
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م9002العزيز سعيد الصيغ  د. عثد/ إعداد
 الصيغ زد. عثد العزي

 جاهعة السلطان قاتوس
 كلية اآلداب قسن اللغة العرتية

 

  

 

 

 

 

البنية االيقاعية يف  شعر      

 سعيد الصقالوي

جملة 

األندلس 

لميةالع



 و2011 يوليو الضابعالعدد ( 4اجمللد )           دللة األىدلط للعلوو االجتناعية والتطبيكية

  
 

 

 

 

 البنية االيقاعية يف  شعر سعيد الصقالوي                                                                                                                            عبدالعزيز الصيغ                                                                                                              د. 

 
11 

 البنية االيقاعية يف  شعر سعيد الصقالوي

ٜكـ ايؼاعش طعٝذ ايـقك٬ٟٚ  َقٔ راس ق١ ايؼقعش ايعُقاْٞ اذتقذٜف ققري َؿق م         

ايؼعشا٤ ضيثًٕٛ يْٛا ػعشٜا شتتًؿا عٔ َٔ قبًقِٗ ،   ػعشٟ ، ؾٗٛ َع زتُٛع١ َٔ

إر إٔ ايؼعش قبٌ ؿيٗٛس ايـك٬ٟٚ ٚآرشٜٔ ٜتُثٌ ؼي ؿٛس٠ قشٜب١ َقٔ ػقعش ٜتـقٌ    

قكٛايب ػعش١ٜ قذضي١ ٚؿٛس ػعش١ٜ َتذاٚي١ ٚتشانٝب يػ١ٜٛ ستؿٛؿي١ ، ٖقٛ ػقعش   

 أقشب َا ٜهٕٛ إزي يػ١ غري عـش١ٜ ، ٫ جتذ ْه١ٗ ايعـش ٫ٚ َزاق٘ ؾٝ٘ 

عش ٜٓتُٞ إزي جٌٝ ضيثٌ قذا١ٜ جذٜذ٠ يًؼقعش ايعُقاْٞ ، ؾٗقٛ نُقا     ؾايؼا

ٜكٍٛ أحذ ايباحثري عٓ٘ : ) ٖٛ ؼي َؿ م  شم قري جًٝري جٌٝ ايؼعشا٤ ايؿكٗا٤ أٚ 

اغيٓٗج ايتكًٝذٟ ايزٟ ٫ ٜظُٛ  إزي ايؼعش ايعشقٞ ؼي صيارجق٘ ايعًٝقا٤ ... ٚققري جٝقٌ     

   1عذ اغيشع١ٝ ؼي ؾٔ ايؼعش (حا٥ش َ دد قري ايتؿع١ًٝ ٚا شاحٗا ، ٚقري ايكٛا

حٝققا٥ٞ ، نُققا ٜققش٣ ايققذنتٛس  قق٘     ٚيققٝع دقٝكققا تـققٓٝؿ٘ قايؼققاعش ا    

، ٚأْ٘ )  َٔ ػعشا٤ ايبعف ٚا حٝا٤ ، قاسْا إٜاٙ قايبقاسٚدٟ ٚػقٛقٞ َقع غقريٙ     ٚادٟ

، ٚإصيا ايتـٓٝـ ا٭قشب ي٘ ٖٛ أْ٘ سَٚاْظٞ ايٓضع١ ، ٜػًب 2َٔ ػعشا٤ ارتًٝج ( 

،  3ٞ ، ٖٚقٛ َقا َقاٍ إيٝق٘ ققاحثٕٛ سأٚا ريقو ؼي ػقعشٙ        ع٢ً ػعشٙ ايشٚح ايشَٚاْظق 

ٚقذ اْطبعت ٖزٙ ايـٛس٠ ي٘ َٔ دٜٛاْٝ٘ ا٭ٍٚ ٚايثقاْٞ ، ٚيعقٌ ريقو ٜؿظقش ارتٝقاس      

ايذنتٛس أظيذ دسٜٚؽ قـٝذ٠ ) أْت يقٞ ققذس ( يًؼقاعش َقٔ دٜٛاْق٘ ايثقاْٞ ايقزٟ        

                                      
 و  صفحة89يف الشعز العناىي املعاصز ، أبو ٍناو ، عبد اللطيف عبد احلليه ، مكتبة اليَطة املصزية ، الكاٍزة  1

 (91) 
 ( 91ييظز :  ىفضُ صفحة )   2
( ودراصات يف  140و ، ص ) 2000ييظز  : اجتاٍات الشعز العناىي املعاصز ، شّبز بً شزف املوصوي  ، مضكط   3

 (87و ص ) 1992الشعز العناىي ، د. صعد دعبيط ، دار املعزفة اجلامعية ، اإلصكيدرية ، 
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٭ْق٘   ، ٚريو 1حيٌُ ايعٓٛإ ْؿظ٘ ، ؼي نتاق٘  َذرٌ إزي دساط١ ا٭دب ؼي عُإ

نُقا ٜبقذٚ يقٞ سأ٣ أْٗقا شيثقٌ ؿققٛس٠ ايؼقاعش ، ٖٚقٞ قـقٝذ٠ تػًقب عًٝٗقا ايققشٚح           

 ايشَٚاْظٞ 

ٚاغيًُققا ايشَٚاْظققٞ َٛجققٛد ؼي أنثققش ايكـققا٥ذ ، ٜكققٍٛ احققذ ايبققاحثري      

 : 2َعًكا ع٢ً أقٝات٘ اٯت١ٝ  َٔ قـٝذ٠ ٫ حتضْٞ

 غيا سأٜت اذتقققققققققققققققققققققققققققضٕ ؼي عٝٓٝو ًَتٗبا 

 ٖش اذتظٔ ؼي رذٜو َػتـققققققققققققققققققققبا ٚسأٜت ص

 ٚسأٜت أح٬ّ اهلققققققققققققققققققق٣ٛ ايعزسٟ غذت ْٗبا 

 ّْض ايؿ٪اد أط٢ جقققققققققققققققققققش٣ ؼي ايذّ ٚاؿطخبا 

ٚضيهٔ إٔ ْكٍٛ إٔ جتشق١ اذتقب ؼي تٝقاس ايػقضٍ ايعقزسٟ نُقا ٜـقٛسٖا       

١ ٚايؿٓٝقق١ َققٔ رـققا٥ف  ريققو ايؼققاعش تكقق ب ؼي نققثري َققٔ رـا٥ـققٗا ايؿهشٜقق  

جتشق١ اذتب ؼي ايتٝقاس ايشَٚقاْتٝهٞ حٝقف صتقذ اذتقققب اغيقشتبؽي قايعقزاب ٚا٭         

 3ٚايذَٛع ٚايبها٤ ٚايٝأغ ٚاغيٛت ٚايتظاَٞ قايعا ؿ١ ٚإع٤٬ٖا ( 

، ذأ ػعشٙ ؼي ايظبعٝٓاتؾٗٛ إرٕ ػاعش ٜػًب عًٝ٘ ايطاقع ايشَٚاْظٞ ، ق

دب ايعشققٞ ؼي عـقش َقا ، ٖٚقٞ حايق١      ٚ ايشَٚاْظ١ٝ حاي١ إْظقا١ْٝ   تتُثقٌ ؼي ا٭  

ضيش قٗا ايؼعشا٤ طيٝعا ، غري أْٗا قٛؿؿٗا ًَُحا قاسصا يقذ٣ ػقعشا٤  ؾكقذ شيثًقت     

ؼي ػعش ػعشا٤ َثٌ ايؼاعش اغيٗٓذغ عًٞ ستُٛد  ٘ ، ٚايؼاعش ايطبٝب إقشاِٖٝ 

                                      
 (  260و صفحة ) 1992د درويش ، دار املعارف ، الكاٍزة ، مدخل إىل دراصة األدب يف عناٌ ، د. أمح  1
 (  73أىت لي قدر صفحة )  2
 (87و ص ) 1992دراصات يف الشعز العناىي ، د. صعد دعبيط ، دار املعزفة اجلامعية ، اإلصكيدرية ،  3
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ْققاجٞ ، ٚآرققشٜٔ ، َثًققٛا ايشَٚاْظقق١ٝ أؾلققٌ شيثٝققٌ يػقق١ ٚؿققٛس٠ َٚٛكققٛعات ،      

 ظٝٓات َٔ ايكشٕ اغياكٞ ٚنإ ريو ؼي ارتُ

ؼي عُإ   ٜهٔ ايؼعش ؼي َطًع ايظبعٝٓات ػيث٬ ؼي ايظاح١ ايؼقعش١ٜ  

ايعشقٝقق١ إ٫ قققايًٕٛ ايعُققٛدٟ ايققزٟ ٜـققاؽ ؼي قٛايبقق٘ ايكذضيقق١ تظققٝطش عًٝقق٘ ايـققٛس  

ارتًًٝقٞ ايقزٟ نقإ يقاسٟ      ٚاي انٝب ايكذضي١ ، ٚنإ أقشص ػعشا٥٘ عبذا هلل

٢ً آؾام جذٜذ٠ يػ١ ٚؿٛسا ٚػه٬ ، ٚقذ قًقؼ قق٘   ايكـٝذ٠ ايعشق١ٝ ؼي اْؿتاحٗا ع

ا٫جتٗققاد إٔ أؿققذس دٜٛاْققا نتبقق٘ قايؼققهٌ ايتؿعًٝققٞ ، إ٫ أْقق٘ قكققٞ ؾٝقق٘ قـققٛسٙ    

ٚيػت٘ قعٝذا عٔ قـٝذ٠ ايتؿع١ًٝ نُا صتذٖا عٓذ ػقعشا٤ ايعشقٝق١ ايقزٜٔ جشدٖٚقا     

َٔ ايًػ١ ايؼعش١ٜ ايكذضي١ ٚايـٛس ايكذضي١ ، ٚحتٛيقت ايكـقٝذ٠ إزي قايقب ػقعشٟ     

 ٬َست٘ ادتذٜذ٠  ي٘

ٚؼي َطًققع ايظققبعٝٓات ناْققت ايتحقق٫ٛت ايهققد٣ ايققق تؼققٗذٖا َٓطكقق١  

ارتًٝج قؼهٌ عاّ ٚعُإ ع٢ً ٚج٘ ارتـٛق ايق ساؾكٗقا حتق٫ٛت ؼي ايظقاح١    

ايؼققعش١ٜ قبققذ٤ ايكـققٝذ٠ اذتذٜثقق١ ايققق طققعت إزي ايعبققٛس َققٔ ايكـققٝذ٠ ايعُٛدٜقق١      

  1نٌ قٝٛد ايٛصٕ ٚايكاؾ١ٝ َتجاٚص٠ قـٝذ٠ ايتؿع١ًٝ إزي ايكـٝذ٠ اغيتحشس٠ َٔ

حري أؿذس ايؼاعش طعٝذ ايـك٬ٟٚ دٜٛاْ٘ ا٭ٍٚ نإ  ايبا ؼي جاَعق١  

ش تؼٗذ عٓؿٛإ ايكـقٝذ٠  ا٭صٖش ٜذسغ اهلٓذط١ ، ٚناْت ايكاٖش٠ ؼي ريو ايعـ

، ٚتؼققٗذ تشاجققع ايكـققٝذ٠ ايعُٛدٜقق١ ، ٚقققذ جققا٤ دٜٛاْقق٘ تشُْٝقق١ ا٭َققٌ       ايتؿعًٝٝقق١

اٙ ايكقذِٜ ؼي ايكـقٝذ٠ ايقزٟ ضيثًق٘ طيًق١ َقٔ       يٝ٪نذ ع٢ً ٌَٝ ايؼقاعش إزي ا٫جتق  

                                      
ً ميداٌ ، دار املضةرة ، ييظز : دراصات يف أدب عناٌ واخلليج العزبي ، حتزيز : د.شزيفة خلفاٌ  اليحيائي ، د.أمي 1

 (19و صفحة )2004عناٌ 
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ايؼعشا٤ ، ٚيٝؼري إزي أْق٘   ٜهقٔ َتقأ شا قتٝقاس ايكـقٝذ٠ ايتؿعًٝٝق١ ايقزٟ نقإ         

  اغٝا آْزاى 

ٚيزيو د٫٫ت ضيهٔ قشا٤تٗا ، ؾ٬ ػو إٔ يب٦ٝق١ ايؼقاعش عُقإ إطقٗاّ     

َعقق١ ا٭صٖققش ٚيققٝع جاَعقق١  ، نُققا إٔ ادتاَعقق١ ايققق دسغ ؾٝٗققا ٖٚققٞ جا  يققوؼي ر

، ؾا٭صٖش َ٪طظ١ ع١ًُٝ ستاؾـي١ ، ٫ٚ ػو إٔ ايؼقعش ايعُقٛدٟ سيقا    ٣ أٜلاأرش

 ؾٝ٘ َٔ حؿاؿي ع٢ً تكايٝذ ايؼعش ايعشقٞ ايكذِٜ ٜتٓاطب َع ق١٦ٝ ا٭صٖش

ٚيٝظققت نققٌ ريققو دٚاعققٞ تظققتٛجب ٖققزا ايتٛجقق٘ ، ؾكققذ تهققٕٛ ايب٦ٝقق١     

َقققذعا٠ إزي رقققشٚا ا ْظقققإ عًققق٢ صيطٗقققا ، ٚإصيقققا ٖقققٞ حقققا٫ت ت٪نقققذ اْظقققجاّ   

ستٝطق٘ ، ٖقزا ا٫ْظققجاّ ايقزٟ ٜتحكقل ؼي اختقار ايؼقهٌ ايؼققعشٟ        ايهاتقب َقع  

 اغيٓاطب يًب١٦ٝ ارتاؿ١ قايؼاعش 

َٔ أٍٚ دٜٛإ حتكل تٛج٘ ايؼاعش ا٭دقٞ ٚارتٝاسٙ يًؼهٌ ايزٟ ٜهتب 

ؾٝق٘ ، ؾٗقٛ ػققاعش سَٚاْظقٞ تػًققب عًق٢ ػققعشٙ اغيٛكقٛعات ايعا ؿٝقق١ ، نُقا اْقق٘       

 ػاعش عُٛدٟ اختز ايؼهٌ ايؼطشٟ ٖٝه٬ يؼعشٙ 

ٚيٝع َٔ ػو إٔ ايعُٛد ٚايتؿع١ًٝ إ اسإ ػهًٝإ يًكـٝذ٠ ٫ حيذدإ 

َعاؿش٠ ٫ٚ تكًٝذا ، ؾًٝظت ايكـٝذ٠ اغيهتٛق١ ؼي إ اس ايتؿع١ًٝ قـٝذ٠ عـش١ٜ 

تِٓ عٔ حذا ١ ايؼاعش ؼي ايش٣٩ ٚاغيعاْٞ ٚاغيؿقشدات ، ٚيٝظقت ايكـقٝذ٠ ايعُٛدٜق١     

٘ ، ؾكققذ اطققتطاع نققثري ديقق٬ٝ عًقق٢ إٔ ايؼققاعش تكًٝققذٟ ؼي س٩اٙ ٚؿققٛسٙ َٚؿشداتقق 

ػيقٔ ٜهتبققٕٛ ايكـققٝذ٠ ايعُٛدٜق١ َققٔ إْتققاا قـقا٥ذ عُٛدٜقق١ ايؼققهٌ تتجققاٚص ؼي    

حققذا تٗا ٚجققذتٗا ٚس٩اٖققا قـققا٥ذ ايتؿعًٝقق١ ، نُققا قققذّ نققثري َققٔ نتققاب ػققعش  

 ايتؿع١ًٝ قـا٥ذ تٓتُٞ إزي عـٛس ا٫ضتطاؾي ا٭دقٞ ٚايؿهشٟ 
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٬ قذَ٘ إزي يكذ نإ عٌُ ايؼاعش طعٝذ ايـك٬ٟٚ ؼي دٜٛاْ٘ ا٭ٍٚ عُ

ق٦ٝتقق٘ قٛؿققؿ٘ ػققاعشا زتققذدا ، جتققاٚص ق٦ٝتقق٘ ايققق ناْققت ايكـققٝذ٠ ؾٝٗققا تهتققب  

قـققٛس٠ ٫ ختتًققـ نققثريا عققٔ ايـققٛس٠ ايققق ناْققت تهتققب قٗققا ؼي أٚا٥ققٌ ايكققشٕ    

ايعؼشٜٔ ، يكذ ناْت ايكـٝذ٠ ؼي عُإ ؼي ايظبعٝٓات ٚقبقٌ ريقو ققق إرا اطقتثٓٝا     

قـا٥ذِٖ عُٛد١ٜ ايؼهٌ ٚايش٣٩  ايؼعشا٤ ايزٜٔ قذأٚا ؼي تًو ايظٓٛات ٜكذَٕٛ

ٚاٯؾام جت  ايًػ١ ايكذضيق١ ٚايـقٛس ايكذضيق١ ، ٚيقزيو نقإ ػقعش ايـقك٬ٟٚ را        

 ؿذ٣ ؼي ق٦ٝت٘ 

عين ايبحف قذساط١ قٓا٤ ا ٜكقاع عٓقذ ايؼقاعش ايـقك٬ٟٚ ، ٚقٓقا٤ ايقٓف       

عٓذٙ ، ٚغيا نإ ايؼاعش ٜتٛصع ػعشٙ قري ايؼهٌ ايتؿعًٝٞ ٚايؼهٌ ايعُٛدٟ ، 

ايؼهٌ ايعُٛدٟ غًب١ تا١َ حتق٢ ٫ تهقاد تٛجقذ ْظقب١ ققري ايعُقٛدٟ        ٜٚػًب عًٝ٘

ٚايتؿعًٝققٞ ، ٚ٭طققباب تتـققٌ قٓـيققاّ ايعققشٚا ، ٖٚققٛ ْـيققاّ تًتققضّ ققق٘ ايكـققٝذ٠         

ايعُٛد١ٜ ايتضاَا تاَا ، ؼي حري ٫ تًتضّ ق٘ قـٝذ٠ ايتؿع١ًٝ ، ؾكذ سأ٣ ايباحف إٔ 

 يعٌ ػعش ايؼاعش ايعُٛدٟ َٛكعا يًذساط١ ؼي جاْب ا ٜكاع

ٚحققري ْكققـ أَققاّ دٜققٛإ تشُْٝقق١ ا٭َققٌ يٓظققتجًٞ ؿققٛس٠ ايؼققاعش ؼي ٖققزا    

ايذٜٛإ صتذ ايؼاعش ؼي  ٛسٙ ا٭ٍٚ ، ؾايذٜٛإ طيع ايؼاعش ؾٝق٘ نقٌ قـقا٥ذٙ ق     

نُا ٜبذٚ يٞ ق ؾٗٛ ؿٛس٠ ٚاكح١ يؼعش ايبذاٜات ،  ٚقذ ح٣ٛ عؼشٜٔ قـٝذ٠ ،  

ٔ ػققعش نققإ ْـققٝب ايؼققعش ايعُققٛدٟ َٓٗققا قققاْٞ عؼققش٠ قـققٝذ٠ ، ٚا ٓققتري َقق       

ايتؿع١ًٝ إحذاٖا ظيًت عٓٛإ اجملُٛع١ ، تش١ُْٝ ا٭ٌَ ، ٖٚٞ إػاس٠ َٔ ايؼقاعش  

إزي أْ٘ َٓؿتا ع٢ً ادتذٜذ ايؼعشٟ ، يٝع يذٜ٘ َٛقـ َٓ٘ ، قٌ إٕ اْؿتاح٘ ٜتظع 

 إزي اذتذ ايزٟ خيتاس قـٝذ٠ ايتؿع١ًٝ عٓٛاْا يذٜٛاْ٘ 
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     ٘ ؼي دٚاٜٚٓق٘   ٚقذ قذّ ايذٜٛإ ايؼقاعش إزي ادتُٗقٛس قـقؿتري ، قكٝتقا َعق

ايق جا٤ت ؼي َا قعذ ، ٖاتإ ايـؿتإ ُٖا أْق٘ ػقاعش عُقٛدٟ ٜهتقب ػقعشٙ ؼي      

إ قققاس ايكـقققٝذ٠ ايعُٛدٜققق١ ، ٚأْققق٘ ػقققاعش سَٚاْظقققٞ تظقققٝطش عًٝققق٘ اغيٛكقققٛعات     

عش ٜتُٝقققض قًػققق١ غقققري  ايعا ؿٝققق١ ٚايثٛسٜققق١ ، نُقققا أنقققذ ايقققذٜٛإ عًققق٢ إٔ ايؼقققا   

يػ١ ايعـش ، قعٝذ٠ عٔ  ، ؾٗٛ ػاعش ٜٓتكٞ يػت٘ حبٝف  تهٕٛ أقشب إزيقاَٛط١ٝ

ايًػقق١ ايتكًٝذٜقق١ ايققق ػققاعت ؼي ايؼققعش ايه٬طققٝهٞ ، ٚيققزيو نققإ دٜٛاْقق٘         

شتتًؿا عٔ ايؼعش ايظقا٥ذ ؼي عُقإ ريقو ايعـقش ، ٚؿيقٌ طقعٝذ ايـقك٬ٟٚ ضيثقٌ         

ًَُحا ػعشٜا شتتًؿا عٔ ايؼعش ايعُاْٞ ايتكًٝقذٟ ، ٚايٓقاؿيش إزي ايؼقعش ايعُقاْٞ     

تٝققاس قـققٝذ٠ ايٓثققش ٖٚققٛ ا٭عًقق٢ ؿققٛتا ، ٚتٝققاس   ايٝققّٛ يققذ أَاَقق٘ تٝققاسات  ٬ قق١ :  

 قـٝذ٠ ايتؿع١ًٝ ، ٚتٝاس ايكـٝذ٠ ايعُٛد١ٜ ايزٟ ضيثً٘ ايـك٬ٟٚ ٚآرشٕٚ  

ٚحري ْظتطًع أَقش ايبحقٛس ؼي دٜٛاْق٘ ا٭ٍٚ تشُْٝق١ ا٭َقٌ  صتقذٙ اطقتعٌُ        

تظققع١ حبققٛس تاَقق١ ، ٚتظققع١ حبققٛس زتققض٠٤ٚ ، ٖٚققٞ حايقق١ تظققا٣ٚ عٓققذٙ ؾٝٗققا ايتققاّ   

هٔ اجملض٤ٚات ٖٓا شيثٌ ؿياٖش٠ ، ٚإرا دٍ ريو ع٢ً ػ٧ ؾإْق٘ ٜقذٍ   ٚاجملض٤ٚ ، ٚي

 ع٢ً َٓاطب١ اجملض٤ٚات َع ايؼعش ايعا ؿٞ ايزٟ اؿطبؼ ق٘ دٜٛاْ٘ 

ٚؼي دٜٛاْ٘ ايثاْٞ أْت يقٞ ققذس صتقذ اتهقا٤ ايؼقاعش عًق٢ اجملقض٤ٚات صاد         

ا عٓ٘ ؼي ايذٜٛإ ا٭ٍٚ ؾعذد ايبحٛس ايتا١َ عيظ١ حبٛس ٚاجملض٠٤ٚ طقبع١ حبقٛس ٚإر  

أكؿٓا ي٘ قـٝذ٠ نتبٗا ع٢ً حبش َؼطٛس ، صتذ اي اجع ايٛاكا يًبحٛس ايتاَق١  

 عٓذ ايؼاعش أَاّ ايبحٛس اجملض٠٤ٚ 

ٚؼي دٜٛاْ٘ ايثايف أجٓح١ ايٓٗاس صتذ اي اجقع أػقذ ؾكقذ تكًـقت َظقاح١       

ايبحقققٛس ايتاَققق١ ؼي ايقققذٜٛإ إزي أسقعققق١ حبقققٛس ، ٚصادت اجملقققض٤ٚات ٚاغيؼقققطٛسات       
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ا تكـ ؼي را١ْ ا٭ٚصإ ايكـقري٠ صادت إزي عؼقش٠  أحبقش ،    ٚاغيٓٗٛنات ٖٚٞ نًٗ

