دسجسحت جألدخ جلووحطش ،جلسٌٔ جلتحسؤ ،خشَٗ ;> ،68جلوذد جلخحهس ٍجلخالحَى? طض <99 -7

العذول األسلىبی فی شعز ّ
محمذ مهذی الجىاهزی(دراسة وتحلیل)
تاریخ الَصَل69/1/8 :

هحوّذتقي سًذ ٍکیلي

*

تاریخ القثَل69/9/11 :

ّ
الملخص
ٗتٌحٍل ّزج جلؤحل ذوؼح هي كَجّش جإلًضٗحح أٍ جلوذٍل جألسلَذٖ ُٖ شعوش هحوعذ هْعذٕ
جلزَجّشٕ ،أحذ أٓـحخ شعوشج جلوعشجّ جلووحطعشٗيٍ ،رلعٖ هعي خعالل دسجسعٔ جلوعذٍل
جالسترذجلٖ ٍجلتشٗ٘رٖ جللزٗي ٗوترشجى سوت٘ي هي سوحت جإلذذجم ٍهلْعشٗي هحسَسع٘ي
الًِوحل دجخلٖ هي خالل جلخشٍد هي جألًسحّ جلوألَُٔ ،هوح ٗ٘شعَ هعي أّو٘تْوعح ُعٖ
خلْ هالٓحت لٌَٗٔ رذٗذٓ تظذم جلٔعحسب ٍتخ٘عشٍُٓ ،عذ ٍرعذت جلذسجسعٔ ّعزُ أى ّعزج
جلوٌحٖ جألسلَذٖ ٓذ أػِٖ هلٖ جلٌضّ روحلّ٘حت هْؤ أسْوت ُٖ تٔذٗوْح ذشؤٗٔ خحطٔ
خذهت دالالت جلٌضٍٓ ،ذ ححٍلت جلذسجسٔ تـرْ٘ ّزُ جللعحّشٓ جألسعلَذ٘ٔ هلعٖ دٗعَجى
جلزَجّشٕ ذحإلهتوحد هلٖ جلوٌْذ جلَطِّٖ ٍجلتحل٘لٖ ًٍَْٗح توخل ٓوعٔ جلٌؼعذ جلٌِعٖ ئر
تتووْ ُْ٘ح جلتزشذٔ جلشوشٗٔ جلتٖ هحشْح جلشحهش جلوشجٖٓ جلووالّ هي خالل جلزَ جلس٘حسٖ
ٍجالرتوحهٖ ُٖ ذالدُ ٍذخحطٔ جلَؿي جلزٕ ٗحى ٗحرِ حرح شذٗذج؛ ُٔذ ُزش شحهشٗتِ هي
خالل ُ٘ؼحى جلحد ٍجألسٖ؛ ُوحؿِتِ ًحذؤ هي أححس٘س طحدٓٔ ٍٓذ هرش جلزَجّشٕ هعي
تزشذتِ هي خالل خشٍرِ هي جلوألٍَ ل٘ؼِٖ هلٖ ٌُِ روعحال خحطعح ٗتوخعل ُعٖ ذٌعح
روحلٖٗ ،ح٘ن هٌحطش جلظَسٓ ٍٗشذّح ئلٖ جإلذذجم ٍجلتو٘ض.
الكلوات الذلیلیة :جألسلَخ ،جلوذٍل جلألسلَذٖ ،جالسترذجلٖ ،جلتشٗ٘رٖ ،جلزَجّشٕ.

