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 قيىة التجربة الععرية:
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 إحكاً التجربة:

محننماظقؿوعىمواظؾعوضمخيزُّمسنيماظضقغم

مدسيماًرافماظؾقضمصقـومواعؿعوضماألرضم

مزمـلؿًومبربماظـوصريموبويطقمموزعـض

مـمـاٌغممحبؼـوميفممايقوةممظـوممؼّرتممإنممل

ميـفوماىويفموؼومغظممارمتـزضنَّمحفوبـظـؿ
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محوظيمويفمضؾـ مويفمععـيمويفمم

م

ممبصري،وبنيمؼديميفمجـلظيموشّؿـيممم

م

مؼضـــقهمذـــعوسهمدـــؾقؾيمإ انـــمم

م

ممشػًماظعقونموشوبمسـ مطـجنمنـممممم

م

ــؾؾ ممم ــومجزســًموض ــلع مإّع مػــومع

م

مأغّيماوفًموروس موجالءمػؿيمم

م

مػومعمغليميفموحـدتي،ػومعـويؾيمم

م

مميفمطرب ،مػومعـؾ ،مػومضؾـىمأعـيممم

م

مصـــــــــــغ مؼطؾـــــــــــىماظؽـــــــــــر

م

ــغراممم ــومصــــــــــ ــق مودمظــــــــــ موذــــــــــ

م

ــالًم ــؿفيمسؿــــــــ ــوللمؼ ــــــــ موخــــــــ

م

ــجنمبـــــــــــهم ـــــــــــفراممم مو ومسؿـــــــــ

م

ــىم ــولميفمتعـــــــــــ موربماٌـــــــــــ

م

ممويفمتعـــــــــــىمعـــــــــــنماصؿؼـــــــــــرام

م

مصفــــــجنمحــــــوروامسؾــــــىماألضــــــدا

م

ممرمأممػـــــــــممحّقـــــــــرواماظؼـــــــــدرا مم

م

ـــمم ـــفممحـؽــــــــ ــؽوةمعوظــــــــ مذــــــــ

م

ــراممم ــؿنيمإنمحضــــ ــوىماًصــــ ممدــــ

م
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مقمموؼطجّنؼـقلرماظغ

مودـؿرمأدـض

مميضيمرطىماظع وق

مأعضيمععفم

متلعدغيماظؾلؿوتمصلغلىم

مأغيموحدي.
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 أٌواع التجربة:

pure experience

enjoy able for its own sake

ــوتم ــؾوبيمواغطـــــــــ م وتماظصـــــــــ

م

ـــفومم مموصرشــــــــــــًمعــــــــــــنم  عــــــــــ

م

ــــومم ـــؼيماٌــــــــ ــــ مأظــــــــ مظؽــــــــ

م

ــومممم ــنمبؼوؼـــــــ ــومعـــــــ ـــفوؼـــــــ مجوعـــــــ

م

مســـــــــودتمظؼؾـــــــــ ماظـــــــــلطرؼوم

م

ــدػوموزحوعفـــــــــــــــومم ممتمحب ـــــــــــــ

م

ــراءمأرّم ــيمغؽـــــــــــــــ ميفمظقؾـــــــــــــــ

م

ممضــــــــــــ مروؼــــــــــــجنمزالعفــــــــــــوم

م

                                                 

 lascelles abercrombie (greenwood, press, publishers) 1979. 

p.21-60. principles of literary criticism.
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مغوعــــــــــًمردــــــــــويجنمحؾفــــــــــومم

م

ــجنميفمأحالعفـــــــــــــــومم ممطوظطػـــــــــــــ

م

ــًم  ــدتمو مصقؾػـــــــــــ مرضـــــــــــ

م

مم اضــــــــــــًمذــــــــــــفيَّمعـوعفــــــــــــوم

م

مأذـــــــعؾًمصقفــــــــوماظــــــــورمتــــــــرمم

م

ــومم ــزمحطوعفــــــــ ممســــــــــىميفمسزؼــــــــ

م

ــومم ــيمحؾـــــــــــ ــولمضصــــــــــ متغؿــــــــــ

م

ممعــــــــــــنمبـــــــــــــديفومظـــــــــــــكؿوعفوم

م

مأحرضؿفــــــــومورعقــــــــًمضؾــــــــ مم

م

ــراعفومم ــؿقمم ــــــــــــــــ مميفمصــــــــــــــــ

م

موبؽـــــــــىماظرعـــــــــودما دعـــــــــيُّ

م

ــومم ممسؾـــــــــــــىمرعـــــــــــــودمشراعفـــــــــــ

م

مجؽًم مأسؾممعنمأؼن،موظؽ مأتقً

مبصرتمضداعيمررؼؼًومصؿ قًوظؼدمأ

مذؽًمػلامأممأبقًمودلبؼىمدويرًامإن

مؼي طقفمجؽً،مطقفمأبصرتمررؼ

مظلًمأدري.