 ٖٚٞ صٜاد٠ تتجاٚص ايلعـ

ٚؼي دٜٛاْ٘ ا٭رري ْؼٝذ اغيا٤ تـيٌ ٖزٙ ايػًب١ يًُجض٤ٚات ؾتبًؼ اجملض٤ٚات  

ٚاغيؼطٛسات ٚاغيٓٗٛنات أسقع١ عؼش حبشا ، ؼي حري ٫ تضٜقذ ايبحقٛس ايتاَق١ عًق٢     

 طت١ حبٛس   

  ٕ ايؼققاعش ؼي َظققريت٘ رقق٬ٍ ايققذٚاٜٚٔ   َٚققٔ ريققو ضيهققٔ إٔ ْظققتخًف أ

ا٭سقعقق١ قققذ َققاٍ إزي ايبحققٛس اجملققض٠٤ٚ ٚايكـققري٠ يٝٛقققع ؾٝٗققا ػققعشٙ ، أنثققش َققٔ    

 ايبحٛس ايتا١َ ايق تشاجعت َٓز ايذٜٛإ ا٭ٍٚ تشاجعا ٚاكحا 

ٚايظققق٪اٍ ايقققزٟ ٜٓتـقققب أَآَقققا ، ٖقققٌ نقققإ غيٝقققٌ ايؼقققاعش إزي ايبحقققٛس  

ٛاْب اغيٛطٝك١ٝ ؼي اجملض٤ٚات ٖٞ ايقق  اجملض٠٤ٚ طبب َٛكٛعٞ ؟  أّ إٔ غًب١ ادت

دؾعققت ايؼققاعش إزي ريققو ؟ أٟ أْقق٘ نققإ َٝققا٫ إزي حظقق٘ اغيٛطققٝكٞ حققري غًققب          

 اجملض٤ٚات ع٢ً ايبحٛس ايتا١َ ؟ 

ٚطقٛف ْكقـ عٓققذ ٖقزٙ ايتظققا٫٩ت ؼي َبحقف ا ٜكققاع ٚقٓا٥ق٘ ؼي ػققعشٙ ،       

هٝقـ  ٚريو قعذ إٔ ْعشا ع٢ً قٓا٤ ايقٓف عٓقذٙ ، ُٖٚقا َظقأيتإ َ اقطتقإ ، ؾ     

قذا يًباحف قٓا٤ ايقٓف عٓقذ ايؼقاعش ، ٚنٝقـ ققذا قٓقا٤ ا ٜكقاع عٓقذٙ ، ٖقزا َقا           

 ْشجٛ إٔ ْبحث٘ ؼي ا٭ٚسام اٯت١ٝ 

 تناء النص :

ايبٓا٤ ٖٛ اهلٝهقٌ ايعقاّ يًكـقٝذ٠ سيهْٛاتق٘ اغيختًؿق١ ، ٚعقاد٠ َقا تكقّٛ         

ايكـققٝذ٠ عًقق٢ َهْٛققات أطاطقق١ٝ تتلققاؾش يتعطققٞ ايكـققٝذ٠ ػققهًٗا ايعققاّ ،         

ًٝتٗقققا ايهًٝققق١ ، ٚإرا ناْقققت ايكـقققٝذ٠ عُققق٬ يػٜٛقققا ٜتقققأيـ َقققٔ ٚشيٓحٗقققا ٖٝه

زتُٛع١ َٔ ادتٌُ ٚايـٛس يتكذّ ؼي احملـ١ً ايٓٗا١ٝ٥ َع٢ٓ إطيايٝا ، ٜتأيـ َٔ 
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َعققاْٞ َتعققذد٠ ٖققزٙ اغيعققاْٞ تتجُققع َققٔ رقق٬ٍ ادتُققٌ ايؿشعٝقق١ ايققق تٓققبين عًٝٗققا   

ٛكققا ايكـققٝذ٠ ، ٚجتًققٞ ؿققٛس٠ عاَقق١ تتققبري َققٔ رقق٬ٍ ؿققٛس َتعققذد٠ ت اؾققل يت     

ايـٛس٠ ا طياي١ٝ ، ؾإ ايبٓا٤ ايٓـٞ ٖٛ ْظٝج ٜتقأيـ َقٔ عقذ٠ أػقٝا٤ ، ٚيٝظقت      

ايٓـٛق رات قٓا٤ ٚاحذ ، ٚيزيو ؾإ ايبٓا٤ ايٓـٞ يكـٝذ٠ ٫ ٜٓطبل  ع٢ً ْقف  

آرش ، ؾًهٌ ْف قٓا٩ٙ ارتاق ق٘  ، ٚيزيو ؾإ اذتذٜف عٔ ايبٓا٤ ايٓـٞ عٓذ 

ذتفي نٝؿ١ٝ عا١َ ٜتخزٖا ػاعش ٖٛ حذٜف عٔ قٓا٤ات شتتًؿ١ ، ٚيهٔ ضيهٔ 

ايؼاعش َٓٗجا  قا١َ قـٝذت٘ ، نُا ضيهٔ اذتذٜف عٔ َؼ ى ققري ْـقٛق   

ايؼاعش ، ٚعَُٛا ؾإٕ ايٓف قٓا٤ يػٟٛ حيٌُ َع٢ٓ ، ٜٚتأطقع عًق٢ عقذ٠ َعقاْٞ     

ٜكققذَٗا ايؼققاعش َققٔ رقق٬ٍ تعققاقري َباػققش٠  ٚتعققاقري غققري َباػققش٠ ٜهققٕٛ اجملققاص      

ٍ ، سيقققا ؼي ريقققو ارتٝقققاس    هقققٕٛ ا٭ٚٚايتـقققٜٛش ٚطقققًٝت٘ ؾٝٗقققا ، ؾايًػققق١ ٖقققٞ اغي    

َ اغيؿققشدات عٓقق٢ ، حتققذد عٓققذ ايظققاَع  ، ٚتأيٝؿٗققا ، ؼي َهْٛققات تشنٝبٝقق١ رات 

اْٞ ٚارتٝقققاس ا ٜكقققاع ، ٚارتٝقققاس ا ٜكقققاع ايًػقققٟٛ اغيٓاطقققب هلقققزٙ اغيعققق ٚقعقققا راؿقققا

،  ٚايتكققاؾي ايـققٛس ٚتٛصٜعٗققا يتهُققٌ اغيعٓقق٢ ايققزٟ ٜهققٕٛ ستـقق١ً  ايعشٚكققٞ هلققا

 ايكـٝذ٠ ايٓٗا١ٝ٥ 

بٓا٤ ايٓـٞ إرٕ عٌُ يػٟٛ ، ٜتهٕٛ َٔ َعجِ ، ٚتشانٝب ، ٚإٜكاع ؾاي

يػٟٛ ، ٚإٜكاع عشٚكٞ ، ٚؿٛس ، ٚضيهقٔ اطقتج٤٬ ريقو ستاٚيق١ غيعشؾق١ ايبٓقا٤       

ايٓـٞ ايعاّ يًؼاعش ، ٖٚٞ ستاٚي١ ٫ تعين قايلشٚس٠ ايٛؿقٍٛ إزي حكٝكق١ ايبٓقا٤    

ؼي قٓا٥ققق٘ ايٓـقققٞ عٓقققذ ايؼقققاعش ، ٚإصيقققا تظقققتٗذف ا٫قققق اب َقققٔ عقققا  ايؼقققاعش 

 يكـٝذت٘ 
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 اللـغــــــة :

حري ْكـ ع٢ً يػ١ ايؼاعش طعٝذ ايـك٬ٟٚ ؾٓحٔ ْكقـ عًق٢ يػق١ تتُٝقض      

قا٫ْتُا٤ إزي ايعـش ، ٫ طُٝا إٔ ايؼاعش ؿيٗقش ؼي ايظقبعٝٓات حٝقف ْؼقش دٜٛاْق٘      

ا٭ٍٚ ، ٚنإ ايؼعش ؼي عُإ تػًب عًٝق٘ يػق١ قذضيق١ ، ٫ طقُٝا ايعُقٛدٟ َٓق٘ ،       

ٖزا ايزٟ دؾع أحذ ايباحثري إزي ايكٍٛ : ) ٫ ٜزنش ايؼعش ٖٚٛ ػاعش عُٛدٟ ، ٚ

ايعُقاْٞ اغيعاؿقش ق ؼي إْـقاف ق إ٫ رنقش طقعٝذ ؼي ؿقذاست٘ ... ؾقإرا ؿقا إٔ قق١             

طًؿ١ٝ عـش١ٜ أٚ عـش١ٜ طًؿ١ٝ ؼي ايؼعش ايعُاْٞ ؾؼاعشْا رري ػيثٌ هلا .. ٖٚٞ 

كاؾت٘ ايعشق١ٝ ع٢ً أشيٗا ٚأٚؾاٖا يذ٣ طعٝذ ، ؾٗٛ سجٌ تتجاٚب ؼي ػعشٙ أؿذا٤  

، ٖٚٛ أٜلا َا جعٌ  1ا٭ؿ١ًٝ   ٜكـ عٓذ ػعشا٤ ادتٌٝ ايظاقل عًٝ٘ ؼي عُإ ( 

أؿقذس طقعٝذ ايـقك٬ٟٚ     قاحف ٜـقـ دٜٛاْق٘ ا٭ٍٚ قاذتذا ق١ ٚادتقذ٠  ؾٝكقٍٛ : )     

، ٖٚٛ أٍٚ دٜٛإ ػعشٟ حذٜف ٜـذس ؼي عُإ َٓز قٝقاّ   1975دٜٛاْ٘ ا٭ٍٚ عاّ 

ا تعٓٝق٘ ، إٔ ايكـقٝذ٠ تٓتُقٞ إزي صَاْٗقا ، ٖٚقٛ      ، ٚاذتذا ١ تعين ؼي َ 2(  ايٓٗل١

ايعـقش اذتاكقش ، ؾٗققٞ حذٜثق١ ؼي يػتٗقا  َؿققشدات ٚتشانٝقب ، ٚؼي ؿقٛسٖا سيققا       

حتًُقق٘ َققٔ د٫٫ت حذٜثقق١ ، َٚققٔ ؿققٛس ت جققِ ايٛاقققع اغيعققاؾ ، ٚيٝظققت ؿققٛسا        

َهققشس٠ غيققا ػققاع ؼي ريققو ايٛقققت َققٔ ْـققٛق تٓتُققٞ يػقق١ إزي ايعـققٛس ايظققاقك١ ،   

 ٚاقع قعٝذ عٔ ايٛاقع اذتاكش ٚتٓتُٞ ؿٛسا إزي

إٕ يػ١ ايـك٬ٟٚ يػ١ ػاعش حقذٜف ، ٚقٛايبق٘ ايتعبريٜق١ قٛايقب حذٜثق١ ،       

ٖزٙ ايًػ١ أققشب إزي ايًػق١ اغيتذاٚيق١ ؼي نتقب ايعـقش ْثقشٙ ٚػقعشٙ ، ٫ صتقذ ؾٝٗقا          

                                      
و ،  1998، مكتبة اليَطة املصزية  الكاٍزة  1يف الشعز العناىي املعاصز : أبو ٍناو عبد اللطيف عبد احلليه  ط  1

  93ـ  92ص / 
  140و ، ص /  2000اجتاٍات الشعز العناىي املعاصز  : شّبز بً شزف املوصوي  ، مضكط   2
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اغيؿشدات ايكاَٛط١ٝ ٫ٚ اي انٝقب ايقق تعقٛد قايكقاس٨ إزي عـقٛس قعٝقذ٠ ، ؾؿٝٗقا        

 ٛ  ، ٚػعشا٤ ايذٜٛإ ، ٚػعشا٤ ايشَٚاْظ١ٝ ؼي ريو ايعـش . أْؿاغ ػعشا٤ أقٛيً

ٚيهٔ َا ْـٝب ايؼاعش َقٔ ٖقزٙ ايًػق١ اغيظقتع١ًُ ؟ َٚقا ٖقٞ رـا٥ـق٘         

ؾٝٗققا ؟ ٚنٝققـ تتُثققٌ ؿققٛست٘ ايؼققعش١ٜ يػقق١ ػيٝققض٠ تؼققري إيٝقق٘ ، ٚأطققًٛقا راؿققا     

ٜشتبؽي ق٘ ، ٬ََٚا ٚاكح١ تتكاسب يتعطٞ ؿٛس٠ ي٘ ٚيٝظت يػريٙ ، ٚعٓٛاْا ٜقذٍ  

 ٝ٘ ٫ٚ ٜذٍ ع٢ً غريٙعً

إٕ ٖققزٙ ايًػقق١ إرا أسدْققا إٔ ْهتؼققؿٗا  ٜٓبػققٞ إٔ ْبحققف عٓٗققا ؼي دٚاٜٚٓقق٘   

ايث٬ ١ ا٭رري٠ ، ٭ٕ ايذٜٛإ ا٭ٍٚ نأٟ دٜقٛإ أٍٚ ؾٝق٘ ؿقٛس٠ ايؼقاعش شتتًطق١      

قـٛس٠ ايؼعشا٤ اٯرشٜٔ ، ؾًقٝع َقٔ ا ْـقاف ايبحقف عقٔ يػق١ راؿق١ قايؼقاعش         

  .ؾٝ٘

يعُققٛدٟ يػقق١ ػققب٘ َكٝققذ٠ ، ٚتػًققب عًقق٢   ٚايـققك٬ٟٚ تػًققب عًقق٢ ػققعشٙ ا 

ػعشٙ ايتؿعًٝٞ يػ١ َٓطًك١ ، ؾحري تطايع ػعشٙ ايتؿعًٝٞ جتذ تذؾكا ٚسحاق١  ٖٚٛ 

َا ٫ جتذٙ ؼي قـا٥ذٙ ايعُٛدٜق١ ، ٖقزا ا٫رقت٬ف يعقٌ يػتق٘ ؼي ػقعشٙ ايتؿعًٝقٞ        

 أقشب إزي ايعـش  ؾًٓظُع٘ ٜكٍٛ : 

 ٚحري أعـب ادتؿٕٛ أحبع ايه٬ّ 

 أستذٟ ايؿـاّ  أطتٛ ٔ ايػٝاب ،

 أؾتا يًـباح قاب غشؾق 

 ػبانٗا .. ٚصٚجق 

 تٓظج َٔ رٝٛ ٘ َعا ؿا يـبٝق 

 أٚقذ َٔ أؿاقعٞ َذا٥ٔ اي٥ٛاّ 
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 ٚأ عِ ا٭ٜاّ ؿد ٚايذٟ ، تٛم إرٛتٞ 

 ٚاػجب ايـي٬ّ 

 ا ٌ ؼي عري ايٓٗاس َثك٬ ق٬ ػؿاٙ 

 أس٣ عجٛصا طاحبا َأطات٘ جتش عُشٙ رطاٙ 

 تزب آي١ ايطػا٠  أس٣ َذ١ٜٓ قظٝـ عضَٗا

 أس٣ ايشناّ ٚاذتطاّ ٚايعـياّ 

 1ٚاقتظا١َ ادتٓا٠ 

ٖزٙ ايًػ١ ايق ت٬َع ايٛاقع َؿشدات ٚؿٛسا ، جتذٖا غري حاكش٠ ٖقزا  

اذتلققٛس ؼي ػققعشٙ ايعُققٛدٟ ، ايققزٟ ٜتظققققققِ قكٛايققب تشنٝبٝقق١ ؾشكققٗا ا ٜكققاع       

ؾتجققذ  ارتًًٝققٞ ايققزٟ حيققذ ايؼققاعش إرا   ٜققتخًف َققٔ ريققو قكققذس٠ ؾٓٝقق١ عايٝقق١ ، 

ادتًُقق١ ستققذٚد٠ قٗققزا اذتققذ ايكاطققٞ  ، ٫ٚػققو إٔ ايتققضاّ ايؼققاعش ؼي ايعُققٛدٟ      

ٜؿشا عًٝ٘ ػ٦ٝا َٔ ايكٝذ ، إ٫ إٔ ريو َقا نقإ يق٘ إٔ يعقٌ يػتق٘ ختتًقـ ققري        

 ايًْٛري 

ضيهققٔ ذتققفي طيًقق١ َققٔ ايظققُات ايققق تتظققِ قٗققا يػتقق٘ قؼققهٌ عققاّ ؼي     

ؿيقٛاٖش يػٜٛق١ ، ققذ     قـا٥ذٙ ، ٖٚٞ مسات يٝظت راؿ١ قايـك٬ٟٚ ، ٚإصيا ٖٞ

تٛجذ عٓذ آرشٜٔ ، ٜتؿاٚت ٚجٛدٖا  قري ػاعش ٚآرش ، ٚيهٓٗا هلا د٫يتٗقا ايقق   

 تذٍ عًٝٗا ، ٖٚٞ َعا تكذّ ًَُحا راؿا يهٌ ػاعش ، ٖزٙ ايظُات ٖٞ :

 ؿياٖش٠ ايتهشاس :

                                      
 (  84ـ  83ملاء صفحة ) ىشيد ا  1
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اغيظققتكش٨ يًػقق١ ايـققك٬ٟٚ ًٜحققفي ، ؿيققاٖش٠ ايتهققشاس ؼي ػققعشٙ ، ٖٚققٞ     

َٝظُا ي٘ ، ؼي نثري َٔ ػقعشٙ ، ٖٚقٞ ؿيقاٖش٠     ؿياٖش٠ ٚاكح١ اغي٬َا حت٢ يتعذ

قشصت ؼي دٜٛاْ٘ ا٭ٍٚ ، ٚؿبػت ػعشٙ ؼي َا قعذ ؾؿٞ أٍٚ ْف ػعشٟ ؾٝ٘ ، ٖٚٛ 

َ٪يـ َٔ عيظ١ أقٝات ، صتذ ن١ًُ أٖٛاى تبذأ قٗا  طيٝع أقٝات ايكـٝذ٠ ،  ِ 

صتققذ ؿياٖققققققش٠ ايتهققققققشاس َٛجققٛد٠ ؼي قـققا٥ذ قققإ ٖٚققٞ ) أٖققٛاى ، ٫ تًُققين ،   

ا ، ػٗش ايعطا٤ ، إيٝو ٜا أَٞ ، ؿٛت اذتشٜق١ ، ٫ تظقايين ، ٖٝقا قٓقا َعقا (      قكاٜ

ٚؼي دٜٛاْق٘ ايثققاْٞ أٜلقا صتققذٖا ؼي قـقٝذ٠ إٖققذا٤ ٖٚقٞ أٍٚ قـققا٥ذ ايققذٜٛإ ٚؼي     

غريٖا َثٌ ) يٛ نٓت َعٞ ، تٛقٝع قايًٕٛ ا٭ظيش ، غيارا ضتقب ، رقزٜٗا ٚاغشققٞ    

شس اذتقشف ) ؼي ( ؼي نقٌ   عين ، أْت ، قا٥ع١ اذتضٕ أْقت يقٞ ققذس ، حٝقف ٜتهق     

 َكطع ، ٚقـٝذ٠ ايؼاعش ، ٚ أْري ، ٚنزيو ؼي دٜٛاْٝ٘ اٯرشٜٔ 

ؾًققٛ أرققزْا َثققا٫ عًقق٢ ريققو َققٔ دٜٛاْقق٘ ا٭رققري قـققٝذت٘ ) حبققو َٛطققِ        

ايٓع٢ُ ( ، ٖٚٞ قـٝذ٠ تتايـ َٔ عؼشٜٔ قٝتا َٔ زتض٤ٚ ايٛاؾش يٛجذْا  ؿيقاٖش٠  

 ١ ا٭ٚزي تبذأ قهًُق١ ) تعقايٞ ( ،  قِ    ايتهشاس ع٢ً ايٓحٛ اٯتٞ : ا٭قٝات ايثققققققق٬

ا٭سقع١ ا٭قٝات ايق قعذٖا تبذأ قأسقع١ أؾعٌ أَش ٖٞ ) أؾٝلقٞ ، ٚسؼي ، ٚ ًقٞ ،   

ٚػذٟ ( ،  ِ قا١ْٝ أقٝات تبذأ قه١ًُ ) أْقت ( ،  قِ قٝتقإ ػقطشٖا ايثقاْٞ ٜبقذأ       

تقإ  قايه١ًُ ْؿظٗا ) أْت ( ،  ِ قٝتإ ٜبذإٓ حبشف ايؼشؾي ) إٕ ( ٚ  ٜبل إ٫ قٝ

 آرش ايكـٝذ٠ يٝع قٗا تهشاس 

ٖزٙ ايـيقاٖش٠ صتقذٖا عٓقذٙ ؼي ػقعشٙ ايتؿعًٝقٞ نُقا ٖقٞ ؼي ايعُقٛدٟ ،          

 ٚضيهٔ ذتـيٗا ؼي اغيكطع ايظايـ ، حٝف نشس ) أس٣ ( ٚؿيٌ ٜهشسٖا : 

 أس٣ ايثهازي ، ٚا٭ٜا٢َ ، ٚايٝتا٢َ   
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 ٚاغتبا ٘ ايشَاٙ 

 أس٣ اغيكٝذٜدي ، ٚاغيُذدٜٔ ، ٚاغيٗذدٜٔ 

 ، ٚاغيشحًري ، ٚاغيظٝجري ٚاغيعزقري 

 ٚاحملاؿشٜٔ ، ٚايظ٬ح زتْٓٛا ؿذاٙ 

 أس٣ أْٛ ١ تؿجشت قػلب١ ايؼشاٙ

 1أس٣ ايؼٗٝذ ػيظها قايٛعذ ؼي رنش ا ي٘ 

ٚايتهشاس ضيثٌ سغب١ عٓقذ ايؼقاعش ؼي ايتأنٝقذ عًق٢ ػق٧  ، أٚ      

ٖققٛ قعبققاس٠ ايققذنتٛس ؿقق٬ح ؾلققٌ : ) ٖققزٙ اغيُاسطقق١ غققري ا٫قتـققاد١ٜ         

إٔ اغيتهًِ ٜشٜذ إٔ ٜلُٔ يشطايت٘ ايًػ١ٜٛ دسج١ عاي١ٝ يًه٬ّ تعٛد إزي 

، ؾُٔ ايٓاح١ٝ ايًػ١ٜٛ ٖقٛ   2َٔ أَٔ ايًبع ٜتؿاد٣ ؾٝٗا أرطا٤ ايتٛؿٌٝ (

تأنٝذ ٜذٍ ع٢ً سغب١ ايؼاعش ؼي ا ػاس٠  إزي أُٖٝق١ ٖقزا اغيهقشس ، أٚ    

إزي ارتطٛس٠ ايق تبذٚ يًؼاعش ، ٖٚٞ ٖٓقا ٚاكقح١ ؼي ٖقزٙ اغيكطٛعق١ ،     

٢ أُٖٝق١ ا٭ػقٝا٤ اغيش٥ٝق١ ٚرطٛستٗقا ، ٖٚقٛ يقزيو تهقشاس        ؾٗٛ ٜ٪نذ عً

 َٛؿيـ َعٜٓٛا رتذ١َ ايكـٝذ٠ 

ٚاذتاي١ راتٗقا صتقذٖا عٓقذٙ ؼي ا٭قٝقات ايقق اػقشْا إيٝٗقا طقاقكا         

 حري ٜكٍٛ :