* أستحر هسحهذ ُٖ جللٌٔ جلوشذ٘ٔ ٍآدجذْح ذزحهؤ س٘ستحى ٍذلَتشستحى ،صجّذجى ،ئٗشجى.
mt.zandvakili87@gmail.com
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المقذمة
ُٖ توشَٗ جلوذٍل جطـالحح ،جختلِت جٙسج حَل تحذٗعذ هَِْهعِ ذعحختالٍ جلوعزجّد
ٍجلت٘حسجت ذل ٍجختلَ ذعحختالٍ تظعَسجتْنٍّ ،عزج هعح رولٌعح ًزعذ طعوَذٔ ُعٖ جإلخت٘عحس
ٍجلتحذٗذ ٍهْوح ٗ٘ي «ئىّ جلوذٍل كحّشٓ أسلَذ٘ٔ روحل٘ٔ ٗووعذ ئلْ٘عح جلشعحهش أٍ جل٘حتعد
ذحهترحسّح ٍس٘لٔ ألدج ًشع هو٘ي؛ ئر ًزذ ّزُ كحّشٓ ٓذ جًتششت ذظَسٓ ٗر٘شٓ ُٖ جلوظش
جلحذٗج ٍخحطٔ ُٖ جلٔظحتذ جلٌخشٗٔ ٍّزج ال ٌِٖٗ ٍرَد ئشحسجت جلٌٔذٗعٔ لْعح هٌعذ جلٌٔعحد
جلٔذهح هي خالل هذٓ طَس»(طحلح.)9 ?7166 ،
ُحلوذٍل ٗوذّ تظشُّحً ُٖ جل٘الم ٍٗذلّ هلٖ جالًحشجٍ هي جلٌسْ جلوألٍَ ُٖ س٘حّ أدذعٖ
ٗزول جللٌٔ ًحٗٔ لتحْٔ٘ جلزوحل٘ٔ ُٖ جلشوش .ئىّ هظـلح جلوذٍل ٗستخذم ذٌحَ شحتن ُعٖ
جألسلَذ٘ٔ حتٖ أًِّ ٗتعشج ٕ ُعٖ توشِٗعِ جألسعلَخ ذٌِسعِٗ .عشٕ ذ٘٘شر٘عشٍ جلِشًسعٖ أى
جألسلَخ جًحشجٍ هي جلٌوؾ ٍجًتْحٕ لِ ٍهخحلِتعِ ٍٗتخعز سعر٘تشص جٙلوعحًٖ هعي هِْعَم
جلوذٍل ،هٔ٘حسح لتزذٗذ جلخحط٘ٔ جألسلَذ٘ٔ هوَهحً ٍهسرحسجً لتٔعذٗش ٗخحُعٔ هؤْعح ٍدسرعٔ
ًزحهتْح ٍحنّ ٗتذسّد ُٖ هٌْذ جستٔشجتٖ ٗظل ذِ ئلٖ هـحذٔٔ ذ٘ي رولٔ ّزُ جلووعحٗ٘ش ٍهعح
ٗسوِ٘ ذحلورٔشٗٔ جلخلّحٓٔ لذٕ جألدٗد(جلوسذٕ .)618-617 ?6>=7 ،هلٖ جلشًن هي ٗخعشٓ
أٓسحم جلوذٍل ٍتوذدّح هٌذ جلٌٔحد جلتٖ تظل ئلٖ خوسٔ هشش هعذٍالًٍ ،هٌْعح جالسعترذجل٘ٔ،
جلتشٗ٘ر٘ٔ ،جلوَػو٘ٔ ،جلشحهل٘ٔ ،جلذجخل٘ٔ ،جلخحسر٘ٔ ،جلسلر٘ٔ ٍجإلٗزحذ٘ٔ ،جلظَت٘ٔ ،جلخـ٘عٔ،
جلٌحَٗٔ ،جلظشُ٘ٔ ،جلذالل٘ٔ ٍجلووزو٘ٔ ٍ ( ...جذَجلوذٍس.)6=7 ?7161 ،
ًخضّ هٌْح ذحلزٗش ٌّح رلعٖ جلتٔسع٘ن جلعزٕ ٌٗٔسعن ُ٘عِ جلوعذٍل ئلعٖ ًعَه٘ي ٍّعَ
جالسترذجلٖ ٍجلتشٗ٘رٖ(لَؽُ .)6: ?7166 ،حلوذٍل جالسترذجلٖ ٗشعول جالسعتوحسٓ ٍجلوزعحص
ٍجلٌ٘حٗععٔ ٍجلتشععرِ٘(ٍٗسٍٗ ،)661 ?7117 ،شععول جلوععذٍل جلتشٗ٘رععٖ جلتٔععذٗن ٍجلتععأخ٘ش
ٍجلحزٍ ٍجلزٗش ٍجالهتشجع ٍجاللتِحت(ٍٗس.)667 ?711: ،
حشٗٔ جلحذجحٔ ُٖ جلشوش جلوشذٖ جلووحطش تذُن جل٘خ٘ش هي جلشوشج أى ٗستخذهَج جلوذٍل
لتر٘٘ي هشحهشّن ٍأُ٘حسّن ٍٗستخذم جلشوشج جلووحطشٍى جألدٍجت جلتٔل٘ذٗٔ ٍجلوسعتحذحٔ
ٍُٖ جلتش٘٘ل جلزوحلٖ لٌظَطْن جلشوشٍٗٔ ،جلعٌض جلشعوشٕ جلز٘عذ ّعَ جلعزٕ ٗسعتـ٘ن
هرذهِ أى ٗخلْ هي ّزُ جألدٍجت طَسٓ هت٘حهلٔ حّ٘ٔ تتّسعْ هعن جلِ٘عشٓ ٍجلوحؿِعٔ ٍُعٖ
سر٘ل ّزجَ٘ٗ ،ى جلوذٍل هي جلوألٍَ هي جلوإحشجت جلْحهٔ ُٖ ؿشْٗ جستخذجم جألهخل للٌٔ
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جلشوشٗٔ ٍَٗٔم ذحلذٍس جألسحسٖ ُٖ ُْن ّ٘٘ل٘ٔ جلشوشٍ .هعٌْن هحوعذ هْعذٕ جلزعَجّشٕ
جلشحهش جلوشجٖٓ ٍَّ أحذ هي جلشوشج جلووحطشٗي جلزٗي تَرَّْج ئلعٖ جلوعذٍل جلعزٕ جهتوعذ
هلٖ جلخشٍد هي جلوو٘حس ٍسًد ُٖ خلْ جلتعَتش ُعٖ جلرٌ٘عٔ جلوخحل٘عٔ جألطعلُ٘ٔ .وعي ّعزج
جلوٌـلْ ،ئىّ ّزج جلؤحل ْٗذٍ دسجسٔ كحّشٓ جلوذٍل جالسترذجلٖ ٍجلتشٗ٘رٖ هٌذ جلزَجّشٕ
ٍدجسسْح ذحلوٌْذ جلَطِٖ ٍجلتحل٘لٖ ُٖ دَٗجًِ جلشوشٕ ٍٗححٍل ئلٖ تٔعذٗش جسعتخذجم ٗعل
هي أٓسحم ّزٗي جلوذٍل٘ي جلوزَٗسٗي ٍتر٘٘ي أسرحخ جستخذجهْوح ٗوح ٗسوٖ ئلٖ توشٗعَ
جلوظـلح ٍتأط٘لِ.
مشكلة البحث
ئىّ جلشحهش ئرج ٗزذ هزحالً للتور٘ش هي تزحسذِ ٍَّ ٗتحشٕ ذ٘ي رٌرحت جلٌحعَ ٍجلرالًعٔ
هلٖ حذ جلسَج  ،هَكِح هح شح هي جألسحل٘د طوَدجً أٍ ّرَؿحً ذ٘ي جلوستَٗحت تح٘عل ئلْ٘عح
تزشذتِ .ئذشجص جلزْذ جلزٕ َٗٔم ذِ جلشحهش حع٘ي ٗٔلعد جللٌعٔ ُعٖ هححٍلعٔ ل ًِعالت هعي
جلٌوـ٘ٔ ٍجالحتزج ٍجلتور٘ش هي رجتِ هرشصجً تو٘ضُ ٍتِعشدُ ُعٖ هزعحل جالسعتخذجم جللٌعَٕ،
ٍّزج ُٖ جألطل جلذجُن ئلٖ جلوذٍل ٍهزحٍصٓ جلسٌي جلوألَُعٔ ُعٖ جلتور٘عش ٍجلظع٘حًٔ حتعٖ
جلتِ٘٘ش ٍّٖ جلزضت٘حت جلتٖ ٗشتول هلْ٘ح جألسلَخ هحهٔ ٗوح أى جلزَجّشٕ ُٖ توحهلِ هعن
جألًسحّ جللٌَٗٔ ٗشوش هلٖ جلذٍجم ذؼشٍسٓ هلٖ تخـِ٘ جلوألٍَ ل٘تحَل ٗالهعِ ئلعٖ طع٘ي
ٌٍُ٘ٔ ،جلوسألٔ جلتٖ ٗذُوٌح ئلٖ دسجسٔ ّزج جلوَػَمٗ ،شَ جلوسحُٔ جلتٖ ٓـوْح جلزَجّشٕ
ُٖ جستخذجهِ جللٌٔ ذظَسٓ هٌحٗشٓ لوح َّ ٍػوٖ لِ ٍػشٍخ هختلِعٔ هعي جألسعحل٘د جلتعٖ
أتروْح جلشحهش للتور٘ش هي تزحسذِ ٍأحشّح ُٖ أدج جلووحًٖ.
أهذاف البحث
 -6تر٘٘ي هَِْم جألسلَخ ٍجلوذٍل جألسعلَذٖ هلعٖ جألسعحس آسج جلٌٔعحد ٍجلذجسسع٘ي
جلوحذح٘ي ُٖ ّزج جلرحخ.
 -7جلتور٘ش هي جلشحهش لتوشَٗ جلٔشج هوِ.
 -8كَجّش جلوذٍل جألسلَذٖ ُٖ شوش هحوذ هْذٕ جلزَجّشٕ.
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منهجیة البحث وإجزاءاته
جتروٌح جلوٌْذ جلَطعِٖ ٍجلتحل٘لعٖ ُعٖ ّعزُ جلذسجسعٍُٔ ،عٖ تحذٗعذ كعَجّش جلوعذٍل
ٍجالًحشجٍ هي جلوألٍَ ٍجلٍََٓ هٌذ ّزُ جللَجّش ُٖ شوش جلزَجّشٕ هٌْزٌح جلَطٍِٖ ،أهح
ُٖ هضجٍلٔ جلٌظَص ٍجل٘شَ هي جألًشجع جل٘حهٌٔ ٍسج هذٍل جلشحهش هٌْزٌح جلتحل٘لٖ.
خلفیة البحث ومجاله
ٍأهح ذحلٌسرٔ لخلِ٘ٔ جلرحج ُِٖ هح ٗلٖ ًش٘ش ئلٖ أّن هح ذزلت هي جلذسجسحت ُٖ ّعزج
جلوزحل« ?ٍّٖ ،كحّشٓ جالًضٗحح جألسلَذٖ ُٖ شوش خحلعذ ذعي ٗإٗعذ جل٘حتعد»( )711:هعي
طحلح هلٖ سل٘ن جلشتَٕ تتوحعَس ّعزُ جلذسجسعٔ حعَل جالًضٗعحح ٍأًَجهعِ ٍ «ٍ ...جالًضٗعحح
جللٌَٕ»( )7169هي ًووحى هرذ جلسو٘ن هحلذ جل٘حتد ُٖ أحشُ جالًضٗحح ُٖ جلذسجسٔ جلوشذ٘عٔ
جلٔذٗؤ ٍجلحذٗخٔ هلٖ أسحس دسجسٔ تـر٘ٔ٘ٔ ٍ«شوشٗٔ جالًضٗحح ذ٘ي هرعذجلٔحّش رشرعحًٖ
ٍرحى َّٗ٘ي»( )7167هي سوحد ذَلحَجش ٍّٖ دسجسٔ تـر٘ٔ٘ٔ هعن ئلٔعح ًلعشٓ سعشٗؤ
