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تشرين الثاني3131 /م

بسم اهلل الرمحن الرحيم
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وهو العزيز احلكيم 
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أقرار جلنة املناقشة
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(العالقات العراقية الكويتية  ) 8661 – 8691دراسة تاريخية
سياسية
والمقدمةةة مةةن قلةةل الطالة (غسةةان لنيةةان جمةةود الشةةويم ) وناقشةةنا الطالة ف ة
محتوياتهةةا وفةة مةةا لهةةا عالقةةة لهةةا ونةةر أنهةةا جةةديرب لةةالقلول لنيةةل درجةةة
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الماجستير ف التاريخ الحديث والمعاصر لتقدير (
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توصية األستاذ المشرف
أشهد أى إعداد هرٍ السسالح الوىسىهح تـ ( كراب األغاًً ألتً الفسج األصفهاًً

هصدزا ً لدزاسح ذازٌخ العسب قثل اإلسالم ) الوقدهح هي قثل الطالة ( إياد صاحل عاصي
التميمي) جسخ ذحد إشسافً فً قسن الرازٌخ كلٍح اَداب – جاهعح الثصسج وهً جزء
هي هرطلثاخ ًٍل دزجح هاجسرٍس آداب فً ذازٌخ العسب قثل اإلسالم.

الرىقٍـــع :
اسن الوشسف  :األسراذ الدكرىز
شاكــــس هجٍــد كاظن
الرازٌخ 2102 / 4 / 5 :

ذىصٍح زئاسح القسن
إشازج إلى الرىصٍح الوقدهح هي قثل األسراذ الوشسف  ،أحٍل هرٍ السسالح إلى لجٌح
الوٌاقشح لدزاسرها وتٍاى السأي فٍها .

الرىقٍـــع :
األسراذ الدكرىز
شاكــس هجٍـــد كاظن
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اقرار جلنة املناقشة
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ن ال ننةلة التنند نندهت ة

العةلبة ( دعاء يحيحاعيعاءاليوساي اي ) الهو نوهة ب ن (وستصايحليوسنيافي افي الليوس اء ي
وسظلحفي) و د نة نة ة بهحتويةت ة وفيهة له ءال نة ب نةو ونن
ميد مدا

ان نة مندي ا بنةل بوق بت ندي (

) لنيق د مة هةم تي فد اللغة الى بية وآداب ة .
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التوقيع :
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التوقيع :

التوقيع :

االسم  :م .د .ياسني عراب ناصس

االسم  :أ.م.د .فاحل كامل اسكهدز املهصوزي
عضواً ومشسفاً

عضواً

صدقهءياجلسيكلحةيوآلدو ي فيجءالةيوسبصلة ي

التوقيع:
األستاذ الدكتوز عبد اهلل سامل عبد اهلل املالكي

عميد كلية اآلداب
التازيخ /
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اإلهــــــــداء
إلًه .............
فهى وحده ............
يستحق هذا ............

أبـي
دعاء

شكر وتقدير

جيدز بْ اَال ً اى أتقدم بالشكس اجلزِل اىل أستاذٓ اجللّل الدكتُز فاحل كامل
اسكهدز علٖ زعاِتٌ األبُِٕ اَال ً َجًُدٍ َآزا ٌٙالبها٘ٔ  ...اشكسٍ جزِل الشكس ملبالغتٌ يف
إدا٘ ما علٌّ مو َاجب َ ...ألمانتٌ العلمّٕ َبصسٍ الهافر َصربٍ اجلمّل علٖ ما ِسٗ مو
تقصري َمهحٌ إِآ ثقتٌ الكاملٕ .
َألساترتْ كافٕ سُا٘ مو قدم لْ فكسٍ اَ حثين علٖ مُاصلٕ مشريتْ الدزاسّٕ زغم
الصعاب َ ...بعد ذلك اقدم شكسٓ َامتهانْ اىل مو عانٖ معاناتْ يف البحث َالدزاسٕ بل
َال أبالغ اى قلت انٌ فاقين يف املعانأ أخْ ( اسعد املالكْ ) َأقدم امتهانْ لزَجْ العزِز
اذ مل ِقصس يف مشاعدتْ ُِما ً َ ...جلمّع أفساد أيل بّيت َاخص يف ذلك ( أم علْ ) َ
( مهٖ ) َ ( نُز ) ...

المحتويــات
املوضــوع
االية
اقرار المشرف
االهداء
الشكر والتقدير
قائمة المحتويات
المقدمة

انفصــــم االول
انتصىير انفني  /انمفهىو – واالدواث
انفصم انثاني
مصادر انتصىير في شعر انشاب انظريف
انفصم انثانث
انتصىير انبياني في شعر انشاب انظريف
 – 1انصىرة انتشبيهيت
 – 2انتصىير االستعاري
انفصم انرابغ
انتصىير انبذيعي في شعر انشاب انظريف

الصفحــة

المحتويــات
املوضــوع

الصفحــة

انفصم انخامس
جمانياث االيقاع وانبناء انفني
 – 1االيقاع انخارجي ( انىزن )
 – 2االيقاع انذاخهي
 – 3انقافيــــــــت
انخاتمــــــــــت
انمصادر
مهخص بانهغت االنكهيسيت
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المقدمـــــة

يغ اٌ انؼُاٚح تشؼش انؼظٕس انًرأخشج تذأخ ذضداد تؼذ أٌ كاَد اسع ْزِ ِ
انؼظٕس ال ٚمذو ػهٗ دشثٓا اال انمالئم اال اٌ ْزِ ِ انؼُاٚح يا صاند تذاجح إنٗ اٌ ذرسغ
الٌ انكثٛش يٍ انشؼشاء انزٚ ٍٚسرذمٌٕ انثذث يا صانٕا ُٚرظشٌٔ اٌ ذًرذ إنٓٛى انذساسح
ٔانثذث ٔانرذهٛم ٔ ،لذ شجؼُ ٙأسرار٘ انًششف تؼذ اٌ ظٓشخ ؽثؼح جذٚذج يذممح
ذذمٛما ً ػهًٛا ً نذٕٚاٌ انشاب انظشٚف اٌ اترذئ تًششٔع ذذهٛم ْزا انذٕٚاٌ ٔدساسرّ
دساسح ً فُٛح الٌ انطثؼح انُجفٛح انمذًٚح ترذمٛك شاكش ْاد٘ شاكش كاٌ ٚشٕتٓا انكثٛش يٍ
انُمض – ٔنؼم ْزا كاٌ سثثا ً نؼضٔف انثادث ٍٛػٍ دساسح شاػش ٍ يٓى يٍ شؼشاء
انؼظٕس انًرأخشج ٔذذظٛم فُّ انشؼش٘ – ٔألٌ اتشص يا ذرسى تّ شاػشٚح انشاب انظشٚف
ْٕ خثشذّ انًًٛضج ػهٗ ذشكٛم انظٕس فمذ الرشح ػه ّ ٙاٌ ٚكٌٕ ػُٕاٌ انثذث ْٕ
( انرظٕٚش انفُ ٙف ٙشؼش انشاب انظشٚف ) .
أٌ يٍ انًؤسف دما ً اٌ ذؼى انؼظٕس انًرأخشج شاػشا ً يرأنما ً كانشاب انظشٚف
ٔتؼغ انثادث ٍٛيا صانٕا ٚؼرمذٌٔ تأٌ طفح انرأخش انر ٙالصيد أدب ْزِ انؼظٕس إًَا
كاٌ تسثة انرأخش انفُ ٙيرُاس ٍٛاٌ ْزِ ِ انؼظٕس ػًد تجاَة انشاب انظشٚف يجًٕػح
كثٛشج يٍ انشؼشاء انز ٍٚال ٚمهٌٕ أًْٛح ٔشاػشٚح ػٍ شؼشاء انؼظٕس انسانفح كًا ػًد
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يٍ األدتاء ٔانكراب يا ُٚـغط  ٙانمسى األكثش يٍ يسادح انًكرثح انؼشتٛح ٔ .نزا فُذٍ ًَٛم
يٛال ً شذٚذا ً انٗ انفشٚك انز٘ ٚشجـّخ أٌ ٚكٌٕ انًشاد تظفح ( انرأخش ) ْٕ ذذذٚذ اإلؽاس
انضيُ ٙألدب ْزِ انؼظٕس ْٕٔ انًذج انٕالؼح ت ٍٛسمٕؽ تغذاد ػهٗ أٚذ٘ انرراس – أ٘
َٓاٚح انضيٍ انؼثاسٔ – ٙػظش انُٓؼح انذذٚثح .
ٔنٛس أ َد َّل ػهٗ أًْٛح شاػشٚح انشاب انظشٚف يٍ ٔطف اتٍ فؼم هللا انؼًش٘ انز٘ َمهّ
اتٍ شاكش انكرث ٙف ( ٙفٕاخ انٕفٛاخ ) نشؼشِ تأَّ ٚكاد ُٚششب نشلــّـرّ ٔ ْٕٔ ،طف
ٚجؼم يٍ ذخظٛض سسانح نذساسح ؽشٚمرّ أيشا ً ٚظم انٗ دذ ّ انٕاجة ٔانؼشٔسج ألَٓا
دما ً ؽشٚمح ذسرذك ّ أٌ ُٚـذاؽ تجٕاَثٓا ٔذٕػـّخ أسانٛثٓا ٔذسرمظٗ أدٔاذٓا .
ٔؽشٚمح انشاب انظشٚف ْزِ انمائًح ػهٗ انرظٕٚش ٔانًؤسسح ػهٗ انشلح ٔانسٕٓنح
ٔانًثُٛح ػهٗ اَسٛاب انُغى ٔذذفمّ إًَا ْ ٙيذسسح أؽهك ػهٓٛا اتٍ دجح انذًٕ٘ فٙ
خضاَرّ اسى ( االَسجاو ) ْٕٔ أسى ػهٗ يس ًّٗ كًا كاٌ ٚطهك ػهٓٛا أٚؼا ً ذسًٛح
( انطشٚك انغشاي ْٕٔ ) ٙؽشٚك خاص سهكّ يغ انشاب انظشٚف ػـُظْ ثح ٌ يٍ انشؼشاء
ذجًؼٓى خظائض يشرشكح أًْٓى انثٓاء صْٛش ٔاتٍ يطشٔح ٔانذاجش٘ ٔانرهؼفش٘
ًٔٚكٍ أٌ َؼى ّ انٗ ي ذسسح انشلح ٔانسٕٓنح ْزِ اتٍ انًؼهى انٕاسط ٙيغ أَّ سثمٓى تمشٌ
يٍ انضياٌ ْٔزِ انًذسسح انرُٚ ٙرً ٙإنٓٛا انشاب انظشٚف نٛسد يُمطؼح انجزٔس فهٓا
يظادسْا – كًا سُث ٍّٛف ٙطفذاخ ْزِ انشسانح – كًا أٌ ّ نٓا خظائظٓا انخاطّح
ٔؽاتؼٓا انز٘ ًّٛٚضْا ػٍ انطشائك انشؼشٚح األخشٖ فٓ ٙاتُح ُ ػظشْا ٔذذًم ياليذّ
يغ اَشذادْا ف ٙتؼغ طٕسْا ٔأسانٛثٓا انٗ انؼظٕس انر ٙسثمرٓا .
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ٔنمذ اذثؼُا ف ٙاسرمظاء انرظٕٚش ف ٙشؼش انشاب انظشٚف يُٓجا ً فُٛا ً ٚسرُذ انٗ انرذهٛم
كًا ًّٓٚذ نهرذهٛم انفُ ٙتررثغ انظاْشج انفُٛح َظشٚا ً ٔانثذث ػٍ أطٕنٓا ٔيُاْجٓا فٙ
انثالغح ٔانُمذ .
ٔنمذ الرؼٗ ْزا انًُٓج اٌ ذرٕصع انشسانح ف ٙيمذيح ٔفظٕل خًسح  .جؼهُا
انفظم األٔل يُٓا يخظّظا ً السرمظاء يفٕٓو انرظٕٚش ٔأدٔاذّ ف ٙانفكش انُمذ٘
ٔانثالغ ٙلذًٚا ً ٔدذٚثا ً إترذاء ً يٍ انجادع ٔاَرٓاء ً تاَشغاالخ انًؼاطشٔ ٍٚذظّٕساذٓى
ػٍ ْزا انًفٕٓو ٔ ..لذ ٔلغ اخرٛاسَا ػهٗ ذؼشٚف ػثذ انمادس انمؾ نهظٕسج نُثُ ٙػهّٛ
فظٕل انشسانح تسثة اشرًال ْزا انرؼشٚف ػهٗ اتشص ٔسائم انرظٕٚش ٔأدٔاذّ انر ٙكاَد
ظاْشج ف ٙشؼش انشاب انظشٚف ٔتخاطح األَٕاع انثالغٛح نهظٕسج .
ٔخظّظُا انفظم انثاَ ٙالسرمظاء انًظادس انرَٓ ٙم يُٓا انشاب انظشٚف ٔأسًُٛا ْزا
انفظم ( يظادس انرظٕٚش ) ٔلـّذيُاِ ػهٗ انفظٕل انرذهٛهٛـّح انر ٙذه ّٛألَّ فظم ذأسٛسٙ
ذُثُ ٙانفظٕل انالدمح ػه. ّٛ
أيا انفظم انثانث فخظظُاِ نهرظٕٚش انثٛأَ ٙػى ّ أساسا ً َظشٚا ً ٔذذهٛال ً فُٛا ً
نهرظٕٚش ٍٚاالسرؼاس٘ ٔانرشثٔ . ٙٓٛانشاب انظشٚف نى ٚكٍ شاػشا ً سيضٚا ً  ،فًغ ذأثشِ
تانًرظٕفح إال أٌ ذأثشِ ْزا – كًا سُث ٍٛف ٙانشسانح – كاٌ ذأثشا ً سطذٛا ً كًا اٌ
انٕػٕح كاٌ انسًح انغانثح ػهٗ شؼشِ ٔ ،نزا نى ٚكٍ يٛاال ً انٗ االسرؼًال انكُائ ٙإر ُٚذس
أٌ َجذ نّ اذكاء ً ػهٗ ْزا االسرؼًال ف ٙذظٕٚشِ ٔلذ كاٌ ْزا سثثا ً اللرظاسَا ػهٗ
االسرؼاسج ٔانرشث ّٛفْ ٙزا انفظم .
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ٔذكفــّـم انفظم انشاتغ تانرظٕٚش انثذٚؼ ٙانز٘ ًٚثم أْى ّ يشاغم ػظش انشاب
انظشٚف ٔلذ اخرشَا يٍ فٌُٕ انثذٚغ أكثشْا ٔسٔدا ً ف ٙشؼشِ ْٔ ( ٙانرذتٛج ) ٔ(انرٕسٚح)
ٔ ( انطثاق ) ٔ ( انًماتهح ) .
أيا انفظم األخٛش انخايس فمذ ذخظّض تذساسح جًانٛاخ اإلٚماع ف ٙطٕس انشاب
انظشٚف تًظٓش ّٚاألساس ٍٛٛانخاسجٔ ٙانذاخه. ٙ
إٌ ّ انًظذس األٔل انز٘ اذكأخ ػهْ ّٛزِ انذساسح ْٕ دٕٚاٌ انشاػش ْٕٔ أيش ؽثٛؼّ ٙفٙ
كم دساسح ذسرُذ إنٗ يُٓج فُ ٙذذهٛه. ٙ
كًا كاَد يظادس انُمذ ٔانثالغح لذًٚا ً ٔدذٚثا ً سافذا ً يًٓا ً ذؤسّس نفٓى انرظٕٚش ٔذسُذ
ذذهٛم انظٕس انفُٛح .
إَُ ٙأسجٕ أٌ أكٌٕ لذ أسًٓد ف ٙإػاءج جاَة يٍ جٕاَة أدب ْزِ انؼظٕس
انر ٙػاَد انذٛف ٔاإلًْال ٔسٕء انفٓى  .كًا أذًُٗ أٌ ذكٌٕ انظٕسج انر ٙلذيرٓا نهشاػش
ٔنطشٚمرّ ٔأدٔاذّ ف ٙانرظٕٚش انفُ ٙالئمح تّ ٔيفٛذج ف ٙانرؼشٚف تانجٓذ انز٘ تزنّ ْٕٔ
ٚشسى ف ٙيجال انفٍ انشؼش٘ نٕداخ ٍ فشٚذج َادسج .
ٔنسد أ ّدػ ٙتأَُ ٙلذ اسرٕفٛد انجٕاَة انفُٛح جًٛؼٓا أٔ أدطد إداؽح كايهح تًا
ف ٙشؼش انشاب انظشٚف يٍ إتذاع فاالسرٛفاء ٔاإلداؽح ف ٙانذساساخ انفُٛح أيش ٌ ٚرؼزس
انٕطٕل إنٔ ّٛال تذ ّ أٌ ذــ َظم ّ يًٓا تزل فٓٛا يٍ جٓذ تذاجح إنٗ إػافح أٔ ذؼذٚم .
ٔسثذاٌ يٍ تُٗ اإلَساٌ ػهٗ انُمظاٌ ٔنى ُٚـؼؾ ِ أدذا ً يٍ خهمّ انكًال .
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التصوير الفين – املفهوم واألدوات
ًخٗض حُظٞسس حُشؼش٣ش – ٓٝخ صحُض حُ ٠حٓ – ٕ٥ؼخس ؿذٍ ٝحخظالف ك ٢طلذ٣ذ
ٓلٜٜٓٞخ ٝػ٘خطشٛخ ر ٖ٤حالطـخٛخص حُزالؿ٤ش ٝحُ٘وذ٣ش ٓٝ .غ رُي  ٌٖٔ٣حٕ ٗظز٤ـّٖ ٝعؾ ٛزح
حُـذٍ ٝحالخظالف حطلخهخ ً ػِ ٠حٕ حُظٞسس حُشؼش٣ش طشً٤ذ ُـ٣ ١ٞغؼ ٠حُشخػش ٖٓ خالُٚ
حُ ٠طظ٣ٞش ٓؼ٘ٓ ٠ـشّد أٓ ٝـُظخٝ َ٤طوذ ٚٔ٣طوذٔ٣خ ً كغّ٤خ ً ًٝؤٕ ّ ٛذف حُظٞسس  ٞٛارشحص
حُٔؼ٘ٓ ٠خػال ً ُِٔظِو ٢ػٖ ؽش٣ن طٞظ٤ق حُٞعخثَ حُل٘٤ش حُظ ٢طوق كٓ ٢وذٓظٜخ حُٞعخثَ
حُزالؿ٤ش ًخُظشزٝ ٚ٤حالعظؼخسس ٓٝخ اُٜ٤خ .
ٝطؼذ ّ ٗظش٣ش حُـخكع ( ص ٕ٘٘ ٛـ) ك ٢حُظظ٣ٞش ٖٓ أهذّ ٓخ ٝطِ٘خ ٖٓ حُ٘ظٞص
حُظشحػ٤ش ٝهذ ًخد ٣وظشد كٜ٤خ ٖٓ حُل ْٜحُلذ٣غ ُِلع ( حُظٞسس ) ك ٖ٤هشس إٔ ّ (( حُٔؼخٗ٢
ٓطشٝكش ك ٢حُطش٣ن ٣ؼشكـُٜخ حُؼـٔٝ ٢حُؼشرٝ ٢حُوشٝ ١ٝحُزذٝ ، ١ٝاٗٔخ حُشؤٕ ك ٢اهخٓش
حُٞصٕ ٝ ،طلّ٤ض حُِلع ٝ ،عُٜٞش حُٔخشؽ ًٝ ،ؼشس حُٔخء ٝ ،ك ٢طلش حُطزغ ٝ ،ؿٞدس حُغزي
 ،كبٗٔخ حُشؼش ط٘خػش ٝ ،ػشد ٖٓ حُ٘غؾ ٝ ،ؿ٘ظ ٖٓ حُظظ٣ٞش ))

() 1

ٓٝغ إٔ ّ كذ٣غ

(  ) 1انذٕٛاٌ – اتٕ عثًاٌ انجادع – تذقٛق ٔششح عثذ انغالو يذًذ ْاسٌٔ  ،يطثعح انثات ٙانذهث – ٙط1
– ج ، 3ص . 132
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حُـخكع ٘ٛخ ٣ظغّْ رخُؼٔ٤ٓٞش ٣ ُْٝوق ػ٘ذ حُظلخط ، َ٤اال ّ أٗ٘ٔ٣ ٚق ُِظٞسس هٔ٤ش ًزشٟ
٣ٝئعظ ُز٘ش حُظٔ٤ٜذ ك ٢حُظلذ٣ذ حإلططالكُٔ ٢خ٤ٛـّش حُظٞسس كوذ كخ ٍٝحُؼذ٣ذ ٖٓ
حُزالؿ ٖ٤٤رؼذ ٙإٔ ٣ز٘ٞح ػِٗ ٠ظش٣ظٝ ٚإٔ ٣ظزّٞح حٛظٔخٓ ْٜػِ ٠حُظلخص حُلغّ٤ش ك٢
حُظظ٣ٞش حألدرٝ ٢أػش ٙك ٢ادسحى حُٔؼ٘ٝ ٠طٔؼِــّـٝ ٚإ حخظِلض آسحإٝ ْٛطلخٝطض ك٢
دسؿخطٜخ .
كوذ ػـُ٘ ٢هذحٓش رٖ ؿؼلش ( ص ٛ ٖٖ3ـ ) رؼذ ٙػ٘خ٣ش ًز٤شس رخُظٞسس ار ًخٕ ٣شٟ
إٔ ّ ُِشؼش طٞسس ال طظلون اال ّ ٖٓ خالٍ حُِلع ٝحُٔؼ٘ٝ ٠حُٞصٕ ٝحُوخك٤ش ًٝشّس كٌشس
حُـخكع رؤٓٝ (( : ُٚٞـّخ ٣ـذ طوذٓظٝ ٚطٞؽ٤ذ ٙهزَ ٓخ أس٣ذ إٔ أطٌِــّـْ ك ٚ٤إٔ ّ حُٔؼخٗ٢
ًِــّٜخ ٓؼشّػش ُِشخػش  ُٚٝ ،إٔ ٣ظٌِْ ٜٓ٘خ كٓ ٢خ أكذ ٝآػش  ٖٓ ،ؿ٤ش إٔ ٣خطش ػِٚ٤
ٓؼ٘٣ ٠ش ّٝحٌُالّ ك ، ٚ٤ار ًخٗض حُٔؼخُِٗ ٢شؼش رٔ٘ضُش حُٔخدس حُٔٞػٞػش ٝ ،حُشؼش كٜ٤خ
ًخُظٞسس ًٔ ،خ ٞ٣ؿذ ك ًَ ٢ط٘خػش  ٖٓ ،أٗ ٚال رذ ّ كٜ٤خ ٖٓ ش ٢ء ٓٞػٞع ٣وزَ طؤػ٤ش
حُظٞسس ٜٓ٘خ ٓ ،ؼَ حُخشذ ُِ٘ـخسس ٝحُلؼـّش ُِظ٤خؿش ٝ .ػِ ٠حُشخػش ارح ششع ك ٢أ١
ٓؼً٘ ٠خٕ ٖٓ حُشكؼش ٝحُظ٘ؼش ٝ ،حُشكغ ٝحُ٘ضحٛش ٝ ،حُززم ٝحُو٘خػش ٝ ،حُٔذف ٝ ،ؿ٤ش
رُي ٖٓ حُٔؼخٗ ٢حُلٔ٤ذس  ،ار حُزٓٔ٤ش إٔ ٣ظٞخ ّ ٢حُزِٞؽ ٖٓ حُظـ٣ٞذ ك ٢رُي حُـخ٣ش
حُٔطِٞرش ))
()1

() 1

.

َقذ انشعش  /قذايح تٍ جعفش  ،تذقٛق ٔتعهٛق يذًذ عثذ انًُعى خفاج ، ٙداس انكتة انعهًٛح  ،تٛشٔخ

( د .خ )  ،ص ، 64
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ٓٝغ إٔ ّ هذحٓش ٘ٛخ ٣ظـٌّت ػِ ٠كٌشس حُـخكع اال ّ إٔ كذ٣ؼ ٚأدخَ ك ٢رخد حُظظ٣ٞش ٖٓ
سأ ١حُـخكع ك ، ٚ٤كوذ ؿؼَ ُِشؼش ٓخ ّدس  ٢ٛٝ ،حُٔؼخٗٝ ، ٢طٞسس ً  ٢ٛٝ ،حُظ٤خؿش
حُِلظ٤ش ٝحُظـ٣ٞذ ك ٢حُظ٘خػش ٝ ،هذ ط٘خًٔ – ٍٝخ ٣ش ٟرذ ١ٝؽزخٗٓ (( – ٚو ّٓٞخص حُظٞسس
ك ٢حُشؼش ٌ٣ ُْٝ ،ظق ِ ٖٓ ٛزح حُظ٘خ ٍٝرظلش حُِلع ٝحُظشً٤ذ ٝ ،عالٓش حُٞصٕ ٝ ،حطغخم
حُوخك٤ش ٓ ّٔـخ ٣ؼذ ّ أٓٞسح ً ؿٛٞش٣ش ُز٘خء  ٌَ٤ٛحُشؼش  ،رَ ٝهق ػ٘ذ ٓغخثَ ػشػّ٤ـش طؼذ
ٓظٜش حهظذحس حُشخػش ػِ ٠حالرظٌخس ٝحإلرذحع ))

() 1

.

كخُظٞسس ػِٝ ٠كن ٓل ّٜٞهذحٓش  (( ٢ٛحُٞعِ٤ش أ ٝحُغزُ َ٤ظشٌ َ٤حُٔخدس ٝطٞؿٜخ  ،شؤٜٗخ
ك ٢رُي شؤٕ ؿ٤شٛخ ٖٓ حُظ٘خػخص  – ٢ٛٝ ،ح٣ؼخ ً – ٗوَ كشكُِٔ ٢خدس حُٔٞػٞػش ،
حُٔؼ٘٣ ٠لغّٜ٘خ ٣ٝظٜشٛخ كِ٤ش طئًذ رشحػش حُظخٗغ ))

() 2

.

ٝحأل ّ ْٛكٗ ٢ظشس هذحٓش إٔ ّ حُشٌَ (( ال ٘٣ل ٢كٌشس حُٔؼٔ ٕٞك ٢كذ ّ رحطٜخ  ،ار ْ ال هٔ٤ش
ُِشٌَ ٓلشؿخ ً ٖٓ ٓلظٞح ٙحُل٘ٝ ، ٢هذحٓش ٗلغ ٚهذ أًذ ّ طؤً٤ذح ً ٝحػلخ ً خطش حُٔؼخٗ٢
ٝهٔ٤ظٜخ ٝػٔ٤ٓٞظٜخ رخُ٘غزش ُِشخػش  ،كٌَ ٓخ ك ٢حُل٤خس ٓؼخٕ ٍ شؼش٣ش ٣ؼشع اُٜ٤خ حُشخػش

(  ) 1قذايح تٍ جعفش ٔانُقذ األدت / ٙتذٔ٘ طثاَح – االَجهٕ انًصشٚح  ،انقاْشج  ،ط  1161 / 3و ص . 342
()2

انصٕسج انشعشٚح ف ٙانُقذ انعشت ٙانذذٚج – تششٖ يٕعٗ صانخ  /انًشكض انثقاف ٙانعشت ، ٙتٛشٔخ ،

انطثعح األٔنٗ –  1114و  /ص . 42
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ك ٢شؼشٓ ٙخ دحّ هخدسح ً ػِ ٠اخشحؿٜخ ٝطظ٣ٞشٛخ ))

() 1

٣ٝؼ٤ق هذحٓش حُ ٠ػ٘خطش

حُظظ٣ٞش حُـخكظ ٢ػ٘خطش ؿذ٣ذس ك٣ ٖ٤و ٍٞكٞٓ ٢ػغ آخش :
(( ٝأكغٖ حُزالؿش حُظشط٤غ ٝ ،حُغـغ ٝ ،حطغخم حُز٘خء ٝ ،حػظذحٍ حُٞصٕ ٝ ،حشظوخم ُلع
ٖٓ ُلع ٝ ،ػٌظ ٓخ ٗظْ ٖٓ ر٘خء ٝ ،طِخ٤ض حُؼزخسس رؤُلخظ ٓغظؼخسس ٝ ،ا٣شحدٛخ ٓٞكٞسس
رخُظٔخّ ))

() 2

.

ٝأًذ ّ أرٛ ٞالٍ حُؼغٌش ( ١ص ٘ٛ ٖ9ـ ) ػِ ٠أ٤ٔٛش حُظٞسس ك ٖ٤ػشّف حُزالؿش رؤٜٗخ
(( ًَ ّ ٓخ طزِؾ ر ٚحُٔؼ٘ ٠هِذ حُغخٓغ كظٌٔ٘ ٚكٗ ٢لغً ٚظٌٔ٘ي كٗ ٢لغي ٓغ طٞسس ٓوزُٞش
ٓٝؼشع كغٖ ٝ ،اٗٔخ ؿؼِ٘خ حُٔؼشع ٝهز ٍٞحُظٞسس ششؽخ ً ك ٢حُزالؿش ألٕ ّ حٌُالّ ارح
ًخٗض ػزخسط ٚسػــّش ٓٝؼشػ ٚخـَِـَـوــَـخ ً ُْ ٣غْ ّ رِ٤ـخ ً ٝإ ْ ًخٕ ٓل ّٜٞحُٔؼٌ٘ٓ ٠شٞف
حُٔـض)) ٟ

() 3

 ٞٛٝ .رٜزح ُ٣ؼ٤ذ كٌشس حُـخكع رظؤً٤ذ ٙػِ ٠أػش كغٖ حُظؤُ٤ق ٝحُظشً٤ذ ك٢

طوزَ حُظٞسس ٝطز ّٝهٜخ ٝ .كٗ ٖ٤ظَ حُ ٠ػزذ حُوخٛش حُـشؿخٗ ( ٢ص ٔٛ ٗ3ـ ) ٗـذ أٗلغ٘خ
أٓخّ ٜٓ٘ؾ ٓظّٔ٤ض أًؼش دهش ٝػٔوخ ً ٝطلظ٤ال ً كٌخٕ رلن ّ حًؼش حُ٘وخد حعظ٤لخء ً ُٔلّٜٞ
حُظٞسس ار ْ ؿؼَ ٖٓ حُظٞسس ٝػِٔ٤ش حُظظ٣ٞش ؿضءح ً ال ٣ظـ ّضأ ٖٓ حُزلغ حُزالؿ٢
( ) 1

يٍ قضاٚا انتشاث انعشت – ٙانُقذ ٔانُاقذ  /ادًذ عايش  ،يُشأج انًعاسف  /االعكُذسٚح  /د .خ /

ص . 133
(  ) 2جٕاْش األنفاظ  /قذايح تٍ جعفش  /تذقٛق يذًذ يذ ٙانذ ٍٚعثذ انذًٛذ  /انقاْشج  1132 /ص . 3
()3

كتاب انصُاعت / ٍٛأتٕ ْالل انعغكش٘  /تذقٛق عه ٙيذًذ انثجأ٘  ،يذًذ اتٕ انفضم اتشاْٛى  ،يطثعح

عٛغٗ انثات ٙانذهثٔ ٙششكائّ  ( ،د .خ ) ص . 11
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ٝسرطٜخ رخُشؼش٣ش حُـشر٤ـّش حُوخثٔش ػِ ( ٠إٔ حُشؼش ط٘خػش ) ار ْ سأ (( ٟإٔ ّ ٖٓ حٌُالّ ٓخ
ًٔ ٞٛخ  ٞٛشش٣ق ك ٢ؿٛٞشً ٙخُزٛذ حإلرش٣ض حُز ١طخظِق ػِ ٚ٤حُظٞس ٝ ،طظؼخهذ ػِٚ٤
حُظ٘خػخص ٝ ،ؿَ ّ حُٔؼ ّ ٍٞػِ ٚ٤ك ٢ششك ٚػِ ٠رحطٝ ، ٚإ ْ ًخٕ حُظظ٣ٞش هذ ُ٣ض٣ذ ك٢
هٔ٤ظ٣ٝ ، ٚشكغ ٖٓ هذس)) ٙ

() 1

 ٞٛٝ .رٜزح ٣ئًذ حٓظضحؽ حُشٌَ ٝحُٔؼٔ ٕٞأ ٝحُِلع

ٝحُٔؼ٘ ٞٛٝ ٠حٓظضحؽ ظَ ّ ػزذ حُوخٛش ِ٣ق ّ ػِ٣ٝ ٚ٤ززٍ ٖٓ أؿَ طشع٤خ ٚؿٜذح ً ًز٤شح ً
ٓشلٞػخ ً رخُظشزٜ٤خص حُظ ٢طوشّد كٌشطٝ ٚطٞػلٜخ ٖٓ ٗل ٞه: ُٚٞ
(( ٓٝؼِ ّٞإٔ ّ عز َ٤حٌُالّ عز َ٤حُظظ٣ٞش ٝحُظ٤خؿش ٝ ،إٔ عز َ٤حُٔؼ٘ ٠حُز٣ ١ؼزّش
ػ٘ ، ٚعز َ٤حُش٢ء حُز٣ ١وغ حُظظ٣ٞش ٝحُظٞؽ كً ٚ٤خُلؼش ٝحُزٛذ ُ٣ظخؽ ٜٓ٘خ خخطْ أٝ
عٞحس  ،كٌٔخ إٔ ّ ٓلخال ً ارح أٗض أسدص حُ٘ظش ك ٢طٞؽ حُخخطْ ٝك ٢ؿٞدس حُؼَٔ ٝسدحءط، ٚ
إٔ ط٘ظش حُ ٠حُلؼـّش حُلخِٓش ُظِي حُظٞسس أ ٝحُزٛذ حُزٝ ١هغ ك ٚ٤حُؼَٔ ٝطِي حُظ٘ؼش –
ًزُي ٓلخٍ ارح أسدص إٔ طؼشف ٌٓخٕ حُلؼَ ٝحُٔض٣ـّش ك ٢حٌُالّ  ،إٔ ط٘ظش كٓ ٢ـشد
ٓؼ٘خًٔٝ ، ٙخ أٗـّـخ ُ ٞكؼِ٘خ خخطٔخ ً ػِ ٠خخطْ رؤٕ طٌ ٕٞكؼـّش ٛزح أؿٞد  ،أ ٝكظـّـُ ٚأٗلظ ،
ُْ  ٌٖ٣رُي طلؼ٤ال ً ُ ٖٓ ٚك٤غ  ٞٛخخطْ ً ،زُي ال ٘٣زـ ٢ارح كؼِ٘خ ر٤ظخ ً ػِ ٠ر٤ض ٖٓ
() 2

أؿَ ٓؼ٘خ ٙإٔ ال  ٌٕٞ٣طلؼ٤ال ً ُ ٖٓ ٚك٤غ  ٞٛشؼش ًٝالّٛٝ ،زح هخؽغ كخػشكــْ))ُ ٚ
( ) 1

.

أعشاس انثالغح  ،عثذ انقاْش انجشجاَ – ٙتذقٛق ْـ  .سٚتش  ،يطثعح ٔصاسج انًعاسف – اعتاَثٕل ،

 ، 1154ص . 34
()2

انًصذس َفغّ . 41
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إ ّ ٛز ٙحُ٘ظشس حُٔظٌخِٓش ُِ٘ض حُشؼشٝ ١حُظ ٢طو ّٞػِ ٠حُ٘ظش حُ ٠حُظٞسس ػِ ٠حٜٗخ ال
طو ّٞػِ ٠ػشع ٝحكذ ٝحٗٔخ ػِ ٠إٔ ّ حُِلع ٝحُٔؼ٘ ٠ػ٘ظشحٕ ّٔ ٌ٣ـَ أكذٔٛخ ح٥خش طغظ٘ذ
ػِ ٠كذ ّ طؼز٤ش ػزذ حُوخٛش ػِ ٠حُظؤع٤ظ حُوذ ْ٣حُز٣ ١ش٤ش اُ ٚ٤رو: ُٚٞ
(( إ ّ هُ٘ٞخ ( حُظٞسس ) اٗٔخ  ٞٛطٔؼٝ َ٤ه٤خط ُٔخ ٗؼِٔ ٚرؼوُ٘ٞخ ػِ ٠حُزٗ ١شح ٙرؤرظخسٗخ
 ،كِٔخ سأ٘٣خ حُزٗٞ٘٤ش ر ٖ٤آكخد حالؿ٘خط طٌ ٖٓ ٕٞؿٜش حُظٞسس كٌخٕ ٓخ ر ٖ٤اٗغخٕ ٖٓ
اٗغخٕ ٝ ،كشط ٖٓ كشط رخظٞط٤ش طٌ ٕٞك ٢طٞسس ٛزح ٤ُٝ ،غض حُؼزخسس ػٖ رُي
رخُظٞسس ش٤جخ ً ٗلٖ حرظذأٗخ ٙكٌ٘٤شٌ٘ٓ ٙش  ،رَ ٓ ٞٛغظؼَٔ ٓشٜٞس كً ٢الّ حُؼِٔخء ،
ٌ٣ٝل٤ي ه ٍٞحُـخكع ٝ :اٗٔخ حُشؼش ط٘خػش ٝ ،ػشد ٖٓ حُظظ٣ٞش ))

() 1

.

ُوذ أدسى ػزذ حُوخٛش – ًٔخ ٣ش ٟرؼغ حُذحسع – ٖ٤إٔ ّ حُشؼش٣ش أ ٝحُزالؿش طظلون
رلؼَ حُظظ٣ٞش حُز٣ ١ؼظشع حُٔؼ٘ٛ ، ٠زح حُظظ٣ٞش أٝ ٝؿ ٙٞحُذالُش ػِ ٠حُـشع ٞٛ
(( ٓـٔٞع حألدٝحص حُظظ٣ٞش٣ش حُز٤خٗ٤ش ٖٓ طشزٝ ٚ٤طٔؼٝ َ٤حعظؼخسس ً٘ٝخ٣ش ٛٝ ،زح ٓخ
٣خظظش ٙحُـشؿخٗ ٢ك ٢ػزخسط ٚحُظ٣ ٢ظلذع كٜ٤خ ػٖ حُوذٓخء ٝكُِ ْٜٜٔظٞسس (( اٗ ْٜال

()1

دالئم االعجاص  /عثذ انقاْش انجشجاَ – ٙتذقٛق يذًٕد يذًذ شاكش  ،يطثعح انًذَ – ٙانقاْشج ٔداس

انًذَ / ٙجذج – ط  1112 ، 3و ص . 505
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٣ؼ٘ ٕٞرلغٖ حُؼزخسس ٓـشد حُِلع  ٌُٖٝ ،طٞسس ٝط٤ـش ٝخظٞط٤ش طلذع ك٢
حُٔؼ٘ . ))٠إ ّ ٛزح حُٔٞػٞع ػ ٚ٘٤حُز٣ ١لذد ٙحُٔؼخطش ٕٝطلض طغٔ٤ش (طٞسس)))
ٝرٜزح كبٕ ػزذ حُوخٛش هذ (( أٗـض هلضس ٗٞػ٤ش كٓ ٢ـخٍ حُظ٘ظ٤ش ُِظٞسس حُشؼش٣ش ))

() 1

.

() 2

.

إ ّ ٓو٤خط حُظلخط َ٤ك ٢حُظظ٣ٞش ػ٘ذ ػزذ حُوخٛش  ٞٛحُظ٤خؿش ٝحُ٘ظْ ٝحُ٘ل ٞألٕ ّ
ًَ ًِٔش ُٜخ طٞسس ٝط٤خؿش خخطش رٜخ دحخَ حُ٘ظْ ال رذ ّ إٔ طؤخز ٌٓخٜٗخ ر ٖ٤أخٞحطٜخ
ػِ ٠أعخط حُ٘لٝ ، ٞػِ٣ ٚ٤شطزؾ ٓؼ٘خٛخ رٔؼخٗ ٢حٌُالّ كٜ٤خ ًٌَ ٔٓٝ .ـّخ ٣ؼ ّضص أ٤ٔٛش أكٌخس
ػزذ حُوخٛش كٓ ٢ـخٍ حُظٞسس طؤً٤ذ ٙػِ ٠دٝس حُـخٗذ حُ٘لغ ٢ك ٢حالرذحع حُل٘ٝ ٢رخخطش ٍ
ك ٢طشٌ َ٤حُظٞسس حُشؼش٣ش .
أٓخ كخصّ حُوشؽخؿ٘ ( ٢ص ٗٛ ٙ8ـ ) كِؼَ ّ أٓ ّ ْٛخ ٣ـذ حُظٞهق ػ٘ذ ٙك٢
ػشع ٓل ّٜٞحُظٞسس ػ٘ذ ٞٛ ٙسرط ٚحُظٞسس رؤ ْٛػ٘ظش ٖٓ ػ٘خطشٛخ  ٞٛٝحُخ٤خٍ
حُشؼش ١ألٕ ّ حُشؼش ػ٘ذً (( ٞٛ ٙالّ ٓخٞٓ َ٤صٝ ... ٕٝحُظخ َ٤٤ك ٢حُشؼش ٣وغ ٖٓ أسرؼش
أٗلخء  ٖٓ :ؿٜش حُٔؼ٘ ٖٓٝ ، ٠ؿٜش حألعِٞد  ٖٓٝ ،ؿٜش حُِلع  ٖٓٝ ،ؿٜش حُ٘ظْ
ٝحُٞصٕ ))
()1

() 3

.

انصٕسج انشعشٚح ف ٙانخطاب انثالغٔ ٙانُقذ٘  ،جاتش عصفٕس – انًشكض انثقاف ٙانعشت – ٙتٛشٔخ  ،ط

 1110 – 1و ص . 213
()2

انًصذس َفغّ ص . 54

(  ) 3يُٓاج انثهغاء  /تقذٚى ٔتذقٛق يذًذ انذثٛة اتٍ انخٕجح  ،داس انغشب االعالي ، ٙتٛشٔخ – نثُاٌ  ،ط 2
 ، 1151 ،ص .151
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٣ ٞٛٝؼشّف حُظخ َ٤٤رؤٗ (( ٚإٔ ْ طظٔؼــّـَ ُِغخٓغ ٖٓ ُلع حُشخػش حُٔخ َ٤أٓ ٝؼخٗ ٚ٤أٝ
أعِٞد أٗ ٝظخٓٝ ، ٚطو ّٞك ٢خ٤خُ ٚطٞسس أ ٝطٞس ٘٣لؼَ ُظخِ٤ـّٜخ ٝطظ ّٞسٛخ  ،أ ٝطظ ّٞس
ش٢ء آخش رٜخ حٗلؼخال ً ٖٓ ؿ٤ش س٣ٝـّـش حُ ٠ؿٜش  ٖٓ ،حالٗزغخؽ أ ٝحالٗوزخع ))

() 1

.