 تعققققققققايٞ ٚاؾتحققققٞ َذْٞ  تعايٞ غيًُققققققققققققٞ ػجين 

 ايؿقققققققذي قكًيب طققققققققاحش   تعايٞ ٚاغشطٞ ؾشحقققققققققا 

                                      
 ( 84ىشيد املاء صفحة )    1
 ( 181(  ص : )    164بالغة اخلطاب وعله اليص، د. صالح فطل ، عامل املعزفة ، العدد )   2
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 ْؼٝذا ؼي ؿققققققققذ٣ ايضَٔ  تعايٞ ٚاعضؼي ػققققققققػققؿٞ

ٚايتهشاس ٖٓا ٜؼري إزي سغب١ ايؼاعش إزي احملبٛق١ ػيث١ً قايٛ ٔ 

، إ٫ أْٗا سغب١ طقًب١ٝ ، تقبري كقعؿا ، ؾقايتهشاس ٖٓقا تهقشاس ٜؼقري إزي        

 عذّ قذس٠ ، ٖٚٛ َا ٜكذّ ؿٛس٠ إْظا١ْٝ يًعجض ايبؼشٟ ايزٟ قذ ٜظٝطش

ع٢ً اغيش٤ ، إ٫ أْ٘ ؼي َثقٌ ٖقزا ارتطقاب ٫ ٜبقذٚ َٓظقجُا َقع اغيخا قب        

ايققزٟ ٖققٛ ايققٛ ٔ ، إ٫ إرا نققإ ايققٛ ٔ ٖٓققا َعققاد٫ َٛكققٛعٝا يٮْثقق٢ ،  

 غري إ اغيعاْٞ ؼي ايكـٝذ٠ ٫ تظُا قزيو ؾٗٛ ٜكٍٛ :

 إيٝو تٛجققققققققققققٗت طؿين   ٚػققققققققذٟ قاغي٢ٓ علذٟ 

  1ٚأْت ايطٗققققققققش ٜا ٚ ين  ٚاغيٓؿ٢ ؾأْت ايعققققققققققققٛد 

 َعجِ ايؼاعش : 

اغيعجِ ايؼعشٟ أٚ اغيؿشدات ايذا٥ش٠ ؼي يػق١ ايؼقاعش ، ٖٚقٞ ناػقؿ١ عقٔ       

ٖٜٛقق١ ايؼققاعش ايؿٓٝقق١ ، ٚايٓؿظقق١ٝ ، ؾققاغيؿشدات ايققذا٥ش٠ عٓققذٙ حتققذد قققشب أػققٝا٤     

عش ، َع١ٓٝ إيٝ٘ ، ٚ ققشب أَقانٔ َعٝٓق١ إيٝق٘ ،  ؾقاغيعجِ ٚطق١ًٝ غيعشؾق١ يػق١ ايؼقا         

 ٚق٦ٝت٘ ، َٚٓاخ ؾهشٙ ، ٚاغيٛكٛعات ايذا٥ش٠ يذٜ٘

ٚغيققا نققإ ايؼققاعش را  ققاقع سَٚاْظققٞ نُققا تكققذّ ؾققإٕ َعجُقق٘ ايؼققعشٟ  

ٜٓبػققٞ إٔ ٜهققٕٛ َتٓاغُققا َققع َعجققِ ايشَٚاْظققٝري ايققزٜٔ تهثققش عٓققذِٖ أيؿققاؿي     

َعٝٓقق١ ، ٚتٓتؼققش ؼي يػققتِٗ اْتؼققاسا ٚاكققحا ، ٚيهققٔ َققٔ ايـققعب إيققاد َعجققِ     

٬ٟٚ ، يعقققٌ ريقققو ًَحقققٛؿي ؼي دٜٛاْٝققق٘ ا٭ٍٚ ٚايثقققاْٞ ، ؼي سَٚاْظقققٞ عٓقققذ ايـقققك

                                      
 ( 36أجيحة اليَار : صفحة )  1
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ايكـا٥ذ ايعا ؿ١ٝ ايػضي١ٝ ، أَا ؼي دٜٛاْٝ٘ اٯرقشٜٔ أجٓحق١ ايٓٗقاس ْٚؼقٝذ اغيقا٤ ،      

 ؾإ ٖزا ايطاقع يٝع َٛجٛدا ، ٚاغيعجِ ايشَٚاْظٞ ٜهاد ٫ ٜتهٕٛ   

ٚايشَٚاْظ١ٝ َزٖب ضيثٌ ايؼقعشا٤ ايقزٜٔ اَتضجقٛا قايطبٝعق١ ، ٚػقهًت       

بٝع١ عٓذِٖ ٬٥َٛ َٔ قظق٠ٛ اذتٝقا٠ ، ٜٚقش٣ أحقذ ايبقاحثري إٔ ايشَٚاْظق١ٝ ؼي       ايط

عُإ شيثٌ ٖقزٙ اذتايق١ ايقق تؼقهًت عٓقذ زتُٛعق١ َقٔ ايؼقعشا٤ ، َٚقٔ ٖق٪٤٫           

ايؼقققعشا٤ ايـقققك٬ٟٚ ايقققزٟ ) تعقققٛد أٍٚ قـقققا٥ذٙ ايشَٚاْظققق١ٝ اغيٓؼقققٛس٠ ؼي ريقققو    

شَٚاْظقٝري تهثقش ؾٝق٘    ، َٚعجقِ اي  1قعٓقٛإ ال٫ تًُقين ال (    1970ايذٜٛإ إزي عقاّ  

َؿشدات ايطبٝع١ ، ٚا٭يؿاؿي ايقق تعقد عقٔ حقذ٠ اغيؼقاعش ، ٚايقق تـقٛس اغق اب         

ا ْظققإ عققٔ ستٝطقق٘ ، ٚيققزيو ؾققإ ايشَٚاْظقق١ٝ قٛؿققؿٗا َققزٖبا أدقٝققا ٫ صتققذٙ      

ٚاكققحا عٓققذ ايـققك٬ٟٚ ، ؾٗققٛ ػققاعش ػيتققضا قاذتٝققا٠ ، ٚإٕ اتـققؿت عققذد َققٔ      

 قـا٥ذٙ سي٬َا سَٚاْظ١ٝ 

دٜٛاْقق٘ ا٭ٍٚ تشُْٝقق١ ا٭َققٌ ، صتققذ إٔ ايققٓؿع ايشَٚاْظققٞ     عٓققذَا ْطققايع  

ٚاكا ؾٝ٘ ، ريو إٔ ايذٜٛإ ضيثقٌ ايتجشقق١ ايؼقعش١ٜ ا٭ٚزي يًؼقاعش سيقا ؾٝٗقا َقٔ        

دؾل اغيؼاعش ، ٚحذ٠ عٛا ـ ايؼباب ، إ٫ إٔ ايذٜٛإ ٫ ضيثٌ سَٚاْظق١ٝ رايـق١   

ذٜٛإ ٫ شيثقٌ  ، ٫ٚ شيثٌ ايكـقا٥ذ ايعا ؿٝق١ سَٚاْظق١ٝ ، ريقو إٔ ايكـقا٥ذ ؼي ايق      

ؿٛس٠ ٚاحذ٠ يًؼاعش ضيهٔ إٔ حتـش ؼي َزٖب َا ، ٚإصيقا ٖقٞ ٚاقعق١ تقأ ريات     

 َزاٖب شتتًؿ١ ، ٚؾٝٗا اْذؾاع ايؼباب  ٚسَٚاْظٝت٘ 

ايؼاعش ٜتحقشى ػقعشٙ ؼي دا٥قش٠ ايعا ؿق١ ٚايٛجقذإ ، ٚتقذٚس َٛكقٛعات         

، قـققا٥ذٙ غايبققا قققري ايؼققعش ايػضيققٞ ٚايؼققعش ايققٛ ين اغيػًققـ سيؼققاعش ٚجذاْٝقق١      

                                      
 141ــ  140و  ص / 2000اجتاٍات الشعز العزبي املعاصز : شّبز بً شزف املوصوي ، مضكط   1
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ٚيزيو ؾإ اغيؿشدات ايذا٥ش٠ ؼي ػعشٙ ٖٞ َؿشدات اذتب ٚايػضٍ ، ٚيٛ إٔ ايؼاعش 

اجت٘ إزي تٛؿيٝـ َؿشدات ايب١٦ٝ ايعُا١ْٝ نُا ؾعٌ ؼي قعض ايكـقا٥ذ نكـقٝذ٠   

 يتؼهٌ َعجُا ػيٝضا حيذد ١ٜٖٛ راؿ١ قايؼاعش  1) يٝع قادتظِ ضتٝا نباسا (

 التراكية :

) زتُٛعققققات ايهًُققققات  اي انٝققققب ٖققققٞ ؿققققٝاغ١ ايؼققققاعش ، ٖٚققققٞ :  

ٚاٯيٝقق١ ايققق  2ٚاغيتتايٝققات اغيتُاطققه١ ايققق تهققٕٛ قققذٚسٖا طيقق٬ ٚؾكققشات تاَقق١ (

ٜتخقزٖا يبٓققا٤ طيًتق٘ ، ؾتُٝققض ػقاعشا عققٔ ػقاعش ، ريققو إٔ ايهق٬ّ  عبققاس٠ عققٔ      

ْظققٝج يػققٟٛ ، حيققاٍٚ ؾٝقق٘ ايؼققاعش إٔ ٜ٪يققـ َعٓقق٢ راؿققا ، َٚققزاقا راؿققا َققٔ    

   ٚ ايكقاس٨ يؼقعش ايـقك٬ٟٚ تظقتٛقؿ٘     ر٬ٍ سؿـ ايهًُقات قعلقٗا إزي قعقض ، 

 أحٝاْا ؿيٛاٖش يػ١ٜٛ تشنٝب١ٝ ، ٚقذ اطتٛؾتين ، ٫طُٝا ؼي قذ٤ قـا٥ذٙ 

َٚؿتتا ايكـا٥ذ عقاد٠ َقا ٜق ى اْطباعقا قٜٛقا عٓقذ اغيتًكقٞ ، ٖٚقٛ أٜلقا          

عاد٠ َا حيـي٢ قاٖتُاّ اغيٓؼ٧  أٚ ايؼقاعش ، ريقو إٔ ايعٓاٜق١ تهقاد تٓـقشف إزي      

ٝذ٠ ، ٚأٍٚ َا ٜٓطل ق٘ ايؼقققققققاعش َٔ طيً٘ ، ٚقذ ايبذ٤ ايزٟ ٖٛ أٍٚ غٝف ايكـ

 اطتٛقؿتين  أٍٚ طيققققققق١ً ي٘ ؼي دٜققققققٛاْ٘ ايثاْٞ ) أْت يٞ قذس ( حٝف ٜكٍٛ :

 يو ٚحققققققققققققققققققققذى أْت أغين ٜا حيب 

 ٚيػريى َا ْـيققققققققققققققققققققققققققشت عٝين 

 َا مسعت أرْٞ ٚيػققققققققققققققققققققققققققققريى 

 ٚحبقققققققققققققققققققققققققققققبو ٜا مشع ايهٕٛ 

                                      
 ( 87اء : صفحة ) ىشيد امل 1
 ( 76(  ص : )   164بالغة اخلطاب وعله اليص ، د. صالح فطل ، عامل املعزفة ، العدد )    2
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 1ؿٛست ايذْٝا ؼي َعققققققققققققققققققققق٢ٓ ؾين 

ٚقذ اطتٛقؿين ايبٝت ا٭ٍٚ حري اطتعٌُ ايؼاعش ن١ًُ ) ٚحقذى ( ٖٚقٞ    

ن١ًُ صا٥ذ٠ ؼي اغيعٓق٢ ٚؼي ايقٛصٕ َعقا ، أَقا صٜادتٗقا ؼي اغيعٓق٢ ، ؾقإ طيًق١ ) يقو          

( َعٓاٖققا : ) ٫ أغققين إ٫ يققو ٚحققذى ( ، ٭ٕ ايتكققذِٜ ٚايتققأرري َققٔ        أْققت أغققين  

أطايٝب ايكـش ، ٚيزيو ؾقإ ) ٚحقذى ( صا٥قذ٠ ؼي اغيعٓق٢ ، ٖٚقٞ صا٥قذ٠ ؼي ايقٛصٕ        

أٜلا ، ٭ٕ ا٭قٝات ايث٬ ١ ايق قعقذٖا عًق٢ ٚصٕ ايبٝقت ا٭ٍٚ إرا حقزؾٓا نًُق١ )      

 ٚحذى ( 

ع٢ٓ ٚ  تكِ ٚصْا ، ٚيقٛ  ؾٗزٙ ايه١ًُ حري احتًت ٖزا اغيٛقع   تلـ َ

تشنٗا ايؼاعش غيا احتاا يه١ًُ )َع٢ٓ ( ؼي ايبٝقت ارتقاَع ايقق هلقا ْؿقع حقاٍ       

ايه١ًُ ايضا٥ذ٠ ، ٖقزا ؼي إ قاس اي نٝقب ايًػقٟٛ ، ٚإرا رٖبٓقا إزي ايكاؾٝق١ ٖٚقٛ        

َٛكققٛع طققٓتٓاٚي٘ تؿـقق٬ٝ ؼي َبحققف رققاق ، ؾققإ ايؼققاعش   ًٜتؿققت إزي ٚحققذ٠  

رش٣ ،  ٚنإ ضيهٔ إٔ ٜتجاٚص ريو قإٔ ٜكذّ ٜٚ٪رش سٟٚ  ايبٝت َع ا٭قٝات ا٭

ؼي ايهًُات يتهٕٛ قاؾ١ٝ ايبٝت ا٭ٍٚ َٓظج١ُ َع قك١ٝ ا٭قٝات ٖهزا ) يو ٜا 

 حيب أْت أغين ( ٫ طُٝا إٔ قك١ٝ اغيكا ع ا٭رش٣ ؼي ايكـٝذ٠ َٛحذ٠ ايشٟٚ 

 ٚؼي ايذٜٛإ ْؿظ٘ صتذ قـٝذ٠ )حبٝبق( ايق ٜكٍٛ ؼي َطًعٗا :

 نإ سدٟ حظٓٗا راى ايبٗٝا  ايزٟ تٗٛاٙ ؾٝٗا  قٌٝ يٞ َارا

ٚايؼاعش ق٢ٓ طيًت٘ قٓا٤ غشٜبا ، ؾؼب٘ ادت١ًُ َٔ ادتاس ٚاجملشٚس ) يٞ ( 

صا٥ذ ، ٚ) را ( اطِ ا ػاس٠ أٜلقا صا٥قذ ، ٚادتًُق١ ققذٕٚ ٖقزٙ ايضٜقادات ) قٝقٌ َقا         

 ايققزٟ تٗققٛاٙ ؾٝٗققا ( ، ٖققزا جاْققب ، ٚادتاْققب اٯرققش إٔ قٓققا٤ ايؿعققٌ يًُجٗققٍٛ ٖٓققا  

                                      
 ( 7أىت لي قدر :  صفحة )   1
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أكعـ ادت١ًُ ، ٚإصيا حشاس٠ ادت١ًُ ؼي رنقش ايؿاعقٌ ٖٓقا ، ٚ  ٜهقٔ ايؼقاعش      

زتدا ع٢ً ٖزا ايبٓا٤ ٫ طُٝا أْ٘ ؼي أٍٚ طي١ً َٔ قـٝذت٘ ايق ٜٓبػٞ إٔ تتحقشس  

 ؼي َطًعٗا ػيا قذ ٜلطش إيٝ٘ ؼي  ٓاٜا ايكـٝذ٠ 

ٚقذ اطتُش ايؼاعش ؼي ٖزٙ ايكـٝذ٠ ع٢ً ٖزا ايٓحٛ َٔ اي انٝب ايق 

 ظتكش ؾٝٗا ايبٓا٤ ايًػٟٛ اطتكشاسا خيذّ اغيعاْٞ ؾٝكٍٛ :٫ ٜ

 1قًت َٔ غري ٖٛا٤ نٝـ أحٝا ِ قايٛا أنذا َققققققؿتٕٛ ؾٝٗا      

ٚؾققٞ ايؼققطش ا٭ٍٚ َٔ ايبٝت صتذ ٖزٙ ادتًُق١ ايكًكق١ )  قِ ققايٛا أنقذا      

 َٚٓع اغيـشٚف أقبا ََٔققققققؿتٕٛ ؾٝٗا ( ٚقذ َٓع ن١ًُ ) َؿتٕٛ ( َٔ ايـشف ، 

، ٖٚققٞ إزي نْٛٗققا قققذ َظققت   2، ٚقققذ ذتققفي ريققو أحققذ ايبققاحثري  ؿققشف اغيُٓققٛع

ايٓحٛ ؼي جاْب َٓ٘ ، إ٫ إٔ اي نٝقب ؾٝٗقا نًق٘ يقٝع َتُاطقها ، ضيهقٔ إٔ       

 3ًٜحـي٘ َٔ ٜكـ عًٝ٘ 

 ٚؼي قـٝذ٠ ) تشجٝع ( َٔ ايذٜٛإ ْؿظ٘ صتذٙ ٜبذأ قـٝذت٘ ع٢ً ايٓحٛ اٯتٞ : 

 ققققققققٛب ايهٛغ آٖاتٞ ٚأػجاْٞ ٚأقعف َع ٖبققققققققققققققققققققققق

 إزي َٔ ّٖض أحؼقققققققققققققققققققققققققققققققققققا٥ٞ ٖٛاٖا ػل نتُاْٞ 

ٖٓقا ٜبقذأ َطًعقققققققققٗا     ٚايؼقاعش ٖٚٞ قـٝذ٠ عُٛد١ٜ َٔ زتض٤ٚ ايقٛاؾش ،  

حبشف ايعطقـ ) ايقٛاٚ ( ، ٖٚقٞ قذاٜق١ ٫ ختقذّ ايؼقاعش ؼي ايكـقٝذ٠ ايعُٛدٜق١ ،         

كٛعا طاقكا ، ٚطي١ً طاقك١ ٜؼقري إيٝٗقا ايؼقاعش ، ٚيقٝع ؼي     ٭ٕ ايعطـ ٜؿٝذ َٛ

 ايكـٝذ٠ ػ٧ َٔ ريو 

                                      
 ( 57أىت لي قدر صفحة )   1
 (99أبو ٍناو عبد اللطيف عبد احلليه صفحة ) يف الشعز العناىي :   2
 (99صفحة ) : ىفضُ ، ييظز  3
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ٚؿياٖش٠ ايبذ٤ حبقشٚف ايعطقـ َٛجقٛد٠ عٓقذ ايؼقاعش ، ٚنقإٔ قـقا٥ذٙ        

 َتـ١ً َٛكٛعاتٗا قعلٗا قبعض 

ٚايـيٛاٖش اي نٝب١ٝ صتقذٖا ؼي  ٓاٜقا ايؼقعش أٜلقا نكٛيق٘ ؼي قـقٝذ٠ )       

 ٚ ين ( ؼي ايذٜٛإ رات٘  :

 ققققققققققٛ ايعٓإ َباسنا َٚ٪ٜذا ؾاَض قٓا ضت

 ضتٔ ادتٓٛد اغيخًـقققري هلذٜو اغيظ ػذا

 ايباريري دَا٤ْا ٚارتقققققققققققققا بري ايظ٪ددا 

 ٚايشاؾعري يٛا٤ عًِ قايٝكققققققققققققري َٓلذا 

   1ٚايهاتبري حلاس٠ ٚايبقققققققققققاعثري سٚاؾذا

ؼي َٛكقع َؿعقٍٛ    ؾكذ جعٌ ) اغيخًـري ( َٓـٛق١ ؿيٓا َٓق٘ أْٗقا    

ققق٘ عًقق٢ ا٫رتـققاق ، ٚنققزيو ْـققب ايهًُققات اغيعطٛؾقق١ قعققذٖا )ايبققاريري ،     

 2ٚارتقققققققققققققا بري ، ٚايشاؾعري ، ٚايهاتبري ، ٚايبقققققققققققاعثري ( 

 ٚنزيو ؼي قـٝذ٠ ) ئ اْظاى ( َٔ ايذٜٛإ ْؿظ٘ حٝف ٜكٍٛ :

 قققققٞ رنشاىؾتهؼؿت عٔ ادَعقق      ٚٚقؿت اقهٞ َاكٝا رلش اغي٢ٓ 

 3ٚنٜٛت٘ قايٓققققققققققققاس َا أقـاى  ُت قًيب ؼي ٖٛاى ستقققققققققب١ تٝ

ٚادت١ًُ ) ٚقؿت اقهٞ َاكقٝا رلقش اغيٓق٢ ( ٖٓقا ًَبظق١ ، ٫ٚ أدسٟ َقا       

جذ٣ٚ ن١ًُ ) َاكٝا ( ٖٓا ، ٚع٢ً َارا ْـبت ؟ أٖٛ َؿعقٍٛ قق٘ يًؿعقٌ    

                                      
 (  34ي قدر صفحة ) أىت ل  1
 ( 98ييظز : يف الشعز العناىي ، أبو ٍناو عبد اللطيف عبد احلليه صفحة )   2
 ( 54أىت لي قدر صفحة )   3
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إٕ  أقهقققٞ ؟ ٚإرا نقققإ نقققزيو ، ٖققققٌ ) رلقققش اغيٓققق٢ ( ققققذٍ َٓقققق٘ ؟      

 اي نٝب ٖٓا يعٌ اغيع٢ٓ قًكا غري َظتكش 

َٚٔ اغي٪ارزات اي نٝب١ٝ ، َا جا٤ ؼي قـٝذ٠ ) ؿح٠ٛ ايكُش ( 

 َٔ ايذٜٛإ ْؿظ٘ ، ٖٚٞ َٔ زتض٤ٚ ايشجض ، ٜكٍٛ :

 1عُققققققققققققققققققذا ٚؼي تعٓقُّقذ  ٚنٝـ جتحقققققققققققققققذْٚين 

، حٝقققف   ذ نًُققق١ ) عُقققذا (  ٚٚاكقققا إٔ ادتًُققق١ اْتٗقققت عٓققق 

إٔ ٜهٌُ قٝت٘ ، ؾقضاد ) ؼي   ، ٚاطتٛؾ٢ َشادٙ ، ٚإصيا أساد ايؼاعشاغيع٢ٓ

( ، ؾًققِ تلققـ ايضٜققاد٠ إزي اغيعٓقق٢ ػقق٦ٝا ، ٚأكققعـ اي نٝققب قٗققزٙ  تعٓققذ

 ايضٜاد٠ تشنٝب ايبٝت 

 قٓا ٤ ا ٜكاع ؼي ػعش ايـك٬ٟٚ

ا ٜكاع ٖٛ ايٛصٕ ، ٖٚٛ َـطًا َٛطٝكٞ قذِٜ ، يقٝع َقٔ اغيـقطًحات     

١ عشؾقق٘ اقققٔ طققٝٓا٤ قققا٬٥ : ) ٖققٛ تكققذٜش يققضَٔ ايٓكققشات ، ؾققإٕ اتؿققل إٔ    ايعشٚكققٝ