مأوراءماظؼرمبعدماٌوتمبعٌموغ ور
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مورـدثــوءمصصققوةمصكؾود،مأممص

مسمصدق،مأممطالمماظـوسمزورأطالمماظـو

مأصققحمأنمبعضماظـوسمؼدري 

مظلًمأدري

مإغ مجؽً،موأعضي،موأغوم مأسؾُم

مأغومظغز،مو ػوبيمطؿفقؽيمرؾلُم

مواظليمأوجدمػلاماظؾغزمظغزمعؾفُم

م موودل..م وماٍيفيمعنمضولمإغي

مظلًمأدري.

ــوبم ـــفمموظ ـــــىميفمثقـــ ــممعـــ موطـــ

م

معصـــــــــّؿكيمبـــــــــلظوانمايـــــــــرامم

م
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مؼ ـــــعماىؿـــــيمعزػـــــوامضرؼـــــراًم

م

ــقسمدـــواهمعـــنمأػـــجنماٌؼـــومممممم مموظـ

م

مؼؾــــــوركمطــــــجنمعؽؾــــــوممسؾقــــــجنم

م

مموعـــــــنمأعـوظـــــــهمس ؾـــــــجنماظؽـــــــالمم

م

ــوهموظــــــقسمأوديم ـــ ُممراحؿــــ موُتؾــــ

م

ــومممم ــّدمايلـــ ــوىمحـــ ــومدـــ ممبؾـؿفؿـــ

م

موػـــلاماظؼـــردمؼؾعـــىميفمدـــرورمممم

م

ــدامممم ــؽرماٌــــ ــرورهمدــــ ــلنمدــــ مطــــ

م

موػـــلاماظؾفؾـــوانماظطػـــجنممي ـــي

م

ــومممم ــدحراميفماظرشــ ــىمرأسمتــ ممسؾــ

م

ــفومم ـــوءمتؾـ ــيمايلـ ــليماظطػؾـ موػـ

م

ــطراممم ــيميفما ــــ ــرضثمظيفغوثــــ ممبــــ

م

ــوًم ــيمضؾؼـــــــ ــعقًميفرتـــــــ مدـــــــ

م

مموجـــــــــــــحماظؾقــــــــــــجنمععؿؽــــــــــــُرم

م

موأوػــــــــــــــــــوعيم  ؾؾــــــــــــــــــي

م

ممأحرطفـــــــــــــــــــــومصؿلـــــــــــــــــــــؿعرمم

م

موأحالعــــــــــــــيمأذــــــــــــــوػدػوم

م

ممسؾـــــــــــىمضـــــــــــدعّيمهؿضـــــــــــرممم

م

محــــــــــ مظــــــــــهمأثــــــــــرمصــــــــــال

م

ــرممم ــومأثــــــــــــ ــدم ــــــــــــ مو مػـــــــــــــ

م

ــوءمم ــوب..مواظضــــــ ــًماظؾــــــ مبؾغــــــ

م

ــدوممم ــهمؼؾـــــــــ ــعقفمبـؼؾـــــــــ مماظضـــــــــ

م

مأرؾؼؿــــــــــــهمحؿــــــــــــىموعــــــــــــو

م

ــدممم ــعرمواى ؾـــــــــ ــعّرماظ ـــــــــ ماض ـــــــــ

م

مؽررأؼـــــــًموظـــــــقسمبـــــــيمدـــــــ

م

مو ميفمعؼؾـــــــــــــــــ مدــــــــــــــــــفرمم

م

ــدمم ــرؼريمضــــ ــىمدــــ مرأؼــــــًمسؾــــ

م

ممشػــــــًمػـــــــد...مأجــــــجنمػـــــــدمممم

م

مأســــــــودت مبعــــــــدعومصصــــــــؿً

م

ــودمم ــومواّعقــــــــــــىماظــــــــــ ممسراغــــــــــ

م
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ــلب م ــومععــــــــــ ــالممؼــــــــــ مدــــــــــ

