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 موالحمد هلل رب العػالميف   والالػبلة والسػبلـ عمػت  ػاتـ أنبياسػو ورسػ
 آلو   والحبو   ومف تبع ىداه إلت يـو الديف .  وعمت  محمدسيدنا 

 :وبعد 
فإف ىذا البحث يأتي امتداًدا لبعض البحػوث التػي مػدمتيا فػي مجػاؿ 

دراسػػة  –النقػػد األدبػػي   م ػػؿ : داللػػة السػػياؽ وأ رىػػا فػػي الػػنص األدبػػي 
النقػد  دراسة نقدية   والفكػر  –نقدية   والعدوؿ بيف القدماء والمحد يف 
 في الم ؿ الساسر في ضوء النقد الحديث .

ال تيػدؼ إلػت محاولػة التوفيػؽ بػيف  –في جممتيا  –وىذه الدراسات 
القديـ والحديث لمجرد التوفيؽ بينيمػا   إنمػا تػأتي لمتأكيػد عمػت أننػا فػي 

النقد  مراءة جديدة واعيػة فػي ضػوء  مفيػة حاجة ممحة إلت مراءة ترا نا 
ال تتنكر لماضييا أو تنسمخ منو   وال تنعػزؿ عػف  نقدية عالرية   مراءة

النقديػة الوافػدة حاضرىا ووامعيا ال قافي   ال تػرفض النظريػات أو الػرؤ  
رفًضا مطمًقا   وال تذوب فييا ذوباًنا يفقدىا ىويتيا   بؿ تأ ػذ مػف ىػذا وذاؾ 
 النافع والمفيد   بما يضمف ليا بقاءىا واستمرارىا مع  الواليتيا وتميزىا .

نني ألؤكد أف في ترا نػا األدبػي والنقػد  مػف الفكػر وال ػراء والتنػوع  وا 
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مػػا يػػدعو إلػػت حتميػػة ىػػذه القػػراءة   وأف ك يػػًرا مػػف المالػػطمحات النقديػػة 
الحدي ة ليا ما يناظرىا في ترا نا النقد  القديـ   وأف بعض المالطمحات 

ات النقدية القديمػة مػد يكػوف أك ػر دمػة وتحديػًدا ووضػوًحا مػف المالػطمح
 الحدي ة والوافدة مف  قافة غير  قافتنا .

كؿ ما عمينا ىو أف نعرؼ ليذا التراث مػدره   ونعمػؿ عمػت تمحيالػو 
نفض عنػػو غبػػار الػػزمف   ونعطيػػو مػػف جيػػدنا وطامتنػػا مػػا نػػوتنقيحػػو   و 

يسػػػػتحؽ مػػػػف الدراسػػػػة   وأال نكػػػػوف أمػػػػؿ ىمػػػػة أو عزيمػػػػة مػػػػف ىػػػػؤالء 
 عو .المتنكريف لترا يـ الداعيف إلت القطيعة م

سػبيؿ عمت أف  مة فارًمػا جوىرًيػا بيننػا وبػيف ىػؤالء   ىػو أنيػـ فػي 
ينسػم وف مػف ماضػييـ  - حدا تيـ   وربما والسيػـ ل قافػة ار ػر وحضػارتو

ومػػد يعممػػوف عمػػت ىدمػػو وتحطيمػػو   أمػػا الم مالػػوف المنالػػفوف مػػف   
عمماء العربية فبل يتعالػبوف لمقػديـ لمجػرد مدمػو   وال يرفضػوف الحػديث 

إلػت نظػرة  فر   إنمػا يػدعوػحدا تو   أو كونو وافًدا مف  قافة ار ػ لمجرد
متوازنة   ويجتيدوف في تأسيس نظرية عربية في النقد األدبي   تنطمػؽ 
مػػف جػػذورنا الم ويػػة والببلغيػػة والنقديػػة   وتفيػػد مػػف الدراسػػات الحدي ػػة 

فػظ لنػا والعالرية   ُتطعَّـ بالجديد والم تمؼ   لت مر شيًسا  ااًلا بنػا   يح
 ىويتنا   ويناسب طبيعة أدبنا و قافتنا العربية اإلسبلمية .

وعندما لمحت في بعض المالادر النقدية الحدي ة إشػارة إلػت جدليػة 
أ ػػذت أنق ػػب وأطػػالع ىنػػا  –الحضػػور وال يػػاب وأ رىػػا فػػي النقػػد األدبػػي 

وىنػػاؾ فػػي المالػػادر األدبيػػة والنقديػػة القديمػػة والحدي ػػة حتػػت وفقنػػي اهلل 
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جدلية الحضور وال ياب بيف القػدماء "  : إلت ىذا العنواف (تعالترؾ و تبا)
 . " دراسة أسموبية نقدية –والمحد يف 

   تمييػػػد  و  مقدمػػػةفػػػي : وامتضػػػت طبيعػػػة ىػػػذا البحػػػث أف يػػػأتي 
 وفالميف   و اتمة   عمت النحو التالي :

 انتًييذ :

 ويتناوؿ مفيـو المالطمح وتحديد عناالره .
 انفصم األًل :

 النقاد القدماء إلت عبلمات الحضور وال ياب . نظرة
 انفصم انثاني :

 جدلية الحضور وال ياب عند النقاد المحد يف والمعاالريف .
المالػادر لتم ص أىـ نتاسج البحث   ويعقبيػا  بػت  ال اتمةتأتي  ـ 
 . وفيرس الموضوعات   والمراجع

ني ألرجػو أف أكوف مد وفقت فيما مالػدت   واهلل مػف وراء  القالػد وا 
   ىو موالنا   فنعـ المولت ونعـ النالير .
يحًددددذ يختدددداس  د/                                  

 جًعح يثشًك
 أستاذ األدب والنقد المساعد                                     

 بكمية الدراسات اإلسبلمية والعربية لمبنيف                             
 القاىرة  –جامعة األزىر                                  
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 مفهىم املصطلح وحتديد عناصره
 عالقات الحضور : –أ 

ىي تمؾ العبلمات التي تقػـو بػيف العناالػر الحاضػرة فػي الػنص 
ارتباط كؿ عنالر منيمػا بػار ر أو تطمبػو لػو    تنشأ عفاألدبي   و 

 . (ٔ)ةويطمؽ عمييا : العبلمات السيامية   أو عبلمات المجاور 
ومػػف  ػػبلؿ دراسػػة ىػػذه العبلمػػات يمكػػف الومػػوؼ عمػػت أ ػػر كػػؿ 
كممػػة أو جممػػة أو عبػػارة فػػي بنيػػة الػػنص وسػػيامو   ومػػد  تأ رىػػا 
يحاءات ىػذا السػياؽ   فوضػع كػؿ كممػة أو الػي ة أو بنيػة  بظبلؿ وا 
فػػي موضػػعيا حيػػث ال يالػػمح غيرىػػا أو مرادفيػػا ىػػو عمػػود نظريػػة 

راسػػات األسػػموبية والسػػيامية عنػػد   ومنػػاط الد (ٕ)الػػنظـ عنػػد القػػدماء
 . (ٖ)المحد يف والمعاالريف

                                      
ط/  – 204   203/ صــــضح ب ــــ    انظــــن ر نظنلــــي افينالنــــي بــــ  افن ــــ  ا  يــــ     (1)

 م .2003سني  –افييلي افمصنلي افعامي فلكتاب 
  إعجـاز اف ـننن   فلنمـان  ينان إعجاز اف ـننن  فلطاـاي  ) ـمن  ـضث نسـال  بـانظن ر  (2)

/ تح يـ    طلـهللا أ محمـ  و  زللـول سـضم ط/  ان  29وافطااي  وعي  اف اىن(  
افابعي افنابعي   و الل  اإلعجاز فإلمام عيـ  اف ـاىن  – م1991سني  –افمعانف بمصن 

 مشـ   –نشن مكتبي سع  اف ين  –  تح ي    ن وان اف اني وبايز اف اني  90-92 
 م .1987ىـ/1407سني  –

جناءاتـو   / صـضح ب ـ    –انظن ر علم ا سلوب  (3) ط/  ان افشـنوق  – 15مبا لو وا 
م   وبــ  معنبــي افــن  ر  ناســـات بــ  افن ــ  ا  يــ    / حكمــت 1998ىـــ/1419ســني  –

     نشن مكتبي اآلباق افج ي ة =  – 33   32صباغ افطايب )نمنى افعي (  
ــــي افســــناق    / ن ة أ يــــن ن ة يــــن  ــــيهللا افالحــــ  م 1985ســــني  –ييــــنوت     =   و الف
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 عالقات الغياب : –ب 

ىي تمؾ العبلمات التي تقـو بػيف العناالػر الحاضػرة والعناالػر 
 ال اسبة في النص األدبي   وترتكز عمت عبلمة كػؿ عنالػر فػي السػياؽ

 ويطمػؽ عمييػا :  بما ي يره مػف عناالػر م الفػة لػو تػـ ا تيػاره دونيػا 
 . (ٔ)مات اإليحاسية   أو العبلمات االستبدالية   أو عبلمات الم الفةالعبل

ويسػػاعد تالػػور ىػػذه العبلمػػات واستحضػػارىا عمػػت ردـ الفجػػوة 
بػػػيف الحاضػػػر وال اسػػػب   بػػػيف المتجمػػػي وال فػػػي   بػػػيف المػػػذكور 

 . (ٕ)والمسكوت عنو   وفؽ تعبيرات الحدا ييف المتعددة
 غياب :جدلية العالقة بين الحضور وال –جـ 

 أالػػؿ الجػػدؿ والجػػداؿ : المفاوضػػة عمػػت سػػبيؿ المنازعػػة والم البػػة  
سقاط اإلنساف عمت الجدالة  . (ٖ)وميؿ : األالؿ في الجداؿ الالراع وا 

ومد استعمؿ لفظ )الجػدؿ( عمػت لسػاف حممػة الشػرع فػي مقابمػة 
األدلػػة لظيػػور أرجحيػػا   وىػػو محمػػود إف كػػاف لمومػػوؼ عمػػت الحػػؽ 

                                                                                       
 ىـ .1424سني  –ط/ جامعي مم اف نى  – 629 

 . 204   203/ صضح ب     انظن ر نظنلي افينالني ب  افن   ا  ي     (1)

ال شك من إسناف بعض افُكّتاب افح ا يين ب  إاـضق افمصـالحات افن  نـي أـ  م ى إفـى  (2)
ه افمصالحات وع م  باتيا مو است نانىا   وأ  عّين بعض افن ـا  عـن طلطلي ك ين من ىذ

ىذه افح ن ي بأوصاف   م   ر بو ى افمصالح   مزمي افمصـالح   مشـكلي افمصـالح 
  مما نشك  مح  جوانب مزمي افن   ا  ي  افعنبـ  افمعاصـن .. ناجـي بـ  ذفـك ر افمـني  

افتاييــ    فم نحــي جــاين  –نظنلــي اف –ا ســلوب  بــ  افن ــ  ا  يــ  بــ  مصــن ر افتاــون 
ـــي بمصـــن  – 420افســـانح   ـــي افعامـــي ف صـــون اف  اب ـــو ســـني  –نشـــن افييل إصـــ ان يوني

 . افابعي ا وفى –م 2003
مــا ة )ج   ل(   تح يــ     97افمفــن ات بــ  لنلــب اف ـــننن   فلنالــب ا صــفيان    (3)

 0م 1999ىـ/1420سني  –يينوت  –ط/  ان افمعـنبي  –طلي  عيتان  
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ال فمذمـو  . (ٔ)وا 
ؿ الجػػدؿ مػػاسـ عمػػت الالػػراع ومحاولػػة اإلمالػػاء   وجدليػػة فأالػػ

الحضور وال ياب في النقد األدبي تعني ذلؾ الالراع القاسـ في نفػس 
المبدع أو المتمقي أو النامد بيف العناالر الحاضرة والعناالر ال اسبػة 

 في النص األدبي .
عمػػت أف ىػػذا الالػػراع ال ينتيػػي بالضػػرورة إلػػت غمبػػة عنالػػر 

زاحػػة آ ػػر   ف  –كمػػا أنػػو مػػد يػػؤد  إلػػت اإلمالػػاء واإلحػػبلؿ   فإنػػو وا 
شػػراب الحاضػػر معنػػػت  –أيًضػػا  مػػد يػػػؤد  إلػػت التمػػازج والتػػػدا ؿ وا 

 ال اسب أو روحو .
 

                                      
 1افمصــــباح افمنيــــن   فلعضمــــي محمــــ  يـــــن   يــــن علــــ  اففيــــوم    مــــا ة )ج   ل( جــــــ (1)

 . م1922سني  –اف اىنة  –ط/ افمابعي ا مينلي  – 128 



 ـ 9ـ  

 
 

 نظرة النقاد القدماء إىل عالقات احلضىر والغياب
 

كاف نقادنا القدماء عمػت وعػي كبيػر بمفيػـو ك يػر مػف المالػطمحات 
ف لػـ ي  وضػوا فػي تعريفيػا   أو يقفػوا عنػد تحديػدىا النقدية الحدي ة   وا 

ذلػػػؾ التحديػػػد العممػػػي الػػػدميؽ الػػػذ  امتضػػػتو طبيعػػػة الدراسػػػات النقديػػػة 
 الحدي ة وُسّنة التطور العممي .

فعبلمػػات الحضػػور وال يػػاب كانػػت ما مػػة بوضػػوح فػػي أذىػػانيـ   ومػػد 
أفادوا منيا في ك يػر مػف تطبيقػاتيـ النقديػة   وىػو مػا يؤكػده أحػد النقػاد 

لمعاالػػريف بقولػػو : طبيعػػة الحضػػور وال يػػاب لػػبعض عناالػػر التراكيػػب ا
تم ػػؿ لوًنػػا تعبيرًيػػا بػػارًزا أفػػاد منػػو القػػدماء فػػي تحميػػؿ ك يػػر مػػف النمػػاذج 
األدبيػػة السػػت بلص مػػا فييػػا مػػف ألػػواف الجمػػاؿ   أو رالػػد مػػا فييػػا مػػف 
مظاىر الركاكة والضعؼ   وبمعنػت آ ػر : كانػت ىػذه ال االػية مػف أىػـ 

 . (ٔ)ييـ العمؿ األدبي عندىـمظاىر تق
وتبػػدو مقػػدرة القػػدماء فػػي إدراكيػػـ أف بعػػض العناالػػر الم ويػػة يبػػرز 
دورىػػا األسػػموبي ب يابيػػا أك ػػر مػػف حضػػورىا   وكانػػت مباحػػث الحػػػذؼ 

 . (ٕ)والذكر ىي وسيمتيـ إلبراز ىذا الدور
                                      

ج فنـــي اإلبـــنا  وافتنكيـــب بـــ  افن ـــ  افعنبـــ  اف ـــ نم   فلـــ كتون/   عيـــ  افمالـــب انظـــن ر  (1)
 . م1995سني  –ل باف اىنة نشن شنكي مي  افيو  –)سلسلي م ينات(  – 181 

 . 182   181افمنجي افساي   انظن ر  (2)
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 عالقــات احلضــىر: –أ 
 

عبلمػات السػيامية نظر ك ير مف نقادنػا القػدماء بعػيف االعتبػار إلػت ال
القاسمة عمت التػرابط والتماسػؾ بػيف عناالػر الػنص   ووضػع كػؿ عنالػر 
منيػػا فػػي موضػػعو   مػػع ت ّيػػر الالػػي ة أو البنيػػة التػػي يتطمبيػػا السػػياؽ 
 دوف سواىا   وىو ما يعرؼ عند بعض النقاد المحد يف بعبلمات الحضور .
مػف  فالقاضي الجرجاني ير  أف أمؿ الناس حًظػا فػي الػناعة البيػاف

فػػي ا تيػػاره ونفيػػو   واسػػتجادتو واستحسػػانو   أو استسػػقاطو  –امتالػػر 
مامة اإلعراب   وأداء الم ة ..  ـ ال  –واستقباحو  عمت سبلمة الوزف   وا 

يعبػػأ بػػا تبلؼ الترتيػػب   واضػػطراب الػػوزف   وسػػوء التػػأليؼ   وىميمػػة 
ف نسػب ر ما بينيمػا مػػبالنسج   وال يقابؿ بيف األلفاظ ومعانييا   وال يس

 . (ٔ)  وال ما يجتمعاف فيو مف سبب
أف عمػود الببلغػة إنمػا يقػـو عمػت وضػع كػؿ لفػظ  (ٕ)ويػر  ال طػابي

في موضعو األ ص األشكؿ بو   الػذ  إذا أبػدؿ مكانػو غيػره جػاء منػو : 
                                      

  تح يـ    ميـو افف ـ   413افوسااي يين افمتني  وطصومو   فل ا ـ  افجنجـان    (1)
ســــــــــني  –ييــــــــــنوت  –نشــــــــــن  ان افكتــــــــــب افعصــــــــــنلي  –إيـــــــــناىنم وعلــــــــــ    افيجــــــــــاو  

 . م1966ىـ/1381
ىــــ   صـــاحب 388ىنم افطاـــاي    افمتـــوبى ســـني ىـــو ميـــو ســـلنمان حمـــ  يـــن   يـــن إيـــنا  (2)

تصـــانيهللا ك يـــنة   مـــن مىميـــا ر ينـــان إعجـــاز اف ـــننن   معـــافم افســـنن   لنلـــب افحـــ يث   
 214  2إصضح للط افمح  ين .. انظن ب  تنجمتو ر وبنات ا عنان الين طلكان جـ

م  ومعجـــم ا  بـــاء 1969ســـني  –ييـــنوت  –ط/  ان صـــا ن  –  تح يـــ  إحســـان عبـــا  
م  وشــذنات 1936ىـــ/1355ســني  –ط/  ان افمــأمون  – 246  4اأوت افحمــو  جـــفنــ

م 1989سـني  –ط/  ان اففكـن  – 127  3افذىب ب  مطبان من ذىب الين افعما  جـ
 افابعي ا وفى . –
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مػا ذىػاب الرونػؽ الػذ   إما تبدؿ المعنت الذ  يكوف منو فساد الكبلـ   وا 
 . (ٔ)يكوف معو سقوط الببلغة