ناْت ايٓكشات َٓػ١ُ نإ ا ٜكقاع ذتٓٝقا ٚإرا اتؿقل إٔ ناْقت ايٓكقشات ستذ ق١       

، ٖٚٛ ٜتحذد عٔ إٜكقاعري   2يًحشٚف اغيٓتـيِ َٓٗا ايه٬ّ نإ ا ٜكاع ػعشٜا (

ذ ٕٛ ؼي دساطققتِٗ ذتققين أٚ َٛطققٝكٞ ، ٚػققعشٟ أٚ يػققٟٛ ، ٚا ٜكققاع عققين ققق٘ احملقق 

يققٮٚصإ قظققبب َققٔ تعققذد ا٭ػققهاٍ ايؼققعش١ٜ ايققق رشجققت عققٔ دا٥ققش٠ قـققٝذ٠         

، ؾٗقٛ عٓاٜق١ ققايٛصٕ ؼي     3ايؼطشٜٔ ، ريو إٔ ا ٜكاع ٖقٛ ) ؿيقاٖش٠ ؿقٛت١ٝ يػٜٛق١ (    

 إ اسٙ ايعاّ ، دٕٚ إٔ ٜهٕٛ َعٓٝا قايتؿع١ًٝ ٚحذٖا ، أٚ قايبٝت ٚحذٙ 

                                      
 (  81أىت لي قدر صفحة )   1
 ( 251، صفحة ) 1ىظزية الشعز عيد الفالصفة املضلنني : ألفت الزوبي ، دار التيويز ، ط   2
 ( 211و صفحة ) 1991كزيه الياعه ، دار الذاكزة ، مطابع دار العله ، دمشل ، يف أقاىيه الشعز : عبد ال  3
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يقٛصْٞ ايعشٚكقٞ ، ٚؼي إ قاس    ؾا ٜكاع ٜذسغ َٛطٝك٢ ايبٝت ؼي إ اسٖقا ا  

اغيؿشد٠ يٛحذٖا ، ٚؼي إ اس اي انٝب ايق حتقذد ٚقعقا أٜلقا يق٘ تقأ ريٙ ايٓؿظقٞ       

ٚادتُايٞ ع٢ً اغيتًكٞ ، ايزٟ ٜزٖب ق٘ َزاٖب ػت٢ ، ٫ تكٌ تأ ريا ٚجذاْٝا عقٔ  

تأ ري ا٭ٚصإ ا٭رش٣ ، ؾٗٛ رٚ أ١ُٖٝ ؼي ايٓف يتأ ريٙ ؼي اغيتًكٞ ا٭َش ايزٟ جعقٌ  

ذ ري ٜكققٍٛ : ) يققب عًققٞ إٔ أقققذّ طيايٝققات ايـققٛت ٚأؾلققًٗا عًقق٢     قعققض احملقق 

  1طيايٝات اغيع٢ٓ نٞ ٜأرز ايٓف حك٘ ؼي اذتهِ ايٓكذٟ ( 

ٚايؼققاعش طققعٝذ ايـققك٬ٟٚ ػققاعش يقق٘ حلققٛسٙ ايؼققعشٟ ، ٚيقق٘ أدٚاتقق٘          

ايؼعش١ٜ ايق ٜتحشى قٗا ، ٚحيشنٗا ، ٚقذ قذأ َٓز دٜٛاْ٘ ا٭ٍٚ ٜتخز ايكـٝذ٠ 

اسٙ ايؼعشٟ ، ٚايكـٝذ٠ ايعُٛد١ٜ هلقا  اقعٗقا ارتقاق ايقزٟ     ايعُٛد١ٜ ػه٬   

تطبع ق٘ ايؼاعش ٚيػ١ ايؼاعش ، ؾكذ ٜكع حتت تأ ري حكبق١ َقٔ ايقضَٔ ، أٚ ُٖٝٓق١     

عـش َٔ ايعـٛس ، أٚ ػاعش َقٔ ايؼقعشا٤ ، ٚققٌ َقٔ ٜؿًقت َقٔ قٝقذ ا٭طقش ٖقزا          

شٜٔ ٜٚتخز يٓؿظ٘  شٜكا راؿا ٜظري ؾٝ٘ ع٢ً ٖذ٣ ، ٚضيؼٞ راسا تأ ريات اٯرق 

، ريققو إٔ ايؼققعش ايعُققٛدٟ يقق٘ إسد نققبري ٚتققاسٜن ػيتققذ عققد ايظققٓري ، ٚاذتققاٍ      

خيتًـ َع ا٭ػقهاٍ ا٭رقش٣ ايقق ٜهقٕٛ اْؿق٬ت ايؼقاعش َقٔ ايتقأ ريات أققٌ ،          

 ٚأد٢ْ ٚقعا

ٚايؼاعش قكٞ ؼي دٚاٜٚٓ٘ ا٭سقعق١ ٜٛققع ػقعشٙ عًق٢ ايقُٓؽي ايعُقٛدٟ ايقزٟ          

١ ؼي ػقققعش ايتؿعًٝققق١ ، ٚيهقققٔ أجقققاد ؾٝققق٘ ، ٚإٕ نقققإ ضيٝقققٌ أحٝاْقققا إزي ايهتاقققق 

                                      
و صفحة ) 1987،  1املوقف مً احلداثة ومضائل أخزى : عبداهلل ذلند الػذامي ، مطابع دار البالد ، جدة ، ط   1

76  ) 
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ػخـٝت٘ ايؼعش١ٜ تبك٢ عُٛد١ٜ ايطاقع ، َُٗا َاٍ قق٘ قًُق٘ إزي غقري ايعُقٛدٟ ،     

 ٚحظب٘ إٔ ٜهٕٛ زتٝذا ؼي ايؼعش ايعُٛدٟ 

تكاطِ ػعش ايـك٬ٟٚ َٛكٛعإ ققاسصإ ُٖقا ايقٛ ٔ ، ٚاغيقشأ٠ ، ٚػقعش       

ش اغيشأ٠ عٓذٙ ايـك٬ٟٚ ايٛ ين ضيٌٝ قري يػ١ رطاق١ٝ ، ٚيػ١ ٖاَظ١ داؾ١٦ ، ٚػع

ٜٓكظِ إزي ػعش ٜتٓاٍٚ اغيشأ٠ ؾٝ٘ ؼي ٬َستٗا ايعا١َ ايق قذ تػٝب قري عقذ٠ ْظقا٤   

، ٚقذ ضيٝقٌ إزي حتذٜقذ هلقا حتق٢ يقُٝهٔ ايتعقشف عًٝٗقا َقٔ رق٬ٍ ػقعشٙ تعشؾقا            

 ٚاكحا 

ٚققققذ َقققاٍ ايـقققك٬ٟٚ  نعقققاد٠ ايؼقققعشا٤ إزي ارتقققشٚا عًققق٢ اغيقققأيٛف ؼي    

ُثققٌ ؼي ايبحققف عققٔ يػقق١ راؿقق١ ، أٚ ؿققٛس    ايهتاققق١ ، إ٫ إٔ ريققو ارتققشٚا   ٜت 

راؿ١ ، ٚإصيقا عقٔ أٚصإ راؿق١ ، حقاٍٚ إٔ ٜـقٛغٗا ، ٖٚقٛ أَقش نقإ يق٘ أ قشٙ           

ايٛاكا ع٢ً إٜكقاع ػقعشٙ ، ٚعًق٢ أٚصاْق٘ ٚدسجق١ إ شاقٗقا َٚٛطقٝكٝتٗا ، ٖٚقٛ َقا          

ع٢ٓ ٖزا ايبحف ؼي نؼؿ٘ ٚتكشٜب٘ َا أَهٔ ، ٚ أ ش ريو ؼي ؿقٝاغ١ ايكـقٝذ٠   

 ٔ ايٓجاح ؼي ٖزا ارتشٚاعٓذ ايؼاعش ، ٚحـي٘ َ

 أػهاٍ ايكـٝذ٠ : 

ايكـٝذ٠ ايعُٛد١ٜ ، أٚ ايؼطش١ٜ ٖٞ ايق تتخقز ايبحقش ايعشٚكقٞ زتقا٫      

٭ٚصاْٗا ، ؾتتهٕٛ َقٔ أقٝقات ػقطش١ٜ تتقأيـ َقٔ ػقطشٜٔ َتظقاٜٚٞ ايتؿاعٝقٌ ،         

ايؼطش ا٭ٍٚ ؿذس ايبٝقت ، ٚايثقاْٞ عجقضٙ ، ٚتظقتُش ايكـقٝذ٠ عًق٢ ٖقزا ايٓحقٛ         

 تٓتٗٞ َٓز اقتذا٥ٗا حت٢ 

ٚتأتٞ ٖزٙ ايكـقٝذ٠ ؼي أػقهاٍ ٚصْٝق١ شتتًؿق١ ، ؼي حبشٖقا ايتقاّ ايقزٟ        

ٜظتٛؼي طيٝع تؿع٬ٝت ايبحش ، ٚؼي زتض٥ٚٗا ايزٟ ٜظكؽي ايؼاعش ؾٝ٘ تؿع١ًٝ َٔ 
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نٌ حبش ، ٚؼي َؼطٛسٖا ايزٟ ٜظكؽي تؿعًٝقتري ، ٜٚهقٕٛ ػقهٌ ايبٝقت  ؾٝٗقا      

ٖٓقاى أػقهاٍ أرقش٣    ػطشٜٔ ؼي ايتاّ ٚاجملض٤ٚ ، ٚػطشا ٚاحذا ؼي اغيؼطٛس ، ٚ

ٖٞ اغيكطٛعات ، ايق ت٪يـ عقذ٠ أقٝقات َٓٗقا ٚحقذ٠ ٚاحقذ٠ أػقب٘ قايبٝقت ، َٓٗقا         

ايشقاعٝقات ايقق تتقأيـ َقٔ أسقعقق١ أقٝقات َٚٓٗقا ارتُاطقٝات ، َٚٓٗقا ايظذاطققٝات         

ٚغققري ريققو ، ٖٚققزٙ اغيكطٛعققات ختلققع عققاد٠ غيكققاٜٝع ، َٓٗققا حظققاب ا٭قٝققات ؼي  

 نٌ جض٤ َٔ أجضا٤ ايكـٝذ٠ 

ا٭ػقققهاٍ ايث٬ ققق١ عٓقققذ ايـقققك٬ٟٚ ، ؾهتقققب ايكـقققٝذ٠     ٚققققذ جقققا٤ت 

ايعُٛد١ٜ ػطش١ٜ ، ٚزتض٠٤ٚ ، َٚؼطٛس٠ ، َٚكطٛعق١ ، إ٫ اْق٘ تـقشف قًق٬ٝ ؼي     

ْـيققاّ اغيكطٛعقق١ ، نُققا أْقق٘ نتققب ايكـققٝذ٠ اغيؼققطٛس٠  ٚنأْٗققا قـققٝذ٠ رات       

 ػطشٜٔ ، ٚطٛف ْٛكا ريو 

 ايكـٝذ٠ رات ايؼطشٜٔ : -1

يق نتبٗا ايؼقاعش صتقذ إٔ َٓٗقا َقا     َٔ ر٬ٍ سؿذ ايكـا٥ذ ايعُٛد١ٜ ا 

جا٤ ع٢ً ايبحٛس ايتا١َ ، َٚٓٗا َا نإ زتض٤ٚا ، ٚققذ َقاٍ ايؼقاعش إزي ايبحقٛس     

اجملققض٠٤ٚ ، ؾهققإ عققذدٖا ٜكققاسب كققعـ عققذد ايبحققٛس ايتاَقق١ ، ؾكققذ قًققؼ عققذد       

ايكـا٥ذ اجملض٠٤ٚ ايبحٛس قا١ْٝ ٚ ٬ ري قـٝذ٠ ، ؼي حري قًؼ عذد ايتا١َ ايبحقٛس  

، ٚايبحقٛس اجملقض٠٤ٚ  تتٓاطقب َقع اغيٛكقٛعات ايػٓا٥ٝق١ ، ٖٚقٛ َقا         عؼشٜٔ قـٝذ٠ 

غًب ع٢ً ػقعش ايؼقاعش ، حٝقف نقإ َٛكقٛعا ايػقضٍ ٚايقٛ ٔ ُٖقا اغيٛكقٛعري          

ايظققا٥ذٜٔ عٓققذٙ ، ٚقققذ ٫حققفي ريققو اغيٗتُققٕٛ قؼققعشٙ ، ٚايذاسطققٕٛ يقق٘ ، ٜكققٍٛ         

ٕ أحققذِٖ  َتحققذ ا عققٔ دٜققٛاْٞ ايؼققاعش ا٭ٍٚ ٚايثققاْٞ : ) إٔ ٖٓققاى تٝققاسٜٔ ٜؼققػ٬

اٖتُاّ ايؼاعش ؾُٝٗا ، أَا ايتٝاس ا٭ٍٚ ؾٗٛ تٝقاس ايػقضٍ ، ٚأَقا ايتٝقاس اٯرقش ؾٗقٛ       
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ايتٝاس ايٛ ين ، ؾاذتب ٚايٛ ٔ ُٖا ايؼػٌ ا٭ند يزيو ايؼاعش ، ٫ٚ أعتكذ إٔ 

، ٖٚقٞ ٬َحـيق١ تٓطبقل عًق٢ دٚاٜٚٓق٘ ا٭سقعق١       1ٖٓاى اْؿـقا٫ أٚ تٓاقلقا قُٝٓٗقا (   

 ذٜ٘ ؾٝٗا نًٗا ، ؾُٗا اغيٛكٛعإ ايظا٥ذإ ي

ٚاغي٬حفي إٔ قظُا نبريا َقٔ ايكـقا٥ذ رات ايؼقطشٜٔ ؿقاغٗا ايؼقاعش       

َذٚس٠ ؼي أنثقش أقٝاتٗقا ، حتق٢ إٔ ايكـقا٥ذ تبقذٚ ٚنأْٗقا يٝظقت عُٛدٜق١ ، ٫ٚ         

ٜتأيـ ايبٝت ؾٝٗا َقٔ ػقطشٜٔ ا قٓري ، ٚؿيقاٖش٠ ايتقذٜٚش ؿيقاٖش٠ ققاسص٠ ؼي قـقا٥ذ         

يتقذٜٚش عقاد٠ َقا ٜهقٕٛ     ايؼاعش ايعُٛد١ٜ ، ٖٚقٞ ؿيقاٖش٠ تهتظقب غشاقق١ ، ٫ٕ ا    

حايقق١ اطققتثٓا١ٝ٥ ؼي ايكـققٝذ٠ ، تققأتٞ يققذٚاعٞ ، ٚيهٓٗققا عٓققذ ايؼققاعش تهتظققب  

ؿؿ١ ايثبات ، ؾتهٕٛ ايكـٝذ٠ َذٚس٠ ؼي أنثش أقٝاتٗا ، ٚعذّ ايتقذٜٚش ٜهقٕٛ   

ؾٝٗا ا٭قٌ أٚ ا٫طتثٓا٤ ، ٫ٚ ػو  إٔ ريو ٜثريا تظا٫٩ ، ؾُقا ٖقٞ ا٭طقباب ايقق     

يققق١  اقتققق١ ؼي ايكـقققٝذ٠ عٓقققذ ايؼقققاعش ٖٚقققٛ اذتايققق١  جعًقققت ايتقققذٜٚش ٜتحقققٍٛ إزي حا

ا٫طققتثٓا١ٝ٥ دا٥ُققا ؟ ٚطققٛف ْعققام ريققو ؼي َبحققف ايتققذٜٚش ، ٚيهققٔ ضيهققٔ إٔ   

صتٝققب عققٔ ٖققزا ايتظققا٩ٍ ٖٓققا إطيققا٫ قققايكٍٛ إٕ يققزيو طققببري ُٖققا :  ا٭ٍٚ  إٕ      

ايؼاعش قذ َاٍ ؼي ارتٝاساتق٘ إزي ايبحقٛس ايـقاؾ١ٝ ، نُقا ٜطًقل عًٝٗقا عقذد َقٔ         

ذ٠ ؼي قٓا٥ٗققا تتهققشس ؼي ايبٝققت  ، ٖٚققٞ ايبحققٛس ايققق تعتُققذ تؿعًٝقق١ ٚاحقق  ايبققاحثري 

بحٛس ا٭رققش٣ ايققق تعتُققذ ، ٚإ ايتققذٜٚش ٜهثققش ؼي ٖققزٙ ايبحققٛس َكاسْقق١ قققاي نًقق٘

، ٚايثقاْٞ إٔ ايؼقاعش ققذا يقٞ أققٌ احتؿقا٫ قادتاْقب اغيٛطقٝكٞ ؼي ا٭ٚصإ         تؿعًٝتري

ْتكققاق ؼي َٛطققٝك١ٝ  ايققزٟ ٖققٛ ا ٚايبحققٛس ، ٚإ ريققو أدتققأٙ إزي نثققش٠ ايتققذٜٚش     

، ؾًقققٝع ايبٝقققت اغيقققذٚس َهتظقققبا رات ا ٜكقققاع ايقققزٟ ٜهتظقققب٘ ايبٝقققت رٚ  ايبٝقققت

                                      
 و 1992،   دراصات يف الشعز العناىي : د. صعد دعبيط ، دار املعزفة اجلامعية ، اإلصكيدرية 1
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ايؼققطشٜٔ ، إصيققا حققري ٜققأتٞ ايبٝققت َققذٚسا ؼي قـققٝذ٠ ناًَقق١ ٜهظققب ايكـققٝذ٠  

طيققا٫ ، ٭ْقق٘ ٜهققٕٛ ْٛعققا َققٔ ا٫طقق را٤ اغيٛطققٝكٞ ايققزٟ ٜعطققٞ دؾعققا َٛطققٝكٝا 

 أنثش يبك١ٝ ا٭قٝات 

ْكـ عٓقذ قـقٝذ٠ ٚ قين َقٔ دٜٛاْق٘ أْقت يقٞ         ٫ٚطتج٤٬ ريو ضيهٔ إٔ 

 قذس ، ؾا٭قٝات ا٭ٚزي َٓٗا ٜكٍٛ ؾٝٗا ايؼاعش :

 ٚ ٓقققققققققققٞ ايزٟ ػشف ايؿخاس ق٘ ع٢ً  ٍٛ اغيذ٣

 ؿٝػت َققققققققققققققققققققققققآ شٙ ع٢ً جٝذ ايضَإ ق٥٬ذا

 ؾإرا دج٢ يٌٝ ايعققققققققققققققققققضا٥ِ نٓت ٜا ٚ ين ٖذ٣

 ايؼقققققققققققققققُا٥ٌ نٓت اْت اغيٛسدا ٚإرا ؿيُٞ غشغ

 ٚإرا رقققققققققققققققققققققبا ايٓجِ اغيٓري غذٚت صتُا ٚاقذا

ٚايكـٝذ٠ َٔ زتض٤ٚ ايهاٌَ ، ٚايبٝت ا٭ٍٚ َذٚس ٫ٕ ايشا٤ َٔ نًُق١   

) ايؿخاس ( ٖقٞ أٍٚ ايؼقطش ايثقاْٞ ، ٚنقزيو ا٭قٝقات ايثايقف ٚايشاققع ٚارتقاَع         

يعقضا٥ِ ٚايؼقُا٥ٌ ٚاغيقٓري ( َؼق ن١ ققري ايؼقطش ا٭ٍٚ       َقذٚس٠ ٫ٕ ايهًُقات : ) ا  

، قٝت ٚاحذ ٖٚٛ ايثاْٞ غري اغيذٚس ٚايثاْٞ ، ؾًٝع ؼي ٖزا اغيكطع َٔ ايكـٝذ٠ إ٫

ٚاذتققاٍ ٖققٛ ٖققٛ ؼي قكٝقق١ َكققا ع ايكـققٝذ٠ ، ٚقققذ حققذ ٖققزا ايتققذٜٚش َققٔ تققذؾل          

١ َٛطققٝك٢ زتققض٤ٚ ايهاَققٌ ايققق تتُٝققض يُايٝقق١ عايٝقق١ ، ٚيقق٫ٛ ايكاؾٝقق١ اغيطًكقق       

اغيٓت١ٝٗ قشٟٚ ايذاٍ ٚأيـ ا  ٬م ايق أعطت دؾكا َٛطٝكٝا ، يهاْت ايكـقٝذ٠  

 تعاْٞ َٔ جؿاف َٛطٝكٞ 

ٚاغي٬حفي إٔ ايكـٝذ٠ رات ايؼقطشٜٔ عٓقذٙ ختقتًؽي  ققا٭سجٛص٠ أحٝاْقا ،       

ؾٓجققذ قظققُا َققٔ ا٭ساجٝققض نتققب عًقق٢ ٦ٖٝقق١ ايكـققٝذ٠ رات ايؼققطشٜٔ ، ؼي حققري  
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، نُقا صتقذ ريقو ؼي  قـقٝذ٠ قاطقٌ ،       نتب ايكظِ اٯرش ع٢ً ايٓحقٛ ايـقحٝا  

َٔ َؼطٛس ايهاٌَ ، ٚقـقٝذ٠ ايقضَٔ أْقت َقٔ َؼقطٛس حبقش ايشَقٌ ، ٚقـقٝذ٠         

 ققققققققققٛح أٜلا َٔ َٓٗٛى حبش ايهاٌَ ، ٚنًٗا ؼي دٜٛاْ٘ أجٓح١ ايٓٗاس

ٚاغي٬حفي أٜلقا إٔ ايؼقاعش ٜتجٓقب أحٝاْقا ا٫يتقضاّ سيقا تكتلقٝ٘ قـقٝذ٠          

١ اغيٛحذ٠ ٚايشٟٚ اغيٛحذ ، ٫ طقُٝا ؼي ايكـقٝذ٠   ايؼطشٜٔ َٔ اذتؿاؿي ع٢ً ايكاؾٝ

ايققق ٫ تتٓققٛع قاؾٝتٗققا ٫ٚ سٜٚٗققا ، نُققا ٖققٛ اذتققاٍ ؼي قـققٝذ٠ ايؿكققري ا٭عُقق٢ ،   

 ؾايكـٝذ٠ تتأيـ َٔ أقٝات قا١ْٝ ، ٖهزا :

 ْٚاس ايؿكقققققققققققققش ؼي قًب٘   ٜزٜب ادتققققققققققققٛع أكًع٘ 

 يؿقققققققٛ ايٓاغ َٔ نشق٘ ٚ ٜضٜذ ايٖٛقققققققققققققققٔ نشقت٘ 

 شتقققققققققققققٝؿا ػاحبا كعؿا   ضيذ حملظققققققققٔ نقققققققققققؿا 

 تٓقققققٛب ايذٖش عٔ ؿحب٘   تشاؾكقققققققققققققق٘ عـا ضتع 

 َقققققققققع اٯ٫ّ ٚاغيقحقققققٔ   ٜشدد آٖققققققققققققققققق١ ايؼجٔ 

 قققققٛ ايٝأغ ؼي قًب٘ ُٜٚٓققققق ؾٝخبٛ ؼي ايذجققققققققققق٢ أٌَ 

 ؾًٝكققققققققققق٢ ايزٍ ؼي ٚجٗ٘   ٜٚزٖب قاحقققققققققققققققثا أ٬َ 

 ؾًٝع ي٘ طققققققققققققق٣ٛ سق٘   ٚضيلٞ داعققققققققققققققٝا سق٘ 

 