م

ممسؾـــــــــــــــــــىمأؼوعــــــــــــــــــــوماألولم

م

ًمم ــ ــومدرجــــــــ ــوتمبـــــــــ موأوضــــــــ

م

ــجنممم ــىمعفـــــ ــًمسؾـــــ ــومدرجـــــ ممطؿـــــ

م

مبـــــــــــــالمػـــــــــــــملمو مطـــــــــــــدرل

م

ــجنمم ــىمو معؾــــــــــــــــ ممو مغصــــــــــــــــ

م

مععــــــــــــلب مظؼــــــــــــدمأعلـــــــــــــ

م

ــدكمعمم ــًمبعــــ ــجنمؼــــ ــربماٌـــــ ممضــــ

م

ــطربوًم ــرأسمعضـــــــ ــجنماظـــــــ مثؼقـــــــ

م

ــجنمم ــوربماظـؿـــــــــ ــؾقهماظ ـــــــــ ممذـــــــــ

م

مؼـــــــدبماظلـــــــؼمميفمجلـــــــدي

م

ؼـــــــــجنم ٌ ممدبقـــــــــىماظــــــــــومميفما

م

مػـــــــــــيماألؼـــــــــــوممدـــــــــــويرةمم

م

ممبــــــــــوميفماظلـــــــــفجنمواىؾـــــــــجنممم

م

ــوبمم ــالمصــــــ ــجّنمبــــــ ــالمسلــــــ مصــــــ

م

مصــــــــــــوبمبـــــــــــالمسلـــــــــــجنمممو مم

م

مععــــــــــــــــلب ،مععــــــــــــــــلب م

م

ــيممم ــدكمظــــ ــوتمبعــــ ــىماٌــــ ممؼطقــــ

م
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 الفصل الثالث
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 الصورة 
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 الصياغة )العكن(

معولماظلـؽونمسؾـىماظؾطـوهموػقؿــومممم

م

ــومم ممواظؽـــــــونميفمأحالعـــــــهمإ  مأغـــــ

م

مواظـفــــرمودـــــونماًرؼــــرمطلغــــهممم

م

ممشرضونميفماألحالممشوٍفميفماٌ م

م

موطــــلنممتؿؿــــيماظـلــــقممب ــــط هممم

م

مملــــــؾ حمعوػـــــــوُدــــــورهمؼرتؾــــــفوماٌم

م

ماظـفرمسـودمإديمايقـوةموجرجـرتممم

م

ــومممم ــوكموعــنمػـ ــهماظلــػوينمعــنمػـ ممصق

م

موع ــًمب ــطقهماىؿــوةمغ ــقطيمم

م

ممعـــنمبعـــدمعـــومعوظـــًمعلـــوءمظؾـــوغيمم

م

موععـــًمثرثــــرةمايقــــوةم ويــــهم

م

ممورأؼــــًمصقــــهماظعــــوملماٌؿؿـــــدؼـومممم

م

موع ـــىمبلـــؿعيماظضـــفقٍمطلغـــهم

م

ممسؾــىمػــدوييمأسؾـــومصــوتماظـــلؼرمم

م

موأصـــوقمعـــنمرلؼـــوهمطـــجنمعفـــوممممم

م

ــه،إ  مأغـــــومممم ــىمأحالعـــ ــقومسؾـــ موصـــ

م
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مأؼنمغغدوموػومضدمظفمؼدؼهم

محولمأطـوفماٌدؼـيم

مإغهمؼعؿجنميفمبطءموحزممودؽقـيم

مدوطؾومعنمذػؿقهممممممممممممممم

مضؾاًلمرقـقيمشطًمعراسقـومايزؼـي.م
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مػلامأغومم

موػليمعدؼـ م

مسـدماغؿصوفماظؾقجنم

مواىدرانمتجنرحوبيماٌقدان،مم

متؾنيمثممختؿػيموراءمتجنم

مً،مثمم وسًميفماظدروبرؼؼيميفماظرؼحمدارت،مثممحط ُوم

مزجنمؼلوبم

مميؿدمزجنم

موسنيمعصؾوهمصضوظيمممجنم

مددًمسؾىمذعوسهمٌومعررتم

موجداغيم ؼطيمحزؼنموجوشم

مبدأتهمثممدؽًم

معنمأغًمؼو....معنمأغً مـممم

مايورسماظغ م مؼعيمحؽوؼ م

ممعنمشرص مظؼدمرردتماظقومم
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موصرتم ويعًومبدونمادمم

