفيجًا مغ خرائريا  عبلقتو بيا كػنو ثسخة لبلستخجاـ السجازؼ لمغة العخبية
ويخجح اأُلستاذ جبيخ صالح مغ الشاحية السػضػعية أف مرصمحي "التذخيز والتجديع"  (88)الفشية (.

.ثع ساؽ عجدًا البأس بو مغ (89))يدتحقاف أف ُيجرسا تحت عشػاف يجؿُّ بػضػح عمى صمة الشطخية بالسجاز(
فيػـ "السجاز" قجيسًا وحجيثًا، ليقخر:) أف نطخية الترػيخ الفشي ُتسِثُل محاولة التعخيفات التي قيمت حػؿ م

تصبيكية إلحيائو أّدت دورىا بشجاح في دراسة القخآف الكخيع، ويسكغ أف تؤدؼ دورًا لو الشريب نفدو مغ 
صالح نطخية . كسا َعجَّ الجكتػر جبيخ (90)الشجاح عشج تصبيق مقاييديا عمى األدب العخبي قجيسِو وحجيثو(

  .(91)الترػيخ الفشي )مثااًل القتخاف الببلغة بالشقج، وإف بيشيا وبيغ الببلغة وشائج جمية(

ونحغ نػافق ما ذىب إليو، فشطخية الترػيخ الفشي قج أدت الفائجة الكبخػ حيغ تع تصبيقيا عمى عجد مغ 
ًا لسا حػتو مغ فػائج عمسية ، الجراسات والسيسا دراسة الذعخ العخبي القجيع والحجيث، فبلقت صجًػ شيب

  (92)استحقت اف تتبػأ السكانة التي تدتحق مشا أف نعجىا مغ أبخز نطخيات الشقج العخبي الحجيث.

ولع يصسئغ الجكتػر جبيخ صالح إلى ما قخره "سيج قصب" بأف دراسة التذخيز والتجديع لع يدبقو إلييا 
السغالية التي دفعت مبجع نطخية الترػيخ الفشي، إلى ىحا  سابق، وقبل أف يجلي اأُلستاذ دلػه يخػ اف الحساسة

                                                           
 .128الذعخ عشج الفبلسفة السدمسيغ مغ الكشجؼ حتى ابغ رشج: ص )( نطخية 86
 .72)( الترػيخ الفشي: ص 87
 .114)( الترػيخ الفشي في القخآف الكخيع دراسة تحميمية في جيػد الباحثيغ: ص 88
 .115)( الترػيخ الفشي في القخآف الكخيع دراسة تحميمية في جيػد الباحثيغ: ص 89
 .116)( السرجر نفدو: ص 90
 .116)( السرجر الدابق: ص 91
)( مغ ىحه الجراسات دراسة الباحث مرصفى الدعجني السػسػمة بػ)الترػيخ الفشي في شعخ محسػد حدغ اسساعيل(، 92

ـ.وكحلظ دراسة الباحثة حشاف أحسج غشيع السػسػمة بػ)الترػيخ الفشي 1987الرادرة عغ مشذأة السعارؼ، باإلسكشجرية ، سشة 
. ودراسة الجكتػرة 2007غدة، سشة  -(،رسالة ماجدتيخ مقجمة إلى الجامعة اإلسبلمية-دراسة تصبيكية –في شعخ سيج قصب 

 .2011جياد رضا: السػسػمة بػ)الترػيخ الفشي في شعخ العسياف( الرادرة عغ اتحاد الكتاب العخب، دمذق، سشة، 
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القػؿ سببيا إيسانو العسيق باإلعجاز الفشي لمقخآف الكخيع. ثع بيغ مػقفو مغ  كبلـ "سيج" في قػلو:) لقج زخخ 
الذعخ العخبي مشح أقجـ أمثمتو بذػاىج راقية ليحا الشػع مغ االستعارات التي صارت فييا السعاني السجخدة 

دػسات تشبس فييا الحياة . فميل امخغ الكيذ ليذ حكبة مغ الدمغ يعاني فيو الذاعخ السدّيج قدػة الدمغ مح
ومخارة القيخ، بل ىػ شيء ذو إرادة  وذو مػقف مغ الذاعخ، فيػ تارًة ُيدجؿ أستارًا مغ الطبلـ الكثيف، 

تع أنفاسو. وتمظ ىي السشّية التي تكتشف الذاعخ وتمفو بالحدف، وتارة ىػ كائغ قػؼ عشيف يدحق الذاعخ ويك
أودت بأبشاء أبي ذؤيب اليحلي، تدتحيل مغ مريخ محتػـ يمقاه كل كائغ حي، إلى كائغ مفتخس يشذب 

. فيحه اإلجابة كفيمة ججًا (93)أضفاره في أجداد ضحاياه، سائخًا بيع نحػ اليبلؾ الحؼ ال تخّده الخُّقى وال التسائع(
نطخية الترػيخ الفشي . ومغ نافمة القػؿ رأيشا أف نز الجكتػر جبيخ صالح  بأف تجحس ما كاف يعتقجه مبجع

في وصف ليل امخغ الكيذ  يسكغ أف ُيعج مغ اآلراء الخصيشة التي تدتحق التأمل، والتي تجؿ عمى شبيعة 
 تعاممو مع الذعخ العخبي القجيع.

الجانب الجيشي في دور التخييل بػصفو  ثع ُيصمعشا الجكتػر جبيخ بدؤاؿ قج ُيثار في ذىغ الستمقي حػؿ رصانة
أبخز خرائز نطخية الترػيخ الفشي، وعغ مجػ تأثخه بالكحب السحتسل وجػده في قزية التخييل. فيجيب 
قائبًل: ) إف بجانب دعاوؼ التذجد السشرب عمى اعتساد الخياؿ أو التخييل في دراسة قخآنية دواعي أخخػ تخفع 

  .(94)إلى اإليساف( مغ شأنو وتدسػ بو فتجعمو سبيبلً 

 التشاسق الفشي.-3

يعج التشاسق مغ ابخز خرائز نطخية الترػيخ الفشي، وقج أبجع فيو "سيج" أيسا إبجاع  مغ خبلؿ ما بثو مغ 
شػاىج تصبيكية كاف ليا أثٌخ قػٌؼ في الداحة الثقافية في عرخه، يقػؿ الجكتػر جبيخ صالح في ىحا الذأف 

جاء في أشارىا اكثَخ الفرػؿ فشًا وإبجاعًا في التصبيق، إذ بخزت مغ خبللو ونعشي بو _التشاسق الفشي_: ) 
شػاىج بمغت درجة عالية في التأثيخ واإلقشاع، تاركة برسات قػية في الشقج العخبي الحجيث وفي الجراسات 

يخ الفشي، القخآنية السعاصخة. مثل ما تخكو مفيػـ "ضبلؿ الكمسات" الحؼ أرستو في الشقج الحجيث نطخية الترػ 
. مغ الذائع ججًا أف يتبشى الباحث مػضػعو ويتعرب لو، (95)مغ خبلؿ الذػاىج عالية الفغ التي جاءت بيا(

                                                           
 .118ص  )( الترػيخ الفشي في القخآف الكخيع دراسة تحميمية في جيػد الباحثيغ:93
 .119)( الترػيخ الفشي في القخآف الكخيع دراسة تحميمية في جيػد الباحثيغ: ص 94
 .122)( السرجر نفدو: ص 95
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فيجافع عغ ُكِل ما ورد فيو، مشصمقًا مغ افتخاض اكتساؿ السػضػع عمسيًا، ولكششا وججنا الجكتػر جبيخ يتعامل 

يا، فيذيج بسا يخاه صػابًا وَيبدط فيو القػؿ، ويقف مع تفاصيل الشطخية بخوح عمسية ُمحايجة ، ودوف تعرب ل
مشاقذًا ومبجيًا الخأؼ فيسا يحتاج إلى إعادة نطخ في عجد مغ تفاصيميا وجدئياتيا، مثاؿ ىحا وقفتو الشاقجة لخأؼ 
"سيج قصب" في نطاـ الفاصمة ومػاشغ شػليا وِقَرِخَىا وإلى بياف مػاشغ التذابو واالختبلؼ في حخؼ القافية، 

 .(96)ج جاء ىحا خبلؿ عخضو لذػاىج التشاسق الفشي في القخآفوق

يقػؿ أستاذنا ُمبجيًا رأيو في عسل األستاذ "سيج قصب" وكاف تعميل السؤلف لتشّػع نطاـ الفاصمة والقافية في 
ا ال الرػرة الػاحجة مؤثخًا ودقيقًا في فيع روح الدػرة وتشّػع األجػاء الدائجة فييا. )وعمى الخغع مغ ىحا فأنش

 (97)نعتقج أف لشطاـ الفاصمة والقافية أثخًا كبيخًا في خمق الرػرة الفشية(.