 ايكـٝذ٠ اغيؼطٛس٠   -2

ايكـٝذ٠ اغيؼطٛس٠ ، ٖٞ قـٝذ٠ اختزت ايؼطش َٔ ايبحش أطاطقا هلقا ،   

٠ َظققتك١ً َثققٌ ايبٝققت ؼي ايبحققش ايتققاّ ، ٚيققذٚاعٞ     ٖٚققٛ ايبٝققت ؾٝٗققا ، ٖٚققٛ ٚحققذ   

ايذساطقق١ أ ًكٓققا عًٝٗققا ايكـققٝذ٠ اغيؼققطٛس٠ ، ٚإ٫ ؾا٫طققِ ايققزٟ ٜطًققل عًٝٗققا ٖققٛ  
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،  1ا٭سجٛص٠ ، ٚاغيؼطٛس ٫ ٜهٕٛ إ٫ ؼي حبشٜٔ ا ٓري ؾكؽي  ُٖا ايشجض ٚايظشٜع 

هٕٛ ٜكٍٛ اقٔ َٓـيٛس : )  ٚايشجض حبش َٔ حبٛس ايؼعش َعشٚف ْٚٛع َٔ أْٛاع٘ ٜ

نققٌ َـققشاع َٓقق٘ َؿققشدا ، ٚتظقق٢ُ قـققا٥ذٙ أساجٝققض ، ٚاحققذتٗا أسجققٛص٠ ٖٚققٞ        

، ٚققذ جعقٌ اققٔ     2ن١٦ٝٗ ايظجع إ٫ أْ٘ ؼي ٚصٕ ايؼقعش ، ٜٚظق٢ُ قا٥ًق٘ ساجقضا (     

َٓـيٛس نٌ َا ٜكاٍ ؼي ايشجقض أسجقٛص٠  ، ٖٚقٛ َؿٗقّٛ نقإ طقا٥ذا ، ؾقا٭سجٛص٠        

     ٔ ٖقزا ايبحقش ؾٗقٛ     ٖٞ َا نإ َٔ ايؼعش َٔ حبش ايشجقض ، ٚأَقا َقا   ٜهقٔ َق

قـٝذ٠ ، ُٖٚقا َتكقاق٬ٕ ، ٚققذ نقإ َقٔ ايؼقعشا٤ سجقاص ٫ ٜكٛيقٕٛ غقري ايشجقض           

نش٩ق١ ٚايعجاا أقٝ٘ ، ٚنقإ َقِٓٗ َقٔ ٜكقٍٛ ايؼقعش ٫ٚ ٜكقٍٛ ايشجقض ، ٚنقإ         

 َِٓٗ َٔ ٜكٍٛ ايشجض ٚايكـٝذ طيٝعا 

ٚايٛاقع اغيتحكل إٔ حبش ايشجض َؼطٛسٙ ؾكؽي ٖٛ ايزٟ ٜظق٢ُ أسجقٛص٠ ،   

ٜهْٛقققٛا ٜظقققتعًُٕٛ َٓققق٘ إ٫  ٗقققٛ قـقققٝذ٠ ، إ٫ إٔ ايعقققشب ققققذضيا    أَقققا تاَققق٘ ؾ

، ) ؾكذ ناْت نٌ ا٭ساجٝض َـشع١ ا٭قٝات تًتقضّ ايكاؾٝق١ ايٛاحقذ٠ ؼي    اغيؼطٛس

نٌ ػطش َٔ أػطش ا٭سجٛص٠ َُٗا  ايت َٚٔ قري تًو ا٭ساجٝض َا قًقؼ ا٭ػقطش   

ٗققا أقٝققات ٫ ؾٝٗقا ضتققٛ ٦َققتري ، ٜٓتٗقٞ نققٌ َٓٗققا ققٓؿع ايكاؾٝقق١ ؾٝخٝققٌ يًكقاس٨ أْ    

 قِ اطقتعٌُ ايشجقض تاَقا ، ؾـقاست ايٓـقٛق َٓق٘ تقأتٞ َؼقطٛس٠ ٖٚققٞ           3اػقطش ( 

 ا٭ساجٝض ٚتا١َ ٖٚٞ ايكـا٥ذ 

                                      
 8/79( ، وكذلك لضاٌ العزب  117،  103ييظز : كتاب العزوض البً جين ، صفحة  )  1
دار صـادر   4لضاٌ العزب لإلماو العالمة أبي الفطل مجال الديً ذلند بً مكزو بً ميظور اإلفزيكـي املصـزي  ط   2

 ، لبياٌ مادة )رجش(  
 ( 132و  صفحة  ) 1981،  5موصيكى الشعز ، الدكتور : إبزاٍيه أىيط ، ط  3
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ٚؿيققٌ ايؼققعشا٤ ؼي ايعـققش اذتققذٜف ٜظققريٕٚ عًقق٢ ْٗققج ايكققذَا٤ ؼي عققذّ      

تؼققطري ايبحققٛس ا٭رققش٣ غققري ٖققزٜٔ ايبحققشٜٔ ايشجققض ٚايظققشٜع ، ٜكققٍٛ ايققذنتٛس    

حققٛس نققثري٠ ٚنققزيو زتض٤ٚاتٗققا   خيققشا     اظيققذ نؼققو : ) َٚققع إٔ تققٛاّ ايب   

ايؼطش ٚا ْٗاى عٔ حبٛس قعٝٓٗا قري إٜكاعاتٗا تذارٌ ٚاستباؾي ، ؾكذ قإ ايؼطش 

ؼي ْـياّ ايشجض ٖٚٛ ا٭ؿٌ ٚا٭طقاغ حٝقف تتجق٘ إيٝق٘ َعـيقِ قـقا٥ذ اغيؼقطٛس ،        

ٚنققزيو قققإ ؼي ْـيققاّ ايظققشٜع ايققزٟ ارققتًؽي ٚادٜقق٘ غايبققا سيؼققطٛس ايشجققض حتقق٢    

  1ُٗا ؼي ايٓظب١ قا١ُ٥ (أؿبحت ارتًط١ قٝٓ

ٚقققذ جققا٤ت ايكـققٝذ٠ اغيؼققطٛس٠ عٓقققذ ايؼققاعش َققٔ غققري حبققشٟ ايشجقققض          

ٚايظشٜع ، ؾجا٤ت َٔ حبش ايهاٌَ َٚقٔ حبقش ايشَقٌ َٚقٔ حبقش ايبظقٝؽي ، ٖٚقٞ        

حاي١ اطتكٌ قٗا ايؼاعش ، ٚتؿشد ، غري إٔ ٖزا ايتؿشد   ٜهٔ َظقاعذا يًؼقاعش   

أطيٌ حبٛس ايؼعش إٜكاعقا ، ٚققذ٫    ؼي اطتػ٬ٍ َٛطٝك١ٝ ٖزٙ ايبحٛس ايق ٖٞ َٔ

َٔ إٔ ٜظتؿٝذ َٔ قٛتٗا اغيٛطقٝك١ٝ ايٓاجتق١ َقٔ اَتقذادٖا ، انتؿق٢ َٓٗقا سيقا          

ٜهتـ ق٘ ػعشا٤ ايعشق١ٝ ، ٖٚٛ أَش ٜثري ا٫طتػشاب ، ؾُا ايقزٟ دؾقع ايؼقاعش ؼي    

عققذد َققٔ قـققا٥ذٙ قاطققتعُاٍ ٖققزٙ ايبحققٛس ايث٬ قق١ قٗققزٙ ايطشٜكقق١  ٚتققشى ادتاْققب    

اؾل ؾٝٗقا ؟ ٖٚقٛ اغيٝقاٍ إزي اغيٛطقٝك١ٝ ؼي ا٭ٚصإ ، ٚ ارتٝقاسٙ ايبحقٛس       اغيٛطٝكٞ ايقذ 

 اجملض٠٤ٚ  ديٌٝ ع٢ً ريو ؟

ؼققاعش إزي اجملققض٤ٚ َققٔ ايبحققٛس   ٚايٛاكققا إٔ ايظققبب ؼي ريققو ٖققٛ َٝققٌ اي   

، ٚنزيو  ًَٝ٘ إزي تذٜٚش ا٭قٝات ، ، ؾحري ْٓـيش إزي نثش٠ ايتذٜٚش عٓذٙ أٜلا

ذ٠ نًٗا ، صتقذ إٔ ٖقزٜٔ اغيقًٝري أ قشا عًق٢      ايزٟ ٜبًؼ أحٝاْا إٔ ٜهٕٛ ؼي ايكـٝ

                                      
 (  28التدويز يف الشعز صفحة )   1
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ايؼاعش ؼي ؿٝاغت٘ قـا٥ذ َٔ َؼطٛس ايبحٛس ا٭رش٣ ، ؾكذ نثش عٓذ ايؼاعش 

 إتٝاْ٘ اجملض٤ٚات َذٚس٠ حت٢ يتبذٚ يًٓاؿيش أْٗا قـا٥ذ َؼطٛس٠ ايبحٛس 

ٚ  ٜلققاح ريققو ضيهققٔ ايٛقققٛف عٓققذ عققذد َققٔ ايُٓققارا ، ؾؿققٞ قـققٝذ٠    

عش ققققذ قٓققق٢ قـقققٝذت٘ عًققق٢ حبقققش ، صتقققذ ايؼقققا ؼي دٜٛاْققق٘ أجٓحققق١ ايٓٗقققاس 1قاطقققٌ

، إ٫ أْ٘ أ٢ْٗ طيٝقع ا٭ػقطش حبقشف ايقشٟٚ راتق٘ ، ٚقايكاؾٝق١ راتٗقا ، أٚ        ايهاٌَ

 2ع٢ً عباس٠ ايذنتٛس أْٝع ؿّشع ا٭قٝات ٚايتضّ ايكاؾٝق١ ايٛاحقذ٠ ؼي نقٌ ػقطش     

 ػيا جعٌ ايكـٝذ٠ تأرز ػهٌ ا٭سجٛص٠ ، ٖهزا :

 طققققًٝٞ ع٢ً ٖٚج ايتأجج أػعًٞ 

 ايضَإ ا٭رشغ اغيتعطٌ  ؿُت

 ؼي نٌ عقققققشم راٌَ أٚ َؿـٌ 

 ٜا دَع١ ايؼققققشف ادتشٜا اغيثكٌ 

ٚع٢ً ايشغِ َٔ نتاق١ ايؼاعش ايكـٝذ٠ ع٢ً ْـياّ ايؼطشٜٔ إ٫ إٔ ريو  

يققٝع َظققٛغا دتعًققٗا قـققٝذ٠ ػققطشٜٔ ، ٚايٓققأٟ قٗققا عققٔ ا٭سجققٛص٠ ايققق هلققا رات   

 أقٝات ايكـٝذ٠ ٜٛكا ريو ايظُت ، ٚرات ايٓـياّ ، قٌ إٔ ايٛقٛف ع٢ً 

 ؾايكـققققٝذ٠ نًققٗا ايقققققتضّ ايؼاعققققش ؾٝٗققا ػققطش ايبحققش ايهاَققٌ ، ٚؼي       

ايبٝت ا٭ٍٚ اْت٢ٗ قهًُق١ ) أػقعًٞ ( ٚتهًُق١ ادتًُق١ ؼي ايبٝقت ايثقاْٞ ، ٚايقزٟ        

ٜكشأ َطًع ايكـقٝذ٠ ٜتـقٛس يًًٖٛق١ ا٭ٚزي إٔ ايكـقٝذ٠ َقٔ ايهاَقٌ ايتقاّ ، ٚإٔ        

ايبٝقققت ػقققطشإ ، ٫ طقققُٝا إٔ اغيعٓققق٢ ٜهتُقققٌ ؼي ادتقققض٤ ايثقققاْٞ َقققٔ ايبٝقققت ، ٚ  

                                      
 ( 31أجيحة اليَار : صفحة )  1
 ( 132و  صفحة  ) 1981،  5موصيكى الشعز ، الدكتور : إبزاٍيه أىيط ، ط ييظز :   2
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طٛس٠ ، ؾجعققٌ نققٌ ايؼققاعش قققذ نتققب ايكـققٝذ٠ حبٝققف تبققذٚ ٚنأْٗققا غققري َؼقق 

ػطشٜٔ َعا قُٝٓٗا ٚقري ايؼطشٜٔ اٯرشٜٔ َظاؾ١ ، ٖٚٞ إػاس٠ إزي أُْٗا ٜ٪يؿإ 

قٝتا ٚاحذا ، ٖٚٛ َا ٫ ٜٓظجِ َع إْٗا٤ نٌ ػطش حبشف ايشٟٚ ، ؾإْٗا٤ ايؼطش 

 ا٭ٍٚ حبشف ايشٟٚ إصيا ٜهٕٛ ؼي حايق ايتـشٜع ٚايتكؿ١ٝ ؼي ايبحش ايتاّ 

تٞ زتقض٤ٚا ، ٚؼي ريقو َتظقع يًؼقاعش ؼي     ٚحبش ايهاٌَ ٜأتٞ تاَا ، ٜٚقأ  

ٚققذ ٚققع عًٝق٘ ؼي اذتقايري ، إ٫ أْق٘ ؼي حايق١ اجملقض٤ٚ         إٔ ٜٛقع عًٝ٘ نُا ٜؼا٤ ،

نققإ ٜتـققشف أحٝاْققا ؾقق٬ ٜظققتعٌُ اجملققض٤ٚ ؼي ؿققٛست٘ ايـققاؾ١ٝ نُققا ؾعققٌ ؼي     

قـٝذ٠ ) عٝٓاى َثًٞ(  َٔ دٜٛاْ٘ ايثايف ، ؾضاد تؿع١ًٝ حتق٢ إٔ ايبحقش ؿقاس ققري     

 يتاّ ، ٖٚٞ ؿٛس٠ يٝظت َعشٚؾ١ ؼي ايهاٌَ ، ٜكٍٛ :اجملض٤ٚ ٚا

 ِٕ  عٝٓققققققققققققققاى ٚايكُش ايؼشٚد ع٢ً كؿاف ايٛعذ ٜعتٓكا

 عٝٓاى َٔ ْٗققققققققققققققققش اذتكٝك١ ٚايـؿا ٚايٓٛس ٜػتظ٬ٕ 

 عٝٓاى َٔ حًِ ايطؿققققققققققققققٛي١ ٚاهلق٣ٛ ٚايؿجش ٜهتح٬ٕ 

 ققققققٛام َػ ب ق٬ نتُإ تـحٛ ع٢ً ٖذقُٝٗا أػقققققققققققق

ٚٚصٕ ايبٝت ا٭ٍٚ ) َتقْْْْؿاعًٔ َتؿاعًٔ َتؿاعًٔ َتقْْْْؿاعًٔ َتؿاعٌ ( عيع   

تؿعقق٬ٝت ، َٚثًقق٘ قكٝقق١ ا٭قٝققات ، ٚايهاَققٌ ايتققاّ طققت تؿعقق٬ٝت  قق٬د ؼي نققٌ     

ػطش ، ٚزتض٤ٚٙ أسقع تؿع٬ٝت ا ٓتإ ؼي نٌ ػطش ، ٚقذ حذ ٖزا ايتـشف َٔ 

جتذ ٖزٙ اغيٛطٝك١ٝ نُا جتذٖا ؼي قـقا٥ذ أرقش٣    صرِ َٛطٝك٢ ايهاٌَ ، ؾ٬

 يًؼاعش ْؿظ٘ 

ؾؿٞ قـٝذت٘ ) ندٜا٤(  ؼي دٜٛاْق٘ ايثايقف ْؼقٝذ اغيقا٤ صتقذ ايؼقاعش ققذ         

 اطتػٌ َٛطٝك٢ ايهاٌَ اجملض٤ٚ أحظٔ اطتػ٬ٍ ؾكاٍ :



 و2011 يوليو الضابعالعدد ( 4اجمللد )           دللة األىدلط للعلوو االجتناعية والتطبيكية

  
 

 

 

 

 البنية االيقاعية يف  شعر سعيد الصقالوي                                                                                                                            عبدالعزيز الصيغ                                                                                                              د. 

 
41 

 ٜٚؿٝض حققققققققبا إٕ حضْت  حيققققققققققًٛ ايعتاب إرا عتبت 

 تاسٜن أٜققققققققققققققاَٞ ٚأْت  قققاُٖا ا ٓإ ٫ أْظقققققققققققققققق

 ؼي ػققققققققققققققشاٜٝين دؾكت  ؾإرا عتبت ؾٓٗقققققققققققققققش ٚد  

ؾايهاَققٌ عٓققذ ايؼققاعش أطيققٌ َٛطققٝك٢ ؼي َثققٌ ٖققزٙ ايكـققٝذ٠ ، ٭ْقق٘     

اختز اجملقض٤ٚ قؼقطشٜ٘ دٕٚ إٔ ٜضٜقذ ؼي تؿع٬ٝتق٘ ، ٚ٭ْق٘   ٜتخقز ايتقذٜٚش ْٗجقا         

ذ اجملقض٠٤ٚ ايققق دٚس ؾٝٗققا ايؼقاعش ػيٛطققك١ قايذسجقق١ ايققق   ؾٝق٘ ، ٚيٝظققت ايكـققا٥ 

 صتذٖا ؼي ٖزٙ ايكـٝذ٠ .

يهقققٔ ايؼقققاعش حقققري تـقققشف ؼي قـقققٝذ٠ أرقققش٣ ؼي تؿعققق٬ٝت ايهاَقققٌ 

ؾاطتعٌُ اغيٓٗٛى َٓ٘ ، ٖٚٛ إطكاؾي تؿعًٝقتري َقٔ نقٌ جقض٤ َٓق٘ ، ٚجعقٌ ايبٝقت        

ا ، ٜكققّٛ عًقق٢ تؿعًٝققتري ؾكققؽي ٚاحققذ٠ ؼي نققٌ ػققطش ، ٚجققذْا ايبحققش أقققٌ إ شاققق    

َقٔ ايقذٜٛإ ْؿظق٘ ٖٚقٞ َقٔ زتقض٤ٚ        1ٚأرـ َٛطٝك٢ ، ٚنزيو ؼي قـقٝذ٠ ققٛح  

 ايهاٌَ ؾكاٍ :

 ٚاؿقققققققققققققققٌ  شٜكو ٫ تكـ 

 َُٗا ايضَقققققققققققققإ ققو ارتًـ 

 ٚاؿٌ  شٜكققققققققققققو ؾايؼققشف

 حًُقققققققققققققققا ٫ يقـ   2إٔ تبل

ايققزٟ ٜضرققش قاغيٛطقققٝك٢ ؼي   ٚصتققذ ايؼققاعش ػطققّقش أٜلققا حبقققش ايشَققٌ ،      

 َٔ ايذٜٛإ ْؿظ٘ ، حٝف ٜكٍٛ : 3قـٝذ٠ ايضَٔ أْت

                                      
 ( 109أجيحة اليَار : صفحة )   1
 بإمكاىُ أٌ يتجيبُ ليط الفعل دلشوما ، ولكً الوسٌ ألشو الشاعز حذف آخز الفعل ، وكاٌ   2
 ( 51أجيحة اليَار : صفحة )  3
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 نٓت ؼي ايظقققبل ٚحٝذا  ِ ج٦ت 

 أْت أهلثت جققققققققٝادٟ ٚطبكقت 

 َا ع٢ً أٜاَققققققققٓا إٕ أْت ذتت 

 ؼي مساٖا َثققٌ صتقققققِ ٚطؿشت 

ؾكققذ ارتققاس ػققطش ايشَققٌ حبققشا يًكـققٝذ٠ ، ٚيهٓقق٘ نتبٗققا عًقق٢ ٦ٖٝقق١        

طشٜٔ ، نُا ؾعقٌ ؼي ايكـقٝذ٠ ايظقاقك١ ، ٚايشَقٌ َثقٌ ايهاَقٌ تاَق٘ صارقش         ايؼ

قاغيٛطٝك٢ ٚنزيو زتض٩ٚٙ ، ٚقذ ٚقّقع ايؼاعش ع٢ً ا٫ ٓري ، ٚقذا أٜلقا أنثقش   

تٛؾٝكا ؼي ا٫طتؿاد٠ َٔ َٛطٝك٢ اجملض٤ٚ ؼي قـٝذت٘ ) ؿشٜع ايقٛ ٔ ( ، ٭ْق٘     

 تؿع٬ٝت٘ ، ؾكاٍ :ًٜجأ إزي ايتذٜٚش ؾٝٗا ، ٚ  ٜضد أٚ ٜٓكف ػ٦ٝا َٔ 

 ؼي دَقققققققققققققاٙ ٚأ قًت   ذتـيقققققققققققق١ ايعضّ جتًت 

 يًقققققققققققققققداٜا َا تٛيت  ؾاكت اذتل طققققققققققققٓا٤ 

 ٚقعقققققققققققققٝٓٝ٘ اطتـيًت   أصٖقققققققققققشت قري اذتٓاٜا 

ػيقا   ؾايؼاعش نُقا سأٜٓقا ققذ قٓق٢ عقذدا َقٔ قـقا٥ذٙ عًق٢ َؼقطٛس حبقٛس يٝظقت           

عشف عٔ ايعقشب قٓقا٤ قـقا٥ذٖا عًٝٗقا ، ٖٚقٞ ايهاَقٌ ٚايشَقٌ ٚايبظقٝؽي ٖٚقزٙ          

ايبحٛس زتض٤ٚاتٗا  ٚتٛاَٗا أنثش طيا٫ ، ٚأسم إٜكاعا ، ٚقذ ق٢ٓ ايؼقاعش عقذدا   

َققٔ قـققا٥ذٙ عًٝٗققا ، ٚ  ٜهققٔ ايؼققاعش َٛؾكققا ؼي اطققتعُاٍ َؼققطٛسات ٖققزٙ         

أكقاف يًعقشٚا    ايبحٛس ايقق   تهقٔ رات إٜكقاع طيٝقٌ ، ؾٝهقٕٛ ايؼقاعش ققذ       

ػقق٦ٝا ، ٚإٕ نققإ يًؼققاعش ؾلقق١ًٝ ايققذرٍٛ ؼي عققا  جذٜققذ َققٔ عققٛا  ا٭ٚصإ        

 ايشحب 
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 ايكـٝذ٠ رات اغيكطٛعات :  -3

ايكـققٝذ٠ رات اغيكطٛعققات ، أٚ اغيكط عققات َققٔ ا٭ػققهاٍ ايؼققعش١ٜ ايققق     

، نُا عشؾٛا أٜلا اغيٛػقحات ايقق تكقّٛ     1عشؾت أٍٚ َا عشؾت عٓذ ا٭ْذيظٝري

كٛاؼي ٚحشٚف ايشٟٚ ، قكـذ ايتٜٓٛقع ؼي َٛطقٝك٢ ايكـقٝذ٠ يٝعطٝٗقا     ع٢ً تٓٛع اي

  زتا٫ َٛطٝكٝا أسحب ، ٚايتضاّ ٚصٕ ٚاحذ يًكـٝذ٠ ؼي طيٝع َكا عٗا  

ٚقققذ قققاّ اغيٛػققا عًقق٢ ْـيققاّ رققاق حبٝققف ) ٜتققأيـ ؼي ا٭نثققش َققٔ طققت١  

إقؿاٍ ٚعيظ١ أقٝات ، ٜٚكاٍ ي٘ ايتاّ ٚؼي ا٭قٌ َقٔ عيظق١ إقؿقاٍ ٚعيظق١ أقٝقات      

كاٍ ي٘ ا٭قشع ، ؾايتاّ َا اقتذ٨ ؾٝ٘ قا قؿاٍ ، ٚا٭قشع َا اقتقذ٨ ؾٝق٘ قا٭قٝقات    ٜٚ