مػلامأغوم

موػلهمعدؼـ م!م
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معودموػلامررؼعماإلؼوبغم

مميدمعرارتهمورتوبيمأدرارهم

مغل موؼرزمبوبم

مػـو،موجدارمػـوكمؼلدماظطرؼعم

مبلحفورهم

موثممدقوامسؿقعم

مممسـدماظـفرتفّدم

موسوبرة،مدونمععـىممتدماظؾصرم

مغعؾمإديمحقٌم مم

ممترمبـوم متػؽرمصقـوم

موغـلىمونفجنمأغومغلقـوم

مو مغػفم.م

مؿـوماٌـق وسدغومغل موؼلؾم

مإديم خرم قعم
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مموؼدصعـومطجنمذهمغراهم

ملدـوماٌطؾعإظيمؼم

موغ عرمأغوم فرغو،م فرغوموسػـومايقوة.م

ــدممم ــيموحقـ ــوةمإغـ ــؿقممايقـ ــومصـ مؼـ

م

ممعــــــد متويــــــهمصــــــلؼنمذــــــروض  م

م

مصــــؿقممايقــــوةمإغــــيمصــــمادمؼــــو

م

ــ  ممم ــلؼنمرحقؼــ ــوعه،مصــ ــوييمزــ مم ــ

م

مطـًميفمصفـركماٌوذـحمبـوألحالمممم

م

ممسطـــــــــرًامؼـــــــــرفمصـــــــــوقمورودكم

م

ــغيممم ــقوء،موؼصـ ــجنماظضـ ــًومؼـفـ محوٌـ

م

ممظــــ ميفمغ ــــوة،مبــــوحيمغ ــــقدكم

م

مجــــدميفماظوجــــودمإ  مذــــؼوءملمأ

م

ــؿّقؾيمم ــلةمعضـــــــ ــرعدؼًوموظـــــــ ممدـــــــ

م

ــودممم ــوةمععــــ ــلهمايقــــ ــلممػــــ مدــــ

م

مموصـــــــؾوهمؼؽـــــــّرميفمإثـــــــرمظقـــــــجنم

م

ــًم ــوءاًمم ــومطـ ــؿ مملمأزلمطؿ مظق

م

ممذــــويعًوميفماظوجــــودمشــــ مدــــفنيم

م
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مضفمبؿؾ ماظؼصورميفماظقممشرضى

م

ــنمم ــفومعـ ــؽًومبعضـ ــومممملـ ــلسرمبعضـ مماظـ

م

مطعــلارىمأخػــنيميفماٌــوءمبّضــوم

م

ــوممم ــدؼنمبّضــــ ــهموأبــــ ــوحبوتمبــــ ممدــــ

م
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 املوشيكى

مجــرهمسؾــىمجــرهمحـوغــ مُجؾ ــع

مم

ُحؿّ ؾًمعومؼوػيماىؾولموؼزػـعم
(3)

مم

ــع وؼزػـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(3)

مم

م

مدـــــالممعـــــنمصـــــؾومبـــــرديمأرق

م

ــممم ــومدع ـــ ــفمؼـــ ــيم مؼؽػؽـــ ممعودعـــ

م
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ــيمواظؼــــــوايفم موععــــــلرةماظ اســــ

م

جــاللماظـــرزءمســنموصـــفمؼـــدقممم
(1)

مم

م

مجؾلًمسؾىماظصكرماظوحقدموحقـداًم

م

مموأردؾًمرريفميفماظػضـوءمذـرؼداًممم

م

موطػؽػًمدععـًو،م مؼؽػؽـفمشربـهممم

م

ــداًممم ــًوميفماظضــؾوةمسؿق ممووادــقًمضؾؾ

م

مأرىمصػحما عولمضدم ـوقمأصؼفـومم

م

ممو همسؾـــىماظقـــلسماظؾعقـــدمعدؼـــداًمم

م

مظؼدمس ًميفمدغقوماًقولمععـلبوم

مم

صقوظقًمذعريمػجنمأعوتمدعقدا 
(3)