أما حجيث الجكتػر جبيخ صالح حػؿ القرة القخآنية التي عجىا مبجع نطخية الترػيخ الفشي، جدءًا مغ 
ة خريرة التشاسق الفشي، فشخاه يقػؿ: ) أف الحؼ سّػغ لمسؤلف إلحاؽ ىحه الجراسة بالشطخية ىػ خرير

التشاسق السعشػؼ والشفدي، ىحه الخريرة التي التفت القجماء إلى مبلمح بديصة مشيا ، والتي تسكغ السؤلف 
. ثع عخض أستاذنا ما ذكخه "سيج"  (98) مغ أف يقجـ في دراستيا شػاىج قّيسة تجُؿ عمى ما ذىب إليو وأثبتو (

لجيشي، والجيغ والفغ ، وخرائريا في دراستو عغ القرة في القخآف أغخاضيا، وآثار خزػعيا لمغخض ا
 :(99)الفشية. وكاف لو وقفات نقجية ميسة ندتصيع اف ُنِجسميا في نقاط خسذ، وىي 

ترمح ىحه العشاويغ الفخعية في الجراسة ألف تكػف مباحث في دراسة قائسة بحاتيا غيخ أنيا ال تتفق   -1
ومشيج الشطخية الحؼ انرب باتجاه بياف أسديا وخرائريا. فقج خبل مبحث أغخاض القرة مغ 

 الشػاحي الفشية، فكاف سخدا ألىع أغخاضيا ُمعدزًا بالذػاىج.
الغخض الجيشي" فقج تشاوؿ فيو السؤلف أسمػب عخض القرة وعجدًا أما " أثار خزػع القرة إلى   -2

مغ ضػاىخ الدخد الذكمية فييا، مثل التكخار، الحؼ أكّج عمى كػنو تكخارًا ىادفًا ومجروسًا، ُتعاد فيو 
 حمقة مغ القرة تشداب ومػضع العبخة التي تخمي إلييا الدػرة.

                                                           
 .106-105)( يشطخ: الترػيخ الفشي في القخآف الكخيع : ص 96
 .134)( الترػيخ الفشي في القخآف الكخيع دراسة تحميمية في جيػد الباحثيغ: ص  97
 .140لقخآف الكخيع دراسة تحميمية في جيػد الباحثيغ ص )(الترػيخ الفشي في ا98
 .141-140)( يشطخ: السرجر نفدو: ص 99
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ز القخآف تكخارًا ، مثااًل عمى ىحا السشيج اتخاذ قرة سيجنا "مػسى عميو الدبلـ" أكثخ القر  -3

 اليادؼ.
 عخض القرة يتع بالقجر الحؼ يكفي ألداء الغخض الجيشي، فيبجأ مغ الحمقة التي تتفق معو.   -4
 -ذا الذػاىج الكثيخة دليل عمى بخوز التشاسق السعشػؼ  -أف ىحا السبحث ونعشي بو _القرة في القخآف -5

 في القرة. -ال الفشي
وبعج أف عخض الجكتػر جبيخ صالح لفكخ "سيج قصب"  وآرائو حػؿ القرة في القخآف. رأػ أف ىحه  

الخرائز سسات فشية عامة، شائعة في الفغ القرري. ولػ كشا نذجد عمى التفخد في القرز القخآني، 
  (100)فإف أحج أوجو تفخّده ىػ تػافخ عشاصخ القػة فيو.

لياـ في القرز القخآني بقػلو:) أف القرة القخآنية بػصفيا مجااًل مغ ليقخر بعجىا أستاذنا في بث رأيو ا
مجبلت الترػيخ الفشي صالحة، مثل أؼ نز قخآني، ألف تصبق عمييا أسذ الشطخية وخرائُريا ، 
زيادة عمى ميدة خاصة بيا، تجعمشا نشتطخ مشيا أف تدخخ بالرػر، كسا زخخت بيا مذاىج وصف يػـ 

، كػنيا مجااًل صالحًا لبخوز الحػار وتعجد الذخريات بجورييسا الفاعميغ في الحداب والشعيع والعحاب
  .(101)خمق الرػرة الفشية

 الفرل الثالث:

 عشاصخ نطخية الترػيخ الفشي في  مديخة األدب العخبي

 الشطخية وعرخىا بيغ التأثخ والتأثيخ  -1

مدتعخضًا ما ذكخه بإيجاز بديط درس الجكتػر جبيخ صالح في ىحا السبحث عشاصخ الترػيخ الفشي، 
حػؿ ما ذكخه مغ ُأسذ وخرائز امتازت بيا ىحه الشطخية، مغ " داللة األلفاظ" و" الجانب الشفدي" 
ليػضح لشا مجػ تأثيخ ىحه الشطخية في حقل  الجراسات الشقجية واألدبية، وبياف مرادرىا األولى، وما ىي 

وكيف تصػرت وأصبحت نطخية ُيذار لسبجعيا بالبشاف  العػامل التي أدت لشذػء فكخة الترػيخ الفشي،
والفخخ. يقػؿ جبيخ صالح:) إف الحكبة الدمشية التي شيجت والدة الشطخية بشاًء نقجيًا ذا أسذ وخرائز 

                                                           
 .142)( السرجر نفدو : ص 100
 .142)( الترػيخ الفشي في القخآف الكخيع دراسة تحميمية في جيػد الباحثيغ: ص 101
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محجدة، كانت ميجًا لشذػء ثقافة رسخت فييا ترػرات عغ إيحاء األلفاظ وضبلليا، حاممة شيئًا مغ روح 

ت فييا مددىخة عشاية بالجانب الشفدي، مثل ما رأيشا عشج رئيف خػرؼ، وعشج ثقافة أجشبية وافجة، ونس
  .(102)سمدمة األدباء و الشقاد الحيغ أولػا الجراسات األدبية الشفدية اىتسامًا في أعساليع(

كسا يخػ أف "سيج قصب" أجاد وعي ثقافة عرخه  فزبًل عغ ما يسمكُو مغ مقّػمات ذاتية شابعيا اإلبجاع 
 الخالق والحوؽ الحداس.والخياؿ 

وسّمَط الجكتػر جبيخ الزػء عمى ما يعتقج أفَّ لو عبلقة بالشطخية مغ ثقافة الحكبة األولى مغ القخف 
العذخيغ في مرخ بػصفيا البيئة الثقافية األـ في الػشغ العخبي حيشحاؾ ، وأشار إلى تأثيخ تمظ الثقافة 

 خيو.في فكخ "سيج قصب" مغ خبلؿ أفكار أساتحتو ومعاص

أفَّ "حديغ السخصفي" مثل أنسػذجًا لمشقج العخبي الكبلسيكي في العرخ  -عمى سبيل السثاؿ -فخأػ 
ىػػ(، 1292ىػػ( والثاني سشة )1289الحجيث في كتابو "الػسيمة األدبية" الحؼ ُشبع الجدء األوؿ مشو سشة )

. يميو قدصاكي الحسري (103)والحؼ سار فيو مؤلفو عمى مشيج الشقاد العخب القجامى في صشاعة الذعخ
 ـ.1907في مصمع القخف العذخيغ بكتابِو" مشيل الػّراد في عمع االنتقاد" عاـ 

وسار فيو عمى نيج الشقج العخبي القجيع مغ استقخاء، ومبلحطة، وتعخيف ، ومػازنة ، ثع يزع قػاعج 
ة الستشػعة في فكخ "سيج الحكع الشقجؼ السػضػعية، ويدتسخ الجكتػر جبيخ في استعخاض السؤثخات الثقافي

قصب"، وَخزَّ بالحكخ الثقافة األوربية في الذارع األدبي السرخؼ في بجاية القخف العذخيغ والتي عجل 
بطيػرىا تيار ججيج " التيار التأثخؼ " الحؼ أخح يدخؼ قػيًا متجفقًا، ووضع أسدُو في نقجنا العخبي العقاد، 

   (104)حاوَؿ مشجور بعج ذلظ أف ُيصبقُو عمسيًا. وشكخؼ والسازني" رّواد مجرسة الجيػاف" و 