كخُظخ٘٣ َ٤٤طِن ٖٓ ُلع حُشخػش ك٤ؼَٔ ػِ ٠حعظؼخسس ٓخِ٤ش حُغخٓغ ٣ٝل ّذد حٗلؼخالط ، ٚأ١
إٔ ّ ؽش٣وش طظ٣ٞش حُشؼش ٓٝخ٤الط ٚطؼ٤ش ًخٖٓ ٗلظ حُٔظِوٝ ٢طغظؼ٤ش ٓخ ٣خظضٗ ٚك ٢رحًشطٚ
ٖٓ طٞس ٓٝؼخسف ُزُي ط٘ظوَ حُظٞسس ػ٘ذٓ ٖٓ ٙشكِش حُظشٌٝ َ٤حُظ٤خؿش حُٓ ٠شكِش
حُظوذ ْ٣حُلغُِّٔ ٢ؼ٘ ٠ػْ حُٓ ٠شكِش حُذالُش حُز٤٘ٛش  ،أ ١حُظؤػ٤ش ك ٢حُٔظِوُ ٢لِٔ ٚػِ٠
ٓلخ ْ٤ٛؿذ٣ذس رؼذ طلخػَ ٣لظَ ر ٖ٤حُظٞسس ٝحُٔخِ٤ش ٝحٕ ًخٕ كخصّ ٣ش ٟإٔ حُظظ٣ٞش
هش ٖ٣حُٔلخًخس حُظ ٢ط٘وغْ ػ٘ذ ٙحُ ٠هغٔٓ : ٖ٤لخًخس حُش٢ء ٗلغ ٚأٗ ١وَ أٝطخكًٔ ٚخ ٞٛ
ٓٝلخًخس حُش٢ء ك ٢ؿ٤ش ، ٙأ٣ ١وظذ حُ ٠حألٗٞحع حُزالؿ٤ش ُِظٞسس ًخُظشزٝ ٚ٤حالعظؼخسس ار
٣و: ٍٞ
(( ٝحُز٣ ١ذسً ٚحالٗغخٕ رخُلظّ ك ٜٞحُز ١طظخ٤ـّـِٗ ٚلغ ٚألٕ ّ حُظخ َ٤٤طخرغ ُِلظ ّ ًَٝ ،
ٓخ أدسًظ ٚرـ٤ش حُلظ ّ كبٗـّٔخ ُ٣ـشحّ طخ ِٚ٤٤رٔخ  ٌٕٞ٣دُ٤ال ً ػِ ٠كخُ٤ٛ ٖٓ ٚجخص حألكٞحٍ
حُٔط٤لش رٝ ٚحُالصٓش ُ ، ٚك٤غ طٌ ٕٞطِي حألكٞحٍ ٓٔخ ٣لظ ّ ٣ٝشخٛذ  .ك ٌٕٞ٤طخَ٤٤
حُش٢ء ٖٓ ؿٜش ٓخ ٣غظز ٚ٘٤حُلظ ّ ٖٓ آػخسٝ ٙحألكٞحٍ حُالصٓش ُ ٚكخٍ ٝؿٞدٝ ٙحُ٤ٜجخص
حُٔشخٛذس ُٔخ حُظزظ رٝٝ ٚؿذ ػ٘ذٓ ّ ًَٝ . ٙخ ُْ ٣ل ّذد ٖٓ حألٓٞس ؿ٤ش حُٔلغٞعش رش٢ء
(  ) 1يُٓاج انثهغاء . 51 :

01

الفصل األول /

التصوير الفين – املفهوم واألدوات

ٖٓ ٛز ٙحألش٤خء ٝ ،ال خظّض رٔلخًخس كخٍ ٖٓ ٛز ٙحألكٞحٍ رَ حهظظش ػِ ٠اكٜخٓٚ
رخالعْ حُذحٍ ػِ ٚ٤كِ٤ظ ٣ـذ إٔ ُ٣ؼظوذ ك ٢رُي حإلكٜخّ أٗ ٚطخ َ٤٤شؼش ١أطال ً  ،ألٕ
حٌُالّ ًِـًّ ٚخٕ  ٌٕٞ٣طخ٤٤ال ً رٜزح حالػظزخس ))

() 1

.

ُٝوذ أ ٠ُٝكخصّ أ٤ٔٛش ًز٤شس ُظٞظ٤ق حألٗٞحع حُزالؿ٤ش ُِظٞسس رٔطخُزظ ٚإٔ ٣شحػ٢
حُٔزذع ٓوٓٞخص حألعِٞد ٖٓ ُـش ٝطؤُ٤ق ٝط٘خعذ ُظٌ ٕٞحُظٞسس أًؼش طؤػ٤شح ً ك ٢حُٔظِو. ٢
ٝحُظظ٣ٞش ػ٘ذ كخصّ اٗٔخ ٗ ٞٛظ٤ـش طـَلوـّـُن هٌٓ ٍ ٍٞظَٔ أل ١شخػش ٣ظْ ّ ٖٓ خالٍ ػالع
ه ٟٞحأل : ٠ُٝحُوٞس حُلخكظش ك٤غ طٌ ٕٞخ٤خالص حُلٌش ٓ٘ظظٔش كٜ٤خ ػِ ٠كذ ّ ٓخ ٝهؼض
ػِ ٚ٤ك ٢حُٞؿٞد ٝ ،حُؼخٗ٤ش  ٢ٛ :هٞس ٓخثضس  ٢ٛٝحُظّ٤ٔ٣ ٢ض رٜخ حالٗغخٕ ٓخ ٣الثْ حُٔٞػغ
ٝحُ٘ظْ ٝحالعِٞد  .أٓخ حُوٞس حألخ٤شس ك ٢ٜحُوٞس حُظخٗؼش حُظ ٢طظ ٠ُٞحُؼَٔ ك ٢ػْ ّ رؼغ
أؿضحء حألُلخظ ٝحُٔؼخٗٝ ٢حُظشً٤زخص حُ٘ظٔ٤ش ٝحُٔزحٛذ حألعِٞر٤ش حُ ٠رؼغ ٝحُظذسّؽ رٖ٤
رؼؼٜخ حُزؼغ

() 2

.

 ُْٝطٌٖ ٛز ٙحٌُٔخٗش حُظ ٢كظ ٢رٜخ حُظظ٣ٞش ٓوظٞسس ػِ ٠حُؼشد كوذ عزن حُ ٠حٓظذحكٚ
ٝحُؼ٘خء ػِ ( ٚ٤أسعط ) ٞار خض ّ حُظٞسس –  ٢ٛٝػ٘ذ ٙسد٣ق ُالعظؼخسس – رخُظشش٣ق
رو ّ ٌُٖٝ (( : ُٚٞأػظْ حألعخُ٤ذ كوــّخ ً  ٞٛأعِٞد حالعظؼخسس ((  ٞٛٝآ٣ش حُٔٛٞزش ))

() 3

(  ) 1يُٓاج انثهغاء . 15 :
( ُٚ ) 2ظش  :يُٓاج انثهغاء  :ص . 42
(  ) 3فٍ انشعش  /اسعطٕ  /تشجًح يذًذ شكش٘ عٛاد  /داس انكتاب انعشت / ٙانقاْشج  – 1161ص . 125
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ًٝخٕ ( عوشحؽ ) ٣ؼذ ّ حُخ٤خٍ ٗٞػخ ً ٖٓ حُـ٘ ٕٞحُؼِٝ ، ّ ١ٞحألٓش ٗلغ ٚػ٘ذ ( أكالؽ) ٕٞ
حُزً ١خٕ ٣ؼظوذ (( إٔ ّ حُشؼشحء ٓغٌ ٕٞٗٞرخألسٝحف ٛٝ ،ز ٙحألسٝحف ٖٓ حٌُٖٔٔ إٔ طٌٕٞ
خّ٤شس ًٔخ  ٌٖٔ٣حٕ طٌ ٕٞأسٝحكخ ً شش٣شس ))

() 1

.

أٓخ حُـشر ّٕٞ٤كوذ حٗشـِض ٓذحسع ْٜحُ٘وذ٣ش رظلذ٣ذ ٓل ّٜٞحُظٞسس ٝر٤خٕ ػ٘خطشٛخ
كوذ ػـّشكٜخ حُشخػش حُلشٗغ ( ٢ر٤خس س٣لخسد ١ص ٓ ٖٓ ٞٛٝ ) ّ ٔ9ٙحُشٓٝخٗغ ٖ٤٤رؤٜٗخ
(( ارذحع ر ٢٘ٛطشف  ٢ٛٝال  ٌٖٔ٣إٔ ط٘زؼن ٖٓ حُٔوخسٗش ٝاٗٔخ ط٘زؼن ٖٓ حُـٔغ رٖ٤
كو ٤وظٝ ٖ٤حهؼظ ٖ٤طظلخٝطخٕ ك ٢حُزؼذ هِش ًٝؼشس ٝ ،ال  ٌٖٔ٣اكذحع طٞسس حُٔوخسٗش رٖ٤
ُذسى ُ ٓخ رٜٔ٘٤خ ٖٓ ػالهخص ع ٟٞحُؼوَ ))
كو٤وظٝ ٖ٤حهؼظ ٖ٤رؼ٤ذطِ ٣ ُْ ٖ٤

() 2

.

ٝطؼذ ّ ٗظش٣ش ( ًُٞشدؽ ) ك ٢حُخ٤خٍ حُشؼش ١رحص أػش ًز٤ش ك ٢طٞؿٓ ٚ٤غخس حُلْٜ
حُـشرُِ ٢ظظ٣ٞش الٜٗخ طٔ٘ق ُِخ٤خٍ حُذٝس حألعخط ك ٢ر٘خء حُظٞسس ػٖ ؽش٣ن حُـٔغ رٖ٤
ػ٘خطشٛخ حُٔخظِلش كزٞحعطظ ٚط٘لز حُظٞسس حُٓ ٠خِ٤ش حُٔظِو ٢كظ٘طزغ كٜ٤خ رشٌَ ٓؼٖ٤
٤ٛٝجش ٓخظٞطش ٗ ،خهِش اكغخط حُشخػش طـخ ٙحألش٤خء ٝ ،حٗلؼخُ ٚرٜخ ٝ ،طلخػِـــــــــــٚ
ٓؼٜخ

()1

() 3

.

فٍ انشعش  /إدغاٌ عثاط  /داس انثقافح  /تٛشٔخ ط  – 1151 – 2ص . 141

(  ) 2يعجى يصطهذاخ األدب  /يجذ٘ ْٔثح – يكتثح نثُاٌ – تٛشٔخ –  1114و  /ص . 231
( ُُٚ ) 3ظش  :انُقذ األدت ٙانذذٚج  /يذًذ غُْ ًٙٛالل – داس انثقافح ٔداس انعٕدج – تٛشٔخ  1113ص . 165
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ٝكً ٢ظخد ( حُظٞسس حُشؼش٣ش ) ػـّشف ( ع ٢د٣ُٞ ١ظ ) حُظٞسس أٜٗخ (( سعْ ٌ هٞح ُٓـٚ
حٌُِٔخص حُٔشلٗٞش رخإلكغخط ٝحُؼخؽلش ))

() 1

.

أٓخ حُ٘وخد حُؼشد حُٔلذػ ٕٞكوذ خ ّ
ظظٞح ُذسحعش حُظٞسس ٝحُظظ٣ٞش ًظزخ ً ٓغظوِش
حرظذأص رٌظخد ( حُظٞسس حألدر٤ش ) حُز ١ػشع كٓ ( ٚ٤ظطلٗ ٠خطق ) ٓلُِ ٜٚٓٞظٞسس
ٝػـّشكٜخ أٜٗخ (( ٜٓ٘ؾ كٞم حُٔ٘طن ُز٤خٕ كو٤وش حألش٤خء ))

() 2

ٝ .سأ ٟإٔ ٓظطِق

حُظٞسس ٣غظخذّ (( ُِذالُش ػِٓ ًَ ٠خ ُ ٚطِش رخُظؼز٤ش حُلغّٝ ، ٢ططِن  ،أك٤خٗخ ً ٓ ،شحدكش
ظٖ ّ
ُالعظؼٔخٍ حالعظؼخسٌُِِٔ ١خصٝ ،هذ ٣ـ ُ ّ
إٔ سرؾ حُظٞسس رخالعظؼٔخٍ حالعظؼخس ١حُلّ ٢
أًؼش طٞحرخ ً ألٗ ٚأٝك ٠طل ّذدح ً ))

() 3

.

ٝسأ ٟدٓ .لٔذ ؿ٘ٛ ٢ٔ٤الٍ ػشٝسس دسحعش حُظٞس حألدر٤ـــــــــــش كٓ (( ٢ؼخٜٗ٤خ
حُـٔخُ٤ش ٝك ٢طِظٜخ رخُخِن حُل٘ٝ ٢حألطخُش ٝ ،ال ٣ظ٤غّش رُي اال ارح ٗظشٗخ الػظزخسحص
حُظظ٣ٞش ك ٢حُؼَٔ حألدر ٢رٞطلٝ ٚكذس ٝ ،حُٞٓ ٠هق حُشخػش ك ٢طـشرظٝ ، ٚكٛ ٢زٙ
حُلخال ص طٌ ٕٞؽشم حُظظ٣ٞش حُشؼش٣ش ٝعخثَ ؿٔخٍ ك٘ٓ ٢ظذس ٙأطخُش حٌُخطذ ك٢

()1
()2

انصٕسج األدتٛح  /يصطفٗ َاصف  /تٛشٔخ – داس االَذنظ  /ط  ، 1153 ، 3ص . 5
انصٕسج انشعشٚح  /ع ٙد٘ نٕٚظ  /تشجًح أدًذ َصٛف انجُاتٔ ٙآخش / ٍٚيُشٕساخ ٔصاسج انثقافح

ٔاالعالو تغذاد  / 1152ص . 23
()3

انًصذس َفغّ ص . 5
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طـشرظٝ ٚطؼٔو ٚك ٢طظ٣ٞشٛخ ٓٝ ،ظٜش ٙك ٢حُظٞس حُ٘خرؼش ٖٓ دحخَ حُؼَٔ حألدر٢
ٝحُٔظآصسس ٓؼخ ً ػِ ٠ارشحص حُلٌشس ك ٢ػٞرٜخ حُشؼش)) ١

() 1

.

ٝسأ ( ٟػِ ٢ػِ ٢طزق ) إٔ ّ حُظٞسس حألدر٤ش  (( ٢ٛحُظشً٤ذ حُوخثْ ػِ ٠حإلطخرش
ك ٢حُظ٘غ٤ن حُلُٞ ّ ٢عخثَ حُظؼز٤ش حُظ٘٣ ٢ظوٜ٤خ ٝؿٞد حُشخػش حُٔطِن ٖٓ ػخُْ حُٔلغّخص
ٌُ٤شق ػٖ كو٤وش حُٔشٜذ ٝحُٔؼ٘ ٠ك ٢اؽخس ه ١ٞطخّ ٓلظّ ٓئػش ػِٗ ٠لٞ٣ ٞهع حُخٞحؽش
ٝحُٔشخػش ك ٢ح٥خش)) ٖ٣

() 2

.

ٝػشّف ( ٓلٔذ كغٖ ػزذ هللا ) حُظٞسس رؤٜٗخ طشً٤زش (( كغّ٤ش ٖٓ ًِٔخص
حعظؼخس٣ش حُ ٠ك ّذ ٓخ ك ٢ع٤خهٜخ ٗـٔش خل٤ؼش ٖٓ حُؼخؽلش حالٗغخٗ٤ش ٌُٜ٘ٝ ،خ أ٣ؼخ ً شـُل٘ض ْ
– ٓ٘طِوش حُ ٠حُوخسة – ػخؽلش شؼش٣ش خخُظش أ ٝحٗلؼخال ً ))

() 3

.

ٝػذ ّ حُذًظٞس ػزذ حُوخدس حُشرخػ ٢حُظٞسس أعخط حُؼَٔ حألدرٝ ٢أٗـّٜخ (( حر٘ش
حُخ٤خٍ حُشؼش ١حُٔٔظخص حُز٣ ١ظؤُق ػ٘ذ حُشؼشحء ٖٓ ه ً ٟٞدحخِ٤ش طلشّم حُؼ٘خطش ٝط٘شش
حُٔٞحد ػْ طؼ٤ذ طشط٤زٜخ ٝطشً٤زٜخ ُظظزّٜخ ك ٢هخُذ خخص ك ٖ٤طش٣ذ خِن كٖ ؿذ٣ذ ٓظلّذ
ٓ٘غـْ ٝحُؤ٤ش حٌُزشُِ ٟظٞسس حُشؼش٣ش ك ٢أٜٗخ طؼَٔ ػِ ٠ط٘ظ ْ٤حُظـشرش حإلٗغخٗ٤ش

()1

دساعاخ ًَٔارج ف ٙيزاْة انشعش َٔقذِ  /يذًذ غُْ ًٙٛالل  /داس َٓضح يصش  /انقاْشج  ( /د .خ )

ص . 51
(  ) 2انصٕسج األدتٛح – تاسٚخ َٔقذ – داس إدٛاء انكتة انعشتٛح  ،انقاْشج ( د .خ ) ص . 5
(  ) 3انصٕسج ٔانثُاء انشعش٘  /يذًذ دغٍ عثذ هللا  ،داس انًعاسف  ،انقاْشج ( د .خ ) ص . 15
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حُشخِٓش ٌُِشق ػٖ حُٔؼ٘ ٠حألػٔن ُِل٤خس ٝحُٞؿٞد حُٔظٔؼَ ك ٢حُخ٤ش ٝحُـٔخٍ ٖٓ ك٤غ
حُٔؼٔٝ ٕٞحُٔز٘ ٠رطش٣وش ا٣لخث٤ش ٓخظزش ))

() 1

.

أٓخ ؿخرش ػظلٞس ك٤ش ٟحٕ حُظٞسس (( ؽش٣وش خخطش ٖٓ ؽشم حُظؼز٤ش أٝ ٝؿٚ
ٖٓ أٝؿ ٚحُذالُش ط٘لظش أ٤ٔٛظٜخ كٔ٤خ طلذػ ٚكٓ ٢ؼ٘ ٖٓ ٠حُٔؼخٗ ٖٓ ٢خظٞط٤ش ٝطؤػ٤ش ،
 ٌُٖٝأ٣خ ً ًخٗض ٛز ٙحُخظٞط٤ش أ ٝرُي حُظؤػ٤ش  ،كبٕ ّ حُظٞسس ُٖ طـّ٤ش ٖٓ ؽز٤ؼش حُٔؼ٘٠
ك ٢رحط . ٚاٜٗخ ال طـّ٤ش اال ٖٓ ؽش٣وش ػشػ٤ًٝ ، ٚلّ٤ـش طوذ)) ٚٔ٣

() 2

٣ٝ .ظٞطَ رؼذ رُي

آُ ٠خ ٣شز ٚحالهظ٘خع حُظخّ رؤ٤ش حُظٞسس ٓٝلٜٜٓٞخ ك٤و: ٍٞ
(( ٝرٜزح حُل ْٜال طظزق حُظٞسس ش٤جخ ً ػخٗ٣ٞخ ً  ٌٖٔ٣حالعظـ٘خء ػ٘ ، ٚأ ٝكزكٝ ٚاٗٔخ طظزق
ٝعِ٤ش كظٔ٤ش  ،إلدسحى ٗٞع ٓظّٔ٤ض ٖٓ حُلوخثن  ،طؼـض حُِـش حُؼخد٣ـّش ػٖ ادسحً ، ٚأٝ
طٞطٝ . ِٚ٤طظزق حُٔظؼش حُظ ٢طٔ٘لٜخ حُظٞسس ُِٔزذع هش٘٣ش حٌُشق ٝ ،حُظؼشّف ػِ٠
ؿٞحٗذ خل٤ش ٖٓ حُظـشرش حإلٗغخٗ٤ش ٣ٝ .ظزق ٗـخف حُظٞسس أ ٝكشِٜخ ك ٢حُوظ٤ذس ٓشطزطخ ً
رظآصسٛخ حٌُخَٓ ٓغ ؿ٤شٛخ ٖٓ حُؼ٘خطش  ،رخػظزخسٛخ ٝطال ً ُخزشس ؿذ٣ذس رخُ٘غزش ُِشخػش
حُز٣ ١ذسى ٝ ،حُوخسة حُز٣ ١ظِوـّ)) ٠
()1

() 3

.

انصٕسج انفُٛح ف ٙشعش أت ٙتًاو  /عثذ انقادس انشتاع / ٙانًؤعغح انعشتٛح نهذساعاخ ٔانُشش – تٛشٔخ

– ط  1111 2و – ص . 15
( ) 2

انصٕسج انفُٛح ف ٙانتشاث انُقذ٘ ٔانثالغ / ٙجاتش عصفٕس  /داس انثقافح نهطثاعح ٔانُشش  /انقاْشج

 – 1114ص . 312
(  ) 3انًصذس َفغّ ص . 353
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أٓخ ٗلٖ ك٘ٔ َ٤حُ ٠طؼش٣ق ػزذ حُوخدس حُوؾ حُزٗ ١ض ّ ػِ ٠إٔ ّ حُظــــــــٞسس ٢ٛ
(( حُشٌَ حُز ١طظخز ٙحألُلخظ ٝحُؼزخسحص رؼذ إٔ ٘٣ظٜٔخ حُشخػش ك ٢ع٤خم ر٤خٗ ٢خخص
ُ٤ؼزّش ػٖ ؿخٗذ ٖٓ ؿٞحٗذ حُظـشرش حٌُخِٓش ك ٢حُوظ٤ذس ٓ ،غظخذٓخ ً ؽخهخص حُِـش
ٝآٌخٗ٤خطٜخ ك ٢حُذالُش ٝحُظشً٤ذ ٝحإل٣وخع ٝحُلو٤وش ٝحُٔـخص ٝحُظشحدف ٝحُظؼخد ٝحُٔوخرِش
ٝحُظـخٗظ ٝؿ٤شٛخ ٖٓ ٝعخثَ حُظؼز٤ش حُل٘)) ٢

() 1

ٝعزذ ِٓ٘٤خ اُ ٞٛ ٚ٤حشظٔخُ ٚػِ ٠آُ٤خص

حُظظ٣ٞش حُل٘ٝ ٢ػ٘خطشٝ ٙرخخطش حألٗٞحع حُزالؿ٤ش ُِظٞسس  ٢ٛٝآُ٤خص ع٘ؼظٔذٛخ ك٢
دسحعش حُظظ٣ٞش حُل٘ ٢ك ٢شؼش حُشخد حُظش٣ق .

()1

االتجاِ انٕجذاَ ٙف ٙانشعش انًعاصش  /عثذ انقادس انقظ  /يكتثح انشثاب  ،انقاْشج 1115و  ،ص . 435
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الفصل الثاني
مصادر التصوير يف شعر الشاب الظريف
ال  ٌٖٔ٣إ ٗزخٗ َ٤قب ً – ؽؼش٣ب ً ًبٕ أّ ٗضش٣ب ً – خبُ٤ب ً ٖٓ اُزأصش ثٔب عجوــــــٚ
ٖٓ ٗقٞؿ أٓ ٝزغشدا ً ٓٔب ٝسس فبؽج ٖٓ ٚأُؼبسف أٔٓ ٝب اخزضٗز ٚراًشرــــــــــٖٓ ٚ
ٓؾلٞظبد أٔٓ ٝب اًزغجٓ ٖٓ ٚؾ٤ط ٚأ ٝث٤ئز ٚاالعزٔبػ٤خ أ ٝاُضوبك٤خ  ،كٜٔٔب ثِـذ دسعخ
اثذاع االد٣ت كإ رخِق ٖٓ ٚأعْش اُزأصش ٌ٣بد ٓ ٌٕٞ٣غزؾ٤ال ً .
٘ٓٝز إٔ اهِن ػ٘زشح عإاُ ٚاُؾ٤ٜش ( اُخبسط اُ ٠اُ٘ل: ) ٢
ً٘ ؼبدس اٌؾعشاء ِٓ ِزشد َ

أَ ً٘ عشـذ اٌذاس ثعذ رُ٘ٛ

(ٔ )

ظِذ رذٝس ؽٌٓ ٟٞش٣شح ٓلبدٛب إٔ اُزلشّد ثبُٔؼبٗٝ ٢اُقٞس أٓش ثؼ٤ذ أُ٘بٍ ٝإٔ اُزٌشاس
أٓش ال ٓلش ّ ٓ٘ ، ٚكٔغ ٓب ػشف ػٖ اُلشصدم ٖٓ ٓوذسح رق٣ٞش٣خ ػبُ٤خ  ٖٓٝرزجـّغ
ُِٔؼبٗ ٢اُغذ٣ذح ٣وش ّ ثإٔ ّ اُغبثو٣ ُْ ٖ٤زشًٞا ُالؽو ٖ٤ؽ٤ئب ً ك٣ ٜٞؼ٤ذ ؽٌ ٟٞػ٘زشح ك٢
ٓؾبٝسح ثٝ ٚ٘٤أؽذ ٓزأدث ٢ػقشٗ ٙوِٜب أُشصثبٗ٣ ٢و ٍٞكٜ٤ب اُلشصدم ٣ (( :ب اثـــــــٖ
أخ : ٢ئٕ اُؾؼش ًبٕ عٔال ً ثبصال ً ػظٔ٤ب ً  ،كأخز آشؤ اُو٤ظ سأعٝ ، ٚػٔش ٝثٖ ًِضّٞ

( ٔ ) دٛ٠أٗ – رؾم١ك عجذ إٌّعُ عجذ اٌشإٚؾ  ،ؿ ٕٗٔ .
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ع٘بٓٝ ، ٚػج٤ذ ثٖ االثشؿ كخزٝ ، ٙاالػؾ ٠ػغضٝ ، ٙص٤ٛش ًبٝ ، ِٚٛهشكخ ًشًشر، ٚ
ٝاُ٘بثـخ ع٘جٝ ، ٚ٤أدسً٘ب٣ ُْٝ ٙجن اال أُزاسع ٝاُجط ٕٞكزٞصػ٘بٛب ث٘٘٤ب !! )) (ٔ ).
ٝئرا ًبٕ ٛزا  ٞٛؽبٍ أُزوذًٓ ٖ٤ؼ٘زشح ٝاُلشصدم ٛٝزٓ ٢ٛ ٙؼبٗبرٜٔب ك ٢فؼٞثخ
اُؼضٞس ػِ ٠اُقٞسح أُجزٌشح ٝأُؼ٘ ٠اُغذ٣ذ كٔب ثبُي ثؾبٍ أُزأخشٝ ٖ٣هذ روذٓزْٜ
عٞ٤ػ ال رؾق ٖٓ ٠اُؾؼشاء ..
ٌُٖ ّ ٛز ٙأُؾٌِخ – ٝئٕ ثذد ػ٣ٞقخ – ُْ رلل ثبُؾؼش عٔ٤ؼب ً اُ ٠إٔ ٣قجؼ
ئػبدح أٗ ٝغخب ً الهٞاٍ اُغبثو ُْٝ ٖ٤رقَ ثبُؾؼشاء اُ ٠هش٣ن ٓغذٝد  ،كوذ ٝعذ
أُجذػ ٖٓ ٕٞاُؾؼشاء – ػِٓ ٠ش ّ اُؼقٞس ٝعبئَ أ٘ٓ ٝبكز ُِخشٝط ٖٓ ٘ٔ٤ٛخ أُؼبٗ٢
أُطشٝهخ ٝاُقٞس أُغزٌِٜخ ػٖ هش٣ن :
ٔ – ِؾبٌٚخ اثزىبس فٛس عذ٠ذح –  ٞٛٝأٓش ُِٔ ٌٖٔ٣ززجـّغ أُغزوق ٢إ ٣نغ ٣ذ ٙػِٚ٤
ٝثخبفخ ُذ ٟاُؾؼشاء اُز ٖ٣ؽـِٞا أٗلغ ْٜثٜزا اُٝ – ّْٜاُز٣ ٖ٣غ ّٔ ٕٞكٓ ٢قطِؼ اُ٘وذ
ثؾؼشاء أُؼبٗٝ – ٢ئٕ ْ ًبٕ ٗغجخ أُؼبٗ ٢أُجزٌشح – ؽزُ ٠ذٛ ٟإالء اُؾؼشاء – ٗغجخ
مئِ٤خ  ،كٔؼبٗ ٢أث ٢رٔبّ اُغذ٣ذح ٝاُز ٢أؽقبٛب آ٥ذ ١ال رٌبد رزغبٝص ػذد أفبثغ
اُ٤ذ .ٖ٣ػِ ٠اُشؿْ ٖٓ ئهشاس آ٥ذ ١ثضػبٓخ أث ٢رٔبّ ٝرشثؼ ٚػِ ٠ػشػ ؽؼشاء
أُؼبٗ. ) ٕ( ٢
( ٔ ) اٌّٛؽؼ  :رؾم١ك عٍِ ٟؾّذ اٌجغبس – ٞداس ٔٙنخ ِقش ٘ / َ ٔ6ٙؿ ٖٖ٘ .
()0

تنظر الموازنة ث ٓ١ؽعش أث ٟرّبَ ٚاٌجؾزش – ٞأث ٛاٌمبعُ اٌؾغٓ ثٓ ثؾش اِ٢ذ – ٞرؾم١ك اٌغ١ذ اؽّذ

فمش – اٌطجعخ اٌضبٔ١خ – داس اٌّعبسؾ – اٌمب٘شح – ٕ ، ٔ69ؿ ٘. 9
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ٕ – اٌز١ٌٛــــــــذ  ٞٛٝ :ئػبدح رؾٌ َ٤اُقٞس اُوذٔ٣خ ٝئظٜبسٛب ثٔظٜش عذ٣ذ ئر ُْ
٣نشة اُؾؼشاء أُق ّٞس ٕٝفلؾب ً ػٖ ٓؼ٘ ٠هشم ٖٓ هجَ  ،ثَ ساؽٞا ٣وِجـّ ٕٞكٚ٤
اُو٣ٝ ٍٞـُِجغ ٚٗٞص٤بثب ً عذ٣ذح  ٞٛٝأٓش ه ّذس ٙاُ٘وبد اُوذآٝٝ ٠مؼ ٙٞك ٢ثبة اُق٘٤غ
اُؼغ٤ت اُؾبرم اُز٣ ١ـُؾغت ُطبئلخ أُُٞـّذ ٖٓ ٖ٣اُؾؼشاء اُز٣ ٖ٣ؼ٘ ٕٞثبُزق٣ٞش
٣ٝؾـِ ّ ْٛ ْٜاالر٤بٕ ثبُغذ٣ذ ٖٓ أُؼبٗٝ ٢اُقٞس كوذ آزذؽ – ْٜػِ ٠عج َ٤اُزٔض – َ٤اثٖ
هجبهجب ك ٢ػجبسح ثو: ُٚٞ
(( ٝعزؾؼش ك ٢أؽؼبس أُُٞذ ٖ٣ثؼغبئت اعزلبدٛٝب ٖٓٔ روذ ُّٓٝ ، ْٜطلٞا ك ٢ر٘بٍٝ
أفُٜٞب ُٓ٘ ، ْٜجّغٛٞب ػِ ٖٓ ٠ثؼذٝ ، ْٛرٌضـّشٝا ثاثذاػٜب كغِٔذ ُ ْٜػ٘ذ ادػبئٜب ُِط٤ق
عؾش ْٛكٜ٤ب ٝ ،صخشكزُٔ ْٜؼبٜٗ٤ب )) (ٔ ) .
إ ٛز ٙاُٞعِ٤خ ( اُز٤ُٞذ ) عؼِذ ٖٓ هن٤خ رأصش اُؾبػش ثغبثو ٚ٤أٓشا ً ال ٣إاخز
ػِ ٚ٤اُؾبػش ثَ ال ٗـبُ ٢ارا هِ٘ب أٗٝ – ٚثغجت ئدساى اُ٘وذ ُقؼٞثخ االثزٌبس – فبس أٓشا ً
ٓؾٔٞدا ً ئرا أؽغٖ اُؾبػش روِ٤ت أُؼ٘ ٠اُغبثن ٝاعزؼَٔ آُ٤بد اُزأصش ثؾزم ٜٓٝبسح .
ئٕ ( االرجبع ) – ٓ ٞٛٝقطِؼ ٗوذ٣ ١وبثَ ٓقطِؼ ( االثزذاع ) ًبٕ ك ٢اُجذا٣خ
ٓأخزا ً كوذ ًبٕ اثٖ عال ّّ – ٓضال ً ٣ ٞٛٝزؾذس ػٖ عجن آشب اُو٤ظ ُِٔؼبٗ٘٣ ٢غت
االثزذاع الٓشب اُو٤ظ ٗٝ ،و٤ن ٚاالرجبع ُالؽو. ُٚ ٖ٤

( ٔ )

ع١بس اٌؾعش – اثٓ هجبهجب – رؾم١ك د .عجذ اٌعض٠ض ثٓ ٔبفش اٌّبٔع  ،داس اٌعٌٍٍ َٛطجبعـــخ ٚإٌؾش

٘ٓٗٔ ٘ـ  /ؿ ٕٔ .
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ٌُٖ ( االرجبع ) فبس كٔ٤ب ثؼذ – ٝثبُزاد ك ٢ػقش ( اُؾبة اُظش٣ق ) ك٘ـّـب ً
ثذ٣ؼ٤ب ً ٣ـُؼشف ثـ ( ؽغٖ االرجبع )  ٞٛٝ (( :إٔ ٣أر ٢أُزٌِْ آُ ٠ؼ٘ ٠اخزشػ ٚؿ٤ش، ٙ
ك٤ؾغٖ ارجبػ ، ٚثؾ٤ش ٣غزؾو ٚثٞعٝ ٖٓ ٚع ٙٞاُض٣بداد  ،ئ ّٓـب ثبخزقبس ُلظ ، ٚأ ٝهقش
ٝصٗ)) .. ٚ

(ٔ )

.

ٗٝؾٖ ٘ٛب ُغ٘ب ثقذد ثؾش هن٤خ اُغشهبد – اُز ٢أكبدد ٓٞمٞع أُقبدس اُز٢
٣غزوٜ٘ٓ ٢ب اُؾؼش ٝاُؾؼشاء ئكبدح عٔـّخ – ٌُٖ ّ ٖٓ أُ٘بعت عذا ً االؽبسح اُ ٠إ سؤ٣خ
ػجذ اُوبٛش اُغشعبًٗ ٢بٗذ ٖٓ اًضش اُشؤ ٟرٞع٤ؼب ً ػِ ٠االد٣ت ئر ٣ؾقش االخز كٔ٤ب
٣زأٗن اُؾبػش ك ٢ف٘ؼز ٚكوذ اسرو ٠ثذساعخ اُغشهبد ٝأثؼذٛب ػٖ اُزؼِن ثظٞاٛش االٓٞس ،
ٝرزجـّغ االُلبظ  ،أ ٝاُزؾجـّش ثبُزؾبث ٚك ٢أُؼبٗ ٢أُؾزشًخ ٝ .رُي ك ٢روغ ٚٔ٤أُؼبٗ ٢اُ٠
هغٔ: ٖ٤
االٚي  :أُؼ٘ ٠اُؼوِ٣ٝ ٢ش٣ذ ث ٚأُؼ٘ ٠اُؼبّ أُؾزشى اُز ١ال  ٌٖٔ٣إ ٣ؾٌْ ثبُغشهخ
ك٤ــــــــــ. ٚ
ٚاٌضبٔ : ٟأُؼ٘ ٠اُزخ ٞٛٝ ٢ِ٤اُز (( ١ال  ٌٖٔ٣إٔ ٣وبٍ  :ئٗ ٚفذم ٌ ٝإٔ ٓب أصجز ٚصبثذ ،
ٓٝب ٗلب٘ٓ ٙلٓ ٞٛٝ ٢لزٖ أُزاٛت ًض٤ش أُغبُي ))

(ٕ )

( ٔ ) رؾش٠ش اٌزغغ١ش ـ ٟفٕبعخ اٌؾعش ٚإٌضش ٚث١بْ اعغبص اٌمشآْ ؿ

ٝكٓ ٚ٤غبٍ ُِزلبمَ ك ٚ٤ثٖ٤

 -اثٓ أث ٟاالفجع اٌّقــــــــــشٞ

( د ٗ٘٘ ٙـ ) – رؾم١ك ِ :ؽِٕ ٟؾّذ ؽشؾ – اٌغّٛٙس٠خ اٌعشث١خ اٌّزؾذح – اٌّغٍظ االعٌٍٍ ٝؾئْٚ
االعالِ١خ – ٌغٕخ اؽ١بء اٌزشاس ( د .د )  ،ؿ .6ٙ
( ٕ ) أعشاس اٌجالؼخ . ٕٙ9 :
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االدثبء ؛ ُ٤إًذ اًٗ ٚزُي ٓب داّ ُْ رِؾو ٚف٘ؼز٣ ُْٝ ، ٚؼَٔ ك ٖٓ ٚ٤ؽ٤ش اُق٤بؿخ ٗوؼ
(( كأٓب ئٕ ُؾوز ٚف٘ؼزٝ ٚػَٔ كٗ ٚ٤وؼ ٝسًت ػِٓ ٚ٤ؼ٘ٝٝ ، ٠فَ ثُ ٚط٤لخ ٝ ،دخَ
اُ ٖٓ ٚ٤ثبة اٌُزبثخ ٝاُزؼش٣ل ٝاُشٓض ٝاُزِ٣ٞؼ  ،كوذ فبس ثٔب ؿـُّ٤ش ٖٓ هش٣وز، ٚ
ٝاعزإٗق ٖٓ فٞسرٝ ، ٚاعزغذ ُ ٖٓ ٚأُؼشك ًٝ ،غ ٖٓ ٚ٘ٓ ٢دٍ ّ اُزؼشّك  ،داخال ً
ك ٢هج َ٤اُخبؿ اُزٔ٣ ١زِي ثبُلٌشح ٝاُزؼَٔ  ...كارا ؽووذ اُ٘ظش كبُخقٞؿ اُز ١رشا، ٙ
ٝاُؾبُخ اُز ٢رشاٛب ر٘ل ٢االؽشاى ٝرأثب)) ٙ

(ٔ )

.

ئٕ ػجبسح ( اُخقٞؿ اُز ١رشا ) ٙكٗ ٢ـ اُغشعبٗ ٢رل٤ذٗب ٘ٛب ًض٤شا ً ٝرّ٘ٔ ٜب ك٢
عؼ٘٤ب اُ ٠االعبثخ ػٖ اُغإاٍ ا٥ر: ٢
ً َٛبٕ اُؾبة اُظش٣ق – ٣ ٞٛٝغزو ٖٓ ٢أُ٘بثغ أُزؼذدح اُز ٢ع٘لقَ اُو ٍٞكٜ٤ب
– ٣ؾبكع ػِ ٠خقٞف٤ز ٚ؟ أّ إٔ ارٌبءً ٙبٕ ارٌبء اُؼبعض اُنؼ٤ق اُز ١عشػبٕ ٓب ٣وغ
ئرا أثؼذد ػ٘ ٚاُغ٘ذ اُز٣ ١زؼٌض ػِ ٚ٤؟
ُ ٤ظ ٖٓ ثبة االٗؾ٤بص اُ ٠اُؾبة اُظش٣ق أ ٝاُز َ٣ٜٞكٓ ٢وذسر – ٚإ ٗغبسع
ُالعبثخ ػِٛ ٠زا اُغإاٍ – اُ ٠اُو : ٍٞئٕ ّ اُؾبة اُظش٣ق ظَ ّ ٓؾزلظب ً ثطبثؼ ٚاُخبؿ
ؽز٘٣ ٞٛٝ ٠ن ١ٞرؾذ ُٞاء ا٥خشٝ ٖ٣إٔ ّ ٓالٓؾً ٚبٗذ رظَ ثبسصح ؽز٣ ٞٛٝ ٠زضّ٣ـب
ثض٤بة ؿ٤ش ٌٖ٣ ُْٝ . ٙارٌبؤ ٙػِٓ ٠ؼ٘ ٠أػغج ٚكٞظل ٚارٌبء اُ٘بعخ أُوِـّذ ..