، ؼي حري إ اغيكطعات ٖٞ قـا٥ذ تتهٕٛ َٔ َكا ع نٌ َكطقع عًق٢ قاؾٝق١     2(

قعٝٓٗا ، ؾهإٔ نٌ َكطع قـٝذ٠ َظتك١ً قزاتٗا ، ؾايكـقٝذ٠ رات اغيكطٛعقات   

، ٖٚقٛ ْـيقاّ ًٜتقضّ قق٘ َقٔ       ارٕ تًتضّ قعذد ستذد َٔ ا٭قٝات ؼي نقٌ َكطقع َٓٗقا   

ٜٓظج ػعشٙ عًٝ٘ ، ؾتظقاٟٚ اغيكقا ع ػقشؾي هلقزا ايٓقٛع َقٔ ايكـقا٥ذ ، ٚققذ طقاس          

عًٝ٘ َٔ نتبٛا أػعاسِٖ ع٢ً ٖزا ايؼهٌ ، نُا صتذٙ عٓقذ ايؼقاعش إققشاِٖٝ    

 ْاجٞ ؼي نثري َٔ ػعشٙ 

ٚاغي٬حفي إٔ قظُا َقٔ ػقعش ا٭طقتار طقعٝذ ايـقك٬ٟٚ ققذ ؿقاغ٘ عًق٢          

شص ريو ؼي دٜٛاْ٘ ايثاْٞ أْت يقٞ ققذس حٝقف قًػقت ايكـقا٥ذ      ٖزا ايؼهٌ ، ٚقذ ق

                                      
ييظز : موصــيكى الشـــعز بني اإلبـــداع واإلتبــــاع ، د. شعباٌ صالح الطبعـة الجالجـة ، دار الجكافـة العزبيـة ، الكـاٍزة        1

 (292و  صفحة ) 1998، 
و صفحة )  1980، يوليو  31ويتية ، عدد املوشحات األىدلضية : د. ذلند سكزيا عياىي ، صلضلة عامل املعزفة الك  2

21 ) 
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رات اغيكطٛعات عيع قـا٥ذ ؼي حري نإ عذد ايكـا٥ذ ؼي دٜٛاْ٘ ا٭ٍٚ ا ٓتري 

 ، ٚؼي دٜٛاْ٘ ا٭رري  ٬د ، ٚر٬ ايذٜٛإ ايثايف َٔ ٖزا ايؼهٌ

ٚاغي٬حفي إٔ ايؼاعش تـشف ؼي ٖزا ايؼهٌ تـشؾا نبريا ، ؾًقِ ٜتبقع   

ؼي ايتقضاّ عقذد ستققذد َقٔ ا٭قٝقات يهقٌ َكطٛعق١ ، ٚ  تتٛحققذ        شٜكق١ ايؼقعشا٤   

ايكـا٥ذ ؼي عذد َكطٛعاتٗا ، أٚ تتكاسب ، ٚ  ٜتخز  شٜك١ َع١ٓٝ راؿق١ ًٜتقضّ   

قٗا ؼي ريو ، ٚإصيا ناْت اغيكطٛعات تتخايـ عذد أقٝاتٗقا عٓقذٙ ختايؿقا نقبريا     

ٚاحذا ؼي  ، ٚتتخايـ  ٍٛ ايكـا٥ذ ؾٝٗا ختايؿا نبريا ، ٚنزيو   ًٜتضّ ٚصْا

 ايكـٝذ٠ ، ؼي طيٝع َكا عٗا ، ؾكذ أرٌ قٗزا ايؼشؾي ؼي إحذ٣ قـا٥ذٙ ايباسص٠   

ٚضيهٔ اطتج٤٬ ايـٛس٠ قايٓـيش إزي ادتقذٍٚ ايقزٟ ٜقبري اغيكطٛعقات ؼي     

دٚاٜٚٓ٘ ايث٬ ١ ، ) تش١ُْٝ ا٭ٌَ ، ٚأْت يٞ قذس ، ْٚؼٝذ اغيا٤ ( ٚقذ ر٬ ايقذٜٛإ  

 ايثايف أجٓح١ ايٓٗاس َٓٗا : 

 

 ٜٛإ ا٭ٍٚ : تش١ُْٝ ا٭ٌَايذ

 ايظاقع ايظادغ ارتاَع ايشاقع ايثايف ايثاْٞ ا٭ٍٚ ايكـٝذ٠ 

    25 13 13 09 ٫ تًُين  .1

   01 05 04 01 04 ٫ تظأيٝين  .2

 ايذٜٛإ ايثاْٞ : أْت يٞ قذس

 ايظاقع ايظادغ ارتاَع ايشاقع ايثايف ايثاْٞ ا٭ٍٚ ايكـٝذ٠ 

   08 06 04 13 05 إٖذا٤  .1

 05 05 05 05 05 05 05 ارا ضتبغي  .2

   03 03 03 03 03 ٚاهلل أٖٛاى  .3
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   05 02 03 14 03 تشجٝع  .4

 06 03 03 06 03 09 12 أْت يٞ قذس  .5

   06 06 06 03 06 أْت يٞ قذس  .6

 ايذٜٛإ ايشاقع : ْؼٝذ اغيا٤

 ايظاقع ايظادغ ارتاَع ايشاقع ايثايف ايثاْٞ ا٭ٍٚ ايكـٝذ٠ 

    04 04 04 04 ٭ْو  .1

    04 04 04 04 غٝاب  .2

 03 03 03 03 03 03 03 سؾشؾات ايٓٛس  .3

 

ٚادتذٍٚ ٜٛكقا إٔ ايؼقاعش   ًٜتقضّ ؼي دٜٛاْق٘ ا٭ٍٚ قايتظقاٟٚ ؼي عقذد       

أقٝققات اغيكطققع ؼي ايكـققٝذ٠ ، ؾكققذ نتققب قـققٝذتري ُٖققا ) ٫ تًُققين ( ، ٚ ) ٫        

ؼي حققري  تظققأيٝين ( ٚ ناْققت اغيكققا ع ؾُٝٗققا قعٝققذ٠ ا٫ْظققجاّ ؼي عققذد ا٭قٝققات ،  

نتب عيع قـا٥ذ ؼي ايذٜٛإ ايثاْٞ ايتضّ ؾٝٗا قٓـياّ اغيكقا ع ؼي ا ٓقتري ُٖقا )    

غيارا ضتب ( ، ٚ) اهلل أٖٛاى ( ، ٚآ قش ايتحقشس َقٔ ايٓـيقاّ ؼي  ق٬د قـقا٥ذ ٖقٞ )        

إٖذا٤ ( ، ٚ ) تشجٝع ( ، ٚ ) أْت يٞ قذس (  ، أَا دٜٛاْ٘ ا٭رري ؾكذ نتب  ق٬د  

   ٚ ٟ اغيكققا ع ٖٚققٞ ) ٭ْققو ( ، ٚ ) غٝققاب ( ، ٚ )   قـققا٥ذ ايتققضّ ؾٝٗققا نًققٗا قتظققا

 سؾشؾات ايٓٛس (

ٚضيهٔ اطتخ٬ق تطٛس عٓذ ايؼقاعش ؼي نتاقق١ ٖقزا ايٓقٛع َقٔ ايؼقعش       

ؼي إ اس ايؼهٌ ؾكذ قذأت ايكـٝذ٠ رات اغيكطٛعات غري َتض١ْ ايؼهٌ َتٓاؾش٠ 

اغيكقققا ع نُقققا اتلقققا ؼي أٍٚ قـقققٝذ٠ ؼي ايقققذٜٛإ ا٭ٍٚ ،  قققِ تكاسققققت َكقققا ع      

اي٬حكقق١ نُققا اتلققا ؼي ايققذٜٛإ ايثققاْٞ ، حتقق٢ تظققاٚت ٚتٛاصْققت ؼي        ايكـققا٥ذ

 دٜٛاْ٘ ا٭رري   
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ٚقذ حتكل ايتضاّ ايؼاعش قايٛصٕ ؼي طيٝع َكا ع ايكـا٥ذ ، إ٫ اْ٘ رشا 

ع٢ً ريو ؼي قـٝذت٘ ايباسص٠ ) أْت يٞ قذس ( ايق قٓاٖا ع٢ً َؼطٛس حبقش ايشجقض   

(  ٬د َشات ، ٚققذ قًػقت َكقا ع     ، ايزٟ ٜتأيـ ٚصٕ قٝت٘  َٔ تؿع١ًٝ ) َظتؿعًٔ

ايكـققٝذ٠ إ ققين عؼققش َكطعققا ، ؾكققذ صاد تؿعًٝقق١ ؼي اغيكطققع ايشاقققع ، ؾـققاس ٚصٕ        

، ٚصاد ؼي اغيكطقققع ايظقققاقع   {َقققتؿعًٔ ، َقققتؿعًٔ ، َقققتؿعًٔ ، َظقققتؿع    }اغيكطقققع 

، ٚصاد طققببا ؼي  {َققتؿعًٔ ، َققتؿعًٔ ، َققتؿع٬ٕ  }طققانٓا ، ؾـققاس ٚصٕ اغيكطققع  

ٔ  }اطع ، ؾـاس ٚصٕ اغيكطع ايتؿع١ًٝ ؼي اغيكطع ايت ، {َتؿعًٔ ، َقتؿعًٔ ، َقتؿع٬ت

َقققتؿعًٔ ، }ٚصاد ٚتققذا زتُٛعققا ؼي اغيكطقققع اذتققادٟ عؼققش ، ؾـقققاس ٚصٕ اغيكطققع      

، ٚايضٜقاد٠ ؼي ايتؿعًٝق١ حتقذد ارت٬ؾقا ؼي ايقٛصٕ ، ٚ       {َتؿعًٔ ، َتؿعًٔ ، َتـ

ٜهققٔ ٖققزا ا٫رققت٬ف ؼي ايققٛصٕ قايضٜققاد٠ قايققزٟ ٜهظققب َؼققطٛس ايشجققض إٜكاعققا   

إكاؾٝا ، قٌ ع٢ً ايعهع شياَا ، ٚيٛ ناْت ايكـٝذ٠ َٔ ػعش ايتؿع١ًٝ يهقإ  

 يًؼاعش َٓذٚح١ ؼي ريو    

ٖٚٓاى ٬َحـي١ أرش٣ ٖٚٞ ارت٬ف حشن١ ايقشٟٚ ؼي اغيكطقع ايٛاحقذ ،    

ٚ قذ جتًت ؼي قـٝذ٠ أْت يٞ قذس ٖٚٞ إٔ ايؼاعش ٜتـشف ؼي حشن١ ايشٟٚ ؼي 

كطع َتحشنا َش٠ ٚطانٓا َش٠ أرش٣ اغيكطع ايٛاحذ ، ؾٝأتٞ حشف ايشٟٚ ؼي اغي

، َثٌ اغيكطع ا٭ٍٚ ايزٟ ٜتأيـ َٔ ا ين عؼش قٝتا ع٢ً سٟٚ ايشا٤ ، ايث٬ ١ ا٭ٚزي 

َٓٗققا ) َلقق١َُٛ ايققشا٤ ( ، ٚايتظققع١ ا٭رققش٣ ) طققان١ٓ ايققشا٤ ( ، ٚاغيكطققع ايثققاْٞ  

ايزٟ ٜتأيـ َقٔ تظقع١ أقٝقات عًق٢ سٟٚ ايهقاف ، ايظقت١ ا٭ٚزي َٓٗقا ) َلق١َُٛ         

 ( ، ٚايث٬ ١ ا٭رش٣ ) طان١ٓ ايهاف ( ايهاف 
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ٚقققذ ايتققضّ ؼي ٖققزا اغيكطققع يققضّٚ َققا ٫ًٜققضّ ؾجققا٤ قا٭قٝققات ايث٬ قق١ ا٭ٚزي   

ًَتضَققا قايتققا٤ قبققٌ ايهققاف ) ْكؼققتو ، غضيتققو ، سمستققو ( ، نُققا ايتققضّ ؼي        

ايث٬ قق١ ا٭رققش٣ قايظققري ) أْؿاطققو ، إحظاطققو ، ايٓاطققو ( ، ٚايتققضّ ؼي ايث٬ قق١  

) ؿيْٓٛققو ، عْٝٛققو ، ؾْٓٛققو ( ، ٖٚققزا ا٫يتققضاّ ٫ ػققو أعطقق٢      ا٭رققري٠ قققايٕٓٛ  

يًُكطقع طيايٝق١ َٛطقٝك١ٝ أجًق٢ ، إ٫ أْق٘ قكققٞ َكطعقا َؿقشدا ققري طيٝقع اغيكققا ع          

ايق تشنٗا دٕٚ إٔ ٜلؿٞ عًٝٗا ػ٦ٝا ػيقا أكقؿاٙ عًق٢ ٖقزا اغيكطقع ، ػيقا ٜقثري        

َقٔ   تظا٫٩ ، ؾؿٞ َكطعري ػيا ًري ع٢ً سٟٚ ايهاف ، ٜتأيـ نٌ ٚاحذ َُٓٗقا 

طققت١ أقٝققات ُٖٚققا شتتًؿققا ايققٛصٕ قضٜققاد٠ ؼي أحققذُٖا تققأتٞ نًُققات اغيكطققع ا٭ٍٚ    

ٖهزا : ) قكشقو ، قثٛققو ، دقذى ، قـقذسى ، يؿٓقو ، حبظقٓو ( ٚاغيكطقع       

اٯرش ٖهزا : ) حبقو ، يقو ، حهُقو ، غقريى ، أَقشى ، أحبقو ( ٚيقٝع ؼي        

ايكـقٝذ٠ ْؿظقٗا    ٖزٜٔ اغيكطعري َا خيايـ ْـياَا ، إ٫ إٔ ايؼقاعش ٚققذ ايتقضّ ؼي   

يققضّٚ َققا ٫ ًٜتققضّ ؾهققإ ا٭ٚزي إٔ ٜتبعقق٘ ؼي قكٝقق١ اغيكققا ع ، أٚ إٔ ٜققذع ا٭َققش ؼي    

ايكـقٝذ٠ نًقٗا ( ريقو إٔ ا٫ْظقجاّ ؼي ايكـقٝذ٠ قإتبقاع  شٜكق١ ٚاحقذ٠ ؼي قٓا٥ٗقا          

 ٜهظبٗا طيا٫ ، ٚايتخايـ ٜٓضع َٓٗا ٖزا ادتُاٍ ، أٚ حيذ َٓ٘ 

 ا٭ٚصإ : 

، يققذ أْقق٘ ٜظققتعٌُ ايبحققٛس رات ايتؿعًٝقق١    ايٓققاؿيش إزي ػققعش ايـققك٬ٟٚ    

ايٛاحققذ٠ أنثققش ، قققٌ إٔ اطققتعُاي٘ يًبحققٛس رات ايتؿعًٝققتري نايطٜٛققٌ ٚايبظققٝؽي     

ٚارتؿٝققـ ٚاغيٓظققشح ٚاغيذٜققذ ْققادس ، ٚاغي٬حققفي أْقق٘   ٜظققتعٌُ ايطٜٛققٌ ؼي نققٌ      

دٚاٜٚٓق٘ ٚنقزيو اغيٓظقشح ، ٚاطقتعٌُ ايبظقٝؽي َقش٠ ، َٚقش٠ أرقش٣ ؼي قـقٝذ٠ ٫          

 ظ١ ، ٚاطتعٌُ ارتؿٝـ َش٠ ، ٚايٛاؾش َش٠ تتجاٚص أقٝاتٗا عي
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َٚٝقققٌ ايؼقققاعش يًبحقققٛس ايـقققاؾ١ٝ َقققاٍ قققق٘ إزي اجملقققض٤ٚات نقققثريا ٚازي       

اغيؼطٛسات ، قٌ إٕ ٖزا اغيٌٝ جعٌ ايؼاعش ٜؼطش حبٛسا   ٜعشف عٓٗقا ايتؼقطري   

،  1ٚيققّض٨ حبققٛسا   ٜعققشف عٓٗققا ايتجض٥قق١ ، ؾكققذ جققا٤ عٓققذٙ ايهاَققٌ َٓٗٛنققا  

ْٚققذس إٔ ٜأتٝققا عًقق٢ ٖققزا ايٓحققٛ  ؾبٓقق٢ قـققٝذت٘ ) ٚاهلل     ٚجققا٤ ايبظققٝؽي َؼققطٛسا  

أٖٛاى ( ع٢ً َؼطٛس ايبظٝؽي  ايزٟ ٜعتُذ تؿعًٝتري ُٖقا ) َظقتؿعًٔ  ؾعًقٔ ( ؼي    

 نٌ ػطش  ؾكاٍ :  

  2ٚايكًب ٜشعاى   أٖٛاى أٖٛاى  

ؾققاجملض٤ٚات ٖققٞ ايػايبقق١ ؼي ػققعشٙ ، ؾٗققٛ ػققاعش ٜعتُققذ ايبحققٛس اجملققض٠٤ٚ   

إ٫ تعققبريا عققٔ َٝققٌ ايؼققاعش إزي ا٭ٚصإ ارتؿٝؿقق١     اعتُققادا نققبريا ، ٚيققٝع ريققو  

ايشاقـ١ ، ٚاقتعادٙ عٔ ا٭ٚصإ ايط١ًٜٛ ايق تتٓاطب َقع قـقا٥ذ اغيقذح ٚايكـقا٥ذ     

 اغيٛكٛع١ٝ ايق ٜتٓاٍٚ ؾٝٗا ايؼاعش قلاٜا إْظا١ْٝ قؼ٧ َٔ ايتؿـٌٝ

ٚاغيٝققٌ إزي ايبحققٛس اجملققض٠٤ٚ َٝققٌ إزي إعطققا٤ ايكـققٝذ٠ َٛطققٝك١ٝ أنققد ،  

ذ٣ طيايٝققا أسحققب ، ؾققاجملض٤ٚات أٚصإ ساقـقق١ جزاققق١ ، تؼققعش قققإٔ       َٚٓحٗققا َقق 

ايكـٝذ٠ ؾٝٗا نأصيا ٖٞ ًَح١ٓ َٔ ٚقع ايتؿع٬ٝت ايك١ًًٝ ايق ٜعتُذٖا ايؼقاعش  

 ، ٚيزيو َاٍ ايؼعش اغيػ٢ٓ إزي ايبحٛس اجملض٠٤ٚ ايشاقـ١ 

ٚاغي٬حفي إٔ ايؼقاعش طقعٝذ ايـقك٬ٟٚ َقع ًَٝق٘ إزي ايبحقٛس اجملقض٠٤ٚ ،        

أحٝاْققا إزي ايتـققشف ؼي ا٭ٚصإ ، ػيققا جعققٌ ْػُقق١ ٖققزٙ ا٭ٚصإ تكققٌ    نققإ َٝققا٫

َٛطققٝكٝتٗا عٓققذٙ ، ؾايؼققاعش ؼي قـققا٥ذٙ ٖققزٙ نققإ ٚاقعققا قققري َٛطققٝك١ٝ عايٝقق١   

                                      
 ( 109قصيدة بوح ، يف ديواٌ أجيحة اليَار صفحة )   1
 (61أىت لي قدر : صفحة ) 2
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ٜطًبٗا ٚيذٖا ؼي اجملض٤ٚات ، ٚتـشف ؼي ٖزٙ اغيٛطٝك١ٝ ايق يعًٗا تكٌ قزيو 

 ايتـشف 

ٚ اْٝٗا : ايكاؾ١ٝ ،  ٚاغيٛطٝك١ٝ تتؼهٌ َٔ عٓاؿش عذ٠ ، أٚهلا : ايٛصٕ ،

ٚ ايثٗققا : ارتٝققاس ا٭يؿققاؿي ايققق تٓبعققف َٓٗققا َٛطققٝك١ٝ ْاػقق١٦ َققٔ تققآيـ ايهًُققات  

 ٚزتاٚستٗا قعلٗا يبعض 

ؾإرا ْـيشْا إزي ا٭ٚصإ ٚتـشؾ٘ ؾٝٗا صتذ ريو َتُقث٬ ؼي صٜادتق٘ تؿعق٬ٝت يبحقٛس     

 عققذد َققٔ ايكـققا٥ذ ، ٖٚققٛ أَققش ٜقق٪دٟ إزي تػققري ايققٛصٕ ، ٖٚققٛ َققا ٜقق٪ ش عًقق٢ إٜكققاع  

ايكـٝذ٠ راتٗا ، ؾتكقٌ َٛطقٝكٝتٗا ، ٜٚلقعـ جشطقٗا ، ٚختبقٛ حشنتٗقا ،  ٫ٚ       

ػو إٔ ايٛصٕ ٜعتُذ ع٢ً عذد ايتؿع٬ٝت ؼي ايبٝقت ، ٚأٟ صٜقاد٠ ؼي ريقو أٚ ْكقف     

ٜق٪دٟ إزي تػقري ايقٛصٕ ، ٜكقٍٛ ايقذنتٛس ػقهشٟ ستُقذ عٝقاد ) ايقٛصٕ أٚ ا ٜكقاع           

١ ؼي زتُٛعات َتظا١ٜٚ ٜعشف إطيا٫ قأْ٘ حشن١ َٓتـي١ُ ٚايت٦اّ أجضا٤ اذتشن

، ٖٚقٛ أٜلقا َقا أد٣ قايعقا  ايًػقٟٛ       1َٚتؼاق١ٗ ؼي تهٜٛٓٗا ػشؾي هلزا ايٓـيقاّ ( 

، ؾاتؿام ايٛصٕ  2أقٞ قهش ايباق٬ْٞ إزي ايكٍٛ : ) إٕ َا ارتًـ ٚصْ٘ يٝع قؼعش (

 ػشؾي يًؼعش عٓذٙ 

ٚايؼاعش ايـك٬ٟٚ ٜػري ؼي ٚصٕ ايكـٝذ٠ ، ؾتكقّٛ ايكـقٝذ٠ عًق٢ أٚصإ    

ٖٚٛ َا ٜكًٌ نثريا َٔ َٛطٝكاٖا ، ٚقذ قذا ريقو ٚاكقحا ؼي قـقٝذت٘     شتتًؿ١ ،

أْت يٞ قذس نُا اػشْا ، ٚضيهٔ تأنٝذ ريو َٔ قـقٝذ٠ أرقش٣ ٖقٞ ) أْقري (     

ؼي دٜٛاْ٘ ايثاْٞ ايزٟ قٓاٖا ايؼاعش ع٢ً حبش اغيتذاسى ، ايزٟ ٜعتُذ عًق٢ تؿعًٝق١   

                                      
 ( 53و  صفحة ) 1998موصيكى الشعز العزبي : شكزي ذلند عياد :  أصدقاء الكتاب   1
 4و ط 1977محد صكز ، دار املعارف ، الكاٍزة إعجاس الكزاٌ : أبوبكز ذلند بً الطيب الباقالىي ، حتكيل الضيد ا 2

 ( 54صفحة ) 
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ًكـققٝذ٠ ، ) ؾققاعًٔ ( أسقققع ؼي نققٌ ػققطش ، ٚايؼققاعش حققاؾفي عًقق٢ سٟٚ َٛحققذ ي   