 ثقافة العقاد وتأثيخاُتيا:-2

ولمعقاد وقفة خاصة عشج اأُلستاذ جبيخ بػصفو مشيبًل قّيسًا مغ السشاىل األدبية التي نيل مشيا "سيج قصب" 
إذ رأػ أفَّ أوؿ أوجو التأثيخ الحؼ تخكوُ  العقاد في فكخ "سيج قصب" ىػ دعػتو إلى التججيج في الرػرة، 

                                                           
 بعجىا. وما  79. يذيخ السؤلف إلى دراستو لمجانب الشفدي  ص: 144)( السرجر نفدو: ص 102
 .144)(  يشطخ: الترػيخ الفشي في القخآف الكخيع دراسة تحميمية في جيػد الباحثيغ، ص 103
 .77، وكحلظ يشطخ: السحاىب الشقجية: ص  145)(  يشطخ: السرجر نفدو، ص 104
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أو االستعارة بل تخجع إلى مجػ نجاح وأفَّ جػدتيا ال تخجع إلى وجو الذبو بيغ السذبو بو في التذبيو 

. وىشا نذيخ إلى أف األساليب الببلغية بأنػاعيا ال (105)الرػرة في إثارتيا لمذعػر وصمتيا بحات الشفذ 
تخمق ذلظ التػتخ والتفاعل بيغ الشز والستمقي بحدب نػعيا كتذبيو بميغ أو استعارة َمكشية؛ بل مغ خبلؿ 

ويحقق التفاعل الُكمي بيغ األركاف الثبلثة "الذاعخ، الشز، الستمقي". خمق مذيج ترػيخؼ ُيقابل التجخبة 
 مشتييًا بإثارة الستمقي مغ خبلؿ شخيقة استثسارِه لمتقشية الببلغية ميسا كاف نػعيا.

نعػد لسا رآه الجكتػر جبيخ صالح مغ تأثيخات العقاد األدبية في فكخ صاحب نطخية الترػيخ الفشي، 
ذعخاء إلى العجوؿ عغ الػصف بالسحدػس الحؼ ُشِغَل بِو السقمجوف زمشًا شػيبًل) ومشيا دعػة العقاد ال

لطشيع أنيع يختقػف إلى ذروة الذعخ كمسا ارتقػا إلى ذروة الترػيخ والتذبيو بالسحدػسات ، وما دروا أف 
 . وىشا يقف الجكتػر جبيخ عشج(106)الترػيخ إنسا ىػ مغ عسل الشفذ السخكبة مغ خياؿ وترػر وشعػر

نقصٍة ميسٍة، ومفرِل فّعاؿ مغ عشاصخ العسل األدبي "الترػيخ" حيث بّخَز دور العّقاد في بث الحياة في 
تمظ الشطخة الفشية "َمَمَكة الترػيخ" في األدب وعمى يجيو عادت الكيسة مججدًا إلى ىحه الَسَمَكة، إذ اتخَح 

 لظ العرخ.مشيا مكياسًا في الشقج الحجيث، أثخػ األدب بخؤية ججيجة في ذ

َخ عشاصخ الترػيخ الفشي كأسذ  تمظ الخؤية سّخخىا "سيج قصب" في كتابو "الترػيخ الفشي" حيغ َسخَّ
وخرائز وادوات في تقػيع الشرػص األدبية ووقف عشج أبيات شعخية عالجيا ابغ قتيبة وأبػ ىبلؿ 

 العدكخؼ، متخحًا األسمػب نفدو.

ُكثّيخ عدة" ويجج فييا مبلمح كثيخة مغ روح "عبج القاىخ وُيذيُج "سيج قصب" بتحميل العقاد ألبيات "
الجخجاني" وىػ ُيذيُخ إلى صػرة جسيمة  في ىحه األبيات َخفيت عمى غيخِه ، فكاف  َتحميمُو إحياءً  لفكخة 
مبجع سبقُو، إال أنو حقق األصالة واإلبجاع بإرساء رؤية ججيجة في الشقج األدبي حيغ درس األدب العخبي 

                                                           
ساذج في ، وكحلظ يشطخ: دراسات ون146)( يشطخ: الترػيخ الفشي في القخآف الكخيع دراسة تحميمية في جيػد الباحثيغ، ص105

 .21-20محاىب الذعخ ونقجه : ص 
.وكحلظ يشطخ: شاعخية العقاد في 146)( يشطخ : الترػيخ الفشي في القخآف الكخيع دراسة تحميمية في جيػد الباحثيغ، ص 106

 .162ميداف الشقج الحجيث، ص 
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مى وفق رؤية نقجية حجيثة في كتابو ذائع الريت "ابغ الخومي حياتو مغ شعخه" الحؼ لفت القجيع ع

 .(107)األنطار إلى مفيػـ َمَمكة الترػيخ في الذعخ

ورصج الجكتػر جبيخ تمظ المسدة الجقيقة عشج العقاد ، والتي وججت مداحة كبيخة عشج مبجع الشطخية، فكاف 
، ويقػؿ في معخض حجيثو عغ شعخ ابغ الخومي) وىاِت ما شئت يقخف الحخكة والحياة في الرػر كثيخاً 

مغ صػر لو في وصف اإلنداف والحيػاف والشبات والجساد، فأنظ لتجج فييا كّميا مثل ىحا الرجؽ ومثل 
  .  (108)ىحِه الحخكة ومثل ىحه الحياة(

عشج العقاد ومغ الجػانب األخخػ التي أشار إلييا السؤلف، الجانب الشفدي الحؼ حطي بجراسات 
 ومعاصخيو والتي كانت مؤشخًا لصبيعة التػجو الشفدي في دراسة األدب في ذلظ العرخ.

وىحا التػجو تخؾ برساتو عمى نطخية الترػيخ الفشي لديج قصب. ومغ جية أخخػ كانت لمخوح 
الحؼ استميع  الخوماندية التي نفثيا العقاد في أدب عرخه مغ خبلؿ مجرسة الجيػاف جانبًا تأثخيًا في تمسيحه

 .(109)مشيا شيئًا كثيخًا، فغجت شابعًا يسيد إنتاجو األدبي

 شخريات أدبية وتأثيخىا في ثقافة العرخ.-3

مغ الذخريات األدبية التي ليا أثخ فاعٌل في ثقافة عرخىا والتي استعخضيا الجكتػر جبيخ صالح في كتابو 
  -ب عجة  مشيا:، األستاذ أميغ الخػلي، إذ كاف لو دورُه الكبيخ في جػان

أنوُ أرسى االتجاه الجاعي إلى تشكية الببلغة العخبية مغ ركاـ التقميج والجسػد، وإخبلئيا مغ الشدعة  -1
 الكبلمية الفمدفية.

 سعى إلى إعادة إشخاقيا إلييا بخبصيا بعمسي الشفذ والجساؿ. -2
القخآف دراسة أدبية، وىي ولُو الفزل في التشبيو عمى  السشيج العاـ لشطخية الترػيخ الفشي ، ودراستو  -3

  .(110)فكخة  أفادىا الخػلي مغ األماـ دمحم عبجة
                                                           

 .149-148)( يشطخ : الترػيخ الفشي في القخآف الكخيع دراسة تحميمية في جيػد الباحثيغ، ص 107
، وكحلظ يشطخ: ابغ الخومي حياتو 149)(  يشطخ: الترػيخ الفشي في القخآف الكخيع دراسة تحميمية في جيػد الباحثيغ، ص108

 .311مغ شعخه، ص 
 .150)(  يشطخ: الترػيخ الفشي في القخآف الكخيع دراسة تحميمية في جيػد الباحثيغ، ص109



 

 

 

 

 

722 
 

 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 

 "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

 )اجملهد االول (  2020كانىن االول  16-17

 
ُه الجكتػر جبيخ صالح مغ الذخريات األدبية الػاضحة آثارىا في ثقافة  ثع يميو الجكتػر زكي مبارؾ الحؼ َعجَّ

  -تمظ الحكبة التي امتجت إلى ضيػر نطخية الترػيخ الفشي، وأشاد بجيػدِه التي سمكت مداريغ :

 جيػدُه في التشطيخ لمرػرة في القخآف الكخيع. -1
 رأيُو بػجػد ىحه الرػرة في القخآف الكخيع.  -2

ويجُج السؤلف في "إعجاز القخآف " لسرصفى الخافعي إسيامًا كبيخًا في الجراسة الببلغية القخآنية؛ إذ أشار 
 جخس الحخوؼ(. -يقى األلفاظإلى فكختيغ ميستيغ نالتا في إشار الشطخية نريبًا جيجًا مغ االىتسػاـ )مػس