هلٖ جلتشجث جلوشذٖ ُحستٌتذ جلرححج هي دسجستِ ّزُ أى هولن هرححج جلرالًٔ ٓحهت هلعٖ
أسحس جالًضٗحح ٍ«جالًضٗحح ُٖ تشجث جلٌٔذٕ ٍجلرالًٖ»( )7117هي جحوعذ هحوعذ ٍٗعس "
ُ٘تـشّ جل٘حتد ئلى دسجسٔ ّزُ جللحّشٓ ٍهٔحسًتْح ُٖ هلَم جإلًسحً٘ٔ هٌْح جلٌٔعذ ٍجلرالًعٔ
ٍٗتحذث هي أّو٘تْح ُٖ جلشعوش ٍ" جألسعلَذ٘ٔ ٍجألسعلَخ " ( )6>=7هعي هرعذ جلسعالم
جلوسذٕ جلزٕ تتحذد جألسلَذ٘ٔ ُْ٘ح ذًَْ٘ح هلوحً ئًسحً٘حً ٍئًْح ٓحدسٓ هلعٖ تول٘عل جإلذعذجم
ٍجلٌض ُال تٌٌٖ جلٌظَص جألدذّ٘ٔ هي ئًزحصجتْح ُٖ ئًشح ًض أدذعٖ هعإحش ٍ«جالًضٗعحح ُعٖ
هحَسٕ جالسترذجل ٍجلتشٗ٘رٖ( )7161هي جلرحس هرذجلٔحدس جلزٕ ٗوحلذ جل٘حتد ُ٘عِ جالًضٗعحح
هلٔ أسحس جلٌَه٘ي جلتشٗ٘رٖ ٍجالسترذجلٖ ٍٗزول ُْ٘عح هعح ٗتولعْ ذحلوعذٍل هعي جلَٔجهعذ
جلٌحَٗٔ ٍجلرالً٘ٔ ُٖ ّزٗي جلوحعَسٗيٍ ،ل٘عي لعن ٌٗترعِ ئلعٖ روحل٘عٔ جالًضٗعحح ٍّذُعِ
جلحٖٔ٘ٔ ٍ ...هلٖ جلشًن هي دسجسحت هتوذدٓ ُٖ أسلَذ٘ٔ جالًضٗحح هلعٖ ٍرعَد جتِّعحّ ُعٖ
جلووٌٖ أٍ جلوذٍل جألسلَذٍٖ .ل٘ي لن ٗ٘تد هٔحلٔ حَل ّزج جلوَػَم جلزٕ ًختحسُ لرحخٌعح
حتٖ جٙى ٍدسجستٌح تَٔم هلٖ تر٘٘ي هَِْم جألسلَخ ٍجلوذٍل جألسعلَذٖ ُعٖ جلرذجٗعٔ حعنّ
كَجّش ّزج جلوذٍل ُٖ شوش هحوذ هْذٕ جلزَجّشٕ ذحلوٌْذ جلَطِٖ ٍجلَٓعٍَ هٌعذ ّعزُ
جللحّشٓ هلٖ جلوٌْذ جلتحل٘لٖ ُٖ ختحم جلرحج.
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ّ
العذول فی اللغة والصطالح
تزّد جلووزوحت جللٌَٗٔ ُٖ أحٌح حذٗخْح هي هحدٓ ُول "هذل" هلٖ ٍرَد جتِّحّ ُعٖ
جلووٌٖ جللٌَٕ للِلٔ جلوذٍل ئر أشحست رو٘وْح جلووٌٖ جلو٘ل ٍجلخعشٍد ٗوعح جلوعذل ُعٖ
جلو٘ي? أى توذل جلشٖ هي ٍرِْ ُتو٘لِ(جلِشجّ٘ذٍٕ .)91-8= ?6>=1،هٌذ أذعَ جلوٌظعَس
جألصّشٕ ُٖ «تْزٗد جللٌٔ»? «هذل ٗوذل هذٍالً? ٗو٘ل ذِ هي ؿشٗٔعِ»(جألصّعشٕ?6>;9 ،
=ٍ .)769-71هٌذ طححد «لسحى جلوشخ» جلوذل? «أى توذل جلشٖ هعي ٍرْعِ إٔ أهعَد
ٍهحل»(جذي هٌلَس ،ال تأ? =ٍ .)7=98-7=8ت٘حد تزون جلووحرن جلوشذ٘ٔ هلٖ جلووٌٖ جلو٘عل
هي جلـشْٗ ٍجالًحشجٍٍ .أهح هي ٍرْٔ ًلش جطـالح٘ٔ ٗو٘ي جلَٔل ذأى ًٔحدًعح جلوعشخ ٓعذ
ُتٌَج ئلٖ ّزُ جللحّشُٓٔ ،ذ ٍسدت هٌذ جلوشخ هذّٓ هظـلححت ٓشٗرٔ هعي هِْعَم جلوعذٍل
تو٘س هذٕ جّتوحم جلوشخ ذتزحٍص جلوألٍَ ٍجلخشٍد هوح تَجػن هل٘عِ ٍهعي أهخلعٔ رلعٖ?
جلتخ٘٘ل(ٓشؿحرٌٖ;7 ?6>=6 ،؛ جلزشرحًٍٖ )7:6 ?6><> ،جل٘زخ(جذي روِعش>9 ?6><> ،؛
جلٔ٘شٍجًٍٖ )79-6> ?6>:: ،جلخشٍد(جذي أح٘عش61> ?68:; ،؛ جلسزلوحسعٖ)7>6 ?6>=1 ،
ٍجلتزَص(جلزححق ،ال تأ? >ٍٗ .)61ل ّزج َٗحٖ ذَهٖ جلٔذهح ٍٓذستْن هلٖ تِشٗعْ جل٘عالم
جلوحدٕ ٍجل٘الم جلٌِٖ جلزٕ ٗوتوذ هلٖ جلتِشد ٍجلتو٘ض ٍجلخشٍد هي جلوألٍَ.
ٍٓذ ٍسد هظـلح جلوذٍل ذش٘ل ٍجػح ُٖ جلوَسٍث جلرالًٖ جلٌٔذٕ هٌعذ جلتور٘عش هعي
جلحٔ٘ٔٔ ٍجلوزحص َٗٔل جذي رٌٖ? «ئًوح ٗٔن جلوزحص ٍٗوذل ئلِ٘ هي جلحٔ٘ٔٔ ٗووعحى حالحعٔ
ٍّٖ جالتّسحم ٍجلتَٗ٘ذ ٍجلتشرِ٘ ُاى هذم ّزُ جألٍطحٍ ٗحًت جلحٔ٘ٔٔ جلرتعٔ»(ئذعي رٌعٖ،
ٍ .)999-997 ?6>>1أشحس جذي سشذ ئلٖ هَِْم هزحٍصٓ جلشوشج ٍَٓلِ? «جلتٌ٘٘عشجت ت٘عَى
ذحلوَجصًٔ جلوَجُٔٔ ٍجإلذذجل ٍجلتشرِ٘ ٍذحلزولٔ ذاخشجد جلَٔل ً٘ش هخشد جلوحدٓ هخعل جلٔلعد،
جلحزٍ ،جلضٗحدٓ ،جلٌٔظحى ،جلتٔذٗن ٍجلتأخ٘ش ٍٍ ...ذحلزولٔ ذزو٘ن جألًَجم جلتٖ تسعوٖ هٌعذًح
هزحصجً»(جذي سشذ.)798 ?6><8 ،
ى هظـلح جلوذٍل جلزٕ جسعتخذم ُعٖ جلوعَسٍث جلوشذعٖ جلٔعذٗن ٓعذ جسعتوولِ هٌعذ
ئ ّ
جلذجسس٘ي جلووحطشٗيُ ،وٌْن هي جستخذهِ ذلِلِ ٍهٌْن ٓذ جستخذهِ ذوشجدُحت دجلٔ هلِ٘
ُٔذ جستوول ّزج جلوظـلح "جلوذٍل" هذد ٗر٘ش هي ًٔعحد جلوشخ(جلوسعذٕ-6;7 ?6>=7 ،
ٍ )6;8ذظَسٓ هحهٔ ُٔذ كْشت هظعـلححت أخعشٕ ٗخ٘عشٓ ٍطعِت جللعحّشٓ هعي أّوْعح?
جالًضٗععحح ،جلروععذ ،جالًحععشجٍ ،جلخععشّ ،جلخععشٍد ،جالًتْععحٕ ،جلٌشععحص ٍجالتّسععحم ٍهععن ٗخععشٓ
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جلوظـلححت جلذجلٔ هلٖ جلخشٍد هي جلوألٍَ ٍتوذدّح ُٔذ جختشت هظعـلح جلوعذٍل ًَٗعِ
هظـلححً ذشص ذظَسٓ هشتشٗٔ ذ٘ي جلوَسٍث جلٔذٗن ٍجلحذٗج .هي خعالل ّعزُ جلتٌل٘عشجت،
ًستـ٘ن أى ًَٔل أى جلوذٍل َّ «جستووحل جلورذم للٌٔ هِشدجت ٍتشٗ٘رحت ٍطَس جستووحالً
ٗخشد ذْح هوّح َّ هوتحد ٍهألٍَ ذح٘ج ٗإدّٕ هح ٌٗرٌٖ لِ أى ٗتّظَ ذِ هعي تِعشّد ٍئذعذجم
ٍَٓٓ ٍرزخ ٍأسش»(ٍٗس.)9> ?711: ،
العذول فی األسلىب
ٌٗرٌٖ لٌح ُٖ جلرذجٗٔ أى ًش٘ش ئلٖ جألسلَخٍ ،أهح هِْعَم جألسعلَخُٔ ،عذ ت٘شعَ ُعٖ
جلورححج جلوشذ٘ٔ هلٖ ٗذ ٗخ٘ش هي جألدذح ٍجلرالً٘٘ي ٍال س٘وح هرذجلٔحّش ئر ٍػن لِ توشِٗحً
هتظال ذحلٌلن ٍَٓلِ? «َّ جلؼشخ هي جلٌلن ٍجلـشٗٔٔ ُِ٘»(جلزشرعحًٖ ،ال تعأ? ٍ .)7;6لوّعح
رح جلٔشؿحرٌٖ ٍسّن هَِْم جألسلَخ ل٘شول جلٌتحد جألدذٖ ٗلِ ذوح ُِ٘ هي هٌحطش دجخلعٔ
ُٖ جلظ٘حًٔ أٍ ُٖ أًشجع جلشوش خحطٔ ح٘ج َٗٔل? «ئىّ جألًشجع جلشوشٗٔ تَٓن ُٖ ٍجحعذ
هٌْح جلزولٔ جل٘ر٘شٓ هي جلووحًٖ ٍجلؤحطعذٍٗ ،حًعت لتلعٖ جلووعحًٖ رْعحت ُْ٘عح تَرعذ،
ٍهسحتل هٌْح تٔتٌٖ ٍٗحًت تحظل للٌِس ذحالسعتوشجس هلعٖ تلعٖ جلزْعحتٍ ،جلٌٔلعٔ هعي
ذوؼْح ئلٖ ذوغٍ ،ذِ٘٘٘ٔ جالؿشجد ُٖ جلووعحًٖ طعَسٓ ٍّ٘ثعٔ تسعوٖ جألسعلَخ ٍرعد أى
تَ٘ى ًسرٔ جألسلَخ ئلٖ جلووحًٖ ًسرٔ جلعٌلن ئلعٖ جأللِعحف»(جلٔشؿعحرٌٖ.)7;8 ?6>=6 ،
ٍٓذ ٍَٓ جذي خلذٍى هٌذ توشَٗ جألسلَخ ُزٗش أًِّ? «جلوٌَجل جلزٕ تٌسذ ُ٘عِ جلتشجٗ٘عد
أٍ جلٔحلد جلزٕ تِشى ُِ٘ ٍال ٗشرن ئلٖ جل٘الم ذحهترحس ئُحدتِ ٗوحل جلووٌٖ جلزٕ َّ ٍكِ٘ٔ
جإلهشجخ ٍال ذحهترحس ئُحدتِ أطل جلووٌٖ هي خعَجص جلتشجٗ٘عد جلعزٕ ّعَ ٍكِ٘عٔ جلرالًعٔ