فالحاجة إلت ال قافػة والحػذؽ فييػا أك ػر  –عنده  –رسـو النظـ وأما 
ـ ػ؛ ألنيػػا لجػػاـ األلفػػاظ   وزمػػاـ المعػػاني   وبػػالوموؼ عمػػت أسػػرار النظػػ

" تنتظـ  –يًرا   وحذًفا أو ذكًرا ػودماسقو   ومراعاة ما يتطمبو تقديًما أو تأ 
تشػكؿ أجزاء الكبلـ   ويمتسـ بعضو ببعض   فتقـو لو الػورة فػي الػنفس ي

 . (ٕ)بيا البياف "
ومد نظر ك يػر مػف نقادنػا القػدماء نظػرة تقػدير إلػت والػية بشػر بػف 
المعتمر وما تطمبو فييا مػف ضػرورة أف تكػوف المفظػة مػارة فػي مكانيػا   

   (ٖ)مضمومة إلت لفقيا   سػاكنة إلػت جارتيػا   غيػر ممقػة فػي موضػعيا
زىػا   ولػـ تتالػؿ فإف كانت " المفظة لـ تقع مومعيػا   ولػـ تالػؿ إلػت مرك
فبل تكرىيا عمت  –بسمكيا   وكانت ممقة في موضعيا   نافرة عف مكانيا 

 . (ٗ)اغتالاب األماكف والنزوؿ في غير أوطانيا "
يؤكػػد أبػػو ىػػبلؿ العسػػكر  عمػػت تمػػؾ المعػػاني التػػي سػػاميا بشػػر فػػي 

                                      
 . 29إعجاز اف ننن فلطااي    ينان (1)

 . 36افمص ن افساي    (2)

ـــين فلجـــاح  جــــانظـــن ر  (3) ـــان وافتيي ـــ  افســـضم ىـــانون  138  1افين نشـــن  –  تح يـــ  عي
 152م   وافصـناعتين  يـ  ىـضل افعسـكن   1948ىـ/1367سني  –مكتبي افطانج  

ســـــــــني  –ييـــــــــنوت  –ط/  ان افكتـــــــــب افعلمنـــــــــي  –  تح يـــــــــ   / مفيـــــــــ  أمنحـــــــــي  153  
  تح يــ     213  1افابعــي اف اننــي   وافعمــ ة اليــن نشــي  جـــ –م 1989ىـــ/1409

  م1934ىـ/1353سني  –يينوت  –ط/  ان افجي   –ي  محي  اف ين عي  افحم
 . 153   152افصناعتين  ي  ىضل افعسكن    (4)
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والػػػيتو   وينسػػػػخ بعػػػض عباراتػػػو المتالػػػمة بػػػالنظـ ومراعػػػاة السػػػياؽ   
أف تجعؿ كبلمؾ مشػتبًيا أولػو بػه ره   ومطابًقػا ىاديػو  فيقوؿ : " وينب ي

   وتكػػوف الكممػػة منػػو (ٔ)لعجػػزه   وال تت ػػالؼ أطرافػػو   وال تتنػػافر أطػػراره
تنػافر األلفػاظ مػف أكبػر عيػوب  موضوعة مع أ تيا   ومقرونة بمفقيػا   فػإفّ 

 . (ٕ)ست نت عنو   ويتـ الكبلـ دونو "يُ  الكبلـ   وال يكوف ما بيف ذلؾ حشو
ولبياف وجية نظػره وشرح فكرتو ساؽ أبو ىػبلؿ ك يػًرا مػف األم مػة   

 نذكر منيا :
حمد   ماؿ : كنت أنا وجماعة مف أحداث ب داد أمولو : أ برني أبو  – ٔ

ممف يتعاطت األدب ن تمؼ إلت مدرؾ نتعمـ منػو عمػـ الشػعر   فقػاؿ 
: أجيػزوا  اؿػ ـ مػيوًما :إذا وضعتـ الكممة مع لفقيا كنتـ شعراء   لنا

 ىذا البيت :
 أال إنما الدنيا متاع غرور  

 فأجازه كؿ واحد مف الجماعة بشيء فمـ يرضو   فقمت :
 متػاع غػرورأال إنما الدنيا      

          
  

ف عظمت في أنفس والدور   وا 
 . (ٖ)فقاؿ : ىذا ىو الجيد الم تار

اس بػػف   مػػػاؿ : حػػد نا أبػػو العبػػ مولػػو : أ برنػػا أبػػو أحمػػد الشػػظي – ٕ

                                      
 . مانانه ر مانابو (1)
 . 160افصناعتين  ي  ىضل افعسكن    (2)

 . 161   160افمص ن افساي    (3)
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مػاؿ : دفػف مسػممة    عربي   ماؿ : حد نا حماد عف يزيػد بػف جبمػة
 رجبًل مف أىمو   وماؿ :

 ـو وليمة ػدو كؿَّ يػروح ون ػن
  ـ ماؿ ألحدىـ : أجز   فقاؿ :

 .         ؟فحتت متت ىذا الرواح مع ال ػدو
 فقاؿ لو مسممة : لـ تالنع شيًسا   فقاؿ آ ر :

     ! رة ورواحػػػػاػد  مػػػػم ػػػػػفيػػػا لػػػػؾ 
    . 

 : لـ تالنع شيًسا    ـ ماؿ ر ر : أجز   فقاؿ : –أيًضا  –فقاؿ لو 
    ا مميػػػػؿ ال نػػػػروح وال ن ػػػػدوػوعمػػػػ
     . 

 . (ٔ)فقاؿ مسممة : ارف تـ البيت
وذلؾ ألف المعنت ومع مف النفس مومع العظة بما أفاده التقابؿ 

رواح بػػيف حػػالي الحركػػة والسػػكوف   حػػاؿ الحركػػة والنشػػاط حيػػث الػػ
وال دو كؿ يـو وكؿ ليمة   وحػاؿ السػكوف الػذ  يالػير فيػو اإلنسػاف 
ج ة ىامدة ال حراؾ ليا   وال تقو  عمت شيء   ومد حػذؼ الشػاعر 
متعمػػؽ ال ػػدو والػػرواح فػػي الشػػطر األوؿ لمداللػػة عمػػت سػػعة الحركػػة 
وانتشارىا   ولتذىب النفس في تفسيره كؿ مذىب   فكؿ وما يناسبو 

 ا وكيًفا .مف غدو ورواح كمً 
مولو : ومما لـ يوضع الشيء فيػو مػع لفقػو مػف أشػعار المتقػدميف  – ٖ

                                      
 . 161افصناعتين   (1)
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 :موؿ السموءؿ بف عادياء
    َفَنحُف َكماِء الُمزِف ما في ِنالاِبنا       

ـٌ َوال فينػػػا ُيعػَكيػػػ                                    إذ    (ٔ)ؿُ ػدُّ َب يػػػػػػػػا
َفػػَنحُف َكمػػاِء " مػػف مػػػولو : "  َكيػػاـٌ  مػػا فػػي ِنالػػاِبنالػػيس مولػػو : " 

" في شيء   فميس بيف ماء المزف والنالاب والكيـو مقاربة  الُمزفِ 
اؿ : ونحػػف ليػػوث الحػػرب أو أولػػو الالػػرامة والنجػػدة مػػا فػػي ػ  ولػػو مػػ

نالػػابنا كيػػاـ لكػػاف الكػػبلـ مسػػتوًيا   أو نحػػف كمػػاء المػػزف الػػفاء 
 . (ٕ)أ بلؽ وبذؿ أكؼ لكاف جيًدا
 ػػو عػػف نظػػـ الكػػبلـ ومػػا يجػػب فػػي تأليفػػو وي ػػتـ أبػػو ىػػبلؿ حدي

بقولػػو : وينب ػػي أف ترتػػب األلفػػاظ ترتيًبػػا الػػحيًحا   فتقػػدـ منيػػا مػػا 
يحسف تقديمو   وتؤ ر ما يحسف تػأ يره   وال تقػدـ منيػا مػا يكػوف 

 . (ٖ)التأ ير بو أحسف   وال تؤ ر ما يكوف التقديـ بو أليؽ
 اإلياو عثذ انقاىش ًعالقاخ انحضٌس :

ـ عبد القاىر واسطة العقػد فػي مضػية الػنظـ   وفػي فيمػو كاف اإلما
لعبلمػػػات الػػػذكر والحػػػذؼ )الحضػػػور وال يػػػاب(   فعنػػػي عنايػػػة واضػػػحة 

 بالسياؽ   والتساـ الكبلـ   وضـ بعضو إلت بعض عمت نحو  اص .
فالنظـ عنده ال يعني ضػـ الشيء إلت الشيء كيؼ جػاء واتفػؽ   فػػ 

                                      
 . افكيام ر اف عيهللا وافجبان (1)
 . 162افصناعتين   (2)

 . 169افصناعتين   (3)
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ألفاظيا في النطػؽ   بػؿ أف تناسػقت " ليس ال رض بنظـ الكمـ أف توالت 
 . (ٔ)داللتيا   وتبلمت معانييا عمت الوجو الذ  امتضاه العقؿ "

ف جيػد أف تتفاضػؿ الكممتػاف المفردتػاف  يقوؿ : وىؿ يقع في وىػـ وا 
مف غير أف ينظر إلت مكاف تقعاف فيو مف التأليؼ والػنظـ بػأك ر مػف أف 

؟ أو أف تكػوف حػروؼ تكوف ىذه مألوفة مسػتعممة وتمػؾ غريبػة وحشػية 
 ىذه أ ؼ   وامتزاجيا أحسف ومما يكد المساف أبعد ؟

وىػػؿ تجػػد أحػػًدا يقػػوؿ : ىػػذه فالػػيحة   إال وىػػو يعتبػػر مكانيػػا مػػف 
الػػػػنظـ   وحسػػػػف مبلسمػػػػة معناىػػػػا لمعنػػػػت جاراتيػػػػا   وفضػػػػؿ مؤانسػػػػتيا 
أل واتيػػػا ؟ وىػػػؿ مػػػالوا : لفظػػػة متمكنػػػة ومقبولػػػة   وفػػػي  بلفػػػو : ممقػػػة 

ة إال وغرضيـ أف يعبروا بالتمكف عف حسف االتفاؽ بػيف ونابية ومستكرى
ىػػذه وتمػػؾ مػػف جيػػة معناىمػػا وبػػالقمؽ والنبػػو عػػف سػػوء الػػتبلـؤ   وأف 

تكوف لفًقػا األولت لـ تمؽ بال انية في معناىا   وأف السابقة لـ تالمح أف 
 ة في مؤداىا ؟ ػلمتالي

     ژ:  ؾ إذا فكرت فػي ػوىؿ تش

 ڭ ڭ       

 ۆ ۇ    ۇ ڭڭ

                                      
 . 95 الل  اإلعجاز   (1)
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 - الذ  تر  وتسػمع  فتجمت لؾ منيا اإلعجاز   وبيرؾ  (ٔ)ژ   ىئ 
القاىرة إال ألمػر يرجػع  أنؾ لـ تجد ما وجدت مف المزية الظاىرة   والفضيمة

إلػػػت ارتبػػػاط ىػػػذه الكمػػػـ بعضػػػيا بػػػبعض   وأف لػػػـ يعػػػرض ليػػػا الحسػػػف 
فالفضػػؿ وال ال ػة بالرابعػػة ؟ والشػرؼ إال مػػف حيػث المػػت األولػت بال انيػػة   

 . (ٕ)إنما تناتج مما بينيا وحالؿ مف مجموعيا
واأللفاظ ال تفيد حتت تؤلؼ ضرًبا  ااًلا مف التأليؼ   ويعمد بيا 
إلت وجو دوف وجو مف التركيب والترتيب   فمو أنؾ عمدت إلت بيت 
شعر أو فالؿ ن ر فعددت كمماتو عدِّا كيؼ جاء واتفؽ   وأبطمت نضده 

يو أفرغ المعنت وأجر    وغيرت ترتيبو الذ  ونظامو الذ  عميو بني   وف
أ رجتو  –ب الواليتو أفاد ما أفاد   وبنسقو الم الوص أباف المراد 

 . (ٖ)مف كماؿ البياف إلت محاؿ اليذياف
فقد نظر عبد القاىر إلت النص عمت أنو كياف لو بنيانو   والبػد مػف 

لمرتكػز الػرسيس دراسة الروابط وعبلمات التأ ر والتأ ير بيف لبناتو   وىو ا
يػر  أف نظريػة السػياؽ  المحػد يف لنظرية السياؽ   بؿ إف بعػض الُكتّػاب

الحدي ة ال تضيؼ إلت ما مالو عبد القاىر إال التفالػيبلت والػربط بمفيػـو 
 . (ٗ)التطور الداللي كما ألفتو المعاجـ الحدي ة

                                      
 . (44اآلني ) –سونة ىو   (1)
 . 91   90 الل  اإلعجاز   (2)
نشـــن مكتبـــي  –  تح يـــ  ىــــ. نلتـــن  3عيـــ  اف ـــاىن افجنجـــان    ممســـنان افبضلـــي فإلمـــا (3)

 . م1979ىـ/1399سني  –افمتني  
نشن مكتبي  – 18ني   وبايز اف اني  م  مي  الل  اإلعجاز   ف  ن وان اف اانظن ر  (4)
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 وير  بعضيـ أف النظػـ الذ  ارتبػط باسـ عبد القػاىر يجمع 
 

 ت النسػؽ الحػػدا ي فيمػا يتالػؿ بالدراسػات األسػموبية والسػياميةكؿ مفػردا
 . (ٔ)الحدي ة

 حاصو انقشطاجني ًعالقاخ انحضٌس :

يعد حاـز القرطػاجني مػف أبػرز النقػاد الػذيف جػاءوا بعػد عبػد القػاىر 
فامتفوا أ ػره فػي العنايػة بػنظـ الكػبلـ   والتماسػؾ النالػي   وفيػـ العبلمػة 

ه ال اسبػػػة   مػػػع مراعػػػاة التناسػػػب بػػػيف بػػػيف عناالػػػره الحاضػػػرة وعناالػػػر 
المفػػردات   وبػػيف الجمػػؿ   وبػػيف أجػػزاء الػػنص   ووضػػع كػػؿ منيػػا فػػي 

ال تسػػد مسػػد غيرىػػا فػػي حسػػف مومعيػػا  –عنػػده  –  فالعبػػارة  (ٕ)موضػػعو
ف كاف مفيوميما واحًدا   ألف إحداىما أليؽ بالموضػع   وأشػد مناسػبة  وا 

 . (ٖ)لما ومع في جنبتي الكبلـ المكتنفتيف لو
ال يكمؿ لو فنو إال إذا توفرت لو  بلث مػو   –عند حاـز  –والشاعر 

 : موة حافظة   وموة ماسزة   وموة الانعة .
أف تكوف  ياالت الفكػر عند األديػب منتظمػة  أما القوة الحافظة فيي

                                                                                       
 . م1987ىـ/1407سني  – مش   –سع  اف ين 

 –)سلسـلي عـافم افمعنبـي(  226افمنانا افم عنة   فل كتون/ عي  افعزلز حمو ة  انظن ر  (1)
 . م2001ىـ/ملسا  1422إص ان جما ى ا وفى  – 272ع   نأم 

ـــي افـــن    فلـــ كتون/ إيـــن انظـــن ر  (2) ط/  –ومـــا بعـــ ىا  54اىنم طليـــ   ا ســـلوبني ونظنل
 . م1996سني  –يينوت  –افمؤسسي افعنبني فل ناسات وافنشن 

 –  ت ــ نم وتح يــ    افحييــب يــن افطوجــي  16منيــاج افيلءــاء   فحــازم اف ناــاجن    (3)
 . م1986سني  –يينوت  –نشن  ان افءنب اإلسضم  
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  بحيػػػث يالػػػير كنػػػاظـ الجػػػوىر   تكػػػوف عنػػػده أنمػػػاط الجػػػواىر مجػػػزأة 
جػر شػاء عمػػت أ  مقػدار شػاء عمػػد محفوظػة المواضػع   فػػإذا أراد أ  ح

إليو فوضعو في موضعو   فإف كاف األديب معتكر ال يػاالت الػار كنػاظـ 
تكوف جواىره م تمطػة   فػإذا أراد حجػًرا عمػت الػفة مػا تعػب فػي تفتيشػو 

 ـ في الموضع غير ما يميؽ بو .ػع عمت الب ية   فنظػعنو   وربما لـ يق
إلنسػػاف مػػا يبلسػػـ الموضػػع التػػي يميػػز بيػػا ا وأمػػا القػػوة المػػاسزة فيػػي

 والنظـ واألسموب وال رض مما ال يبلسـ ذلؾ .
التػػي تتػػولت العمػػؿ فػػي ضػػـ بعػػض أجػػزاء  وأمػػا القػػوة الالػػانعة فيػػي

األلفػػاظ والمعػػاني والتركيبػػات النظميػػة والمػػذاىب األسػػموبية إلػػت بعػػض   
والتدرج مف بعضيا إلت بعض   وبالجممة ىي التي تتولت جميع ما تمتسـ 

 . (ٔ)ات ىذه الالناعةبو كمي
التي ير  حاـز أنو ال يكتمؿ لشاعر موؿ عمػت  –فيذه القو  ال بلث 
إنما تدور فػي جممتيػا حػوؿ وضػػع الشػيء فػي  –الوجػو الم تار إال بيا 

موضػعو الػػذ  يميػؽ بػػو   مػػع مراعػاة الػػتبلـؤ والػػتبلحـ بػيف أجػػزاء العمػػؿ 
اء مشػػػتتة أو بنػػػت األدبػػػي   بحيػػػث يالػػػبح كياًنػػػا أدبًيػػػا متماسػػػًكا ال أجػػػز 

 متنافرة .
بػػػػؿ إف حازًمػػػػا ليسػػػػبؽ الحػػػػدا ييف الػػػػذيف نػػػػادوا بمراعػػػػاة التطالػػػػب 
المعجمي والالرفي واإليقاعي   يقوؿ : " فمػف حسػف الوضػع المفظػي أف 
يؤا ت في الكبلـ بػيف كمػـ تتما ػؿ فػي مػواد لفظيػا   أو فػي الػي يا   أو 
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بػذلؾ فػي بعػض  في مقاطعيا   فتحسػف بػذلؾ ديباجػة الكػبلـ   وربمػا دؿ
 . (ٔ)المواضع أوؿ الكبلـ عمت آ ره "

 أف تكوف األلفاظ بعيدة أنحػاء التطالػب   –عنده  –ومف مبيح التأليؼ 
 : (ٕ)شتيتة النظـ   مت اذاًل بعضيا عف بعض   كقوؿ الشاعر

 ػو عزؼ نفس ذىوؿ  فان نت نح  لـ يضرىا والحمد هلل شيء  
المعػاني   كػأف يػأتي التفسػير أو ال يكوف  مة توافؽ أو تطالب بػيف 

 عمت غير وفؽ المعنت المفسر   كقوؿ أحدىـ :
  العدا ومف  اؼ أف يمقاه ب ي مف  فيا أييا الحيراف في ظمـ الدجت
    الندف كفيو بحًرا مف ضياء وم    تعاؿ إليو تمؽ مف نور وجيو

 فمقابمة عجز البيت األوؿ بعجز البيت ال اني غير الحيحة   والتسػامح
إيراد التفسير عمػت م ػؿ ىػذا م ػؿ بوضػع المعػاني   ومػذىب لطػبلوة  في

 . (ٖ)الكبلـ   فينب ي أف يتحرز منو   وأال يتسامح في م مو
 

وبناء عمت ما سبؽ يمكف أف نؤكػد أف عبلمػات الحضػور التػي تقػـو 
عمت مراعاة التناسب بيف عناالر النص الحاضرة مد نالت حًظا وافػًرا مػف 

ف لـ يسػموىا بيػذا االسػـ   فقػد تناولوىػا مػف دراسات نقادنا القد ماء   وا 
 ػػبلؿ دراسػػتيـ لمػػنظـ وسػػياؽ الكػػبلـ   واألسػػرار الببلغيػػة لمػػذكر والحػػذؼ 
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 والتقديـ والتأ ير .
 