فأشار الخافعي في حجيثو عغ مػسيقى األلفاظ وجخس الحخوؼ إلى التشاسب بيغ جخس الحخوؼ ، 
والسبلءمة بيغ شبيعة السعشى وشبيعة الرػت الحؼ يؤديو ، ويخػ في نطع القخآف ) ضخبًا خالرًا مغ 

  . (111)أجداء الشز مقصعًا مقصعًا ونبخة ونبخة(السػسيقى المغػية في اندجامِو واّشخاد ندقِو واتدانِو عمى 

ال عبارة  -وتبعو "سيج قصب" في حجيثو عغ تشاسق جخس المفع وايحائو يقػؿ: وقج يدتقل لفع واحج
بخسع صػرة شاخرة ال بسجخد السداعجة  عمى إكساؿ معالع الرػرة، وىحه خصػة أخخػ في  -كاممة

خب إلى قسة ججيجة في التشاسق؛ خصػة يديج مغ قيستيا اف تشاسق الترػيخ، أبعج مغ الخصػة األولى، وأق
لفطًا مفخدًا ىػ الحؼ يخسُع الرػرة تارة بجخسِو الحؼ يمكيو في األذف، وتارة بطمِو الحؼ يمكيو في الخياؿ، 

 . (112)وتارة بالجخس والطل جسيعاً 

وغخابتيا، وحدشيا  يػازف د. جبيخ صالح ىحا القػؿ مع قػؿ الخافعي في معخض حجيثو عغ لفع "ِضيدػ"
في مػقعيا في قػلو" تمظ إذا قدسٌة ضيدػ" إلى درجة حالت دوف أف ترمح لفطة أخخػ لمحمػؿ محميا 
في تمظ اآلية الكخيسة، فيقػؿ:) والعخب يعخفػف ىحا الزخَب مغ الكبلـ، ولو نطائُخ في لغتيع، وكع مغ 

مى غخابتيا إال أنيا تؤكج السعشى الحؼ لفطة غخيبة عشجىع ال تحدغ إال في مػضعيا، وال يكػف حدشيا ع

                                                                                                                                                                                           
. والرػرة 37،و الشقج األدبي الحجيث: ص 177السقيجة: ص . وكحلظ يشطخ: الخؤيا 151)( يشطخ: السرجر نفدو، ص110

 .241الببلغية عشج بياء الجيغ الُدبكي: ص 
. وكحلظ يشطخ: إعجاز القخآف 157)( يشطخ: الترػيخ الفشي في القخآف الكخيع دراسة تحميمية في جيػد الباحثيغ، ص 111

 .45والببلغة الشبػية، ص 
 .91لكخيع: ص )( يشطخ: الترػيخ الفشي في القخآف ا112
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سبقت لو بمفطيا وىيئة مشصقيا، فكأف في تأليف حخوؼ معشى حديًا، وفي تأليف أصػاتيا معشى مثمو في 

 .(113)الشفذ(

التفاتة قّيسة مغ الجكتػر جبيخ في مػازنتو بيغ القػليغ حيث قاؿ: ) نعتقج أّف في القػليغ مبلمح مذتخكة، 
ثقافية واحجة، وزمغ متقارب، وىسا يبحثاف في فكخة واحجة، إاّل أف في قػؿ "سيج قصب" فيسا وليجا بيئة 

 .(114)تصػيخًا وزيادة  في ممسح الطل الحؼ تمكيو المفطة في الخياؿ(

ويبقى القخآف الكخيع بإعجاز لغتِو وأسمػبو الترػيخؼ الستقغ، مداحة نّيخة لتدع مديجًا مغ الجراسات المغػية 
 الكشد السكتع بكلِّ فشػف لغة العخب وببلغتيع.  واألدبية، فيػ

 

 

 

 ماالسحىب األدبي لشطخية الترػيخ الفشي؟ -4 

يتداءؿ الجكتػر جبيخ صالح عغ السحىب األدبي الحؼ يسكغ أف تشدب نطخية الترػيخ الفشي إليو. 
سا بالشقج األدبي، وُيذيخ أف ىحا التداؤؿ سبقُو إليو "سيج قصب" مبجع الشطخية في إثارتو حيغ حاوؿ ربصي

 فأشار إلى السحاىب األدبية الذائعة:

الكبلسيكية ،الخوماندية، الخمدية، الػاقعية. ذاكخًا السبلمح العامة لكلِّ مشيا في مدارات األدب العخبي، 
ويخػ أف الخومانتيكية ىي السحىب األقخب لمشطخية ُمدػغًا ذلظ بأف تمظ الرػر الفشية التي يخسسيا ليدت 

ية" ذات قػالب وحجود، وليدت "رمدية" وال ُتسيُل إلى الخمدية، فميذ وراءىا ما تخمد إليو، وإنسا "كبلسيك
ىي مقرػدة لحاتيا والعقمية العخبية ال تسيل إلى الخمد، وليدت "واقعية" مجخدة مغ الخياؿ والتػشية 

ػس بقجر ما ييسيا الرػر والطبلؿ، ولكشيا أشبو ما تكػف بالخومانتيكية. والخومانتيكية ال ييسيا السحد

                                                           
 .91)( الترػيخ الفشي في القخآف الكخيع: ص 113
 .159)( الترػيخ الفشي في القخآف الكخيع دراسة تحميمية في جيػد الباحثيغ، ص 114
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الخيالية، فبل غخابة أف تشأػ العخبية عغ الخومانتيكية السػغمة، ويكتفي القخآف بالرػر األولى مشيا في 

 .(115)ترػيخه الفشي

ويخػ الجكتػر جبيخ) أف الخوماندية مغ خبلؿ فمدفتيا ومشصمقاتيا ونطختيا إلى المغة والحياة بسػجػداتيا 
ىا القخآف الكخيع كّميا، في صػرة السيج ا لسييأ الحتزاف فكخة أدبية مثل "نطخية الترػيخ الفشي" فكخة أمجَّ

بذحشات روحية قػية، وأتاحت ليا المغة العخبية بإمكاناتيا السجازية فخصة تصػيخ السعاني وخمق الرػر، 
طيع عبلقة وبّثت فييا روح مبجعيا الذفافة قجرة التػغل في نفذ اإلنداف وكذف أسخارىا وصػاًل إلى تش

األفخاد ببعزيع وبخالقيع، وىي فكخة بمغت مغ األصالة درجة غجت فييا صالحة لمتعامل مع كل نز 
. ثع  (116)أدبي، وليذ مع القخآف فحدب، بسا تػافخ فييا مغ خرائز، وما أحاط بيا مغ معاييخ نقجية(

بالتأثيخ الخوحي لمكمسات  يحىب إلى أبعج مغ ذلظ فيقػؿ ) نمسُذ في تاريخ الخوماندية إيسانًا راسخاً 
والرػر، فالخومانديػف يخبصػف دائسًا في فمدفتيع بيغ الكمسات والرػر وبيغ عػالع روحية يكتشفيا 
الغسػض والجبلؿ. ىي الخوح واإليساف أو الشبػة أو اإللػلية وغيخىا مغ السدّسيات ذات السدحة الخوحية 

 (117)السييبة(.

لخّرت لشا فكخة التخابط األدبي بيغ نطخية الترػيخ الفشي لمقخآف الكخيع تمظ الخؤية الجقيقة لمجكتػر جبيخ  
والخوماندية التي تػلجت صػرىا عشج اإلنداف بذكل فصخؼ، رسختيا عاشفتُو وخيالُو، فتزافخت تمظ 

 الرػر عمى خمق األساشيخ والشطع الفصخية.

 العاشفة والخياؿ وأثخىا في نطخية الترػيخ الفشي.-5

إذ تذكبلف بحدب الخؤية الشقجية لبعس الشقاد  -العاشفة والخياؿ–سل األدبي األساسية مغ عشاصخ الع
السحػر األساس ألؼ عسل أدبي وإف كاف مجخدًا مغ عشرخؼ الػزف والقافية السختبصيغ بالقريجة العخبية. 

 ومغ ىحا السشصمق ضيخ في الداحة األدبية جشٌذ أدبي ججيج )قريجة الشثخ(.