ٚيهٓ٘ تـشف ؼي ٚصْٗا تـشؾا تاَا ، ٚيٛ ْـيشْقا إزي اغيكطقع ا٭ٍٚ َقٔ ايكـقٝذ٠     

 ايزٟ ٜتأيـ َٔ عيظ١ أقٝات صتذٙ ٜكٍٛ :

 اغيذ ايؼقققققققققققققققققققققققققٝطاْٞ ا٭ظيش ٜضحـ نايظٌٝ ادتاسف

 ٚا ْظقققققققققققققققققققققققققققإ ايعشقٞ اغيظًِ ٜٗشب نايكؽي ارتا٥ـ

 ٓا ٚنشاَتٓا تتُقققققققققققققققققققققققققققققققشؽ ؼي ٚحٌ جا٥ـ ٚعشٚقت

 عشقات ايبػٞ شيضقٓا ْتؿا ٫ تبكقققققققققققققققققققققققٞ تايذ أٚ  اسف

 شيحقققققققققٛ قػشٚس َٔ ٚج٘ ايتاسٜن ٖٜٛتٓا ٚختًؿٓا ؿُٓا صا٥ـ 

 ؾا٭قٝققات ا٭ٍٚ ٚايثققاْٞ ٚايثايققف ايتققضّ ايؼققاعش ؾٝٗققا  قققأسقع تؿعقق٬ٝت ؼي  

نٌ ػطش ، أٟ قإ تؿع٬ٝت ؼي ايبٝت  ،  ٚايبٝت ايشاققع صاد ؾٝق٘ تؿعًٝق١ تاطقع١     

، ٚايبٝت ارتاَع صاد ؾٝ٘  ٬د تؿع٬ٝت ، ؾبًػت تؿع٬ٝت٘ إحذ٣ عؼش تؿعًٝق١ ،  

ٚايبٝت ايتاطع تظع تؿع٬ٝت ، ٚايبٝت اذتادٟ عؼش تظع تؿعق٬ٝت ٚايبٝقت ايثقاْٞ    

شاقع عؼقش  عؼقش تؿعق٬ٝت ، ٚايبٝقت      عؼش إحذ٣ عؼش تؿع١ًٝ ، ٚايثايف عؼش ٚاي

ارتقاَع عؼقش ا ٓقا عؼقش تؿعًٝق١ ٚايظققادغ عؼقش إحقذ٣ عؼقش تؿعًٝق١ ، ٚايظققاقع          

عؼش تظع ، ٚايثأَ عؼش عؼش ، ٚاطتُش ع٢ً ٖزا ايٓحٛ َٔ عذّ ايتضاّ ٚصٕ ؼي 

ايكـققٝذ٠ نًققٗا ايققق قًػققت أقٝاتٗققا عيظققا ٚعؼققشٜٔ قٝتققا  ، ٚقققذ أد٣ ريققو إزي       

ٝذ٠ ايق اختزت اغيتذاسى حبشا ، ٖٚٛ َٔ ايبحٛس ايشاقـ١ ايتأ ري ع٢ً إٜكاع ايكـ

 ادت١ًُٝ ، ؾجا٤ت راؾت١ ا ٜكاع  ستذٚد٠ ايٛصٕ ، َثك١ً قٗزٙ ايضٜادات ايتؿع١ًٝٝ 
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نُا صتقققذ ريو ؼي ايتـشف قا٭ٚصإ حبٝف ٜقتػري إٜكقاع ايبحقش ، نُقا     

َققٔ  1{إٕ َٛعققذْا ايٛؿققٍٛ  }صتققذ ريققو ؼي دٜققٛإ ) أجٓحقق١ ايٓٗققاس ( ؼي قـققٝذ٠   

َٚطًقع   2زتض٤ٚ ارتؿٝـ حٝف إٕ زتض٤ٚ ارتؿٝـ تؿع٬ٝت٘ ) ؾاع٬تٔ َظتؿعًٔ (

 ايكـٝذ٠ ٖٛ : 

 ٚايـقققققققققققققققباح ي٘ ؿٌٗٝ  نٌ يٌٝ ي٘ أؾقققققققققققققققققٍٛ 

ؿعًٝقق١ ايثاْٝقق١ قضٜققاد٠ طققبب رؿٝققـ  ( حٝققف تػققريت ايت)ؾققاع٬تٔ َققتؿع٬تٔ

ع ؼي ايكـققٝذ٠ ؾٝقق٪دٟ ريققو إزي   ( ٚايققتػري ؼي ايققٛصٕ َضيققل قققذ ٜلققعـ ا ٜكققا    )تققٔ

تهققٕٛ ْػُقق١ شتايؿقق١   ٜتعٛدٖققا اغيظققتُع ايعشقققٞ ٚايققٛصٕ إصيققا ٖققٛ إٜكققاع َققأيٛف   

 تعٛدت ا رٕ عًٝ٘ حري ٜطٍٛ أٚ ٜكـش قذ ٫ ٜهٕٛ َظتظاغا 

َٔ اغيكتلب ايقق تؿع٬ٝتق٘ ) َؿعق٫ٛت     3{ ا٥ش  }ٚصتذ ريو ؼي قـٝذ٠ 

ٖهزا ) َؿع٬ت َظتعًٔ (  ،  َظتؿعًٔ ( ، ٚتأتٞ ايتؿعًٝتإ َطٜٛتري دا٥ُا

 ؾكذ جا٤ت ايكـٝذ٠ ٖهزا : 

 آٙ َٓ٘ َا يققققققققققققققققذ   ػـ سٚحققققققققققققققق٘ ايل٢ٓ 

) َؿع٬ت َظتعٌ ( ، ؾاجتُع ؼي ايتؿعًٝق١ ايطقٞ ٚايكـقش ، ٚأكقٝـ إزي     

ايبٝققت ايكاؾٝقق١ اغيكٝققذ٠ ، ؾحققذت َققٔ اَتققذاد ايـققٛت ؾٝقق٘ يٝعققٛا َققا أؿققاب   

 ٖٚٛ َا أحذد كعؿا ؼي ا ٜكاع   ايتؿع١ًٝ َٔ ْكف ،

                                      
 59أجيحة اليَار ص /  1
يكول ابً جين عً حبز اخلفيف : ) والعزوض الجالجة دلشوءة ووسىَا ) مضتفع لً ( وهلا ضزباٌ فطزبَا األول   2

لعزوض ، صيعة أبي كتاب ا 130مجلَا ) مضتفع لً ( ... والطزب الجاىي مكصور رلبوٌ ووسىُ ) متفعل (  ص /

 و 1987الفتح عجناٌ ابً جين اليحوي رمحُ اهلل ، حتكيل وتكديه : د . امحد فوسي اهليب 
 ( 67ديواٌ أجيحة اليَار  صفحة )   3
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ايق جا٤ت َٔ حبقققققش اغيذٜذ  1{حلٛس ايػٝاب  }ٚصتقققققذ ريو ؼي قـٝذ٠ 

ٚتؿع٬ٝتقق٘ ) ؾققاع٬تٔ ؾققاعًٔ ؾققاع٬تٔ ( ٚتأتقققققققٞ تؿعًٝتقق٘ ا٭رققري٠ ؼي ايؼققطش   

ؼي حققري جققا٤ ٚصٕ  2ا٭ٍٚ عًقق٢ ؿققٛس  ٬ قق١ ٖققٞ ) ؾققاع٬تٔ ، ؾققاعًٔ ، ؾعًققٔ (

 ايكـٝذ٠ َٚطًعٗا : 

 ٜشققققققققققققب ا٭ح٬ّ َٔ قعٝذ   غققققققققققققققققققاسم ؼي دت١ ايؼشٚد 

) ؾاع٬تٔ  ؾقاعًٔ ؾعقٛئ ( ٖٚقٛ تػقري نقبري ؼي ايتؿعًٝق١ احقذد تػقريا ؼي         

 ٚصٕ ايبٝت َا جعٌ َٛطٝك٢ ايبٝت تؿكذ نثريا َٔ طياي١ٝ ا ٜكاع ؾٝٗا 

ايتؿعًٝق١   َٚٔ ريو ضيهٔ ايكٍٛ إٔ ايؼاعش اعتُقذ ايبحقٛس ايـقاؾ١ٝ رات   

ايٛاحذ٠ قؼهٌ عاّ ، ٚاجملض٠٤ٚ َٓٗا أنثش َقٔ ايتاَق١ ، َٚقاٍ إزي ايتـقشف ؼي     

ا٭ٚصإ قضٜقققاد٠ تؿعققق٬ٝت ، أٚ قتػٝريٖقققا  ، ٚققققذ أد٣ قققق٘ ًَٝققق٘ إزي ايتـقققشف  ؼي    

، نُا أد٣ قق٘ أٜلقا إزي ايتقذٜٚش ؼي     3ا٭ٚصإ إزي اطتعُاٍ أٚصإ يٝظت َظتع١ًُ

ثققش أقٝاتٗققا َققذٚس٠ ، ٚنُققا تـققشف ؼي  ا٭قٝققات نققثريا حبٝققف أْؼققأ قـققا٥ذ أن 

 ا٭ٚصإ تـقققققققشف ؼي ايكٛاؼي نُا طٝأتٞ 

 ايكٛاؾققققققققققققققققققققٞ :

اعت٢ٓ ايعقشب قايكاؾٝق١ عٓقاٜتِٗ ققايعشٚا ، ؾقإرا نقإ ايعقشٚا ٜقذسغ          

حبٛس ايؼعش ؾإ ايكاؾ١ٝ تذسغ ايتؿع١ًٝ ا٭رري٠ َٔ ايبٝت ، ٚققذ عقين قايكاؾٝق١ ،    

 ؿا ٖٛ عًِ ايكاؾ١ٝ ، ٭١ُٖٝ ايعٓا١ٜ قٗا ٚجعٌ هلا عًُا را

                                      
 ( 103ديواٌ أجيحة اليَار  صفحة )   1
  66ـ 64كتاب العزوض ، صيعة ابي الفتح عجناٌ ابً جين ص /  ييظز : 2
 ار ، قصيدتي ) اٌ موعدىا الوصول ( و ) حطور الػياب ( ييظز ديواٌ أجيحة اليَ 3
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ٚايؼققعشا٤ حيتؿًققٕٛ قققايكٛاؼي احتؿققاهلِ قققايبحٛس ٚا٭ٚصإ ، ٚايكاؾٝقق١ ٖققٞ    

اذتشٚف اغي٪يؿق١ َقٔ آرقش ايظقانٔ إزي ايظقانٔ ايقزٟ ًٜٝق٘ َقع اغيتحقشى قبًق٘ ،           

ٚيزيو ؾأقٌ حشٚؾٗا  ٬ ١ ُٖا آرش طانٓري ٚاغيتحشى قبًُٗا ، ٚأنثشٖا طبع١ 

 ٕ قري ايظانٓري أسقع١ حشٚف ، أٚ أقٌ َٔ ريو حشٚف إرا نا

ٚحقققري ايٓـيقققش إزي ػقققإٔ ايكاؾٝققق١ ؼي ػقققعش ايـقققك٬ٟٚ ، ٫ صتقققذ عٓقققذٙ       

ا٫حتؿا٤ قايكاؾ١ٝ ، ٫ٚ ا٫حتؿا٤ قايتكؿ١ٝ ٚايتـشٜع ، ؾكٌ َا ٜكؿٞ قـقا٥ذٙ ، ؼي  

حري إٔ اغيظتٌٗ أٚ اغيطًع غايبا َا ٜهٕٛ َكؿ٢ عٓذ ايؼعشا٤ ، ٖٚٛ َقا ٜهظقب   

إٜكاعققا أطيققٌ ، ٚٚقعققا أحظققٔ عٓققذ ايظققاَعري ، ؾؿققٞ دٜٛاْقق٘ ايثققاْٞ          ايكـققٝذ٠ 

ايكـا٥ذ ايعُٛد١ٜ  ٬ ١ عؼش قـٝذ٠  ٬د َٓٗا َطايعٗقا َكؿقا٠ ٚعؼقش َٓٗقا َقٔ      

غري تكؿ١ٝ ، ٚؼي دٜٛاْ٘ ايثايف أسقع١ عؼش قـٝذ٠ عُٛد١ٜ طت َٓٗا َكؿا٠ ٚققإ  

ا٠ ٚعيظ١ عؼش َٔ ق٬ تكؿ١ٝ ، ٚؼي دٜٛاْ٘ ايشاقع عؼشٕٚ قـٝذ٠ عيع َٓٗا َكؿ

غري تكؿ١ٝ ، ؾعذد ايكـا٥ذ اغيكؿا٠ أقٌ َٔ سقع ايكـا٥ذ ، ٖٚٞ ْظقب١ قًًٝق١ تؼقري    

إزي عذّ ا٫حتؿا٤ سيطايع ايكـا٥ذ ، ْٚـيش٠ إزي قـا٥ذ أٟ دٜٛإ جتقذ اغيٛطقٝك١ٝ   

 ؼي ٖزٙ ايكـا٥ذ أع٢ً َٓٗا ؼي غريٖا 

ـققا٥ذ ٚققذ ؿيٗقش عقذّ ا٫حتؿقا٤ قققاغيطًع أٜلقا ؼي اطقت٬ٗي٘ عقذدا َقٔ ايك         

يٌُ تبذأ حبشف عطـ ، ٚنإٔ ايؼاعش ٜٛاؿٌ حذٜثا ؼي قذ٤ قـقٝذت٘ ، ٖٚقٛ   

( ؼي  1أٜلا َا ٫ ٜتٓاطب َع ايكـٝذ٠ ايعُٛدٜق١ ، ناطقت٬ٗي٘ يكـقٝذ٠ ) تشجٝقع    

 دٜٛاْ٘ ايثاْٞ قكٛي٘ :

 ٚأقعف َع ٖبقققققققققققققققققققققققققٛب ايهٛغ آٖاتٞ ٚ أػجاْٞ   

                                      
 ( 67أىت لي قدر : صفحة )  1
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 قققققققققققققققا٥ٞ ٖٛاٖا ػل نتُاْٞ إزي َٔ ٖض أحؼققققققققققققققق  

 ٚػاغًين ؿػقققققققققققققققققققققققققققريا نٓت ػب ايّٝٛ ْرياْٞ

 :( ؼي دٜٛاْ٘ ا٭رري1ٚنزيو ؼي َطًع قـٝذ٠ ) ْكؽ ع٢ً تاقٛت ايؼٗٝذ

 أؾجقققققققققققققشٙ ٚإحظاطقٞ  ؾُٔ ؿًب ايثش٣ ؿققٛتٞ 

 اطققققققققققققققٞتػين يًػذ ايٓ  ٚأ ًك٘ ظيققققققققققققققققاَات 

َٚٔ َـياٖش تـشف ايؼاعش ؼي ايكاؾ١ٝ عذّ احتؿايق٘ قاطقت٬ٍٗ قـقا٥ذٙ    

قأقٝات َكؿا٠ ، ٚايتكؿ١ٝ ؼي ايبٝت تعين صٜاد٠ حشق ايؼاعش ع٢ً إعطا٤ َٛطٝك١ٝ 

أنقد يًكـققٝذ٠ ٚريقو قايعٓاٜقق١ سيطًعٗقا ، ؾباطققتعشاا دٚاٜٚٓق٘ صتققذ إٔ ايتكؿٝقق١     

د ايكـقا٥ذ ايعُٛدٜق١ ؾٝق٘ قًقؼ طقبع١ عؼقش       تكٌ عٓذٙ نقثريا ، ؾذٜٛاْق٘ ا٭ٍٚ ٚعقذ   

قـٝذ٠ صتذ ايكـا٥ذ اغيكؿا٠ عقذدٖا طقبع ٚؼي دٜٛاْق٘ ايثقاْٞ صتقذ عقذد ايكـقا٥ذ        

 ٬ ١ عؼش قـٝذ٠ ، ٚاغيكؿا٠ َٓٗا  ق٬د قـقا٥ذ ؾكقؽي ، ٚؼي دٜٛاْق٘ ايثايقف صتقذ       

ايكـا٥ذ أسقع١ عؼش قـٝذ٠ ٚاغيكؿا٠ َٓٗا طقت قـقا٥ذ ، ٚؼي دٜٛاْق٘ ايشاققع صتقذ      

ايعُٛدٜقق١ عؼققشٜٔ قـققٝذ٠ ، ٚاغيكؿقق٢ َٓٗققا عيققع قـققا٥ذ ، ؾُجُققٛع     ايكـققا٥ذ 

ايكـققا٥ذ اغيكؿققا٠ أسقققع ٚطققتٕٛ قـققٝذ٠ ، ٚاغيكؿققا٠ َٓٗققا ٚاحققذ ٚعؼققشٕٚ ، ؾثًققف      

 قـا٥ذٙ َكؿا٠ ؾكؽي ، ٖٚٞ ْظب١ ك١ًٝ٦ 

ٖٚقققٛ نقققثري ايتـقققشف ؼي ايكاؾٝققق١ أٜلقققا ، ؾؿقققٞ دٜٛاْققق٘  أْقققت يقققٞ ققققذس   

ٟ رايـ ق٘ قك١ٝ ا٭قٝقات ؼي ايكـقٝذ٠   ٜظتٛقـ ايكاس٨ ايبٝت ا٭ٍٚ ؼي ايذٜٛإ ايز

 حري قاٍ : 

 يو ٚحققققققققققققققققققققذى أْت أغين ٜا حيب

                                      
 ( 79ىشيد املاء : صفحة )   1
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 ٚيػريى َا ْـيقققققققققققققققققققققققققشت عٝين 

ؾُا اختز ايبا٤ ايق رتِ قٗا ايبٝت ا٭ٍٚ سٜٚا ، ٚإصيقا جعقٌ ايٓقٕٛ سٜٚقا ،      

ٝذ ايشٟٚ ، ٚإنظقاب  ٚأقك٢ ايبٝت ا٭ٍٚ ع٢ً حشف ايبا٤ ، ٚنإ قإَهاْ٘ تٛح

 اغيكطع طيا٫ اند ، ٚاذتؿاؿي ع٢ً ْـياّ ايكاؾ١ٝ 

َٚٔ َـياٖش عذّ احتؿا٥٘ قايكاؾ١ٝ  تػٝريٙ ؼي تؿع١ًٝ ايلشب تػٝريا ٜزٖب 

قإٜكققاع ايبحققش ٚطيايقق٘ ، نُققا حققذد ؼي قـققٝذ٠ ) ٜكـيقق١ ا٭سص ( ؾكققذ أد٣ ٖققزا       

د٣ إزي َـققادس٠ ايتػققٝري إزي تػققٝري ايكاؾٝقق١ َققٔ ا  قق٬م إزي ايتكٝٝققذ ، ٖٚققٛ َققا أ     

اغيٛطٝك١ٝ ؼي ايكـٝذ٠ َـادس٠ تا١َ ، ٚايبحش ارتؿٝـ ي٘ إٜكاع  َٛطٝكاٙ عاي١ٝ ، 

ٚؼي ايكاؾ١ٝ اغيطًك١ اْؿظاح  ٚإ شاب يٝع ؼي اغيكٝذ٠ ، ؾُقا قايقو إرا نقإ ا٭َقش     

جا٤ قظبب تػٝري غري َظٛؽ يتؿع١ًٝ ايلشب ،  يكقذ ٚقؿقت نقثريا أَقاّ قـقٝذ٠ )      

هلقا ايؼقاعش حبقش ارتؿٝقـ ٚصْقا ، ٚحتقريت نقثريا أَقاّ          ٜكـي١ ا٭سص ( ايقق ارتقاس  

اغيطًققع ايققزٟ يققٛ جعققٌ ايؼققاعش قاؾٝتقق٘ َطًكقق١ ٭عطقق٢ يًكـققٝذ٠ طيققا٫ نققثريا ،    

ٚ٭نظبٗا ٚقعا أطيٌ ، إ٫ إٔ ايؼاعش ارتقاس تكٝٝقذ ايكاؾٝق١ ، ٚتػقٝري ايتؿعًٝق١ ،      

ٚإرققشاا ايكـققٝذ٠ ٚقققذ ؾكققذت سْٚكققا نققثريا ، ٚقٗققا٤ طيققا ، ٚيتكققـ َعققٞ أَققاّ      

 ٚامسع٘ ٜكٍٛ ؼي َطًعٗا :  1يكـٝذ٠ ) ٜكـي١ ا٭سص(ا

 ؾتعًِ إٔ تٓطل ا٭صَققققققققققإ   أسرٍ ايعُش ؿُت نٌ جبإ 

َقققققققٔ يـيققققققق٢ ايهدٜقققققققا٤ ؼي    ٚتعًِ إٔ ايهشا١َ ٖٚققققققققج

 ايؼشٜإ

 َٔ طٓا اذتل ضيحل ايطػققٝإ   ٚتعققققققًِ إٔ ا ساد٠ عــ 

                                      
 ( 75ديواٌ ىشيد املاء ، صفحة )  1
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شٟٚ ؾٝٗققا ) ايٓققٕٛ ( إ٫ إٔ ٚايكـققٝذ٠ يٝظققت َكٝققذ٠ ايكاؾٝقق١ ، ٚحققشف ايقق  

ايؼاعش قذ جا٤ قٗزٙ ا٭قٝات ايث٬ ١ شتتًؿق١ اذتشنق١ ، ؾايهًُقات ) ا٭صَقإ ،     

ايؼقشٜإ ، ايطػٝقإ ( ا٭ٚزي َشؾٛعق١ ٭ْٗقا ؾاعققٌ ٚايثاْٝق١ زتقشٚس٠ ٭ْٗقا َظققبٛقا        

حبشف جش ٚايثايث١ َٓـٛق١ ٭ْٗا َؿعٍٛ ق٘ ، ٚايؼاعش أساد تكٝٝذ قاؾٝق١ ايكـقٝذ٠   

ًٜتقققضّ حبشنققق١ ٚاحقققذ٠ يًقققشٟٚ ، إ٫ إٔ ايتكٝٝقققذ ٖٓقققا يعقققٌ تؿعًٝققق١  ، ٚيقققزيو  

ايلشب ْاقـ١ ، ٖٚٛ َا ٜٓاقض ايعشٚا ، ؾبحش ارتؿٝـ ايزٟ تهٕٛ عشٚك٘ 

تا١َ ٜهٕٛ كشق٘ إَا تاَقا ) ؾقاع٬تٔ ( أٚ ستقزٚؾا ) ؾقاعًٔ ( ، ٖٚقزٙ ايكـقٝذ٠       

تٔ ( ، ؼي عشٚكققٗا تقققققققا١َ  ) ؾققاع٬تٔ ( ٚكققشقٗا ٜٓبػققٞ إٔ ٜهققٕٛ تاَققا ) ؾققاع٬  

حقققققري جا٤ت تؿع١ًٝ ايلشب ؼي حاٍ ايتكٝٝذ ) ؾقا٫ٕ ( ٖٚقٞ حايق١ غقري َٛجقٛد٠ ،      

ٚؼي حاٍ ا  ٬م طتهٕٛ ) ؾا٫تٔ ( ، ٚايتؿع١ًٝ ٖٓا أؿاقٗا ايتؼعٝف ٖٚقٛ تػقري   

، ٚإرا تشنٓا حذٜف ايتؿع٬ٝت جاْبا ؾإ ايكـٝذ٠ قذ ْكف  1حيذد ؼي ايتؿع١ًٝ

ؾٝتٗقا ، ٚيقٝع ٜعقين ريقو إٔ ايتكٝٝقذ ٜلقش ققٛصٕ        َٔ َٛطٝكاٖا ايهثري قتكٝٝقذ قا 