 :قضية الغياب عند نقادنا القدماء –ب 
 

ية ال ياب اىتماـ بعض نقادنا القػدماء لدرجػة الفتػة لمنظػر ػنالت مض
مػػػا يتعمػػػؽ  أـار الحػػػذؼ )المسػػػكوت عنػػػو(     سػػػواء فيمػػػا يتعمػػػؽ بأسػػػر 

باال تيػػػار )االسػػػتبداؿ األفقػػػي والرأسػػػي(   وفػػػؽ تعبيػػػرات بعػػػض النقػػػاد 
 المحد يف والمعاالريف .

ويعد اإلماـ عبد القاىر أبرز النقاد القدماء الذيف تحد وا عػف ببلغػة 
كػاف الحذؼ في الورة أمرب ما تكوف إلت معطيات النقد الحػديث   ميمػا 

 الػػطمحات التػػي يطمقيػػا بعػػض النقػػاد المحػػد يف   كفقػػو المسػػكوتبريػػؽ الم
 عنو   أو ال فاء والتجمي   أو عبلمات ال ياب   أو غير ذلؾ .

يقوؿ عبد القػاىر فػي مسػتيؿ حدي ػو عػف الحػذؼ : ىػو بػاب دميػؽ 
المسمؾ   لطيؼ المأ ذ   عجيب األمر   شػبيو بالسػحر   فإنػؾ تػر  بػو 

لالمت عف اإلفادة أزيد لئلفػادة   وتجػدؾ ترؾ الذكر أفالح مف الذكر   وا
 . (ٔ)أنطؽ ما تكوف إذا لـ تنطؽ   وأتـ ما تكوف بياًنا إذا لـ تبف

فما مف اسـ أو فعؿ تجده مد حذؼ  ـ أالػيب بػو موضػعو   وحػذؼ 
فػػي الحػػاؿ التػػي ينب ػػي أف يحػػػذؼ فييػػا إال كػػاف حذفػػو ىنػػاؾ أحسػػف مػػف 
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 . (ٔ)لنطؽ بوذكره   وكاف إضماره في النفس أولت وآنس مف ا
 وساؽ عبد القاىر لذلؾ أم مة عديدة   نذكر منيا :

 موؿ البحتر  : –أ 
ف َمُرَبت َشَفت    جراُنيا ُيبمي َوُلقياُنيا َيشفيَفي  ِإذا َبُعَدت َأبَمت َواِ 

ف مربت مني شػفتني   إال  فالمعنت : إذا بعدت عني أبمتني   وا 
ألنو أراد أف يجعػؿ  طراحو   وذلؾأنؾ تجد الشعر يأبت ذلؾ ويوجب ا

البمت كأنو واجب في بعادىا أف يوجبو ويجمبو   وكأنو كالطبيعة فيو 
  وكذلؾ حاؿ الشفاء والبرء مف كؿ داء   وال سبيؿ إلت ىذه المطيفة 

 . (ٕ)إال بحذؼ المفعوؿ
 موؿ البحتر  : – ب

ـِ َأّيػػاـٍ َحػػػَززَف ِإلػػت ال َوَسػػورة   َوَكـ ُذدَت َعّني ِمف َتحاُمِؿ حاِدثٍ   .         َعظػػػ
األالػػؿ ال محالػػة : " حػػززف المحػػـ إلػػت العظػػـ "   إال أنػػو فػػي 
سػػقاطو لػػو مػػف النطػػؽ   وتركػػو فػػي الضػػمير  مجيسػػو بػػو محػػذوًفا   وا 
مزية عجيبة   وفاسدة جميمة   وذلؾ أف مػف حػذؽ الشػاعر أف يومػع 
المعنت في نفس السامع إيقاًعا يمنعو مف أف يتػوىـ فػي بػدء األمػر 

ورة أيػاـ المراد   ومعمـو أنو لو أظير المفعوؿ فقاؿ : وسػ شيًسا غير
مبػػؿ أف  –لجػػاز أف يقػػع فػػي وىػػـ السػػامع حػػززف المحػػـ إلػػت العظػػـ 

أف ىذا الحز كاف في بعض المحـ  –يالؿ إلت مولو : " إلت العظـ " 
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دوف كمو   وأنو مطػػع مػا يمػي الجمػد ولػـ ينتػو إلػت مػا يمػي العظػـ   
محـ   وأسقطو مف المفػظ   ليبػرئ السػامع فمما كاف كذلؾ ترؾ ذكر ال

مػف ىػذا الػػوىـ   ويجعمػو بحيػػث يقػع المعنػػت منػو فػػي أنػؼ الفيػػـ   
ويتالور في نفسو مف أوؿ األمر أف الحز مضت في المحػـ حتػت لػـ 

 العظـ . يرده إال
أفيكوف دليؿ أوضح مف ىذا وأبػيف وأجمػت فػي الػحة مػا ذكػرت 

  واالمتناع مف أف يبرز مف أنؾ مد تر  ترؾ الذكر أفالح مف الذكر 
 (ٔ)المفظ مف الضمير أحسف لمتالوير ؟

 ػػـ جػػاء ضػػياء الػػديف بػػف األ يػػر فػػامتفت أ ػػر عبػػد القػػاىر فػػي 
مف كبلمو وشػواىده   وب االػة فػي  اً حدي و عف الحذؼ   ونقؿ ك ير 

 ( .ٕحذؼ المفعوؿ   دوف أف يشير إلت ذلؾ)
وسع في غير أف ابف األ ير مد تفنف في ذكر ألواف الحذؼ   وت

  وحاوؿ دراستو في إطار سياؽ أعـ وىو سياؽ اإليجػػاز  (ٖ)شواىده
يجػػازً  ا  فجعػػؿ اإليجػػاز مسػػميف : إيجػػازً  ب يػػر حػػذؼ    ابالحػػذؼ   وا 

يجاز بالقالر  . (ٗ)وىو ضرباف : إيجاز بالتقدير   وا 
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ومػػػد أ نػػػت بعػػػض النقػػػاد المعاالػػػريف عمػػػت دراسػػػة ابػػػف األ يػػػر 
ذلػػؾ محاولػػة جػػادة يمكػػف  عػػدّ لمحػػذؼ فػػي إطػػار سػػياؽ اإليجػػاز   و 

تنميتيػػػا فػػػي مجػػػاؿ البحػػػث الببلغػػػي الحػػػديث   وربطػػػو بالدراسػػػات 
األسػػموبية   مػػف حيػػث يالػػبح الكػػؿ لػػو األىميػػة األولػػت أو المرتبػػة 
ف كانػت ىػذه األولويػة ال تم ػي الجػزء أو  األولت بالنسبة لؤلجزاء   وا 

 . (ٔ)تومؼ تأ يره في السياؽ
ز فتابع عبد القػاىر وابػف األ يػر الاحب الطرا (ٕ) ـ جاء العمو 

في أف الحذؼ إذا ومع في موضعو كاف أبمغ وأفالح مف الذكر   بؿ 
الكػبلـ عػف عمػو ذىب إلت القوؿ بأنو " لو ظير المحذوؼ لنزؿ مػدر 
مػبطبًل لمػا يظيػر  ببلغتو   ولالار إلت شيء مسترؾ مسترذؿ   ولكاف

 . (ٖ)عمت الكبلـ مف الطبلوة والحسف والرمة "
العمػػػو  أم مػػػة ك يػػػرة لئليجػػػاز بحػػػذؼ الجمػػػؿ   وحػػػذؼ وسػػػاؽ 

  ٓ (ٗ)المفردات   وحذؼ الحروؼ

                                      
نشـــن شـــنكي ميـــ  افيـــول فلاباعـــي  – 350افبضلـــي وا ســـلوبني   فـــ  عيـــ  افمالـــب   (1)

 . )سلسلي م ينات( –ف اىنة ا –وافنشن 
ىـ   فو مؤففات ك ينة 749ىو نحيى ين حمزة ين عل  ين إيناىنم افعلو    افمتوبى سني  (2)

من مىميا ومشينىا ر افاـناز افمت ـمن  ســنان افبضلـي وعلـوم ح ـال  اإلعجـاز .. انظـن 
مصـافى ط/  –تانلخ علوم افبضلي وافتعنلهللا ينجافيا   فلشيخ/ محم  مصـافى افمنالـ  

 . م1950ىـ/1369سني  –افحلي  
 –  مناجعــي و ــبط وتــ أي    عيــ  افســضم شــاىين  247   246افاــناز  فلعلــو    (3)

 . م1995ىـ/1415سني  –يينوت  –ط/  ان افكتب افعلمني 
 . وما بع ىا 247افاناز  فلعلو   ر  ناجي (4)
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 ڇ ژ:  حػذؼ الػواو فػي  ومف أم مة حذؼ الحروؼ عنده 

 ک  ک ک ڑ ڑ ژ ژ  ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ    ڇ

 . (ٔ)ژ گڳ گ  گ گ ک
ألف التقػدير : وودوا ما عنتـ   ومد بدت الب ضػاء مػف أفػواىيـ 

لواو كاف الكػبلـ مػع حػذفيا أد ػؿ فػي اإلعجػاز     فمما حذفت ىذه ا
وأحسف في اال تالػار واإليجػاز   وأبمػغ فػي تأليفػو ونظمػو   وأحمػت 

 . (ٕ)في سيامو وعذوبة طعمو
 انفحص االستثذاني )االختياس( :

ار البػداسؿ الم ويػة الممكنػة   سػواء أكػاف ذلػؾ مػف جيػة بويعني ا ت
 المبدع أـ مف جية النامد .

محؿ انبيار ك ير مف الُكتّاب والنقاد الحػدا ييف   ويرجػع وىذه الفكرة 
انبيارىـ إلت كوف ىذا المالػطمح أحػد مفػردات النقػد ال ربػي أو الحضػػارة 

روالف  النامػػد الفرنسػػي ال ربيػػة الوافػػدة   ومػػد عػػزاه عبػػد اهلل ال ػػدامي إلػػت
بػػارت   يقػػوؿ ال ػػدامي : مػػف أجػػؿ النفػػاذ إلػػت بػػاطف الػػنص لسػػبر حركػػة 

وىػو أف نقػـو فيو امترح روالف بارت فكرة الفحػص االسػتبدالي    العبلمات
أ ػر ذلػؾ فػي  بت يير الداؿ بإحبلؿ بداسؿ عنػو مػف سمسػمة اال تيػار   لنػر 
 توجو الجممة مف حيث داللتيا   أو مف حيث إيقاعيا ..

وحركػػة االسػػتبداؿ تمػػس البنيػػة كميػػا   فت ييػػر إحػػد  الكممػػات يػػنجـ 
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 . (ٔ)تعنو ت يير وظاسؼ األ ريا
/ عبد العزيز حمودة يرد األمػر إلػت نالػابو   دلكف نامًدا منالًفا ىو 

فيؤكػػد أف القػػوؿ بػػأف الم ػػة نظػػاـ أو نسػػؽ عبلمػػات تربطيػػا شػػبكة مػػف 
العبلمػػات التتابعيػػة واالسػػتبدالية أمػػر عرفػػو العقػػؿ العربػػي   ومتمػػو بح ًػػا 

 . (ٕ)وجداًل لما يقرب مف  مسة مروف عمت األمؿ
اإلعجػاز سيدىشػو عػدد المواضػع التػي يتطػرؽ عبػػد والقػارئ لػدالسؿ 

 –أيًضػا  –القاىر فييا إلت النظـ   وحيث يكوف الحديث عف الػنظـ يكػوف 
ف كػاف عبػد القػاىر لػـ يسػت دـ  عف العبلمة األفقية والعبلمػة الرأسػية   وا 

مػػات ىػػذه المالػػطمحات الحدي ػػة   فالمالػػطمح المتكػػرر فػػي والػػؼ العبل
والضػػـ أحياًنػػا أ ػػر    أمػػا المحػػور الرأسػػي  األفقيػػة ىػػو الجػػوار أحياًنػػا

)االستبداؿ( فالمالطمح الشاسع بيف الببلغييف العرب ىػو اال تيػار   وىػو 
 . (ٖ)يؤد  المعنت الحديث بالكامؿ

ومد أشار ك ير مف نقادنا القدماء إلت مضية االستبداؿ )اال تيػار(   
وا الػػػمو مػػػنيـ ال طػػػابي الػػػذ  تحػػػدث عػػػف ذلػػػؾ بوضػػػػوح   يقػػػوؿ : " فيت

  أ  : مػف وجػػوه األلفػاظ  (ٗ)با تيار األفضؿ عف األحسف مف وجوىيا "
 الحوامؿ لممعاني .
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يتحػدث عػف العبلمػة  –ىنا  –يقوؿ عبد العزيز حمودة : إف ال طابي 
 األفقية   وىو بذلؾ يقدـ ما يعّرفو المحد وف والحدا يوف باألفؽ االستبدالي ..

لم ويػػة   أو بػػيف األلفػػاظ إنػػو يتحػػدث عػػف اال تيػػار بػػيف المفػػردات ا
الحوامػػػؿ لممعنػػػت   وىػػػذا اال تيػػػار يقػػػـو بػػػالطبع عمػػػت انتقػػػاء المفظػػػة 
المناسػػبة )األفضػػؿ( مػػف بػػيف ألفػػاظ أ ػػر  مشػػابية أو مرادفػػة   أو حتػػت 

 (ٔ)ىو جوىر محور االستبداؿ ؟ –في إيجاز  –م الفة   أليس ىذا 
" و ػبػػع مػػف كتاػر مػػف موضػػػبلؿ العسػػكر  فػػي أك ػػػومػػد نبػػو أبػػو ىػػ

بداؿ بعضيا مف بعض يوجػب التسػاـ  " الالناعتيف إلت أف ت ير األلفاظ وا 
  يقػوؿ : " فػإذا عممػت  (ٕ)الكبلـ   وىو مػف أحسػف نعوتػو وأزيػف الػفاتو

القالػػػػيدة فيػػػػذبيا ونقحيػػػػا بإلقػػػػاء مػػػػا غػػػػث مػػػػف أبياتيػػػػا ورث ورذؿ   
واالمتالار عمت ما حسف وف ـ   بإبداؿ حرؼ منيا به ر أجود منو حتػت 

 . (ٖ)" وأعجازىا   أجزاؤىا وتتضارع ىواديياتستو 
وساؽ أبو ىبلؿ لذلؾ أم مة   منيا : مولو : أنشدنا أبػو أحمػد 

 ماؿ : أنشدنا أبو بكر بف دريد :
 .            زاِسػػػػَرٍة َوُبعػػػػَد َمػػػػزارِ  سػػػػفيػػػػا حُ   .          َطَرَمتػػػَؾ َعػػػزَُّة ِمػػػف َمػػػزاٍر نػػػاِزحٍ 

 مػاؿ : " يا مرب زاسرة وبعد مزار " لكاف أجود . ـ ماؿ أبو بكر : لو 
ووراء ىذا الطباؽ مممػح آ ػر   ىػو    (ٗ)وىو كذلؾ لتضمنو الطباؽ
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أف الاحبتو عمت بعد مزارىا النازح شػديدة القػرب منػو   ال تفػارؽ روحػو 
 وعقمو و يالو .