ٍجلر٘حىٍ ،ال ذحهترحس جلَصى ٗوح جستوولِ جلوشخ ُِ٘ جلزٕ َّ ٍكِ٘ٔ جلوشٍع  ...ئًوعح ٗشرعن
ئلٖ طَسٓ رٌّ٘ٔ للتشجٗ٘د جلوٌتلؤ ٗل٘عٔ ذحهترعحس جًـرحْٓعح هلعٖ تشٗ٘عد خعحص»(جذعي
خلذٍى.)9=> ?6>>8 ،
ٍئرج هح جًتٔلٌح ئلٖ جلوظش جلحذٗج ٍرذًح أّن هححٍلٔ جستْذُت تحذٗذ هَِْم جألسعلَخ
دسجسٔ أحوذ جلشحٗد جلزٕ أصجل جلستحس هٌِ ذَٔلِ? «ئًِّ جلظَسٓ جللِل٘ٔ جلتٖ ُٗورعش ذْعح هعي
جلووحًٖ أٍ ًلن جل٘الم ٍتألِِ٘ ألدج جألُ٘عحس»(جلشعحٗدٍ« ،)611 ?6>;; ،أهعح هلوعح جللٌعٔ
جلٌشذَ٘ى ُٔذ ٍػوَج توشِٗحت هتوذدٓ لألسلَخ أكْشّح هح رٗشُ "جلرحلٖ" هي أًِّ هزوَهعٔ
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هي هٌحطش جللٌٔ جلوإحشٓ هحؿِ٘حً ُٖ جلوستون»(ُؼلٍ ،)=; ?6>=: ،هح رٗشُ أهحدٍ ألًَسعَ
ذَٔلِ َّ? «جلـشٗٔٔ جلتٖ ٗتَّ٘ى ذْح جلوول جألدذٖ ُٖ رولتِ ٍهٌحطشُ جلتِؼ٘ل٘ٔ ٍّٖ جلتٖ
تحذد أًوحؽ جلوتؤ جلزوحل٘ٔ جلٌحرؤ هٌْح»(ًِس جلوظعذس) .جًتٌْ٘عح ُعٖ هشػعٌح جلسعحذْ
لزَْد جلرححخ٘ي ُٖ هزحل جألسلَخ ئلٖ أىّ جلتٌحٍل جألسلَذٖ ئًوح ٌٗظد هلٖ جللٌٔ جألدذ٘ٔ
ذَطِْح هروج جإلحسحس ذحلتٌَم ٍجلتِشد ُٖ هزحل جألدج جللٌَٕ ذوح ُِ٘ هي ٍهٖ ٍئخت٘عحس
ٍهح ُِ٘ هي جًحشجُحت هي أطل جل٘الم.
لٔذ جصدجدت كحّشٓ جالًضٗحح تشسخح ذلَْس جألسلَذ٘ٔ ٗولن ٗححٍل هٔحسذٔ كحّشٓ جألسلَخ
هٔحسذٔ هلو٘ٔ ٍطِ٘ٔ تستٌذ ئلٖ هٌزضجت جلذسس جللسحًٖ جلحذٗجٍ .لول أٍلٖ هلحّش ّعزج
جالحتِح ٍأٗخشّح ذشٍصج أى رولت جألسلَذ٘ٔ ،ذوختلَ جتزحّحتْح ،هي هَِْم جالًضٗحح هظعد
جلرحج جألسلَذٍٖ ،جهتوذت هلِ٘ ُٖ توشِْٗح لألسلَخ ٍٍكِ٘تِ ٗلوح دهعت جلؼعشٍسٓ ئلعٖ
جلحذٗج هي خظحتض جلٌض ً٘ش جلوحدٕ لذسرٔ أى ذوغ جألسلَذ٘٘ي رّرَج ئلٖ جلِٔشجى ذع٘ي
جالًضٗحح ٍجألسلَخ ،حتٖ ًذج جألسلَخ هٌذّن ّعَ جالًضٗعحح أطعال(جلوسعذٕ->< ?6>=7 ،
=>)ٍٗ ،ولل أحذ جلرححخ٘ي لْزج جلحؼَس جلو٘خَ لالًضٗحح ُٖ كحّشٓ جألسلَخ ذَٔلِ? «ٍلثي
جستٔحم لِ(إٔ لالًضٗحح) أى َٗ٘ى هٌظشج ٓحسج ُٖ جلتِ٘٘ش جألسلَذُٖ ،ألًِ ٗسعتوذ داللتعِ ال
هي جلخـحخ جألطٌشٗ ،حلٌض ٍجلشسحلٍٔ ،ئًوح ٗستوذ تظَسُ هي هالٓٔ ّزج جلخـحخ جألطعٌش
ذحلخـحخ جألٗرش ٍَّ جللٌٔ جلتٖ ُْ٘ح ٗسرٖ»(ًِس جلوظذس? .)>9
ٗستِحد هوّح رٗش أى ٓ٘ؤ جالًضٗحح ُٖ هٔحسذٔ جلحذث جألسلَذٖ تأتٖ هي أًِ ٍجسـٔ ذ٘ي
جللٌٔ ٍجألسلَخ؛ ُال سر٘ل لظ٘حًٔ جألسلَخ هي جللٌٔ ئال ذحلتسحهح ُٖ جلَٔجهذ جلتعٖ تعشذؾ
أًلؤ جللٌٔ ٍهًَ٘حتْح ،تسحهحح ٗتخز ش٘ل جلخشٍد هي جلوألٍَ ،أٍ جلعٌوؾ ،ذخعشّ َٓجهعذ
جلٌلحم ٍجًتْحٕ أهشجٍ جلوَجػؤًٍ٘ ،شّح هي جلتزحٍصجت جلتٖ تؼِٖ هلعٖ جألسعلَخ ؿعحذن
جلتِشد ٍٗ٘سرِ تو٘ضج خحطح ٗخ٘شج هح أٍهضُ جلذجسسَى ئلٖ هرٔشٗٔ جلورذم.
ئى هٔحسذٔ جألسلَخ ُٖ ،كل ّزج جلتَرِّ ،تُلْش لٌح جلٌض جألدذٖ ٗخـحخ هٌحٗش للخـحخ
جلوحدٕ ،هي ح٘ج جًرٌح جل٘الم ُِ٘ هلٖ هرذأ جالًضٗحح هعي جلعٌوؾ جلوعألٍَ للٌعٔ طع٘حًٔ
ٍٍكِ٘ٔ? َُْ هي ح٘ج جلظ٘حًٔ ئهحدٓ تش٘٘ل للٌعٔ ٌٗرٌعٖ هلعٖ خعشّ جلٌلعحم ٍجإلخعالل
ذحلوالٓحت ٍتزحٍص جلوَجػوحت ،ذششؽ أال تتوذٕ ّزُ جالًتْحٗحت جلحعذّ جلعزٕ ٗخعشد ذوعذُ
جل٘الم ئلٖ ػشخ هي جلوستح٘ل أٍ جلالهؤَل؛ ُحالًضٗحح ،ذْزج جلتظَس« َّ ،رلٖ جلوسعتَٕ
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جألهلٖ هي جللٌٔ جلتٖ تْزس ٍتخَس ٍتـٌٖٗ ًٍَِٗ ،حول ٗل ّزُ جلتشل٘حت ُزلٖ دل٘ل
هلٖ جلوحتول جلذاللٖ ٍجلزوحلٖ جلوؼوي ُ٘عِ»(ُ٘عذٍحٍّ ،)68> ?6>>> ،عَ هعي ح٘عج
جلَكِ٘ٔ تزحٍص للحذ جألدًٖ جلوََٗل ذحللٌٔ أطال ٍَّ ،جإلذالىٍ ،جلتـلعن ئلعٖ ئحعذجث جألحعش
جلوشًَخ ُٖ جلوتلٍٖٔ ،جًِتحح جلٌض هلٖ توذد جلٔشج جت ٍدٍجهْح ل٘ستوش جلتعأح٘ش هلعٖ هعشّ
جألصهٌٔ ٍّٖ ،سًرٔ ال ٗحْٔٔح جلورذم ئرج جلتضم ذَٔجً٘ي جللٌٔ ًٍلوْح جلتضجهح حشُ٘ح لٔظعَسّح
هلٖ أى تِٖ ذححرتٍِٓ ،ظَسُ هلٖ أى ٗلنّ ذ٘عل هوـ٘حتْعح؛ ُحالًضٗعحح هعي ّعزج جلوٌلعَس
ٍس٘لٔ تو٘ي جلورذم هي تزحٍص ّزج جلٔظَس جلوضدٍد ،أٍ َّ ػشخ هعي «جحت٘عحل جإلًسعحى
هلٖ جللٌٔ ٍهلٖ ًِسِ لسذ ٓظَسُ ٍٓظَسّح هوح»(جلوسذٕ.)617 ?6>=7 ،
ٗ٘حد جألسلَذَ٘ى هلٖ جختالٍ جتزحّحتْن ٗتَِٔى هلٖ أى جالًضٗعحح ّعَ أخعض هعح ُعٖ
جألسلَخ هي خظحتضٍ ،ال ٗتظَسٍى جالًضٗحح ئال هي شٖ هح ٌُٗضجح هٌِ ُٗوذ ذوخحذٔ جلوو٘حس
جلزٕ ٗٔحس ُٖ ػَتًِ٘ .ش أى أطود هح َٗجرِ ّزج جلتظَّس لللحّشٓ جألسعلَذ٘ٔ ّعَ تحذٗعذ
جلوو٘حس جلوٌضجح هٌِ؛ ُْعَ «هُتظعَّس ًسعرٖ تزذعزخ جلِ٘عش جأللسعٌٖ ُعٖ تحذٗعذُ ٍذلعَسٓ
هظـلحِ»(ًِس جلوظذس? ،)>9أٍ َّٗ ،وح ٍطِِ آخش? «هَِْم ُشّجس ٍٗحتي رٍ هٔل ال ًزعذ
لِ ُٖ جلَجٓن إٔ تظَس دْٓ٘»(ٗحذٌحس.)61> ?6>=7 ،
لزج ُٔذ جختلَ جأللسٌَ٘ى ٍهلوح جألسلَخ ُٖ تحذٗذ جلوو٘حسٍ ،لْن ُٖ رلعٖ هعزجّد
شتًٖ ،شٕ هي هٌـلْ هٌْزٖ ذلَستْح ُٖ تظَسٗي ٗر٘عشٗي? جلرحعج هعي جلوو٘عحس خعحسد
جلٌض؛ ٍَّ تظَس ٗت٘ة هلٖ هرذأ جلتِشٓٔ ذع٘ي جألسعلَخ ٍجلالأسعلَخٍ ،هٔحسذعٔ جألسعلَخ
ذَطِِ ًٔ٘غ جلالأسلَخ(هًَ٘يٍ .)6:= ?6><6 ،ت٘وي جلظوَذٔ ذحلٌسرٔ لْعزج جلتظعَس ُعٖ
تحذٗذ جلوستَٕ جلِحٓذ للسؤ جألسلَذ٘ٔ جلعزٕ ٗو٘عي جهترعحسُ هو٘عحسج ٗٔعحس ُعٖ ػعَتِ
جالًضٗححٍ .لألسلَذ٘٘ي ُٖ رلٖ جتزحّحت هختلِٔ .جلرحج هي جلوو٘عحس دجخعل جلعٌض؛ ٍّعَ
تظَس ٌٗـلْ هي هوحٌٗٔ جلوأصّ جلزٕ ٍٓن ُِ٘ هي ذحخَج هي جلوو٘حس خحسد جلعٌضٍٗ .ت٘عة
هلٖ هرذأ جلس٘حّ ،ذحهترحسُ جلوحهل جلِ٘٘ل ذتحذٗذ جلوٌحطش جلوَسعَهٔ أسعلَذ٘ح ُعٖ جلعٌض
دٍى أى تَ٘ى لْح ّزُ جلظِٔ هـلٔح؛ ٍَّ هح ٗسوح ذحلتول٘ل إله٘حً٘ٔ أى ٗحْٔ جًضٗعحح هعح