ارتؿٝققـ ؾٗٓققاى نققثري َققٔ ايكـققا٥ذ اغيكٝققذ٠ ايققق   ٜتققأ ش قٗققا َٝققضإ ايبحققش          

 نكـٝذ٠ أقٞ َاكٞ ايؼٗري٠ ) ايطري ( ايق ٜكٍٛ ؾٝٗا :

 ْظٞ ايطري طققققققققققققققققاع١ أْ٘  ٝققققققققققققققققققٔ حكري ؾـاٍ تٝٗا ٚعشقذ

٢ ايكاؾٝق١ عقذّ ايتضاَق٘ قايتأطقٝع ؼي ايكاؾٝق١ ،      َٚٔ َـياٖش رشٚجق٘ عًق  

ؾؿٞ قـٝذ٠ ٚ ين ايق تكذّ اذتذٜف عٓٗا   حياؾفي ؾٝٗا ع٢ً ٚحذ٠  ايكاؾ١ٝ ، 

                                      
التشعيح علة جتزي دلزى الشحاف ، أي تدخل االوتاد كالعلة ولكيَا ال تلتشو كالشحاف ، ييظز : كتاب   1

 (  131العزوض صفحة ) 
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ققٌ جققا٤ت أقٝققات َٓٗقا َ٪طظقق١ ايكاؾٝقق١ ٚأرقش٣ غققري َ٪طظقق١ ، ٚققذ قققذأ ايؼققاعش     

 ايكـٝذ٠ ٖهزا :

 ٚ ٓقققققققققققٞ ايزٟ ػشف ايؿخاس ق٘ ع٢ً  ٍٛ اغيذ٣

 قققققققققققققققققققآ شٙ ع٢ً جٝذ ايضَإ ق٥٬ذاؿٝػت َققققق

ٚايكاؾ١ٝ ؼي ايبٝقت ا٭ٍٚ ) يًُقذ٣ ( ، ٚايكاؾٝق١ ؼي ايبٝقت ايثقاْٞ ) ٥٫قذا (        

ٚايشٟٚ ايذاٍ ، ٚا٭يقـ إػقباع ، ٚايكاؾٝق١ ايثاْٝق١ َ٪طظق١ ٚا٭ٚزي قق٬ تأطقٝع ،        

ش٠ ٚطققاست ايكـققٝذ٠ دٕٚ ا٫يتققضاّ قققأٟ َققٔ ايكققاؾٝتري ، ٚإصيققا  تهققٕٛ َ٪طظقق١ َقق 

ٚأرش٣ دٕٚ تأطٝع ، ٖٚٛ عٝب ٜتجٓب٘ ايؼعشا٤ ، ؼي ايبٝقت ايٛاحقذ ، ؾُقا قايقو     

ؼي ايكـققٝذ٠ نًققٗا ، حتقق٢ يٝٓققبِٗ حققاٍ ايكاؾٝقق١ أٖققٞ َ٪طظقق١ ؼي ا٭ؿققٌ ٚايؿققشع  

 ؾٝٗا عذّ ايتأطٝبع أّ ايعهع

 ؿياٖش٠ ايتذٜٚش  

ايتذٜٚش ٖٛ اػقققق اى ػطشٟ ايبٝقت ؼي نًُق١ ، أٚ سيعٓق٢ آرقش اػق اى      

ٚا َع ايتؿع١ًٝ ا٭ٚزي ؼي ايؼطش ايثاْٞ ؼي ن١ًُ ، أٚ ٖٛ نُا ٜكٍٛ تؿع١ًٝ ايعش

أحذ احملذ ري : ) ٖٛ ايزٟ حتٟٛ َهْٛات٘ ايذارقققق١ًٝ نًُق١ تـقبا ػقشن١ ققري     

، ٖٚقٞ ؿيقاٖش٠ قًًٝق١ ايقٛسٚد ؼي      1قظُٝ٘ أٟ ػطشٜ٘ غري قاق١ً يًتكظِٝ إْؼقادٜا ( 

تري ، ريقو إٔ ايتقذٜٚش   حبٛس ايؼعش ، ٚإرا جا٤ت ؼي قـٝذ٠ ، جت٧ٝ ؼي قٝقت أٚ قٝق  

حيذ َٔ ايتذؾل اغيٛطٝكٞ يًبحش ، ٚإصيا ًٜجأ ايؼاعش إيٝ٘  حري ٜهٕٛ اي نٝب 

 ايبٓا٥ٞ يًج١ًُ ٜكتلٞ ريو 

                                      
 (  7التدويز يف الشعز ، صفحة )  1
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ٚايتذٜٚش ٫ ٜأتٞ ؼي طيٝع ايبحقٛس ، ٚإصيقا ٖقٛ ؼي ايبحقٛس ارتؿٝؿق١ ، ٚؼي      

زتققض٤ٚات ايبحققٛس ، ٚريققو يهْٛقق٘ حيققذ َققٔ َٛطققٝك١ٝ ايبٝققت ، ؾحققري تؼقق ى        

ؼي نًُقق١ ؾققإ ا ٜكققاع اغيٛطققٝكٞ ايققزٟ ٜـيٗققش َققٔ رقق٬ٍ ايٛقؿقق١ ؼي آرققش  تؿعًٝتققإ

تؿعًٝققق١ ايؼقققطش ا٭ٍٚ ، ٚققققذ٤ تؿعًٝققق١ ايؼقققطش ايثقققاْٞ ٜٗقققبؽي ؼي حايققق١ ايتقققذٜٚش ،   

ؾايتققذٜٚش ٖققٛ رؿققٛت َٛطققٝكٞ ، ٚيهٓقق٘ ٜعُققٌ حققري ٜهققٕٛ  اس٥ققا ؼي إعطققا٤          

    ٚ ٠٤ َٛطققٝك٢ ايبٝققت حشنقق١ ْاجتقق١ َققٔ ا٫طقق اح١ ٚا٫طققت٦ٓاف ، ٚايبحققٛس اجملققض

داؾك١ اذتشن١  طشٜع١ ا ٜكاع حتتٌُ ٖزا ارتؿٛت ، ٫ٚ حتتًُ٘ ايبحٛس ايطًٜٛق١  

، ٚيزيو قٌ ؾٝٗقا ، ٜكقٍٛ أحقذ ايبقاحثري : ) سحبقت اجملقض٤ٚات ٚا٭ٚصإ ايكـقري٠        

قايتذٜٚش ٫ٕ ْطل ايبٝت إْؼادٜا َش٠ ٚاحذ٠ ٫ ضيثٌ  ك٬ ؾبٝت َٔ اجملقض٤ٚ أٚ َقٔ   

ٔ َظقاح١ ػقطش َقٔ ايتقاّ ٖٚقزا َقا جعقٌ        قـاس ا٭ٚصإ ئ ٜضٜذ نُق٘ نقثريا عق   

  1اجملض٤ٚات قش١ٜٓ ايتذٜٚش (

ٚايتذٜٚش ضيثٌ ؿياٖش٠ عٓذ ايؼاعش تظتحل ايٛقٛف نقثريا ، ؾٗقٛ ٜطػق٢    

ؼي ايكـققٝذ٠ عٓققذٙ  ػٝاْققا ، حتقق٢ يٝـققا ايكققٍٛ إٔ ايكـققٝذ٠  عٓققذٙ تققأتٞ َققذٚس٠   

 ٚيٝع ايبٝت .

ثقاْٞ ) أْقت   ٚؿياٖش٠ ايتذٜٚش قذت ٚاكح١ ج١ًٝ عٓقذ ايؼقاعش ؼي دٜٛاْق٘ اي   

يققٞ قققذس ( ، حٝققف قًػققت عٓققذٙ ايكـققا٥ذ ايققق أنثققش ؾٝٗققا َققٔ ايتققذٜٚش إزي طققت   

قـا٥ذ ، ٚإرا ْـيشْا إزي ٖزٙ ايكـا٥ذ صتذٖا ع٢ً ايٓحقٛ اٯتقٞ : ) ٚ قين (  َقٔ     

زتققض٤ٚ ايهاَقققٌ ، ) تشجٝقققع ( َقققٔ زتققض٤ٚ ايقققٛاؾش ، ) ٫ حتضْقققٞ ( َقققٔ زتقققض٤ٚ   

) ايؼاعش ( َٔ زتض٤ٚ ايشٌَ،  ايهاٌَ ، ) ؿح٠ٛ ايكُش ( ، َٔ زتض٤ٚ ايشجض ،

                                      
 (  135ىفضــــــــــــــــــــُ :  صفحة )  1



 و2011 يوليو الضابعالعدد ( 4اجمللد )           دللة األىدلط للعلوو االجتناعية والتطبيكية

  
 

 

 

 

 البنية االيقاعية يف  شعر سعيد الصقالوي                                                                                                                            عبدالعزيز الصيغ                                                                                                              د. 

 
59 

، ٖٚٞ نًقٗا َقٔ   سى ، ؾٗٞ نًٗا َٔ زتض٤ٚات ايبحٛس) أْري ( َٔ زتض٤ٚ اغيتذا

اقـقق١ َٓعؼقق١ طققشٜع١ ايٛقققع    حبققٛس ٚاحذٜقق١ ايتؿعًٝقق١ ، ٖٚققٞ نًققٗا َققٔ حبققٛس س      

 ، ٚقذ أرز ايتذٜٚش َٓٗا ػ٦ٝا نبريا َٔ إٜكاعٗا اغيطشب ٚايتأ ري

٤ سيطايعٗقا َقذٚس٠ ، ٚطقاس ؾٝٗقا     ٚاي٬ؾت إٕ ايؼاعش ؾٝٗقا طيٝعقا ققذ جقا    

طيٝعققا عًقق٢ َققٓٗج ايتققذٜٚش ٚإ جققا٤ت أقٝققات َتعققذد٠ ؼي نققٌ قـققٝذ٠ رايٝقق١ َققٔ  

ايتققذٜٚش ، ٚحققري ْكاقققٌ قققري أقٝققات ايكـققٝذ٠ اغيققذٚس٠ ٚايؼققطش١ٜ صتققذ ا ٜكققاع ؼي      

 ايؼطش١ٜ أطيٌ ، ٜكٍٛ ؼي قـٝذ٠ ايؼاعش :

 ٫ تظاؾش أٜٗا ايـققققققققققققققققققققققققققذاح ؼي سٚا ا٭َاْٞ

 ٫ تؿاسم عؼو ايؿلقققققققققققققققققققققققققققققققٞ اٚ عٓ٘ تٗاجش 

 ٫ ختًٞ ايشٜقققققققققققققققققققققققققا تطؿٞ ؼي حٓاٜاى اغيؼاعش 

 ٚاقتظقققققاَات ْٛاؿيقققققش  أْت يٮٜاّ ؾجقققققققققققققققش 

 ٚاقتٗققققققا٫ت رقققققٛا ش  أْت يًعؼقققققققققققققام أؾل 

 ٚاحقققققتؿا٫ت أصاٖقققققققش  يٮْػاّ عقققققققققققققٛد أْت 

ٚيٝع اغيظأي١ َؿاك١ً قري ا٭قٝقات ايؼقطش١ٜ ٚاغيقذٚس٠ ، ؾقزيو أَقش يقٝع       

قزٟ أ١ُٖٝ إٔ ٜطشح ٖهزا ، ٚيهقٔ ؿيقاٖش٠ ايتقذٜٚش ؿيقاٖش٠ تظقتذعٝٗا دٚاعقٞ       

غايبا ، ؾ٬ تهٕٛ أطاطا ؼي ايكـٝذ٠ ، ٚإصيا عشكا ، ٖٚٛ َقا صتقذٙ ؼي ايؼقعش    

عشقٞ ، ٚإ نثشت عٓذ ػاعش َا ؾهثش٠ ٫ جتعًٗا أطاطقا ؼي ايكـقٝذ٠ نُقا    اي

صتذ ٖٓا ، ٚٚجٛدٖا قهثقش٠ ٜق٪ ش ٫ ػقو ؼي إٜكقاع ايكـقٝذ٠ ، ٜٚثكًقٗا ، ؾتؿكقذ        

 َٔ أْػاَٗا َا ٖٞ إيٝ٘ أحٛا  
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 ٚارت٬ؿ١ :

إٔ ايبٓا٤ اغيٛطٝكٞ أحذ ا٭ق١ٝٓ ايقق تهقٕٛ ايكـقٝذ٠ ، ٖٚقٞ تعُقٌ عًق٢       

ٟ أٚ إكقققعاؾ٘ ، ٫ٚ ػقققو إٔ يًػققق١ َٛطقققٝك٢ حيقققشق عًٝٗقققا تكٜٛققق١ ايقققٓف ايؼقققعش

ايؼققعشا٤ ايققزٜٔ حيشؿققٕٛ عًقق٢ تكققذِٜ ْـققٛق رات قُٝقق١ أدقٝقق١ عايٝقق١ ، ٚحققشق  

 ايؼعشا٤ ؼي ريو عاد٠ َا ٜهٕٛ ؼي ايذسج١ ا٭ع٢ً 

َٚققٔ ايـققعب ؾققض ا٫ػققتباى قققري َٛطققٝك٢ ايًػقق١ َٚٛطققٝك٢ ايعققشٚا         

رقش ، ؾٝهتظقب ايعقشٚا    ايؼقعشٟ ؼي ايؼقعش ، ريقو إٔ نق٬ اذتقايري ٜػقزٟ اٯ      

صعيققا إٜكاعٝققا سيٛطققٝك٢ ايًػقق١ ، نُققا إٔ َٛطققٝك٢ ايعققشٚا تهظققب َٛطققٝك٢  

 ايًػ١ قعذا أٚطع 

ٚايٓف ايؼعشٟ تتلقاؾش ؾٝق٘ ايًػق١ سيٛطقٝك٢ ا٭يؿقاؿي ؾٝٗقا َقع ايعقشٚا         

سيٛطٝك٢ ايتؿع٬ٝت يتؼهٌ جٛق١ َٛطٝك١ٝ سا٥عق١ ، ٫ٚ ػقو إٔ ايكـقٝذ٠ عُقٌ     

ا٫ ٓقإ يٝ٪يؿققا ْـقا ػققعشٜا    ٜتهاَقٌ ؾٝٗققا  َٛطقٝكٞ يػقٟٛ حيُققٌ َعٓق٢ طيايٝققا ،   

قعٓاٜتِٗ ايؿا٥كق١ سيٛطقٝك٢    ، ٚقذ عشف طي١ً َٔ ايؼعشا٤ ؼي عـٛس ايعشق١ٝقذٜعا

 ، ٚانتظب عذد َِٓٗ قُٝت٘ ا٭دق١ٝ َٔ ٖزٙ ايعٓا١ٜ ايًػ١

ٚقققذ عٓٝققت ٖٓققا ؼي ٖققزا ايبحققف قذساطقق١ ادتٛاْققب اغيٛطققٝك١ٝ ؼي ػققعش          

ايققٓف ، ٚقققذ دؾعققين إزي ريققو غًبقق١     ايـققك٬ٟٚ ، إزي جاْققب ايٛقققٛف عٓققذ قٓققا٤   

ايؼعش ايعُٛدٟ عٓذٙ ع٢ً ػعش ايتؿع١ًٝ يـيين إٔ ايكـٝذ٠ ايعُٛد١ٜ أنثش حشؿا 

 ، ٚيهٕٛ ايكـٝذ٠ ايعُٛد١ٜ حتقتهِ إزي ادتاْب ا ٜكاعٞ َٔ ػعش ايتؿع١ًٝع٢ً 

 ، ٫ حتشق قـٝذ٠ ايتؿع١ًٝ عًٝ٘ ْـياّ إٜكاعٞ حاد
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ارتاؿقق١ قايبٓققا٤ ايٓـققٞ يكققذ رًققف ايبحققف إزي طيًقق١ َققٔ ا٫طققتٓتاجات  

ٚاغيٛطققٝكٞ أٚ ا ٜكققاع يققذ٣ ايؼققاعش طققعٝذ ايـققك٬ٟٚ ، ٖٚققٞ اطققتٓتاجات حققاٍٚ   

ايباحف إٔ ٜظتخًـٗا َٔ ْـٛؿ٘ اغيتعذد٠ قػ١ٝ ايٛقٛف ع٢ً ؿٛس٠ ٚاكح١ هلزا 

ايبٓا٤ ، ٖٚٞ ستاٚي١ ، ققذ ٫ أنقٕٛ ؾٝٗقا َـقٝبا ، ٚإصيقا ٖقٛ اجتٗقاد سأٜقت ؾٝق٘          

غياكقق١ٝ ، ٚ  أنققٔ أطققع٢ ؼي ريققو ا٫ إزي  ايـققٛس٠ نُققا جتًققت ؼي ايـققؿحات ا 

ايٛؿٍٛ إزي حكٝك١ اغيظأي١ نُا تبذٚ يٞ ، ٚيعًٞ ققذ جاْبقت ايـقٛاب ؼي نقثري     

 ػيا قًت ، ٚيعًٞ ٚقعت عًٝ٘ 

ٚأٜققا َققا نققإ ا٭َققش ، ؾققإْين قققذ قلققٝت ٚقتققا ػيتعققا َققع ػققعش ايؼققاعش   

٣ طعٝذ ايـك٬ٟٚ ، نٓت ؾٝ٘ اطتُتع قأػعاسٙ ايق نإ قذ أْؼقأٖا عًق٢ َقذ   

طٓري  ١ًٜٛ ، قذّ ؾٝٗا عـاس٠ جٗقذٙ ا ققذاعٞ ايقزٟ ٫ تق٪ ش عًٝق٘ ْكقذات تكقاٍ        

 .ٖٓا أٚ ٖٓاى 
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 : ايبحف ؼي ايٓكاؾي اٯت١ٝ ٚضيهٔ حـش ا٫طتٓتاجات ايق تٛؿٌ إيٝٗا

، طتعُاٍ ايبحٛس ارتؿٝؿق١ ٚاجملقض٠٤ٚ  إٔ ايؼاعش َاٍ ؼي ػعشٙ إزي ا أٚهلا:

إٔ ْظقب١ ايبحقٛس اجملقض٠٤ٚ ؼي دٚاٜٚٓق٘     ٖٚٛ أنثش اطتعُا٫ يًبحقٛس اجملقض٠٤ٚ حتق٢    

، ٖٚقٛ َقا ٜعقين إٔ ايؼقاعش ضيٝقٌ إزي ادتُقٌ       سقع١ تتـاعذ َٔ ا٭ٍٚ إزي ا٭رريا٭

أنثقش   ايكـري٠ ٚا٭ٚصإ ارتؿٝؿ١ ، ٚإٔ ايكـٝذ٠ عٓذٙ تتظِ قادتٛاْب ايؼقعٛس١ٜ 

، ريققو إٔ ا٭ٚصإ ايطًٜٛقق١ عققاد٠ َققا تتٓاطققب َققع    ػيققا تتظققِ قادتٛاْققب ايؿهشٜقق١  

، ؾٝٗقققا جاْقققب ايؿهقققش عًققق٢ جاْقققب ايؼقققعٛس ت  ايزٖٓٝققق١ ايقققق ٜطػققق٢ اغيٛكقققٛعا

ٚاغي٬حققفي إٔ ايؼققاعش   ٜظققتعٌُ ايبحققش ايطٜٛققٌ َققث٬ عًقق٢ ا  قق٬م ؼي نققٌ          

 جتشقت٘ ٖٚٞ ٬َحـي١ ت٪نذ ٖزا ا٫طتٓتاا 

 اْٝققا : إٔ ايؼققاعش نققإ َٝققا٫ ازي ارتققشٚا عًقق٢  ايٓـيققاّ ايعشٚكققٞ ؼي      

ٍٚ ، ٖٚٛ َا ضيهٔ َع٘ إٔ ٜؿظش قشغبق١  نثري َٔ ا٭حٝإ ٫طُٝا قعذ دٜٛاْ٘ ا٭

  ٚ ٖقققٞ سغبققق١ َؼقققشٚع١ ، ٚإٕ ناْقققت    ايؼقققاعش ؼي ارتقققشٚا َقققٔ دا٥قققش٠ ا٭ٚصإ ، 

، ريو إٔ ْـياّ ايعشٚا ؼي ايكـقٝذ٠ ايعُٛدٜق١ ٫ ٜظقُا قتجقاٚصات نُقا      َهًؿ١

ٜظُا قٗا ْـياّ ايتؿع١ًٝ ؼي ايؼعش ايتؿعًٝٞ ، ٚققذ شيثقٌ ريقو ارتقشٚا ؼي تـقشؾ٘      

ايضٜققاد٠ ، ٚايبحققٛس ايؼققعش١ٜ َتكٝققذ٠ قعققذد َققٔ ايتؿعقق٬ٝت ،  ؼي تؿعقق٬ٝت ايبحققٛس ق

 ٚايضٜاد٠ ؾٝٗا تهظش اٜكاع ايبحش  

 ايثا : إٕ ايؼقاعش نقإ َٝقا٫ أٜلقا يًخقشٚا عًق٢ ْـيقاّ ايكاؾٝق١ رشٚجقا          

 ضيثٌ ؿياٖش٠ ٚاكح١ عٓذٙ ، ٚيعٌ ريو اَتذاد غيًٝ٘ إزي ارتشٚا ع٢ً ْـياّ ا٭ٚصإ 

ٛطٝك٢ ايًػ١ ، ٚيعقٌ ريقو َتٓقاغِ َقع     ساقعا : إٔ ايؼاعش قذا غري حؿٞ سي

 عذّ حؿاٚت٘ سيٛطٝك٢ ايعشٚا نْٛ٘ َٝا٫ إزي ارتشٚا عًٝٗا 
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راَظققا : إٕ ايؼققاعش نققإ َٝققا٫ إزي ايتققذٜٚش ؼي قـققا٥ذ حباهلققا ٖٚققٞ       

ؿياٖش٠ تظتٛقـ ايباحف نثريا ، ؾايتذٜٚش إصيقا ٖقٛ حايق١ تقأتٞ عٓقذ ايؼقعشا٤ ؼي       

 قايؼطش ايثاْٞ  ايكـٝذ٠ حري شيتذ ن١ًُ ؾتـٌ ايؼطش ا٭ٍٚ

طادطققا : إٕ ايكـققا٥ذ تتؿققاٚت  قق٫ٛ ٚقـققشا تؿاٚتققا نققبريا ، حتقق٢ إٔ       

قـا٥ذ تكـش ؾتبًؼ دٕٚ ايظبع١ أقٝات ، أٚ تطٍٛ ؾتضٜقذ يتبًقؼ إكقعاؾا نقثري٠ ،     

 ٖٚٞ حاي١ تثري تظا٫٩ ؟

طققاقعا : إٔ ايؼققاعش يتـققشؾ٘ ٚؼي ا٭ٚصإ ًَٚٝقق٘ إزي ارتققشٚا عًقق٢ ْـيققاّ     

٢ً قٓا٤ ايكـٝذ٠ أحٝاْا ؼي ٚصٕ يٝع َعشٚؾا ، ٖٚقٛ  ايعشٚا ؾٝٗا ، نإ ٜكذّ ع

 أقـ٢ رشٚا ي٘ ، ٚقذ حذد ؼي دٜٛاْٝ٘ ا٭ررئٜ 

 د. عبذايعضٜض ايـٝؼ                                                                

 جاَع١ ايظًطإ قاقٛغ / ن١ًٝ اٯداب 

 قظِ ايًػ١ ايعشق١ٝ                                                                   
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