وير  ابف األ ير أف األلفاظ المفردة في حكـ الآللػ  المبػددة   فإنيػا 
  وأف المفظتيف مػد تػدالف عمػت معنػت واحػد    (ٔ)تنتقت مبؿ النظـتت ير و 

وكبلىما حسف في االسػتعماؿ   وىمػا عمػت وزف واحػد وعػدة واحػدة   إال 
أنو ال يحسف استعماؿ ىذه في كؿ موضع تسػتعمؿ فيػو تمػؾ   بػؿ يفػرؽ 

 . (ٕ)بينيما في مواضع السبؾ
يكػوف مػف  أف لطػؼ المأ ػذ ال ي مػو مػف أف ويؤكد حاـز القرطػاجني

جية تبديؿ أو ت يير   أو امتراف بيف شيسيف   أو نسبة بينيما   أو نقمة 
شارة بو إليو  . (ٖ)مف أحدىما إلت ار ر   أو تمويح بو إلت جية وا 

 وفػػأوؿ مدا ػػػؿ لطػػؼ المأ ػػػذ عنػػده إنمػػػا يكػػوف مػػف جيػػػة تبديػػػؿ أ
الي ة  ـ  أكممة  ـت يػير )استبداؿ وا تيار(   سػواء أكاف ذلؾ لجػممة   أ

 بنية . ـ  أ
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 جدلية العالقة بني احلضىر والغياب عند نقادنا القدماء
 

لػـ ينظػػر نقادنػا القػػدماء إلػت موضػػوع الحضػور أو التجمػػي أو الػػذكر 
بمعػزؿ عػف موضػوع ال يػػاب أو ال فػاء أو الحػذؼ   إنمػػا نظػروا إلػت كػػؿ 

 مف المتقابميف في ضوء عبلمتو بار ر .
قاىر في مولو : إذا ممت : زيد طويؿ وعمػرو وىو ما نبو إليو عبد ال

نمػا تقػوؿ : يطػوؿ ويقالػر إذا لمالير  ـ يالمح مكانػو يطػوؿ ويقالػر   وا 
كاف الحديث عف شيء يزيد وينمو كالشجر   والنبات   والالبي   ونحػو 

مما يتجدد فيػو الطػوؿ أو يحػدث فيػو القالػر   فأمػا وأنػت تتحػدث   ذلؾ 
 –ولو   ولـ يكف  ػـ تزايػد وتجػدد عف ىيسة  ابتة وعف شيء مد استقر ط

 فبل يالمح فيو االسـ ..
ذا  بت الفرؽ بيف الشػيسيف فػي مواضػع ك يػرة   وظيػر األمػر بػأف  وا 

 وجػب أف تقضػي ب بػوت الفػرؽ –تر  أحدىما ال يالػمح فػي موضػع الػاحبو 
 حيث تر  أحدىما مد المح في مكاف ار ر   وتعمػـ أف المعنػت مػع أحػدىما

 . (ٔ)و العبرة في حمؿ ال في عمت الجميكما ىغيره مع ار ر   
ويقوؿ : وىذا نوع آ ر مف أنواع اإلضمار والحذؼ يسػمت اإلضػمار 
عمػػت شػػريطة التفسػػير   كقػػوليـ : أكرمنػػي وأكرمػػت عبػػد اهلل   فػػالمراد : 
أكرمني عبد اهلل وأكرمػت عبػد اهلل   فتػرؾ ذكػره فػي األوؿ اسػت ناء بػذكره 

 ه موؿ البحتر  :في ال اني   ومف لطيؼ ذلؾ ونادر 
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 د َسماَحَة حػاِتـٍ َلـ ُتفس َلو ِشستَ 
    . 

     َكَرمػػػػًا َوَلػػػػـ َتيػػػػِدـ َمػػػػهِ َر  اِلػػػػدِ  
      . 

 : لو شست أال تفسد سماحة حاتـ لػـ تفسػدىا   –ال محالة  –األالؿ 
 ـ حذؼ ذلؾ مف األوؿ است ناء بداللتو فػي ال ػاني عميػو    ػـ ىػو عمػت 

ال رابة   وىو عمت ما ذكػرت مػف أف الواجػب ما تراه وتعممو مف الحسف و 
في حكـ الببلغة أال ينطؽ بالمحذوؼ وال يظير إلت المفظ   فمػيس ي فػت 
أنػػؾ لػػو رجعػػت فيػػو إلػػت مػػا ىػػو أالػػمو   فقمػػت : لػػو شػػست أف ال تفسػػد 
لػػت شػػيء يمجػػو  سػػماحة حػػاتـ لػػـ تفسػػدىا   الػػرت إلػػت كػػبلـ غػػث   وا 

عد اإلبياـ وبعػد التحريػؾ لػو السمع وتعافو النفس   وذلؾ أف في البياف ب
لطًفا ونببًل ال يكوف إذا لـ يتقدـ ما يحرؾ   وأنت إذا ممػت : " لػو شػست " 
عمـ السامع أنؾ مد عمقت ىذه المشيسة فػي المعنػت بشػيء   فيػو يضػع 
في نفسػػو أف ىنػا شػيًسا تقتضػي مشػيسة لػو أف يكػوف أو ال يكػوف   فػإذا 

 . (ٔ)الشيء ممت : " لـ تفسد سماحة حاتـ " عرؼ ذلؾ
 وعميو موؿ طرفة بف العبد :
ف ِشسُت َأرَمَمت ف ِشسُت َلـ ُترِمؿ َواِ   (  ٕ)َم اَفَة َممو ٍّ ِمَف الَقد  ُمحاَلدِ    َواِ 

ف شػػػست أف ال ترمػػػؿ لػػػـ ترمػػػؿ  ء أذىبػػػت المػػػا -فإنػػػؾ لػػػو ممػػػت : وا 
 . (ٖ)ولفظ رثوالرونؽ   و رجت إلت كبلـ غث 
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ا مػػف مبلحظػػاتيـ النقديػػة عمػػت ومػػد بنػػت بعػػض نقادنػػا القػػدماء ك يػػرً 
العبلمػػة بػػيف الحاضػػر وال اسػػب   بػػيف مػػا ذكػػر ومػػا كػػاف ينب ػػي أف يكػػوف 

 حاضًرا متجمًيا في النص .
 ومف ىذه المبلحظات النقدية :

موؿ المرزباني في موشحو : أ برني محمد بػف يحيػت مػاؿ : حػد نا  – ٔ
الػمعي محمد بف يزيد النحو  ماؿ : حد نا المازني مػاؿ : سػمعت األ

 يقوؿ : كاف امرؤ القيس ينوح عمت أبيو حيث يقوؿ :
 ( ٔم رج زنديو مف ستره)       ؿٍ عُربَّ راـٍ مف بني  

اؿ : أما عمـ أف الالاسد أشد  تبًل مف أف ُيظير شػيًسا منػو ػ ـ م
 . (ٕ)   ـ ماؿ : فػ " كفيو " إف كاف البد أالمح

لمعنػت والسػياؽ ب اػظ األدؽ الذ  يناسػػالنظر إلت ا تيار المفبف
وفػػػؽ تعبيػػػر بعػػػض النقػػػاد  –  أو فػػػي إطػػػار الفحػػػص االسػػػتبدالي 

ظيػر مػف ير  األالػمعي أف الالػاسد المػاىر ينب ػي أاّل يَ  –المحد يف 
جسمو شيء أالبًل   لسبل ينفر الاليد منو   فإف اضػطر إلػت إظيػار 

اوز الكفيف إلت الزنػديف ػشيء لمتمكف مف الرمي   فبل ينب ي أف يتج
.. 

 لؾ ا تياًرا واعًيا مف سمسمة البداسؿ الم وية بعد ا تبارىا ؟أليس ذ
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 ما نقمو المرزباني وغيره مف نقد الناب ة لقوؿ حساف بف  ابت : – ٕ
   ؽٍ نا َبنػػي الَعنقػػاِء َوابنػػي ُمَحػػر  َوَلػػد

          .  
 ا ِابَنمانَفَأكِرـ ِبنا  ااًل َوَأكِرـ بِ  

 

ػَجَفنػاُت الُ ػرُّ َيمَمعػَف بِ َلنا ال  حتالضُّ
            .  

  َوَأسياُفنا َيقُطرَف ِمف َنجَدٍة َدما 
 حيث ماؿ لو الناب ة : أنت شاعر   ولكنػؾ أمممػت جفانػؾ وأسػيافؾ  
وف رت بمف ولدت ولـ تف ر بمف ولػدؾ   وفػي روايػة أنػو مػاؿ لػو : 

 . (ٔ)ما النعت شيًسا   مممت أمركـ فقمت : جفنات وأسياؼ
عمت نقد الناب ة لبيتػي حسػاف بقولػو : ويعمؽ أبو بكر الالولي 

انظر إلت ىذا النقػد الجميؿ الذ  يػدؿ عمػت نقػاء كػبلـ الناب ػة   مػاؿ 
لو : أمممت أسيافؾ   ألنو ماؿ : " وأسيافنا "   وأسػياؼ جمػع ألدنػت 

 . (ٕ)العدد   والك ير سيوؼ   والجفنات ألدنت العدد والك ير جفاف
ت انػػممتػػي : أسػػياؼ وجفوال شػػؾ أف النقػػد الػػذ  يتوجػػو إلػػت ك

لت سػيوؼ وجفػاف كمفػردتيف كػاف  كمفردتيف كاف ينب ي غيابيما   وا 
إنمػػا ىػػو بػػالنظر إلػػت سػػياؽ الػػنص   فتػػرؾ مػػا  –ينب ػػي حضػػورىما 

كاف ينب ي أف يترؾ   وحضور مػا كػاف ينب ػي أف يػذكر مػف سمسػمة 
البػػداسؿ الم ويػػة   إنمػػا ىػػو فػػي إطػػار مػػا يتطمبػػو السػػياؽ   ويػػتـ بػػو 

   وتتحقؽ بو الببلغة . المعنت
 تعميؽ ابف طباطبا عمت موؿ الشماخ : – ٖ
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    رجًا َفػػػوَؽ َأعػػػَوَج ُم تػػػاؿِ ِلجامػػػًا وسػػػ   .             سػػاجػػِؿ َوالنَّ سػػاَميِف َوالر  مَوَأعػػَددُت ل  
              . 
نما يمجـ الشدماف ال الساماف  . (ٔ)يقوؿ : وا 

  المرىػؼ مػا يسػميو فقد راعت ابف طباطبا بذومو وحسػو النقػد
بعػػض النقػػاد المحػػد يف : سػػياًما تتابعًيػػا   أو عبلمػػة أفقيػػة   تػػرتبط 

الكممة بما مبميا وما بعدىا   ويتحدد دورىػا ومعناىػا فػي ضػوء  افيي
عبلمتيا بالبنت الم وية أو النالية األ ر    فالذ  يستدعي حضػور 

  إنمػا  ىو السياؽ   فالمجاـ ال يناسػب السػاميفأ ر  مفردة وغياب 
يناسػػب الشػػدميف   فكػػاف عمػػت الشػػاعر إمػػا أف يعبػػر بالشػػدميف بػػداًل 

أو مػػف  –مػػف السػػاميف   أو أف يت يػػر مػػف سمسػػمة البػػداسؿ الم ويػػة 
مفػردة غيػر  –كما يسميو بعػض النقػاد المحػد يف   السجؿ السيامي 

تتناسػػب وتتوافػػؽ مػػع مػػا سػػامو الشػػاعر فػػي الشػػطر  "لجاًمػػا" كممػػة 
 األوؿ مف البيت .

موؿ مدامة بف جعفر : سألت أحمد بف يحيػت عػف المعاظمػة فقػاؿ :  – ٗ
ىػػي مدا مػػة الشػػيء فػػي الشػػيء   ومحػػاؿ أف ننكػػر مدا مػػة بعػػض 
نما النكير فػي  الكبلـ فيما يشبيو مف وجو أو ما كاف مف جنسو   وا 

   (ٕ)أف يػػد ؿ بعضػػو فيمػػا لػػيس مػػف جنسػػو ومػػا ىػػو غيػػر السػػؽ بػػو
 ومف ذلؾ موؿ الشاعر :

                                      
ط/  –عيــ  افعزلــز ناصــن افمـــاني    تح يــ  افــ كتون/ 160عنــان افشــعنالين اباابــا   (1)

 م1985ىـ/1405سني  –نشن مكتبي افطانج   –مابعي افم ن  باف اىنة 
نشـن  –  تح ي  افـ كتون/   عيـ  افمـنعم طفـاج   174ن   افشعن ف  امي ين جعفن   (2)

 . م1980ىـ/1400سني  –مكتبي افكلنات ا زىنلي 
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  وحػػافرَعمػػت الَبكػػِر َيمريػػِو ِبسػػاٍؽ    .             رأيتػػولػػداُف َحتّػػت َمػػَد الوِ َفمػػا رَ 
               . 

 . (ٔ)فسمت رجؿ اإلنساف حافًرا
 ومنو موؿ أوس بف حجر التميمي ير ي فضالة بف كمدة األسد  :

     (ٕ)ِفتياُف ُطػػػػرًّا َوطػػػػاِمٌع َطِمعػػػػاػػػػػ  لػ رُب َوالُمداَمُة َواِلَيبِكَؾ الشَّ 
             . 

  (ٖ)ُتالػػِمُت ِبالمػػاِء َتوَلبػػًا َجػػِدعا      َوذاُت ِىدـٍ عاٍر َنواِشُرىا
                . 

 . (ٗ)تولبا   وىو ولد الحمارفسمت الالبي 
راجػع إلػت حضػور " تولبا"وكممة  "حافر"فاستيجاف مدامة لكممة 

الػػنص    ا مػػع بنيػػة  لتنافرىػػ امنيمػػا فػػي سػػياؽ لػػـ يكػػف يتطمبيػػكػػؿ 
إنمػػا كػػاف يتطمػػب غيرىػػا ممػػا يػػتـ بػػو المعنػػت   ويػػتبلحـ مػػع البنػػت 

 . ويشاكميا األ ر 
 

                                      
 . 175افمص ن افساي    (1)

نب )بفتح  (2)  . افشين( ر جماعي افشانبينافشَّ

افيــ م ر اف ــوب افطلــ  افبــافى افمنأــي   افنواشــنر جمــي ناشــنة   وىــى ا ون ة افتــى تكــون  (3)
كنانــي عــن افيــزال افــذى  –ىنــا  –تحــت افجلــ  بــى بــاان افــذنا:   وأوفــو ر عــان نواشــنىا 

 0مصاييا

 . 175ن   افشعن ف  امي ين جعفن   (4)
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 جدلية احلضىر والغياب عند النقاد احملدثني واملعاصرين
 

 د/ صالح فضم ًسؤيتو نيزه انقضيح : –أ 

/ البلح فضؿ وضػع تالػور لعبلمػات الحضػور وال يػاب دحاوؿ 
مػف العبلمػات التػي يمكػف مبلحظتيػػا يقػـو عمػت التمييػز بػيف نػػوعيف 

 في العمؿ األدبي   وىما :
 : النوع األوؿ : عبلمات الحضور

وىي عبلمات تقـو بيف العناالر الحاضرة   وتبنت عمػت أسػاس 
التسمسػػػػػؿ والتوافػػػػػؽ   أو التػػػػػرابط   أو التتػػػػػابع بػػػػػيف الكممػػػػػات أو 
  اإلشارات عمت مستو  المقاؿ الفعمػي   أ   ػط الكممػات المتتاليػة 

 . (ٔ)العبلمات السيامية   أو عبلمات المجاورة: ويطمؽ عمييا 
 : النوع ال اني : عبلمات ال ياب

وىي عبلمػات تقػـو بػيف العناالػر الحاضػرة والعناالػر ال اسبػة   
أ  : عبلمة كؿ عنالر في النص أو السياؽ بمػا ي يػره مػف عناالػر 

اطيػػة لػػو م الفػػة لػػو تػػـ ا تيػػاره دونيػػا   ولكنيػػا تم ػػؿ ال ػػروة االحتي

                                      
.. وانظــن ر كتابـو    204   203/ صضح ب     ا  ي     نظنلي افينالني ب  افن   (1)

نشـن مؤسسـي مطتـان  –ط/ افمنكـز اإلسـضم  فلاباعـي  – 37إنتاج اف الفـي ا  ينـي    
 . م1987سني  –فلتوزلي وافنشن باف اىنة 
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التػػي كػػاف مػػف الممكػػف أف تحػػؿ محمػػو   ويطمػػؽ عمييػػا : عبلمػػات 
 . (ٕ)  أو العبلمات اإليحاسية (ٔ)الم الفة   أو االستبداؿ

 ول ص د/ فضؿ تالوره ليذه القضية في عدة نقاط   أىميا :
أف عبلمػػػات الحضػػػور ىػػػي عبلمػػػات تالػػػور وتكػػػويف   حيػػػث  – ٔ

بينيػػا مجموعػػات تتػػوالت األحػػداث   وتشػػكؿ الش الػػيات فيمػػا 
  وتتػهلؼ الكممػات دا ػؿ عبلمػة  –ال رمػوًزا  –متقابمة متدرجػة 
  وبا تالار : فػإف الكممػات  –ال باإليحاء  –داللية بقوة البنية 

واألحداث والش اليات ال تعني غيرىا   وال ترمػز إليػو   ولكنيػا 
تتجػػاور معػػو وتتركػػب بػػو .. أمػػا عبلمػػات ال يػػاب فيػػي عبلمػػات 

ذا الػػػداؿ يػػػدؿ عمػػػت ذلػػػؾ المػػػدلوؿ   وىػػػذه معنػػػت ورمػػػز   فيػػػ
الحقيقػػة تقتضػػي أ ػػر    وىػػي أف الحاد ػػة ترمػػز لفكػػرة   وتمػػؾ 
الفكرة توضح نفسية الش اليات   أو تسيـ في تفسير حدث   

 . (ٖ)ونحو ذلؾ مما تفيده العبلمات اإليحاسية
 –ًرا بالجانػب النحػو  ػأف عبلمات الحضور تتالؿ اتالااًل مباشػ – ٕ

وتقػػػـو عمػػػت أساسػػػو   أمػػػا  –امؿ ليػػػذه الكممػػػة بػػػالمعنت الشػػػ
عبلمات ال ياب فتقـو عمت مراعاة البعد الداللي   وما ي يره مف 

                                      
.. وانظــن ر إنتــاج اف الفــي  203/ صــضح ب ــ    نظنلــي افينالنــي بــ  افن ــ  ا  يــ     (1)

 . 37ؤفهللا نفسو  ا  يني فلم
 . 100/ صضح ب     انظن ر نظنلي افينالني ب  افن   ا  ي     (2)

 . 205  افمنجي افساي  (3)
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 . (ٔ)رمز أو إيحاء
أف ىناؾ عناالػر غاسبػة مػف الػنص   ولكنيػا شػديدة الحضػور  – ٖ

لدرجػة أنػػو يمكػف اعتبارىػػا عناالػر حاضػػرة   وعمػت العكػػس مػػد 
لحمػػة الػػنص وبناسػػو  نجػػد بعػػض العناالػػر الحاضػػرة بعيػػدة عػػف

لدرجة يمكف معيا اعتبار عبلمتيا مف النوع ال ػاني   أ  : مػف 
 . (ٕ)العناالر ال اسبة

أنػػو ال يمكػػف تحميػػؿ الػػنص األدبػػي إلػػت وحػػدات متتابعػػة دوف  – ٗ
اعتبار مجموعات الرموز التي تكونو   فيػو رسػالة تنقػؿ داللػة 

يفػرض  سيامية لكنيا فػي الومػت نفسػو ذات ميمػة بناسيػة   ممػا
ضػػرورة ميػػاـ عبلمػػة جدليػػة بػػيف محػػور  المجػػاورة والم الفػػة 
)الحضػػور وال يػػاب(   أ  أنػػو البػػد مػػف توضػػيح القػػيـ لتحويػػؿ 

 . (ٖ)الداللة وعقد الالمة بينيا وبيف المستو  النحو 
ونبلحػػظ أف د/ الػػبلح فضػػؿ امتفػػت أ ػػر عبػػد القػػاىر 

 وأفاد منو في أمريف :
ؿ بالجانػػب النحػػو  بػػالمعنت مولػػو : إف عبلمػػات الحضػػور تتالػػ –أ 

 الشامؿ ليذه الكممة .