( ٔ ) اعشاس اٌجالؼخ . ٖٗٓ:
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ئٕ اُقٞس اُوذٔ٣خ فبسد ػِ٣ ٠ذ ٚ٣فٞسا ً عذ٣ذح ٝئٕ ْ  ٢ٛاعز٘ذد ػِ ٠أعبط
ث٘ب ٙاالخش . ٕٝإ ئػبدح رؾٌ َ٤فٞسح هذٔ٣خ ال ٣وَ ّ – كٗ ٢ظشٗب – ا٤ٔٛخ ػٖ اثزٌبس
فٞسح عذ٣ذح  .كبُزؾٌٝ َ٤ئػبدر ٚث٤ٜئخ عذ٣ذح ًالٔٛب ٘٣زٔ٤بٕ آُ ٠غبٍ االثذاع .
ئٕ ( خقٞؿ ) اُؾبة اُظش٣ق ظَ هبئٔب ً ٓٝالٓؼ اُؾبة اُظش٣ق ثو٤ذ ؽبخقخ
ٝهج٤ؼخ ػقش اُؾبة اُظش٣ق ٝخقبئق ٌٖٔ٣ ٚرجّ٤ـٜ٘ب ثغُٜٞخ ؽزٝ ٠ئٕ اٗزٔذ اُقٞسح
اُ ٠ػقش عبثن .
ثَ  ٌٖٔ٣اُضػْ إٔ ًض٤شا ً ٖٓ اُقٞس اُز ٢ؽٌِـّٜب ؽؼشاء آخش – ٕٝعجو ٙٞأٝ
ػبفش – ٙٝاعزطبع ٣ ٞٛٝؼ٤ذ ف٤بؿزٜب إٔ ٣غِٛٞب ثٔظٜش أًضش ؽ٤بح ٝخقجب ً ٝؽبػش٣خ .
٘ٛ ٖٓٝب ُ٘ ٌٖٔ٣ب إ ٗلغش اُو ٍٞاُزٌ٣ ١ش ّس ٖٓ ٙرشعْ ُٞاُذ ٙػل٤ق اُذٖ٣
اُزِٔغبٗ )*( ٢ثإٔ (( اث٘ ٚأؽؼش ٓ٘. )) ٚ

(*) ٘ووو ٛاثووو ٛاٌشث١وووع عف١وووؿ اٌوووذ ٓ٠عوووٍّ١بْ ثوووٓ عٍووو ٟثوووٓ عجوووذ

ثوووٓ عٍووو ٟثوووٓ ٠وووظ اٌعبثوووذ ٞاٌىوووٛـٟ

اٌزٍّغووبٕٔ٠ ، ٟغووت اٌووو ٝلجٍ١ووخ ثذسِٚووخ  ،اٌزووو ٟرموو ُ١االْ ثّذٕ٠ووخ ثوووبٌمشة ِووٓ رٍّغووبْ رؾّوووً اعووُ اٌمجٍ١وووخ
أ ٞثذسِٚووخ ٌٚ ،ووذ عووٕخ ٖٔ٘ ٙووـ ٌ .ووُ ٠قووٍٕب عووٓ ـزووشح ؽووجبثٗ ؽووٟء ر ٚثووبي  ،ؼ١ووش أٔووٗ ثعووذ أزمبٌووٗ اٌووٝ
اٌّؾوووشق ـووو ٟاٌعؾوووش٠خ اٌضبٌضوووخ ِوووٓ عّوووشٖ ثوووذأ ٠وووز٠ع فووو١زٗ ثٌٛٛعوووٗ عوووبٌُ اٌزقوووٛؾ  ،قٛفوووب ِٕوووع
رغٛاٌوووٗ ـووو ٟاٌوووجالد اٌّخزٍفوووخ  ،ـموووذ الوووبَ ـووو ٟثوووالد اٌوووش َٚعوووبدح اٌّزقوووٛـخ اسثعوووِٛ٠ ٓ١وووب ١ٌ ،غوووزمش ّ ثوووٗ
اٌّطوووبؾ ثعوووذ رٌوووه ثذِؾوووك ٚ ،ووووبْ ـٙ١وووب ِجبؽوووشا اعوووز١فبء اٌخضأوووخ ٙ ٠ٚوووش أٔوووٗ ـووو٘ ٟوووزٖ اٌفزوووشح ِوووٓ
ؽ١بروووٗ لوووذ ٘غوووش اٌزقوووٛؾ ثعوووذ لجٌٛوووٗ اٌٛك١فوووخ ٚ .عوووبػ ؽ١بروووٗ وؽ١وووشٖ ِوووٓ إٌوووبط ؽزوووٚ ٝاـوووبٖ اعٍوووٗ ـوووٟ
ؽوووٙش سعوووت ِوووٓ عوووبَ ٓ٘ ٙ6وووـ ٚدـوووٓ ـوووِ ٟموووبثش اٌقوووٛـ١خ ثذِؾوووك  ٕ٠ ( .وووش  :اٌعف١وووؿ اٌزٍّغوووبٔ– ٟ
ؽبعش اٌٛؽذح اٌّطٍمخ – ثبؽب عّش ِٛع ٝؿ . ) ٗٙ
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ٓٝب دٓ٘ب هذ رًشٗب ٝاُذ ٙكغ٘جذأ ثأ ٠ُٝأُإصشاد ك ٢ؽؼش ( ٞٛٝ ٙاالصش اُقٞك) ٢
السرجبه أُإص ش اسرجبهب ً ٓجبؽشا ً ث٘ؾأح اُؾبػش ٝرشث٤ز . ٚكوذ ًبٕ ػل٤ق اُذ ٖ٣اُزِٔغبٗ– ٢
ثغبٗت ً ٚٗٞؽبػشا ً ٓؼشٝكب ً – اؽذ أُزقٞكخ أُؾٜٞسًٝ (( ٖ٣بٕ كبمال ً ٣ٝذػ٢
اُؼشكبٕ ٣ٝ ،زٌِْ ك ٢رُي ػِ ٠افالػ اُوًٝ ، ّٞبٕ ٓ٘زؾال ً ك ٢اهٞاُٝ ٚاؽٞاُ ٚهش٣وخ اثٖ
ػشثٝ ٢عِ ٖٓ ٞٛٝ ، ًٚٞاُوبئِ ٖ٤ثبُٞؽذح ٝاالرؾبد )) (ٔ ) ٝهذ ُٝذ ع٘خ ٓٔٛ 0ـ ٝك٢
سثٞع ( رِٔغبٕ ) ٗؾأ ٝ ،رِو ٠ثزٝس اُزقٞف ٝهش٣ن اُقٞك٤خ ٖٓ ؽ٤خ ٚاُو – ١ٞٗٞرِٔ٤ز
اثٖ ػشث – ٢اُز ١فبؽج ٚك ٢ؽِٝ ٚرشؽبُٝ ، ٚرؼِْ ٓ٘ ٚؽز ٠أٗ ٚكبه ٚػِٔب ً ٝرقٞكب ً .
 ٞٛٝؽبػش ٓغ٤ذ ٝأ ْٛاالؿشاك اُؾؼش٣خ اُز ٢ر٘بُٜٝب  ٢ٛاُ٘غ٤ت ٝاُـضٍ اُقٞك٢
ٝاُخٔش٣بد اُقٞك٤خ ٝاُطج٤ؼخ ٝاُٞفق ٝاُؼوبئذ اُقٞك٤خ (ٕ ) .
ٝهذ رأصش اُؾبة اُظش٣ق ثٞاُذً ٙض٤شا ً ٖٓ خالٍ ؽؼش – ٙأُلبظب ً ٝث٘بء ً ٝفٞسا ً -
ًٝبٕ ُ٘ؾأر ٚػِ٣ ٠ذٝ ٚ٣كً٘ ٢ل ٚثبُؾ االصش ك ٞٔٗ ٢صوبكز. ٚ
ٝهذ كطٖ اُوذآ ٠اُٛ ٠زا االصش ٝاُ ٠دٝس اُج٤ئخ اُذٓؾو٤خ ك ٢ر٘ؾئخ اُؾبػش
ٝرؾٌ ِٚ٤ادث٤ب ً ٝصوبك٤ب ً ٖٓ ٗؾٓ ٞب هبُ ٚاثٖ ؽبًش ٗوال ً ػٖ ؽٜبة اُذ ٖ٣ثٖ كنَ هللا .
(( ًٝبٕ ال َٛػقش ٖٓٝ ، ٙعبء ػِ ٠آصبس ْٛاكززبٕ ثؾؼشٝ ٙخبفخ ا َٛدٓؾن  ،كاٗٚ
ث ٖ٤ؿٔبئْ ؽ٤بر ْٜسثٝ ، َ ٢كًٔ ٢بئْ س٣بم ْٜؽج ، َ ٢ؽز ٠رذكن ٜٗشٝ ، ٙأ٘٣ـــــغ صٛش. ) ٖ( )) ٙ

( ٔ ) االدة ـ ٟثالد اٌؾبَ ؿ . ٖ96
( ٕ )  ٕ٠ش :االدة اٌعشث ٟـ ٟاٌعقش اٌٍّّٛو / ٟعّش ِٛع ٝثبؽب  ،داس اٌفىش اٌّعبفش  ،ث١شٚد ٌ ،جٕبْ ،
ٕ٘ٗٔ ٘ـ  ، َ ٕٓٓٗ -ه ٔ  ، ٔ666 ،ؿ . ٔ٘6
( ٖ ) اٌّقذس ٔفغٗ ؿ ٘. ٔ6
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إ اخزالف هج٤ؼخ ؽخق٤خ االة ك ٢هش٣وخ اُؾ٤بح ػٖ ؽخق٤خ االثٖ ٣غت إ ال
رٔ٘ؼ٘ب ػٖ اُجؾش ػٖ أُٞاهغ اُز ٢ظِذ ؽبخقخ كٗ ٢زبط االثٖ ٝاُز ٖٓ ٢ٛ ٢رأع٤ظ
األة ا ٝػٖ اُجقٔبد اُز ٢ثو٤ذ ٓطجٞػخ ك ٢ؽؼش – ٙعٞاء ػٖ هقذ ا ٝؿ٤ش هقذ –
ٝاُز ٢عِي كٜ٤ب هش٣وخ ٝاُذ ٙك ٢اُزق٣ٞش ٝاُج٘بء ٝاالداء اُل٘. ٢
ئٕ ًزت اُزشاعْ رشُ٘ ١ٝب إٔ أرجبع ٝاُذ ٙؽبُٞٝا رلغ٤ش ؽؼش اُؾبة اُظش٣ق
رلغ٤شا ً فٞك٤ب ً ٝ .ر٘وَ ُ٘ب إٔ اُؼل٤ق اُزِٔغبًٗ ٢بٕ ٣وٝ ٍٞافلب ً هش٣وخ ٝاُذ ٙاُوبئٔخ
ػِ ٠أُ َ٤اُ ٠أُغٝ ٕٞعِ ًٚٞاُؾؼش ١اُز٘٣ ١ط ١ٞػِ ٠رؾج٤ت ثبُ٘غبء ٝاُـِٔبٕ :
(( ئٕ ئكشاه ( ؽٔظ ) ٣ؼ ٚ٘٤ػِ ٠إٔ  ٌٕٞ٣فٞك٤ب ً ٓزؾووب ً ػِ ٠هش٣وخ (أُاله٤خ )
أ ١ادػبء اُلغٞس ٝاُظٜٞس ثٔظٜشٝ ٙاُزوٝ ٟٞاُٞسع ك ٢ثبه٘. ) ٔ( )) ٚ
ُوذ ًبٗذ ػالهخ اُؾبة اُظش٣ق ثأثًٔ – ٚ٤ب ع٤قٞسٛب اُ٘ـ ا٥ر – ٢رو ّٞػِ٠
ساثو اُشؽْ ٝاُ ٔؾجخ ٝاُٞد ّ ٝأُٛٞجخ االفِ٤خ ًٝ ،بٕ أثٓ ٙٞؼ ٚػِ ًَ ٠ؽبٍ ٝ ،ػبػ
ٓؼٌٓ ٚل ٍٞاُشصم ٣ ،زٔزغ ث٘ؼ ْ٤أثٝ ٚ٤ػ ّضٔٓ ٙب دكؼ ٚاُ ٠االٗطالم ك ٢سثٞع اُؾبّ ٓغ
أرشاثٝ ٚأٗذاد ٖٓ ٙؽجبة دٓؾن .
ٛب  – ٞٛكٛ ٢زا اُ٘ـ اُز٣ ١زج٤ـّٖ ك ٚ٤االصش اُقٞك ٢ثغالء – ٣قق ٝاُذ ٙثبُجّش
اُؾلٞم ٣ٝشعْ ُ ٚفٞسح كش٣ذح كٌلـّب ٙرزغ ٚارغبً : ٖ٤ٛق ّٔ ٣ـذٛب ُُٞذ ٙرض ّٝد ٙثأعجبة
اُؾ٤بح ٝ .اخشٔ٣ ٟذٛب ُِغٔبء رذػًٔ ، ُٚ ٞب ٣قّٞس ٙسؤٝكب ً ٣ؼذ ٌُّ -شٓٝ ٚئؽغبٗ- ٚ
(ٔ)

اٌّٛعٛعخ اٌقٛـ١خ – اعالَ اٌزقٛؾ ٚإٌّىش ٓ٠عٍٚ ٗ١اٌطشق اٌقٛـ١خ – ؽٕف ٟعجذ إٌّعُ – داس

اٌشؽبد ه ٔ ٕ ، َ ٔ66ؿ ٘. 6
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ع٤ئبد اث٘ ٚؽغ٘بد ٍ ًٝ ،أٗ٣ ٚؾ٤ش اُ ٠رخش٣ظ اث ٚ٤اُزّ ٓ ١ش هجَ هِ َ٤ؽ ٖ٤ػذ ّ ئكشاهٚ
ٗٞػب ً ٖٓ اُزقٞف أُجطـّٖ !!
ٝك ٢أسه ٠ؽبالد اُجـّش ثبالة ٝاًضشٛب ػبهل٤خ ٣ش ٟاالثٖ أٗ٣ ٚجوٓ ٠وقشّا ً ؽز٠
ُٝ ٞهٗ ٠ؼبٍ أث ٚ٤ثٞع٘ز: ٚ٤
أثذأ ثزوشن رٕمن ٟاٚلبرـــــــــــــٟ

ِب ث ٓ١عّبسٚ ٞـٍٛ ٟارــــٟ

٠ب ٚاؽذ اٌؾغٓ اٌجذ٠ع ٌزارــــــــــــٗ

أٔب ٚاؽذ االؽضاْ ـ١ه ٌِزارــــٟ

ٚثؾجه اؽزؽٍذ ؽٛاعِ ٟضٍّــــــب

ثغّبٌه اِزألد عّ١ع عٙبرــٟ

ؽغج ِٓ ٟاٌٍزاد ـ١ه فجبثـــــــــخ

عٕذ ٞؽؽٍذ ثٙب عٓ اٌٍــــزاد

ٚسمب ٞأ ٟـبعً ثشمــــــــبن ِب

رخزبس ِٓ ِؾ ِٓٚ ٞٛاصجبرــٟ

٠ب ؽبمشا ؼبثذ ثٗ عؾبلـــــــــــٗ

عٓ وً ِبك ٍ ـ ٟاٌضِبْ ٚآد

ؽبعجذ أفبع ٟـٍُ اس ٚاؽــــــــــذا

ِٕٙب ال ٚلزب ِٓ االٚلـــــــبد

ِٚذٌ ٓ١ٙؽغجذ عٕه عمٌٙٛـــــُ

ِٕ ِٓ ُٙاالؽ١ـــــــبء وبالِٛاد

رزٍ ٛعٍ ٝاٌٙنبة رطٍت ٔبؽــــــذا

ِٕ ُٙوؤٔه ـ ٟرس ٜاٌٙنجــبد

ٌّب ثىٛا ٚمؾىذ أىش ثعنٙــــــُ

ؽؤٔٚ ٟلبٌٛا  :اٌٛعذ ثبٌعجشاد

ـؤكٕ ُٙكٕٛا هش٠مه ٚاؽــــــــــــذا

ٔٚغٛا ثؤٔه عبِـــــــع االؽزبد

ِب رغزعذ ٌّب رف١ل ٔفٛعٙـــــــــُ

ـزف١ل ِٓ وّذ ٍ  ِٓٚؽغشاد

٠ب لطش عـُُ دِؾك ٚا قـ ٔضال

ـ ٟلبعٚ ْٛ١ؽٍـّٗ ثٕجـــــــــبد
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ٚرشّٔــــــــ٠ ٟب ٚسق ـ٠ٚ ٗ١ب فجب

ِش ٞعٍ ٗ١ثؤه١ت إٌفؾــــــبد

ـ ٗ١اٌشمب ـ١ـــــٗ إٌّ ٝـ ٗ١اٌٙذٜ

ـ ٗ١افٛي ععبدرٚ ٟؽ١برـــــٟ

ـ ٗ١اٌز ٞوؾؿ اٌعّ ٝعٓ ٔبكشٞ

ٚعال ؽّٛط اٌؾمذ ِٓ ِشآرـــٟ

ـ ٗ١االة اٌجش اٌؾفٛق ـذ٠زــــــــٗ

ِٓ عبئش االعٛاء ٚا٢ـــــــــــبد

وؿ رّذ ّ ثغٛدٖ ٔؾٚ ٞٛأ ــــــش

ٌٍ ٜغّبء ثقبٌــــــــؼ اٌذعٛاد

ٚارا عٕ١ذ ُ ثغ١ئبرـــــــ ٟعذ٘ـــب

 -وشِب ٚاؽغبٔب – ِٓ اٌؾغٕبد

ٚارا ٚل١ذ ثٛعٕزـــــــــــٔ ّ ٟعبٌٗ

عــــــــــ ّذدْد رمق١ش ِٓ ٞاٌضالد

ٌُ ٠شك ثبٌزمٍ١ذ ؽز ٝعــــبء ـٟ

اٌزٛؽ١ــــــــــــذ ثبٌجش٘بْ ٚا٠٢بد

ٔفظ صوذ ٚصوذ ثٙب أٛاس٘ــــب

ـ ٟفٛسح ٔغخذ ففبء ففبرٟ

(ٔ )

ئٕ ٝمٞػ اُزق٣ٞش ك ٢االث٤بد اُز ٢رخـ االة ٣وبثِ ٚؿٔٞك  ٖٓ ٞٛأصش
اُطبثغ اُز ١رزغْ ُ ث ٚاُؼجبسح اُقٞك٤خ  ،ئر ٗؾش اُؾبة اُظش٣ق كٛ ٢زا اُ٘ـ رشاً٤ت
اُِـخ اُقٞك٤خ ٓٝقطِؾبرٜب ٓشاػبح ُٔٞمٞػٜب كبُ٘ـ ٓخقـ الثٝ ٚ٤رأص٤ش ٙال ثّذ إ
٣ظٜش ًٝإٔ االثٖ ٘ٛب ٣خبهت االة ثطش٣وزُٝ ٚـز : ٚهش٣وخ أُزقٞكخ ُٝـز. ْٜ
٠ب ٚاؽذ اٌؾغٓ اٌجذ٠ع ٌزارٗ
أٔب ٚاؽذ االؽضاْ ـ١ه ٌزارٟ
(ٔ)

دٛ٠اْ اٌؾبة اٌ ش٠ؿ  /لذَ ٌٗ ٚؽشؽٗ ٚٚمع ـٙبسعٗ د .فالػ اٌذ ٓ٠اٌٛٙاس ، ٞداس اٌىزبة اٌعشث– ٟ

ث١شٚد – ٌجٕبْ ٘ ٕٔٗٗ ،ـ  ، َ ٕٓٓٗ -ؿ . ٔٓٔ – 66
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ٚثؾجّـه اؽزؽٍذ ؽٛاعِ ٟضٍّب
ثغّبٌه اِزألد عّ١ع عٙبرٟ
ٚ ..سمب ٞأٔ ٟـبعً ثشمبن ِب
رخزبس ِٓ ِؾ ِٓٚ ٞٛاصجبرٟ

(ٔ )

أٗ٘ب ٗؾظّ أٗ٘ب ثاصاء ؽبػش ٓزقٞف ٝاُؾبة اُظش٣ق ٘ٛب ٣زٔضَ هش٣وخ ؽؼشاء
اُقٞك٤خ رٔضال ً ده٤وب ً ،ئٕ ّ اُوذسح ػِ ٠إٔ ٣زٔضــّـَ اُؾبػش هش٣وخ ؿ٤ش هش٣وز ٚأٓش ال ٣زبػ
ئال ك ٢ؽبُز: ٖ٤
األ : ٌٝٚإ  ٌٕٞ٣اُؾبػش هذ ػب٣ؼ اُطش٣وخ اُز٣ ٢ش٣ذ رٔضِٜب ٝػشف خجب٣بٛب
ٝأعشاسٛب ٓ ٞٛٝب ار٤ؼ رٔبٓب ً ُِؾبة اُظش٣ق ثؾٌْ اُزقبه ٚثٜب ٓجبؽشح ثبُشاثو االث. ١ٞ
ٚاٌضبٔ١خ  :ئٕ ٔ٣زِي اُؾبػش اُوذسح ػِ ٠اُز٘قـّـَ ػٖ ُـز ٚاُز ٢اػزبد ػِٜ٤ب ٞٛٝ
أٓش ٣غزِضّ ئٌٓبٗ٤بد ؽبػش ٓؾزشف ٣ط ّٞع اُِـخ ٝاالعبُ٤ت ً٤ق ٣ؾبء  ٖٔٓٝ ،ػشف
ثٜز ٙاُوذسح ( أُز٘ج ) ٢اُز ١عجن اُؾبة اُظش٣ق ك ٢اسرذاء ص٤بة أُزقٞكخ ٓغ اٗ٣ ٚؼذ ّ
ٓ٘ٝ ْٜرُي ك ٢هق٤ذر ٚاُؾ٤ٜشح كٓ ٢ذػ أث ٢ػِ ٢االٝساع ٢اُزٓ ٢طِؼٜب :
أِٓ اصد٠بسن ـ ٟاٌذع ٝاٌشلجبء
ار ؽ١ش أذ ِٓ اٌ الَ م١بء

(ٕ )

( ٔ ) اٌذٛ٠اْ . 66 :
( ٕ )

دٛ٠اْ اث ٟاٌط١ت اٌّزٕج ، ٟؽشػ أث ٟاٌجمبء اٌعىجش ٞاٌّغّ ٝاٌزج١بْ ـ ٟؽشػ اٌذٛ٠اْ – مجطٗ

ٚفؾؾٗ ٚٚمع ـٙبسعٗ ِ :قطف ٝاٌغمب ٚاثشا٘ ُ١االث١بسٚ ٞعجذ اٌؾف١ظ ؽىجِ – ٟطجعخ ِقطف ٝاٌجبثٟ
اٌؾٍجِ – ٟقش ٖ٘ٔ٘٘ ،ـ . َ ٔ6ٖٙ -
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ٝاُز ٢رلٖ٘ كٜ٤ب ك ٢اعزؼبسح فٞس أُزقٞكخ ٝ ،رشاً٤جٝ ْٜأُلبظٓ ْٜشاػــــــــــبح
ُٔٔذٝؽ ٚاُقٞك٣ٝ ، ٢زًشٗب أ٣نب ً ثزٞظ٤ق أُز٘ج ٢افطالؽبد أُزقٞكــــــخ ك ٢ثؼل
أؽؼبس ٞٛٝ ، ٙأٓش ُْ ٣ ٌٖ٣شٝم ُِزائوخ اُ٘وذ٣خ اُؼشث٤خ كوذ ػبة اُضؼبُجٓ – ٢ضال ً – ػِٚ٤
(( آزضبٍ أُلبظ أُزق ّٞكخ ٝاعزؼٔبٍ ًِٔبرٓٝ ْٜؼبٗ ْٜ٤أُـِوخ )) (ٔ )  ٌُٖ ..أصش اُزقٞف
فـِخ ُ
ك ٢أُز٘ج ٢ال ٣وبط – ٖٓ اُ٘بؽ٤خ اُزٌ٤٘٣ٞخ ك ٢االهَ – ثأصش ٙك ٢اُؾبة اُظش٣ق ِ ٝ ،
االخ٤ش ث ٚفِخ ٓجبؽشح  ،ئر رؾشة اُزق ّٞف ك ٚ٤ػٖ هش٣ق أثٝ ٚ٤ػٖ هش٣ن اُغّ ٞ
اُؼشكبٗ ٢اُزً ١بٕ ٣ؾ٤و ث٘ٓ ٚز فـشٝ ٞٛٝ . ٙئٕ ُْ ٣ؼذ ّ ٖٓ أُزقٞكخ ٌُٖ ّ أصش ْٛظَ ّ
ثبد٣ب ً ك ٢اٌُض٤ش ٖٓ أؽؼبسٝ ٙرٞؽؾذ اٌُض٤ش ٖٓ فٞس ٙثأعبُ٤جٝ ْٜأُلبظ. ْٜ
ئٕ اؿِت ؽؼش اُؾبة اُظش٣ق ٣ؾج ٚؽؼش أُزقٞكخ ٌُٖ اُز ١أخشع ٖٓ ٚدائشرْٜ
ٓ ٞٛب ؽبة ٓغ٤شر ٖٓ ٚرٜزي ٝخالػخ ٓٝغٝ ٕٞثغجت ٛز ٙاُؾبئجخ ُْ ٣ؼذ ثبالٌٓبٕ اُ٘ظش
اُ ٠أُلبظ ٚػِ ٠اٜٗب سٓٞص فٞك٤خ أ ٝدساعز ٚػِ ٠أٗ ٚؽبػش فٞك.. ٢
ٝك ٢مٞء ٛزا أُ٘طن ٣قّؼ إٔ ٗغ٤ت ٖٓ ٣غأٍ ُْ :رؼذ اؽؼبس أُزقٞكخ أؽؼبسا ً
فٞك٤خ ٓغ إٔ ؽؼش ٞٛٝ – ْٛاُـبُت  -ك ٢أُشأح ٝاُخٔشح ٝاُطَِ ال ٣خزِق ك ٢اُظبٛش
ػٖ ؽؼش اُـضٍ ٝاُخٔشح ٖٓ ؿ٤ش أُزقٞكخ ؟  ُْٝر٘ظش اُ ٠أُلبظ ْٜػِ ٠اٜٗب سٓٞص
ٝاُ ٠أُلبظ عٞا ْٛثذالالرٜب اُظبٛشح ؟

(ٔ)

٠زّ١خ اٌذ٘ش ـ ٟؽعشاء اً٘ اٌعقش – عجذ اٌٍّه اٌضعبٌج – ٟاٌّطجعخ اٌؾٕف١خ – دِؾك – ٕٖٓٔ ٘ـ .

عـ ٔ ؿ ٕٗٔ .
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ئٕ ً عٛٞش اُون٤خ – ٖٓ ٗظشٗب – ال ٣زقَ ث٘ٞع اُؾؼش ٝئٗٔب ٣زقَ ثغ٤شح
فبؽج. ٚ
ئٕ ؿضٍ أُزقٞكخ ٛشة ٖٓ اُزاد االٗغبٗ٤خ اُطج٤ؼ٤خ اُ ٠راد هللا اُٞع٤ؼخ اُشؽجخ
ٓغ أٗ٣ ٚجذ ٝؽجٜ٤ب ً ثبُؾؼش اُؼبد ١أُبد ّ ١اُزؼبث٤ش ٝاُزقب٣ٝش ٝاالُلبظ كل ٚ٤رًش اعٔبء
أُؾجٞثبد ٝٝ ..فق االُزوبء ث٤ُ ٖٜال ً ؽ٤ش ال سه٤ت ٝال ٝاػ ٍ ًٔب ًبٕ ػٔش ٝثٖ اث٢
سث٤ؼخ ِ٣زو ٢ثٔؾجٞثزٗ ( ٚؼْ ) .
ًٔب إٔ خٔش٣بر ْٜال رخزِق ك ٢اُظبٛش ػٖ اُؾؼش اُخٔش ١أُأُٞف ٓٝب ٣زقَ ثٚ
ٖٓ ؽبٕ ٍ ٝأُؾبٕ ٍ ًٝ ،أط ٗٝذٓبٕ ٗٝ ،ؾٞح ٍ ٝعٌش  ّ ٌُٖ ،خٔش٣بر ْٜرخزِق ك ٢ٜرشٓض
اُ ٠أُؼشكخ أ ٝاُؾٞم أ ٝأُؾجخ االُ٤ٜخ .
ٓب اُز ١عؼِٜب سآضح ٝخِغ ػٖ ؿ٤شٛب فلخ اُشٓض٣خ ؟
أُ ١ـِْ َ ُ٤ظ ثبعزطبػز٘ب – ٓغ ؽج ٚؽؼش اُؾبة اُظش٣ق ثأؽؼبس ْٛإٔ ٗ٘ظش اُ٠
ؽؼش ٙثٔ٘ظبس سٓض ١؟
ئٕ اُز٣ ١غؼِ٘ب ٗإٖٓ ثقذم اُ٘ضػخ اُشٝؽ٤خ ك ٢ؽؼش اُٝئـــــــــــي – ك ٢ؿضُْٜ
ٝخٔش٣بر – ٞٛ ْٜاٚال – ًضشح اُؾوبئن ٝاُؾٞاٛذ اُز ٢أٝسدٛب أُزشعٔــــــــــ ٕٞالصجبد
اخالف ْٜك ٢رقٞكٗٝ ْٜضػز ْٜاُشٝؽ٤خ ٝروشث ْٜاُ ٠هللا ػٖ هش٣ن اُؾت ٝاُزضٛـّذ
ٝرقل٤خ اُ٘لظ ٖٓ ؽٞائت أُبدح .
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صبٔ١ب – اػالٗ ْٜػٖ ٝعٞد اُشٓض ك ٢اؽؼبسًٔ ْٛب ٣زنؼ ُ٘ب – ػِ ٠عج٤ـــــَ
اُزٔضٛ ٖٓ – َ٤زا اُ٘ـ ّ أُ ْٜالثٖ ػشث – ٢أًضش أُزقّٞكخ أصشا ً ك ٢كٌش اُؼل٤ق
اُزِٔغبٗٝ ٢ك ٢ؽؼش اُؾبة اُظش٣ق ٗٝ ،ؾٖ ٗوزجغ٘ٛ ٚب ُلبئذر ٖٓ ٚعٜز ٖ٤اال ٠ُٝر٘جٚ٤
اث ٢ػشث ٢ك ٚ٤اُ ٠أُوبفذ اُشٓض٣خ ُِؾؼش اُقٞكٝ ٢اُضبٗ٤خ –  ٢ٛٝاال – ْٛأٗ٣ ٚنغ
أ٣ذ٘٣ب ػِ ٠إ أُؾبٝس اُز٣ ٢ذٝس ػِٜ٤ب اُؾؼش اُقٞكٗ ٢ٛ – ٢لغٜب – فٞسا ً ٝأُلبظب ً
ٞٓٝمٞػبد – اُز٣ ٢ذٝس ػِٜ٤ب ؽؼش اُؾبة اُظش٣ق :
وً ّ ِب أروــــــــــــــــشٖ ِٓ هًٍ ٍ

أ ٚسثٛع ٍ أِ ٚؽبْ ٍ وٍـّّــــــــــب

ٚوزا اْ لٍذ ٘ب أ ٚلٍذ ٠ــــــــــب

ٚأال  ،اْ ْ عبء ـ ٗ١أ ٚأِـــــــــب

ٚوزا اْ لٍذ ُ ٘ـِ ْ ٟأ ٚلٍذ ُ ٘ـُْْ ٛ

أ ّٛ٘ ٚأ ّ ٓ٘ ٚعّعب أّ٘ ٚــب

ٚوزا اْ ْ لٍذ ُ لذ أٔغــــــــذ ٌٟ

لذس ٌ ـ ٟؽعشٔب أ ٚأرّٙـــــــــــب

ٚوزا اٌغؾت ُ ارا لٍــــــذ ُ ثىذ

ٚوزا اٌض٘ش ارا ِب اثزغّــــــــــب

أ ٚأٔــــــــــــــبد ٞثؾذاح ٍ ّّٛ٠ا

ثبٔٗ اٌؾبعــــــش أُٚ ٚسق اٌؾّٝ

أ ٚثذٚس ـ ٟــــــــــذٚس ٍ أـٍذ ْ

أ ٚؽّٛط أٔ ٚجبد أٔغّـــــــــب

أ ٚثشٚق أ ٚسعـــــــٛد أ ٚفجب

أ ٚس٠بػ أ ٚعٕٛة أ ٚعّـــــــــب

أ ٚهش٠ك أ ٚعم١ك ٌ أٔ ٚمـــــــب

أ ٚعجبي أ ٚرالي ْ أ ٚسِـــــــــــــب

أ ً١ٍ ٚأ ٚسؽ ً١أُ ٚسثــــــــٝ

أ ٚس٠بك  ،أ ٚؼ١بك  ،أ ٚؽـِّٝ

أٔ ٚغبء ٌ وبعجـــــــــبد ٌ ٔـُٙـّـذ ٌ

هبٌعبد وؾّـــــــــــٛط ٍ أ ٚدِٝ
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وً ّ ِب أروشٖ ِّب عـــــــــــشٜ

روشٖ أِ ٚضٍٗ أْ ْ رفّٙــــــــــــــب

ِٕٗ أعشاس ٚأٔٛاس عــــــــــٍذ ْ

أ ٚعٍذ ْ عبء ثٙبسة اٌغّــــــــب

ٌفئاد ٞأ ٚـئاد ٍ ِٓ ٌــــــــــٗ

ِضً ِبٌ ِٓ ٟؽشٚه اٌعٍّــــــــب

ففخ لذع١خ عٍ٠ٛـــــــــــــــخ

أعٍّذ أْ ٌقذل ٟلذِــــــــب
ٚاهٍت اٌجبهٓ ؽز ٝرعٍّب

ـبفشؾ اٌخبهش عٓ كب٘ش٘ب

(ٔ )

ئٕ ٛزا اُ٘ـّ اُزِ٣ ١خـّـ ٓب ٝسد ك ( ٢رشعٔبٕ االؽٞام ) ٖٓ ٓؾبٝس ٌ٣بد
٘٣طجن رٔبٓب ً ػِ ٠أُغبالد اُز ٢ؽِٜٔب اُزق٣ٞش ك ٢ؽؼش اُؾبة اُظش٣ق  .كبُٔبدح
اُؾؼش٣خ ٝاؽذح ٝأُغبٍ اُز٣ ١ذٝس ك ٚ٤االص٘بٕ  ٞٛأُغبٍ ٗلغ ّ ٌُٖ ٚاُلشم اُٞؽ٤ذ
ٝاُغٛٞش ٞٛ ١إٔ ٓغبالد اثٖ ػشث ٢ػـُِـْ٣ٞـّخ ٓٝغبالد اُؾبة اُظش٣ق ئٗغ٤خ أ ٝثزؼج٤ش
آخش – ػٞاُْ اثٖ ػشثٝ – ٢أُزقٞكخ ا٥خش – ٕٝاُ٤ٜخ سٝؽ٤خ ٝػٞاُْ اُؾبة اُظش٣ق
ثؾش٣خ ٓبد٣خ .
ُوذ اؽزَٔ اُ٘ـ ػِ ٠أُغبالد االر٤خ :
 اُطَِ -اُشثــٞع

اٌّىـــــــــبْ

 -أُـبٗ٢

( ٔ ) رشعّبْ االؽٛاق – ِؾ ٟ١اٌذ ٓ٠اثٓ عشث – ٟداس فبدس  ،ث١شٚد ٌجٕبْ ٕ . ٔ66ؿ . ٔٔ – ٔٓ :

22

الفصل الثاني /

مصادر التصوير يف شعر الشاب الظريف

 ٛبأدٚاد اٌزٕجٚ ٗ١إٌذاء ٚاٌعشك ٚاالعزفزبػ

 ٣ـب أال آٓب-

أٗغذ

-

أْٜٗ

 -ثٌبء اُغؾبة

االِبوٓ اٌؾغبص٠خ

اٌطج١عــــــــــخ

 اثزغبّ اُضٛش ثبٗخ اُؾبعشٝ -سم اُؾٔ٠

ٔجبربد اٌجبد٠خ ٚؽٛ١أبرٙب

 ثذٝس ؽٔٞط ٗجبد ثشٝم -سػٞد

اٌطج١عـــــــــــخ

 س٣بػ ع٘ٞة -عٔبء
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 هش٣ن ػو٤نٗ -وــــب

اٌطج١عخ ٚاٌّىبْ

 عجبٍ رــالٍ سٓــبٍ -خَِ٤

اٌٛفً ٚاٌفشاق

 سؽ٤ـَ ٗغبء ًبػجبدٗ -غبء ًبُؾٔٞط أً ٝبُذٓ٠

ؼضي ( ؽغٚ ٟعف١ؿ )

أُ٤غذ ٛز ٢ٛ ٙػٞاُْ اُؾبة اُظش٣ق ٗلغٜب ٓٝ ،غبالد رق٣ٞش ٙ؟ ئٕ اُوغْ االػظْ
ٖٓ دٞ٣اٗ٣ ٚزؾٌَ ٖٓ ٛز ٙأُلشداد ٝاالدٝاد .
ئٕ اُؾاااابة اُظش٣ااااق ٜ٘٣ااااَ ٓااااٖ ٓااااٜ٘ظ اُؾااااؼش اُقااااٞكٌُ٘ ٢اااا٣ ٚلزااااشم ػاااا٘ ْٜكاااا٢
االٛااذاف ٝ ،ئٕ ثااذا ُ٘ااب كاا ٢اؽ٤اابٕ هِِ٤ااخ ٣غاازؼ٤ش ثؼاال ٓقااطِؾبر ْٜكااإ رُااي ُااْ ٌ٣ااٖ
ػِاا ٠عااج َ٤أُؾاابسًخ اُلٌش٣ااخ ٝئٗٔااب ًاابٕ كٔ٤ااب ٗااشٓ ٟغاابساح ً ُطش٣وااخ ؽااؼشاء ػقااشٙ
– ثؼبٓااااخ – اُزاااا ٢رٔ٤ااااَ ٓاااا٤ال ً ؽااااذ٣ذا ً ُزٞظ٤ااااق أُقااااطِؾبد اُؼِٔ٤ااااخ كاااا ٢رؾااااٌَ٤
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اُقاااٞسح اُؾاااؼش٣خ  .ػِاااٗ ٠ؾااا ٞئ٣اااشادٓ ٙقاااطِؼ ( اُزغِاااـّ )*( ) ٢اُاااز٣ ١ؾااا٤غ كااا ٢كٌاااش
أُزقّااااٞكخ ٝأؽااااؼبس ْٛكااااٛ ٢اااازا اُاااا٘ـ ّ أُؾااااجّغ ثغّاااا٣ ٞؾااااج ٚرٔبٓااااب ً عّاااا ٞاُ٘ٔااااٞرط
اُقااٞكُٝ ٢ااٞال ٓااب رًااش ػااٖ عاا٤شح اُؾاابة اُظش٣ااق ُٔااب ًاابٕ ٘ٛاابى أدٗاا ٠ؽااي كاا ٢إٔ ّ
هبئَ ٛزا اُ٘ـ ٘٣زٔ ٢اُ ٠أُزقٞكخ :
ؼشاِ ٟـ١ىُ ِب أٌــــــــز ٚأه١جـــــب
ٚأ٘ال ثغمّٛ٘ ِٓ ٟاوُ ِٚشؽجـــــب
ؼضاٌىُ ران اٌّق ْٛعّبٌــــــــــٗ
اٌ ٝؼ١شٖ ـ ٟاٌؾت ؼ١شِ ٞب فجـــب
رغٍــّ ٝعٍ ٝوً اٌمٍٛة ـعٕذِــــب
عج ٝؽغٕٗ وً اٌمٍٛة رؾغجــــــــــب
أ أؽجبثٕب ثٕبً٘ عبئذ ـ ٟؽّبوـــُ
ا٠ ٚمبد أٔظ ٍ وٍٙب صِٓ اٌقجــــــــب

(*) اٌزغٍووو٘ ٟوووِ (( ٛوووب ٕ٠ىؾوووؿ ٌٍمٍوووٛة ِوووٓ أوووٛاس اٌؽ١وووٛة )) عٍووو ٝؽوووذ ّ رعج١وووش اثوووٓ عشثوووٚ ٟاٌىبؽوووٟ
ٚاٌؽضاٌوووو٘ٚ ٟوووو ٛعٍوووو ٝصالصووووخ اؽووووٛاي  :رغٍوووو ٟراد ٘ٚ ،وووو ٟاٌّىبؽووووفخ ٚ ،رغٍوووو ٟفووووفبد اٌووووزاد ٘ٚ ،ووووٟ
ِٛمووع إٌووٛس ٚ ،رغٍوو ٟؽىووُ اٌووزاد ٘ٚ :وو ٟاال ووشح ِٚووب ـٙ١ووب – عٍوو ٝؽووذ رمغوو ُ١عوو ًٙاٌزغووزش ٕ٠ . ٞووش
ـووو ٟرفقووو٘ ً١وووزا اٌّفٙوووٚ َٛرعش٠فبروووٗ ِ - :عغوووُ اٌّقوووطٍؾبد اٌقوووٛـ١خ  /اٌؾووو١و اٌوووذوزٛس أوووٛس ـوووئاد اثوووٟ
ووووضاَ – ِشاععووووخ اٌووووذوزٛس عووووٛسط ِزووووش ٞعجووووذ اٌّغوووو١ؼ – ِىزجووووخ ٌجٕووووبْ ٔ ،بؽووووش ْٚث١ووووشٚد – ٌجٕووووبْ /
اٌطجعخ اال ٔ66ٖ – ٌٝٚؿ . ٘6
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عٍ ٝؽجىُ أـٕ١ذ ؽبفً ِذِعٟ
ٚؼ١ش ٚالوُ عجذوُ ِب رىغجـــــــــــب
ٚؽبؽبوُ أْ رجعذٚا عٓ عّبٌىُ
ؽٍ١ؿ ٘ ٜٛثبٌشٚػ ِٕىُ ِعزثـــــب
ٚأْ رٙغشٚا ِٓ ٚافً اٌغٙش ف١خ
٘ٚـز ّة ـ١ىُ عؾمٗ ـزٙز ّثــــــــــــب
ٚأؽغٕزُ رؤد٠جٗ ثقذٚدوــــــــــــــــُ
ـال رٙغش ٖٚثعذِب لذ رؤدثـــــــــــــب
ِٙ ٌٟٚغخ د ٓ٠اٌقجبثخ دٕٙ٠ــــــــــب
ـى١ؿ رش ٜعٕىُ ِذ ٜاٌذ٘ش ِز٘جب

(ٔ )

أُ٤ظ ٛزا رق٣ٞشا ً ُٔزٛت أُزقٞكخ ك ٢اُؼؾن  َٛٝاُزقّٞف عٛ ٟٞزا اُذ ٖ٣اُز١
٣غٔ ٚ٤اُؾبة اُظش٣ق ك ٢اُج٤ذ االخ٤ش ( د ٖ٣اُقجبثخ ) اُز٣ ١ـ٘ ٠ك ٚ٤اُؼبؽن ا( ٝاُؼجذ )
اُز ١ال ٣زٌغت ع ٟٞاُٞالء ُِٔؾجٞة :
عٍ ٝؽجىُ أـٕ١ذ ؽبفً ِذِعٟ
غجـــــــــب
ٚؼ١ش ٚالوُ عجذوُ ِب رى ّ

( ٔ ) اٌذٛ٠اْ  :ؿ . ٙ9 – ٙٙ
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ئٗ ٚػؾن ( ٛـز ّث ) ٚاُغٜذ أُزٞافَ  ( ٝأ ّدثـ ) ٚفذٝد أُؾجٞة  ٞٛٝ .عؼ ٢اُ ٠اُوشة
عٔبٍ أُؾجٞة اُزٜٞ٣ ١ا ً ٟٞٛ ٙسٝؽ٤ب ً :
ٚؽبؽبوُ اْ رجعذٚا عٓ عّبٌىُ
ؽٍ١ؿ ٘ ٜٛثبٌشٚػ ِٕىُ ِعزثب
ئٕ ع ( ّ ٞاُؼلـّخ ) ٛزا اُز٣ ١قّٞسٛ ٙزا اُ٘ـ ٓٝب ٔ٣بصِٗ ٖٓ ٚقٞؿ ك ٢ؽؼش اُؾبة
اُظش٣ق ٣ؾِ٘٤ب آُ ٠قذس ٜٓٔ٘ٓ َٜٗ ّ ْٜب االص٘بٕ  :أُزقّٞكخ ٝاُؾبة اُظش٣ق ٓؼب ً
ٗٝؼ٘ ٢ث ٚاُؾؼش اُؼزس ١كشٓٞص ٛزا اُؾؼش ٝأدٝارٝ ٚفٞس ٢ٛ ٙاألعظ اُز ٢اعز٘ذ اُٜ٤ب
ث٘بء االص٘ٝ ٖ٤ثخبفخ سٓض اُطَِ ٝسٓض أُشأح .
ٓٝغ ٓب ػشف ػٖ االص٘ : ٖ٤أُزقٞكخ – ك ٢اُؼقش أُِٔ ٢ًٞثخبفخ ٝ ،اُؾبة اُظش٣ق
– ٖٓ ُٝغ ثزٞظ٤ق اُجذ٣غ – ًٔب ع٘ش ٟكٔ٤ب ثؼذ – ئال أٜٗٔب ٔٛٝب ٣ؾبً٤بٕ اُ٘ٔــــــــٞرط
اُؼزس ١ؽبٝال ٓب اعزطبػب إ ٣زغ٘جب االًضبس ٓ٘٣ٝ ٚلؼال ٓب كؼَ اُؼزس ٞٛٝ ٕٞ٣االعزؼبمخ
ػٖ رُي ثؼ٘قش ٖ٣أعبع٣ ٖ٤٤ؼ ّذإ ػٔبد اُزق٣ٞش عٞا ء ً ك ٢اُؾؼش اُؼزس ١أ ٝؽؼش
أُزقٞكخ ٝاُؾبة اُظش٣ق – ؽ٣ ٖ٤غٌِبٕ عِٞى االٔٛٝ ٍٝب :
 اُخ٤بٍ أُؾِـّن اُخالم ٝاُؼبهلخ اُغ٤ـّبؽخٝساؽب – أُزقٞكخ ٝاُؾبة اُظش٣ق – ٣زّ ٞعالٕ ثبالُلبظ اُؼبهل٤ـّخ أُّٓٞ ٜخ اُز ٢رٔضَ
ٓؼغْ اُؼزس ٖ٤٣اُِلظٝ ٢ثبُزشاً٤ت اُؾلبكخ اُخبُ٤خ ٖٓ اُزق٘ـّغ ٝاػٔبٍ اُلٌش ٝثبُغٔـــــَ
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أُ٘غبثخ اٗغ٤بة أُبء اُ٘ٔ٤ش رِي اُغَٔ اُز ٢ػٜذٗبٛب ك ٢ؽؼش أُغً٘ٝ ٕٞض٤ش ّ ٝعٔ٤ــــَ
ٝامشاث ٖٓ ْٜأسثبة اُ ٟٜٞاُؼزس. ١
ئٕ ّ اُز٣ ١وشأ اُ٘ـ ا٥رٓ – ٢ضال ً – ٝاُز٣ ١قٞس ك ٚ٤اُؾبة اُظش٣ق رق٣ٞشا ً
ؽبرهب ً ٓشاؽَ اُؾت :
اُ٘ظشح

اُؾت ّ

هِت اُٞفبٍ

فجـــــش

آز٘بع أُؾجٞة

أُؾجٞة
ٗلبر فجش أُؾت أ ٝاُؼغض ػٖ اُقجش

أُٞد ؽجب ً  ..ئٕ اُز٣ ١وشأ ٛزا ٖٓ

د ٕٝإ ٣ؼشف أُِٗ ٚؾبة اُظش٣ق ع٤غبسع – ثال أدٗ ٠ؽي – اُٗ ٠غجزُِ ٚؼزس: ٖ٤٣
ٌٍعبؽم ٓ١ثؤؽىبَ اٌؽشاَ سمب
ـال رىٓ ٠ب ـزـــ ٝثبٌعزي ِعزشمب
سٚؽ ٟاٌفذاء الؽجبثٚ ٟاْ ٔمنٛا
عٙذ اٌّؾت ْ اٌزٌٍ ٞعٙذ ِب ٔمنب
لؿ ٚاعزّع ع١شح اٌقت ّ اٌز ٞلزٍٛا
ـّبد ـ ٟؽج ّ٠ ٌُ ُٙجٍػ اٌؽشمب
سأ ٜـؾت ّ ـغبَ اٌٛفً ـبِزٕعٛا
ـشاَ فجشا ـؤع١ب ٔ ٍٗ١ـمنٝ

(ٔ )

( ٔ ) اٌذٛ٠اْ  :ؿ . ٔ6ٙ

21

الفصل الثاني /

مصادر التصوير يف شعر الشاب الظريف

ُوذ ه ّٞع اُؾبة اُظش٣ق أُؼغْ اُؾؼش ١اُؼزسًٔ ٚ٘ٓ َٜٗٝ ١ب ٗ َٜاُقٞك ٕٞ٤كشاػ
ٌ٣ضش ك ٢فٞس ٙاُـضُ٤خ – ٝاؽ٤بٗب ً ك ٢ؿ٤ش اُـضٍ – ٓلشداد ( اُغٜذ )  ( ٝأُذآغ ) ٝ
( اُِٞػخ )  ( ٝاُٞعذ )  ( ٝاُجٌبء )  ( ٝاُط٤ق )  ( ٝاُغ ( ٝ ) ٟٞاُؼٜذ )  ( ٝاُٜغش ) ..
ٝاُوبئٔخ رطً ٍٞض٤شا ً ٌُ٘٘ب رًشٗب ٓب ٗضش ٙك ٢ه: ُٚٞ
سوبئت عٙذ ِٓ ٞلشا٘ب اٌّذاِع
٘ذا٘ب ٌ١ٙت ٌ أمشِزٙب االمبٌع
أث١ذ أث١ذ اٌٍ ً١اال ثٍٛعــــــــــخ
ألنذ ثٙب ٚعذا عٍ ّ ٟاٌّنبعع
وؤْ ّ اٌذع٠ ٝجىٌ ٟؾبٌ ٟسؽّخ
ـزٍه إٌغ َٛاٌضا٘ـــــشاد ِذاِع
ـ١ب سة ّ ً٘ ه١ؿ اٌؾج١جخ صائش
 ً٘ٚعٙذ ٌٍ١ـــ ٝثبالع١شع ساعع
٠ٚب سثخ اٌخبي اٌخٍ١خ ِٓ عٜٛ
ِؾت ٍ ٌٗ د ْٚاٌزقجــ ّش ِبٔـــــع
٘غشد ـٍُ ٠غزؽشق اٌطشؾ ٘غعخ
ـٕبكـــــشٖ فبد ٍ ٘ٚغشن فبدع ُ
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ِٚب رٔت ِٓ ال عٕذٖ اٌؾت رائع
ٚال اٌغش ِجزٚي ٚال اٌعٙذ مبئع

(ٔ )

ئٕ ّ اُؾبة اُظش٣ق ٣ ٞٛٝغزو٘ٓ ٖٓ ٢بثغ اُؼزس ٖ٤٣كٛ ٢زا اُ٘ـ ٝاؽجب٣ ٚٛزخِـّ٠
ػٖ اُزق٘ـّغ اُز ١ػشف ػٖ ؽؼشاء ػقش ٙثبُغؼ ٢اُذائْ ُٝ ٚسؿجز ْٜاُذائٔخ ثاظٜبس
ثشاػز ْٜكٌ٣ٝ ، ٚ٤زل ٢ثبإل٣ؾبءاد اُز ٢رؾ٤ؼٜب ك ٢اُقٞسح رِي االُلبظ اُؼبهل٤خ ٝرُي
أُؼغْ اُخبؿ ثبالٓبًٖ ُٝ .ؼَ ّ ٛزا  ٞٛاُز ١دػب ثؼل اُذاسع٣ ٞٛٝ ٖ٤جؾش ك ٢دالالد
أٌُبٕ ك ٢اُؾؼش اُغب ٢ِٛاُ ٠اُو: ٍٞ
(( ئٕ ّ ًَ أُبدح اُِـ٣ٞخ اُز٣ ٢غزؼِٜٔب اُؾبػش ٖٓ أعٔبء أٓبًٖ ٝاؽخبؿ  ،رغزؾُ َ٤ذٚ٣
آُ ٠بدح ك٘٤خ ُٜ ،ب ُـزٜب اُخبفخ ٝدالُزٜب أُؾب٣ضخ ُزغشثخ اُؾبػش اُزق٣ٞش٣خ ))

(ٕ ) .