ذوذج أسلَذ٘ح ُٖ ححالت ٍال ٗحِٔٔ ُٖ ححالت أخعشٍٕ٘ٗ ،عَ ٗو٘عي للورعحسٓ جلَجحعذٓ أى
تَ٘ى هَسَهٔ تحسٓ ًٍ٘ش هَسَهٔ تحسٓ أخشٕ(سِٗحتش.):; ?6><6 ،
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الجىاهزی ومكانته األدبیة والجتماعیة
ٍلذ جلشحهش هحوذ هْذٕ جلزَجّشٕ ُٖ هذٌٗٔ جلٌزَ ُٖ جلوعشجّ ح٘عج تلٔعٖ هلَهعِ
جالذتذجت٘ٔ ٍجلخحًَٗٔ .تحذّس هي أسشٓ هشٗٔٔ ُٖ جلولن ٍجألدخ ٍجلشْش ٍٗحى ٍجلذُ ٗظحرِ هوِ
ٍَّ طٌ٘ش ئلٖ هزحلس جألدخ ٍجلولن ُٖ جلٌزَ .ذذأ ٗتحذٔ جلشوش ٍَّ ُٖ ححلخٔ هشعشٓ هعي
هوشُ .ححلٔ جالرتوحه٘ٔ ُٖ جلٌزَُ ،حلزوَد ُْ٘ح أٗخش هي جلحشٗٔ أهح هظش جلزَجّشٕ هظش
جلٌْؼٔ ٍجالًٔالخ؛ هظش ٗتحَل ُِ٘ جألهٔ ٌٍٗتٔل ُِ٘ جلشود هي أسلَخ ُعٖ جلح٘عحٓ ئلعٖ
أسلَخ أسّ ٌُشأ شحهشًح ُٖ ّزج جلذٍس جلحسحس ذح٘ج أطرح شخظع٘ٔ أدذ٘عٔ هوتعحصٓ لعِ
أسلَذِ جلخحصٍ ،لِ ئلْحهِ ٍجتّزِ ذأدذِ جتزحّعحً رذٗعذجً ٍتوعحؿٖ هوعِ ئخَجًعِ جلوتزعذدٗي
ذٌْؼٔ أدذ٘ٔ أخز هلٖ ًِسِ أى ٗرٌٖ سٌٗحً هي أسٗحًْح؛ ٍل٘ي ال ٗعضجل تزعذدُ ُعٖ سٍحعِ
أٗخش هي تزذدُ ُٖ جألسلَخ؛ ُاىّ ذ٘ي أٍسجّ دَٗجًِ ش٘ثحً هي جلتزذٗذ ٍهذٍل هي جلوألٍَ
ٍشحهشٗتِ هتزْٔ ئلٖ روحل جلوٌحكش ُٖ جألٗخش ٍَّ ٍطحٍ هرعذم(جلزَجّشٕ-:7 ?711= ،
; .):هول هذسسحً ٍطحِ٘حً ٍجلتحْ ذعَصجسٓ جلخحسر٘عٔ جلوشجٓ٘عٔ أسعحم جلولعٖ ُ٘ظعل جألٍل
ٍدخل هزلس جلٌ٘حذٖ ًحترحً هي ٗشذال سٌٔ 6><9م ٍجستٔحل ذوذ سٌٔ ٍجحذٓ .جًتخد ًٔ٘رح
للظحِ٘٘ي جلوشجٓ٘٘ي ٍست٘سحً التححد جألدذح جلوشجٓ٘٘ي ٍأٓحم ُعٖ ذعشجى ُعٖ تشَ٘٘سعلَُحٗ٘ح
جلسحذٔٔ الرثحً س٘حس٘حً ذع٘ي 6>;= - 6>;6م ٍتعَُٖ ُعٖ دهشعْ ٍدُعي ُْ٘عح(جلزَجّشٕ،
=.)7 ?6>7
ظىاهز العذول األسلىبی عنذ الجىاهزی
ٗو٘ي تر٘حى جلسوحت جألسلَذ٘ٔ ُٖ شوش هحوذ هْذٕ جلزَجّشٕ ذحلٌلش ئلعٖ جلوَجػعن
جلتٖ توخل تزحٍصجً ٍهذٍالً هي جلَػن جالسترذجلٖ ٍهي جلٌسْ جلتشٗ٘رٖ ٍهح ٗو٘ي أى ٗعإحش
ُٖ جلس٘حّ جألسلَذٖ هحهٔ?
 -1العذول الستبذالی
ئرج ٗحى جلشحهش هحهٔ ال ِٗ٘ش ُٖ جللٌٔ أٍ جلٌحَ ٍَّ ذو٘ذ هي تزشذتِ جلشوشٗٔ ئال أى هعح
َٗٔلِ ُوال ال ٗخشد هي جإلؿحس جلزٕ سسوتِ جلَٔجهذ ئال ُٖ ححالت ٓل٘لٍٔ ،رشت لْح جلرالًٔ
هسًَحت ُٖ سر٘ل ئٗزحد لٌٔ رجت ؿر٘ؤ تَجطل٘ٔ ذَسوْح جلتأح٘ش ُٖ جلسحهن هلر٘عٔ لذٗعِ
ححرحت ٌُ٘ٔ ٍروحل٘ٔ ً٘ش أىّ هح تت٘حِ جلرالًٔ ل٘حتد جلَٔل جألدذٖ ال ٗظل ُٖ ٗل ححالتِ
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ئلٖ دسرٔ تحـ٘ن جلَٔجهذ جلوستٔشٓ للٌٔ ٍئًوح ٗترن هعح ٗؼعوي جللعحّشٓ جألدذ٘عٔ جلٌوعَٕ
حذٍد هح تز٘ضُ جلَٔجهذ أطالً ٍّٖ جلححل جلتٖ ال تتوذٕ جستخذجم ذوغ جل٘لوحت ذو٘ذجً هي
دالالتْح جلوألَُٔ ٗوح َّ شأى ُٖ جلوزحص ٍجالستوحسٓ أٍ تظشَٗ ُٖ تشت٘عد جل٘لوعٔ ذظعَسٓ
تخحلَ جلٌسْ جلوألٍَ ٗوح ّٖ جلححل ُٖ جلتٔ٘٘ن ٍجلتأخ٘ش أٍ جلتزٗ٘ش هلٖ جلظ٘ي جلوخحلِٔ
جلتٖ هي شأًْح ٗسش تسلسل جل٘الم ٍهٌوِ هي جلزشٗحى هلٖ ٍت٘شٓ ٍجحذٓٗ ،وح تتزلٖ ُعٖ
جستووحل جلتؼحدٗ .خ٘شجً هح ٗزذ ًِسِ أهحم ؿحتِٔ هي جلوِشدجت ٗو٘ي ل٘لّ ٍجحذٓ أى تإدّٕ
هوٌٖ جلوـلَخ ٍؿحلوح ٗخشد جلشحهش جلرحسم هوٌحُ هي جلتظَس ئلٖ جلَجٓن ٗختحس هي ّ٘ثعحت
جأللِحف ٍجحذٓ ٗسَّ ذْح هوٌحُ حٌ٘ثز تٌوضل سحتش جأللِحف جلوشحذْٔ حنّ تأتٖ هشحلٔ جلعٌلن
لتستٔش جل٘لؤ جلوختحسٓ ُٖ س٘حّ ٗٔش ذِ جلٌحَ ٍتشتعد ٍُعْ تشت٘عد جلووعحًٖ ُعٖ ًِعس
طححرْحٍّ٘ ،زج تتش٘ل لرٌحت جلَٔل حتٖ تتن جلظَسٓ جل٘ل٘عٔ ٍّعٖ طعَسٓ ال تخعشد هعي
ًَْٗح خـحذحً هحدٗحً ٗإدّٕ ًشػحً ًِو٘حً ٗشٗذ جلشحهش أٍ جل٘حتد ترلٌْ٘ح للوتلّٖٔ.
ئىّ طٌحم جألدخ ُٖ توحهلْن هعن جللٌعٔ ٗووعذٍى ئلعٖ خلخلعٔ جألًلوعٔ جلخحذتعٔ للٌعٔ؛
ن تحو٘لْعح دالالت
ُ٘ختحسٍى هي جلوِشدجت هح ٗحتوعل ؿحٓعحت جلتأح٘شٗعٔ ٍجسعؤ ٍهعي حع ّ
ئػحٓ٘ٔ لٌ٘زن رلٖ خالل ُٖ جلوالٓحت جللٌَٗٔ جلشجسخٔ .رلٖ ألىّ جأللِحف ُٖ أحٌعح رلعٖ
تلرس دالالت رذٗذٓ لتَطل هالٓحت لن ت٘ي هألَُٔ هي ٓرل ٍّزج هول هٔظعَد ٗتعَخٖ
هٌِ جألدٗد صٗحدٓ جلـحٓحت جإلٗححت٘ٔ لأللِحف ٍتَسع٘ن حَٔلْعح جلذالل٘عٔ لتسعتَهد دٓعحتْ
جلتزحسخ جلتٖ ٗورش هٌْح هي أرل رلٖ ٗحى جلوزحص ٍهح ٗت٘حِ هي ئه٘حًعحت تسعوَ هلعٖ
تزحٍص هح َّ هألٍَ ُٖ جلوزحل جلذاللٖ هي أّن جلَسحتل جلوخ٘شٓ جلتٖ تٌـَٕ هلٖ هٌرْحت
جألسلَذ٘ٔ تو٘ي جألدٗد هي تشٕ ذظوحتِ جلشخظ٘ٔ هلٖ جللٌٔ.
أ.الوجاس
لٔذ هشٍّ جلرالًَ٘ى جلوزحص جللٌَٕ ذأًِّ جل٘لؤ جلوستوولٔ ُٖ ً٘عش هعح ٍػعوت لعِ(جذي
أح٘ش ?68:; ،د )<6 ?7أٍ هعح سعوحُ جلسع٘حٖٗ «جل٘لوعٔ جلوسعتوولٔ ُعٖ هوٌعٖ هوٌحّعح»
(جلس٘حٍٖٗ )6:8 ?6>=8 ،هلٖ ّزج جلتوشَٗ ترذٍ هإششجت جألسلَخ هشٗضٓ هلٖ هستَٗ٘ي
للذاللٔ? جألٍل? هح ٗوشٍ ذذاللٔ جلوـحذٔٔ ٍَّ هح ِْٗن هي جللِعق جلعزٕ جًتٔعل هعي هزحلعِ
جلحٖٔ٘ٔ ئلٖ هزحل هزحصٕ ٍجلخحًٖ داللٔ جللِق هلٖ شٖ أخشرِ جلوت٘لن هي هوٌحُ ذٌ٘عٔ
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حول جلسحهن هلٖ جلتأحش ذِ هوح ٗش٘ل هلٖ هستَٕ جألسلَخ جًحشجُعحً هعي جلَػعن ٗتَٓعَ
ٓرَلِ هلٖ هذٕ جستزحذٔ جلوتلٖٔ لوخل ّ٘زج جلؼشخ هي جلوذٍل.
ال ٗتخز جلوزحص ُٖ شوش جلزَجّشٕ طعَسٓ ٍجحعذٓ ذعل ٗتعشرح ذع٘ي جلوسعتَٗحت هعذّٓ
ٍٗو٘ي جلٍََٓ ٌّح هلٖ رحًد هي هزحصجتِ جلزضت٘ٔ ُٖ هالٓتْح جلوشسلٔ ٍَّ أسلَخ ٗعذل
هلٖ هذٕ جالًحشجٍ جلزٕ ذلٌِ جألسلَخ ُٖ جلتور٘ش هي تزحسذِ ذظَسٓ تتنّ هي هذٍلِ ُوي
هزحصجتِ ُٖ ّزج جلرحخ َٓلِ ّزج?
حّ٘ععت سذععحٕ سٍجتععح ًٍععَجدٕ
ئٓشأ هلٖ هظش سعالم ٍٓعل لْعح
ًسذ جلشذ٘ن لْعح جلعشدج جلؼعحُٖ
ّن جُتششَج خذّ جلزل٘ل ٍأٍؿثت