                                      
 . 205 / صضح ب    نظنلي افينالني ب  افن   ا  ي     (1)

 . 204افمنجي افساي    (2)

 . 203  افمنجي افساي  (3)
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المعنت الشػػػػامؿ لمجانػػػػب النحػػػػو    ومراعػػػػاة أالػػػػػولو فػػػػ
وأحكامو ومواعده  إنما ىو لػب ومحػور مضػية الػنظـ عنػد عبػد 

 . (ٔ)القاىر
مولػػو : إف ىنػػاؾ عناالػػر غاسبػػة مػػف الػػنص   لكنيػػا شػػديدة  –ب 

  ٓأنو يمكف اعتبارىا عناالر حاضرة الحضور إلت درجة
وىػػذا عػػيف مػػا مػػرره عبػػد القػػاىر مػػف أنػػؾ مػػد تجػػد تػػرؾ الػػذكر       

أفالح مف الذكر   والالمت عف اإلفادة أزيد لئلفادة   وتجػدؾ 
أنطػػؽ مػػا تكػػوف إذا لػػـ تنطػػؽ   وأتػػـ مػػا تكػػوف بياًنػػا إذا لػػـ 

  وأف ىنػاؾ مػف المحػذوؼ مػا لػو أظيرتػو لالػرت إلػػت  (ٕ)تػبف
لت شيء يمجو السمع وتعافو   . (ٖ)النفسكبلـ غث   وا 

/ الػػبلح فضػػؿ مػػف أبػػرز الُكتّػػاب المعاالػػريف دومػػع ذلػػؾ يعػػد 
الذيف حاولوا وضع تالور نقػد  وأسػاس تنظيػر  لعبلمػات الحضػور 

 وال ياب في النص األدبي .
 
 
 
 

 د/ يحًذ عثذ انًطهة ًجذنيح انحضٌس ًانغياب : –ب 

                                      
 . 459    368    324    117انظن ر  الل  اإلعجاز   فإلمام عي  اف اىن   (1)

 . 162 الل  اإلعجاز   فإلمام عي  اف اىن   (2)

 . 175افمص ن افساي    (3)
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يعػػد د/ محمػػد عبػػد المطمػػب مػػف أبػػرز النقػػاد المحػػد يف الػػذيف 
وح إلػػت مضػػية الحضػػور وال يػػاب فػػي النقػػد األدبػػي   أشػػاروا بوضػػ

وىو أحد النقاد الذيف أنالفوا نقادنا القدماء ولـ يب سوا حقيػـ فػي 
تناوليـ ليذه القضية   فقد أكد الرجػؿ أنيػـ كػانوا عمػت وعػي كبيػر 
بعبلمات الحضور وال ياب   وأنيـ أفادوا مف فيميـ ليػذه العبلمػات 

دبيػػة   واسػػت بلص مػػا فييػػا مػػف فػػي تحميػػؿ ك يػػر مػػف النمػػاذج األ
 . (ٔ)ألواف الجماؿ واإلبداع

كانت وسيمتيـ إلبراز دور ىذه  ؼوير  أف مباحث الذكر والحذ
العبلمػات فػي العمػؿ األدبػي   فقػد كػاف مػنطمقيـ أف النظػاـ الم ػو  
في األالػؿ يقتضػي وجػود أطػراؼ يجمعيػا إسػناد ظػاىر أو مقػدر   

اعتمػاًدا عمػت داللػة القػراسف لكف التطبيػؽ الم ػو  مػد يسػقط أحػدىا 
المقاليػػة أو الحاليػػة   ومػػد يحػػرص ىػػذا التطبيػػؽ عمػػت إبرازىػػا لتػػدؿ 

 . (ٕ)في موضعيا داللة ال تتحقؽ ب يابيا
وفي تناولو ليذه القضية امتفت عبػد المطمػب أ ػر عبػد القػاىر 
 فػػػي ك يػػػر مػػػف الموامػػػؼ   ونقػػػؿ ك يػػػًرا مػػػف نالوالػػػو وشػػػواىده

 . (ٖ)وتعميقاتو الفنية والنقدية
وعمت نحو ما كاف مف البلح فضػؿ تػابع عبػد المطمػب اإلمػاـ 

                                      
نشــن  – 181ج فنــي اإلبــنا  وافتنكيــب بــ  افن ــ  افعنبــ  اف ــ نم   /   عيــ  افمالــب   (1)

 . )سلسلي م ينات( –م 1995سني  –شنكي مي  افيول فلاباعي وافنشن باف اىنة 
 . 182ي افساي   افمنج (2)
ومـــا بعـــ ىا   وانظـــن  = =    313افبضلـــي وا ســـلوبني   /   عيـــ  افمالـــب  ر  ناجـــي (3)

 . 185-183    160ج فني اإلبنا  وافتنكيب   فلمؤفهللا نفسو  
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ذه القضػية ػف لتناوؿ ىػىر في التأكيد عمت مرتكزيف أساسيعبد القا
   ىما :

أف النحو بمعناه الواسع يم ؿ أىـ مػؤ ر فػي  مػؽ اإلطػار الػداللي  – ٔ
 . (ٔ)في مستواه ال ارجي الشكمي   وفي مستواه النفسي العميؽ

طمػػػب : ويكػػػاد يكػػػوف النحػػػو بمسػػػتوياتو يقػػػوؿ عبػػػد الم
الم تمفػػة ىػػو العنالػػر الفعػػاؿ فػػي التراكيػػب   ومػػد أفػػاد بعػػض 
الدارسيف وعمت رأسيـ عبد القاىر الجرجاني فػي الكشػؼ عػف 

 .نظاـ ىذه التراكيب .
فالمفظػػػة ال يكػػػوف ليػػػا مزيػػػة وفضػػػيمة إال بوضػػػعيا فػػػي 

داعو تركيب   أ  بأف يكوف ليا دور فعػاؿ في  مؽ النظـ وابت
نمػا تعميقيػا    وليست المسألة مجرد ضـ كممػة إلػت أ ػر    وا 

اعد عمت اكتماؿ البناء الم و    ألف التعميؽ ػبيا ىو الذ  يس
ىػػػو الػػػذ  يتػػػيح لمالػػػياغة أف تتشػػػكؿ فػػػي مسػػػتويات دالليػػػة 

 . (ٕ)م تمفة   فتأتي اإلفادة المطيفة
أف تػػرؾ الػػذكر فػػي الموضػػع الػػذ  ينب ػػي أف يتػػرؾ فيػػو يكػػوف  – ٕ

 أفالح مف الذكر .
يقوؿ عبد المطمب : ومد يكوف لمتركيػب أ ػره الػداللي مػف 
 بلؿ حضػور بعػض عناالػره أو غيابيػا   بػؿ إف ىػذا ال يػاب 

                                      
 . 134ج فني اإلبنا  وافتنكيب ب  افن   افعنب  اف  نم    /   عي  افمالب   (1)

 . 315افمنجي افساي    (2)
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  فاألسػاس العػاـ  (ٔ)مد يكوف أك ر إفراًزا لمداللػة مػف الحضػور
لمفيـو الحذؼ ينطمؽ مف الحاجة الفنية لممبدع فػي اسػت داـ 

 . (ٕ)يكوف العدوؿ عنو إفساًدا لوىذا النسؽ مف األداء   بحيث 
 وي ني عبد المطمب عمت نظرة عبػد القػاىر الشػمولية لمسػياؽ  
وأف مرجعيػػة الػػذكر أو الحػػذؼ عنػػده ىػػي مػػد  تطمػػب السػػياؽ أل ٍّ 

 –ؿ أو مفعػوؿ ػوؿ : إف ارتباط الفعؿ بما يميػو مػف فاعػػمنيما   يق
فييػا ز ميُّػيم ؿ عبلمػة أساسػية ال تَ  –مف  بلؿ منظور عبد القاىر 

 بينيمػػػا    بلًفػػػا لنظػػػرة النحػػػاة مػػػف أف الفاعػػػؿ يعتبػػػر عمػػػدة والمفعػػػوؿ
فضمة يمكف االست ناء عنيا   أمػا عنػده فحػاؿ الفعػؿ مػع المفعػوؿ 
يتعػػد  إليػػو حالػػو مػػع الفاعػػؿ   فػػإذا ممػػت : ضػػرب زيػػد   فأسػػندت 

ا كػاف غرضػؾ مػف ذلػؾ أف ت بػت الضػرب فعػبًل الفعؿ إلت الفاعؿ لمّ 
 ..يد وموع الضرب في نفسو وعمت اإلطبلؽ لو   ال أف تف

كػذلؾ إذا عػػديت الفعػػؿ إلػػت المفعػػوؿ فقمػػت : ضػػرب زيػػد عمػػًرا 
كػػػاف غرضػػػؾ أف تفيػػػد التبػػػاس الضػػػرب الوامػػػع مػػػف األوؿ بال ػػػاني 

فقػػد اجتمػػع الفاعػػؿ والمفعػػوؿ فػػي أف عمػػؿ الفعػػؿ   ووموعػػو عميػػو 
   (ٖ)فييما مف أجؿ الداللة عمت تمبس المعنت الػذ  اشػتؽ منػو بيمػا

فعمؿ الرفع في الفاعؿ ليعمـ التبػاس الضػرب بػو مػف جيػة وموعػو منػو   
                                      

 . 160افمنجي افساي    (1)
 . 313افبضلي وا سلوبني    /   عي  افمالب   (2)

.. وانظـن ر  اللـ  اإلعجـاز   فإلمـام  317افبضلي وا سـلوبني   /   عيـ  افمالـب   (3)
 . 168عي  اف اىن  
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 . (ٔ)التباسو بو مف جية وموعو عميو ؿ ليعمـوالنالب في المفعو
 –عمت نحػو مػف األنحػاء  –والمبلحظ أف سيامات الحذؼ تم ؿ 

 أ ر النحو في  مؽ العبلمات دا ؿ التركيب   وىذه العبلمػات ال تتعامػؿ
ركيػب عمػت أسػاس مػف أىميػة بعضػيا وعػدـ أىميػة مع عناالر الت

نما السياؽ ىو الذ  يعطي لكػؿ عنالػر أىميتػو    بعضيا ار ر   وا 
 . (ٕ)بحيث يكوف إسقاطو مبرًزا ليذه األىمية أك ر مف ذكره

وكمػػا أف الحػػػذؼ أو ال يػػاب يحسػػف إذا أالػػيب بػػو موضػػعو   
 –أيًضػا  –فالذكر أو الحضػور يكػوف كػذلؾ إذا أالػيب بػو موضػعو 

 كقوؿ الشاعر :
 .         عبر أوسػالالػ عميؾ ولكف ساحة   .          مػًا لبكيتػوفمو شست َأف َأبكي د

فإظيار مفعوؿ المشيسة ىنا أحسف مف إضػماره   وسػبب ذلػؾ 
أف مف العجيب أو ال ريػب أف يشػاء اإلنسػاف أف يبكػي دًمػا   فممػا 
ع كػػاف كػػػذلؾ كػػػاف األولػػػت أف يالػػػرح بػػو ليقػػػرره فػػػي نفػػػس السػػػام

 . (ٖ)ويؤنسو بو
يقوؿ عبد المطمب : فالسياؽ عند عبد القاىر ال يعتبر الكممػة 
نما العكس ىو الالحيح   فالسياؽ ىو نقطة البدء  نقطة البدء   وا 

ث ال يمكف وجود كياف لمتعبير إال مف  بللػو   وحينسػذ يكػوف ي  بح
                                      

 . 168 الل  اإلعجاز  فإلمام عي  اف اىن   (1)
 . 184عنب  اف  نم   /   عي  افمالب  ج فني اإلبنا  وافتنكيب ب  افن   اف (2)

.. وانظـن ر  اللـ  اإلعجـاز   فإلمـام  319افبضلي وا سـلوبني   /   عيـ  افمالـب   (3)
 . 174عي  اف اىن  
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مػف الواجػب رالػػد السػياؽ أواًل    ػػـ البحػث عػػف األلفػاظ وعبلماتيػػا 
 . (ٔ) انًيافيو 

ذا كػػاف السػػياؽ ىػػو الػػذ  يعطػػي المػػدلوالت فإنػػو مػػف جانػػب  وا 
آ ر ىو الذ  يعطػي الشػكؿ التركيبػي لمعبػارة   بحيػث يكػوف ىنػاؾ 

 تفاعؿ أكيد بينيما ..
امات التػي تحػػيط بعمميػػة رالػػد السػػي –بدمػة  –وكممػا أتػػيح لنػػا 

 الكبلـ .اإلبداع استطعنا تفيـ الك ير مف العبلمات التركيبية بيف أجزاء 
وعبلمػػػػة واحػػػػدة كعبلمػػػػة الحػػػػذؼ يجػػػػب أف تفيػػػػـ فػػػػي ضػػػػوء 
مجموعػػة مػػف العبلمػػات األ ػػر    وب االػػة العبلمػػة المقابمػػة وىػػي 
الذكر   وليس مف المحتـ أف تكػوف سػيامات الػذكر عكػس سػيامات 
الحذؼ   بؿ إنيما مد يتوارداف فػي سػياؽ واحػد مػاداـ ىػذا السػياؽ 

 . (ٕ)في حاجة إلت أ ٍّ منيما
 

                                      
 . 321افبضلي وا سلوبني  /   عي  افمالب   (1)

 . 322   321افمنجي افساي    (2)
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 عثذ انعضيض حًٌدج ًثنائيح انحضٌس ًانغياب : د/

نقػػاد المحػػد يف المنالػػفيف / عبػػد العزيػػز حمػػودة مػػف أبػػرز الديعػػد 
المتحمسيف لو   الداعيف إلت إعػادة مراءتػو مػراءة عالػرية تسػيـ لمتراث 

في التأسيس لنظرية عربية في النقػد األدبػي   وذلػؾ مػع اسػتيعاب وفيػـ 
فالرجػؿ  يرد عمييا  كف أف يؤ ذ منيا أو وما يمناضج لمعطيات الحدا ة 

لـ ينسمخ مف ماضيو   ولـ ينعزؿ عف وامعو   بؿ حػاوؿ أف يقػؼ مومًفػا 
 متوازًنا في نالفة ووعي واعتداؿ .

ومػػد تحػػدث عبػػد العزيػػز حمػػودة عػػف  ناسيػػة الحضػػور وال يػػاب فػػي 
 (ٔ)ورة مباشػرة حيًنػاػ)المرايا المحدبة(   و)المرايػا المقعػرة(   بالػ : كتابيو

 . (ٕ)  والورة ضمنية أو غير مباشرة أحياًنا أ ر 
في معرض حدي و عف التفكيؾ تحػدث حمػودة عػف  ناسيػة الحضػور ف

وال ياب عند التفكيكييف   يقوؿ : إف األمر عند دريػدا والتفكيكيػيف عامػة 
 (ٖ)يؤد  إلت رفض ميتافيزيقا الحضور ؼمو ال يتومؼ عند مجرد تحديد م

                                      
  383-378ي إفى افتفكنك    / عي  افعزلز حمو ة  افمنانا افمح بي من افينيونانظن ر  (1)

ىـ/مينل  1418إص ان ذ  افحجي سني  – 232ع   نأم  –نشن سلسلي عافم افمعنبي  –
 . م1998

وما بع ىا   وافمنانا افم عـنة ر نحـو نظنلـي ن  نـي عنبنـي  257افمنانا افمح بي  انظن ر  (2)
 . وما بع ىا 247  فلمؤفهللا نفسو  

افح ون ر مصالح تفكنك  نحتو  نل ا   ونعن  اف ول يوجو  سـلاي مو منكـز  ميتابيزل ا (3)
طـانج افــن  مو طــانج افلءــي نكفـ  ول يــت صــحي افمعنــى  ون من نكـون ىــو أــابض  فلاعــن 

 =                                                 0 بنو مو افبحث ب  ح ن تو
ا  فميتابيزل ا افح ون   فنب يم م  سلاي تـأت  = ون هللا  نل ا وافتفكنكيون موأف ا معان  

علــــى افــــن  مــــن طانجــــو .. ناجــــي ر افمنانــــا افمح بــــي   فلــــ كتون/ عيــــ  افعزلــــز حمــــو ة 
 378   379    382 
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الحضػػػور/ال ياب   حيػػػث ال يمكػػػف اعتبػػػار أ    ويؤسػػػس لقيػػػاـ  ناسيػػػة 
عنالر في النسؽ الم ػو  أو الػنص األدبػي حاضػًرا فقػط أو غاسًبػا فقػط   

عناالػػر األ ػػر  مػػع ال –فػػي ا تبلفػػو  –فكػػؿ عنالػػر يتشػػكؿ فػػي عبلمتػػو 
 دا ؿ النسؽ فقط .. 