                                                           
. وكحلظ يشطخ: مجمة 160-159)( يشطخ: الترػيخ الفشي في القخآف الكخيع دراسة تحميمية في جيػد الباحثيغ، ص 115

 .)الترػيخ الفشي في القخآف الكخيع(.94:3/318مجالسقتصف 
 .163)( الترػيخ الفشي في القخآف الكخيع دراسة تحميمية في جيػد الباحثيغ، ص 116
 .164)(السرجر نفدو: ص 117
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بالسحىب الخوماندي في األدب، وكانت مػضػعاتيا التي صيغت شعخًا أو نثخًا )الحدف ارتبصت العاشفة 

 ،األلع، اليخوب إلى الصبيعة، إلى الصفػلة، إلى عالع السخأة السثاؿ(.

 فالخوماندي يدعى دائسًا لميخوب مغ الػاقع الحؼ يعيذو رفزًا لُو وتسخدًا عميو.

جعل مغ الرعب الفرل بيشيسا، وتبجو ضاىخة الحدف في السجرسة  وارتبط الخياؿ بالعاشفة ارتباشًا وثيقًا 
الخوماندية مدألة شبيعية ،ونتيجًة حتسية؛ حيغ كانت فخندا الغارقة آنحاؾ بأحداف  الذعب الفخندي وآالمو 

 )فكاف لمخياؿ، واإلفادة مغ -مػشغ الشذأة الخوماندية-قبل الثػرة الكبيخة، وخيبة آمالو ومخارة ىديستو بعجىا
اإلمكانات السجازية لمغة، واإليساف بالتأثيخ الخوحي لمكمسات ،والعاشفة، وضبلؿ الحدف السستج مغ أغػار 

، ومشيا لسحة الحدف التي (118)الشفػس ، لسدات روماندية ليا مبلمح في نطخية الترػيخ الفشي لديج قصب (
في الشز القخآني "الحدف"؛ فإف أثخ رصجىا ىشا د. جبيخ وناقر وجػدىا بقػلو:) إف كاف السشصق يأبى وجػده 

القخآف في نفذ قارئو، وكحلظ أثخ أسمػب قارئِو،  وكحلظ أثخ أسمػب مبجع الشطخية، وشخيقة عخضِو آيات 
القخآف الكخيع، والسيسا ما تعمق مشيا بسريخ اإلنداف؛ إف لع يتخكا في الشفذ حدنًا، فإنيسا يتخكاف فييا ىيبة 

 (119)بيغ الحدف بػف بعيج(.وخذية وتػّجدًا ليذ بيشيا و 

لشقف ىشا قميبًل؛ ببل شظ  أفَّ أسمػب القخآف الكخيع السعجد بببلغتِو يحقق ذلظ التأثيخ والتفاعل الكبيخ عشج 
الستمقي  بحدب عخض اآلية الكخيسة، سػاء أكاف تخىيبًا، أـ ُنرحًا، أـ تحكيخًا بخحسة هللا، وسياؽ اآلية القخآنية 

يتػاشج وخذػع الشفذ في اثشاء التبلوة. ذلظ الخذػع الخوحي الحؼ يشقل السدتسع أو يبعث لسحًة مغ الحدف 
القارغ إلى عالع آخخ ، عالع الػحجانية والشقاء. فأفقو يدسػ إلى مراؼ الكائغ السبلئكي الستعّبج. حاٌؿ ال يبعُج 

. فزاءات السثاؿ، كثيخًا عغ حاؿ األديب الخوماندي. وىػ ُيحّمُق في فزاءات أخخػ بعيجة عغ عالسوِ 
 والصبيعة ،والسخأة التي شالسا أضفى عمييا سسات مبلئكية.

وفي نفذ الدياؽ يتحجث "سيج قصب" عغ تأثيخ العػاشف في الترػيخ الفشي قائبًل :) وىػ ترػيخ حي ُمشتدع 
مغ عالع األحياء، ال ألػاف مجخدة وخصػط جامجة، الترػيخ ُتقاس األبعاد فيو والسدافات بالسذاعخ 

                                                           
 .165)(الترػيخ الفشي في القخآف الكخيع دراسة تحميمية في جيػد الباحثيغ: ص 118
 .165)( السرجر نفدو: ص 119
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والػججانيات، فالسعاني ُتخسع وىي تتفاعل في نفػس آدمية حية، أو في مذاىج مغ الصبيعة ُتخمع عمييا 

 .(120)الحياة( 

التفت الجكتػر جبّيخ إلى تمظ اإلشارة، وبيغ أف االىتساـ بالصبيعة في الرػرة القخآنية قج جخػ استخجامُو 
في القخآف الكخيع، وفي صػره أداة يرل الفكخ بذكل دقيق لمجاللة عمى قجرة الخالق سبحانو، فالصبيعة 

. مدتشجًا إلى ما عخضو القخآف الكخيع مغ تذبييات لعشاصخ (121)اإلنداني مغ خبلليا إلى فيع مقاصج القخآف
حياتية كالساء والشبات والحيػاف والبحار والجباؿ. ويجج أف اإلعجاب بالصبيعة وإضفاء مذاعخ إندانية عمييا، 

لفتة ججيجة في األدب العخبي، وإف كانت ليا بجايات أصيمة في األدب العخبي القجيع.  وإشخاكيا في الحجث
ونػّد اإلشارة ىشا إلى أف الصبيعة اتدعت رقعتيا في األدب األنجلدي، لتأثخ الذعخاء بجساؿ شبيعة ببلد 

 شيع األوؿ.االنجلذ التي اختمفت عغ البيئة السذخقية الرحخاوية التي انصمق بعزيع مشيا ، وكانت وش

وكاف لمصبيعة في السحىب الخوماندي حزػٌر كبيٌخ يقف د. جبيخ عشج صجاه القػؼ في نفذ مبجع الشطخية 
الحؼ عخض صػر الصبيعة في القخآف الكخيع عخضًا فشيًا فيو إحداس بسبلمح الحياة والحخكة فييا، وفيو قجرة 

صج الجيشية، وفيو تأكيج عمى األىجاؼ التي مغ عمى إيجاد العبلقة والتشاسق السعشػؼ بيغ صػرىا وبيغ السقا
 (122)أجميا وضفت الصبيعة في القخآف الكخيع.

 

 

 

 

 السبحث الثاني

 أسذ نطخية الترػيخ الفشي وخرائريا في التخاث األدبي
                                                           

 .38-37في القخآف الكخيع: ص  )( الترػيخ الفشي120
 .166)( يشطخ: الترػيخ الفشي في القخآف الكخيع دراسة تحميمية في جيػد الباحثيغ، ص 121
 .166)( يشطخ: السرجر نفدو: ص 122
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في ىحا السبحث رصج الجكتػر جبيخ صالح مجسػعة إشارات في التخاث األدبي شكمت اإلرىاصات األولى 

 لتأسيذ "نطخية الترػيخ الفشي في القخآف الكخيع والتي تبمػرت بخرائريا كافة عشج سيج قصب. 

 -وندتصيع اف ندتخمز تمظ اإلشارات بسا يمي :

شيا أسديا أو خرائريا قج بخزت في التخاث الفكخؼ العخبي أغمب عشاصخ الترػيخ الفشي سػاء م -أواًل:
 بشدب متفاوتة عشج عجد مغ الشقاد، والببلغييغ، والسفدخيغ ذوؼ الشدعة األدبية، وعجد مغ الشحػييغ.

ووقف عشج إشارة مبجع الشطخية إلى أف في التخاث األدبي لمعخب بجايات مبكخة لؤلسمػب الحؼ سار عميو في 
مغ أعبلـ ىحا التخاث ىسا: عبج القاىخ الجخجاني، والدمخذخؼ المحيغ اقتخبا مغ روح عسمو عشج عمسيغ 

 (123)الترػيخ الفشي مغ خبلؿ مػقفيسا عشج عجد مػغ الذػاىج مػػغ القخآف الكػخيػػػع. 

ف كانت الجراسات القخآنية مشبعًا لعشاصخ الشطخية ليذ في بجاياتيا األولى ؛ إنسا في مخحمة الحقة؛ أل -ثانيًا:
 (124)األمة في أوؿ األمخ كانت احػج إلى التذخيع في نسػىا األدبي.

ىػػػ" ) بحثًا أوليًا لجراسات البياف برفة عامة؛ ذلظ ألف دراسة 188فكاف "مجاز القخآف" ألبي عبيجة سشة " 
 (125)السجاز في أسمػب القخآف حجّدت الصخيق مغ بعج لمجراسات األخخػ التي نبعت في البجيع والببلغة(.

ضيػر اتجاىات فكخية ليا أسذ وفمدفة محجدة كالسعتدلة والرػفية ؛ إذ اعتسجت الشطخة الفشية في  -ثالثا:
َع ضاىخة الترػيخ  في التخاث العخبي في  دراسة القخآف الكخيع وتفديخه خجمة لفمدفتيا أو انصبلقا مشيا؛ مسا وسَّ

 مجالي اإلنتاج والشقج األدبييغ.