ٍّوت ذْح َّٗ جلح٘ح لعَ ٗعحٍ
ألٓذجهْن تلٖ جلخذٍد جلؼعَجسم

خـّت هلى طِححت هضهٖ أٗعٔ
أهعععح حسعععذ جلضهعععحى ل٘حل٘عععح

ئىّ جلح٘ععععحٓ تشُععععن ٍرْععععحد
سعععوح جلَطعععحل ذْعععح ُؼعععي

لععثي سععلرَج حَذععحً أسّثّ ُروععذهح

ٗستْن ح٘حخ جلوحس هٌٖ جلٔظحتذ
(جلزَجّشٕ)>6 - 619 ?6>7= ،

ب.التشبیه
ئىّ جلتشرِ٘ ٗحلوزحص ٗورش هي جًحشجٍ أسلَذٖ هي جألطل ٍَّ هعي رْعٔ أخعشٕ ٗالتعن
تَرِْ جلَهلٖ ُٖ شوشُ جلزٕ ٗخ٘ل ُٖ هزولِ ُٖ ذحخ جالستٌْحع ٍجلخعَسٓ؛ لْعزج ٗعحى
جلتشرِ٘ أدجٓ ؿ٘ؤ ذ٘ذ جلشحهش ل٘وتذ ئلٖ أٓظٖ هح تحولعِ جل٘لوعٔ هعي دالالت ٍجلتشعرِ٘
جلتوخ٘لٖ خحطٔ ٗختلَ هي سحتش جلتشرْ٘حت َٗ٘ى ٍرعِ جلشعرِ ُ٘عِ هٌتضهعحً هعي أشع٘ح
هتوذدٓ ٍئر َّ هي ّزُ جلٌحح٘ٔ هزحل لشحي جل٘الم ذذالالت ٍجسؤ تزوعل جلووٌعٖ هلعٖ
ًحٗٔ هي جلتوشد ٍجالهتذجد ٍهي ػشٍخ تشرِْ٘ َٓلِ?
هععدّ جلسععححخ ٗوععدّ طععشٍ سععالٍ
ٗععأىّ ه٘ععحسّ جلٌظععَى ئرج جًتشععٖ
ٗععأىّ جلخلععَد جلٌععحصالت هلععٖ جلشّذععٖ
جلخ٘عععحخ جلِشّعععح سُّعععت هلعععْ٘ن

هوععحتن ذعع٘غ ٗععَّست ُععَّ هِععشّ
ٗؼعععوحد ًـّععععٖ رشجحععععح ٍؿوٌععععح
(جلزَجّشٕ)>=ٍ 711 ?6>7= ،
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-2العذول التزكیبی
ئىّ جللٌٔ ُٖ ًسْٔح جلوخحلٖ «هح َّ ئال حوشٓ تشجذؾ ذ٘ي هح َٗٔل ذِ جلٌححٓ ٍهح ٗٔعَل ذعِ
جللٌََٗى»(هرذجلوـلدٍ )7;> ?6>>8 ،لْزج ٗسش ًوـ٘ٔ ّزج جلَُحّ هالهعٔ أسعلَذ٘ٔ تعذلّ
هلٖ هٔذجس جًحشجٍ جلشحهش هي جألطل .لٔعٖ جًظعرت رْعَد جلزعَجّشٕ هلعٖ ٗسعش جلٌعَٕ
جلوألٍَ هوتوذجً هلٖ ئه٘حًحت ذالً٘ٔ ٗخ٘شٓ ٗحاللتِحت ٍجلتٔ٘٘ن ٍجلتأخ٘ش ٍجلحزٍ.
أ.اللتفات
ٗحى جاللتِحت هلٖ جهترحسُ هذٍالً ٍهشٍّ ٓذجهٔ ذي روِش جاللتِحت ذَٔلِ? «ّعَ أى ٗ٘عَى
جلوت٘لن أخزجً هلٖ هوٌٖ ُ٘وتشػِ ئهح شٖ ُِ٘ أٍ كيّ أىّ سجد ٗشدُ هل٘عِ أٍ سعحتالً ٗسعألِ
هي سررِ ُ٘لتِت ئلِ٘ ذوذ ُشجًِ هٌعِ»(جذعي روِعشً٘ ):6 ?6><> ،عش أى جاللتِعحت هٌعذ
جلرالً٘٘ي تزحٍص حذ جالهتشجع ئلٖ أذَجخ ال تٌحظش ُزٗش جذي هوتعض أًّعِ ٗٔتعشى ذحًظعشجٍ
جلوت٘لن هي جلخحؿرٔ ئلٖ جألخرحس(جذي هوتضٍ .):= ?6>=7 ،هي جاللتِحت هعح ٓحلعِ ُعٖ ّعزُ
جألذ٘حت ًوَررحً?
ٗأًٖ ئلٖ جلوَت جتخعزتٖ سعلوح
سلوت ٍٓذ جسلوتٌٖ ذ٘عذ جألسعٖ
ٓععععذ ؿَٗععععت جلحععععضى أصهععععح
أه٘عععذٍج جلـَِلعععٔ لعععٖ ئًّْعععح