مد طور التفكيكيوف مفيػـو  ناسيػة الحضػور وال يػاب إلػت عػدد مػف و 
 . (ٔ)جيات التفسير   تفسير النص األدبي بالطبعالتنويعات أو استراتي

ومف ىذه التنويعػات البحػث فػي عبلمػة العناالػر والوحػدات الالػ ر  
بعضيا ببعض في ضوء ىذه ال ناسيػة   فعمػت حػد تعبيػر دريػدا : إف أفػؽ 
ال يػاب ىػو أفػؽ  مفػي لمحضػور   فعمػت الػرغـ مػف أف طرفػي ال ناسيػػة ال 

عي   فػػإف حضػػور أحػػدىما أمػػاـ يكػػوف ليمػػا حضػػور متػػزامف دا ػػؿ الػػو 
 . (ٕ)الوعي يؤد  إلت استدعاء ار ر ال اسب

عػف  –ويقوؿ كالمر : إف المعنت الحاضر في المحظة الحالية يحدده 
غيػاب المعػاني األ ػر  فػي زمػف آ ػر    –طريػؽ اال تبلفػات والمقػاببلت 

وكأف الوحدة الم وية أو العبلمة مرآة ذات وجييف : وجو منيػا مػرآة فقػط 
  أمػػا الوجػػو ار ػػر فيػػو شػػفاؼ ينقػػؿ إلينػػا  –مػػرآة تعكػػس الحضػػور  –

ف ذلػػؾ ال يػػاب الحاضػػر أو حضػػور ال يػػاب  ممالػػؾ أ ػػر  مػػف ال يػػاب   وا 
 . (ٖ)يفسر ما يسمت بتعدد األالوات في النص

                                      
 . 382افمنانا افمح بي   / عي  افعزلز حمو ة   (1)

 . 383افمنجي افساي    (2)

 . 383افمنجي افساي    (3)
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ويعرض عبد العزيز حمودة لجدلية الحضور وال ياب في  نايا حدي و 
 . رأسي )االستبدالي(عف المحور األفقي )التتابعي( والمحور ال

فالمحور األفقي يعني ذلؾ ال ط األفقػي الػذ  تتػوالت أو تتػابع فومػو 
مفردات الجممة أو وحداتيا الال ر    وتتحدد داللة الكممة أو البنيػة فػي 
إطار ىذا المحور مف  ػبلؿ العبلمػة أو العبلمػات بينيػا وبػيف الكممػات أو 

 البنت األ ر  التي تسبقيا والتي تمييا ..
ما المحور الرأسي فيعنػي ذلػؾ ال ػط الرأسػي )المت يػؿ( الػذ  يضػـ أ

مترادفػػة أو متنامضػػة مػػع الكممػػة أو البنيػػة الموجػػودة  - مفػػردات محتممػػة
محػػػؿ ىػػػذه الكممػػػة أو البنيػػػة كػػػاف مػػػف الممكػػػف أف تحػػػؿ  - فػػػي الػػػنص

 .المست دمة بالفعؿ 
الي عمت أف العبلمة بيف الكممة في الوحدة الم ويػة والجػدوؿ االسػتبد

ديد معناىػا دا ػؿ الوحػدة الم ويػة ػالذ  ي يره حضور الكممة يسيـ في تحػ
 أو الجممة ..

ومد يحتو  الجػدوؿ االسػتبدالي كممػات أ ػر  بديمػة كػالمفردات   أو 
فػػالمتمقي كممػػات نقيضػػة مقابمػػة يحػػدد غيابيػػا حضػػور الكممػػة ومعناىػػا 

التػي تحػدد  "سػا ف"يسعفو م زونو الم و  بكممة  "بارد"عندما يقرأ كممة 
معنت الكممة الحاضر   فالنص الم و  يتضػمف مجموعػة مػف المتقػاببلت 
ال ناسية   بحيث تم ؿ كؿ كممة فػي  ناسيػة حضػوًرا يسػتدعي كممػة غاسبػة 

 . (ٔ)لتحديد الداللة الحاضرة
                                      

 . 261-258/   عي  افعزلز حمو ة  افمنانا افمح بي انظن ر  (1)
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وي تتـ حمودة كبلمو عف ىػذيف المحػوريف فػي المرايػا المحدبػة بمػا 
ياكبسػػوف وأتباعػػو عػػف تقػػاطع نقمػػو عػػف شػػكر  عيػػاد مػػف أف مػػا مالػػو 

المحػػوريف األفقػػي والرأسػػي لػػيس فيػػو جديػػد سػػو  الالػػياغة الميمودراميػػة 
الم يرة   فالمبدأ البنيو  الماركسي القاسؿ بػأف العبلمػة فػي الػنص األدبػي 

يػزد عمػت أف كػرر لػـ  –عبلمة تشابو وتضاد بجانب كونيا عبلمة تجػاور 
 . (ٔ)لنقادشيًسا معروًفا ومفالبًل عند الببلغييف وا

فػي حماسػة  –انبر  عبد العزيػز حمػػودة  "المرايا المقعرة"وفي كتابو 
لمدفاع عف ترا نا النقد    والتأكيد عمت أف مػا يعػرؼ بمحػور   –شديدة 

التتابع واالستبداؿ ال ي ػرج فػي مضػمونو عمػا مػرره القػدماء فػي حػدي يـ 
ة األفقيػة عف الجوار واال تيار   فالمالطمح المسػت دـ فػي والػؼ العبلمػ

أحياًنػػا أ ػػر    ىػػو الجػػوار أحياًنػػا   والضػػـ  –التػػي ىػػي محػػور الػػنظـ  –
إنمػػػا ىػػػو  والمالػػػطمح المسػػػت دـ فػػػي والػػػؼ العبلمػػػة الرأسػػػية )االسػػػتبداؿ(

 . (ٕ))اال تيار(   وىو ما يؤد  المعنت الحديث بالكامؿ
ويؤكػػد أف فيػػـ ىػػذه العبلمػػػات التتابعيػػة أو االسػػتبدالية سػػبؽ إليػػػو 

 . (ٖ)والبامبلني   وعبد القاىر   وابف األ ير   وغيرىـ ال طابي  
ومػػد مػػدـ أسػػبلفنا القػػدماء ىػػذه المفػػاىيـ دوف غمػػوض أو مراوغػػة   

                                      
  ن ـض  عـن م ـال فشـكن  عنـا  بعنـوان    264افمنانا افمح بـي  / عيـ  افعزلـز حمـو ة   (1)

إصـ ان  – 199افعـ   اف ـان    –افمجلـ  ا ول  –موأهللا من افينيونـي   بمجلـي بصــول 
 . م1981يناين سني 

 . 255افمنانا افم عنة   / عي  افعزلز حمو ة  انظن ر  (2)

 . 235   234    256-251افمنجي افساي   ر ناجي  (3)
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بسػوف   أو بػارت   أو حدا ي   وذلؾ مبؿ أف يقػوؿ بػو ياكف كينوت وود
 . (ٔ)آ روف مف أمطاب الفكر الحدا ي وما بعد الحدا ي ال ربي

بالحدا ة ال ربية ومالطمحاتيا   وتنكػره  لكف بعض النقاد في انبياره
لترا و يتجاىؿ المفاىيـ الواضحة ومالطمحاتيا الراس ة في ترا نػا النقػد  

إذا امترنػػت باسػػـ أجنبػػي تكتسػػب عمميػػة تفتقػػدىا  النقديػػة  وكػػأف الفكػػرة 
حينما تذكر مقرونة بقدامة   أو أبي ىػبلؿ   أو القاضػي الجرجػػاني   أو 

و ابػف األ يػر   أو حػاـز القرطػاجنت   وغيػرىـ مػف اإلماـ عبػد القػاىر   أ
 أعبلـ النقد العربي القديـ ..

تكتسػػب ىػػذه العمميػػة حينمػػا تتعمػػد لفػػت النظػػر  –أيًضػػا  – ػػـ كأنيػػا 
إلت الياغتيا المراوغة الجديدة   ويتحقؽ ليا عمؽ العمـ   وىو عمؽ ال 

اىر أو ددة عنػد عبػد القػػيتوفر لمفكرة نفسيا إذا جاءت واضحة دميقة مح
 . (ٕ)غيره مف النقاد العرب القدماء

لػو أنػو فػي وكاف يجب أال يكوف األمر كذلؾ بالنسبة لمم قؼ العربي 
وانبياره بمنجزات العقؿ ال ربي لػـ يتجاىػؿ ترا ػو العربػي حماسو لمتحديث 

 . (ٖ)  ويعمؿ عمت القطيعة معو أو التنالؿ منو
اعتزالػو   لكننػا نقػػوؿ إننا ال نقوؿ بالقطيعة مع العالـ مف حولنػا أو 

: إف بعض النقاد المحد يف والمعاالريف ماـ بعممية  يانػة  قافيػة حينمػا 
                                      

 . 254افمنانا افم عنة    / عي  افعزلز حمو ة   (1)
 . 250افمنجي افساي    (2)

 . 257افمنجي افساي    (3)
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ربط االتالاؿ بار ر ال قافي بالقطيعة مع التراث   وكػاف مػف الممكػف أف 
تتـ عممية تزاوج  قافي الحيحة بيف القديـ والحديث   فػإف ترا نػا العربػي 

ـ مف المبلحظات النقدية مػا لػو أحسػنا   بؿ إنو مد (ٔ)لـ يكف أبًدا مت مًفا
عادة مراءتو وأنالفنا لكاف مادًرا عمػت تطػوير نظريػة عربيػة ه حقو فيمو وا 

في النقد األدبي   فإف الحياة األدبية العربية كانت لمدة أربعػة أو  مسػة 
مػروف تمػوج بالتيػارات الم ويػة والنقديػة بالػورة ال تقػؿ عػف حركػة الحيػاة 

القرنيف التاسع عشر والعشريف   وأف ذلػؾ كمػو بػدأ األدبية األوروبية في 
ووالؿ إلت ذروتو  ـ انتيت في ومػت كانػت أوروبػا فيػو تعػيش فػي ظػبلـ 

 . (ٕ)دامس
 

                                      
 . 244افمنجي افساي    (1)
 . 194افمنجي افساي    (2)
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 اب آخشًٌ:نقاد ًُكتـ –جـ 

ال شؾ أف الحديث عف عبلمات الحضور وال ياب   ومحاولػة اإلفػادة 
ف مالًرا عمػت لـ يك –مف فيـ ىذه العبلمات وتوظيفيا في النقد التطبيقي 

عػػدد معػػيف أو محػػدد مػػف النقػػاد أو الُكتّػػاب   فقػػد وجػػدنا ىنػػا أو ىنػػاؾ 
سػػواء فػػي مجػػاؿ التنظيػػر أـ ميػػداف التطبيػػؽ إلػػت ىػػذه العبلمػػات  إشػػارات
 النقد  .

ومف الُكتّاب والنقاد الػذيف أشػاروا إلػت ىػذه العبلمػات أو أفػادوا منيػا 
ضػحة جميػة   أـ كػاف سواء أكاف ذلؾ بالػورة مباشػرة وا –في تطبيقاتيـ 

مضػػية نقديػػة أ ػػر   فػػي  نايػػا ـبالػػورة ضػػمنية مػػف  ػػبلؿ التطبيػػؽ   أ
 نذكر : –امتضت سياميا التطرؽ إلت ىذه العبلمات 

األسدددتار اندددذكتٌس/ كدددارى ان دددٌاىش  فدددي كتاتدددو " تدددذائ  اإل دددًاس    – 1
 انقصصي في انقشآٌ انكشيى " .

فػي طمػب  فقد ذكر أف الحذؼ )ال ياب( المسبب الجتياد الػذىف
المحذوؼ يسبب زيادة في المذة باسػتنباط الػذىف لممحػذوؼ   وكممػا 
 كاف الشعور بالمحذوؼ أعسر كاف االلتػذاذ بػو أشػد وأحسػف   واسػتأنس
بكبلـ عبد القاىر في أف الحػذؼ إذا أالػيب بػو موضػعو كػاف أفضػؿ 

 . (ٔ)مف الذكر   وكاف إضماره في النفس أولت وآنس مف النطؽ بو
شػارة وتجػدر اإلد/ الظػواىر  ار التػي أكػد عمييػا ومف أىـ األفكػ

                                      
سـتاذ افـ كتون/ كـاظم افظـواىن  ي الي اإل مان اف صص  ب  اف ننن افكـنلم   فأانظن ر  (1)

ــــــي  – 130  ـــــى    –م 1999ســـــني  –نشــــــن  ان افصـــــايون  و ان افي اي افابعـــــي ا وف
 . 168وانظن ر  الل  اإلعجاز فإلمام عي  اف اىن  
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 أمراف : –إلييا فيما يتالؿ بموضوعنا 
الذ  يعبر عنو بعػض النقػاد المحػد يف  –: أف الحذؼ  أحدىما

يقالد بو مجرد اإليجاز في المفػظ مد ال  –بال ياب أو المسكوت عنو 
بقدر ما يقالد بو تحقيؽ نوع مػف الحضػور فػي العػرض أو المشػيد 

  وأف الحػػذؼ يػػأتي فػػي ك يػػر مػػف المواضػػع دااًل عمػػت  (ٔ)أو الػػنص
أشػػياء فػػي الػػنفس مػػد يعجػػز األسػػموب التػػاـ عػػف بيانيػػا   أو ال يػػدؿ 

 . (ٕ)عمت م ميا
"  : وافػذا فالػػبًل تحػػت عنػػػ/ الظػػواىر  فػػي كتابػػو ىػػأ.دد ػوعقػػ

               . (ٖ)" فنػػػػػػػوف مػػػػػػػف الحػػػػػػػذؼ لتحقيػػػػػػػؽ الحضػػػػػػػور فػػػػػػػي العػػػػػػػرض
ذؼ فييػػا لتحقيػػؽ الحضػػور لمشػػيد ػاء الحػػومػػف المواضػػع التػػي جػػ 

َيْقَبػُؿ  ِإفَّ المَّػَو َطي ػٌب الَ  »: وؿ النبػيػالقاسؿ وىػو ينطػؽ مقالتػو   مػ

فَّ المَّػَو َأَمػ  َطي ًبا  ِإالَّ   ژ: ْرَسِميَف َفَقػاؿَ ػَر اْلُمػْؤِمِنيَف ِبَمػا َأَمػَر ِبػِو اْلُمػػَواِ 

 ہہ ہ ۀ ۀ    ڻ ڻ ڻ

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ژ :  َوقَاا  َ  (ٗ)ژ ھ ھ    ھ ہ

                                      
ي الي اإل مان اف صص  ب  اف ننن افكـنلم   فأسـتاذ افـ كتون/ كـاظم افظـواىن  انظن ر  (1)

 17    199    214    260    262-265    330 . 

 . 214افمنجي افساي    (2)

 . 217-187افمنجي افساي   انظن ر  (3)

 . (51اآلني ) –سونة افمؤمنون  (4)
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َثََااَر  () ثُمَّ ذََكرَ ،  (ٔ) ژڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ   َْ ََ اَ  َث َر َْ ََ َُ الفَّا ِِلا ُُ  ََ الرَُّجا
ِثَ ُماوُ  ِِ َُا  َب ي َُا  َب ي َوَْ ُثِو ِإَلى الفَّاَم  ٌ   َُُمدُّ ََُد َثََُفاُو َحاَرا ٌ  َوَْ اَرهُُو َحاَرا ْث ٌ  َوَْ َحاَرا

َُِذَي هِ لثَحرَ  َتَج ُ  ِلَذِلكَ َو    ٓ(ٕ)« اٌِ فَأَنَّى ُُفث
ففي ىذا الحديث حػذؼ لفػظ القػوؿ مبػؿ الػدعاء   فجعػؿ الرجػؿ 

الو ىػذه وىػو ينػاد  ربػو : يػا ػوؼ كأنػو ما ػؿ أمامنػا عمػت حػػالموال
 . (ٖ)رب   يا رب

عو يػػؤد  الحػػذؼ فػػي موضػػ يء: أنػػو إذا كػػاف مجػػ األمػػر ار ػػر
  وىو ما نّبو  (ٗ)في موضعو فإف الذكر كذلؾوظيفة ال يؤدييا الذكر 

 . (٘)إليو عبد القاىر في دالسمو
ومػػف الشػػواىد التػػي سػػاميا األسػػتاذ الػػدكتور/ الظػػواىر  لػػذلؾ 

  عمت لسػاف االبػف األكبػر مػف أبنػاء يعقػوب  :ژ ژ  ڈ ڈ ژ 

 گ گ گ ک ک  ک ک   ڑ ڑ

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

 ہ ۀ ۀ  ڻڻ ڻ   ڻ ں

                                      
 . (172اآلني ) –سونة افب نة  (1)

بـاب أيـول  –كتاب افزكـاة  –افح يث مطنجو اإلمام مسلم ب  صحنحو عن مي  ىنلنة  (2)
  تح يــ     703  2جـــ 1015نأــم حــ يث  –افصــ أي مــن افكســب افايــب وتنبيتيــا 

 . م1955ىـ/1374سني  –ط/ عنسى افحلي   –بؤا  عي  افباأ  

 . 16ي الي اإل مان اف صص  ب  اف ننن افكنلم   فأستاذ اف كتون/ كاظم افظواىن    (3)

 . 155افمنجي افساي   انظن ر  (4)

 . 176   175 الل  اإلعجاز إلمام عي  اف اىن  ر  انظن (5)
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 ے  ھھ ھ ھ ہ ہ ہ

 ﮶﮷ ﮵  ﮴  ﮳ ﮲ ۓ ےۓ

 (ٔ)ژ ﮻  ﮺ ﮹    ﮸ 
فالسػػياؽ يػػدلنا عمػػت كػػبلـ محػػذوؼ مفػػاده أف اإل ػػوة مػػد أعػػادوا 

 گ گ ک ک  ک ک ڑ ڑ ژموليـ : 

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

؛  ژ ۀ ۀ  ڻڻ ڻ   ڻ ں ں
وذلؾ إل بػات الػدميـ أمػاـ والػدىـ   وجػاء رد والػدىـ فػي إطػار ىػذا 

 . (ٕ)السياؽ
 ﮽﮾ ﮼  ژ:  عمت لساف يوسؼ  أما في 

      ﯁ ﯀ ﮿ 

          

 ۇ ۇ ڭ ڭ  ڭ ڭ   

 ٻ ٻ ٱ  ی   ی ی ىئ      ۆ

 ڀ ڀ   ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ

                                      
 . (83-81اآلنات ) –سونة يوسهللا  (1)

ي الي اإل مان اف صص  ب  اف ننن افكـنلم   فأسـتاذ افـ كتون/ كـاظم افظـواىن  انظن ر  (2)
 149-152 . 