جخيج السعاني وتشديو الرفات في تذبيو القخآف واستعاراتو خاصة ؛ حيث أفخز الججؿ فتسيدت آراء السعتدلة بت
شة مكياسًا فشيًا في الشقج العخبي يعتسج عمى تحقيق الرػرة البيانية في األدب  والخرػمة بيشيع وبيغ أىل الدُّ

 (126)العخبي شعخه ونثخه.

                                                           
 .174)( يشطخ: الترػيخ الفشي في القخآف الكخيع دراسة تحميمية في جيػد الباحثيغ، ص 123
 . 174)( يشطخ : السرجر نفدو، ص 124
 .359. ويشطخ: أثخ القخآف في تصػر الشقج العخبي، ص 174طخ: السرجر نفدو، ص )( يش125
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نساء روح الترػيخ الفشي في تخاثشا األدبي كسا كانت الرػفية مغ االتجاىات الفكخية التي ساعجت عمى 

القجيع وتخسيخيا بذفافيتيا في فيع الشز والتأثخ بو، وسعييا إلى أعسق ما في الشفذ مغ أغػار ذلظ ألفَّ 
لمرػفييغ ) ذوقيع األدبي وشفافيتيع العالية في فيع الشز ولسحاتيع الجقيقة في القزايا وما يجور في داخميا 

 .(127)مغ شعػر وىػاتف(

كاف لمتأثخية التي غمبت عمى نطخية الترػيخ الفشي امتجادًا لتمظ الدسة التي تسيدت بيا الرػفية "  -رابعًا:
تحوؽ الجساؿ في العسل". فأصبحت  وسيمة لتكثيف ندعتيع الخوحية )مكياس الدعادة الرػفية ىػ في رؤية 

 (128)الجساؿ ُمذخقًا عمى الػجػد ومتجميًا عمى صفحات الشفػس(.

كانت فكخة اإلعجاز مغ العشاصخ التي عّسقت الترػيخ الفشي في التخاث؛ فالبحث في إعجاز القخآف  -دًا:خام
والسيسا فكخة اإلعجاز الببلغي مشو، ىي في صسيسيا دراسة نقجية مغ الصخاز األوؿ، فيي تعتسج عمػػى بحث 

 (129)ع. األساليب وتعسق أسخار الببلغة، والسػػازنة بيغ ألػػاف الكبلـ الػػخفي

ويخمز د. جبيخ إلى أف ىحه ىي االتجاىات الفكخية العامة التي يعتقُج أنيا كانت الدبيل إلى الجراسة األدبية 
لمقخآف الكخيع، ومشيا انبثقت عشاصخ الترػيخ الفشي وتصّػرت، وتسثلُ ىحه االتجاىات روافج في التخاث 

ث سبق رجاؿ الفكخ العخب القجامى إلى  جػانب العخبي، وىحا يجؿُّ عمى أصالة الفكخ العخبي وحيػيتو؛ حي
 .(130)فشية اكتسمت أسديا وخرائريا عشج رجاؿ الفكخ العخبي في العرخ الحجيث

نقف عشج تمظ الشطخة الشقجية الجقيقة لمجكتػر جبيخ صالح، فشجج أّف الجراسات األسمػبية الحجيثة ما ىي إال 
بعس األدوات الببلغية والتعسق في مجلػالتيا بذكل أوسع مسا  امتجاد لمجراسات الببلغية القجيسة بتغييخ أسساء

                                                                                                                                                                                           
. ويشطخ أثخ القخآف في تصػر 176-175)( يشطخ: الترػيخ الفشي في القخآف الكخيع دراسة تحميمية في جيػد الباحثيغ، ص 126

 .74-73الشقج العخبي، ص 
 .15ية  عشج بياء الجيغ الُدبكي ، ص.ويشطخ: الرػرة الببلغ177-176)( يشطخ: السرجر نفدو، ص 127
 .47. ويشطخ: التفديخ القخآني والمغة الرػفية، ص 177)( يشطخ: السرجر نفدو، ص 128
)مغ مقجمة األستاذ دمحم خمف هللا 10. ويشطخ: أثخ القخآف في تصػر الشقج العخبي، ص 178)( يشطخ: السرجر نفدو: ص 129

 .22لمكتاب( و فخخ الجيغ الخازؼ ببلغيًا ، ص
 .178)( يشطخ: الترػيخ الفشي في القخآف الكخيع دراسة تحميمية في جيػد الباحثيغ، ص 130
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ذىب إليو السفكخوف العخب القجامى، وتبقى الجراسات األدبية والشقجية القجيسة األسذ الثابتة التي انصمقت مشيا 

 الجراسات األدبية الحجيثة . 

 الحخكة في الرػرة الفشية ومبلمحيا عشج عبج القاىخ الجخجاني-2

تػر جبيخ عشج اىتساـ مبجع  الشطخية بالحخكة في الرػرة الفشية حتى غجت عشجُه أبخز أسديا، يقف الجك
 وصارت أحج السقاييذ الفشية األىع التي يفاضل عمى أساسيا.

ْخنَ و)  (131)(َواْشَتَعَل الخَّْأُس َشْيباً فذّجت أنطاره وقفة اإلماـ عبج القاىخ الجخجاني عشج اآليتيغ الكخيستيغ :) ا َوَفجَّ
. حيث اقتخب مغ عالع الترػيخ الفشي دوف أف َيَمَجُو، حيشسا قّخَر أّف الجساؿ في اآليتيغ (132)(اأْلَْرَض ُعُيػًنا

يشبع مغ ناحية الشطع ، وفي تمظ الحخكة التخيمية الدخيعة التي يرػرىا التعبيخ، حخكة االشتعاؿ التي تتشاوؿ 
ألرض في ومزة، فيحه الحخكة التخيمية تمسذ الحذ وتثيخ الخأس في لحطة ، وحخكة التفجيخ التي تفػر بيا ا

( أوضح وأقػػ؛ ألف حخكة َواْشَتَعَل الخَّْأُس َشْيباً الخياؿ وتذخؾ الشطخ والسخيمة في تحوؽ الجساؿ، وىي في )
االشتعاؿ ىشا حخكة مسشػحة لمذيب، وليذ في الحكيقة. وىحه الحخكة ىي عشرخ الجساؿ الرحيح، فقػلشا 

 .(َواْشَتَعَل الخَّْأُس َشْيباً بيت نارًا" ال يقاس وال يقخب مغ قػؿ القخآف )"واشتعل ال

ففي التعبيخ باالشتعاؿ عغ الذيب جساؿ وفي إسشاد االشتعاؿ إلى الخأس جساؿ آخخ ، يكسل أحجىسا اآلخخ، 
ُو دوف أف ومغ كمييسا ال مغ أحجىسا ، كاف ىحا الجساؿ الباىخ الحؼ وقف دونو عبج القاىخ. جساٌؿ  أحدَّ

 (133)يرػرُه ترػيخًا كامبًل .

وقفة أخخػ لعبج القاىخ الجخجاني يخصجىا الجكتػر جبيخ عاّدًا إياىا مغ السبلمح األولى التي أرست الترػيخ 
 الفشي لتكتسل نطخيُة عشج سيج قصب. 