مم

ــعقدا  دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(3)

مم

م
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ــيمم ــممترجعــ ــىمصؾــ ــ مخطــ مأغوب ــ

م

مأمماظطـــــ متـؾـــــومســـــنماٌرتــــــيممممم

م

ميفمجــــوحنيأدــــىمؼــــومريوعــــيم

م

مموحـــــــزنمتغؾغـــــــجنميفماأل ـــــــؾيممم

م

ـــىم ــراشماظضــ ــداةمترطــــًمصــ مشــ

م

ــيمممم ــ ماٌو ــــ ــ ميفم ظــــ مرؾؾؿــــ

م

مودـــوءظًمســــ مجفـــوتماظػضـــوء

م

ممصضــــــــوةماظلــــــــمالموملمؼـػــــــــيممم

م

ــّودغيمأنمأراكم ــرمســـ ــوماظػفـــ مػـــ

م

ــيممم ــويطماألرصـــ ــىمايـــ ــوكمسؾـــ ممػــــ

م

ــىمم ــمماغؼضـ ــرمثـ ــيماظػفـ ــممرؾـ مصؽـ

م

ــيممم ــممتطؾعــــ ــدُتمصؾــــ ــودموســــ مموســــ

م

ً م اكماألغــقسمم ــ ماألحــىظؼــدمطـ

م

ــدةمم ــرتمعـــــنماٌكـــ ــومرػـــ ممإ امعـــ

م

مإ امطـــًميفمضقــدمػــليمايقــوة

م

تعـــــوديمإظـــــيَّموسق ـــــيمععــــــيمممم
(1)

مم

م

مرصــرفماظؼؾــىمكـــ مطوظــلبقحممم

م

ــممممم ــومأػؿـــــفمؼـــــومضؾـــــىماتؽـــ ممدوأغـــ

م

مصقفقىماظدعيمواٌو يماىرؼح

م

ــدممم ــومملمغعـــ ــدغو مظقـــــًمأّغـــ ــم مســـ ممظ ـــ

م

ــرامم مظ ــــم مســــدغومأومظاــــممغطــــو ماظغــ

م

مموصرشــــــــــومعـــــــــنمحــــــــــنيموأملمممم

م

ــالممم ــؽونمودــــــ ــقـومبلــــــ مور ــــــ

م

ممواغؿفقـــــــــــومظػــــــــــرا مطوظعــــــــــدمم

م

مػـــــلهماظؽعؾـــــيمطــــــومرويػقفـــــوممم

م

ــوءمم ــؾوحًوموعلــــــ ــؾّانيمصــــــ ممواٌصــــــ

م

مطــممدــفدغوموسؾــدغومايلــنمصقفــو

م

مطقــــــفمبـــــــو مرجعــــــــومشربـــــــوءممم

م
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ــوم مدارمأحالعــــــيموحــــــ مظؼقؿـــــ

م

ميفمذيـــودمعـؾؿـــومتؾؼـــىماىدؼـــدمم

م

ــومم ــًمإنمرأتــ ــيمطوغـ ــوموػـ مأغؽرتــ

م

مؼضــــؿ ماظـــــورمإظقـــــومعــــنمبعقــــدممم

م

مأضؾجنماظصؾحمؼغ مظؾققوةماظـوسليم

مونماٌويليواظربىمهؾمميفمزجنماظغصم

مواظصؾومترضثمأوراقماظزػورماظقوبليم

مفوهماظداعليوتفودىماظـورميفمتؾ ماظػم

موػيمبنيمأدرابماظطقورواتؾعق مؼومذقم

مواعيفيماظواديمثغوءموعراحًوموحؾورم
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موإ امجؽـومإديماظغوبموشط وغوماظلقرم

مرصوشطػيمعومذؽًمعنمس ىموزػرمومثم

موأعرحيمعومذؽًميفماظودؼونمأومصوقماظؿاللم

ممًمإنمخػًماظظالواربضيميفمزؾفومعومذؽم

مؿقجنلعوكماىظ ميفماظغوبوتمعرسوكموعم

مغ وءمواظعزفمإديموضًماألصقجنإلاموظي م

مغ َّىماظضؾوبمغػلي،مصصوحًوتم
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م:موإديمأؼنمأع ي عّرميفمعاللّ م