ًععععح ُخععععزُ جل٘ععععَم ًشععععشج
تو٘عععذ جلٌضجّعععٔ لعععٖ ٍجلٌٔ٘عععح

ئٗععععععععععحٗن ٍجلععععععععععزل ئىّ

رشحعععععععععِ ال ٗؼعععععععععوذ
(جلزَجّشٕ):> - <1 ?6>7= ،

ب.التقذيم والتأخیز
ٗخؼن جلتشٗ٘د هي ح٘ج تشت٘د ٗلوحتِ ئلٖ ًوؾ ٗترن حشٗٔ جإلهشجخ جلتٖ هي شعأًْح
ػرؾ جلووحًٖ ٍتشت٘رْح ٍُْ جلٌسْ جلزٕ أٓعشُ جلٌحعَ هخعل أى ٗ٘عَى حعْ جلوسعٌذ ئل٘عِ
جلتٔذٗنٍ ،ال هٔتؼٖ للوذٍل هي تٔذٗوِ ئال ألًشجع حظشت جلَٔجهعذ هزحالتْعح ٍهعي ٌّعح
أػحٖ هي حْ جلورتذج جلتٔذٗن هلٖ جلخرش ٍجلِول هلٖ جلِحهل ٍجلوِوَل ٍجلوَطعٍَ هلعٖ
جلظِٔ ً٘ش أى هزحالت جالستخذجم جألدذٖ للٌٔ ٗخ٘شجً هح تختشّ ّزج جلٌلحم ألًشجع ًِسع٘ٔ
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ٍذالً٘ٔ ٗحلتشَْٗ ٍجلتِحؤل ٍجلتلزر ٍٓذ رشٕ جلزَجّشٕ ُٖ طَس هعي شعوشُ هلعٖ جذتعذج
ذحلٌ٘شٓ ٍهٌِ َٓلِ ّزج?
تؼععْ٘ ذععِ جلسععت جلزْععحت جلشَجسععن
أ ُٖ جلوذل طذس لن ٗؼْ٘ هٌِ أػعلن
أ ُعععٖ ٗعععل ٗعععَم للحَجسعععذ رَلعععٔ
لعععععٖ ُعععععإجد ُععععع٘٘ن ئى سعععععوشج

أسٕ هٔذهح ُْ٘عح جلعزٕ ٗعحى هحزوعح
ذللععٖ جلشععَّ ٗٔععل? ّععل هععي هضٗععذ

ٍلعععٖ ًضهعععحت أذوعععذتْح هعععي جلخٌعععح

سعععز٘ٔ ًِعععس ّعععزّذتْح جلشعععذجتذ
(جلزَجّشٕ)617 ٍ >9 ٍ <1 ٍ ;< ?6>7= ،

ج.الحذف
ئىّ ؿٖ جلوحهل ِٗتشع ٍرَد أحل لِ ُٖ طَسٓ جل٘المُ ،ارج هح هوذ جل٘حتد ئلٖ حزُعِ
ذٔ٘ت طَستِ هح لِ ُٖ جلزّي الهترحسجت تستشهْ٘ح جلَكِ٘ٔ جإلهشجذٍَ٘ٔ٘ٗ ،ى جلحزٍ لولعل
جل٘خ٘شٓ هٌْح هوشُٔ جلسحهن ذِ ٍػْ٘ جلؤحم هي رٗشُ ٍ ...ئلخ.
تٌحٍل جلزَجّشٕ كحّشٓ جلحزٍ ُٖ هَجػن ٗخ٘شٓ هي شوشٍُ ،هي أذشصّح َٓلِ?
أهعععععععَصُ هعععععععي َٗٓعععععععذ
ٍأًععععععععععتن ئرج جلععععععععععًَى
ل٘وععح جلخ٘ععحس ئرج جلشرععحل تٌحُسععَج
أٗععي أْٗععح جلرععذس ٗ٘ععَ جلٌزععحٓ

أٍ حع عشّسٍج دهعععَٕ ذعععال هظعععذجّ
ٍأٗعععي ئٓتٌظعععٌح ٍأًّعععٖ سهٌ٘عععح

ألععن تشٗععح ٗ٘ععَ ػععشم جلٌوععحم

ٗعععشّ لْعععزج جلٌرعععحت جلشػععع٘ن

حٌّعععت ئل٘عععٖ هشجذعععن ُحسٓتْعععح

لعععَ أى ذوعععذج ّع عضّ ٓلعععد روعععحد

ٗح شعشّ ٗعح هْعذ جلٌَجذعي شعذّ هعح
للٌعععحس ٗعععحى ٍئى أذعععت لرٌعععحى

سعععحٍٕ ه٘عععحى ذ٘عععٌْن ٍصهعععحى
ُعععأه٘ي لععع٘س لْعععح ٍال ررعععشجى
(جلزَجّشٕ);7ٍ =>ٍ>7ٍ668ٍ67=ٍ 698 ?6>7= ،

نتیجة البحث
جًظد رْذًح ُ٘وح سرْ هلٖ سطذ جلوذٍل جألسلَذٖ(جالسترذجلٖ ٍجلتشٗ٘رعٖ) ُعٖ شعوش
هحوذ هْذٕ جلزَجّشٕ ،جلٔحتؤ هلٖ جلتٌَٗوحت جللِل٘ٔ ٍتشت٘عد جل٘لوعحت ػعوي أًسعحّ
خحطٔ ٍهح ًزن هي رلٖ هي ٓ٘ن ش٘ل٘ٔ ٓذ أش٘ش ئلٖ أحشّح ُٖ جألسلَخ ٍرشٕ جلزَجّشٕ
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ُٖ أسلَذِ جلشوشٕ هلٖ ؿشجتْ جلوتٔذه٘ي هي جلشوشج خحطٔ جلشوشج جلورحس٘٘ي ،هستِ٘ذجً
هي ئه٘حًحت ذالً٘ٔ ،هَكِحً ؿحٓحتْح جإلٗححت٘ٔ جلوختلِٔ ُٖ س٘حٓحت هترحٌٗٔ ٍّزج ئًوح ٗعذل
هلٖ هٔحسهتِ جلٌوحرد جلشوشٗٔ جلسحذٔٔ ٍجلٌلن هلٖ هٌَجلْعحٍُ ،عٖ جلَٓعت ًِسعِ جالًحعشجٍ
ذحللٌٔ ٓل٘الً أٍ ٗخ٘شجً هوّح أسْن ُٖ ئكْحس ذظوحتِ جلخحطٔ هلْ٘حٍ .هن رلٖ ُزْعذُ ٗظعٌَ
تحت ئؿحس جالحتزج هلٖ جلتزحسخ جلٔذٗؤ لٌذسٓ جأللَجى جلووحطشٓ هٌذُ ،تلٖ جلتٖ أشعحهْح
هوحطشٍُ هي جلشوشج .
لٔذ ذذأ شوش جلزَجّشٕ هتَجطال هن ٍجٓوِ جلووحطش أٗخش هي تَجطلِ هن تأسٗخِ جلٔعذٗن،
َُْ ٗشٌل ذوح ٗحى ٗشٌل ذِ هوحطشٍُ هي جلشوشج خظَطح ُ٘وح ٗتظل ذحألسلَخ جلشعوشٕ
هوّح ٗذل هلٖ أًِّ ل٘س ذو٘ذجً هي جلوإحشجت جلزذٗذٓ جلتعٖ ّعضّت جلٔظع٘ذٓ جلووحطعشٓ ّعضّجً
طحسهحًٗ .حى جلتزذٗذ سحتذج ُٖ لٌٔ شوشُ ٍأسلَذِ ٍش٘لِ ٍهؼوًَِ؛ ألىّ جلوظش جلزٕ هعحش
ُِ٘ هظش جالًٔالخ ٍجلخَسٓ ٍٗستٔرل تلٖ جلوإحشجت هلٖ أًْعح ئه٘حًعحت تروعج جلتـعَس ُعٖ
جلشوش ٍجلح٘حٓ ٍجألهخلٔ جل٘خ٘شٓ جلتٖ تذل هلٖ تَجطلِ هن أحذجث هظشُ ٍهلٖ ّزج جألسعحس
تٌذسد أشوحسُ ُٖ هوَهْح تحت ئؿحس جلوظش جلحعذٗج ٗوعح تتعذسد تحعت جلعَهق ٍجلخعَسٓ
ٍجالذتْحل ٍجلوشجحٖ ٍجإلخَجً٘حت ٍٍّ ...زُ ذحلـرن هوح ٗحِل ذِ جلشوش جلٔذٗن خظَطحً شعوش
جلورحسٖ.
لٔذ هؼٖ جلزَجّشٕ ٍُْ جلسٌي جلتٖ َٗ٘ى جألسعلَخ ذوَررْعح أٓعشخ هعح ٗ٘عَى ئلعٖ
جاللتضجم ذوح جتِْ هلِ٘ هي جلزْٔ جلرالً٘ٔ خظَطحًُ ،وذٍلِ هي جألطَل لن ٗ٘ي ذووضل هعي
جلرالًٔ ٗوح سأٌٗح ٍجألهخلٔ جلٔل٘لٔ جلتٖ تسزل هلٖ أًّْح خعشّ ٍجًتْعحٕ للَٔجهعذ .حعنّ ئًّْعح
هسًَٔ ُٖ ٗخ٘ش هي جألح٘حى أٍ أًّْح ل٘ست ُوالً ٓظعذٗحً ئر جلٌحلعد هلعٖ جألسعلَخ هٌعذُ
جلتوسٖ ذحلٔ٘ن جلٌِ٘ٔ جلسحذٔٔ أٗخش هي جلتوسٖ ذحلٔ٘ن جلحعذٗج ٍّعزج جلتَرعِ جألسعلَذٖ
َٗجُْ ئلٖ حذ ذو٘ذ جلشٍح جإلٗوحً٘ٔ ٍجلـرن جإلطعالحٖ جلعزٕ تو٘عض ذعِ جلزعَجّشُْٕ .عزُ
جلشخظ٘ٔ ال ٗوٌْ٘ح جلخشٍد هلٖ هح َّ خشٍرحً سحُشجً ُارج أسجدت جرت٘حح ذوغ أسعشجس جللٌعٔ
ُولت ٗزلٖ هلٖ جستح٘ح ٍلْزج لن ت٘ي تزحٍصجتِ ُٖ ححل هي أحَجلْح حرعحً ذعحلٌٔغ ذعل
حشطحً هلٖ جلرٌح .
ئىّ جلزَجّشٕ ُٖ جستخذجهِ جلوعذٍل جألسعلَذٖ هوعذ ٗخ٘عش ًج هلعٖ هعذٍل جالسعترذجلٖ
ٍجلتشٗ٘رٖ ًٍشع جلشحهش ُٖ ّزج جلوسعتَٕ ًٔعل هشعحهشُ ٍتزشذتعِ ٍُ٘شتعِ ئلعٖ جلٔعشج