 -يقف الجخجاني عشج البيت الذعخؼ السعخوؼ :

                                                           
 .4)( سػرة مخيع: 131
 .12)( سػرة القسخ: 132
.ويشطخ الترػيخ الفشي في القخآف 180-179)( الترػيخ الفشي في القخآف الكخيع دراسة تحميمية في جيػد الباحثيغ، ص 133

 .34- 33الكخيع، ص   
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َح ِباأَلْركاِف َمْغ ُىَػ َماِسحُ وَلسَّا َقَزْيَشا ِمْغ ِمًشى ُكلَّ َحاج  ٍة               وَمدَّ

يقػؿ عشيا الجكتػر جبيخ: )أّنيا مغ األبيات التي تسيدت عشج ابغ قتيبة بحدغ األلفاظ وتيافت السعاني ، 
وىذاشتيا ، فػقف عبج القاىخ الجخجاني عشجىا، وبشطختو الستأممة وجج فييا مبلمح جساؿ فات غيخه، ويحمل 

ىحا الجساؿ بأسمػب ججيج فييا لع يألفو الشقج العخبي إلى وقتِو؛ ويعخض جساؿ الشطع في تعبيخات عشاصخ 
القصعة ، ومبلءمة كل مشيا لسعشاه ولسػضعِو إلى أف يرل إلى مػضع الرػرة الفشية التي جدجتيا االستعارة 

يسة الحخكة عشج عبج القاىخ البجيعية  في ىحه األبيات مخكدًا عمى عشرخ الحخكة فييا .. ومسا يديج مغ ق
 (134)كػنيا أحج مقاييدو في السفاضمة، ففاضل بيغ قػؿ بذار بغ بخد:

 َكَأفَّ ُمَثاَر الَشْقِع َفْػَؽ ُرؤُوِسَشا                   َوَأْسَياَفَشا َلْيٌل َتَياَوػ َكَػاِكُبوْ 

 -وقػؿ الستشبي:

 ي جاِنَبييا الَكػاِكبُ َأِسشَُّتُو ف  َيدوُر اأَلعادؼ في َسساِء َعجاَجٍة 

  -وقػؿ عسخو بغ كمثػـ:

 َتبشي َسشاِبُكُيع ِمغ َفػِؽ َأرُؤِسِيع                      َسقفًا َكػاِكُبُو البيُس الَسباتيخُ 

مفزبًل بيت بذار  لسا فيو )مغ الفزل ومغ َكـخ السػقع وُلصف التأثيخ في الشفذ، ما ال يقلُّ مقجاره، وال 
بو، وعّبخ عغ ىيئو  يسكغ إنكاره، وذلظ ألنو راعى ما لع ُيخاعو غيخُه، وىػ أْف جعل الكػاكب تياوػ فأتعَّ الذَّ

حىب، ولع يقترخ عمى أف ُيخيظ َلسعانيا في الديػؼ وقج ُسّمت مغ األغساد وىي تعمػ وتخُسب، وتجيئ وت
فكانت الحخكة في بيت بذار السحكػر سببًا لتفزيل عبج القاىخ إياه  (135)أثشاء العجاجة كسا فعل اآلخخاف (. 

في حجيثو عغ التذبيو الستعجد والفخؽ بيشو وبيغ السخكب. وُيذيخ الجكتػر جبيخ إلى دور الحخكة في زيادة 
القاىخ الجخجاني نطخيًا حيغ قاؿ : ) أعمع أف ما يدداد بو التذبيو دقًة وسحخًا أف جساؿ الرػرة عشج عبج 

. وعغ تمظ المسحة يقػؿ د. إحداف عّباس : ) فإف ما لحطو (136)يجيئ في الييئات التي تقع عمييا الحخكات(

                                                           
 .182-181الترػيخ الفشي في القخآف الكخيع دراسة تحميمية في جيػد الباحثيغ، ص )( يشطخ: 134
 . 152-151)( أسخار الببلغة : ص 135
 .164 -158ويشطخ  157)( السرجر نفدو: ص 136
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لشقج الجسالي الجخجاني مغ قيسة الحخكة في الرػرة يجعل مشو ناقجًا حريفًا دقيق السبلحطة قخيبًا إلى ا

 (137)الحجيث في نطخاتو( .

ومغ غيخ شظ أفَّ فكخ عبج القاىخ الجخجاني الشقجؼ تخَؾ أثخًا كبيخًا في مدار الشقج العخبي في العرػر 
البلحقة وصػاًل لعرخنا الحجيث فكاف كتاباه )أسخار الببلغة( و)دالئل اإلعجاز( السسيجيغ والسؤسديغ لكثيخ 

اعتسجت األسذ وما يترل بيا، والشطع في )دالئل اإلعجاز( وفيِو تكسغ صفة مغ الجراسات الشقجية التي 
 الفراحة والببلغة.

 الحػار واأللفاظ في نطخية الترػيخ الفشي وأثخىسا مغ الشاحية الشفدية.-3

لعلَّ ىحا الجانب األساس والسيع الحؼ وقف عشجُه الجكتػر جبيخ صالح في دراستو التحميمية السسيدة، مغ أبخز 
الجػانب في نطخية الترػيخ الفشي لسبجعيا ؛ فالرػرة المفطية والعشرخ الحػارؼ يختبط بالذخرية اإلندانية 

 الخػاشخ واآلراء واألحاسيذ . وبالجانب الشفدي مشيا ارتباشًا وثيقًا، فيسا تعبيخ عغ مجسل 

ولمشز القخآني جانب كبيخ مشيسا حيث صػرَّ مغ خبلليا كثيخًا مغ الجػانب الشفدية لؤلنبياء والخسل، والبذخ  
أشار إليو الجكتػر جبيخ في دراستو  -الدمخذخؼ  –ومغ قجامى السفدخيغ الحؼ وقف عشج تفديخه مبجع الشطخية 

انب الشفدية الكامشة خمق الحػار فاستذيج بقػلو تعالى: )َقاَلْت َربِّ ِإنِّي ، حيث كاف الدمخذخؼ ُيطيخ الجػ 
خًا عمى ما رأت مغ خيبة رجائيا، فكاف الحدف والتحدخ ، وجاءىا  َوَضْعُتَيا ُأنَثى(، قالتو امخأة عسخاف تحدُّ

   (138)ما أنعع هللا ليا مشو. الجػاب )َوَّللاَُّ أَْعَمُع ِبَسا َوَضَعْت(. تعطيسًا لسا وضعت، وتجييبًل ليا بقجر

أّما عغ األلفاظ فقج وججَّ الجكتػر جبيخ عشج )دراسة عشاصخ الشطخية أىسية داللة األلفاظ في خمق الرػر 
الفشية في القخآف، وكاف رأؼ مبجع الشطخية أفَّ ىحه الجاللة تتجو في مدارات ثبلثة ىي :جخس المفطة، وضميا، 

ويحىب إلى أف حكيقة ىحه السدارات ىي األثخ الشفدي الحؼ  (139)لثالث(.واتحاد الجخس والطل في السدار ا
تحجثو األلفاظ في الستمقي إذ )إفَّ لجخس المفطة ، ووقِع تأليف أصػات حخوفيا وحخكاتيا عمى األذف دورًا ىاّمًا 

                                                           
 .434)( تاريخ الشقج األدبي عشج العخب: ص 137
 .1/425)( يشطخ: الكذاؼ : 138
 .187تحميمية في جيػد الباحثيغ: ص )( الترػيخ الفشي في القخآف الكخيع دراسة 139
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شصق بيا، يعتبخ مغ في إثارة االنفعاؿ السشاسب، فاإليقاع الجاخمي لؤللفاظ، والجػ السػسيقي الحؼ ُيحجثُو عشج ال

 .(140)أىع السذبيات السثيخة لجػ مخيمة الستمقي والستكمع عمى الدػاء(

كسا أّيَج ما ذىب إليو الببلغيػف القجامى عغ السػسيقى الخارجية، وُأشمق عمييا السحدشات المفطية مغ عمع 
ة في تذكيل تعبيخؼ في البجيع الحؼ تدتصيع فشػنُو إذا ما ُأحدغ استخجاميا أف " ُتغشي التجارب الذعػري

الدياقات السختمفة مغ غيخ أف تكػف حمية خارجية، أو زيشة ال نحتاج إلييا جساليًا لمكذف عغ عػالسشا 
 (141)االنفعالية"

وما ذىبػا إليو عغ السػسيقى الجاخمية التي شغمتيع كثيخًا فعّبخوا )عغ إحداسيع بالجاللة اإليحائية لمجخس 
غ شخػص حّية، فقج تخّيمػا الرػر االيحائية التي يحجثيا في نفػسيع إيقاع جخس المفطي بأف ربصػا بيشيا وبي

المفطة بسا يتشاسب والصبيعة الشغسية لو مغ األشخاص، مادامت األلفاظ تجخؼ مغ الدسع مجخػ الرػر مغ 
ىتسامو ناؿ الجانب الشفدي في الترػيخ الفشي اىتسامًا كبيخًا عشج مبجع الشطخية، ووقف عشج ا  (142)البرخ(.