م"مصؼوظً:ضؾً:م"د يمعيمايقوةم

م "عومجـقـومترىمعنماظل مأعس م

ُّم مطو  قممسؾىماألرضمصؿفوص

ًُم م ي ":م"أؼنمؼومضؾىمرصوغودؼ

مه،مسؾ مأخطم رحيي"وػوتم

ميفمدؽونماظدجى،موأدصنمغػلي"م

مجفمدقرمايقوةمؼـومضؾؾقـيماظؾـوطيمممممممم

م

ــومم ــوتمػّقـــــ ــربماٌـــــ ــومنـــــ ممصفقـــــ

م
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 األلفاظ

مريؾـــًمسؾـــىماظؽػـــنيمػوعؿفـــوممم

م

مموحـّـــــًمسؾـــــىماظ ـــــؾوكمتػؿؽـــــرمممم

م

ــعودتفوم محلــــــوءمضـــــدمزــــــًمدـــ

م

ــومواغؼضـــــىماظؽـــــدرمم ممواصـــــًماظقفـــ

م

ماٌو ــيمصؿــوم طــرتغظــرتمإديم

م

ــىمم ــفومواظؽؿـــــــ ــونماظؾـــــــ ممإ  مزعـــــــ

م

مورغــــًمإديمشــــدػوموإ م ــــً

م

ــربممم ــنماظطـــ ــًمعـــ ــوارهمػوجـــ ممأغـــ

م

ــوم معلــــــــرورةمتلــــــــؿؼؾجنماظُعردــــــ

م

مموبفــــــــومإديمادــــــــؿؼؾوظهمذــــــــغفممم

م

م.........................ممم

مأشـــــــــدًامتودســـــــــــومسوازظـــــــــــوم

م

مموغـــــــــودةماظواذـــــــــنيمواظرُّضؾـــــــــوم

م

ــومم ــومعـوػؾـــــ ــىميفماظؾؼقــــ مصؿطقــــ

م

ــوماظعـــــــلبوممموردًام ــؼىمعوءػـــــ ممصـلـــــ

م

مغؼضــــيماظؾقــــوظيمإ متصــــ مظـــــوممم

م

ــؾقوممم ــومذـــ ــًمظــــ ــدمطوغـــ ــًوموضـــ ممأ غلـــ

م

ــفـوًم ــًومو مذـــــ ــؿؽيمأرضـــــ م مغ ـــــ

م

ممعـفـــــــوموؼغـــــــدومػؿــــــــومصرحـــــــوًمممم

م

ــوم ــعمترضؾـــــ ــوميفماألصــــ مونوعفــــ

م

مدـــــــــفراغهمتؾـــــــــدومطقرادـــــــــيمم

م
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مؼوظقؿفــــــــــومتؾؼــــــــــىموؼ طـــــــــــو

م

مموجـــــهماظصـــــؾوهموأوجـــــهماظــــــوسمم

م

موظـــــيمبقـــــًمعـــــنماألعـــــولمواه

م

ممتطـــــــ مبـــــــهماظـلـــــــقؿيمإ ممتـــــــرُّمم

م

ــ ملب مشــــــ همبقؿــــــًومصقفــــــويصــــ

م

مموأتؾعــــــــــــهمبــــــــــــكخرم مؼؼــــــــــــرُّممم

م

ــدعوًممم ــًوموػــ ــرمبـقوغــ ــيماظعؿــ مصلضضــ

م

ــرُمممم ــونمضــ ــىماإلغلــ ــومبـــ ًُمعــ ــ مموأثؾ ــ

م

مأعـــيفماظـــروهمعـــنمدــــومضددـــيمممم

م

ممعـــــؾفممطـــــوظرلىمودؼـــــيمر ـــــيمممم

م

موأشؿرماظؼؾىميفمععـوغيمعـنماظػفـرممم

م

ــريممم ــدىمسؾؼـــ ــمماظــــ ــيءمجـــ ممو ـــ

م

مطـــممتظـــجنماظـــرلىمبـــهمذـــورسوتم

م

ــوبقيمعـــــنمجـــــاللمغـــــديمم مميفمؼــــ

م

ــؿؾػػنميفمجــــــواغحمبق ــوءؼــــ مضــــ

م

مموؼلــــــــؾقنمعــــــــنمرداءمو ــــــــيم

م
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مسفؾــًومظؾفــاللموايلــنمعــومجــومممم