ٝرٔضَ ٓ٤ٔ٤خ ٓط ُّٞخ ُِؾبة اُظش٣ق ٓطِؼٜب :
ؽذ٠ش ؼشاِ ٟـٛ٘ ٟان لذُ٠

ٚـشه عزاث ٟـٛ٘ ٟان ٔعُ١

(ٖ )

ٗٔٞرعب ً ٓضبُ٤ب ً ُٔؾبًبح اُطش٣وخ اُؼزس٣خ ك ٢اُزق٣ٞش ٗوزجظ ٜٓ٘ب اُغضء االخ٤ش اُزٔ٣ ١ضَ
فٞسح ٓٔزذح ٗبٓ٤خ ٣طِت ٜٓ٘ب ٖٓ ( عبئن االمؼبٕ ) –  ٞٛٝؽخق٤خ رزٌشس ًض٤شا ً ك٢
اُؾؼش اُؼزسٝ ١اُؾؼش اُقٞك ٢إ ٞ٣فَ الؽجز ٚك ( ٢عِغ ) – ٌٓ ٞٛٝبٕ ٣زٌشس ًض٤شا ً
( ٔ ) اٌذٛ٠اْ  /ؿ ٖٕٓ – ٕٗٓ .
(ٕ)

ِفبر١ؼ اٌمق١ذح اٌغبٍ٘١خ ( ٔؾ ٛسإ٠خ ٔمذ٠خ عذ٠ذح عجش اٌّىزؾفبد اٌؾذ٠ضخ ـ ٟاالصبس ٚاٌّ١ضٌٛٛع١خ ) –

إٌبد ٞاالدث ٟاٌضمبـ – ٟعذح – اٌغعٛد٠خ ه ٔ  ، ٕٓٓٔ /ؿ ٔٗ .
( ٖ ) اٌذٛ٠اْ  :ؿ ٖٓٓ .
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ا٣نب ً ك ٢اُؾؼش اُؼزسٝ ١ؽؼش أُذائؼ اُ٘ج٣ٞخ – سعبئَ ؽت رؾَٔ اؽٞاهٝ ٚؽلظٚ
اُؼٜٞد ٝرؾ٤برٝ ٚدػبء ُْٜ ٙثبُغالٓخ :
٠ٚب عبئمب ٠نٕ ٟاٌشوبئت هٍـّؾب
ٌٙب ـ ٟاٌشع َٛاٌّمفشاد سعُ١
ارا عبٕ٠ذ عٕ١بن ثبسق أثشق ٍ
ٍٛ٠ػ وّب ـ ٟاالـك الػ ٔغــَٛ
ٚثبؽذ ثبعشاس اٌشثب ٔغّخ اٌقجب
ٚعطـّش الطبس اٌمفبس ؽّ١ــــــُ
ٚعبٕ٠ذ عٍعب لؿ ٚعبئً أؽجزٟ
ـٙزا اٌز ٞافجؾذ ِٕٗ أسَٚ
ـضـ ُّ سؽب ؽٛل ٟاٌِ ٗ١جـــــــــ ّشػ
ٚس ُ٠ـئاد ٞعٕٗ ٌ١ظ ٠ش٠ـــــُ
أؼبٌو عٕٗ ثبٌىالَ ِغبٌغـــــٟ
ٚـ ٟاٌمٍت ِٓ روش ٜعٛاٖ وٍَٛ
ٌٗ ِٓ ع٠ٛذاء اٌفئاد ِعب٘ذ
ٚث ٓ١عٛاد اٌّمٍز١ــــــــٓ سعَٛ
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ٚلً ٠ب ؼش٠ت اٌؾغٓ سق ّ ٌٕبصػ
ؼش٠ت ٌٗ لٍت ٌذ٠ه ِم١ــــــــــُ
رشؽـ ًّ عٕٗ ِز رشؽٍذ ٔبـشا
ـٍ١ظ ٌٗ ؽز ٝاٌمذ َٚلذَٚ
عٍ١ه عالَ ِٓ وئ١ت ِزُ١
ر ً عٍّ١ب ِٕ ٛ٘ٚه عٍُ١

(ٔ )

٣ٝغذس االٗزجب٘ٛ ٙب اُ ٠أُغبكخ اُلبفِخ ث ٖ٤كؼَ اُؾشه ( ػب٘٣ذ ) ٝعٞاث ( ٚهق )
اُزِٔ٣ ٢إٛب اُؾبػش ثقٞس عضئ٤خ ٓز٘ٞػخ مٖٔ اُقٞسح اٌُِ٤خ صْ اُ ٠اُِغٞء اُٝ ٠عبئَ
اُشثو االخشٝ ٟثخبفخ ادٝاد اُؼطق ًبُلبء ٝاُٞا ٝاُز ٢ر٘زؾش ك ٢اُ٘ـ ُ٤ـذً ٝال ً
ٓزٔبعٌب ً ٘٣غغْ ٓغ اال٣ؾبء اُؼبّ اُز٣ ١ش٣ذ ا٣قبُ. ٚ
٣ٝؾبسى اُؾبة اُظش٣ق ؽؼشاء ػقش ٙك ٢رٞظ٤ق أُؼبسف اُِـ٣ٞخ ٝاُذ٤٘٣خ
ٝاُزبس٣خ٤خ اُز ٢رؼذ ّ ٓقذسا ً صـشّا ً ٖٓ ٓقبدس اُزق٣ٞش ك ٢ؽؼشٗ ٖٓ ٙؾ ٞرٞظ٤لٚ
أُؼبسف اُ٘ؾ٣ٞخ  ٞٛٝؿبُجب ً ٓب ٣غؼَ رٞظ٤لٜب ٓٔضٝعب ً ثبالٗٞاع اُجذ٣ؼ٤خ ٝثخبفخ
أُغبٗغخ ٝاُزٞس٣خ ٖٓ ٗؾٛ ٞز ٙاُقٞسح اُـضُ٤خ اُز ٢اص٘ ٠ػِٜ٤ب اُجذ٣ؼ: ٕٞ٤
٠ب عبوٕب لٍج ٟاٌّعٕـّٝ

١ٌٚظ ـ ٗ١عٛان صبٟٔ

ألِ ٞعٕ ٝوغشد لٍجٟ

ِٚب اٌزم ٝـ ٗ١عبوٕبْ !!

(ٕ )

( ٔ ) اٌذٛ٠اْ  :ؿ ٕٖٓ – ٖٖٓ .
( ٕ ) اٌّقذس ٔفغٗ . ٖٖٔ :
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 ٖٓٝرُي ٛز ٙاُقٞسح اُز٣ ٢ؾٌِٜب ُ٘ؾ ١ٞؽغٖ اُقٞد :
ٔٚؾٔ ٌٗ ٍ ٞٛؽــــــــُ ّ

٠ؾبس ثٛففٗ اٌز٘ـــــٓ

ـ١ب هلل ٔؾـــــــــــــٞٛ

عّ١ع ؽذ٠ضٗ ( ٌؾـــٓ )

(ٔ )

ك٘ٛ ٜٞب ٞ٣عـُّ ٚلع ( ُؾٖ ) ٝعٜز: ٖ٤
اُ٘ـْ ٝاُخطأ ػِ ٠عج َ٤اُزٞس٣خ  ٖٓٝ .رُي ا٣نب ً :
٠ب عبِع اٌنذ ٓ٠ـٚ ٟعٕبرٗ
ِبء ٠ؾؿ عٍٔ ٗ١بس رنشَ
عغجٌ ٟطشـه ِ ( ٛ٘ٚبك ٍ ) ٌُ ٠ضي
ـعالَ ( ٠ـُىغش ) عٕذِب رزىٍُ

(ٕ )

ك٘ٛ ٜٞب ٞ٣عـّٓ ٚقطِؾبد اُ٘ؾ ٞرٞعٜ٤ب ً ظش٣لب ً ُ٤ز٘بعت ٓغ ٓٞمٞع اُقٞسح ٓ ٞٛٝب
ػشف ٖٓ ٝفق اُؼ ٕٞ٤ثإٔ ُٜب عٜبٓب ً ٓبم٤خ أ ١ؽبدح  ٢ٛٝك ٢اُٞهذ ٗلغ ٚرٞفق
ثبُلزٞس ٝاالٌٗغبس .
ِ٣ٝزـز ّ اُؾبة اُظش٣ق ًض٤شا ً ثٜز ٙأُلبسهخ اُز ٢رغٔغ ث ٖ٤االصش اُوبرَ ُؼٖ٤
أُزـضٍ ثٝ ٚكزٞسٛب ٌ٣ٝشسٛب ًض٤شا ً ك ٢ؽؼشًٔ ٙب ك ٢رق٣ٞشُِٔ ٙؼشًخ اُؼغ٤جخ اُز٢
ر٘زقش كٜ٤ب اُغل ٕٞأٌُغٞسح :
( ٔ ) اٌذٛ٠اْ  :ؿ ٕٖٗ
( ٕ ) اٌّقذس ٔفغٗ  :ؿ . ٖٓ6
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ـؽذا وً ِؾت ّ ـ ٟاٌٜٛٙ

 ٌٗٚلٍت ِٓ اٌٛعـــــــــذ هعٓ١

٠ب ٌٗ ِعشن ؽشة ٍ عغت ٍ

وـُغشد ْ ـبٔزقشد ـ ٗ١اٌغف!! ْٛ

(ٔ )

 ٖٓٝرُي ٛز ٙاُقٞسح اُز٣ ٢شعٜٔب ُ٘ؾ ١ٞفـ٤ش اُلْ :
(ٕ )

٠ب سة ّ ٔؾِ ٌٗ ٞٛجغــــــــُ

رمج ٍٗ١ؼب٠خ ِطٍٛثٟ

لذ ( فؽـّش ) اٌغ٘ٛش ِٓ صؽشٖ

ٌىٕـّٗ ( رقؽ١ش ) رؾج١ت

ٓٞعٜب ً رقـ٤ش اُلْ اُ ٠أؽذ اهغبّ اُزقـ٤ش االفطالؽ. ٢
 ٖٓٝرُي ا٣نب ً ٛز ٙاُقٞسح اُز٣ ٢ؾٌِٜب ُٔؾجٞة ٍ ٣زل٤ـّأ ٝع ٜٚأُؾٔظ ثل٢ء
اُقذؽ  ،آب اُؾبػش كٌ٤ز ١ٞثؼزاس ٙاُز٣ ١ؾج ٚاُالّ ك ٢ٜالّ ( ً ) ْ ٢الٌٗ٣ ٚز ١ٞثٜب
كبعزضٔش اعزضٔبسا ً ُط٤لب ً اُالّ اُز ٢رغجن ً ٢ػ٘ذ اُ٘ؾبح ٝاُز٣ ٢غٜٔٗٞب ( الّ ً . ) ٢ػِ٠
عج َ٤اُزٞس٣خ .
ِٚغززش ِٓ عٕب ٚعٙٙب
ثؾّظ ٌٙب رٌه اٌقذغ ـّ ٟ
و ٜٛاٌمٍت ـ ّ ٟثالَ اٌفـِذا
ٌـ ـع ّشـٕ ٟأٙب الَ وـــــٟ
( ٔ ) اٌذٛ٠اْ  :ؿ . ٖ69
( ٕ ) اٌّقذس ٔفغٗ  :ؿ ٕ. 6
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 ٖٓٝرٞظ٤ق أُقطِؼ اُؼشٝمٛ ٢ز ٙاُقٞسح اُز٣ ٢ؼجـّش كٜ٤ب ؽٞه ( ٚأُذ٣ذ ) ٝٝعــــذٙ
( اُغش٣غ ) ٝؽٞه ( ٚاُطٓ ) َ٣ٞغزـال ً ٓب رز٤ؾ ٚاُزٞس٣خ ٖٓ رٞع ٚ٤أُقطِــــــــــــؼ اُ٠
ارغب: ٖ٤ٛ

ِؽش ٜاٌفئاد فجـّٗ عبٔ ٟاٌؾؾب
اع١شٖ ِنٕ ٟاٌفئاد عٍٍٗ١
لذ أٚلعذ ع ٗٔٛ١ـئادٖ
ـ ٟعضشح ٍ ـّٓ ٌٗ ٠مٍٗ١
ٚاـ ٝثؾٛق ٍ ٔؾٛوُ ِذ٠ذٖ
عش٠ع ٚعذ ٍ ـ١ىُ هٍٗ٠ٛ
ـّب اٌز٠ ٞـُن١ش لـُذط ٚفٍىُ
أْ اٌز٘ ٞبَ ثىُ ٍٍٗ١
 ..اْ ْ ٔبكشٚا ٔبكشٖ ـ ٟلزٍزٟ
٠م ِٓ َٛدالٌٗ دٌٍٗ١

(ٔ )

( ٔ ) اٌذٛ٠اْ  :ؿ . ٕ٘6 – ٕ٘6
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٣ ٞٛٝن٤ق ك ٢اُج٤ز ٖ٤االخ٤ش رٞظ٤ق ٓلشداد اُذٝ ٖ٣اُغذٍ ُّٞ ٤س ١ك ( ٢اُوذط ) ٝ
( اُخِٞ٣ٝ ) َ٤عٜٜٔب آُ ٠غبٍ اُـضٍ ًٔب ٞ٣عـّٓ ٚلشداد ( أُ٘بظشح )  ( ٝاُذُ ) َ٤ك٢
ٛزا أُغبٍ :
٣ٝـلَ اُؾبة اُظش٣ق ؽ٣ ٖ٤قق اُٜغش ( ثبُطٝ ) َ٣ٞاُزُٞـّ ( ٚثبُخجت ) ٣ٝزٔ٘ ٠اُٞػـذ
( عش٣غ ) :
دثـّذ ْ عمبسة مـُذؼٗ ـ ٟذّٖ
ـؽذا ٚلٍج ٟـ ٟاٌٍِ ٜٛٙغٛعٗ
٠ب ٚاـش اٌٙغش اٌط ً٠ٛرٌٟٙٛ
جت اال ٚعـذ ّ ٠غٛد عش٠عٗ

(ٔ )

ٝرؼـ ّظ ػ٤٘٤خ ُ ٚهِ٣ٞخ ِٓ٤ئخ ثبُقٞس اُز٣ ٢ؾٌِٜب ُٔؾجٞثز٣ٝ ٚغزؼشك كٜ٤ب ٓؾبعٜ٘ب رؼظ ّ
ثٔقطِؾبد اُؼِ ّٞأُخزِلخ ٖٓ ٗؾــــ ( ٞأُ٘ظٞس ٝأُغٔٞع )  ( ٝأُلشٝم ٝأُغٔٞع )
 ( ٝأُؾٔٝ ٍٞأُٞمٞع )  ( ٝاُزضِ٤ش ٝاُزشث٤غ )  ( ٝاُزٞؽ٤ؼ ٝاُزٞؽ٤غ ) :
ِٓ ٌ ٟثٙب لــَّش٠ـّخ لــُّش٠خ
رغج١ه ثبٌّٕ ٛس ٚاٌّغّٛع
صادد ثطشح ِ ؽعش٘ب اٌّفشٚق ـٛ
ق عجٕٙ١ب ـ ٟؽغٕٙب اٌّغّٛع
( ٔ ) اٌذٛ٠اْ . ٕٓ٘ :
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ـعغجذ ِٓ رٍه اٌزٚائت ثعنٙب اٌـ
نٙب اٌّٛمٛع ِ
ِؾّٛي عبرة ُ ثع ِ
لذ ٔضٖ اٌجذس إٌّ١ش ٚعٙٙـــــــــــب
ٚاٌؾّظ ثبٌزضٍ١ش عٓ رشث١ـــــــــع ِ
 ..ثؤث ٟثذ٠ع سالٕ ِٓ ٟلـــــــــــذّٖ
ٚاٌضؽش ثبٌزٛؽ١ؼ ٚاٌزٛؽ١ــــــــــــع

(ٔ )

 ٞٛٝك ٢اُقٞسح االخ٤شح ٞ٣ظق ٓقطِؾٓ ٖٓ ٖ٤قطِؾبد اُجذ٣غ اُز ٢رلٖ٘ ثٜب ٞٛ
ٝؽؼشاء ػقشٝ ٙػـُذ ّ ٛزا اُزل٘ـّٖ أثشص ٓالٓؼ اُزق٣ٞش ك ٢اُؼقٞس أُزأخشح ثؼبٓخ ٝك٢
اُؼقش أُِٔ ٢ًٞثخبفخ .
ًٝـشّس ٛزا اُزٞظ٤ق ك٘ٓ ٢بعجبد ًض٤شح ٜٓ٘ب ٛز ٙاُقٞسح اُز٣ ٢شعٜٔب ا٣نب ً
ُٔؾبعٖ ٓؾجٞث ٚاال٤ٛق اُز٣ ١ؾج ٚاُـقٖ أُبئظ  ُٚٝهشف ٗبػظ ًبُـضاُخ ٣غٔغ ك٢
دالُخ ث ٖ٤اُزجبػذ ٝاُزوـشّة ٝاُٞؽؾ٤خ ٝاال٘٣بط ٣ ٞٛٝؾغٖ أُغبُغخ ٝاُؾذ٣ش صْ ٣خزْ ٛزٙ
اُقٞس ثبُو ٍٞفبس ( ثذ٣غ ) اُغٔبٍ ثغجت ( رطبثن ) ؽغ٘ ( ٝ ٚرغبٗغ: ) ٚ
ِٓ ـذ ّ ا٘١ؿ وبٌمن١ت اٌّب٠ظ

٠شٔ ٛثطشؾ ٍ وبٌؽضاٌخ ٔبعظ ِ

ِزجبعذ ثذالٌٗ ِزمـــــــــــــــــشة

ِغزٛؽؼ ثٕفبسٖ ِغزؤٔــــــظ ِ

ٚؼذا ثذ٠عب ـ ٟاٌغّبي ثّب ثذا

ِٓ ؽغٕٗ اٌّزطبثك اٌّزغبٔظ

(ٔ )

( ٔ ) اٌذٛ٠اْ  :ؿ . ٕٔٓ – ٕٓ6
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ٗٝوق ا ٕ٥ػ٘ذ ٓقذس ٓٓ ٖٓ ْٜقبدس اُزق٣ٞش اُزٜ٘ٓ َٜٗ ٢ب اُؾبة اُظش٣ق
 ٞٛٝأُٞسٝس اُؾؼــــش: ١
ُٝوذ ٝعذٗب ٗٝ -ؾٖ ٗغزوش ١اُذٞ٣إ اعزوشاء ً ًبٓال ً ده٤وب ً  -إٔ أًضش اُؾؼشاء
رأص٤شا ً ك ٢ؽؼش اُؾبة اُظش٣ق ٝأعِٞث ٚك ٢اُزق٣ٞش  ٞٛأث ٞاُط٤ت أُز٘جٌٖ٣ ُْٝ .. ٢
أُ َ٤اُ ٠أُز٘جٝ – ٢ثخبفخ ك ٢ؿضُ ٚاُجذٓ – ١ٝوقٞسا ً ػِ ٠اُؾبة اُظش٣ق كوذ ًبٕ
أفؾبة اُطش٣وخ اُـشآ٤خ اُز٘٣ ٢زٔ ٢اُٜ٤ب اُؾبة اُظش٣ق  ،عٔ٤ؼب ً ٣ؼ ّذ ٕٝؽؼش أُز٘ج٢
ٝاُؾش٣ق اُشم ٢ك ٢ؽغبص٣بر ٖٓ ٚأٓ ْٛشعؼ٤بر ْٜك ٢االُلبظ ٝاُقٞس ٣ٝغزْٜ٣ٜٞ
عٔ٤ؼب ً هبثغ اُجذاٝح ٝع ٞاُؼلخ اُِزإ ٣ؾ٤ؼبٕ ك ٢ؽؼش أُز٘جٝ ٢هذ اهزجغٞا ٖٓ ٓؼغٔٚ
اُؾؼش ٖٓٝ ١رق٣ٞشار ٚاٌُض٤ش  ،ثَ ٝساؽٞا ٣ؾبً ٕٞهش٣وز ٚك ٢اُج٘بء اُؾؼشًٔ . ١ب
٣لؼَ اُؾبة اُظش٣ق ٓضال ً ٣ ٞٛٝنغ ٗقت ػ ٚ٤٘٤هق٤ذح أُز٘ج ٢اُزٓ ٢طِؼٜب :
ِٓ اٌغآرس ـ ٟص ٞاألعبس٠ت
ؽّش اٌؾٍٚ ٝاٌّطب٠ب ٚاٌغالث١ت
اُز٣ ٢زـضٍ كٜ٤ب ثبالػشاث٤بد رٝاد اُغٔبٍ اُطج٤ؼ٣ٝ ٢ز ٌْٜثبُٔذٗ٤بد رٝاد اُغٔبٍ
أُقط٘غ :
أ ـذ ٞكجبء ـالح ٍ ِب عشـٓ ثٙب
ِنػ اٌىالَ ٚال فجػ اٌؾٛاع١ت
( ٔ ) اٌّقذس ٔفغٗ . ٔ69 :
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 ..ؽغٓ اٌؾنبسح ِغٍٛة ثزطش٠خ ٍ
ٚـ ٟاٌجذاٚح ؽغٓ ؼ١ش ِغٍٛة
ٝاُز ٢رنْ فٞسح اُزغَِ اُخل ٢اُ ٠د٣بس االػشاث٤بد رِي اُقٞسح اُز ٢ػـ ّذٛب اُوذآ– ٠
ٝ ٢ٛفٞسح آشب اُو٤ظ اُز٣ ٢ؾج ٚكٜ٤ب رغِِـّ ٚثغٔ ّ ٞؽجبة أُبء – أؽغٖ ٓب ه َ٤كٛ ٢زا
اُجبة :
وُ صٚسح ٌه ـ ٟاالعشاة بـ١خ
أ فٚ ٝلذ سلذٚا ِٓ صٚسح اٌز٠ت
أصٚسُ٘ ٚعٛاد اٌٍ٠ ً١ؾفع ٌٟ
ٚأٔضٕٚ ٟث١بك اٌقجؼ ٠ؽش ٞثٟ

(ٔ )

ُوذ ساػ اُؾبة اُظش٣ق ٘٣غظ ػِٞ٘ٓ ٠اٍ هق٤ذح أُز٘ج ٢هق٤ذح ٓطـ ُّٞخ ػِ ٠اُٞصٕ ٗلغٚ
ٝاُوبك٤خ ٗلغٜب ثَ ٝػِ ٠اُغ ٞاُجذٗ ١ٝلغ ٚاُز٣ ١ؾ٤غ ك ٢هق٤ذح أُز٘جٝ ٢اعزو ٠اٌُض٤ش
ٖٓ ادٝاد أُز٘جٝ ٢فٞسٝ ٙهٞاك٣ . ٚ٤جزذب اُؾبة اُظش٣ق ثبئ٤ز ٚػِ ٠اُ٘ؾ ٞا٥ر: ٢
لؿ ثبٌشوبئت أٚعمٙب ثزشر١ت
عغ ٝرغ١ش اٌ ٝاٌؾ ّ ٟاالعبس٠ت

( ٔ ) دٛ٠اْ اٌّزٕج. ٘9 / ٟ
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ٚاعؤي ٔغّ١ب صٕذ اعطبـٗ عؾشا
ِٓ أ ٓ٠عبءد ـفٙ١ب ٔفؾخ اٌط١ت
ٚـ ٟاٌشوبرت ِط ّ ٞٛعٍ ٝؽشق ٍ
ٍ٠ؾمٓ ِشد اٌ ٜٛٙاٌعزس ّ ٞثبٌؾـّ١ت
ٍ٠م ٝاٌفشاق ثقجش ؼ١ش ِٕزقش ٍ
عٍ ٝإٌٚ ٜٛثٛعذ ؼ١ش ِؽٍٛة
٠ب سثخ اٌٛٙدط اٌّؾّ ٟعبٔجٗ
االَ ؽجـّه ٠ؽش٠ٚ ٟٕ٠ؽش ٞث ٟ؟

(ٔ )

ئٕ ّ ٓب ػشك٘ب ٙػٖ أُز٘ج ٖٓ ٢كخش ث٘لغ٣ ٚقَ اُ ٠ؽـز ٠اٌُجش٣بء ٝاُ٘شعغ٤خ ع٤زٌشس ٘ٛب
ك ٢ثبئ٤خ اُؾبة اُظش٣ق ا٣نب ً ٣ٝ ،جذ ٝإ ٛزا اُ٘ٔو ٖٓ اُلخش اُوبئْ ػِ ٠االػزضاص
اُؾذ٣ذ ثبُ٘لظ ٝاعزؼشاك اُؾغبػخ ٝاُؾبػش٣خ ًبٕ ٣غز ١ٜٞاُؾبة اُظش٣ق كؼَٔ ػِ٠
ئؽبػز ٚك ٢اٌُض٤ش ٖٓ ؽؼش ٙاُز٣ ١ؾبً ٢ث ٚهش٣وخ أُز٘جُ٘ٝ ٢زأٓـَّ ك ٢اث٤بد اُؾبة
اُظش٣ق ا٥ر٤خ ُ٘ش٤ً ٟق رولض سٝػ أُز٘جٝ ٢هش٣وز ٖٓ ٚث ٖ٤ص٘ب٣ب اُقٞس :
ـبعؤي ِعبٔ١ه عٕ ٟـ ٟٙرعشـٕٟ
رخجشن عٓ وشَ ٍ ِِٕ ٓٙــــٛ٘ٛة
ْ

( ٔ ) اٌذٛ٠اْ  :ؿ ٓ. 6
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ِٓ ع١ـّش اٌؾٙت ِٓ ٔ ّ ٟاٌؾّٛط مؾٝ
أمبء ِب ث ٓ١رؾش٠ــــــــك ٚرؽش٠ت
لذ عـّشد اٌج١ل ِٓ رّٕٟ٘٘ ِٓٚ ٟ
ٚلٍـّـذ اٌج١ل ِٓ ِذؽٚ ٟرؾج١جٟ
ال سأ ٌٟ ٞـ ٟع١بد اٌخ ً١أسوجٙب
ارا ٔٙنذ ـعضِ١ ٟــــش ِشوٛة
ُِـٍئذ ُ ثبٌذ٘ش عٍّب ّ٠ ٛ٘ٚأل ثٟ
عٙال ٠ٚؾغت ِٕ ٟؼ١ش ِؾغٛة
اؽذ ٜاالعبع١ت عٕذٚ ٌٛ ِٕٗ ٞمعذ
ٌىبْ ٚففٌٙ ٟب اؽذ ٜاالعبع١ت
 ..ـٍ١ذ وً ِش٠ت ٍ ؼبة عبرـُجٗ
ـذاء وً ثشٞء اٌعــــشك ِعزٛة ِ
١ٌٚذ أ ٌُ ٟأدـع اٌ ٝصِٓ ٍ
أٌم ٝاألعٛد ثٗ هــــــٛع االسأ١ت
اْ ٠ؾغت األمعؿ األل ٜٛـال عغت
ـشة عمً ٍ ثغزش اٌِ ُ٘ٛؾغٛة
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ٚاٌذ٘ش ٌ١ظ ِغٕ ْٛعٍ ٝثؾش
٠ذ٠شٖ ث ٓ١رٕع١ـــــــــــــُ ٚرعز٠ت
ـال ٠شق ِغىٓ ـٌ ٗ١غبوٕٗ
ٚال ٠ضك فبؽت ـ ٗ١ثّقؾــــٛة
 ..دعٕٚ ٟؽعش ِٓٚ ٞـ ٟعفٕٗ ِشك
دُ٠ ٟٔٚضي ِشك االعفبْ رطج١جٟ
 ٚز ؽٛا٘ذ ِب أٍِ١ذ ِٓ ـىش
رضٕ ٟعٍ١ه ثّؾفٛك ِٚىزــــــٛة
ـبٌذس ّ ٠ؾغٓ ِضمٛثب ٌٕبكّٗ
ٚؽغــــــٓ ٌف  ٟدس ّ ؼ١ش ِضمٛة
ٚوٍّب ل ً١ؽعش أ٠ ٚمبي ـّب
أساٖ اال سرارا ِٓ ؽؤث١جــــــــــٟ

(ٔ )

ئٜٗب هش٣وخ أُز٘جٗ ٢لغٜب اُز٣ ٢ق ّٞس كٜ٤ب ٗؤز ٚػِ ٠صٖٓ ٣غٞد ك ٚ٤اُؼج٤ذ ٣ٝـُزٍ كٚ٤
االؽشاس ٝرزؾٌْ ك ٢االساٗت ثبالعٞد – ثزؼج٤ش اُؾبة اُظش٣ق – ا ٝاُؼغْ ثبُؼشة -
ثزؼج٤ش أُز٘جٗ ٢ٛٝ . - ٢لغٜب اُ٘ـٔخ اُز٣ ٢ش ّددٛب أُز٘ج ٢دائٔب ً ٗـٔخ اُؾبػش اُلشد اُز١

( ٔ ) اٌذٛ٠اْ  :ؿ ٖ. 69 – 6

22

الفصل الثاني /

مصادر التصوير يف شعر الشاب الظريف

٣زطلَ ػِٓ ٠بئذر ٚاُؾؼشاء كٝ ٜٞؽذ ٙاُقٞد اُز٣ ١غت اخز٤بس ٙآب ا٥خش ٕٝكٓ ْٜغشد
فذ: ٟ
ـذع وً فٛد ؼ١ش فٛر ٟـبٕٟٔ
(ٔ )

أٔب اٌقبئؼ اٌّؾىٚ ٟا ٢ش اٌقذٜ

ٌُٖ ّ اُؾبة اُظش٣ق ٣ ٞٛٝؾبًٛ ٢ز ٙاُقٞسح ٣ؼ٤ذ ف٤بؿزٜب ك٤غؼَ ا٥خش ٖ٣سرارا ً ٖٓ
ؽأث٤ج ٚك٘ٔ٤ؼ اُقٞسح اُز٣ ٢ؾبًٜ٤ب ثؼذا ً عذ٣ذا ً ٣ٝؼ٤ذ اُٜ٤ب اُؾ٤بح ٓٔب ٣غؼِ٘ب ٗقَ اُ٠
ٗز٤غخ ٓلبدٛب إ اُؾبة اُظش٣ق ٣ ٞٛٝغزِ ْٜأُٞسٝس اُؾؼش٣ ٌٖ٣ ُْ ١غز٘غخ ٚأ٣ ٝوِذٙ
ػِ ٠اُشؿْ ٖٓ إٔ ّ ثقٔخ اُزأص٤ش رظَ ؽبخقخ ُِؼ٤بٕ ػِ ٠اُ٘ؾ ٞاُز ١رظٜش ك ٚ٤ثقٔخ
أُز٘ج ٢ك ٢ال ّٓ٤خ ٓإصشح ُِؾبة اُظش٣ق ٜ٘٣ظ كٜ٤ب ٜٗغ ٚك ٢رق٣ٞش ٙاهزؾبّ االٞٛاٍ
ٝرؾَٔ اُؾذائذ ثٜٔخ أُوزذس اُؼض٣ض اُ٘لظ أُغز ٖ٤ٜثبُقؼبة ك ٢صٖٓ ال ٣وـ ّذس هٔ٤خ
اُشعبٍ اُؾو٤و: ٖ٤٤
ـٛا عغجب أٔ ٟف١ذ ُ  ٌُٚأثٝ
ٚلذ ساػ ٍِّٛءا ث ٟاٌؾـ َ ْضْ ُ ٚاٌغُ ًٙ
هش٠ذ ٌ ِ ٌٟٚؤِ ٜٚجبػ ٌ  ٌٟٚؽّٝ
فؾت ٌ ؼش٠ت  ٌٟٚأ٘ـــــً ُ
ٚؽ١ذ ْ ٌٟٚ

( ٔ ) دٛ٠اْ اٌّزٕج. ٖٙ : ٟ
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عؤعٙذ ا ِّب ٌٍّٕب٠ب أ ٚإٌّٝ
لقبسا ٞاِب إٌقش أِ ٚب عٕ ٝإٌقً ُ
ـبْ ْ ٌُ رقً ثّ٘ ٟز ٟثّطبٌجٟ
ٕ٠ ٌُٚزغظ ٌٍؾ١ت ـٌّ ٟز ٟؼــــــ ْض ي ُ
ـال ٔ شد عٚ ٟٕ١ال ـبٖ ِمٌٟٛ
ٚال ثطؾذ وفــــــــٚ ٟال ععذ اٌشعً ُ
 ِٓٚعشؾ األِش اٌز ٞأٔب عبسؾ ٌ
سأ ٞوً فعت وـــــــً ّ ُ ادساوٗ عُ ًٙ
ز اٌعض ّ ِٓ أ ٞاٌٛع ٖٛآرٗ١
ـال ١ش ـ ٟع١ؼ ٠ى ْٛثٗ اٌزي ّ

(ٔ )

ٝاُج٤ذ االخ٤ش أُزؼِن ثبُؼ٤ؼ اُزُٝ َ٤أُٞد اُؼض٣ض ٖٓ أُؼبٗ ٢اُز ٢رزٌشس ًض٤شا ً ك٢
ؽؼش أُز٘ج. ٢
٣ٝغزِ ْٜاُؾبة اُظش٣ق ٓ٤ٔ٤خ أُز٘ج ٢اُؾ٤ٜشح اُزٓ ٢طِؼٜب :
ٚاؽش ّ لٍجبٖ ِّٓ لٍجٗ ؽج ُُ

 ِٓٚثغغّٚ ٟؽبٌ ٟعٕذٖ عمُ ُ

(ٕ )

( ٔ ) اٌذٛ٠اْ  :ؿ . ٕٗ6 – ٕٗ9
( ٕ ) دٛ٠اْ اٌّزٕج. 9ٕ ٟ
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ك٤ؾٌَ فٞسح ٓؾبثٜخ ٌُّ٘ٞ ٣ ٚسٛب ٣ٝن٤ق اُٜ٤ب ٓالٓؼ عذ٣ذح ُْ رٌٖ ُ ٓٞعٞدح ك٢
اُقٞسح اُوذٔ٣خ :
٠ج١ذُ لٍج ٟعٍ ٗ١ؽشلخ ٚعٞٛ
ٚلٍجٗ ثبسد ِٓ ٌٛعز ٟؽجُ ُ
ٌٛ ..ال رضٕ ٟسد ّ ٟٕ٠اٌمٛاَ ثٗ
ؽٍفذ ُ أٌؿ  ٍ ٓ١ّ٠أٔـّٗ ُ فُٕ ُ

(ٔ )

كقٞسح اُقْ٘ ُٔغ ٚك٘٤خ خبفخ ثبُؾبة اُظش٣ق أمبكٜب اُُٞ ٠ؽخ أُز٘جًٝ ٢أٗ ٚأؽظ ّ
ثإٔ اُِٞؽخ اُوذٔ٣خ رؾزبط ٌُ ٢رٌزَٔ اُٛ ٠ز ٙاالمبكخ .
ُِٔ ٌٖٔ٣ٝززجغ إ ٣نغ ٣ذ ٚ٣ػِ ٠رأص٤شاد ُؾؼشاء آخش ٖ٣رزٞصع ػِٗ ٠ؾٓ ٞز٘بصش ك٢
فٞس اُؾبة اُظش٣ق ٖٓ ٗؾٛ ٞز ٙاُقٞسح اُز٣ ٢غزٔذٛب ٖٓ فٞسح ألثٗ ٢إاط :
٠ب لّشا سأ٠زٗ ـِ ٟؤرُ
ال رٍطُ اٌخذ ّ عٍ ٗ١آعفب

ِٓ ؽضٔٗ ؽك ّ عٍ ٝؽم١مٗ
ـشثّّب ؽك ّ عٍ ٝؽم١مٗ

(ٕ )

كٓ ٢ٜغزٔذح ٖٓ ه ٍٞاثٞٗ ٢اط :
٠ب لّــــــــــشا أثشصٖ ِآصُ

ٕ٠ذة ؽضٔب ث١ــــــٓ آرشاة

٠جى ٟـ١زس ٞاٌـــــــذس ِٓ

ٔشعظ ٍ٠ٚطُ اٌٛسد ثعٕبة

ال رجه ِ١زب ؽً ـ ٟؽفشح

ٚاثه لز١ال ٌه ثبٌجبة

(ٖ )

( ٔ ) اٌذٛ٠اْ  :ؿ . ٕ66
( ٕ ) اٌذٛ٠اْ  :ؿ . ٕٖ6
( ٖ ) دٛ٠اْ اثٔ ٟئاط :
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ٌُٖ هبثغ اُؾبة اُظش٣ق أُ٤ـّبٍ اُ ٠االًضبس ٖٓ اُزٞس٣بد ٝأُغبٗغبد عؼَ اُقٞسح
اُغذ٣ذح رِجظ ص٤بثب ً ِٓٔ٤ًٞخ عذ٣ذح ٓغ اٜٗب ٓ٘غٞعخ ٖٓ خٞ٤ه ػجبع٤خ هذٔ٣خ ٔٓٝ ،ب ٣وغ
مٖٔ ٛزا اُزٞظ٤ق ٛز ٙاُقٞسح اُز٣ ٢شعٜٔب ُِطَ ّ :
ٚاٌطً ّ ِضً ثشادح ِٓ ـنخ ٍ
ِٕضٛسح ـ ٟرشثخ ِٓ عٕجش

(ٔ )

اُز ٢رؾبً ( ٢اثٖ أُؼزض ) ك ٢رق٣ٞش ٙاُؾ٤ٜش ُِٜالٍ :
أ ش اٌ ٗ١وضٚسق ِٓ ـنخ

لذ اصمٍزٗ ؽٌّٛخ ِٓ عٕجش

(ٕ )

٣ٝغزؼ٤ش اُؾبة اُظش٣ق ث٤ذ اث ٢رٔبّ :
صمً ّ ـئادن ؽ١ش ؽئذ ِٓ اٌٜٛٙ
ِب اٌؾت ّ اال ّ ٌٍؾج١ت االٚي

(ٖ )

 ٌُٖٝك ٢ع٤بم آخش ك٤و: ٍٞ
أٚ ٟاْ عزٌٛا عٍ١ه ٚأهٕجٛا
ٌزض٠ذ أؽٛال ٟاٌ١ه اٌعزي ُ
( ٔ ) اٌذٛ٠اْ  :ؿ . ٖٙ6
()0

شعر ابن المعتز – ابي بكر الصولي  :دساعخ ٚرؾم١ك اٌذوزٛس ٔٛ٠ظ اؽّذ اٌغبِشائ – ٟاٌغّٛٙس٠خ

اٌعشال١خ – ٚصاسح اٌضمبـخ ٚاٌفٕ – ْٛثؽذاد – اٌغضء اٌضبٔ٘ ٖٔ66 – ٟـ . َ ٔ696 -
(ٖ)

دٛ٠اْ أث ٟرّبَ  ،ثؾشػ اٌخط١ت اٌزجش٠ض ، ٞرؾم١ك عجذٖ عضاَ  ،اٌطجعخ اٌخبِغخ  ،داس اٌّعبسؾ –

اٌمب٘شح – ( د.د ) .
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ٌىٕٕ ٟأثذ ٞاٌغٍـّ ٛرغّال
ٌٍعبرٌٌٍّٚ ٓ١ؾت ّ رغًّ ّ
ٚاٌ١ه اٚي ِب أضٕ١ذ عٓ اٌٜٛٙ
اْ ّ اٌؾج١ت ٘ ٛاٌؾج١ت االٚي

(ٔ )

( ٔ ) اٌذٛ٠اْ  :ؿٖٕ٘ .
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الفصل الثالث
التصوير البياني يف شعر الشاب الظريف
 – 1الصــورة التشبيهية :
حعظٔش حُ٘وخد ٝحُزالؿ ٕٞ٤حرظذحء ً ٖٓ حُـخكع فخكذ حُؼزخسس حُؾ٤ٜشس (( كبٗٔخ
حُؾؼش ف٘خػش ٝمشد ٖٓ حُ٘غؾ ٝحُظق٣ٞش ))

() 1

٣ظخ ِٕٞ٤حُؾخػش سعخٓخ ً أٗ ٝغخؿخ ً أٝ

فخٗؼخ ً ٖٓ رُي ٓؼال ً ه ٍٞحُزخهالٗٝ (( ٢ؽزٜٞح حُخو ٝحُ٘طن رخُظق٣ٞش ٝ ،هذ ؿٔؼٞح حٕ
ٖٓ حكزم حُٔقٞس ٖٓ ٖ٣فٞس ُي حُزخً ٢حُٔظنخكي ٝحُزخً ٢حُلضٝ ٖ٣حُنخكي حُٔظزخً٢
ٝحُنخكي حُٔغظزؾش ًٔٝ .خ حٗ٣ ٚلظخؽ اُُ ٠طق ٣ذ ك ٢طق٣ٞش ٛز ٙحألٓؼِش كٌزُي ٣لظخؽ
حُُ ٠طق ك ٢حُِغخٕ ٝحُطزغ ك ٢طق٣ٞش ٓخ ك ٢حُ٘لظ ُِـ٤ش ))

() 2

 ،أٓخ هذحٓش رٖ ؿؼلش

كخُؾؼش ػ٘ذ٣ ٙـش ١ػِ ٠عز َ٤عخثش حُق٘خػخص ألٕ (( حُٔؼخُِٗ ٢ؾؼش رٔ٘ضُش حُٔخدس
حُٔٞمٞػش ٝ ،حُؾؼش كٜ٤خ ًخُقٞسس ًٔ ،خ ٞ٣ؿذ ك ًَ ٢ف٘خػش ٖٓ حٕ ال رذ كٜ٤خ ٖٓ

( ٔ ) اُؾٞ٤إ – طٖ  .ص ٖٓٔ .
( ٕ )

إػغبص اُوشإٓ  ،اث ٞثٌش اُجبهالٗ ، ٢رؾو٤ن اُغ٤ذ اؽٔذ صوش  ،داس أُؼبسف  ،اُوبٛشح ، ٔ5٘ٗ ،

صٔ. ٔ8
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ؽ٢ء ٓٞمٞع ٣وزَ طؤػ٤ش حُقٞس ٜٓ٘خ ٓ ،ؼَ حُخؾذ ُِ٘ـخسس ٝحُلنش ُِق٤خؿش ٝػِ٠
حُؾخػش حرح ؽشع ك ٢أٓ ١ؼ٘ ٠حٕ ٣ظٞخ ٠حُزِٞؽ ٖٓ حُظـ٣ٞذ حُ ٠حُٜ٘خ٣ش حُٔطِٞرش ))

() 1

.