العذول األسلىبی فی شعر ّ
محمذ مهذی الجىاهری(دراسة وتحلیل):6 /

ى شعوش
ٍتٔشٗد ئحسحسحتِ جلوإلؤ هٌْن ٍتزس ن هعح ُعٖ ٓلرعِ ٍهعح ٗٔعن ُعٖ جلشعَجسم .ئ ّ
جلزَجّشٕ هن هح ٗوتحص ذِ هي خظحتض ٗش٘ل رض جً هعي جلخٔحُعٔ جلوشذ٘عٔ جإلسعاله٘ٔ جلتعٖ
تٌو٘س ذظَس شتٖ ُٖ جلٌتحد جلشوشٕ.

/ :8دراسات األدب المعاصر ،السنة التاسعة ،خریف <? ،69العذد الخامس والثالثىن

المصادر والمزاجع
جذي أح٘ش ،ػ٘ح جلذٗي ،ّ68:; .الوثل السائز ،ذتحْٔ٘ أحوذ جلحَُٖ ٍذذٍٕ ؿرحًعٔ ،جلٔعحّشٓ? دجس ًْؼعٔ
هظش للـرحهٔ ٍجلٌشش.
جذي روِشٓ ،ذجهٔ6><> .مً ،قذ الشؼز ،ذتحْٔ٘ ٗوحل هظـِٖ ،هظش? ًشش ه٘ترٔ جلخحًزٖ.
جذي رٌٖ ،أذَجلِتح هخوحى6>>1 .م ،الخصائص ،د  ،7تحْٔ٘ هحوذ هلعٖ جلٌزعحس ،جلٔعحّشٓ? ًشعش جلْ٘ثعٔ
جلوظشٗٔ جلوحهٔ لل٘تحخ.
جذي خلذٍى ،هرذجلشحوي ذي هحوذ6>>8 .م ،المقذمة ،ذ٘شٍت? دجس جل٘تد جلولو٘ٔ.
جذي سشذ ،أذَجلَلٖ هحوذ6><8 .م تلخیص کتاب أرسطوَاالی

يطي الشطؼز ،تشروعٔ هرعذجلشحوي

جلرذٍٕ ،ذ٘شٍت? دجس جلخٔحُٔ.
جذي هوتض ،هرذجهلل6>=7 .م ،الثذیغ ،ذ٘شٍت? دجس جلوس٘شٓ.
جذي هٌلَس ،هحوذ ذي ه٘شم .ال تح ،لساى الؼزب ،ذاهحدٓ َٗسَ جلخ٘حؽ ًذٗن هشهشلٖ ،ذ٘شٍت? ال ًح.
أذَجلوذٍسَٗ ،سَ7161.م ،األسلىبیة الزؤية ٍالتوثیق ،ذ٘شٍت? دجس جلوس٘شٓ.
جألصّشٕ ،أذَهٌظَس6>:9 .م ،تهذیة اللغة ،هظش? ال ًح.
جلزححق ،هوشٍ ذي ذحش .ال تح ،الثیاى ٍالتثییي ،د  ،8هرذ جلسالم هحوذ ّحسٍى ،ذ٘شٍت? جلوزوعن جلوشذعٖ
جإلسالهٖ.
جلزشرحًٖ ،هرذ جلٔحّش6><> .م ،أسزار البالغة ،تحْٔ٘ هحوذ سش٘ذ سػعح ،هظعش? هـروعٔ هحوعذ هلعٖ
طر٘ح.
جلزشرحًٖ ،هرذ جلٔحّش .ال تح ،دالتل اإلػجاس ،تحْٔ٘ هحوَد شحٗش ،هظش? ه٘ترٔ جلخحًزٖ.
جلزَجّشٕ ،هحوذ هْذٕ6>7= .م ،الذیَاى ،ذٌذجد? دجس جلحشٗٔ للـرحهٔ ٍجلٌشش.
سِٗحت٘ش ،ه٘٘حت٘ل6><6 .م ،احتثارات لٌوط الهیكلیة ،ذحسٗسُ -شًسح? ال ًح.
جلسزلوحسٖ ،أذَهحوذ جلٔحسن جألًظحسٕ6>=1.م ،الوٌَع الثذیغ يطي تجٌطی

ااسطالیة الثطذیغ،

تحْٔ٘ هالل جلٌحصٕ ،جلشذحؽ? ه٘ترٔ جلووحسٍ.
جلس٘حٖٗ ،أذَٗؤَخ َٗسَ ذي هحوذ6>=8 .م ،هفتاح الؼلَم ،ػعرـِ ًوع٘ن صسصٍس ،ذ٘عشٍت? دجس جل٘تعد
جلولو٘ٔ.
هرذ جلوـلد ،هحوذ6>>8 .م ،البالغة واألسلىبیة ،ذ٘شٍت? دجس جل٘تد جلولو٘ٔ.
جلِشجّ٘ذٕ ،خل٘ل ذي أحوذ6>=1 .م ،الؼیي ،تحْٔ٘ هْذٕ جلوخضٍهعٖ ٍجذعشجّ٘ن جلسعحهشجتٖ ،ذٌعذجد? دجس
جلشش٘ذ للٌشش.
ُؼل ،طالح6>=: .م ،ػلن ااسلَب هثادئه ٍاجزاءاته ،جلٔحّشٓ? جلْ٘ثٔ جلوظشٗٔ جلوحهٔ لل٘تحخ.

ّ العذول األسلىبی فی شعر
:9 /)محمذ مهذی الجىاهری(دراسة وتحلیل
 ذ٘عشٍت? دجس جلوعشخ،ٔ تحٔ٘عْ هحوعذ جلحر٘عد ذعي جلخَرع، هٌهاج الثلغاء،م6>=6 . ححصم،ٌٖجلٔشؿحر
.ٖجإلساله
.ُٔ ذ٘شٍت? دجس جلووش، تحْٔ٘ هحوذ ٓشٓضجى، الؼوذة،م6>:: .ْ٘ جذي جلشش،ًٖجلٔ٘شٍج
. تًَس? دجس جلوشذ٘ٔ جل٘تحخ، ااسلَب واألسلىبیة،م6>=7 . هرذ جلسالم،ٕجلوسذ
. ُشًسح? ال ًح- ذحسٗس، هفاتیح اللغة،م6><6 . رَسد،هًَ٘ي
. دهشْ? ه٘ترٔ ئتححد ٗتحخ جلوشخ، االًشیاح يي تزاث الٌقذي ٍالثالغي،م7117 . أحوذ هحوذ،ٍٗس
ٔ ذ٘عشٍت? هإسسعٔ جلزحهو٘ع، االًشیاح هي هٌظَر الذراسطات األسللىبیة،م711: . أحوذ هحوذ،ٍٗس
.جلذسجسحت ٍجلٌشش ٍجلتَصٗن

المقالت والزسائل
ٔدجخ ٍجللٌعحت رحهوعٙ هزلٔ ٗل٘ٔ ج،» «الظَاهز األسلىبیة يي شؼز ًشار قثاًي،م7166 .ٖ لحلَل،طحلح
. جلوذد جلخحهي،هحوذ خ٘ؼش س٘شٓ جلزضجتش
ٔ «ظاهزة االًشیاح يي قصیذة إرادة الحیطاة اتطي القاسطن الشطاتي»(سسعحل. آهٌٔ ٍلعَؽ ٍدجد،لَؽ
ٔ رحهوع،ٖ ٍصجسٓ جلتولع٘ن جلوعحلٖ ٍجلرحعج جلولوع،ٔ٘ جلزوَْسٗٔ جلزضجتشٗٔ جلذٗؤشجؿ٘عٔ جلشعور،)هحرست٘ش
.م7166 ،ٌٔ٘ ٓسـٌـ،ٕهٌتَس
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