م

ــويمممم ــوترموضــــ ــورؼن،مصــــ ــىمإرــــ ممصــــ

م

مؼـلـفونما ــوىمعـنماظػفــرمبــرداًمم

م

ــويمم ــوسرمسؾــــــــــ ــًومظ ــــــــــ ممسؾوؼــــــــــ

م

مأسؿـوقمممممممممصوهمعنمروحهموطؾّّـرميفم

م

ممدغقــــــــــوهمصــــــــــورخًومطوظصــــــــــّ م

م

مقرأو مػلاماىؿولمؼـوربمػــلاماظــلممم

م

ــي ممم ــ ما دعــــ ــجنم ظــــ ــنمأجــــ ممعــــ

م

ــيم ــفدت مغػلـــ ــومذـــ ــدمروٌـــ مضـــ

م

ــ ماٌوغـــــــــــــــــعمم مميفماظـضـــــــــــــــ

م

ــوء ميفماظـــــــــــــــوردةماظؾقضـــــــــــــ

م

ــرقممم ــقوكماٌ ـــ ــعماظضـــ ميفماألصـــ

م

ــوم مإ مطــــــــــًمعـــــــــنمأحالعفـــــــ

م

ــعمم ــولماٌطــــــــ ــمماىؿــــــــ ممحؾــــــــ

م

ــومم ــنمأغغوعفــــــــ ــدوتمعــــــــ مصغــــــــ

م

ــّقعممم ــودماظ ـــــــــ ــمماظوجـــــــــ مغغـــــــــ

م

ــوةم ــن امايقــــــ ــوصــــــ ــومبفــــــ موعــــــ

م

ممعـــــــــــــــنمظـــــــــــــــلةموتـــــــــــــــلغُّعم

م

ــمم مذيعــــــــًم ؾلــــــــؿ ماظ ـــــــ

م

ــلغعمممم ــ ماٌؿـــــــ ــفيمويظـــــــ مــــــــ

م

مؼومأؼفوماظطػجنماظليمضدمطونمطوظؾقنماىؿقجنمم

مػومأغًم امضدمأرؾؼًمجػـق مأحالمماٌـونمم

مغلوك،موملمؼعودوامؼلطروغ ميفمايقوةمطجنهمم
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مواظدػرمؼدصنميفمزالمماٌوتمحؿىماظلطرؼوتمم

وتظجنممت يميفمجوارماٌوتمأصراهمايقوةمم
(1)

مم

مأشصــــــــــونماظؾــــــــــونمعقؾــــــــــي

م

ــؾقجنممم ــنمدؾلــــــــ ــربيمعــــــــ ممواذــــــــ

م

ــنيم ــرمبــــــــــ ــوتموغفــــــــــ مجـــــــــــ

م

ــجنمم ــجنمزؾقــــــــ ــىمزــــــــ مميفمريــــــــ

م

ــيم ــيمصودــــــــــ ــلهمجـــــــــــ مػــــــــــ

م

ــجنمم ــجنمذيقـــــــــــ ــومطـــــــــــ ممحػفـــــــــــ

م

ــوعيم ــيمضــــــــــ ــلهمجـــــــــــ مػــــــــــ

م

ــجنمم ــىمظرحقـــــــــ ــفمأ دســـــــــ ممطقـــــــــ

م
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مملمأغـــــــــسمحـــــــــنيماظؿؼقــــــــــومم

م

ــ مم ــروضمزاهمغضــــــــــــــــ ممواظــــــــــــــــ

م

مإ ماظعقـــــــــــــــــــونمغقـــــــــــــــــــومم

م

ــمم ــجنمراءمحلـــــــــــــــــ مم واظؾقـــــــــــــــــ

م

مغ ـــــــــــؽوماظغـــــــــــراممدسوبـــــــــــًو

م

مموربمذــــــــــــــــــــوكمذــــــــــــــــــــؽورم

م

مويفما ــــــــــــــــواءمحـــــــــــــــــني

م

ــ مم ــوىموزصـــــــــــ ــنما ـــــــــــ ممعـــــــــــ

م

ــنيم ــوهمأغـــــــــــــــــــ موظؾؿقـــــــــــــــــــ

م

ــكورممم ــهماظصـــــــــ ــلوبمعــــــــــ متـــــــــ

م

ٌم ــدؼ ــقممحــــــــــــــــ موظؾـلــــــــــــــــ

م

مسؾـــــــــــىماٌـــــــــــروامؼـــــــــــدورممممم

م

ــر ــرمصؽـــــــــــــــــــ موظيفزاػـــــــــــــــــــ

م

ممؼروؼـــــــــــــهمعـفـــــــــــــوماظعـــــــــــــؾ ممم

م
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 الفصل الرابع

 وحدة العكن واملضىوُ
 يف العىن األدبي
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 وحدة العكن واملضىوُ
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مأ مأؼفــــــــوماظظــــــــوملماٌلــــــــؿؾد