ُوذ ًخٕ ػزذ حُوخٛش حًؼش حُزالؿٝ ٖ٤٤مٞكخ ً ك ٢ططز٤وٓ ٚغظِضٓخص حُلٖ حُظؾٌ٢ِ٤
ػِ ٠حُؾؼش ك٣ ٌٖ٣ ُْ ٜٞش ٟكشهخ ً رٝ ٖ٤ظ٤لظٜٔ٤خ ألٕ (( عز َ٤حٌُالّ عز َ٤حُظق٣ٞش
ٝحُق٤خؿش ٝ ،حٕ عز َ٤حُٔؼ٘ ٠حُز٣ ١ؼزش ػ٘ ٚعز َ٤حُؾ٢ء حُز٣ ١وغ حُظق٣ٞش ٝحُقٞؽ
ك)) ٚ٤

() 2

.

ُٝؼَ حًؼش ٗقٞف ٚسرطخ ً ُِظق٣ٞش حُؾؼش ١رخُل٘ ٕٞحُظؾٌ٤ِ٤ش هُٞــــــــــــــ ٚحٕ
(( حالكظلخٍ ٝحُق٘ؼش ك ٢حُظق٣ٞشحص حُظ ٢طشٝم حُغخٓؼٝ ٖ٤طشٝػٝ ، ْٜحُظخ٤الص حُظ٢
طٜض حُٔٔذٝكٝ ٖ٤طلشًٝ ، ْٜطلؼَ كؼال ً ؽزٜ٤خ ً رٔخ ٣وغ كٗ ٢لظ حُ٘خظش حُ ٠حُظقخ٣ٝش حُظ٢
٣ؾٌِٜخ حُلزحف رخُظخط٤و ٝحُ٘وؼ ح ٝرخُ٘لض ٝحُ٘وش  ،كِٔخ حٕ طِي طؼـذ ٝطخِذ ٝ ،طشٝم
ٝطئٗن ٝ ،طذخَ حُ٘لظ كٓ ٢ؾخٛذطٜخ كخُش ؿش٣زش ُْ طٌٖ هزَ سإ٣ظٜخ ٣ٝ ،ـؾخٛخ مشد ٖٓ
حُلظ٘ش ال ٌ٘٣ش ٌٓخٗٝ ٚال ٣خل ٠ؽؤٗ ، ٚكوذ ػشكض هن٤ش حالف٘خّ ٓٝخ ػِ ٚ٤حفلخرٜخ ٖٓ

( ٔ ) ٗوذ اُشؼش – هذآخ ثٖ عؼلش – رؾو٤ن ًٔبٍ ٓصطلٌٓ – ٠زجخ اُخبٗغٌٓٝ ٢زجخ أُض٘ ٠ثجـذاد ٖ، ٔ5ٙ
ص . ٔ8 – ٔ1
(ٕ)

دالئَ االػغبص – ػجذ اُوبٛش اُغشعبٗ – ٢داس أُؼشكخ ُِطجبػخ ٝاُ٘شش – ث٤شٝد – ُج٘بٕ ٛ ٖٔ58ـ -

 . ّ ٔ518ص . ٔٙ1
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حالكظظخٕ رٜخ ٝحالػظخّ ُٜخ ً ،زُي كٌْ حُؾؼش كٔ٤خ ٣ق٘ؼ ٖٓ ٚحُقٞس ٣ٝ ،ؾٌِ ٖٓ ٚحُزذع ،
ٞ٣ٝهؼ ٚك ٢حُ٘لٞط ٖٓ حُٔؼخٗ)) ٢

() 1

.

حٓخ طؼش٣ق ػزذ حُوخٛش حُـشؿخُِٗ ٢قٞسس حُؾؼش٣ش كٓ ٜٞغظ٘ذ ك ٚ٤حُ ٠ػزخسس
حُـخكع حُغخروش (( حٗٔخ  ٞٛطٔؼٝ َ٤ه٤خط ُٔخ ٗؼِٔ ٚرؼوُ٘ٞخ ػِ ٠حُزٗ ١شح ٙرؤرقخسٗخ  ،كِٔخ
سأ٘٣خ حُزٗٞ٘٤ش ر ٖ٤آكخد حالؿ٘خط طٌ ٖٓ ٕٞؿٜش حُقٞسس كٌخٕ رٓ ٖ٤خ ر ٖ٤حٗغخٕ ٖٓ حٗغخٕ
ٝكشط ٖٓ كشط رخقٞف٤ش طٌ ٕٞك ٢فٞسس ٛزح ٝال طٌ ٕٞك ٢فٞسس رحى ًٝ ،زُي
حالٓش ك ٢حُٔق٘ٞػخص كٌخٕ ر ٖ٤خخطْ ٖٓ خخطْ ٝ ،عٞحس ٖٓ عٞحس رزُي  ،ػْ ٝؿذٗخ رٖ٤
حُٔؼ٘ ٠ك ٢حكذ حُز٤ظٝ ٖ٤ر ٚ٘٤ك ٢ح٥خش رٗٞ٘٤ش ك ٢ػوُ٘ٞخ ٝكشهخ ً ػزشٗخ ػٖ رُي حُلشم ٝطِي
حُزٗٞ٘٤ش رؤٕ هِ٘خ ُِٔؼ٘ ٠كٛ ٢زح فٞسس ؿ٤ش فٞسط ٚك ٢رُي ٤ُٝ .ظ حُؼزخسس ػٖ رُي
رخُقٞسس ؽ٤جخ ً ٗلٖ حرظذأٗخ ٙكٌ٘٤شٌ٘ٓ ٙش رَ ٓ ٞٛغظؼَٔ ٓؾٜٞس كً ٢الّ حُؼِٔخء ،
ٌ٣ٝل٤ي ه ٍٞحُـخكع ٝ (( :حٗٔخ حُؾؼش ف٘خػش ٝمشد ٖٓ حُظق٣ٞش ))

() 2

.

ُوذ ًخٕ حُ٘وخد حُزالؿ٣ ٕٞ٤و٤غ ٕٞرشحػش حُؾخػش ك ٢حُظؾز ٚ٤ػِٓ ٠وذحس رشحػظ ٚك٢
ٓلخًخس حالػٔخٍ حُق٘خػ٤ش ( حُل٘ ٕٞحُظطز٤و٤ش ) ًخُ٘غ٤ؾ ٝحُق٤خؿش ٓ ًَٝخ  ٞٛف٘ؼش
ٝػَٔ ٣ذ  ،حٕ حرٖ هزخهزخ ٣ؼذ حُؾخػش ًخُ٘غخؽ حُلخرم حُز٣ ١لٞف ؽ٤جخ ً رؤكغٖ طل٣ٞق

( ٔ ) اعشاس اُجالؿخ – ص. ٖٔ1
( ٕ ) دالئَ االػغبص – ص . ٖ85
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٣ٝغ ّذ٤٘٣ٝ ٙشٝ ٙال  َِٜٜ٣ؽ٤جخ ً ٓ٘ ٚك٤ؾ ٚ٘٤كً ٜٞخُ٘وخػ حُشك٤ن حُز٣ ١ق٘غ حالفزخؽ ك٢
حكغٖ طوخعٗ ْ٤وؾ٣ٝ ٚؾ٤غ ًَ فزؾ ٜٓ٘خ كظ٣ ٠ظنخػق كغ٘ ٚك ٢حُز٤خٕ

() 1

.

إ حُز٣ ٖ٣ظ٘ ٕٞحٕ حُقٞس حُظؾز٤ٜ٤ش حُؼشر٤ش ًخٗض خخُ٤ش ٖٓ ؿخٗذ حُؾؼٞس ًخٗٞح
٣لٛ ٕٜٞٔز ٙحُقٞس رؼ٤ذح ً ػٖ حُذٝحكغ حُظ ٢دػض حُؾؼشحء  (( ٝحُزالؿٝ ٖ٤٤حُ٘وخد )) حُ٠
حُؼ٘خ٣ش رخُـخٗذ حُؾٌُِٝ . ٢ؼَ حٛ ْٛز ٙحُذٝحكغ  : ٞٛإ ٛذف طؼز٤ض حُٔؾخٛذ ُْ ٌٖ٣
رخالٌٓخٕ طلو٤و ٚحال ػٖ هش٣ن حُِـش ٝهذ ٝؿذ حُؾخػش – ٝآصس ٙحُزالؿٝ ٢حُ٘خهذ ك ٢رُي
ٓئحصسس ؽذ٣ذس – ٝؿذ ك ٢حُظؾز٘ٓ ٚ٤لزح ً حعخع٤خ ً ُظلو٤ن ٛزح حُٜذف كؤ ٠ُٝحُـخٗذ حُؾٌِ٢
ػ٘خ٣ظ ٚحال٣ ٌٖ٣ ُْٝ ٠ُٝـذ م٤شح ً ك ٢حُظنل٤ش كً ٢ؼ٤ش ٖٓ حالك٤خٕ رخُـٞحٗذ حُ٘لغ٤ش .
إ حُؾخػش حُؼشرًٔ ٢خ ٣ش ٟحُذًظٞس كخُق ًخَٓ حعٌ٘ذس (( هذ كـَّٔ حُِـش -الٗ ٚال
ِٔ٣ي عٞحٛخ– حمخكش حُٜٔٓ ٠ظٜخ حالعخع٤ش ٜٔٓ ،ش حخشٜٔٓ ٢ٛ ٟش حُشعْ ٝطلذ٣ذ حالؽٌخٍ
ٓٝشحػخس حُذهش ٝحُظ٘خعذ ك ٢طٞص٣غ حالُٞحٕ ٝحُظالٍ ٝحالكـخّ ٓٝخ حُ ٠رُي ٖٓ ٓظطِزخص
ٛزح حُلٖ ٝ ،هذ ٗـق ك ٢رُي حٔ٣خ ٗـخف ))

() 2

.

( ٔ ) ٘٣ظش  :ػ٤بس اُشؼش  ،اثٖ غجبغجب اُؼِ – ١ٞرؾو٤ن ٝرؼِ٤ن اُذًزٞس غ ٚاُؾبعشٝ ١اُذًزٞس ٓؾٔذ صؿٍِٞ
عالّ – أٌُزجخ اُزغبس٣خ اٌُجش – ٟاُوبٛشح  ، ٔ5٘ٙص ٘ .
(ٕ)

اُصٞسح اُل٘٤خ ك ٢شؼش اثٖ أُؼزض – د .كبُؼ ًبَٓ اعٌ٘ذس  ،سعبُخ ٓبعغز٤ش – ٓغِظ ًِ٤خ االداة /

عبٓؼخ اُجصشح – ٘ٛ ٔٗ٘ٓ – ٔ58ـ  ،ص ٘. ٔ8
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إ هشحءس ده٤وش ُذٞ٣حٕ حُؾخد حُظش٣ق طٞفِ٘خ حُٗ ٠ظ٤ـش ٜٓٔش  ٢ٛٝحٕ حُؾخد
حُظش٣ق ًخٕ ٖٓ حًؼش حُؾؼشحء ٓٞحءٓش ر ٖ٤حُـخٗذ حُؾٌِ ٢حُز٣ ١ـُؼ٘ ٠رظؾٌ َ٤حُقٞسس
طؾٌ٤ال ً كغ٤خ ً ٝحُـخٗذ حُ٘لغ ٢حُزٔ٣ ١أل حُقٞسس حُؾؼش٣ش ؽل٘خص ػخهل٤ش ٝك٤شس ُٝ ،ؼَ
ػذّ طخِ ٢حُؾخد حُظش٣ق ػٖ حُـخٗذ حُ٘لغ ٢حُز ١ػـُشف ػٖ حُقٞسس حُؾؼش٣ش حُؼشر٤ش
حرظؼخدٛخ ػ٘ ٚكظ ٠حٜٗخ ُو٤ض حٗظوخد حُلٌش حُزالؿٝ ٢حُ٘وذ ١حُلذ٣ؼٓ ٞٛ ٖ٤خ ػـُشف ػٖ
حُؾخد حُظش٣ق ٖٓ حكغخط ٓشٛق ٝسه ٚحؽخد رٜخ ٓظشؿًٔٔ ٙٞخ ر٘٤ـّخ كٔ٤خ عزن * ٓ ٞٛٝخ
ؿؼَ حُقٞسس حُـضُ٤ش حًؼش حٗٞحع حُقٞس حٗظؾخسح ً ك ٢دٞ٣حٗ. ٚ
إ حُز ١رذأ حُلِٔش مذ حُقٞس حُظؾز٤ٜ٤ش حُؼشر٤ش  ٞٛحُؼوخد ٓظؤػشح ً رخُٔؼط٤خص
حُ٘وذ٣ش حُشٓٝخٗغ٤ش

() 1

ٝ ،هذ طزؼ ٚكٛ ٢ز ٙحُلِٔش ٓـٔٞػش ًز٤شس ٖٓ حُ٘وخد حُٔلذػٖٓ ٖ٤

رُي ٓؼال ً ػِ ٢حُـ٘ذ٣ ١غظؼ٤ش ػزخسحص حُؼوخد ٣ٝو ٍٞكً ٢ظخر ( ٚكٖ حُؾؼش )  (( :حٕ كنَ
حُظؾز ٚ٤حٕ ٣ض٣ذٗخ حكغخعخ ً رخُقٞسس ال حٕ طشعٜٔخ حُٔقٞسس حُؾٔغ٤ش  ،الٗٝ ٚعِ٤ش حُ٠
طٔخّ حُظؼز٤ش ػٖ حُٞػٝ ٢حُؾؼٞس ))

() 2

.

إ ٖٓ ٣وشأ ٛز ٙحالر٤خص ٓؼال ً :

* ٘٣ظش اُلصَ اُضبٗ ٖٓ ٢اُشعبُخ .
( ٔ ) ٣زظش ً :زبة اُؼوبد  ،ؽ٤بر ٖٓ ٚشؼش. ٖٓٔ – ٕ55 ، ٙ
( ٕ ) كٖ اُشؼش  ،ػِ ٢اُغ٘ذٌٓ ، ١زجخ ٜٗعخ ٓصش  ،اُطجؼخ اال ، ٔ5ٕ٘ ، ٠ُٝص ٗ. ٙ
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ٓٝضِــــــ ٢اٞٔ٣ ٖٓ ٠ُٝد صجبثٚ

ٓٝضِي ا٣ ٖٓ ٠ُٝؾٖ ٣ٝغؼــــــق ُ

أ٣ب ٖٓ ُ ٚاُؾغٖ اُز ١ثٜش اُٞسٟ

 ٖٓٝؽب َص ٓؼ٘ ً ٠ال ٣ـُؾذ ّ ٞ٣ٝصق

رغِ٤ذ ُ ٢ك ًَ ٢ش٢ء رٌشٓـــــــب ً

كِغذ ُٜغش ٍ ٝاهغ ارخـــــــــــٞف

ٝؽضد ٓغبال ً ُ٤ظ ك ٢اُخِن ٓضِٚ

ث ٚدائٔب ً هِج٣ٝ ْ٤ٜ٣ ٢شـــــــــق

كخذى ٝسد ٝاُِٞاؽع ٗشعــــــــظ

ٝشخصي ٗذٓبٕ ٝس٣وي هشهـــــق

ٝعل٘ي ٗجبٍ ٝشؼشى ٓغجـــــــــــَ

() 6

ٝهذى خطُٝ ٢ؾظي ٓشٛـــق

إ ٓلشدحص ػخهل٤ش طؾ٤غ ك ٢حألر٤خص حألسرؼش حأل ٠ُٝطل َ٤ؿ ٞحُقٞسس حُـضُ٤ش
حُ ٠ؿ٢ِٓ ٞء رخال٣لخء ٖٓ ؽؤٗ ٚحٕ ٣ـ٤ش حُلٌشس حُظ ٢رذأٗخ رٜخ حُلقَ ٝحُظ ٢حؽشٗخ حُٜ٤خ
هزَ هِ ٢ٛٝ َ٤هـ٤خٕ حُـخٗذ حُؾٌِ ٢ػِ ٠حُقٞسس حُؾؼش٣ش حُظؾز٤ٜ٤ش  ،إ ٛزح حُٔؤخز
ػِ ٠حُ قٞسس ال  ٌٖٔ٣حدسحؿ٘ٛ ٚخ أ ١ال  ٌٖٔ٣حُو ٍٞحٕ حُـخٗذ حُؾٌِ ٞٛ ٢حُطخؿ ٢ػِ٠
فٞس حُؾخد حُظش٣ق حُظؾز٤ٜ٤ش  ،إ ٛزح حُـ ٞحُؼخهل ٢ؽٌِظ ٚرٜز ٙحُقٞسس ٛز ٙحالُلخظ
حُٜخثٔش ًخُٔٞص فزخرٓٝ ( ٚؼِ ٢حٞٔ٣ ٖٓ ٠ُٝص فزخرش ))  ٞٛٝخخؿ رخُؾخػش ٝكٖ٘٤
حُلز٤ذ ٝحعؼخك ٞٛٝ ٚخخؿ رخُٔظـضٍ رًٔ ، ٚخ حٕ حُقٞسس حُظ ٢طِ ٢رُي طٞمق هذسس
حُؾخد حُظش٣ق ػِ ٠حُٔٞحصٗش ر ٖ٤حُؾٌَ ( حُـخٗذ حُلغٝ ) ٢حُٔنٔ ( ٕٞحُـخٗذ
حُٔؼ٘. ) ١ٞ

( ٔ ) اُذٞ٣إ . ٕٔ8 – ٕٔ1 :
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إ حُؾطش حال ٖٓ ٍٝحُقٞسس ٣ظؼِن رخُلظ ٓ ٞٛٝظٜش خخسؿٓ ٢زٜش (( ح٣خ ٖٓ ُٚ
حُلغٖ حُز ١رٜش حُٞس )) ٟحٓخ حُؾطش حُؼخٗ ٢ك٤ظؼِن رٔؼخٗ ٢حُٔلزٞد حُظ ٢ال ٝ ٌٖ٣فلٜخ
 ٞٛٝؿخٗذ ٓؼ٘ ١ٞؿخء رٞ٤ُ ٚحصٕ حٞ٣ ٝحثْ ح٣ ٝوخرَ ر ٚحُـخٗذ حُؾٌِ ٢ك ٢حُؾطش حالٍٝ
((َ ٖٓٝ
كخص ٓؼ٘ ً ٠ال ٣ـُلذ ٞ٣ٝفق))  .حٓخ حُقٞسس حُظ ٢طِٛ ٢زح حُز٤ض ك ٢ٜطـُلِ٘٤خ حُ٠
عزذ ٓ ْٜؿؼَ حُؾخد حُظش٣ق هخدسح ً ػِ ٠حالكالص ٖٓ هـ٤خٕ حُؾٌَ ٝع٤طشس حُـخٗذ
حُلغٛٝ ٢زح حُغزذ  ٞٛحعظ٘خد حُؾخد حُظش٣ق حُٓ ٠شؿؼ ٚ٤طؼ٘ ٢رخُـخٗذ حُشٝك ٢ك٢
حُٔوخّ حألٝ ٍٝطظخز ٖٓ حُـخٗذ حُلغ ٢هش٣وخ ً ُِٞف ٍٞحُ ٠حُـخٗذ حُشٝكٛٝ ، ٢زٙ
حُٔشؿؼ٤ش  ٢ٛحُظقٞف * .
ُوذ ًخٗض حُقٞسس حُـضُ٤ش خِ٤طخ ً ٖٓ ٓلشدحص حُٔؼـْ حُقٞكٓٝ ٢لشدحص حُـضٍ
حُظوِ٤ذًٝ ، ١خٕ ٛزح ٓذػخس إلؽخػش ؿ ٞػخهل ٢خِـّـ حُقٞسس حُـضُ٤ش ٖٓ ٓلخر٣ش
حالكشحه ك ٢حُظؾٌ َ٤حُلغ ، ٢كِْ  ٌٖ٣حُؾخد حُظش٣ق ٣ـذ رؤعخ ً ك ٢حعظؼخسس ٓلشدحص
حُظقٞف كظ٣ ٞٛٝ ٠ؾٌَ فٞس ٙحُلغ٤ش ُٝؼَ رُي ٣زذٝ ٝحملخ ً ك ٢حطْ فٞس ٙك٢
هُٞــــــــــــ: ٚ
رغِـ٤ذ ُ ٢ك ًَ ٢ش٢ء رٌشٓــــــب ً

كِغذ ُٜغش ٍ ٝاهغ ٍ ارخٞف

ٝؽضد ٓغبال ً ُ٤ظ ك ٢اُخِن ٓضِٚ

ث ٚدائٔب ً هِج٣ٝ ْ٤ٜ٣ ٢شـق

* ٘٣ظش كصِ٘ب ػٖ ٓصبدس اُصٞسح .
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كٜ٘خ ح٣نخ ً ُ٤ظ ٖٓ حُقؼذ ٓالكظش ٛز ٙحُؼ٘خث٤ش ر ٖ٤حُؾٌَ ( حُلظ ) ٝحُٔنٕٔٞ
( حُٔؼو ٍٞح ٝحُٔـشد ) كخُؾطش حأل٣ ٍٝظلذع ػٖ كظ خخسؿ ٢ال ؽزٝ ُٚ ٚ٤ك ٢حُؼخٗ٢
٣ظلذع ػٖ حُؾـق ٝحُٔ٤ٜخٕ ٣ٝ ،خظْ حُؾخد حُظش٣ق ٛز ٙحُقٞسس حُٔٔظذس رز٤ظ٣ ٖ٤وٓٞخٕ
ػِ ٠فٞس طؾز٤ٜ٤ش ٓظظخُ٤ش ًِٜٝخ ٖٓ حُظؾزٜ٤خص حُٔٞحًذس حُخخُ٤ش ٖٓ حألدحس  ٢ٛٝؿٔ٤ؼخ ً
ط٘ظٔ ٢حُ ٠حُـخٗذ حُؾٌِ ٢ٛٝ ٢فٞس كغ٤ش رخٓظ٤خص :
كخذى ٝسد ٝاُِٞاؽع ٗشعظ

ٝشخصي ٗذٓبٕ ٝس٣وي هشهق

ٝعل٘ي ٗجبٍ ٝشؼشى عجــــَ

ٝهذى خلُٝ ٢ؾظي ٓشٛــــــق

حٕ طؾز ٚ٤حُخذ رخُٞسٝد ٝحُِٞحكع رخُ٘شؿظ ٝحُش٣ن رخُخٔشس ٝحُـلٖ رخُغٜخّ ٝحُوذ رخُشٓق
هذ طزذأ ُِِٛٞش حال ٠ُٝطؾزٜ٤خص ٓؤُٞكش طٌشسص ًؼ٤شح ً ػ٘ذ حُؾؼشحء  ٌُٖٝكنِ٤ش حُؾخد
حُظش٣ق ٘ٛخ  ٢ٛحٗ ٚؿخء رؼٔخٕ فٞس طؾز٤ٜ٤ش ٓظظخرؼش ؿٔؼٜخ ك ٢ر٤ظ ٞٛٝ ، ٖ٤حٓش ع٤غؼ٠
حُؾؼشحء كٔ٤خ رؼذ حُ ٠طوِ٤ذٝ ٙحُظزخس ١ك ٢ؿٔغ حًزش ػذد ٖٓ حُقٞس حُظؾز٤ٜ٤ش ك ٢حهَ ػذد
ٖٓ حالر٤خص ٓٝ ،غ حٗ٘خ ٗٔ َ٤حُ ٠حٕ طظخرغ حُقٞس ػِٛ ٠زح حُ٘ل ٞهذ ٣ـُؼذ ٓؤخزح ً ػِ٠
حُظق٣ٞش حُؾؼش ١ألٗ٘خ ٗشٛ ٟزح حُظظخرغ ال ٣ظ٤ق حُلشفش حٌُخك٤ش ُِٔظِوُِٞ ٢هٞف ػ٘ذ
حُقٞسس حُٞحكذس الٕ حُؾخػش ٣زخؿض حُٔظِو ٢رقٞسس حخشٓ ٞٛٝ ٟخ صحٍ طلض ح٣لخء
حُقٞسس حال ٠ُٝحال حٕ حُز٣ ١خلق ٖٓ ٛزح حُٔؤخز ٓ ٞٛخ رًشٗخ ٖٓ ٙهذسس حُؾخد حُظش٣ق
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حُزخٛشس ػِ ٠حُٔٞحءٓش ر ٖ٤حُـخٗز ( ٖ٤حُٔـشد ٝحُلغ ٖٓٝ ) ٢فٞس ٙحُظ ٢طؼِٖ ػٖ هذسس
خخفش ػِ ٠حُٔٞحصٗش ر ٖ٤حُقٞس حُظؾز٤ٜ٤ش حُلغ٤ش ٝحُٔـشدس ه: ُٚٞ
صذهزْ هذ٣ ٙؾٌــ ٢اُوع٤جب

اُْ رش ٙؽ ٟٞصٛشا ً ٝغ٤جــــــب

 ٌُٖٝرؾَٔ اٌُضجبٕ ثبٗــــب ً

 ُْٝأس َ ثبٗخ ؽِٔذ ًض٤جـــــــــب

ُٔٝب إ راله٘٤ــــــب ٝاثذٟ

ُ٘ب شلن اُعؾً ٠لب ً خع٤جـب

ٓألد ٣ذ٣ ٖٓ ٚ٣بهٞد دٓؼ٢

ً٘ٝذ ٓؾوذ ُؤُـــــؤٗ ٙؾ٤جب

() 6

كوذ رذأ حُؾخد حُظش٣ق ٛز ٙحُقٞسس رظؾزٓ ٚ٤ؤُٞف ٝػ٘ ٚحػخد طؾٌ ِٚ٤ػِٗ ٠ل ٞؿذ٣ذ ٝرُي
رؤٕ ؿؼِٓ ٚوظشٗخ ً رلغٖ حُظؼِ َ٤ك ٢حُز٤ض حال ٍٝرظؾز ٚ٤رخُلؼَ ( ٣لٌٝ ) ٢حُقٞسس هذٔ٣ش
 ٢ٛٝطؾز ٚ٤حُوذ رخُـقٖ ٌُ٘ ٚك ٢حُؾطش حُؼخٗ ٢خِــّقٜخ ٖٓ هذٜٓخ ٝأُلظٜخ  ،كوذ ّ حُلز٤ذ
٣ؾز ٚحُـقٖ ألٗ٣ ٚل ١ٞحُضٛش ٝحُط٤ذ  ،أٓخ حُز٤ظ ٖ٤حُؼخُغ ٝحُشحرغ ػٔذ حُؾخد حُظش٣ق
حُ ٠ؿؼَ حُقٞسس حُظؾز٤ٜ٤ش ػِ ٠ؽٌَ ٓؾٜذ ٜٓذ ُ ٚرقٞسس ٖٓ حُطز٤ؼش ًؾلن حُنل٠
٣زذُِ ١لز٤زً ٖ٤لخ ً ٓخنزخ ً  ٢ٛٝفٞسس ٗخدسس ُِطز٤ؼش ؿؼِٜخ ٓوخرِش ُؼ٘قش ٖ٣آخشٖ٣
كؾلن حُنل ٠كٛ ٢زح حُز٤ض ٣وخرَ ٣ذ حُلز٤ذ .

( ٔ ) اُذٞ٣إ  :ص ٗ. ٙ٘ – ٙ
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ُٔٝخ حٕ طاله٘٤خ ٝحرذٟ

ٓألص

٣ذ٣ ٖٓ ٚ٣خ

ُ٘خ ؽلن حُنل٠

هٞص دٓؼ٢

ًلخ ً خن٤زخ

ً٘ٝض ٓلوض ُئُئٗ ٙل٤زخ

ٝحٌُق حُخن٤ذ ٣وخرَ ( ٣خهٞص حُذٓغ )
إ  ٛز ٙحُقٞسس حُِٔٗٞش رِ ٕٞحُؾلن (( حُز٣ ١وخرَ ُ ٕٞحُ٤ذ ُٕٞٝ )) ٖ٣حُخنخد
حُز٣ ١وخرَ ( دٓٞع حُؾخػش ) حُظ ٢ٛ ٢رِ ٕٞحُذّ حُز٣ ١وخرَ حُ٤خهٞص ٓز٘٤ش ػِ ٠ػ٘قشٖ٣
حعخع ٖ٤٤حال : ٍٝطؾز ٚ٤حالمخكش ( ٣خهٞص حُذٓغ ) حٗٔخ  ٞٛدٓغ ًخُ٤خهٞص ك ٢حالفَ .
ٝحُزالؿ٣ ٕٞ٤ؾ٤ذ ٕٝرٜزح حُ٘ٞع ٖٓ حُظؾز٣ٝ ٚ٤ؼذ ٖٓ ٚٗٝحُظؾز ٚ٤حُزِ٤ؾ حُز ٞٛ ١ػ٘ذٓ ْٛخ
كزكض ك ٚ٤حدحس حُظؾزٝٝ ٚ٤ؿ ٚحُؾزٓ ٚؼخ ً ُٝ ،ؼَ حؽخدط ْٜرٜزح حُ٘ٞع طٌٖٔ ك ٢حٕ حٓؼخٍ ٛزٙ
حُقٞسس  ٢ٛفٞسس ٓخظضُش ٌٓٝؼلش حٞٓ ٝؿضس ًٔخ حٜٗخ طلغٖ حُظٖ رلط٘ش حُوخسة الٜٗخ ال
طؼ٤ش ُٞؿ ٚحُؾز ٚػ٘خ٣ش  ،كزًش ٝؿ ٚحُؾز ٚكً ٢ؼ٤ش ٖٓ حالك٤خٕ ٣لغذ حُقٞسس حُظؾز٤ٜ٤ش
ٝال ٘ٔ٣ق حُٔظِو ٢كغلش طخٝ َ٤ؿ ٚحُؾز ٚؿ٤ش حُز ١رًش ٙحُؾخػش .
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ٝحُزِ٣ ١لض حالٗظزخ ٙكٛ ٢ز ٙحُقٞسس ٓٔخ ُ ٚػالهش رٔٞمٞع حُٔزلغ  ٞٛٝفِش
حُـخٗذ حُؾٌِ ٢رخُـخٗذ حُؾؼٞس. ١
إ حُؾخد حُظش٣ق ظَ ٓلخكظخ ً كٛ ٢ز ٙحُقٞسس حُظؾز٤ٜ٤ش ٝ ،ك ٢طؾزٜ٤خص ُٜخ ًؼش
ك ٢دٞ٣حٗ ٚػِٓ ٠خ ٣غٔ ٠ػ٘ذ حُٔلذػ ٖ٤رٞكذس حُؾؼٞس ٓ ٞٛٝ ،قطِق ٌ٣ؼش حُزالؿٕٞ٤
ٝحُ٘وخد حُٔلذػ ٖٓ ٕٞطشدحد ٙك٤غ ٣لخًٔ ٕٞحُقٞسس حُظؾز٤ٜ٤ش حُوذٔ٣ش ٣ ْٛٝش ٕٝحٕ
حُؾخػش حُؼشرً ٢خٕ ٣ـُلشه رٞكذس حُؾؼٞس ٜ٣ٝظْ ك ٢حُٔوخّ حال ٍٝرذهش حُقٞسس  ،كخُقٞسس
حُظؾز٤ٜ٤ش حُظً ٢خٗض ٓلو حػـخد حُزالؿ ٢ٛٝ ٖ٤٤ه ٍٞحرٖ حُٔؼظض :
ٝالصٝسد٣خ اٝكذ ثضسهزٜـــــب
ًبٜٗب كٞم هبٓبد ظؼلٖ ثٜب

ث ٖ٤اُش٣بض ػِ ٠ؽٔش اُٞ٤اه٤ذ
اٝائَ اُ٘بس ك ٢اغشاف ًجش٣ذ

() 6

 ٢ٛفٞسس ؿ٤ش ٓلززش ُِٔلذػ ٖ٤ػِ ٠حُشؿْ ٖٓ حكظلخء حُوذحٓ ٠رٜخ رغزذ حٗ٣ ْٜش ٕٝحٕ
٘ٛخى ط٘خكشح ً ر ٖ٤حُؾؼٞس حُز ١طؼ٤ش ٙسإ٣ش حُ٘خس ٝحُؾؼٞس حُز ١طؼ٤ش ٙكٔشس حُٞسد ٌُٖ ،
ٛزح حُظ٘خهل طخِـّـ ٓ٘ ٚحُؾخد حُظش٣ق ك ٢حؿِذ فٞس ٙحُظؾز٤ٜ٤ش  ،كخُٔٞهق حُز٣ ١ؾزٚ
ك ٚ٤حُؾخد حُظش٣ق ٘ٛخ حُذٓغ رخُ٤خهٞص ٓظ٘خعذ طٔخٓخ ً ٓغ حُٔٞهق حُز ١حعظذػ ٠طؾٌَ٤
حُقٞسس  ٞٛٝحُِوخء رخُلز٤ذ رؼذ ؿ٤خد ٣غظذػ ٢حُزٌخء حُز ١ػزش ػ٘ ٚك ٢حُؾطش حُؼخٗ٢
(( ً٘ٝض ٓلوض ُئُئٗ ٙل٤زخ )) ار حٕ (( حُقٞسس ك ٢حُؾؼش ُ٤غض حال طؼز٤شح ً ػٖ كخُش
( ٔ ) شؼش اثٖ أُؼزض  ،ص . ٕ٘8
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ٗلغ٤ش ٓؼ٘٤ش ٣ؼخٜٗ٤خ حُؾخػش حصحء ٓٞهق ٓؼٞٓ ٖٓ ٖ٤حهلٓ ٚغ حُل٤خس ٝ ،حٕ أ ١فٞسس دحخَ
حُؼَٔ حُل٘ ٢حٗٔخ طلَٔ ٖٓ حالكغخط ٝطئد ٖٓ ١حُٞظ٤لش ٓخ طلِٔٝ ٚطئد ٚ٣حُقٞسس
حُـضث٤ش حالخش ٟحُٔـخٝسس ُٜخ ٝ .حٕ ٖٓ ٓـٔٞع ٛز ٙحُقٞس حُـضث٤ش طظؤُق حُقٞسس
حٌُِ٤ش حُظ ٢ط٘ظٔ ٢حُٜ٤خ حُوق٤ذس ٓٝؼ٘ٛ ٠زح حٕ حُظـشرش حُؾؼش٣ش حُظ٣ ٢وغ طلض طؤػ٤شٛخ
حُؾخػش ٝ ،حُظ٣ ٢قذس كٜ٤خ ػٖ ػَٔ ك٘٤ُ ٢غض حال فٞسس ًز٤شس رحص حؿضحء  ٢ٛرذٝسٛخ
فٞس ؿضث٤ش ٣ ُٖٝظؤُٜٗ ٠ز ٙحُقٞس حُـضث٤ش حٕ طو ّٞرٞحؿزٜخ حُلو٤و ٢حال حرح طآصسص
ؿٔ٤ؼٜخ كٗ ٢وَ حُظـشرش ٗوال ً حٓ٘٤خ ً  ٖٓٝ ،ػْ كوذ ٝؿذ حٕ ٣غش ١كٜ٤خ ؿٔ٤ؼٜخ ٗلظ
حالكغخط ٘ٛ ٖٓٝ .خ ؿخء ٘ٔ٤ٛش حُقٞسس ح ٝحالكغخط ػِ ٠حُؼَٔ حُل٘٘ٛ ٖٓٝ . ًِٚ ٢خ
ح٣نخ ً ُضّ حٕ طٌ ٕٞحُقٞسس ٝػخء ُالكغخط ))

() 1

.

كِْ ٣ـِذ حُؾخػش ٘ٛخ ٝسدس ًٔخ كؼَ حرٖ حُٔؼظض ُ٤ؾز ٚرٜخ حُذٓٞع ٝحٗٔخ ؿِذ
ٓؾزٜخ ً ر٘٣ ٚخعذ حُٔؾز ٚؽٌال ً ٓٝنٔٗٞخ ً .
ُوذ كذد حُزالؿُ٘ ٕٞ٤ـخف حُقٞس حُظؾز٤ٜ٤ش ؿِٔش ٖٓ حُٔوخ٤٣ظ ُ ،ؼَ حٜٔٛخ :
 – 1حُزؼذ ٝحُ٘ذسس .
 - 2حُٞمٞف .
 – 3حُظلق. َ٤
 – 4حُلغ٤ش ( كغ٤ش حُقٞسس )

( ٔ )

كِغلخ اُغٔبٍ ك ٢اُلٌش أُؼبصش – اُذًزٞس ٓؾٔذ صً ٢اُؼشٔب – ١ٝداس اُٜ٘عخ اُؼشث٤خ – ث٤شٝد

ٓ . ٔ58ص . ٕٔ8
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 – 5حُلشًـــش .