 ـ 53ـ  

  ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

  (ٔ)ژ ٿ
ار السياؽ عمت شاكمة الحذؼ في اريات السابقة لقيؿ : فمو س

تػػوني ساذىبػػوا بقميالػػي ىػػذا فػػألقوه عمػػت وجػػو أبػػي يػػأت بالػػيًرا   وا
ولكػػف الػػػذكر ىنػػا لػػو فواسػػػد   أبػػػوه بالػػيًرا بػػأىمكـ أجمعػػيف   فارتػػد 

وأسػػػرار ال يقػػػـو بيػػػا الحػػػذؼ   فالعبػػػارات المػػػذكورة تحقػػػؽ دالالت 
واستنتاجات عميقة فيما يتعمؽ بحرفية القالة مف جيػة   وبالجانػب 

 العقد  منيا مف جية أ ر  .
   ژ:  عمػػػػػت لسػػػػػاف يعقػػػػػوب  ففػػػػػي 

دليػػؿ عمػػػت  قػػػة يعقػػػوب  ژ ڭ  ڭ ڭ  
  فػػػي اهلل    عمػػػت الػػػدؽ نبوتػػػو و مػػػف جيػػػة  مػػػف جيػػػة

ذلػػؾ ومازالػػت القافمػػة فػػي الطريػػؽ لػػـ  أ ػػر    فقػػد مػػاؿ يعقػػوب 
 تالؿ بعد .

   ی ی ىئ      ۆ ۇ ژوفػػي مػػوؿ مومػػو لػػو : 

ره الجميػؿ   و قتػو بػاهلل   والب داللة عمت أف محنة يعقوب  ژ
نما تعدت ذلػ  )تعالت( ؾ لـ تكف مقالورة عمت امتحانو بفقد ولديو   وا 

إلػت الػػدعوة والتبميػػغ   ومػا عانػػو مػػف مومػػو فػي سػػبيؿ ذلػػؾ   إذ لػػو 

                                      
 . (96-93اآلنات ) –سونة يوسهللا  (1)
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عمػت توجيػو  أمػدمواة عالية مف اإليمػاف واليقػيف لمػا ػكانوا عمت درج
 م ؿ ىذا القوؿ لو .

ومومػػو دور  كػػاف ليػػذا الحػػوار الػػذ  دار بػػيف يعقػػوب مػػد و 
واضح في إضفاء جو مف الترمب والتوتر عمت األحداث   حيث جعؿ 

ي يعود إلت التوتر مف جديد بإزاء التحد  الطارئ مف عناالػر المتمق
 انويػػػة فػػػي القالػػػة   وىػػػو مػػػا يضػػػاعؼ مػػػف ميمػػػة المفاجػػػأة التػػػي 

فارتػػد  تحققػت عنػػدما ألقػػت البشػػير القمػػيص عمػػت وجػػو يعقػػوب 
 . (ٔ)باليًرا

وبيذا يكوف الذكر فػي موضػعو مػد أد  دالالت عميقػة مػا كػاف 
  ٓما يستدعي السياؽ ذكرهالنص مف  ذؼالمتمقي ليقؼ عمييا لو حُ 

األستارج/ يذيحدح جداتش انيدايي فدي كتاتيدا " انًدنيو األسدهٌتي فدي          – 2

 اننقذ األدتي في يصش : انتطٌس ، انن شيح ، انتطثيق " .

فقػػد  الالػػت فػػي الفالػػؿ ال ػػاني مػػف ىػػذا الكتػػاب مبح ػػيف : 
: لبل تيػػار   الػػذ  يعبػػر عنػػو بػػالمحور الرأسػػي أو محػػور  أحػػدىما
: لمسياؽ   الذ  يعبػر عنػو بػالمحور األفقػي أو  وار رداؿ   االستب

 . (ٕ)المحور التعامبي

                                      
ـــ الي اإل ـــمان اف صصـــ  بـــ  اف ـــننن افكـــنلم   فأســـتاذ افـــ كتون/ كـــاظم افظـــواىن  =      (1) ي

 . واطتصان     يتصنف 152-155=   

افمــني  ا ســلوب  بــ  افن ــ  ا  يــ  بــ  مصــن ر افتاــون   افنظنلــي   افتاييــ    انظــن ر  (2)
   187-185ومـا بعـ ىا   و  174ومـا بعـ ىا   و  137فم نحي جاين افسـانح  

 . وىذا اففص  تحت عنوان   افمفاىنم ا ساسني فأسلوبني  
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 تػػذكر الكاتبػػة أف دراسػػة السػػياؽ الم ػػو  بعبلماتػػو األفقيػػة والرأسػػية
 . (ٔ)تفوؽ ك يًرا دراسة السياؽ ال ارجي وعبلمة النص بو

تنػػػاوؿ / محمػػػد عبػػػد المطمػػػب مػػػف أف دوتؤكػػػد عمػػػت مػػػا ذكػػػره 
م ؿ : سياؽ الحذؼ والػذكر   والتقػديـ  مات المتعددةالببلغييف لمسيا

وب االة جيد عبد القاىر الجرجاني  –والتأ ير   والتعريؼ والتنكير 
يمكف وضعو مػع أحػدث مػا تناولتػو  –الذ  تمّيز باألالالة واالبتكار 
 . (ٕ)الدراسات األسموبية المعاالرة

وتػػر  أف الكممػػة تكتسػػب مػػدلوليا مػػف السػػياؽ   وتت يػػر ىػػذه 
الداللة بت ييره   وأف السياؽ ىو الذ  يعطي الشكؿ التركيبي لمعبارة 
  بمعنػت أف فيػـ السػػياؽ المحػيط بعمميػػة اإلبػداع يسػػاعد عمػت فيػػـ 

 . (ٖ)الك ير مف العبلمات التركيبية بيف أجزاء الكبلـ
وىذه العبلمات السيامية إنما تعني عبلمة المجاورة بيف الكممات 

 ٓ ط والنطؽ  وتتابع العناالر في ال
 أما العبلمات اإليحاسية فتعنػي العبلمػات الرأسػية أو االسػتبدالية  

ياؽ بالتػػداعي ػة الم تػػارة فػػي السػػػي الكممػػات التػػي ت يرىػػا الكممػػػوىػػ

                                      
 . 185افمنجي افساي    (1)

  وانظـــن ر افبضلـــي وا ســـلوبني   فلـــ كتون/   عيـــ  افمالـــب  228   افمنجـــي افســـاي (2)
 6 . 

افمــني  ا ســلوب  بــ  افن ــ  ا  يــ  بــ  مصــن ر افتاــون   افنظنلــي   افتاييــ    فم نحــي  (3)
 . 174جاين افسانح  
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 . (ٔ)واإليحاء
عمػت أف السػػياؽ ىػػو الػػذ  يتطمػػب ا تيػػار مفػػردة دوف أ ػػر    

بػؿ  مػف معناىػا المعجمػي فقػط   الكممة ال تكتسب مػدلولياحيث إف 
 . (ٕ)مف السياؽ التي ترد فيو أيًضا

وتشيد الكاتبة بفيـ عبد القاىر لقضية اال تيار الذ  يم ؿ أحد 
أساسػػي نظريػػة الػػنظـ عنػػده   وىمػػا : اال تيػػار والتػػأليؼ   المػػذاف 

فاال تيػػػار عنػػػده يكػػػوف بػػػيف   يػػػدوراف فػػػي إطػػػار المعػػػاني النحويػػػة 
والتركيػػب   فعمػػت العناالػػر النحويػػة الم تمفػػة عمػػت مسػػتو  اإلفػػراد 

مػػ بًل " نسػػاف"إ مسػػتو  اإلفػػراد يكػػوف اال تيػػار فػػي التعبيػػر عػػف كممػػة
   "الرجػػػػػؿ"  والتعريػػػػػؼ "رجػػػػػؿ"  والتػػػػػذكير "حمػػػػػد"مبػػػػػيف العمميػػػػػة 
والضػمير    "ىذا اإلنسػاف"  واسـ اإلشارة  "الذ  أعرفو"والموالولية 

  والتػأ ير    وعمت مستو  التركيب يكوف اال تيػار بػيف التقػديـ "ىو"
 . (ٖ)لخوالحذؼ   واإليجاز واإلطناب ... إ الذكر و

وىنػػاؾ نقػػاد وُكتّػػاب آ ػػروف أشػػاروا إلػػت العبلمػػات السػػيامية بالػػفة  – ٖ
عامة   أو عبلمات الحضور وال ياب بالفة  االة   أو أفادوا منيػا 

 في تطبيقاتيـ   منيـ :

                                      
 . 187افمنجي افساي    (1)

 . 142افمنجي افساي    (2)

ي فلــ كتون/ محمــ   نونــا بعنــوان ر   نظنلــي   ن ــض  عــن  ناســ 146افمنجــي افســاي    (3)
سـضمني   –افنظم عن  عي  اف اىن    افعـ   افنابـي  – 132نشن مجلـي  ناسـات عنبنـي وا 

 . م1985سني  –
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ة ػ  يقوؿ في حدي و عف ظػبلؿ الداللػة ال االػد/ أحمد ياسوؼ 
ما ورد عند الباح يف حوؿ ا تيار مفردة تمقي  –ىنا  –تتبع : إنما ن

إشػعاًعا شػػامبًل فػػي مفػػردات السػػياؽ كمػو   مػػف حيػػث ال يسػػد غيرىػػا 
ىذا المكاف   وتتفرد ىي بمكانيا مف حيث مبلءمػة أمالػت التػأ ير   
ومد تكوف الكممة عادية في استعمالنا   فإذا مرأناىا فػي مكانيػا مػف 

وز كؿ تعابيرنا   متمكنة مف موضعيا بمنزلػة تتجا ياالنص وجدنا أن
 . (ٔ)لبناء الكميمف اة نالمب

مػػف ىػػذه المبلحظػػات الفنيػػة تأمػػؿ الرمػػاني فػػي تشػػبيو أعمػػاؿ و 
  فإنػػػػػػو  (ٕ)ژ چ چ چ      چ                 ڃ  ڃ ڃ ڃ ژ:  الكفػػػػػػار فػػػػػػي 

 ػبلؼ مػػا مػػدر  يقػوؿ : ولػػو ميػػؿ : يحسػبو الراسػػي مػػاء    ػـ يظيػػر عمػػت
ألف الظمػػهف  ؛)الظمػػهف( ػمنػػو تعبيػػر القػػرآف الكػػريـ بػػ  وأبمػػغ يً ػػالكػػاف بم

 . (ٖ)أك ر حراًلا عمت طمب الماء   وأشد تعمًقا بو
ال يكتفي بجمػاؿ التشػبيو الحسػي   بػؿ يؤكػد  –ىنا  –ماني فالر 

يِّا فػي المتمقػي   ومػف الواضػح حكاـ الالورة بما يؤ ر تأ يًرا حسلنا إ

                                      
نســافي ماجســتين بكلنـــي  – 296جمافنــات افمفــن ة اف ننننـــي   فلــ كتون/ محمــ  ناســـوف   (1)

=    ط /  ان افمكتيــ -عتــن نيإشــناف ا ســتاذ افــ كتوننون افــ  –جامعــي حلــب  –اآل اب 
 . م1999ىـ/1419سني  –=  مش  

 . (39جزء من اآلني ) –سونة افنون  (2)

  وانظن ر افنكت ب  إعجاز اف ننن  297جمافنات افلفظي افمفن ة    / محم  ناسوف   (3)
  فلنمـــان  ) ـــمن  ـــضث نســـال  بـــ  إعجــــاز اف ـــننن فلنمـــان  وافطاـــاي  وعيـــ  اف ــــاىن( 

 –ط/  ان افمعــانف بمصــن  –ح يــ    طلــهللا أ و  زللــول ســضم   ت 82   81 
 . م1991سني 
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ف ىذا الميؿ إلت الحسية يؤكػد عدـ الترادؼ بيف الظمهف والرا سي   وا 
الحد األمالت مػف التػأ ير فػي اإلنسػاف   ألف أمػو  متطمباتػو تتعمػؽ 

  . (ٔ)بالحسية
ومف الُكتّاب الذيف أفادوا مف فيـ عبلمات الحضور وال ياب فػي 

  يكتػػب مقػػااًل نقػػدًيا تحػػت عبػػد العزيػػز مػػوافي  دراسػػاتيـ التطبيقيػػة :
" عف ديػواف  "ب الذات وحضور العالـ غيا :اليد الفراشات " عنواف 

لمحمػػد الػػالح   يقػػوؿ فػػي التعميػػؽ عمػػت إحػػد   " الػػيد الفراشػػات
مالاسده : وتأتي القاليدة األ يرة في الديواف لتجسػد حالػة االغتػراب 
التي تالؿ إلت ذروتيا عبر فعػؿ ال يػاب   فكػأف سػمطة الوامػع تم ػؿ 

يف العنػؼ نص الحضور   أما الذات فيشير إلييػا نػص ال يػاب   وبػ
تتأسػس طبيعػة  –والكبت مف ناحية   والحضور وال ياب مػف ناحيػة 

 . (ٕ)العبلمة بيف الذات والعالـ دا ؿ الديواف
 " الػػػورة ش الػػػية" ومػػػد أشػػػار فػػػي  نايػػػا حدي ػػػو عػػػف ديػػػواف 

 لمشاعرة السورية لينا الطيبػي إلػت عبلمػة التجػاور   وعمميػة اإلحػبلؿ
 . (ٖ)لنقد  عمت الديوافواإلبداؿ   وأفاد مف ذلؾ في تعميقو ا

أ ػػػر عبػػػد القػػػاىر فػػػي  ويقتفػػػي أ.د/ محمػػػد محمػػػد أبػػػو موسػػػت

                                      
 . 297جمافنات افلفظي افمفن ة   / محم  ناسوف   (1)

تحـوالت افنظـنة وبضلـي االنفصـال    – ناسات وأ انا ب  أصـي ة افن ن افعنبنـي انظن ر  (2)
ســـــني  –امــــي فلكتــــاب ط/ افييلـــــي افمصــــنلي افع – 139   138فعيــــ  افعزلــــز مــــواب   

 . م2005

 . 199   198افمنجي افساي    (3)
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الحػػػذؼ والػػػذكر   فيؤكػػػد أف لمحػػػذؼ أغراضػػػو التػػػي ال ي نػػػي الػػػذكر 
ذؼ غنػاءه فييػا ػغناءه فييا   وأف لمذكر أغراضو التػي ال ي نػي الحػ

  وأف الببلغػػة مراعػػاة المقػػاـ واألحػػواؿ   فالػػذكر فػػي موطنػػو بميػػغ 
 . (ٔ)والحذؼ في موطنو بميغ مطابؽ مطابؽ  

ويػػػربط أبػػػو موسػػػت أسػػػرار الحػػػذؼ والػػػذكر فػػػي تطبيقاتػػػو بمػػػا 
  يقػوؿ : والشػاعر يعػوؿ عمػت  (ٕ)يستدعيو المقػاـ ويتطمبػو السػياؽ

السػػياؽ ك يػػًرا   بػػؿ إف الم ػػة فػػي معظػػـ دالالتيػػا إنمػػا تعتمػػد عمػػت 
بفيػـ السياؽ   ألست تر  الشػعراء يػأتوف بالجمػؿ م بتػة  قػة مػنيـ 

 فامرؤ القيس يقوؿ : ؟السامع   واعتماًدا عمت السياؽ 
 (   ٖ)َفُقمُت َيميَف الَمِو َأبَرُح ماِعداً 

وىػػو يريػػد : يمػػيف اهلل ال أبػػرح   ولكػػف لمػػا ك ػػر فػػي كبلميػػـ 
استعماؿ ىذا الفعؿ مع النفي   واشػتير بػذلؾ   والػار لسػاف الحػاؿ 

ة السػياؽ عميػو   ومػد تركػو اعتمػاًدا عمػت داللػ –ناطًقا بمػراد حذفػو 
يقػػاؿ : إف الحػػذؼ مناسػػب لمسػػياؽ   ألنػػو وارد فػػي محاورتػػو مػػع 

                                      
طصال  افتناكيب ر  ناسي تحليلني فمسال  علم افمعان    فأستاذ اف كتون/     ميو  (1)

افابعـــــي  –م 2006ىــــــ/1427ســـــني  –نشـــــن مكتبـــــي وىبـــــي باف ـــــاىنة  – 180موســـــى  
 . افسابعي

 . 192-153افمنجي افساي   ر  ناجي (2)

 وتمام افييت ر (3)
   َفُقمػػُت َيمػػيَف الَمػػِو َأبػػَرُح ماِعػػداً 

            . 
 اليالَلو َمَطعوا َرأسي َلَديِؾ َوَأو وَ  

 38انظن ر مطتان افشعن افجاىل   فأعلم افشنتمن    شنح وتح ي  مصافى افس ا  
 م1971ىـ/1391سني  –ط/ مصافى افحلي   –



 ـ 60ـ  

تقػوؿ فػي ضػعؼ  تالاحبتو   وىو يػدب دبيػب الحػذر المػاجف   وىػ
  فحسػػػػػػػف الحػػػػػػػذؼ "  َسػػػػػػػباَؾ الَمػػػػػػػُو ِإنَّػػػػػػػَؾ فاِضػػػػػػػحيعابػػػػػػػث : " 

سراروالممح   (ٔ)وب االة أف حديث المجوف لحف وا 

                                      
سال  علم افمعان    فأستاذ اف كتون/     ميو طصال  افتناكيب ر  ناسي تحليلني فم (1)

 . 157   156موسى  
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A 
 

دليػة الحضػور وال يػاب بػيف القػدماء و تاًما   ومف  بلؿ دراستي لج
 أسجؿ ارتي : –والمحد يف 

أف فيػػـ األسػػرار الكامنػػة وراء عبلمػػات الحضػػور وال يػػاب يمكػػف أف  – ٔ
يسيـ في تشكيؿ رؤية ناضجة لػد  كػؿ مػف المبػدع والنامػد بأىميػة 
إعمػػاؿ الفكػػر فػػي سمسػػمة البػػداسؿ التػػي يمكػػف أف ترمػػت بػػالنص إلػػت 

دع أو المنشػػ  ك يػػًرا مػػف المبلحظػػات مسػػتو  أفضػػؿ   وتجنػػب المبػػ
النقدية التي يمكف أف يتعرض ليا عممو إذا جاء عفػو ال ػاطر دوف 
إعمػػاؿ العقػػؿ فػػي ىػػذه البػػداسؿ   أو دوف مراعػػاة الدمػػة فػػي ا تيػػار 

 أنسبيا وأمربيا إلت بنية النص وسيامو .
وتبمػػػغ الدمػػػة ذروتيػػػا حػػػيف يبحػػػػث النامػػػد فػػػي سمسػػػمة البػػػداسؿ 

بعد جيد وأل  إلت البنية التي ا تارىا المبدع   حيث المتاحة فيعود 
 . وال يقـو مقاميا بنية سواىاغيرىا   ال يالمح في موضعيا 

 –إلػت حػد كبيػر  –كما أف فيـ ىذه األسػرار فيًمػا دميًقػا يسػيـ 
فػػي تالػػور مػػا يحممػػو الحاضػػر مػػف داللػػة عمػػت ال اسػػب   أو تشػػّرب 

ضػػػر وال اسػػػب   بػػػيف لمعنػػػاه   ويسػػػاعد عمػػػت ردـ الفجػػػوة بػػػيف الحا
المتجمػػي وال فػػي   بػػيف المػػذكور والمسػػكوت عنػػو   وفػػؽ تعبيػػرات 

 الحدا ييف المتعددة .
أف نقادنػػػػا القػػػػدماء كػػػػانوا عمػػػػت وعػػػػي كبيػػػػر بمفيػػػػـو ك يػػػػر مػػػػف  – ٕ



 ـ 62ـ  

ف لػػـ ي وضػػوا فػػي تعريفيػػا   أو  ة  المالػػطمحات النقديػػة الحدي ػػ وا 
ف امتضتو طبيعػة يقفوا عند تحديدىا ذلؾ التحديد العممي الدميؽ الذي
 .الدراسات النقدية الحدي ة وُسّنة التطور العممي 

فعبلمػات الحضػػور وال يػاب كانػػت ما مػػة بوضػوح فػػي أذىػػانيـ   
ومد أفادوا منيا في تحميؿ ك ير مػف النمػاذج األدبيػة السػت بلص مػا 
 فييا مف ألواف الجماؿ أو رالد ما فييا مف مظاىر الركاكة والضعؼ .