م

ــوةممم ــدومايقـــ ــالممســـ ــىماظظـــ ممحؾقـــ

م

ــكرتمبلّغـــوتمذـــعىم ـــعقفممم مدـ

م

ــوهممم ــوبيميفمدعـــــ ــ م ضـــــ موطػـــــ

م
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ــيمم ــدسـ ماظربقـــ ــدكم مخيـــ مروؼـــ

م

مموصـــقوماظػضـــوء،مو ـــوءماظصـــؾوهمممم

م

مصػيماألصعماظرحىمػولماظظـالمم

م

مموضصـــفماظرســـود،موسصـــفماظرؼـــوهمم

م

محـــلار،مصؿقـــًماظرعـــودماظؾـــفقىم

م

ــلرماظ ــوكمرــن ماىــراهممممم موعــنمُؼؾ

م

متلعــجنم!مػـوظــ ...مأغــىمحصــدتم

م

ــجنمم ــورماألعـــ ــورى،موزػـــ ممرلوسماظـــ

م

ــ ابم ــدممضؾــــىماظــ مورّوؼــــًمبوظــ

م

ممظـــــدعي،محؿـــــىممثـــــجنوأذـــــربؿهمام

م

مدقفرص ماظلقجُن،دقجنماظدعوءموؼـلم

م

ممطؾــــــــ ماظعوصــــــــفماٌ ــــــــؿعجنممم

م

ميفماظػفرمؼومصدؼؼيمتوظدمغػليمعنمجدؼد

مطجنمصؾوهمأحؿػيمبعقدػوماظلعقد

مظًمحقًو!مصرح !معومزظًمواظؽالممواظلؾوبمواظلعولعومز

مًلظوذورهماظؾقورمعومؼزالمؼؼلفماألصدافموا

مو ماظلقىمعومتزال
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مُؼؾفهماظـلوءمظؾودودمُتل حُّم،مواٌكوض

موؼؾعىماألرػولمصوقمأدطحماظؾقوت

مظعؾيماظعرؼسمواظعروس،مواظؿؾوتمواظـؾوت

مواظوردميفمخدماظؾـوت

مون.وسـدمذط ماظـفرمسوذؼونمدورح



 
 عفاف عبد اهلل مياٌي د/                                               يف الٍكد احلديح وحدة العكن واملضىوُ       

 

 5111 

مجؽًم مأسؾممعنمأؼن موظؽ مأتقً

متمضداعيمررؼؼًومصؿ قًوظؼدمأبصر
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مودلبؼىمدويرًامإنمذؽًمػلامأممأبقً

مطقفمجؽً مطقفمأبصرتمررؼؼي 

مظلًمأدريمم

مأجدؼدمأممضدؼممأغوميفمػلاماظوجود

مػجنمأغومحرمرؾقع،مأممأد ميفماظؼقود

مػجنمأغومضويدمغػليميفمحقوتيمأممعؼود 

مظلًمأدريمم
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مؿونهقـيمذـؼويعماظـعم

مؼومأخؿـومايؿراءممم

مؼومذػيمدوخـيماألظوانممم

مع سيمدعوءممم

مأخؿوهمأغًمأذرفماظوردممم

مرعزماظدمماٌراقممم

مغضؿرمعنمحؼودؼومظونمعومممم

محمرضيماألذواقممم
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 اخلامتة
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icismof literary crit A primer 
 

Let not ambition mock their useful toil. 

If memory o'er their tomb  not trophies raise. 

Can honour's voice provoke the silent dust,  

or flatt'ry soothe the dull cold ear of death? 

   A mbition, Memory, honour, and flattery are not alive, we 

find it imposible to conceive of them as person per forming 

the action with which they are credited .The poet is using a 

mere trick, instead of writing what his imagination dictates. 

His cold intellectualism fails to move us

ormament 

his cold intellectualism
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