() 1

إ حُقٞسس حُ٘خؿلش  ٢ٛحُقٞسس حُظ٣ ٢ـِذ كٜ٤خ حُٔؾز ٚر ٖٓ ٚحٌٓ٘ش ؿ٤ش ٓظٞهؼش
ُٝؼَ ٛزح  ٞٛحُز ١ؿؼَ حٝ ْٛظخثق حُظؾز ٚ٤ػ٘ذ ْٛحُـٔغ ر ٖ٤حُٔظزخ٘٣خص  .حٓخ حُظؾزٚ٤
حُ٘خؿق  ٞٛحُز٣ ١ئُق ر ٖ٤حٓشٓ ٖ٣خظِل ٖ٤ال ٣ظٖ حكذ حٕ رخالٌٓخٕ حُظٞك٤ن ح ٝحُـٔغ رْٜ٘٤
كوذ عٔ ٠ػزذ حُوخٛش رُي رخُـٔغ ر ٖ٤حُٔظزخ٘٣خص كظ ٠طٌ ٕٞحُٔخظِلخص ٓئطِلخص ػِ ٠كذ
طؼز٤ش ػزذ حُوخٛش رؤٕ حُقٞسس حُظؾز٤ٜ٤ش (( ًخٗض حُ ٠حُ٘لٞط حػـذ ًٝ ،خٗض حُ٘لٞط ُٜخ
حهشد ًٝ ،خٕ ٌٓخٜٗخ حُ ٠حٕ طل ذع حالس٣ل٤ش حهشد ٝ ،رُي حٕ ٓٞمغ حالعظلغخٕ ٌٓٝخٕ
حالعظظشحف حٗي طش ٟرٜخ حُؾ٤جٓ ٖ٤ؼِٓ ٖ٤ظزخٓ ، ٖ٤٘٣ئطِلٓ ٖ٤خظِلٝ ، ٖ٤طش ٟحُقٞسس
حُٞحكذس ك ٢حُغٔخء ٝحالسك ٝ ،ك ٢خِوش حالٗغخٕ ٝخالٍ حُشٝك ))

() 2

ٝ ،ػِ ٠كذ هُٚٞ

ح٣نخ ً (( حٕ حُؾ٢ء حرح ظٜش ٖٓ ٌٓخٕ ُْ ٣ؼٜذ ظٜٞسٝ ، ٚ٘ٓ ٙخشؽ ٖٓ ٓٞمغ ُ٤ظ
رٔؼذٕ ٍ ًُ ، ٚخٗض فزخرش حُ٘لظ حًؼش ًٝ ،خٕ رخُؾـق حؿذس  ،كغٞحء ك ٢اػخسس حُظؼـذ ،
ٝحخشحؿي حُ ٠سٝػش حُٔغظـشد ٝ ،ؿٞدى حُؾ٢ء ٖٓ ٌٓخٕ ُ٤ظ ٖٓ حٌٓ٘ظٝٝ ، ٚؿٞد
ؽ٢ء ُْ ٣ؼشف ٖٓ حفِ ٚك ٢رحطٝ ٚفلظ ُٞٝ ، ٚحٗ ٚؽز ٚحُز٘لغؾ رزؼل حُ٘زخص  ،حٝ

(ٔ)

٣ـُ٘ظش ك ٢رلصٛ َ٤ز ٙأُوب٤٣ظ  :اُزص٣ٞش اُج٤بٗٓ – ٢ؾٔذ ػِ ٢اثٞٓ ٞع٘ٓ – ٠شٞساد عبٓؼخ هبس

ٗٞ٣ظ  ،غ ٔ – ٛ ٖٔ58ـ . ّ ٔ518 -
( ٕ ) اعشاس اُجالؿخ . ٔٔ8 : ٖ ،
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فخدف ُ ٚؽزٜخ ً ك ٢ؽ٢ء ٖٓ حُٔظِٗٞخص  ُْ ،طـذ ُٛ ٚز ٙحُـشحرش  ٖٓ َ٘٣ ُْٝ ،حُلظ ٛزح
حُلع ))

() 1

.

إ طؾٌ٤الص حُؾخد حُظش٣ق حُظؾز٤ٜ٤ش طلخؿج٘خ كً ٢ؼ٤ش ٖٓ حالك٤خٕ رٔؾزٜخص رٜخ
ٓـظِزش ٖٓ حٓخًٖ ؿ٤ش ٓظٞهؼش ًٝؼ٤شح ً ٓخ ًخٗض ٛز ٙحُظؾٌ٤الص طضحٝؽ رٓ ٖ٤ؾزٜخص رٜخ
ٓؤُٞكش ٓٝؾزٜخص رٜخ ٓزظٌشس خخفش رخُؾخػش  ُْٝطٌٖ حُٔؾزٜخص رٜخ حُٔؤُٞكش طذٍ ػِ ٠طوِ٤ذ
ُقٞس هذٔ٣ش كوذ حعظطخع حُؾخػش ك ٢حؿِذ حالك٤خٕ حٕ ٣ؼ٤ذ طؾٌ َ٤حُوذ٤ُ ْ٣ظٜش ًٝؤٗٚ
طؾٌ َ٤خخؿ رخُؾخػش  ٖٓٝحٗٔخه ٛز ٙحُٔضحٝؿش ٛز ٙحُقٞسس حُظؾز٤ٜ٤ش حُظ٣ ٢ؾز ٚكٜ٤خ
فذؽ كز٤ز ٚرخُلؾ٤ؼ ٝكٔ ٚرخُخٔشس ٝ ،حُقٞسس حُؼخٗ٤ش هذ طزذ ٝهذٔ٣ش ألٕ طؾز ٚ٤حُلْ
رخُخٔشس طؾز ٚ٤هذ ْ٣أُل٘خ ٙك ٢حؿِذ حُقٞس حُخٔش٣ش ٖٓ ٗل ٞفٞسس حالػؾ ٠حُٔؾٜٞسس :
ٝكـً ٍ ٙٞأهبؽـٍّ ٢
ًٔب ش٤ت ثـــشاػ ٍ

ؿزا ٙدائــــــــــــــْ اُٜطَ
ثبسد ٍ ٖٓ ػغَ اُ٘ؾَ ِ

() 6

حُز ١ؽز ٚك ٚ٤كْ فخكزظ ٚرخُؼغَ حُزخسد حُٔٔضٝؽ رخُخٔشس  ٢ٛٝفٞسس رذ٣ؼش ُْ ٣وزَ
رٜخ حرٖ هظ٤زش ٝػذٛخ ٖٓ حُقٞسس حُظ ٢ال كخثذس ٜٓ٘خ ُٔ ِٚ٤حُخخؿ حُ ٠فٞس حُٔٞػظش
ٝحُلٌٔش .

( ٔ ) اعشاس اُجالؿخ . ٔٔ8 ،
( ٕ ) دٞ٣إ االػش : ٠ششػ ٝرؼِ٤ن دٓ .ؾٔذ ؽغ ، ٖ٤أُطجؼخاُ٘ٔٞرع٤خ  ،اُوبٛشح . ٔ5٘ٓ ،
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حٓخ حُـذ٣ذ ك ٢حُقٞس حُظؾز٤ٜ٤ش حُظ٣ ٢ؾٌِٜخ حُؾخد حُظش٣ق ٘ٛخ ك ٜٞطٞظ٤ق فٞس
حُزذ٣غ حُظ ٢رشع رٜخ ؽؼشحء ػقشٝ ٙرخخفش فٞس حُظٞس٣ش ٓٝضؽ ٛز ٙحُقٞس ٓغ حُظؾزٚ٤
ُظظؾٌَ فٞس ؿ٤ش ٓؼٜٞدس .
إٔ ُل٤ش حُـالّ حُظ ٢رذأ حخنشحسٛخ ٣ظٜش رٔ٘ظش ٣ؾز ٚحُلؾ٤ؼ ٝظلٜــــــــــــــخ
حُؾخػش طٞظ٤لخ ً ٓخخدػخ ً ،كخُلؾ٤ؼ ٘ٛخ ٣ظـٝ ٚؿٜظ ٖ٤حالٗ ٠ُٝل ٞحُؼؾذ ٝحُؼخٗ٤ش ٗٝلٞ
حُٔخذسحص :
صاس ٝع٘ؼ اُظالّ ٓ٘غذٍ
ٝثذ ٖٓ صذؿٓٝ ٚجغٔٚ

كأٗشن صٞة اُجصش ٖٓ اُلغش
اعٔغ ث ٖ٤اُؾش٤ش ٝاُخٔش

() 6

إ ٓؼَ ٛزح حالعظذػخء ٓزظٌش ًؼ٤شحً ك ٢حؿِذ فٞس حُؾخد حُظش٣ق حُظؾز٤ٜ٤شٞٛٝ،
حعظذػخء ؿ٤ش ٓظٞهغ ك ٢حُـخُذ رغزذ هش٣وش حُٔضؽ حُظ ٢رًشٗخٛخ ر ٖ٤حُظؾزٝ ٚ٤ك٘ ٕٞحُزذ٣غ
إ حُقٞسس حُغخروش رـخٗذ ٓخ الكظ٘خ ٙطوغ مٖٔ فٞس حُظؾز ٚ٤حُظ َ٤ٔ٣ ٢حُٜ٤خ
حُٔظؤخشً ٕٝؼ٤شح ً  ٢ٛٝحُظ ٢ط٘ظٔ ٢حُ ٠حُظؾز ٚ٤حُز ١طوق ك ٚ٤حُٔؾزٜخص ٓـٔٞػش ك٢
هشف ٝك ٢حُ٘خك٤ش حالخش ٟطوق حُٔؾزٜخص رٜخ  ،كخُقذؽ ٝحُٔزغْ ٓؾزٜخٕ ٣ولخٕ ك ٢ؽطش
 ،حٓخ حُلؾ٤ؼ ٝحُخٔش كٔؾزٜخٕ ٣ولخٕ ك ٢حُؼـض ٛٝ ،زح عُٔ ٢رخُظؾز ٚ٤حُٔظؼذد ٛ ٖٓٝ ،زٙ
حُقٞسس حُظ ٢ط٘ظٔ ٢حُٛ ٠زح حُ٘ٞع ٝحُظ ٌٖٔ٣ ٢حٕ ٘٣طزن ػِٜ٤خ ٓو٤خط حُزؼذ حكغٖ حٗطزخم

( ٔ ) اُذٞ٣إ . ٔ1٘ :
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 ٢ٛٝفٞسس ال  ٌٖٔ٣كقِٜخ ػٖ ع٤خهٜخ حُز٣ ١نْ ٓـٔٞػش ًؼ٤شس ٖٓ حُقٞس حُظؾز٤ٜ٤ش
طٔظِت رٔلخطٖ حُلز٤ذ طوخرِٜخ ٓ٘خظش حُطز٤ؼش حُخالرش :
آب ٝرٔب َ٣اُـصٖ اُ٘ع٤ــــش

ٝؽغٖ رِلذ اُظج ٢اُـش٣ـــــــش

ٝخبٍ ٍ ػٔـّ ٚك ٢اُخذ ؽغـٖ ٍ

٣غ ٍٞثصلؾخ اُخذ اُؾش٣ـــش١

ٝصذؽ هذ ؽٌُٔ ٠ب رجــــذٟ

خ٤بٍ اُشٝض ك ٢صل ٞاُـذ٣ـش

ُوذ ٗشطذ ُٞاؽظُ ٚوزِـــ٢

ثؼضّ ٍ  ٢ٛٝرٞصق ثبُلزــــــٞس

ًٔب عِٜذ رٝائج ٚؿشآـــ٢

ػِ ٢ٛٝ ٚ٤ر٘غت ُِشؼـــــــــٞس

ٛالٍ ك ٢اُزجبػذ ٝاُزذاٗــ٢

ؿضاٍ ك ٢اُزِلذ ٝاُ٘لــــــــٞس

اػبٓ ٖٓ ٖ٣ؾبع٘ٝ ٚدٓؼ٢

غِٞع اُشٔظ ك ٢اُ ّٞ٤أُط٤ش

() 6

إ خخٍ حُلز٤ذ ٣ؼٔـّ ٚحُلـُغٖ  ٌُٖٝالٗ ٚرًش حُخخٍ كوذ ٝظـّق حُلؼَ ( ػْ ) طٞظ٤لخ ً
ٓخخدػخ ً هخٍ ( ػٔـّ ) ٚك ٢حُلغٖ ُ٤ـٔغ ر ٖ٤حُؼٔٓٞش ٓخ دحّ هذ رًش حُخئٝ ُٚٝحُؼٔ ّٞحُز١
٣ؼ٘ ٢حٗظؾخس حُلغٖ ٛٝ ،زح حُخخٍ ُ٤ظ ػخرظخ ً ك٣ ٜٞظـ ٍٞك ٢حُخذ حُزٗ ١غز ٚحُ ٠حُلش٣ش
كظؾز ٚ٤حُ٘غزش حًؼش ح٣ـخصح ً ٝرالؿش ٖٓ حُظؾز ٚ٤حُٔؼظخد  ،كظشً٤ذ حُخذ حُلش٣ش ١حٝؿض ٖٓ
طشً٤ذ خذًخ ًخُلش٣ش ٝحًؼش كذحػش  ،حٓخ فذؿ ٚكِٖ ٣ؾز ٚحُلؾ٤ؼ ًٔخ ك ٢حُقٞسس
( ٔ ) اُذٞ٣إ . ٔ1ٖ :
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حُغخروش ٝحٗٔخ ٣ؾز ٚك ٢فٞسس ٓشًزش رذ٣ؼش ٣ؾٌِٜخ حُؾخد حُظش٣ق ( ظَ حُشٝك ك٢
حُـذ٣ش حُقخكِ٣ٝ ، ) ٢ـؤ حُؾخػش ك ٢حُقٞسس هزَ حالخ٤شس حُ ٠فٞسط ٖ٤طؾز٤ٜ٤ظٖ٤
ٓلقِظ ( ٖ٤رًش كٜٔ٤خ ٝؿ ٙٞحُؾز. * ) ٚ
ٛالٍ ك ٢اُزجبػذ ٝاُزذاٗ٢

ؿضاٍ ك ٢اُزِلذ ٝاُ٘لٞس

() 6

 ٓٝغ حٕ حُظؾز ٚ٤حُٔـَٔ حًؼش رالؿش ك ٢سأ ١حًؼش٣ش حُزالؿُٞ ٖ٤٤ؿخصط ٚحال حٕ ٝؿ ٙٞحُؾزٚ
حُظ ٢رًشٛخ طوَِ ٖٓ ح٤ٔٛش ٛز ٙحُوخػذس  ،كٝ ٢ٜؿ ٙٞؽزٓ ٚشًزش ٓظ٘خعزش طٔخٓخ ً ٓغ ؿٞ
حُٔوطغ حُز٣ ١ؼؾ رخُلشًش  ،كخُظزخػذ ٝحُظذحٗٝ ، ٢حُظِلض ٝحُ٘لٞس  ،حُلخظ كشً٤ش رخٓظ٤خص ،
ٝطقَ حُ ٠حُقٞسس حُٔلٞس٣ش حُظ ٢هقذٗخٛخ ٝحُظٜ٣ ٢ذف حُؾخػش ك ٢حُلو٤وش حُ ٠حُٞفٍٞ
حُٜ٤خ  ٢ٛٝفٞسس ٓلخعٖ حُلز٤ذ حُظ ٢طوخرَ هِٞع حُؾٔظ ٝدٓغ حُؾخػش حُز٣ ١وخرَ حُّٞ٤
حُٔط٤ش  ،حٕ ٛزح  ٞٛحُزٗ ١ش٣ذ ٙرظـذ٣ذ حُقٞسس ٝط٤ُٞذٛخ  ،كظؾز ٚ٤حُلـُغٖ رخُؾٔظ ٝحُذٓغ
رخُٔطش أٓشحٕ ح ٝفٞسطخٕ ٓؤُٞكظخٕ ٌُٜٔ٘ ،خ رخُظشً٤ذ حُـذ٣ذ حُز ١حٗؾؤ ٙحُؾخد حُظش٣ق
ُْ طٌٗٞخ هذٔ٣ظٝ ٖ٤ال ٓؤُٞكظ – ٖ٤حٜٗٔخ فٞسطخٕ ال ط٘ظٔ٤خٕ حُ ٠حكذ ع ٟٞحُؾخد حُظش٣ق .
ُٝؼَ حٓ ْٛخ ٤ٔ٣ض فٞس حُؾخد حُظش٣ق حُظؾز٤ٜ٤ش ػ٘قش حُلشًش حُز٣ ١ؾ٤ؼٚ
حُؾخػش ك ٢حؿِذ فٞسٝ ٙكٞٓ ٢مٞػخط ٚؿٔ٤ؼخ ً طوش٣زخ ً ٓغ حٕ فٞس حُـضٍ حُلشً٤ش ٢ٛ
* اُزشبببج ٚ٤أُلصبببَ ٓ (( :بببب رًبببش ٝعٜبببٝ )) ٚأُبببشاد ثببب (( ٚإ ٘٣ظبببش كببب ٢اًضبببش ٓبببٖ ٝصبببق ٝاؽبببذ ُشببب٢ء

ٝاؽذ ا ٝاًضش )) .
( ٔ ) اُذٞ٣إ . ٔ1ٖ :
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حُقٞس حُطخؿ٤ش رغزذ ؿِزش فٞس ٛزح حُـشك ػِ ٠حُقٞس حالخشٝ ٟرغزذ حٕ حُؾخد
حُظش٣ق ًخٕ ٣ظلٖ٘ ك ٢حؽخػش ٛزح حُؼ٘قش ك ٢فٞس ٙحُـضُ٤ش ألٕ ٛزح حُـشك رطز٤ؼظٚ
٣ؼؾ رٔغظِضٓخص حُلشًش أ ١رخُٔؾخٛذ حُظ ٢طظطِذ حٕ طغٞد ك ٚ٤حُـٞحٗــــــــــــــذ
حُلشً٤ش .
 ٖٓٝح ْٛحُٞعخثَ حُظً ٢خٕ حُؾخد حُظش٣ق ِ٣ـؤ حُٜ٤خ إلؽخػش ػ٘قش حُلشًش ٞٛٝ
حٓش ٘٣طزن ػِ ٠حُقٞس حُلشً٤ش ؿٔ٤ؼخ ً ٤ُٝظ ػ٘ذ حُؾخد حُظش٣ق كلغذ  : ٢ٛٝحالًؼخس
ٖٓ حعظؼٔخٍ حالكؼخٍ ٝرخخفش طِي حُظ ٢طذٍ ػِ ٠حُلشًش كخالكؼخٍ حُلشً٤ش طؼذ ٖٓ حْٛ
ٝعخثَ اؽخػش ػ٘قش حُلشًش ك ٢حُقٞسس ٝرخخفش حرح حعظؼِٔض حعظؼٔخال ً خخفخ ً ٞٛٝ ،
ٓخ ٝهق ػ٘ذ ٙػزذ حُوخٛش ًؼ٤شح ً كٓ ٢زلغ ده٤ن كلَ كٓ ٚ٤ـٔٞػش ٖٓ حُقٞس حُلشً٤ش
ٝػذ ّ حعظؼٔخٍ حُلؼَ حعظؼٔخال ً خخفخ ً ٝحكذح ً ٖٓ حُٞعخثَ  ٖٓٝرُي ٝهٞك ٚػ٘ذ حُلؼَ
( ٗط٤ش ) ك ٢فٞسس ؽؼش٣ش الرٖ حُٔؼظض ك ٢ه: ُٚٞ
ًأٗـّب ٝظٞء اُصجؼ ٣غزؼغَ اُذع٠

( ٗـُط٤ش ) ؿشاثب ً را هٞادّ عٕٞ

() 6

(( كوخٍ ٗط٤ش ؿشحرخ ً ٣ ُْٝ ،وَ ( ؿشحد ٌ ٣ط٤ش ) ٓؼال ً ٝ ،رُي حٕ حُـشحد  ًَٝهخثش
حرح ًخٕ ٝحهلخ ً كٌٓ ٢خٕ ٓخ كؤصػؾ ٝأخ٤ق ٝحه٤ش  ،أً ٝخٕ هذ كزظ ك٣ ٢ذ أ ٝهلـ ،
كؤسعَ ًخٕ رُي ال ٓلخُش حعشع ُط٤شحٗٝ ٚحػـَ ٝحٓذ ُٝ ٚحرؼذ إلٓذ ، ٙكخٕ طِي حُلضػش
( ٔ ) شؼش اثٖ أُؼزض  ،ط ٕ – . ٕٗ5
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حُظ ٢طؼشك ُ ٖٓ ٚط٘ل٤ش ٙح ٝحُلشكش حُظ ٢طذسًٝ ٚطلذع ك ٖٓ ٚ٤خالفٝ ٚحٗلالط ، ٚسرٔخ
دػظ ٚحُ ٠حٕ ٣غظٔش كظ٣ ٠ـ٤ذ ػٖ حالكن ٣ٝق٤ش حُ ٠ك٤غ ال طشح ٙحُؼ٤ُٝ ، ٕٞ٤ظ ًزُي
حرح هخس ػٖ حخظ٤خس الٗ٣ ٚـٞص ك٘٤جز حٕ ٣ق٤ش حٌُٓ ٠خٕ هش٣ذ ٖٓ ٌٓخٗ ٚحالٝ ٍٝحٕ ال
٣غشع ك ٢ه٤شحٗ ٚرَ ٔ٣ن ٢ػِ٘٤ٛ ٠ظ٣ٝ ٚظلشى كشًش حُٔغظؼـَ ))

() 1

.

ٝهذ ًخٕ حُؾخد حُظش٣ق ٣ؾ٤غ حُـ ٞحُلشً ٢رقٞس ٙحُظؾز٤ٜ٤ش ٝحالعظؼخس٣ش ٓؼخ ً
رخُٞعِ٤ش حُظ ٢رًشٗخٛخ  ٢ٛٝحالًؼخس ٓ ٖ حكؼخٍ حُلشًش ( ُ٤ظ حالٓش ٓوقٞسح ً ػِ ٠حالكؼخٍ
كلغذ كوذ ٞ٣ظق حُلخظخ ً أعٔخء ً ًخٗض حٓ ٝقخدس رحص فزـش كشً٤ش )  ،ح ٝرٞعِ٤ش
حخش ٢ٛٝ ٟحٕ  ٌٕٞ٣حُٔٞمٞع حُز٣ ١ؾٌَ ُ ٚحُقٞسس حُل٘٤ش ٓٞمٞػخ ً كشً٤خ ً ٖٓٝ
ٗٔخرؽ حػظٔخدٛ ٙخط ٖ٤حُٞعِ٤ظ ٖ٤ك ٢حُظق٣ٞش ه: ُٚٞ
ٓـُز سأر ٚاُشٔظ ك ٢اُؾَٔ

ُْ رٌذ ْ رجذ ٖٓ ٝاُخغَ

ؿصٖ ثبٕ ٍ ٓضٔش هٔــــــشا ً

ُ٣خغَ االؿصبٕ ثبَُٔ٤

ٝسد خذ٣ـــــــ٣ ٚع ّشعـــــٚ

خغَ ٖٓ ٗشعظ اُ ُٔوَ

ٝع ٟٞرا إ ٓجغٔـــــٚ

عبٓغ ُِخٔش ٝاُؼغــــَ

ٖٓ ٓغ٤شُٞ ٖٓ ١اؽظــٚ

اٜٗ٘٘ٓ ٢ب ػِٝ ٠عـــــَ ِ

عِذ صٞاس ٜٓــــب
ًـُِٔب ُ

هبٍ هِجـــــ ٢هذ دٗب اعِ٢

() 6

( ٔ ) اعشاس اُجالؿخ . ٖٔٙ ،
( ٕ ) اُذٞ٣إ . ٕٙ8 – ٕٙ1 :
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ٝطئد ١حُقٞس حُظؾز٤ٜ٤ش حُٔؾخـّقش دٝسح ً ٜٓٔخ ً ك ٢طلو٤ن حُـشك حُز٣ ١غٔٚ٤
حُزالؿ (( ٕٞ٤ر٤خٕ كخٍ حُٔؾز ٢ٛٝ )) ٚفٞس طؾ٤غ ك ٢فٞس حُؾخد حُظش٣ق حُظؾز٤ٜ٤ش –
ٝإ ًخٕ حُظؾخ٤ـ ك ٢حُظق٣ٞش حالعظؼخس ١أًؼش ؽٞ٤ػخ ً ػ٘ذًٔ ٙخ ٣ظزّ ٖ٤ك ٢حُٔزلغ
حُوخدّ – ٖٓ ٗلٛ ٞز ٙحُقٞسس حُ٘خدسس حُظ٣ ٢ؾز ٚكٜ٤خ حُلغٖ رخُلخد ١حُز٣ ١غٞم حُٔلزّٖ٤
اُ ٠حُٔلزٞد :
ِٓ٤ؼ ٌ ًإٔ اُؾغٖ أصجؼ ؽبد٣ب ً
٣غٞم إُ ًَ ٚ٤صت ّ ٣شٞهـُُ ٚ
رؾ َّٔ ٓ٘ ٚاُخصش سدكب ً ٣وِـّٚ
ٝؽَٔ ٓ٘ ٚاُصت ٓب ال ٣ط٤وُ ٚ
ٝؽٌْ ك ٚ٤غشكٝ ٚهٞآٚ
كشاشوٞ٣ ُ ٚد ١ثٝ ٚسش٤وٚ

() 6

ٝطظَ حُلشًش ٘ٛخ طغ٘ذ حُظؾخ٤ـ ػزش كضٓش ٖٓ حالكؼخٍ حُلشً٤ش ٣ :غٞم ٣ٝ ،وَ ّ ،
ٝكٌْ ّ ٞ٣ٝ ،د.. ١
 ٞٛٝكٛ ٢ز ٙحُقٞسس ٔ٣ضؽ ر ٖ٤حُلغٝ ّ ٢حُٔؼ٘ ١ٞار طظوخرَ أٝفخف حُٔلزٞد حُؾٌِ٤ش ٓغ
ؽٞم حُٔلذ ٓٝؼخٗخط ٢ٛٝ ٚهش٣وش حُظضٜٓخ ك ٢حٌُؼ٤ش ٖٓ فٞس ٙحُظؾز٤ٜ٤ش ٝرخخفش
حُـضُ٤ش ٜٓ٘خ .
( ٔ ) اُذٞ٣إ . ٕٖٕ – ٕٖٔ :
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 – 6التصوير االستعـــاري
طـُؼذ حالعظؼخسس سً٘خ ً ٜٓٔخ ً ٖٓ حسًخٕ حُظق٣ٞش حُل٘ٝ ٢ؿؼِٜخ ًؼ٤ش ٖٓ حُ٘وـــــــخد
حُٔلذػ ٖ٤ػٔخد حُقٞسس رَ حٕ رؼن ْٜػ ّذٛخ ٓشحدكخ ً ُٜخ ك ٖ٤ػشّف حُقٞسس رخُوـــــــٍٞ
(( طغظؼَٔ ًِٔش حُقٞسس ُِذالُش ػِٓ ًَ ٠خ ُ ٚفِش رخُظؼز٤ش حُلغٝ ٢ططِن حك٤خٗخ ً ٓشحدكش
ُالعظؼٔخٍ حالعظؼخسٌُِِٔ ١خص ))

() 1

.

ٝػ ّذٛخ آخش (( ٕٝحُٔلغّٖ حُِلظ ٢حال ، ٍٝحٞٗ ٝحس حُزالؿش  ،ح ٝؿٛٞشٛخ  ،حًَ ٝ
ؽ٢ء كٜ٤خ طوش٣زخ ً ))

() 2

ٛٝ ،ز ٙحٌُٔخٗش حُٔشٓٞهش حُظ ٢كظ٤ض رٜخ حالعظؼخسس ػ٘ذ حُٔلذػٖ٤

ٖٓ حُ٘وخد ٝحُزالؿ ٖ٤٤ال طوَ ػٔخ كظ٤ض ر ٚك ٢حُلٌش حُ٘وذ ١حُـشر ٢حُزً ١خٕ حالعظؼٔخٍ
حالعظؼخسٝ ١حػش ٙك ٢حُظق٣ٞش حُل٘ ٖٓ ٢حٗؾـخالط ٚحالعخع٤ش ٝحرح ًخٕ ٓقطلٗ ٠خفق هذ
ؿؼَ حُقٞسس سد٣لخ ً ُالعظؼخسس كبٕ حٌُؼ٤ش ٖٓ ٗوخد حُـشد صحد ػِ ٠رُي كـؼِٜخ سد٣لخ ً
ُِؾؼش كزذ ٕٝحالعظؼخسس (( ال ٞ٣ؿذ ؽؼش  ،الٗ ٚرـٛٞش ٙحعظؼخسس ؽخِٓش ))

() 3

ػِ ٠كذ ّ

طؼز٤ش ( ؿ٤شد ) حُزٗ ١وِ ( ٚفزل ٢حُزغظخٗ٣ ٞٛٝ ) ٢ظلذع ػٖ حُقٞسس حُؾؼش٣ش ٓٝ ،غ
حٗ٘خ ٗخظِق ٓغ ٖٓ ٣وقش حُظق٣ٞش ػِ ٠حالعظؼخسس ٓٝغ ٖٓ ٣لذد حُؾؼش٣ش رخالعظؼٔخٍ
( ٔ ) اُصٞسح االدث٤خ – ٓصطلٗ ٠بصق  ،ث٤شٝد  ،داس االٗذُظ  ،غ ٖ  ، ٔ58ٖ ،ص ٖٔ .
( ٕ ) دُ َ٤اُذساعبد االعِٞث٤خ – عٞص٣ق ٓ٤شبٍ شش ، ْ٣أُؤعغخ اُغبٓؼ٤خ ُِذساعبد ٝاُ٘شش – ث٤شٝد غ ٕ
 ، ٔ581 ،ص ٔ. 1
(ٖ)

٘٣ظش  :اُصٞسح اُشؼش٣خ ك ٢اٌُزبثخ اُل٘٤خ – االصٝ ٍٞاُلشٝع  ،داس اُلٌش اُِج٘بٗ – ٢ث٤شٝد – غٔ –

 ، ٔ58ٙص . ٙ8
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حالعظؼخس ١الػظوخدٗخ حٕ ًؼ٤شح ً ٖٓ حُؾؼش ٣خِ ٖٓ ٞحُقٞس حُز٤خٗ٤ش رؼخٓش  ٖٓٝحالعظؼخسس
رخخفش ٌُ٘٣ ٌٖ٣ ُْ ٚخِ ٖٓ ٞحُظق٣ٞش ألٕ حفلخر ٚػٞمٞح ؿ٤خد حُقٞس حُز٤خٗ٤ش
رؼ٘خفش ك٘٤ش حخشًٔ ٟخ  ٞٛحُلخٍ ٓؼال ً ٓغ حٌُؼ٤ش ٖٓ فٞس حُؾؼش حُؼزس. ١
ُوذ ٓش ّ حُل ْٜحالعظؼخس ١ك ٢حُلٌش حُزالؿٝ ٢حُ٘وذ ١حُوذ ْ٣رغِغِش ٖٓ حُٔشحكَ
حرظذحء ً رخُـخكع ٝحٗظٜخء ً رخُغٌخًٝ ٢ؽشحكًٝ ٚخٕ ك ٢رذح٣ظ ٚكٜٔخ ً ػٔ٤ٓٞخ ً ُْ ُ٣خقـ
رؾشٝه حٓ ٝوخ٤٣ظ رَ ُْ ٣خظـ ر ٚػِْ ٓؼ ٖ٤كوذ ػشف حُـخكع ( ص ٛ 255ـ )
حالعظؼخسس أٜٗخ (( طغٔ٤ش حُؾ٢ء رخعْ ؿ٤ش ٙارح هخّ ٓوخٓ)) ٚ

() 1

 ٞٛٝ ،طؼش٣ق حهشد حُ٠

حُٔؼ٘ ٠حُِـٝ ١ٞطال ٙحرٖ هظ٤زش ( ص ٛ 276ـ ) كشأ ٟحٕ (( حُؼشد طغظؼ٤ش حٌُِٔش ،
كظنؼٜخ ٌٓخٕ حٌُِٔش ارح ًخٕ حُٔغٔ ٠رٜخ  ،رغزذ ٖٓ حالخش ٟحٓ ٝـخٝسح ً ُٜخ ،حٓ ٝؾخًال ً
 ،ك٤ؤُِ ُٕٞٞطش عٔخء  ،ألٗ ٖٓ ٚحُغٔخء ٘٣ضٍ  ،هخٍ ٓؼخ٣ٝش رٖ ؿؼلش رٖ ًالد :
ارا ٗضٍ اُغٔبء ثبسض هّٞ

سػ٘٤بٝ ٙإ ًبٗٞا ؿعب٣ب

٣ش٣ذ حرح ٗضٍ حُٔطش رؤسك ه ّٞكؤخقزض أسم ، ْٜعشٗخ ٝسػ٘٤خ ٗزخطٜخ ٝ ،هذ ػزش رٌِٔش
حُغٔخء ػٖ حُٔطش كخؿظخص رٜخ ٝفلٜخ حألفِ)) ٢

() 2

٘ٛ ٞٛٝخ ٣ظلذع ػٖ حُ٘وَ ٖٓ ٓـخٍ

اُ ٠آخش ُؼالهش حُٔـخٝسس ح ٝحُٔؾخًِش ح ٝحُغزز٤ش ٝحُ٘وَ ك ٢حُز٤ض حُٔزًٞس ُِ ٞٛؼالهش
( ٔ ) اُج٤بٕ ٝاُزج ، ٖ٤٤ط ٔ . ٕٔ٘ /
( ٕ ) رأٓ َ٣ٝشٌَ اُوشإ – اثٖ هز٤جخ – رؾو٤ن اُغ٤ذ اؽٔذ صوش – داس اُزشاس – اُوبٛشح – غ ٕ – ٖ، ٔ51
ص . ٖٔ5
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حالخ٤شس ٣ ُْٝ .ضد حُٔزشد ( ص ٛ 285ـ ) ػِٛ ٠زح حُل ْٜكخالعظؼخسس ػ٘ذٗ (( ٙوَ حُِلع ٖٓ
ٓؼُ٘ٔ ٠ؼ٘ ٠أ ٢ٛ ١حؿظ٤خص حألُلخظ ٓٞحمؼٜخ حألفِ٤ش اُٞٓ ٠حمغ أٓ ٝؼخٕ أخش))ٟ

() 1

.

ٝهذ ٝفل٘خ ٛزح حُل ْٜرخُؼٔ٤ٓٞش ُوِش حُظخقـ ك ٚ٤الٕ ٛز ٙحُظؼش٣لخص ط٘طزن ػِ ٠ػّٔٞ
حُٔـخصحص  ،ػْ ؿخء حرٖ حُٔؼظض ( ص ٛ 296ـ ) كؤدخَ حالعظؼخسس مٖٔ رذ٣ؼٝ ٚػـشّكٜخ
رؤٜٗخ (( حعظؼخسس حٌُِٔش ُؾ٢ء ُْ ُ٣ـؼشف رٜخ ٖٓ ؽ٢ء هذ ػشف رٜخ ٓ ،ؼَ  :حّ حٌُظخد
ٓٝؼَ ؿ٘خف حُزٍ ٓٝ ،ؼَ ه ٍٞحُوخثَ ( حُلٌش ٓخ حُؼَٔ ) كًِ ٞخٕ هخٍ ُ :ذ ّ حُؼٔـــــــــــَ
ُْ  ٌٖ٣رذ٣ؼخ ))

() 2

.

حٓخ هذحٓش رٖ ؿؼلش ( ص ٛ 337ـ ) كـؼِٜخ مشرخ ً ٖٓ مشٝد حُٔلخمِش ٝحعظؾٜذ ُٜخ
رقٞسس حٓشة حُو٤ظ :
كوِذ ُُٔ ٚب رٔط ٠ثصِجٚ

( ٔ ) اٌُبَٓ :
(ٕ)

ٝاسدف اػغبصا ً ٗٝبء ثٌٌَِ ِ

() 6

.

اُجذ٣غ  :ػجذ هللا ثٖ أُؼزض – رؼِ٤ن ٝروذ ْ٣اؿ٘بغٞ٤ط ًشارشٞكغٌ – ٢داس أُغ٤شح – ث٤شٝد غ ٖ –

ٕ ، ٔ58ص ٕ .
( ٖ ) دٞ٣إ آشا اُو٤ظ – غجغ داس صبدس – ث٤شٝد – د .د  ،ص ٘٣ٝ . ٗ8ظش االعزؼبسح ٗشأرٜب ٝرطٞسٛب :
ٓؾٔذ اُغ٤ذ ش٤خ ٕٞص ٗٔ .
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ٝكٗ ٖ٤قَ حُ ٠حُشٓخٗ ( ٢ص ٛ 384ـ ) ٗالكع رذء حُظلش٣ن ر ٖ٤حالعظؼخسس ٝعٞحٛخ ٖٓ
فٞس حُز٤خٕ كخالعظؼخسس ػ٘ذ (( ٙطؼِ٤ن حُؼزخسس ػِ ٠ؿ٤ش ٓخ ٝمؼض ُ ٚك ٢حفَ حُِـش
ػِ ٠ؿٜش حُ٘وَ ُإلرخط)) ٚ

() 1

.

ٝحرح ًخٕ حُل ْٜحُغخرن ُْ ٣ز ّٖ٤حُـشك ٖٓ ( حُ٘وَ ) كبٕ حرخ ٛالٍ حُؼغٌش ( ١ص ٛ 395ـ )
طٌلـَ رزُي ك ٢طؼش٣ل ٚحالعظؼخسس رؤٜٗخ (( ٗوَ حُؼزخسس ػٖ ٓٞمغ حعظؼٔخُٜخ ك ٢أفَ حُِـش
حُ ٠ؿ٤شُ ٙـشك ٝ ،رُي حٓخ حٕ  ٌٕٞ٣ؽشف حُٔؼ٘ٝ ، ٠كقَ حالرخٗش ػ٘ ٚح ٝطؤً٤ــــــــــــذٙ
ٝحُٔزخُـــــــــــش ك ، ٚ٤ح ٝحالؽخسس حُ ٚ٤رخُوِ ٖٓ َ٤حُِلع  ،ح ٝرلغذ حُٔؼشك حُز٣ ١زشص
ك)) ٚ٤

() 2

.

ٝهذّ حرٖ سؽ٤ن ( ص ٛ 456ـ ) حُٔـخص حالعظؼخس ١ػِ ٠عٞح ٖٓ ٙحُٔـخصحص روُٚٞ
(( حالعظؼخسس حكنَ حُٔـخص ٝح ٍٝحرٞحد حُزذ٣غ ٤ُٝ ،ظ ك ٢كِ ٠حُؾؼش أػـذ ٜٓ٘خ ٢ٛٝ ،
ٖٓ ٓلخعٖ حٌُالّ  ،ارح ٝهؼض ٓٞهؼٜخ ٗٝضُض ٓٞمؼٜخ ))

() 3

.

( ٔ ) اٌُ٘ذ ك ٢اػغبص اُوشإٓ – ػِ ٢ثٖ ػ٤غ ٠اُشٓبٗ ، ٢رؾو٤ن ٓؾٔٞد خِق هللا اؽٔذ ٓٝؾٔذ صؿِ ٍٞعالّ
– داس أُؼبسف – اُوبٛشح ٛ ٔ5ٙ8ـ ص . ٔ8
( ٕ ) ًزبة اُص٘بػز ٖ٤اٌُزبثخ ٝاُشؼش – اثٛ ٞالٍ اُؼغٌش – ١رؾو٤ن ٓل٤ذ هٔ٤خ – داس اٌُزت اُؼِٔ٤خ – ث٤شٝد
– غٕ – ٗ ، ٔ58ص
(ٖ)

.

اُؼٔذح كٓ ٢ؾبعٖ اُشؼش ٝآداثٗٝ ٚوذ ، ٙاثٖ سش٤ن اُو٤شٝاٗ – ٢رؾو٤ن ػجذ اُؾٔ٤ذ ٘ٛذا – ١ٝأٌُزجخ

اُؼصش٣خ – ص٤ذا – غ ٔ – ٕٔٓٓ  ،طٔ  ،ص ٖٕ٘ .
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ػْ سحف حرٖ ع٘خٕ حُخلخؿ ( ٢ص ٛ 446ـ ) ٣ز ٖ٤عزذ حكنِ٤ش حالعظؼخسس ػِ٠
حُلو٤وش ٣ ٞٛٝؾشف كٌشس حُشٓخٗٓ ٢لِال ً ه ُٚٞطؼخُٝ (( : ٠حؽظؼَ حُشأط ؽ٤زخ ))

() 1

ٓٝغظ٘ظـخ ً حٕ ٗوَ حالؽظؼخٍ ُِؾ٤ذ (( ٗ ٞٛٝوَ حُؼزخسس ػٖ حُلو٤وش ك ٢حُٞمغ ُِز٤خٕ ٝ ،ال
رذ حٕ طٌ ٕٞحٝمق ٖٓ حُلو٤وش  .ألؿَ حُظؾز ٚ٤حُؼخسك كٜ٤خ  ،ألٕ حُلو٤وش ُ ٞهخٓض ٓوخٜٓخ
ًخٗض ح ، ٠ُٝالٜٗخ حالفَ ٝحالعظؼخسس حُلشع ))

() 2

.

ٓلنال ً  :حالعظؼخسس حُوش٣زش ُٔخ كٜ٤خ ٖٓ ط٘خعذ ٝٝمٞف .
٣ ُْٝؼشك حكذ ٖٓ حُغخروُ ٖ٤العظؼخسس ًٔخ ػشك ُٜخ ػزذ حُوخٛش حُـشؿخٗــــــــ٢
( ص ٛ 471ـ ) ك ٢حعشحسٝ ٙدالثِ : ٚار ٝهق ػ٘ذٛخ ٝهلش ٓظؤٗ٤ش ٝ ،كقّـَ كٝ ٢ظخثلٜخ
ٝحؿشحمٜخ ٝ ،هذ رِؾ ك ٢دهش طلُِ ِٚ٤قٞسٛخ حٌٓ٘ش هخُٔخ حُظو ٠كٜ٤خ طلٌ٤شٓ ٙغ ٓخ طٞفَ
حُ ٚ٤حُلٌش حُزالؿٝ ٢حُ٘وذ ١حُلذ٣غ كٓ ٢ـخٍ حالدسحى حالعظؼخس ١كخعظلن حؽخدطْٜ
ٝطوذ٣ش ْٛار ُْ ٣خَ ًظخد حٓ ٝزلغ ػٖ حالعظؼخسس ٖٓ حالكخدس ٖٓ ٓزخكؼ ٚك ٢حالعظؼخسس
ٝحالطٌخء ػِ ٠طلِ٤الط ٚحُؼٔ٤وش ُقٞسٛخ .
ُٝؼ َ حٓ ْٛخ هشأ ػِ ٠حُل ْٜحالعظؼخس ١ػِ٣ ٠ذ ػزذ حُوخٛش  ٞٛحٗظوخٍ حالعظؼخسس
ٖٓ ٓل ( ّٜٞحُ٘وَ ) حُٓ ٠ل ( ّٜٞحالدػخء )  ٞٛٝحُٔل ّٜٞحُز ١حعظزغَ ػزذ حُوخٛش ك٢
( ٔ ) عٞسح ٓش ، ْ٣آ٣خ ٗ .
(ٕ )

عش اُلصبؽخ – اثٖ ع٘بٕ اُخلبع – ٢ششػ ٝرؾِ َ٤ػجذ أُزؼبٍ اُصؼ٤ذ٤ٓ – ١ذإ االصٛش ٌٓ ،زجخ

ٓٝطجؼخ ٓؾٔذ ػِ ٢صج٤ؼ ٝاٝالدٛ ٖٔ85 ، ٙـ  ، ّ ٔ5ٙ5 -ص . ٔٓ8

56

الفصل الثالث /

التصوير البياني يف شعر الشاب الظريف

طؤً٤ذٝ ٙحُذكخع ػ٘ٓ ٚلخٝال ً ٛذّ كٌشس حُ٘وَ حُظ ٢ؽخػض ػ٘ذ ٖٓ عزو ٖٓ ٚحُزالؿ ٖ٤٤ك٢
حًؼش ٖٓ ٓٞمغ ٖٓ ٗل ٞه ٖٓٝ (( : ُٚٞؽؤٕ ٓخ ؿٔل ٖٓ حُٔؼخُٗٝ ٢طق  ،حٕ ٣قؼذ
طق٣ٞش ٙػِ ٠حُٞؿ ٚحُز ٞٛ ١ػُِ ٚ٤ؼخٓش حُ٘خط  ،ك٤وغ ُزُي ك ٢حُؼزخسحص حُظ٣ ٢ؼزش رٜخ
ػ٘ٓ ، ٚخ  ْٛٞ٣حُخطؤ ٝ ،حهاله ْٜك ٢حالعظؼخسس حٜٗخ ٗوَ ُِؼزخسس ػـّٔخ ٝمؼض ُ ٖٓ ٚرُي ،
كال ٣قق حالخز رٝ ، ٚرُي حٗي حرح ً٘ض ال ططِن حعْ (( حالعذ )) ػِ (( ٠حُشؿَ )) حال ٖٓ
رؼذ حٕ طذخِ ٚك ٢ؿ٘ظ حالعٞد ٖٓ حُـٜش حُظ ٢ر٘٤ـّخ  ُْ ،طٌٖ ٗوِض حالعْ ػٔخ ٝمغ ُٚ
رخُلو٤وش  ،الٗي اٗٔخ طٌٗ ٕٞخهال ً  ،ارح حٗض حخشؿض ٓؼ٘خ ٙحالفِ ٖٓ ٢حٕ ٓ ٌٕٞ٣وقٞدى ،
ٗٝلنض ر٣ ٚذى  ،كؤٓخ حٕ طٌٗ ٕٞخهال ً ُ ٚػٖ ٓؼ٘خٓ ٙغ حسحدس ٓؼ٘خ ، ٙكٔلـــــــــــــــخٍ
ٓظ٘خهل ))

() 1

.