نت ىذه ال االػية مػف أىػـ مظػاىر تقيػيـ العمػؿ وبعبارة أ ر  : كا
 األدبي عندىـ   وىو ما يؤكده بعض النقاد المحد يف والمعاالريف .

عمػػػت أف المالػػػطمح المتكػػػرر فػػػي والػػػؼ العبلمػػػات األفقيػػػة أو 
ىػػو الجػػوار أحياًنػػا  –المحػػور التتابعي/التعػػامبي عنػػد نقادنػػا القػػدماء 

 والضـ أحياًنا أ ر  .
والػػػؼ العبلمػػػة الرأسػػػية أو محػػػور والمالػػػطمح المتكػػػرر فػػػي 

ىو اال تيار   وىو ما يؤد  المعنػت الحػديث  –عندىـ  –االستبداؿ 
 بالكامؿ وفؽ تعبير بعض النقاد الحدا ييف .

أف بعػػػض البنػػػت الم ويػػػة أو األسػػػموبية إنمػػػا يبػػػرز دورىػػػا األسػػػموبي  – ٖ
ب يابيا أك ر مف حضورىا   فما مف بنيػة ل ويػة أو أسػموبية حػذفت فػي 

موضع الذ  ينب ي أف تحػذؼ فيػو إال كػاف حػذفيا ىنػاؾ أحسػف وأبمػغ ال
 مف ذكرىا   وكاف إضمارىا في النفس أولت وآنس مف النطؽ بيا .

أف نقادنا القدماء لـ ينظروا إلت موضوع الحضػور أو الػذكر بمعػزؿ  – ٗ
عف ال ياب أو الحذؼ   إنما نظروا إلت كؿ مػف طرفػي ىػذه ال ناسيػة 
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ر ر واستدعاسو لو أو تطمبو إياه   أو ما يحممو في ضوء عبلمتو با
 مف إشارة إليو أو داللة عميو   دوف تكمؼ أو اعتساؼ .

فػػػي  –دار يػػػاب أف تنػػػاوؿ النقػػػاد المحػػػد يف لعبلمػػػات الحضػػػور وال  – ٘
في فمؾ القػدماء   وامتفػت أ ػرىـ فػي ك يػر مػف المواضػع    –جممتو 

إشػادة وتقػدير مػف  وب االة عبػد القػاىر الجرجػاني الػذ  كػاف محػؿ
 أك ر النقاد المحد يف والمعاالريف الذيف تحد وا عف ىذه القضية .

عمت أف بعضيـ مد ماؿ إلت مالطمحي الجوار واال تيار المػذيف 
اسػػػػت دميا القػػػػدماء   فػػػػي حػػػػيف آ ػػػػر بعضػػػػيـ التعبيػػػػر الحػػػػدا ي 
)الحضػػور وال يػػاب(   وحػػاوؿ وضػػع تالػػور نقػػد  وأسػػاس تنظيػػر  

وطبيعة العبلمة الجدلية بينيا   ودور كؿ منيػا  لفيـ ىذه العبلمات  
 وأ ره في بنية النص وسيامو .

التأكيد عمت ما أشرت إليو فػي المقدمػة   وفػي  نايػا البحػث   وفػي  – ٙ
مػػف أف ترا نػػا األدبػػي والنقػػد  مػػازاؿ فػػي  –دراسػػات أ ػػر  سػػابقة 

حاجػػة ماسػػة إلػػػت جيػػود م مالػػة   ودراسػػػات واعيػػة متأنيػػة تعيػػػد 
ضػػوء  مفيػػة نقديػػة عالػػرية   وأف فػػي ىػػذا التػػراث مػػف  مراءتػػو فػػي

النفػػاسس والكنػػوز مػػا يسػػتحؽ ىػػذا الجيػػد   وأننػػا لػػو أحسػػنا مراءتػػو 
عادة إنتاجو لكاف مادًرا عمت اإلسياـ بقوة في تقديـ نظريػة عربيػة  وا 

 حدي ة في النقد األدبي .
يحتػاج إلػت تعػاوف وتكػاتؼ الم مالػيف مػف  –بػبل شػؾ  –وىذا 

مة   أسأؿ اهلل تعالت أف يجمعنا بيـ عمت الحػؽ   وأف أبناء ىذه األ
يوفقنا ل دمة دينو ول ة كتابو الكػريـ   وأف يرزمنػا السػداد والتوفيػؽ 
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 والرضا والقبوؿ .
 واهلل مف وراء القالد   وىو حسبنا ونعـ الوكيؿ .

FوK 
 

تحقيػػؽ ىػػػ.  –أسػػرار الببلغػػة لئلمػػاـ عبػػد القػػاىر الجرجػػاني  - ٔ
 ٓـ ٜٜٚٔىػ/ٜٜٖٔسنة  –ة المتنبي نشر مكتب –ريتر 

نشػػر المؤسسػػة  –األسػػموبية ونظريػػة الػػنص د/ إبػػراىيـ  ميػػؿ  - ٕ
 ـ .ٜٜٚٔسنة  –بيروت  –العربية لمدراسات والنشر 

بػػػػداسع اإلضػػػػمار القالالػػػػي فػػػػي القػػػػرآف الكػػػػريـ   لؤلسػػػػتاذ  - ٖ
نشػر دار الالػابوني ودار اليدايػة  –الدكتور/ كاظـ الظواىر  

 الطبعة األولت . –ـ ٜٜٔٔىػ/ٕٔٗٔسنة  –
نشػر شػركة أبػي  –الببلغة واألسموبية د/ محمد عبد المطمػب  - ٗ

 القاىرة )سمسمة أدبيات( . –اليوؿ 
بياف إعجاز القرآف لم طػابي )ضػمف  ػبلث رسػاسؿ فػي إعجػاز  - ٘

القرآف لمرماني وال طابي وعبد القاىر(   تحقيػؽ محمػد  مػؼ 
سػنة  –لمعػارؼ بمالػر ط/ دار ا –أحمد ومحمد زغموؿ سبلـ 

 ـ .ٜٜٔٔ
نشػر  –تحقيؽ عبد السبلـ ىػاروف  –البياف والتبييف لمجاحظ  - ٙ

 ـ .ٜٛٗٔىػ/ٖٚٙٔسنة  –مكتبة ال انجي 
عمػػػػـو الببلغػػػػة والتعريػػػػؼ برجاليػػػػا  لمشػػػػيخ/ أحمػػػػد تػػػػاريخ  - ٚ
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 سػػػػػػػػػنة –ط/ مالػػػػػػػػػطفت الحمبػػػػػػػػػي –ت المراغػػػػػػػػػيالػػػػػػػػػطفم
 ـ .ٜٓ٘ٔىػ/ٜٖٙٔ

النقػد العربػي القػديـ د/ محمػد عبػد جدلية اإلفراد والتركيب في  - ٛ
القػاىرة )سمسػمة أدبيػات(  –نشر شركة أبي اليوؿ  –المطمب 

 ـ .ٜٜ٘ٔسنة  –
إشػراؼ وتقػديـ  –جماليات المفػردة القرآنيػة د/ أحمػد ياسػوؼ  - ٜ

د/ نػػور الػػديف عتػػر )رسػػػالة ماجسػػتير بكميػػة ارداب جامعػػػة 
سػػػػػػػػػػػػػػنة  –دمشػػػػػػػػػػػػػػؽ  –ط/ دار المكتبػػػػػػػػػػػػػػي  –حمػػػػػػػػػػػػػػب( 

 . ـٜٜٜٔىػ/ٜٔٗٔ
 الػػاسص التراكيػػب : دراسػػة تحميميػػة لمسػػاسؿ عمػػـ المعػػاني    - ٓٔ

نشر مكتبة وىبة  –لؤلستاذ الدكتور/ محمد محمد أبو موست 
 الطبعة السابعة . –ـ ٕٙٓٓىػ/ٕٚٗٔسنة  –بالقاىرة 

ط/ الييسػػػػػة  –ال طيسػػػػػة والتكفيػػػػػر   د/ عبػػػػػد اهلل ال ػػػػػدامي  - ٔٔ
 ـ .ٜٜٛٔسنة  –المالرية العامة لمكتاب 

دراسػػات ومضػػايا فػػي مالػػيدة الن ػػر العربيػػة : تحػػوالت النظػػرة  - ٕٔ
ط/ الييسة المالػرية  –وببلغة االنفالاؿ   لعبد العزيز موافي 

سػػػػنة  –سمسػػػػمة األدب(  –العامػػػػة لمكتػػػػاب )مكتبػػػػة األسػػػػرة 
 ـ .ٕ٘ٓٓ

تحقيػػؽ محمػػد رضػػواف   دالسػػؿ اإلعجػػاز لئلمػػاـ عبػػد القػػاىر  - ٖٔ
 –دمشػػؽ  –بػػة سػػعد الػػديف نشػػر مكت –الدايػػة وفػػايز الدايػػة 
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 ـ .ٜٚٛٔىػ/ٚٓٗٔسنة 
ط/  –داللة السياؽ د/ ردة اهلل بف ردة بف ضيؼ اهلل الطمحي  - ٗٔ

 ىػ .ٕٗٗٔسنة  –جامعة أـ القر  
ط/ دار  –شػذرات الػػذىب فػي أ بػػار مػف ذىػػب   البػف العمػػاد  - ٘ٔ

 الطبعة األولت . –ـ ٜٜٛٔسنة  –الفكر 
ط/ عيسػت  –ؤاد عبػد البػامي الحيح مسمـ   تحقيؽ محمػد فػ - ٙٔ

 ـ .ٜ٘٘ٔىػ/ٖٗٚٔسنة  –الحمبي 
 –تحقيػؽ د/ مفيػد مميحػة   الالناعتيف ألبي ىػبلؿ العسػكر   - ٚٔ

 ـ ٜٜٛٔىػ/ٜٓٗٔسنة  –بيروت  –ط/ دار الكتب العممية 
الطػػػراز المتضػػػمف ألسػػػرار الببلغػػػة وعمػػػـو حقػػػاسؽ اإلعجػػػاز  - ٛٔ

ؽ عبػد السػبلـ مراجعة وضبط وتػدمي  ليحيت بف حمزة العمو  
سػػػػػػػنة  –بيػػػػػػػروت  –ط/ دار الكتػػػػػػػب العمميػػػػػػػة  –شػػػػػػػاىيف 
 ـ .ٜٜ٘ٔىػ/٘ٔٗٔ

جراءاتو د/ البلح فضؿ  - ٜٔ نشػر دار  –عمـ األسموب : مبادسو وا 
 ـ .ٜٜٛٔىػ/ٜٔٗٔسنة  –الشروؽ 

تحقيؽ محمػد محيػي الػديف عبػد الحميػد   العمدة البف رشيؽ  - ٕٓ
 بدوف تاريخ . –بيروت  –ط/ دار الجيؿ  –

 –عيار الشعر   البف طباطبا   تحقيؽ د/ عبد العزيػز المػانع  - ٕٔ
 ـ .ٜ٘ٛٔسنة  –نشر مكتبة ال انجي بمالر  –ط/ المدني 

فػػي معرفػػة الػػنص : دراسػػات فػػي النقػػد األدبػػي   د/ حكمػػت  - ٕٕ
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 –نشر مكتبة ارفاؽ الجديػدة  –الباغ ال طيب )يمنت العيد( 
 ـ .ٜ٘ٛٔسنة  –بيروت 

تحقيػؽ   فػي أدب الكاتػب والشػاعر البػف األ يػر  الم ؿ الساسر - ٖٕ
بػػػدوف  –ط/ نيضػػػة مالػػػر  –أحمػػػد الحػػػوفي وبػػػدو  طبانػػػة 

 تاريخ .
م تػػار الشػػعر الجػػاىمي   لؤلعمػػـ الشػػنتمر    شػػرح وتحقيػػؽ  - ٕٗ

سػػػػػػػػػنة  –ط/ مالػػػػػػػػػطفت الحمبػػػػػػػػػي  –مالػػػػػػػػػطفت السػػػػػػػػػقا 
 الطبعة الرابعة . –ـ ٜٔٚٔىػ/ٜٖٔٔ

إلػت التفكيػؾ   د/ عبػد العزيػز  المرايا المحدبػة : مػف البنيويػة - ٕ٘
 –( ٕٖٕعػػدد رمػػـ ) –نشػػر سمسػػمة عػػالـ المعرفػػة  –حمػػودة 

 ـ .ٜٜٛٔىػ/أبريؿ ٛٔٗٔإالدار ذ  الحجة 
المرايػػا المقعػػرة : نحػػو نظريػػة نقديػػة عربيػػة   د/ عبػػد العزيػػز  - ٕٙ

 –( ٕٕٚعػػدد رمػػـ ) –نشػػر سمسػػمة عػػالـ المعرفػػة  –حمػػودة 
 ـ .ٕٔٓٓ ىػ/أغسطسٕٕٗٔإالدار جماد  األولت 

المالباح المنير   لمعبلمة أحمد بػف محمػد بػف عمػي الفيػومي  - ٕٚ
 ـ .ٕٕٜٔسنة  –ط/ المطبعة األميرية بالقاىرة  –

سػػنة  –ط/ دار المػػأموف  –معجػػـ األدبػػاء   ليػػاموت الحمػػو   - ٕٛ
 ـ .ٖٜٙٔىػ/ٖ٘٘ٔ

المفػػردات فػػي غريػػب القػػرآف   لمراغػػب األالػػفياني   تحقيػػؽ  - ٜٕ
سػػػنة  –بيػػػروت  –ط/ دار المعرفػػػة  –اني محمػػػد  ميػػػؿ عيتػػػ
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 الطبعة ال انية . –ـ ٜٜٜٔىػ/ٕٓٗٔ
منيػػاج البم ػػاء   لحػػاـز القرطػػاجنت   تقػػديـ وتحقيػػؽ محمػػد  - ٖٓ

 –بيػروت  –نشر دار ال رب اإلسػبلمي  –الحبيب بف ال وجة 
 ـ .ٜٙٛٔسنة 

المػػػنيج األسػػػموبي فػػػي النقػػػد األدبػػػي فػػػي مالػػػر : التطػػػور    - ٖٔ
نشػػر الييسػػة  –لمديحػػة جػػابر السػػايح  –لتطبيػػؽ النظريػػة   ا

 ـ .ٖٕٓٓسنة  –العامة لقالور ال قافة 
الموشح في مه ذ العممػاء عمػت الشػعراء لممرزبػاني   تحقيػؽ  - ٕٖ

سنة  –نشر دار الفكر العربي بالقاىرة  –عمي محمد البجاو  
 ـ .ٜ٘ٙٔىػ/ٖ٘ٛٔ

ط/ الييسػة  –نظرية البناسية في النقد األدبػي د/ الػبلح فضػؿ  - ٖٖ
 ـ .ٖٕٓٓسنة  –المالرية العامة لمكتاب 

نقػد الشػعر لقدامػة بػف جعفػر   تحقيػؽ د/ محمػد عبػد المػػنعـ  - ٖٗ
سػػػػػػػنة  –نشػػػػػػػر مكتبػػػػػػػة الكميػػػػػػػات األزىريػػػػػػػة  – فػػػػػػػاجي 
 ـ .ٜٓٛٔىػ/ٓٓٗٔ

النكت في إعجاز القرآف ألبي الحسف عمي بف عيست الرماني  - ٖ٘
ني   وال طػابي   )ضمف  بلث رساسؿ في إعجػاز القػرآف لمرمػا

تحقيؽ محمد  مػؼ اهلل أحمػد ومحمػد زغمػوؿ  –وعبد القاىر( 
 ـ .ٜٜٔٔسنة  –ط/ دار المعارؼ  –سبلـ 

تحقيػؽ  –الوساطة بيف المتنبي و الومو لمقاضػي الجرجػاني  - ٖٙ
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نشػػػر  –محمػػػد أبػػػو الفضػػػؿ إبػػػراىيـ وعمػػػي محمػػػد البجػػػاو  
 ـ ٜٙٙٔىػ/ٖٙٛٔسنة  –بيروت  –المكتبة العالرية 

ط/  –وفيػػات األعيػػاف البػػف  مكػػاف   تحقيػػؽ إحسػػاف عبػػاس  - ٖٚ
 ـ .ٜٜٙٔسنة  –بيروت  –دار الادر 
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 املوضوعات هرسف
 

 الصفحة املوضوع
 ٖ 0ْقدْة

تمهلاااااااااد:َْهٌح المياااااااااَِ  وتحدُاااااااااد 
 0عن صره

ٚ 

 نظاارا النقاا ق القاادْ ِ إلااىالَيااَ الو :
  0عالق ت الحضحب والغل  

ٔٔ 

ب والغلا   الَيَ الث ني:جدللة الحضاح 
ن  0عند النق ق المحدثلن والم  صُر

ٖٚ 

 ٖٙ 0خ تمة
 ٚٙ 0المي قب والمراجع
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