كثيخًا الجكتػر جبيخ في دراستو؛ حيث عجَّ الجانب الشفدي الَخريرة األولى مغ خرائز نطخية الترػيخ، 
ووقف عمى مجػ عشاية مبجع الشطخية بتتبع أثخ صػرة القخآف الكخيع في نفذ الستمقي، مػضحًا أف ذلظ 

قجامى والسيتسيغ بالجراسات األدبية االرتباط العزػؼ ألساليب الببلغة بالشفذ لع يفت الببلغييغ العخب ال
والشقجية؛ الفتًا الشطخ أفَّ ىؤالء التفتػا إلى ضاىخة نفدية فصخية ىي تفاعل الشفذ مع االيقاع الجاخمي لمفطة 
السفخدة استحدانًا أو استيجانا. وتحجيجىع ببلغة الكبلـ بسجػ مصابقتو لحاؿ الخصاب، لكشيا بقيت إشارات 

 (143)لطػاىخ الببلغية دوف أف يجسعيا مشيج معّيغ  مدتقل يعالج ىحا االرتباط. متفخقة عشج معالجتيع ا

 التذخيز في نطخية الترػيخ الفشي-4

مغ وجيَو  –يقػؿ الجكتػر جبيخ صالح : ) ومغ التخييل انبثق مرصمح "التذخيز" بػصفو لػنًا مغ ألػانو 
اىخ الصبيعية، واالنفعاالت الػججانية. واستشادًا يتسثل في خمع الحياة عمى السػاد الجامجة، والطػ  -نطخ السؤلف

                                                           
 .41)( األسذ الشفدية ألساليب الببلغة العخبية: ص 140
.ويشطخ: جساليات األسمػب: ص 188)( يشطخ: الترػيخ الفشي في القخآف الكخيع دراسة تحميمية في جيػد الباحثيغ: ص 141
19. 
 .55ة العخبية : ص . ويشطخ: األسذ الشفدية ألساليب الببلغ188)( يشطخ: السرجر نفدو: ص 142
 .190-188)( يشطخ: الترػيخ الفشي في القخآف الكخيع دراسة تحميمية في جيػد الباحثيغ: ص 143
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إلى دور التذخيز في عسمية الترػيخ قخّناه بسرصمح آخخ يؤدؼ الغخض نفدو، وىػ "التجديع" الحؼ كاف 
السؤلف يخاه ضاىخة في الترػيخ الفشي. وىحاف السرصمحاف ىسا أبخز دالئل الخياؿ عشج السؤلف في نطخيتو، 

فقج تسثمت في أسمػب عخض السؤلف صػر القخآف الكخيع، وتأثخه بيا. ولعمشا في  -أؼ الخياؿ –أما روحُو 
تمسديا في آثار القجامى مريبػف حيغ نقػؿ: إف ليع إسيامًا في إبجاع روح الترػيخ الفشي، وىشا تججر 

لكغ  (144)اإلشارة إلى أف خريرة الخياؿ كسا ضيخت في الشطخية ىي مغ مفاليع الشقج األدبي الحجيث(. 
 ضيػرُه في التخاث الشقجؼ العخبي لع يكغ إال إشارات وردت في حجيثيع عغ التذبيو واالستعارة .

 التشاسق الفشي في نطخية الترػيخ الفشي-5

يعج التشاسق الفشي مغ الخرائز األساسية واليامة التي أبجع فييا "سيج قصب"، ووقف عشجىا الجكتػر جبيخ 
كبيخ الحؼ بحلو ىحا الشاقج البلمع في عخضيا واالستذياد ليا بأمثمة رائعة مػضحًا أىسيتيا ،وإعجابو بالجيج ال

 مغ القخآف الكخيع، وأشار إلى إشارة مبجع الشطخية إلى إلساـ القجامى بمػف مغ ألػانِو وىػ التشاسق السػسيقي.

سيقي مثل الػحجة ويخػ الجكتػر جبيخ أف القجامى قج ألسػا بألػاف أخخػ مغ التشاسق زيادة عمى التشاسق السػ 
. وأضاؼ أف التشاسق األخيخ يجخل في ضسغ (145)السػضػعية في القخآف الكخيع، وتشاسق السعاني واأللفاظ

 نطخية الشطع لعبج القاىخ الجخجاني .

ولمجكتػر جبيخ رؤية دقيقة في تخريرو لجراسة الباقبلني كسثاؿ لئلشارة إلى التشاسق في القخآف الكخيع، في 
عغ إعجاز القخآف، فيػ يخػ )أف في القخآف وحجًة ونطامًا يجعبلف مشو عسبًل  أدبياً  رائعًا أثشاء حجيثو  

متكامبًل، ذلظ ىػ أتداقو في جسمتو، وائتبلؼ  الدػرة مشو ائتبلفًا يبيغ فيو تخابط أجدائيا. وإف إعجازه ال 
 -اية، فإف ذلظ مسا يسكغ أف نخاه يتػقف وال يبيغ مغ الرػرة الجدئية التي نخاىا في استعارة أو تذبيو أو كش

في غيخِه مغ الكبلـ فيػ التحاـ  أجدائو عمى تبايغ السػضػعات التي تعخض ليا بحجيث تصمع   -ونخاه فعبلً 
وكانت  (146)كل سػرة عميشا وىي خمق متكامل متشاسق، فيو مغ جسيع صفات الذيء الجسيل  الستكامل(.

أحج السجاالت التي التسذ فيو الباقبلني خريرة  -لمسؤلفوتمظ إشارة دقيقة أخخػ  –القرة القخآنية 
 التشاسق فقاـ بعخض قرة عاد في أربع سػر وردت فيو، وىي: 

                                                           
 .194)( الترػيخ الفشي في القخآف الكخيع دراسة تحميمية في جيػد الباحثيغ، ص 144
 .195)( السرجر نفدو : ص 145
 .339. ويشطخ: ص 502)(  الباقبلني وكتابو إعجاز القخآف : ص 146
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 سػرة األعخاؼ-

 سػرة ىػد-

 سػرة الذعخاء

 سػرة الحاقة-

مذيخًا إلى أف ىحه القرة جاءت) عمى مدتػػ واحج مغ قػة الشدج وإحكاـ الرشعة، وال يسكغ أف يقاؿ إنيا 
  (147)رة األعخاؼ أبمغ مشيا في سػرة الذعخاء أو الحاقة أو ىػد( .في سػ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

. ويشطخ : الباقبلني وكتابو إعجاز القخآف 198)( الترػيخ الفشي في القخآف الكخيع دراسة تحميمية في جيػد الباحثيغ، ص 147
 .326-325،ويشطخ ص 331نز 
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 الخاتسة:

أف جيج الجكتػر جبيخ صالح القخغػلي، إضافة نػعية ودقيقة إلى مزسػف نطخية الترػيخ الفشي،  -1
بّيغ ما ألنو لع يتعاشاىا شارحًا ومفدخًا، انسا زاد فييا مغ خبلؿ وقفاتو عشج مقاشع معيشة فييا، 

 اعتػرىا مغ اشكاالت أو غسػض، وَقّجـ الريغ التي يخاىا ىي األفزل الحتػائيا.
وما قّجمو  الجكتػر نقُمُو مبادغ الشطخية مغ مجاؿ الجراسات القخآنية إلى الجراسات األدبية بجعل  -2

الذعخية  عشاصخىا وأسديا أدواٍت ومعاييخ نقجيًة، ُيشطخ مغ خبلليا إلى الشرػص األدبية، سػاء مشيا
 أو الشثخية.

مو األستاذ الجكتػر جبيخ صالح ىػ إعادة الشطخ فيسا  -3 إف اإلسياـ األكثخ أىسية وأدَّؽ عمسيًة الحؼ قجَّ
سّساه ُمجعيا األستاذ الشاقج سيج قصب "عشاصخ الشطخية" وتقديع ىحه العشاصخ بعج لعِّ شتاتيا عمى 

لع يفخخ أو ُيذخ إلى وجػد مػشغ وىغ  أسذ وخرائز. مع ضخورة اإلشارة إلى أنو في عسمو ىحا
ـٍ فائقيغ.  في الشطخية ، بل عمى العكذ، فقج تعامل معيا بإجبلؿٍ  واحتخا

كاف جيج الجكتػر جبيخ صالح متسيدًا في عخضو أسذ الشطخية وخرائريا عمى التخاث العخبي  -4
الحيغ قّجمػا انجازاٍت  الشقجؼ والسشجد الشقجؼ الحجيث في محاولة مشو إلبخاز جيػد العمساء والباحثيغ

 مّيجت الدبيل لطيػر الشطخية، فزبًل عغ تحجيج الجيج الحاتي لسبجعيا.
يخػ الباحثاف بعج استقراء دقيق لمجراسات التي تشاولت نطخية الترػيخ الفشي أف ما قّجمُو اأُلستاذ  -5

لمسكتبة العخبية أف تزسو الجكتػر جبيخ صالح ُيَعجَّ أفزل دراسة ليحه الشطخية الكّيسة، وأنو جيج يحق 
 إلى محتػياتيا باعتداز.
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