ػْ ٣ئًذ ػِ ٠كٌشس حالدػخء ٛز ٙرخُو (( : ٍٞكلٛ ٢ز ٙحُـِٔش ر٤خٕ ُٖٔ ػوَ حٕ ُ٤غض
حالعظؼخسس ٗوَ حعْ ػٖ ؽ٢ء حُ ٠ؽ٢ء ٌُٜ٘ٝخ حدػخء ٓؼ٘ ٠حالعْ ُؾ٢ء  ،حر ًُ ٞخٗض ٗوَ
حعْ ًٝخٕ هُ٘ٞخ (( سأ٣ض حعذح ً )) رٔؼ٘ ٠سأ٣ض ؽزٜ٤خ ً رخألعذ  ٌٖ٣ ُْٝ ،حدػخء حٗ ٚحعذ
كو٤وش ٌُ ،خٕ ٓلخال ً حٕ ٣وخٍ ٤ُ ( :ظ  ٞٛرخٗغخٕ  ( ٌُٚ٘ٝ ،حعذ ) أ ٞٛ ( ٝحعذ ك ٢فٞسس

( ٔ ) دالئَ االػغبص – ص ٕٖٗ – ٖٖٗ .
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حٗغخٕ ) ًٔخ حٗٓ ٚلخٍ حٕ ٣وخٍ ٤ُ ( :ظ  ٞٛرخٗغخٕ  ٌُٚ٘ٝ ،ؽز ٚ٤رؤعذ ) أ٣ ٝوخٍ ٞٛ ( :
ؽز ٚ٤رؤعذ ك ٢فٞسس حٗغخٕ ) ))

() 1

.

ٝظِض ٗظش٣ش ػزذ حُوخٛش ك ( ٢حالدػخء ) عخثذس ك ٢حُلٌش حُزالؿ ٢رؼذ ٙار طخرؼٜـــــخ
( حُغٌخً ٢ص ٛ 626ـ ) ار ػـشّف حالعظؼخسس رو ٢ٛ (( : ُٚٞحٕ طزًش حكذ هشك ٢حُظؾز، ٚ٤
ٝطش٣ذ ر ٚحُطشف ح٥خش ٓ ،ذػ٤خ ً دخ ٍٞحُٔؾز ٚك ٢ؿ٘ظ حُٔؾز ٚر ، ٚدحال ً ػِ ٠رُي
رخػزخطي ُِٔؾزٓ ٚخ ٣خـ حُٔؾز ٚر)) ٚ

() 2

.

ٝر غزذ ٖٓ حُطخرغ حُٔلخكع حُز ١حطغْ ر ٚحُل ْٜحالعظؼخس ١حُؼشر ٢حُوذُ ْ٣العظؼٔخٍ
حالعظؼخس ١كوذ ٝمغ حُ٘وذ حُٔؼخفش ٛزح حُلٓٝ – ْٜؼ ٚحُل ْٜحالسعط – ٢مٖٔ ٓخ حعٔٙٞ
رخُ٘ظش٣ش حالعظزذحُ٤ش حُظ ٢طؼظٔذ ػِ ٠حالرذحٍ ٝحُٔوخسٗش ٝحُظ ٢طظٔغي ػِ ٠حُذٝحّ رخُزلغ
ػٖ ػالهش حُٔؾخرٜش ٝ .طؼذ حُظؾز ٚ٤حفَ ًَ حعظؼخسس ألٕ حُؼشد ػِ ٠كذ طؼز٤ش حالٓــذ١
(( حٗٔخ حعظؼخسص حُٔؼُ٘ٔ ٠خ ُ٤ظ ُ . ٚار ًخٕ ٣وخسر ٚح٘٣ ٝخعز ٚح٣ ٝؾز ٜٚك ٢رؼل حكٞحُ، ٚ
أً ٝخٕ عززخ ً ٖٓ حعزخر ، ٚكظٌ ٕٞحُِلظش حُٔغظؼخسس ك٘٤جز الثوش رخُؾ٢ء حُز ١حعظؼ٤شص ُ، ٚ

( ٔ ) دالئَ االػغبص . ٖٗٗ :
(ٕ)

ٓلزبػ اُؼِ – ّٞاث٣ ٞؼوٞة ٞ٣عق ثٖ اث ٢ثٌش ثٖ ٓؾٔذ اُغٌبً – ٢ث٤شٝد – ُج٘بٕ – أٌُزجخ اُؼِٔ٤خ

اُغذ٣ذح  ،ص ٗ. ٔ1
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ٓٝالثٔش ُٔؼ٘خ)) ٙ

() 1

ٝػ ِٓ ٠وظن ٠رُي سأ ٟحٕ حعظؼخسحص حر ٢طٔخّ سإ٣ش ٓخخُلش ُِؼشف

حُِـ ١ٞحُٔلظشك حُز٘٣ ١زـ ٢حال طخشؽ حالعظؼخسحص ػٖ كذٝد. ٙ
ٝرظٜٞس حُ٘ظش٣ش حُظلخػِ٤ش ٜٗل حُل ْٜحالعظؼخسٜٗ ١نش ًزشٝ ٟحٗظوَ حُٓ ٠شكِش
كخعٔش طٞفَ كٜ٤خ حفلخرٜخ حُٗ ٠ظ٤ـش ٓلخدٛخ (( حٕ حالعظؼخسس طلقَ ٖٓ حُظلخػَ حٝ
حُظٞطش ر ٖ٤رئسس حالعظؼخسس ٝحالهخس حُٔل٤و رٜخ  ٢ٛٝ ،طظـخٝص حالهظقخس ػًِِٔ ٠ش ٝحكذس
ٝ ،حٌُ ِٔش ح ٝحُـِٔش ُ٤ظ ُٜخ ٓؼ٘ ٠كو٤وٓ ٢لذد رٌ٤ل٤ش ٜٗخث٤ش ٝ ،حٗٔخ حُغ٤خم  ٞٛحُز١
٘٣ظـٝ .. ٚحٗ٘خ ػ٘ذٓخ ٗغظخذّ حعظؼخسس ٓخ  ،كؤٓخٓ٘خ كٌشطخٕ ك ٍٞحؽ٤خء ٓخظِلش ٝكشً٤ش ك٢
إٓ ٍ ٓؼخ ً ٝ ،طشطٌضحٕ ػُِ ٠لع ٝحكذ ح ٝػزخسس ٝحكذس ُظذحخِٜٔخ))

() 2

ٝ .طزٛ ٖ٤ز ٙحُ٘ظش٣ش

حٕ ُالعظؼخسس ٛذكخ ً ؿٔخُ٤خ ً ٝ ،طؾخ٤ق٤خ ً ٝ ،طـغ٤ذ٣خ ً ٝ ،طلِ٤ِ٤خ ً ٝ ،ػخهل٤ـــــــــخ ً ٢ٛٝ .
حٛذحف ع٘لخ – ٍٝك ٢حعظوخث٘خ ُطز٤ؼش حُظق٣ٞش حالعظؼخس ١ك ٢ؽؼش حُؾخد حُطش٣ق – حٕ
ٗقَ حُٜ٤خ الٗ٘خ – ح٣نخ ً – ٗش ٟحٕ هقش حُزلغ ػٖ ػالهش حُٔؾخرٜش ُْ ٣ؼذ حٓشح ً ٓـذ٣خ ً
 ،ألٕ ًؼ٤شح ً ٖٓ حُقٞس حالعظؼخس٣ش – ٝرخخفش حٌُٔ٘٤ش ٜٓ٘خ – هذ طلُٞض حُ ٠ر٘خء ٓغظوَ
٣قؼذ ك ٚ٤حُؼؼٞس ػِ ٠حُٔٞحد حال٤ُٝش حُظ ٢طؾٌَ ٜٓ٘خ ٝ ،إٔ حالٗؾـخٍ رٜزح حُزلغ عٞف
ٜ٣ؾْ حُظق٣ٞش حالعظؼخس٣ٝ ١غِذ حالعظؼخسس ؿٔخُ٤خطٜخ ٝطؤػ٤شحطٜخ .

( ٔ ) ٘٣ظش أُٞاصٗخ . ٖٗٓ / ٔ :
( ٕ ) االعزؼبسح ك ٢اُ٘وذ االدث ٢اُؾذ٣ش – االثؼبد أُؼشك٤خ ٝاُغٔبُ٤خ – دٞ٣ .عق اث ٞاُؼذٝط  ،غٔ  ،اال٤ِٛخ
ُِ٘شش ٝاُزٞص٣غ  ،ػٔـّبٕ  ، ٔ551 ،ص

.
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ٝارح ًخٕ حُ٘وذ حُٔؼخفش ٣و٤ظ – كً ٢ؼ٤ش ٖٓ حالك٤خٕ – ٌٓخٗش حُؾؼش ػِٓ ٠وظن٠
ٓوذسط ٚػِ ٠حُظؾٌ َ٤حالعظؼخسٝ ١ػِٝ ٠ؿ ٚحُظلذ٣ذ ػِ ٠رشحػظ ٚك ٢حُظؾخ٤ـ – ٞٛٝ
حكذ حُٞظخثق حُٜٔٔش ُالعظؼخسس إ ُْ  ٌٖ٣حٜٔٛخ  ،كبٕ ٛزح حُٔو٤خط – كٗ ٢ظشٗخ – ٣قق ّ
ططز٤و ٚرذسؿش ًز٤شس ػِ ٠حُؾخد حُظش٣ق ُظٔظؼ ٚػِٗ ٠لٓ ٞزٜش رٜز ٙحُٔوذسس ُٜٔٝخسطٚ
ك ٢ط٘٣ٞغ حٗٔخه حُظق٣ٞش حالعظؼخسٝ ١حخ٤شح ً العظطخػظ ٚطلو٤ن حالٛذحف حُظٓ ٢ـشّص:
حُـٔخُ٤ش ٝحُظؾخ٤ـ ٝحُظـغ٤ذ ٝحُؼخهلش ٝحُظخ ، َ٤٤كال طٌخد هق٤ذس حٓ ٝوطٞػش ٖٓ ؽؼشٙ
طخِ ٖٓ ٞفٞسس حٓ ٝـٔٞػش ٖٓ حُقٞس رـُ٘٤ض ػِ ٠حعخط طلو٤ن ٛذف ح ٝحًؼش ٖٓ ٛزٙ
حالٛذحف ػِٗ ٠غن ٣ظغْ رخُظ٘ٞع ٝحالٗغـخّ ٖٓ ٗٔٛ ٞز ٙحُقٞس حالعظؼخس٣ش حُظ ٢ؿٔؼٜخ
ٛذف ٝحكذ  ٞٛٝطـغ٤ذ حُٔؼ٘٣ٞخص ػِ ٠حُ٘ل ٞح٥ط: ٢
ــ حُطشد ٜ٣ـض ّ ُ ػـِطـْق حُؾخػش
ــ حُلـُغٖ ٣و ّٞرخُؼزس ًٔخ ٣ـذ
ــ حُؾخػش ٣شػ ٠حُٞدحد
ــ حُل٤خء ٝحُلنَ ٝحالدد ُ٣ؼ٤ذ ٕٝحُٔلزٞد .
ــ حُٔلذ ٝحُٔلزٞد ٣شمؼخٕ حخالم حُقزخ
ــ فُزق حُؼضّ ٣ظٜش ٝال ٣لظـذ
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حٜٗخ ؿِٔش ٖٓ حُقٞس طـُظٜش هذسس حالعظؼٔخٍ حالعظؼٔخس ١ػِ ٠طـغ٤ذ حُٔؼ٘٣ٞخص ،
ٝحُـذ٣ذ ٘ٛخ  ٞٛحٕ حُؾخد حُظش٣ق ؿٔؼٜخ ك ٢كضٓش ٓ٘غـٔش ٝحكذس :
ال ؿش ٝإٕ ْ ٛـض ّ ػـِطلٗ ٢ؾٞى اُطشة ُ
هذ هبّ ؽغ٘ي ػٖ ػزس ١ثٔب ٣غت
كشاػ٘ ٢كٝ ٢داد ٍ ً٘ذ ُ ساػٚ٤
أٗـّ ٢ثُؼذد ٝؿ٤ش٘ٓ ١ي ٓوزشة ُ
ٌُٖ ُ ٢ؽغٖ ٌ ظـٖ ّ إ ٣ؼ٤ذى ُ٢
راى اُؾ٤بء ٝراى اُلعَ ٝاالدة ُ
ٝث٘٘٤ب ٖٓ ػالهبد اُ ٟٜٞرْٓ ُ
صجب ٗغت ُ
 ٖٓٝسظبػخ اخالم اُ ّ
ٝال ٣ـشٗـّي ٖٓ كٞد ّ ١ش٤جٜٔب
كصجؼ ػضٓ َ ٢ثبد ٍ ُ٤ظ ٣ؾزغت ُ

() 6

ٝهذ ٣زذ ٝطؾٌ ( َ٤سمخػش حخالم حُقزخ ) ٗخكشح ً ٌُ٘٘٣ ٚط ١ٞػِ ٠ؽ٢ء ٖٓ حُـذٙ
 ٞٛٝرغزذ حُظشً٤ذ حالعظؼخس ١ك ، ٚ٤هش٣ذ ٖٓ حُ٘ٞع حُز ١حٓظذك ٚػزذ حُوخٛش ك ٖ٤ػـذ ّ
ٛزح حُظشً٤ذ ِٓ٤لخ ً ك ٢فٞسس حرٖ حُٔؼظض :

( ٔ ) اُذٞ٣إ  :ص . ٗ8 – ٗ1
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ٝخبٍ َ ٝع ٚاُٜ٘بس

٣ب ٓغٌِخ اُؼطبس

() 1

رو (( ُٚٞكخُٔالٓش ٘ٛخ ك ٢حالمخكش رؼذ حالمخكش  ،ال ك ٢حالعظؼخسس ُلظش حُخخٍ  ،ار ٓؼِّٞ
حٕ ُ ٞهخٍ ٣ :خ كٝ ٢ؿ ٚحُٜ٘خس  ،أ٣ : ٝخ ٖٓ  ٞٛخخٍ كٝ ٢ؿ ٚحُٜ٘خس ُْ  ٌٖ٣ؽ٤جخ ً ٖٓٝ .
ؽؤٕ ٛزح حُنشد حٕ ٣ذخِ ٚحالعظٌشح)) ٙ

() 2

.

ػْ ٣ظل ٍٞحُؾخد حُظش٣ق رؼذ طـغ٤ذ حُٔؼ٘٣ٞخص حُ ٠طؾخ٤ـ ٓظخٛش حُطز٤ؼش :
ًْ ٜٓٔخ ٍ عـُجزٝ ُ ٚآُِ َ٤ؼزٌش ٌ
ٝٝع ٚثذس اُذعٝ ٠ثبُـ٘ٓ ْ٤زوت ُ
اهٝ ٍٞاُجبسم اُؼِ ١ٞاُؼـُِٓ ١ٞجزغْ
ٝاُش٣ؼ ٓؼزِخ ٝاُـ٤ش ٓ٘غٌت
إرا عو ٠ؽِت ُ ٖٓ ٓضٕ ؿبدٚ٣
صـذ ثأٝك ٠هطشح ؽِت
أسظب ً كخ ّ
اسض ٌ إرا هِذ َ َٖٓ ْ عٌبٕ اسثُؼٜب
أعبثي االششكبٕ اُغٞد ُ ٝاُؾغت ُ

() 6

( ٔ ) دٞ٣إ اثٖ أُؼزض ٘8 :
( ٕ ) دالئَ االػغبص  :ص ٕ. 8
( ٖ ) اُذٞ٣إ . ٗ5 – ٗ8 :
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ار ٣زظغْ حُزشم – كٛ ٢ز ٙحُقٞس حُٔؾخقش – ٝطوظَ حُش٣خف ٘٣ٝغٌذ ُ حُـ٤غ ٝحُ َلـِـَذ ُ
٣غو ٢حالسك ػْ ُ٣ولَ حُؾخد حُظش٣ق ٛز ٙحُقٞس حُٔظٔخعٌش رخُؼٞدس حُ ٠حُٔؼ٘٣ٞخص
( حُـٞد ٝحُلغٖ ) ُ٤ـؼِٜٔخ ٣ظٌلالٕ رخُشد ػِ ٠حُغئحٍ .
ُٝؼَ ػزذ حُوخٛش حُـشؿخًٗ ٢خٕ ٣ؾ٤ش حُ ٠حٓؼخٍ ٛز ٙحُقٞس ك ٖ٤ك ّذد ٝظ٤لش حالعظؼخسس
رو (( ُٚٞكبٗي طش ٟرٜخ حُـٔخد ك٤خ ً ٗخهوخ ً ٝحالػـْ كق٤لخ ً ٝ ،حالؿغخّ حُخـُشط ُٓز٘٤ش ً ،
ٝحُٔؼخٗ ٢حُخل٤ش رخد٣ش ؿِ٤ش  ...حٕ ؽجض حسطـْـي َ حُٔؼخٗ ٢حُِط٤لش حُظ ٖٓ ٢ٛ ٢خزخ٣خ حُؼوَ
ًؤٜٗخ هذ ؿـُغّٔض كظ ٠سأطٜخ حُؼٝ ، ٕٞ٤إ ؽجض ُطـُلـَض ْ حالٝفخف حُـغٔخٗ٤ش كظ ٠طؼٞد
سٝكخٗ ً ٢ال ط٘خُٜخ حال حُظ٘)) ٕٞ

() 1

.

ُوذ ًخٕ حُؾخد حُظش٣ق ٣غخش ُظلو٤ن ٛز ٙحُـخ٣ش حدٝحط ٚحُل٘٤ش ٝٝعخثِ ٚحُِـ٣ٞش ػِ٠
ٗل ٞحكظشحك ٢حُ ٠حُلـّذ حُز٣ ١ـؼِ٘خ ٗظٖ حٕ حُٜخؿظ حالعظؼخسً ١خٕ ؽخؿِ ٚحالعخط ٞٛٝ
٣ؾٌَ فٞسًٝ ٙخٗض ٓخخهزش حٌُخث٘خص حُل٤ش ٝحُـخٓذس ػِ ٠حُغٞحء ٖٓ حٝ ْٛعخثِ ٚك٢
حُظق٣ٞش  ،ار ًؼش ك ٢ؽؼشً ٙؼشس ً ٓلشهش ٓخ  ٌٖٔ٣طغٔ٤ظ ٚرخُ٘ذحء حالعظؼخسٝ ١رخخفش ك٢
فٞس ٙحُـضُ٤ش ٗ ٖٓ ،لٛ ٞزح حُخطخد حُٔظظخرغ ُٔلخطٖ ٓلزٞر: ٚ
أ ٍٝػٜذ ١ك ٢اُؾت ّ ٓ٘ي ؿذا
آخش ػٜذ ١ثبُصجش ٝاُغِذ ِ

( ٔ ) اعشاس اُجالؿخ  ،ص . ٖٔ1
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٣ب شؼ َش ٙهذ اػ٘ذ ُ ٢ِ٤ك ٢اُـ
غ ٍٞػِٗ ٠بظش ّ ١كبرئذ ِ
ٝاٗذ ٣ب خذّٗ ٙغجذ اُ ٠اُـ
سه ِ ٚاالػِ ٠أخ ٢أٌُذ ِ
ٝاٗذ ٣ب غشك ٚاُغو ْ٤آب
رشؽْ ٓب هذ ؽٌبى ٖٓ عغذ١

() 6

ٝكٓ ٢ـخٍ حُظق٣ٞش ٗلغ – ٚأ ١كٞٓ ٢مٞع ٓخخهزش ٓلخعٖ حُٔلزٞرش ٣ظلٖ٘ حُؾخد ك٢
حُظؾخ٤ـ ػٖ هش٣ن حُ٘ذحء ٘٣ ٞٛٝخد ١حُوـ ّذ ٝحُؼٗ ٕٞ٤ذحء ً حعظؼخس٣خ ً ٓٔظضؿخ ً رب٣لخءحص
حُؼزخسس حُٞحملش حُِٔ٤جش رخُـٔخٍ ٝحُلشًش :
أخغِذ ثبُضـش ص٘ب٣ب االهبػ ْ
٣ب غـ ّشح اُِٝٝ َ٤ع ٚاُصجبػ
٣ب ثبٗخ ٓبُذ ثأػطبكـــــٚ
ٛب هذ ػشك٘ب ٓ٘ي ٛـض ّ اُشٓبػ
ٝاٗذ ٣ب اع ْٜاُؾبظٚ
أصزخ٘ذ ٝهللا كؤاد ١عشاػ ْ

() 6

( ٔ ) اُذٞ٣إ . ٖٔٔ :
( ٕ ) أُصذس ٗلغ. ٔٔٙ : ٚ
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ٝهذ ٣زذٝ ٝفق حُوذ رخُـقٖ ٝحُِلع رخُغ ٖٓ ْٜحُقٞس حُٔؤُٞكش حُؾخثؼش ٌُٖ حُوخُذ حُز١
فخع ك ٚ٤حُؾخد حُظش٣ق ٛز ٙحُقٞس  ٞٛحالٓش حُٔ ْٜك ٜٞهخُذ حعظؼخس ٖٓ ١ف٘ؼٚ
٘٣ٝظٔ ٢حُ ٠هش٣وظ ٚك ٢حُظؾٌٝ َ٤حعِٞر ٚحُز٣ ١ـٔغ رٝ ٖ٤مٞف حُؼزخسس ٝاكٌخّ حُقلش .
إ ػزخسس ( أػخ٘ض ٝهللا كئحد ١ؿشحف ) هذ طزذ ٝػخد٣ش ح٣نخ ً ٓٝزخؽشس ٌُٜ٘خ ط٘ط ١ٞػِ٠
ؽل٘خص ػخُ٤ش ٖٓ حُؼخهلش ٝحُظٞؿغ ٗٝلخد حُقزشٓٝ ،ؼَ ٛز ٙحُؼزخسحص حًؼش طؤػ٤شح ً ٝح٣لخء ً
ٖٓ رؼل حُقٞس حُٔقط٘ؼش حُظ٣ ٢ظٌِلٜخ حُؾخد حُظش٣ق ك ٢رؼل حالك٤خٕ إلظٜخس
رشحػظ ٚك ٢طؾزٓ ٚ٤لخعٖ حُٔلزٞد ٖٓ ٗلٛ ٞز ٙحُقٞسس حُظ٣ ٢ؾز ٚكٜ٤خ حُخخٍ رخُلزش
ٝحُقذؽ رخُلخ :
إ٣بى ٣ب غبئش هِجـــــ ٢كل٢
ًْ ؽبئْ ؽ ٍٞاُؾٔ ٠صبدٙ

ٝع٘زٓ ٚؼ٘ ٠اُغٔبٍ ٗـَغخ ْ
كخبُ ٚاُؾجخ ٝاُصذؽ كخ ْ

() 6

ٌُٖ ٛزح حُظٌِق ك ٢حُظؾز ٚ٤عزو ٚحرذحع هَ ٗظ٤ش ٙك ٢حالعظؼخسس ػٖ هش٣ن حُ٘ذحء ٣ ..لون
رٝ ٚحكذح ً ٖٓ ح ْٛحٛذحف حالعظؼخسس حُظ ٢رًشٗخٛخ ك ٢رذح٣ش ٛزح حُٔزلغ  ٞٛٝحُظخ. َ٤٤
كخُظشً٤ذ حالعظؼخس٣ ( ١خ هخثش هِز ) ٢ال ٘٣ظُٔٔ ٢ؼـْ ؽؼش ١عخرن ك ٜٞخخؿ رخُؾخد
حُظش٣ق ٝحٕ ًخٗض حعظؼخسس حُط٤شحٕ ُِوِذ ٓؼشٝكش كٓ ٢ؼَ ه ُْٜٞهخس هِز ٚخٞكخ ً حٝ
ِٛؼخ ً حٓ ٝخ حؽز ٚرُي ٌُٖ ّ حُظؾٌ َ٤حُـذ٣ذ حُٔئعظ ػِ ٠حالمخكش حػخد ُالعظؼخسس حُٔؤُٞكش
( ٔ ) اُذٞ٣إ . ٔٔ8 :
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حُل٤خس رؼذ حٕ هظِٜخ حالعظؼٔخٍ حٌُؼ٤ش كزذص ػِ٣ ٠ذ حُؾخد حُظش٣ق ٓزظٌشس ٗخرنش رخُلشًش
ٝحُلذحػش .
ٝحػظٔخد حُؾخد حُظش٣ق ك ٢طق٣ٞش ٙحالعظؼخس ١ػِ ٠طشً٤ذ حالمخكش ٌ٣ؼش ح٣نخ ً
– ًٔخ  ٞٛك ٢حُ٘ذحء حالعظؼخسً – ١ؼشس طِلض حالٗظزخٗ ٖٓ ٙلٛ ٞزح حُ٘ـ حٌُٔظ٘ض
رخالعظؼخسحص حٌُٔ٘٤ش حُوخثٔش ػِ ٠حالمخكش .
ُؾبظ اُظجب رؾٌ ٢اُظج ٢ك ٢أُعبسة
ػِ ٠اٜٗب آع ٠ثوطغ اُعشائت
ك٘ب٤ٛي ػٖ سٝض صـٞس اهبٓٚ
ُ ٖٜاثزغبّ كٝ ٢ع ٙٞاُـ٤بٛت
ظجٓ ٠وَ عبُٔزُ ٖٜذ ٟاُٟٜٞ
ٝاكؼبُٜب ك ٢اُوِت كؼَ أُؾبسة
ٝهذ عشدد ك ٢اُلزي ك٘٤ب كال رشٟ
ع ٟٞدّ ٓعشٝة ػِ ٠خذ ظبسة
كال رؾزسٝا ث٤ط اُوٞاظت ٝاؽزسٝا
هٞاظت عٞد ك ٢عل ٕٞاٌُٞاػت ِ
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 ٍ َ٤ُٝشش ث٘ب كً ٚ٤أعب ً ٖٓ أُِ٠
ػِ ٠عِـّ٘بس ٖٓ خذٝد اُؾجبئت
رش٣ي ث ٚظؾٌب ً ثشٝم صـٞسٙ
إرا ٓب ثٌذ ك ٚ٤ػ ٕٞ٤اُغؾبئت
ٝدٝػ ًغب ػبس٘ٓ ٚ٣جغظ اُؾ٤ب
ٓؾبعٖ ٗٞس ٍ ُْ رشع ثٔصبئت ِ
كأثذ ٖٓ ٟاُ٘ٞاس ث٤ط ٓجبعْ ٍ
ٝاسض ٖٓ االؿصبٕ خعش رٝائت ِ
ُذٝ ٟع٘بد ٖٓ شو٤ن ٣ضٜ٘٣ب
ٖٓ أُغي آضبٍ اُِؾٝ ٠اُشٞاسة ِ

() 6

حٕ ػِٔ٤ش حالمخكش ك ٢حالفَ طو ّٞػِ ٠حع٘خد ٓؼ٘ ٠حُٓ ٠ؼ٘ ً ٠آخش ،رل٤غ حٕ حُِلع
حال ( ٍٝحُٔنخف ) ٣قزق ٓؼشكخ ً رخُِلع حُؼخٗ ( ٢حُٔنخف حُٝ . ) ٚ٤ك ٢حالعظؼخسس
طنطشد حُؼالهش حُٔؼ٘٣ٞش ر ٖ٤حُٔنخف ٝحُٔنخف حُ٣ٝ ٚ٤ظخِخَ ػِٗ ٠لٝ ٞحمق حُ٘ظخّ
حُٔ٘طو٤ُ ٢لَ ّ ٓلِٗ ٚظخّ ؿذ٣ذ هخثْ ػِ ٠حُظٞهغ ٝحُلذط .

( ٔ ) اُذٞ٣إ . 1ٕ – 1ٔ :

56

الفصل الثالث /

التصوير البياني يف شعر الشاب الظريف

ٓٝغ حٕ ػقش حُؾخد حُظش٣ق ػـ ُشف رطـ٤خٕ ٓٞؿخص حُظق٘غ ك ٢حُظؼز٤ش ٝحُظٌِق
ك ٢حُظق٣ٞش حال حٕ حُؾخد حُظش٣ق ٝرخخفش ك ٢حعظؼٔخالط ٚحالعظؼخس٣ش ُْ ٣ظشى ؽؼشٙ
حع٤شح ً ُٜز ٙحُٔٞؿخص ح ٝرظؼز٤ش حدم حٕ ٓٞؿخص حُظق٘غ ٛز ُْ ٙطغظطغ حٕ طـشف ؽخػش٣ظٚ
ٝططٔغٜخ ػِ ٠حُشؿْ ٖٓ حٕ حُؾخد حُظش٣ق ًخٕ ِ٣ز ُ ٚكً ٢ؼ٤ش ٖٓ حالك٤خٕ ٓـخسحس
ؽؼشحء ػقش ٙك ٢حظٜخس حُٜٔخسس ٝحُلزم كٛ ٢زح حُٔنٔخس ًٝخٕ ٣ظؼٔذ سًٞد ٛزٙ
حُٔٞؿخص ٝرخخفش ك ٢رخد حُقزؾ حُزذ٣ؼًٔ – ٢خ ع٘ش – ٟاال حًٗ ٚخٕ سًٞد حُلزس حُز١
٣ؼشف ح٣ ٖ٣نغ هذٓ. ٚ٤
ٝهذ ٛذح ٙخ٤خُ ٚحُؾؼش ١حُ ٠فٞس ٓزظٌشس طـؼَ رخالٌٓخٕ حُو ٍٞحٕ حُؾخد حُظش٣ق
طٌٖٔ ٖٓ طؤع٤ظ ٓؼـْ حعظؼخس ُٚ ١خقٞف٤ظٝ ٚطلش ّد ٙحٓظخص رخُظ٘ٞع ٝحُل٣ٞ٤ش ٝحُزؼذ ػٖ
حُشطخرش ٝحُظٌشحس ًٔ ،خ حٓظخص طؾٌ ِٚ٤حالعظؼخس ١رخالٓظخع ٝحُظؤػش ح ٝحالرٜخؽ ٝ ،طلش٣ي
حُ٘لٞط ػِ ٠كـّذ طؼز٤ش كخصّ حُوشهخؿ٘ ٢حُز ١حػظ٘ن كٌشس حُظخ َ٤٤حُؾؼشٝ ١سأ ٟحٕ
حُظخ ٞٛ َ٤٤حُزخػغ حُز ١ر (( ٚفخسص حالهخ َ٣ٝحُؾؼش٣ش حؽذ حرٜخؿخ ً ٝطلشٌ٣خ ً ُِ٘لٞط ٖٓ
ؿ٤شٛخ ))

() 1

ٝ .سأ ٟح٣نخ ً حٕ حُٔض٣ش ك ٢حُظؼز٤ش حُٔقّٞس طشؿغ حُٓ (( ٠خ ٣وظشٕ رٖٓ ٚ

( ٔ ) ٜٓ٘بط اُجِـبء ٝعشاط االدثبء – روذٝ ْ٣رؾو٤ن ٓؾٔذ اُؾج٤ت اثٖ اُخٞعخ غ ٕ  ،داس اُـشة االعالٓ– ٢
ث٤شٝد – ُج٘بٕ – ٔ – ٔ58ص ٕٓٔ ؟
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اؿشحد  ،كبٕ حالعظـشحد ٝحُظؼـذ كشًش ُِ٘لظ حرح حهظشٗض رلشًظٜخ حُخ٤خُ٤ش ه ١ٞحٗلؼخُٜخ
ٝطؤػ٤شٛخ ))

() 1

.

حٕ ؿشحرش حُقٞسس حُٔئعغش ػ ِ ٠حالعظؼخسس ٝخشهٜخ ُِٔؤُٞف  ٞٛحُز٣ ١ـؼَ رؼل
حُذحسع٣ ٖ٤ش ٟحٕ ٖٓ ؿ٤ش حٌُٖٔٔ كقَ حُقٞسس ػٖ حالدسحى حالعظؼخس (( ١ألٕ حُقٞسس
حرح ؿخص حُلذ٣غ حُٔلشد ػٜ٘خ ُٖ طغظوَ رلخٍ ػٖ حالدسحى حالعظؼخسٝ ، ١حٕ حالعظؼٔخٍ
حالعظؼٔخس٣ ١شرو حُلشد رخٌَُ ٣ٝ ،شرو حُِلظش رخُذٓٞٔ٣ش ٝط٘ؾؤ حُقٞسس ك٤غ ٣ظغغ ْ
حُؾؼٞس رخؿظٔخػ٤ش حُل٤خس كظ ٠طؾَٔ ًخكش حُٔٞؿٞدحص ٝحٓ ٍٝظٜش ؿٔخُُ ٢العظؼخسس
حعظؼخدس حُل٤خس طٞحصٜٗخ ٝ ،حعظج٘خف حالٗغـخّ حُذحخِ ٢ر ٖ٤حُٔؾخسً ٖ٤كٜ٤خ – كخُقٞسس
حدسحى حعطٞس ١ط٘ؼوذ ك ٚ٤حُقِش ر ٖ٤حالٗغخٕ ٝحُطز٤ؼش – ٣ٝش٣ذ حُؾخػش حٕ ٣ـؼَ ٖٓ
حُطز٤ؼ ش رحطخ ً ٝ ،حٕ ٣ـؼَ ٖٓ حُزحص هز٤ؼش خخسهش  ،كخُقٞسس ٜٓ٘ؾ كٞم حُٔ٘طن ُز٤خٕ
كوخثن حالؽ٤خء ))

() 2

.

حٕ ًؼ٤شح ً ٖٓ حعظؼٔخالص حُؾخد حُظش٣ق كخصص رـذحسس ٛز ٙحُخخفّ٤خص حُظ٢
حكظل ٠رٜخ حُ٘وخد حُوذحٓٝ ٠حُٔلذػٝ ٕٞرخخفش ٓ ّض٣ش حُـشحرش ٝكشم حُٔؤُٞف رـخٗذ حُوذسس
ػِ ٠حال ٓظخع ٓٔخ ٣ـؼِ٘خ ٗؼـذ ِٗٝظز رخُظشً٤ذ حالعظؼخس ١حُـذ٣ذ حُز ١حٗظـ ٚخ٤خٍ ؽؼش١
٣و ّٞػِ ٠خِن حٗغـخّ ؿ٤ش ٓظٞهغ ر ٖ٤ػ٘خفش ُْ ٌٖٗ ٗظٖ حٕ رخالٌٓخٕ طٞك٤ذٛخ ألٕ ًال ً
( ٔ ) ٜٓ٘بط اُجِـبء . 1ٔ :
( ٕ ) اُصٞسح االدث٤خ – ٓصطلٗ ٠بصق – ص . 8
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ٜٓ٘خ هذ حكظِض ٖٓ ٓـخٍ ٓخظِق رَ ٓٝظ٘خكش كً ٢ؼ٤ش ٖٓ حالك٤خٕ  ...إ هذسس حُظخ٤ـَّ
حُخالم ػ٘ذ حُؾخد حُظش٣ق  ٢ٛحُظ ٢طـؼَ– ػِ ٠عز َ٤حُظٔؼُِٔ – َ٤الٓش ؿ٤ؾخ ً ُٓظلشح ً :
ع٤ش أُالٓخ ٓوش ٕٝث ٚاُظلش
ًزاى هبُذ ُ٘ب االؽذام ٝاُطشس
كئرٛت ارا ٓب اساى اُؾغٖ ثبسهخ ً
كئٕ دٓؼي إ عزغوٜ٤ب أُطش
ٗٝبد ِ ظج ٢اُ٘وب إ ػٖ ّ ِٓزلزب ً
٣ب ٗضٛخ اُؼُٞ ٖ٤ال اُذٓغ ٝاُغٜش ُ

() 6

حٕ حُؾخد حُظش٣ق ٣لظق ٛز ٙحُشحث٤ش حُٔطُٞش رخعظؼخسس ٌٓ٘٤ش خالرش ٝرذء حُوق٤ذس رخعظؼخسس
حٓش ٘٣ذس ٝهٞػٝ ٚال ٣ؼٔذ حُ ٚ٤حال حُؾؼشحء حُُٔٞؼ ٕٞرخالعظؼٔخٍ حالعظؼخس ٖٓ ١ؽخًِش حر٢
طٔخّ حُز ١ال ٘٣خصػ ٚحكذ كٛ ٢زح حُزخد .
ٝحرح ًخٗض ػخثشس حٓ٥ذ ١هذ ػخسص ألٕ حرخ طٔخّ هذ حعظؼخس ُِذٛش أخذػخ ً ك ٢حُقٞسس حُظ٢
ٗخٛنٜخ حُٔلخكظ: ٕٞ

( ٔ ) اُذٞ٣إ . ٔ٘ٔ :
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٣ب دٛش ُ ه ّ ٖٓ ّٞاخذػ٤ي كوذ
أظغغذ ٛزا االٗبّ ٖٓ خشهي

() 6

كبٕ فٞسس حُؾخد حُظش٣ق حُظ٣ ٢غظؼ٤ش كٜ٤خ ُِ ٟٜٞػذ٣خ ً هذ طاله ٢س ّدس حُلؼَ ٗلغٜخ ُٞ
ًخٗض ٝهؼض ر٤ذ حٓ٥ذ: ١
هٔش ع٘٤ذ اُٞسد ا ٍٝثذئــٚ
ٝع٘ ٠ػِ ٢اُٞعذ ػ٘ذ رٔبٓٚ
ٝأُلـِْْ رُٓ ُ ٚز ًبٕ ٣أُق ُ َٓ َٜذُ ْْ ٙ
ٝسظؼذ ُ صذٞٛ ١ا ٙهجَ كطبٓٚ

() 6

 ٢ٛٝفٞسس حعظؼخس٣ش ؿش٣زش ِ٣لٜخ ؿ ٖٓ ٞحُـٔٞك حُل٘٣ ٢وَ ٗظ٤ش ٙك ٢طؾٌ٤الطٚ
حُقٞس٣ش ار ٗـذ حٗلغ٘خ ربصحء ٛزح حُؤش حُـش٣ذ حُؼـ٤ذ حُز ١ؿ٘ ٠حُؾخػش ٓ٘ ٚحُٞسد كٖ٤
ًخٕ ٛالال ً ٌُ٘ ٚك ٖ٤حًظَٔ هظِ ٚحؽظ٤خهخ ً  ٞٛٝ ،هٔش اُل ٚحُؾخػش ٓز ًخٕ هلال ً ٝسمغ
ػذٞٛ ١ح ٙهزَ حٕ ٘٣لطْ .

( ٔ ) دٞ٣إ اث ٢رٔبّ  :ششػ اُخط٤ت اُزجش٣ض ، ١رؾو٤ن ٓؾٔذ ػجذ ٙػضاّ – داس أُؼبسف – اُوبٛشح  ،اُطجؼخ
اُخبٓغخ (د .د )  ،ص ٖ. ٙ
( ٕ ) اُذٞ٣إ . ٖٕٓ :
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ٝطشحًذ حالعظؼخسس ٘ٛخ ٣ض٣ذ ٖٓ ؿشحرظٜخ كخُٜخء كٞٛ ٢ح ٙحُؼخثذس ػِ ٠حُؤش طؼ٘ ٢حٕ
حالعظؼخسس  ( ٢ٛػذ ٟٞٛ ١حُؤش )  ٞٛٝطؾٌٗ ُْ َ٤ؼٜذ ك ٢حُؾخد حُظش٣ق ٓ٤ال ً ٓظٌشسح ً
حُ ، ٚ٤ألٗ ٚك ٢حُـخُذ – ٝرغزذ ٓخ ػشف ػ٘ ٖٓ ٚسهش ٝظـُشف – ًخٕ ٓؾـٞال ً رخعظلذحع
حعظؼخسحص ٌٓ٘ ٤ش ط٘ظٔ ٢حُٓ ٠ؼـْ كذ٣غ ٣وظشد حُ ٠كذ رؼ٤ذ ٖٓ ٓؼـْ رؼل ؽؼشحء
ػقشٗخ ٖٓ حُٔظـضُ ٖ٤حُٔؼشٝك ٖ٤رطخرغ حُغُٜٞش ٝحُشهش ٖٓ ؽخًِش حالخطَ حُقـ٤ش ٗٝضحس
هزخٗٗ ٖٓ ٢ل ٞحعظؼخسطُِ ٚلغٖ ٓؼٜذح ً ك ٢حُشحث٤ش حُظ ٢عزوض :
إٗٝ ٢إ ً٘ذ اٗ ٠ٜاُ٘بط ػٖ ًِق ٍ
كئٕ ُ ٢ك ٢اُ ٟٜٞشأٗب ً ُ ٚخجش ُ
ٗٝبظشا ً ثذ ُ ك ٢رغ٤ٜذ ٙهِوب ً
اُ ٚٓٞصْ اعزؾ ٢كبػززس
٣ب ؽجزا ٓؼٜذ ُِؾغٖ ٓب دسعذ
سعٝ ٚٓٞعوب ٙاُزٍ ّ ُ ٝاُخلش ُ
عبهزٗ ٚؾ ٞاثبغ َ٤أُ٘ ٠صٞس
ٖٓ ؽغٜ٘ب رِ٤ذ ك ٢ؽج ٚعٞس ُ

() 6

( ٔ ) اُذٞ٣إ . ٕٔ٘ :
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 ٖٓٝرُي ح٣نخ ً ٛز ٙحُقٞسس حُظ٣ ٢زشص ك ٢آخشٛخ طشً٤ذ ٓلذع ٣غظؼ٤ش كُِ ٚ٤خقٞس
دُٝش !! ٣ٝذػُٜ ٞخ رخُزوخء ٝإ ًخٗض دُٝش ؿخثشس .
اػض ّ هللا اٗصبس اُؼ٤ـــــــــــــٕٞ

ٝخِـّذ ِٓي ٛبر٤ي اُغلــــــــٕٞ

ٝظبػق َ ك ٢اُلزٞس ُٜب اهزذاسا ً

ٝعذد ٗؼٔخ اُؾغٖ أُصــــٕٞ
ّ

ٝاثو ٠دُٝخ االػطبف ك٘٤ــــــــب

ٝإ عبسد ػِ ٠هِج ٢اُطؼٖ٤

() 6

ٜ٘٣ٝظ اُشبة اُظش٣ق اُٜ٘ظ ٗلغ ٚك ٢هص٤ذح ٓج٘٤خ ا٣عب ً ػِ ٠حعِٞد حُذػخء ٓٝألٛخ
رخعظؼخسحص طؾز ٚدُٝش حالػطخف رحص هخرغ كذحػٔ٣ ٢ؼَ ٓذسعش حُشهش ٝحُغُٜٞش حفذم
طٔؼ ٢ٛٝ َ٤طظٞحُ ٠ػِٛ ٠زح حُ٘ل: ٞ
اداّ هللا ا٣بّ اُٞصبٍ
ٝخِـّذ ػٔش ٛبر٤ي اُِ٤بُ٢
ٝاعجؾ غـَُ ّ اؿصبٕ اُزذاٗ٢
ٝصاد هذٝدٛب ؽغٖ اػزذاٍ
ٝال صاُذ صٔبس االٗظ ٜٓ٘ب
رض٣ذ ُطبكخ ك ًَ ٢ؽــــــبٍ ِ
( ٔ ) اُذٞ٣إ . ٖٖ٘ :
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ٝال ثشؽذ ُ٘ب كٜ٤ب ػٕٞ٤
رـبصٍ ٓوِز ٢خشق اُـضاٍ ِ
ُوذ ٓـ ّشد ُ٘ب كٜ٤ب ُ٤بٍ ٍ
ًإٔ ٗظبٜٓب ػوذ اُآلُ٢
غٖ
اهٔ٘ب ك ٢ؽجبة آ٤ش ُؽ ْ
ػوذٕ ػِ ٚ٤اُ٣ٞخ اُغٔبٍ

() 6

حٕ ٓخِ٤ش حُؾخد حُظش٣ق حُظ ٢طظٔظغ ك ٢طق٣ٞش ٙحالعظؼخس ١روذسس كخثوش ػِ٠
حالعظذػخء طغظذػ ٢ػِٗ ٠لٓ ٞظذكن ُِٞفخٍ ح٣خٓخ ً ٤ُِٝخُ ٢ػٔشح ً ُِٝظذحٗ ٢حؿقخٗخ ً
ُٝألؿقخٕ هذٝدح ً  ُٝألٗظ ػٔخسح ً ػْ ٣ؤط ٢حُز٤ض حالخ٤ش كخٓال ً حعظؼخسط ٖ٤ط٘ظٔ٤ـــخٕ حُ٠
( دُٝش حالػطخف ) ٔٛٝخ ( حٓ٤ش حُلغٖ )  ( ٝحُ٣ٞش حُـٔخٍ )  ٢ٛٝ .ؿٔ٤ؼخ ً طؾٌ٤الص طئًذ
ٓخ رذأٗخ رٛ ٚزح حُٔزلغ  ٞٛٝهذسس حُؾخد حُظش٣ق ػِ ٠طلو٤ن حالٛذحف حُـٔخُ٤ش
ٝحُظؾخ٤ق٤ش ٝحُؼخهل٤ش ٝحُظخ٤ِ٤ش حُظ٣ ٢غؼ ٠حُٜ٤خ ًَ حعظؼٔخٍ حعظؼخسٗ ١خؿق .

( ٔ ) اُذٞ٣إ . ٕ1ٖ :
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الفصل الرابع
التصوير البديعي يف شعر الشاب الظريف
ٌُ ٠شٙذ ػظش ِٓ ػظٛس األدة ِب شٙذٖ اٌؼظش اٌٍّّٛو ِٓ ٟػٕب٠خ ثّب ع ّّٟ
ثبٌّؾغٕبد اٌجذ٠ؼ١خ فمذ ثٍغذ ؽذ ّ اٌٛٙط ٚاالفشاؽ (( فمذ رجبس ٜاٌىزـّبة ٚاٌشؼشاء فٟ
اعزخذاَ اٌجذ٠غ ٚرٍٚ ٕٗ٠ٛرفش٠ؼٗ  ،ف ٟعّ١غ اشىبي اٌىزبثخ  ،شؼشا ً ٔٚضشا ً ٚ ،ثزٕب ال ٔمغ
ػٍٔ ٝض ِىزٛة  ،ف ٟأٛٔ ّ ٞع ِٓ أٔٛاع اٌىزبثخ  ،اال ّ ٚػشٚة اٌّؾغّٕبد اٌجذ٠ؼ١خ
ثبد٠خ عبؽؼخ ال ِفش ّ ِٕٙب ٚال ِٕذٚؽخ الٔٙب اطجؾذ ِٓ ِم ِّٛبد اٌىزبثخ ٚثش٘بٔب ً ػٍٝ
ػٍِ ّ ٛشرجخ طبؽجٙب ٚ ،ؽغّخ ال رذفغ فٚ ٟعٗ ِٓ رظ ّذٌ ٜذساعخ االدة ٚرم)) ّٗ٠ٛ

() 1

.

ِٚغ أْ ّ اٌجؼغ ِٓ اٌذاسع ٓ١أسعغ ٘زٖ اٌظب٘شح اٌ ٝػٛاًِ رزظً ثؼؾبٌخ
اٌؼّك اٌفىشٚ ٞخج ّ ٛاٌ٘ٛظ االثذاػٚ ، ٟؽغ١بْ اٌضخشف ٚاٌزىٍـّف ف ٟؽ١بح اٌمبدح ِٓ
اٌغالؽٚ ٓ١األِشاء ٚاٌٛعٙبء ٚ ،ػؼف االعبٌ١ت إٌمذ٠خ ٚإٌظش٠بد اٌفىش٠خ اٌفٍغف١خ اٌزٟ
رغز ٞإٌمذ ٚرّ ّذٖ ثبٌّٕٙظ اٌؼٍّٟ

() 2

 .اال إٔب ٔظٓ ّ اْ ؽغ١بْ اٌّذ ّ اٌجذ٠ؼ ٟرمف ٚساءٖ

ف ٟاٌّمبَ االٚي اٌؼٛاًِ اٌغ١بع١خ ٚااللزظبد٠خ ٚاالعزّبػ١خ ٔٚ .ؼذ ّ االٔشغبي ثبٌظٕؼخ
اٌجذ٠ؼ١خ اٌ٘ ٝزٖ اٌذسعخ – شجٗ اٌّشػّ١خ – ٔٛػب ً ِٓ أٔٛاع اٌٙشٚة ِٓ اٌٛالغ اٌغ١بعٟ
( ٔ ) آفبق اٌؾؼش اٌؼشث ٟف ٟاٌؼقش اٌٍّّٛو ، ٟد٠ .بع ٓ١االٛ٠ث ، ٟاٌطجؼخ اال ، ٌٝٚطشاثٍظ ٌ ،جٕبْ ٔ99٘ ،
– ٘ٔٗٔ٘ـ  ،ؿ . ٗٓ9
( ٕ ) ٕ٠ظش اٌّقذس اٌغبثك . ٗٓ9
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ٚااللزظبدٚ ٞاالعزّبػ ٟاٌّزشدّ٠ ٞبصٍٗ ا٠ؼب ًًُ االٔشغبي ثبألؽبعٚ ٟاالٌغبص اٌٍز ٓ٠وبْ
٘زا اٌؼظش ِشرؼب ً خظجب ً الصد٘بسّ٘ب .
ٌمذ وبْ اٌزٚق اٌشعّٚ ٟاٌزٚق اٌشؼج٠ ٟم١غبْ ثشاػخ األد٠ت ف ٟػٛء ِمذسرٗ ػٍٝ
رٛظ١ف اٌجذ٠غ ٚلذ وبْ ٘زا االِش ا٠ؼب ً ِٓ اٌؼٛاًِ اٌؾبعّخ فِٛ ّٛٔ ٟعخ اٌجذ٠غ
ٚاشزذاد٘ب ٚف ٟرغبثك األدثبء ف ٟاعزؼشاع ِٙبسار ُٙاٌجذ٠ؼ١خ .
إْ اٌجذ٠غ ف ٟع٘ٛشٖ ٠م َٛػٍ ٝاٌزفز١ش ف ٟخجب٠ب اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚاٌجؾش ػّب رز١ؾٗ ِٓ
ِشٔٚخ ٌٍزالػت ثبالٌفبظ ٚاٌّؼبٔٚ ٟرٛعٙٙ١ب أ ٚثزؼج١ش أدق – رط٠ٛؼٙب ٌزغزمجً أوجش لذس
ِٓ اٌزشى١الد ٚاٌزٍٕ٠ٛبد ف ٟاالٌفبظ ٚاٌّؼبٔ٠ ٌُٚ ، ٟؼشف األدة اٌؼشث ِٓ ٟربس٠خٗ
ٔشبؽب ً ٠شجٗ ٔشبؽ اٌّزأخش ِٓ ٓ٠شؼشاء ٚوزبة – ف ٟاٌجؾش ٚاٌزٕم١ت ف ٟلبثٍ١خ اٌٍغخ
ػٍ ٝأزبط اٌزشى ً١اٌٍفظٚ ٟاٌّؼٕ ٞٛاٌغذ٠ذ ٚ .لذ ٘ذاُ٘ ٘زا إٌشبؽ ف ٟاغٍت األؽ١بْ اٌٝ
اعزؾذاس طٛس ؽش٠فخ ِٚجزىشح ثً ٚغش٠جخ أ٠ؼب ً .
ٚلذ ال ٔغبٌ ٟارا اسعؼٕب ٘زا إٌشبؽ ٘ٚزٖ اٌّّ ٙخ اٌؼبٌ١خ ف ٟاعزٕطبق اٌؼشث١خ ٚاعزىٕبٖ
أغٛاس٘ب ٚرغذ٠ذ إِىبٔبرٙب اٌِٛ ٝلف ّ٠ىٓ أْ ٠ؼذ ّ س ّدح فؼً رمبثً ؽبثغ اٌؼـُغّخ اٌغ١بع١خ
اٌز ٞخ ُّ١ع١بع١ب ً ػٍ ٝاٌؼظش ٚوبد ٠ىزُ االٔفبط اٌؼشث١خ فٌٚ . ٗ١زا فئْ اٌّٛعخ اٌجذ٠ؼ١خ
ف ٟعبٔجٙب اٌّؾّٛد ٘ - ٟف ٟاٌؾم١مخ – إثشاص ٌطبلبد اٌٍغخ ٚػبًِ ِٓ ػٛاًِ رّٕ١زٙب
ٚإغٕبء ِؼغّٙب اٌٍفظٚ ٟرٛع١غ ٢فبلٙب اٌزظ٠ٛش٠خ شؼشا ً ٔٚضشا ً .

ٕٓٔ

الفصل الرابع /

التصوير البديعي يف شعر الشاب الظريف

ِٚغ أْ اٌجالغ ٓ١١اٌّزأخش ٓ٠وبٔٛا ٠ؼ ّذ ْٚاٌجذ٠غ ِغشّد ؽـٍِ١خ ٍ ٌٍىالَ رأر ٟفِ ٟشرجخ
ِزأخشح ػٓ اٌّؼبٔٚ ٟاٌج١بْ  ،وّب ٠زؼؼ ِضال ً ِٓ رؼش٠ف اٌمض ( ٟٕ٠ٚد ٘ 837ـ ) ٌٗ
ثأٔٗ (( ػٍُ ٠ـُؼشف ثٗ ٚع ٖٛرؾغ ٓ١اٌىالَ ثؼذ سػب٠خ رطج١مٗ ػٍِ ٝمزؼ ٝاٌؾبي ٚٚػٛػ
اٌذالٌخ ))

() 1

إال أن ّ بعضا ً – من المتؤخرٌن أٌضا ً – لم ٌقبلوا بهذا المفهوم فقد

اعترض بهاء الدٌن السبكً ( ت  773هـ ) علٌه بقوله  (( :والحق ّ الذي ال ٌنازع فٌه
منصف أن ّ البدٌع ال ٌشترط فٌه التطبٌق وال وضوح الداللة  ،وأن ّ كل واحد من تطبٌق
الكالم على مقتضى الحال من اإلٌراد بطرق مختلفة من وجوه التحسٌن  ،قد ٌوجد دون
اآلخرٌن  .وأدل ّ برهان على ذلك أنك ال تجدهم فً شً ء من أمثلة البٌان ٌتع ّرضون
الى بٌان اشتمال شً ء منها على التطبٌق  ،وال تجدهم فً شً ء من أمثلة البدٌع
ٌتعرضون الشتماله على التطبٌق واإلٌراد  ،بل تجد كثٌرا ً منها خالٌا ً عن التشبٌه
واالستعارة والكناٌة التً هً طرق علم البٌان  .هذا هو االنصاف  ،وإن كان مخالفا ً
لكالم األكثرٌن ))

() 2

.

فالفٌصل إذن فً أهمٌة البدٌع فً الكالم أن ٌضع المتكلـّم تصوٌر المعنى وإصابته نصب
عٌنٌه  ،فتؤتٌه األلفاظ معبّرة عنه أتم ْ تعبٌر  ،وهذا هو ما قصده عبد القاهر الجرجانً
(ٔ)

اال٠ضبذ ف ٟػٍ َٛاٌجالغخ – اٌخط١ت اٌمض ( ٟٕ٠ٚد ٘9ٖ9ـ )  ،داس از١بء اٌؼٍ ، َٛث١شٚد  ،اٌطجؼخ

اٌشاثؼخ . َ ٔ991 ،
( ٕ ) ػشٚط األفشاذ ( ضّٓ وزبة ؽشٚذ اٌزٍخ١ـ ) – عؼذ اٌذ ٓ٠اٌزفزبصأ – ٟداس اٌىزت اٌؼٍّ١خ  ،ث١شٚد
– ٌجٕبْ – اٌّدٍذ اٌشاثغ ؿ ٗ. ٕ1
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الذي كان من أوائل المنتصرٌن للمعنى فً نظرٌته المشهورة فقال مإكدا ً قٌمته  (( :ولن
تجد أٌمن َ طائرا ً  ،وأحسن أوال ً وآخرا ً  ،وأهدى الى االحسان  ،وأجلب لالستحسان
من أن ترسل المعانً على سجٌتها  ،وتدعها تطلب النفسها األلفاظ  ،فإنها إذا تركت وما
ترٌد لم تكتس ِ إال ما ٌلٌق بها  ،ولم تلبس من المعارض إال ما ٌزٌنها  ،فؤمّا أن تضع فً
ـرض ِ
نفسك أنك ال بد ّ أن تجنـَّس وتسجّع بلفظٌن مخصوصٌن  ،فهو الذي أنت منه ب َع َ
االستكراه  ،وعلى خطر من الخطؤ والوقوع فً الذم ))

() 1

.

وفً ضوء هذا الفهم ٌمكن للبدٌع أن ٌكون وسٌلة ً مهمّة للتصوٌر تسهم كثٌرا ً فً إظهار
المعنى وتمكـّنه ُ فً ذهن المتلقً شرط أن ٌستدعٌه المقام .
وعلى نحو ما رأٌنا من قدرة الشاب الظرٌف فً التصوٌرٌن التشبٌهً واالستعاري سنجد
تفـوّ قه فً هذا المضمار الذي ٌستند الى التؤنـّق والتصنٌع وهو ما ٌتفق مع ما عـُرف به
من رقـّة وطرافة وظرف  ،كما ٌنسجم مع أناقة خطـّه وجماله وما ٌتمتع به من (( قلم
جار ٍ )) على حد ّ قول مترجمٌه  ..وكؤنه ٌضٌف وهو ٌستعرض مهاراته فً التشكٌل
البدٌعً الى مقدرته فً الخط ّ مقدرة ً أعظم منها وهً الرسم بالكلمات والتصوٌر بآلة
البدٌع .
لقد جهـّز الشاب الظرٌف للوحاته الشعرٌة أهم ّ مادة أولٌة وهً األلوان مستعٌنا ً بصبغ
بدٌعـًّ شغف به المتؤخرون وهو ( التدبٌج ) .والدبج – لغة ً – ٌعنً (( النقش والتزٌٌن ،
( ٔ ) أعشاس اٌجالغخ ٗٔ .
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فارسً ّ معـّرب  ،ودبّج األرض َ المطر ٌدبّجها دبجا ً  :روّ ضها  ،والدٌباج ضرب من
الثٌاب مشتق من ذلك ))

() 1

أما فً االصطالح فهو (( أن ٌذكر الشاعر أو الناثر ألوانا ً

ٌقصد الكناٌة بها  ،أو التورٌة بذكرها عن أشٌاء من مدح أو وصف أو نسٌب أ٘ ٚغبء أٚ
() 2
وع ّده ابن سنان الخفاجً نوعا ً من
غ١ش رٌه ِٓ اٌفٌٕ ْٛج١بْ فبئذح اٌٛطف ثٙب ))

الطباق أسماه ( المخالف ) وهو الذي ٌقرب من التضاد كقول أبً تمام :
تردّى ثٌاب الموت حمرا ً فما أ َبى
() 3

لها اللٌل إال وهً من سندس ٍ خضر

(( فإن الحمر والخضر من المخالف وبعض الناس ٌجعل هذا من المطابق ))

() 4

ومثـْـل

ذلك فعل القزوٌنً وذكر أن ّ من الناس من سمًّ نحو ما ذكرناه تدبٌجا ً وفسّره بؤن ٌذكر
فً معنى من المدح أو غٌره ألوانا ً بقصد الكناٌة أو التورٌة

() 5

.

واستبعد بعض العلماء كالزركشً شرط قصد الكناٌة والتورٌة فً األلوان حتى تكون من
التدبج  ،فذكر األلوان وحده ٌكفً ألن تدخل فً باب التدبٌج كما فً قوله تعالى  (( :هو

( ٔ ) ٌغبْ اٌؼشة الثٓ ِٕظٛس  ،داس اٌّؼبسف ِ ،قش ( د .د )  ،جٕ  ،ؿ ِٕ ٕٙبدح ( دثح ) .
( ٕ ) رسش٠ش اٌزد١ش ؿ ٕٖ٘ .
( ٖ ) دٛ٠اْ اث ٟرّبَ :
( ٗ ) عش اٌفقبزخ . ٕٖ9
( ٘ ) ٕ٠ظش اال٠ضبذ . ٖٖ9
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الذي جعل لكم من الشجر األخضر نارا ً ))
وهذا من التدبٌج البدٌعً

() 2

() 1

 ،فكؤنه جمع بٌن األخضر واألحمر ،

.

ومعنى هذا أن ّ هذا النوع البدٌعً متعلـّق بتوظٌف الشاعر األلوان فً صوره الشعرٌة
مستثمرا ً قٌمة األلوان ودورها فً التعبٌر ومستغال ً دالالتها التً ارتبطت فً القرآن
والشعر العربً وفً العادات والتقالٌد بمعان خاصة وبرموز معٌـّنة فٌجً ء بها مرة ً
على الحقٌقة واخرى على سبٌل المجاز وأحٌانا ً شعارا ً أو رمزا ً لشً ء محدد .
ومن الطرٌف أن نجد الشاب الظرٌف ٌذكر المصطلح البدٌعًّ بلفظه وهو ٌشكل صورة
مرسومة باالسود واالبٌض واألحمر :
تدبٌج ُ حسنك ٌا حبٌبً قد غدا
فً الناس أصل بلٌـّتً وبالئً
بالطرة السوداء فوق الغرة الـ
ّ
بٌضاء فوق الوجنة الحمراء

(ٖ )

ومن الطبٌعً أن ٌكون المجال الذي ٌحظى بؤكبر قدر من توظٌف هذا النوع من البدٌع
هو موضوع الطبٌعة  :فؤكثر صور الشاب الظرٌف فً هذا الموضوع تستند الى التدبٌج
( ٔ ) ٠ظ . 1ٓ /
( ٕ ) اٌجش٘بْ ف ٟػٍ َٛاٌمشآْ – اٌضسوؾِ ، ٟسّذ اث ٛاٌفضً اثشا٘ ، ُ١داس اٌّؼشفخ ٌٍطجبػخ ٚإٌؾش  ،ث١شٚد
– ٌجٕبْ – اٌطجؼخ اٌثبٔ١خ ٖ٘ٔ9ٗ – ٔ9٘9 ،ـ ،ؿ . ٗ٘9
( ٖ ) اٌذٛ٠اْ  :ؿ . ٖ1
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الحساسه أن ّ مظاهر الطبٌعة ال تتجسـّد على نحو واضح إذا لم تنغمس رٌشته بٌن الحٌن
واآلخر فً اللون الذي ٌناسب المظهر الذي ٌرٌد إبرازه .
وٌلً الطبٌعة فً كثرة توظٌف التدبٌج مجال الصور الخمرٌّة  ،وهو مجال تفنـّن
فٌه شعراء الخمرة ابتداء ً باألعشى ومرورا ً باألخطل وأبى نإاس وشكلـّوا فٌه تحفا ً
فنٌة تقوم فً أغلبها على توظٌف الضوء واللون  .وحٌن انتهى هذا الموضوع الى
الشعراء المتؤخرٌن وجدوا فٌه فرصة ً ال تضٌـّع إلظهار مقدرتهم فً التلوٌن والتشكٌل
فاتسعت على أٌدٌهم المساحات اللونٌة وتنوّ عت جمالٌات الصورة الخمرٌة التً كثٌرا ً ما
كانت تقترن على ٌد الشاب الظرٌف بمظاهر الطبٌعة وبالغزل فً اتجاهٌه -المذكر
والمإنث على السواء -من نحو هذه الصورة التً ٌمتزج فٌها التدبٌج بالقدرة التشخٌصٌة
لالستعارة .
هات ِ المشعشعة َ التً أنوارها
تمحو ظالم اللٌلـــــــــة الظلماء
راحا ً تروح ُ بجسم نار ٍ البس ٍٍ
فً راحة الساقً قمٌص هواء
ودع الهموم إذا هممت بوصلها
عذراء َ من ٌد غادة عـــــــذراء
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فً حٌث ُ قٌنات الغصون سواجع
فغناؤهن ّ لنا بغٌر عنـــــــــــاء
وعرائس األشجار تـُجلى فً حـُلى ً
صٌغت ْ من البٌضاء والصفراء
وغالئل األوراق فوق قدودها
تنقد ّ عند تطـّرب الورقـــــــــاء ِ
واألرض ٌضحك ثغرها عجبا ً إذا
تبسـمـــــــا ً ببكاء ِ
مزج الغمام ّ
والعٌش غض ّ والزمان مساعد
والشمل مشتمل على الســـ ّراء

() 1

وٌمتزج لون الخمرة األصفر فً لوحة ٍ حركٌـّة بالتشبٌه واالستعارة معا ً وهو ٌشكل
لساقٌها صورة نادرة :
قلت ُ وقد أقبل ٌسعى بها
صفراء وتحكً فعل عٌنٌه ِ
إن ْ قسته بالشمس فً حسنه
فالشمس فً قبضة كفـٌّه !!

() 2

( ٔ ) اٌذٛ٠اْ . ٖ1 :
( ٕ ) اٌّقذس ٔفغٗ . ٖ٘ٔ :
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وٌمٌل الشاب الظرٌف كثٌرا ً الى توظٌف اللون االسود فً صوره الغزلٌة الحسٌّة
مبتعدا ً به كثٌرا ً عن مجاله الرمزي المعهود المرتبط بالحزن والتشاإم لٌجعله عنصرا ً
أساسٌا ً فً تكوٌن الصورة المثالٌة لجمال المحبوب التً تتؤلف من تفصٌالت تقتضً أن ْ
تلـّون باألسود كالعٌن والشعر والخال والعارض والطـ ّرة  ،من نحو استغالل سواد العٌن
فً باب التورٌة :
غراء
وافى الحبٌب بطلعة ّ
من فوق قامة صعدة ٍ سمراء
وبمقلة ٍ خفق الفؤاد وقد أتت
إن الجنون ٌكون فً السوداء ِ

() 1

وهو فً البٌت األول ٌمهّـد قبل أن ٌغمس رٌشته فً اللون االسود بلمستٌن لونٌتٌن من
البٌاض والسّمرة .
وٌكثر هذا التشكٌل الثالثً لأللوان فً الكثٌر من تدبٌجاته  ،فاألسود فً لوحة أخرى
ٌقترن بالذهبً والفضً ّ .
غـرة
سودت حظً منك ٌا أبهى الورى ّ
وقد ّ
سواد َ الخال والمقلة والعارض والطـــــــرة

( ٔ ) اٌذٛ٠اْ  :ؿ ٖٖ .

ٔٓ1

الفصل الرابع /

التصوير البديعي يف شعر الشاب الظريف

إذا قارن باألكؤس إذ ٌمزجها ثغــــــــــــــــره
أراك الذهب المصري ّ فوق الفضـّة النـّصرة ْ

() 1

وٌقترن فً مشهد طرٌف لون ثٌاب المحبوب السوداء بالتورٌة بٌن الحلة السوداء
للمحبوب وسوداء قلب الشاعر :
قلت وقد أقبل فً حلة ٍ
سوداء من حل ّ بأحشائً
عرفت كل الناس ٌا سٌدي
ّ
أنك اصبحت بسودائً

() 2

ثم ٌـُعٌد تشكٌل المشهد ثانٌة لكنه هذه المرة ٌستبدل لون الحلـّة االسود بلون آخر هو
األحمر مستثمرا ً قدرة التورٌة على توجٌه المعنى الى أكثر من وجهة :
وافى بأحمر كالشقٌق وقد غدا
ٌهتز ّ فٌه بقامة هٌفـــــــــــــــاء
فعجبت منه وقد غدا فً حلة ٍ
حمراء إذ ما زال فً سودائً !!

(ٖ )

( ٔ ) اٌذٛ٠اْ  :ؿ ٕ. ٖٔٙ – ٔٙ
( ٕ ) اٌّقذس ٔفغٗ  :ؿ ٖ٘ .
( ٖ ) اٌّقذس ٔفغٗ  :ؿ ٖ٘ .
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لقد الحظنا أن التدبٌج فً شعر الشاب الظرٌف ال ٌقتصر على االقتران بالتورٌة والكناٌه
كما اشترط اكثر البدٌعٌٌن فقد كثر عنده اقترانه باالستعارة ةالتشبٌه كما كثر اقترانه
بالمطابقة من نحو هذه الصورة التً ٌشكلها للعٌون السود :
فٌا لها سودا ً مراضا ً غدت ْ
تسل ّ للعاشق بٌضا ً صـِحاح ْ

() 1

فالتشكٌل اللونً مرتبط هنا بالمطابقة بٌن السود والبٌض والمراض والصحاح  .ونحن
نظن ّ ان اجتماع أكثر من مإثر تصوٌري ٌسهم فً إثراء الصورة وتنوٌع إٌحاءاتها .
إن ّ األلوان األربعة الشهٌرة – االبٌض واالخضر واالحمر واالسود – التً لـوّ ن
بها صفً ّ الدٌن الحلـًّ – زعٌم الصنعة البدٌعٌة فً العصور المتؤخرة – بٌته الذائع
الصٌت :
بٌض صنائعنا سود وقائعنـــــا
خضر مرابعنا حمر مواضٌنا

(ٕ )

هً نفسها الحزمة اللونٌة التً تتوشح بها هذه الصورة الحركٌة الخالبة التً ٌشكلـّها
الشاب الظرٌف ولكن فً مٌدان غٌر الفخر  ،فالفخر لم ٌكن ٌستهوٌه وٌندر أن تجد له

( ٔ ) اٌذٛ٠اْ . ٔٔٙ :
( ٕ ) دٛ٠اْ فف ٟاٌذ ٓ٠اٌسٍٟ

ٔٔٔ
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صورة فً دٌوانه  ،إنه مٌدان الغزل صنعة الشاب الظرٌف األساسٌة وأهم مشاغله وأكثر
األغراض دورانا ً فً شعره :
ماست ْ فقٌل هً القضٌب األملد ُ
ورنت فقٌل  :هً الغزال األغٌد ُ
ورأت بدٌع َ جمالها فتبس ّمت ْ
عن لؤلؤ ٍ بحثا له تتقلـّد ُ
بٌضاء روض الحسن فٌها أخضر ْ
ومدامعً حمر ٌ وعٌشً أسود ٌ
فعلت سٌوف السحر من احقانها
مجرد
ما ٌفعل الهندي وهو
ّ

() 1

وتحت ّل ( التورٌة ) مكانا ً فسٌحا ً بٌن صور الشاب الظرٌف وانتشرت فً شعره ،
وال سٌما المقطـو عات منه  ،انتشارا ً واسعا ً استغل ّ فٌه مرونة اللغة وبخاصة ٍ ظاهرة
االتساع فٌها وتنوّ ع دالالت مفرداتها لٌشكل بمهارة فائقة مشاهد تقوم على تع ّدد احتماالت
المعنى وتوجٌهه الى أكثر من وجهة .فقد عرفت التورٌة بؤسماء هً :اإلٌهام ،والتوجٌه ،
والتخٌٌر .والتورٌة أولى فً التسمٌة لقربها من مطابقة المسمّى  ،فهً مصدر ورّ ٌت

( ٔ ) اٌذٛ٠اْ . ٖٙٗ – ٖٖٙ :
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الخبر تورٌة إذ استرته وأظهرت غٌره  ،كؤن المتكلم ٌجعله وراءه من حٌث ال ٌظهر .
فهً من المشترك اللفظً الذي له معنٌان ظاهران أحدهما أسبق الى الفهم من اآلخر .
وهً فً االصطالح أن ٌذكر المتكلم لفظا ً مفردا ً له معنٌان حقٌقٌان  ،أو حقٌقة ومجاز
أحدهما قرٌب وداللة اللفظ علٌه ظاهرة  .واآلخر بعٌد وداللة اللفظ علٌه خفٌة فٌرٌد
المتكلم المعنى البعٌد وٌورّي عنه بالمعنى القرٌب فٌتوهم السامع اول وهلة أنه ٌرٌد
القرٌب ولٌس كذلك وألجل هذا سمًّ هذا الوجه البدٌعً إٌهاما ً

() 1

.

ٚر٘ت اثٓ ؽغّخ ف ٟخضأزٗ اٌ ٝاْ اٌزٛس٠خ ٌُ ٠زٕجـّٗ ٌّؾبعٓ فٕـّٙب إال اٌّزأخش ِٓ ْٚؽزاق
اٌشؼشاء ٚأػ١بْ اٌىزبة :
(( ٌٚؼّش ٞإٔـّ ُٙثزٌٛا اٌطبلخ ف ٟؽغٓ عٍٛن األدة اٌ ٝأْ دخٍٛا إٌ ِٓ ٗ١ثبثٗ  ،فئْ
اٌزٛس٠خ ِٓ أغٍ ٝفٕ ْٛاألدة ٚأػال٘ب سرجخ ٚ ،عؾش٘ب ٕ٠فش ف ٟاٌمٍٛة ٠ٚفزؼ ثٙب أثٛاة
ػطف ِٚؾجخ ))

() 2

.

ٚلذ وبْ اثٓ ؽغخ ٕ٘ب ِؾمب ً ف ٟرمذ٠ش اٌغٙذ اٌزظ٠ٛش ٞاٌز ٞثزٌٗ اٌشؼشاء اٌّزأخش ْٚفٟ
رٛظ١ف ٘زا اٌفٓ ٚ ،ثشاػز ُٙفٚ ٗ١رٕبفغ ُٙف ٟاالثذاع ف ٟرشى ً١طٛسٖ اٌزِ ٟضٍـّذ ْ
ٔزبعب ً غض٠شا ً دي ّ ػٕذ اٌىض١ش ِٕٚ – ُٙثخبطخ ِٓ اِزٍه ِٕ ُٙاٌمذسح ػٍ ٝاٌزؾىُ ثبدٚارٗ
اٌفٕ١خ ٚأؽغٓ اٌزظشّف ف ٟاٌّٛاءِخ ث ٓ١اٌشىً ٚاٌّؼٕ ٝأ ٚثِ ٓ١ب رزطٍجٗ اٌظٕؼخ ِٚب
( ٔ )

ٕ٠ظش ف ٟاٌزٛس٠خ ٚألغبِٙب – ػٍُ اٌجذ٠غ – د .ازّذ ازّذ فؾً  ،داس اٌّؼبسف  ،اٌمب٘شح / ٔ99ٙ

ؿ ٕٕٕ ِٚب ثؼذ٘ب .
( ٕ ) خضأخ األدة ٚغب٠خ األسة  /رم ٟاٌذ ٓ٠اث ٟثىش ثٓ زدخ اٌسّ ٞٛط  ،ثٛالق ٔ٘ ٕٔ9ـ  ،ؿ . ٘ٔٙ
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٠زطٍجٗ اٌخ١بي اٌشؼشّ٘ٚ ، ٞب خبطّ١زبْ وبٔزب رّّ١ضاْ اٌشبة اٌظش٠ف – ػٍ ٝإعبدح
رٛظ١ف اٌظٕبػخ اٌجذ٠ؼ١خ ف ٟػجبساد ٚاػؾخ ٠ؾ١ؾ ثٙب طفبء اٌطجغ ٚرغٍـّفٙب ف ٟأوضش
األؽ١بْ سٚػ اٌذػبثخ ٚاٌغخش٠خ .
ٌٚمذ اعزطبع اٌشبة اٌظش٠ف ٠ ٛ٘ٚشىً ِشب٘ذ اٌزٛس٠خ اْ ٠غزضّش ِب ٕ٠ط ٞٛػٍٗ١
٘زا اٌفٓ ِٓ ػٕظش اٌّفبسلخ  ٛ٘ٚػٕظش ْ ِ ُٙف ٟاٌزظ٠ٛش  .وّب ٔغؼ ٔغبؽب ً ثب٘شا ً فٟ
االفبدح ِٓ ؽبثغ اٌغخش اٌز ٞوبْ ٠زٛاءَ ف ٟوض١ش ِٓ االؽ١بْ ِغ اٌطبثغ اٌشؼج ٟاٌزٞ
شبع ف ٟوض١ش ِٓ طٛس اٌؼظش ٌٚم ٟسٚاعب ً ف ٟاٌزائمخ اٌشؼج١خ ٚاٌشعّ١خ ػٍ ٝاٌغٛاء .
ٚرغزٕذ طٛس اٌزٛس٠خ اٌغبخشح ف٘ ٟزا اٌغبٔت اٌ ٝرٛظ١ف ٌغخ اٌؼبِخ رٛظ١فب ً ؽش٠فب ً ِٓ
ٔؾ٘ ٛزا اٌّشٙذ اٌز٠ ٞزالػت ف ٗ١اٌشبة اٌظش٠ف ثٍفظخ ( ثغـّب )  ٛ٘ٚاعُ ػٍُ رشوٟ
ٌٛ١عّٚ ٗٙعٙز١ـــــٓ :
ٚأٌثغ ُ صاس ٌىـــــــــــــــــٓ ْ

سأَ ٜسل١ج َ ٟأفغـ َٝ

فمبي ُ (( :
ادخً ُ أ ٚاِضٟ

اٌِ ٝز ٝأٔذ ثغـّـــب !

() 1

ٚاٌٛعٙخ اٌضبٔ١خ ٌ٘ ٟفظخ ( ثـشّا ) اٌشؼج١خ ا ٞاٌِ ٝز ٝأٔذ ف ٟاٌخبسط .
ٚإرا وبْ اٌجؼغ ِّٓ ال رشٚق ٌ ُٙأِضبي ٘زٖ اٌظٛس ثؾغّخ عٌٛٙزٙب اٌّفشؽخ ٚشؼجّ١زٙب
اٌز ٟعؼٍذ اٌىض١ش٠ ٓ٠شِٙٔٛب ثبٌشوبوخ ٚاٌؼؼف  ،فئْ ٘ؤالء ال ّ٠ىٕ ُٙأْ ٠ؼ ّذٚا اٌّشٙذ
ا٢رِ ٛ٘ٚ – ٟشٙذ ّ٠ضً خ١بي اٌشبة اٌظش٠ف اٌّؾٍـّك أطذق رّضِ – ً١شٙذا ً ػؼ١فب ً أٚ
( ٔ ) اٌذٛ٠اْ . ٕٔ٘ :

ٗٔٔ
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سو١ىب ً – ألْ ّ اٌشبة اٌظش٠ف عخـّش ف ٗ١اٌمذساد اٌزشخ١ظ١ـّخ ٌالعزؼبسح ٚعؼٍٙب فٟ
خذِخ اٌزٛس٠خ ِّب اوغت اٌّشٙذ ؽبثؼب ً ؽذاص١ب ً ٠غؼً اٌمبسا ٠غزجؼذ أْ ٠ىٔ ِٓ ْٛزبط
اٌؼظٛس اٌّزأخشح ف ٛٙألشة اٌ ٝاٌّشب٘ذ اٌز ٟاػزبد شؼشاء اٌّٙبعش ف ٟاٌؼظش اٌؾذ٠ش
ػٍ ٝرشىٍٙ١ب ٚلذ ٠ظٓ ّ أٔٙب ِٓ طٕغ إ١ٍ٠ب أثِ ٟبػ ٟطبؽت لظ١ذح ( اٌط ) ٓ١اٌش١ٙشح :
لبِذ زشٚة اٌض٘ش ِب ث ٓ١اٌش٠بك اٌغٕذعّ١خ
ٚأرذ خٛ١ػ ا٢ط رغض ٚسٚضخ اٌٛسد اٌدّٕ١خ
ٌىٕٙب وـُغشد ْ ألْ ّ اٌٛسد ؽٛوزٗ لّ٠ٛــــــــٗ ْ !!

() 1

إْ رٛع ٗ١اٌشٛوخ اٌٚ ٝعٙز٠ ٌُ ٓ١ىٓ ٚؽذٖ اٌز ٞأع ُٙفٔ ٟغبػ اٌظٛسح أ ٞاْ اٌزٛس٠خ
وّب أششٔب ِٓ لجً ال ثذ ّ اْ رغٕذ٘ب ػٕبطش طٛسّ٠خ أخش ٜرىفً ٌٙب ِمب١٠ظ إٌغبػ
ٚاالعزؼبسح ثغجت ِب رخزضٔٗ ِٓ اٌزخ ٟ٘ ً١١أُ٘ اٌؼٕبطش اٌغبئذح ٌٍزٛس٠خ .
ٚرظبؽت االعزؼبسح فٌٛ ٟؽخ اخش ٜاٌزٛس٠خ ف١زىبًِ ِم١بط ٔغبؽٙب فغظ ْٛاٌض٘ش
طبٌؾخ ٌٍمظف ٚ ،اٌمظف ُ ٕ٘ب ٠زغٗ فِ ٟؼٕبٖ ٚعٙز ٟ٘ٚ ٓ١رٛس٠خ ِٙـّذ ٌٙب ثزجغُّ ص٘ش
اٌٍٛص :
غُ ص٘ش اٌٍٛص ػٓ دس ّ ِجغُ ٍ
رج ّ
ٚأفجر ف ٟزغٓ ٍ ٠دً ّ ػٓ اٌٛفف ِ

( ٔ ) اٌذٛ٠اْ . ٖٕ٘ :
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ٍ٘ـُّ ئٌ ٗ١ث ٓ١لقف ٍ ٌٚزح ٍ
فاْ غق ْٛاٌض٘ش رقٍر ُ ٌٍمقف ِ !

() 1

إْ اٌخ١بي اٌخظت ٘ٚ ٛؽذٖ اٌمبدس ػٍ ٝأْ ٠شوـّت ٘زٖ اٌظٛس ٚ ٛ٘ٚؽذٖ اٌزّ٠ ٞىـّٓ
اٌشبػش ِٓ رشى ً١رٛس٠بد ٔبعؾخ رٕزظ دالالد ِزٕٛػخ  .إْ لّ١خ اٌزٛس٠خ رىّٓ ٕ٘ب أ ٞفٟ
وٙٔٛب ِظٕؼب ً الٔزبط دالالد ِزؼذدح ششؽ أْ رؾظ ٝثشبػش ٍّ٠ه خ١بال ً وخ١بي اٌشبة
اٌظش٠ف ٠زمٓ ُ سعُ اٌّشب٘ذ ٚاٌزمبؽ اٌظٛس ِٓ ٔؾ ٛطٛسح ٘زٖ اٌؾغٕبء اٌز ٟرغ١ش فٟ
ِٛوت ٍ عٕبئض ٞفٛق سلبة إٌبط !! ٚاٌّفبسلخ اٌزٛ٠ ٟظفٙب اٌشبػش ُ٠ٚؾغٓ الزٕبطٙب ٟ٘
اْ ٘زا اٌىبئٓ اٌؼٍ٠ ّ ٞٛغ١ش ث ٓ١اٌّشّ١ؼ: ٓ١
لٍذ ٚلذ أثشصد ثٕؼؼ
فٛق سلبة االٔبَ رّؾـــــــٟ
ِٓ اٌجذٚس اٌزّبَ وبٔذ
فٍـُِ ْ غذد ِٓ ثٕبد ِ ٔؼؼ !

() 2

أْ ّ اٌزالػت ثبرغب٘بد ٌفظخ ( ٔؼش ) ٕ٘ب ٠ؤاصسٖ االعزؼّبي االعزؼبسِ ٛ٘ٚ ٞشٟ
اٌؾغٕبء فٛق سلبة االٔبَ ِ ٟ٘ٚ ،ؤاصسح ٠ؼزّذ٘ب اٌشبة اٌظش٠ف وض١شا ً ؽ٠ ٓ١شىً
طٛس اٌز ٛس٠خ فٍفظخ ( دل١ك ) ف ٟاٌظٛسح ا٢ر١خ ِضال ً رزٛعٗ ِؼٕ٠ٛب ً اٌ ٝاٌذل١ك اٌزٞ

( ٔ ) اٌذٛ٠اْ . ٕٕٖ :
( ٕ ) اٌّقذس ٔفغٗ . ٔ9ٓ – ٔ19 :
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٠ؼٕ ٟاٌطؾٚ ٓ١اٌ ٝدلخ اٌخظش  ٛ٘ٚرالػت ٠غٕذٖ خ١بي اعزؼبس ِٓ ٞؽشاص خبص
فظبؽجخ ٘زا اٌخظش اٌذل١ك لذ ػغٕذ فؤاد اٌشبػش ثبٌغشاَ ِٚضً ٘زا اٌزشى ً١االعزؼبسٞ
رمً ّ ٔظبئشٖ ُ ف ٟاٌشؼش اٌؼشث ٟاٌمذ: ُ٠
ػٍك اٌفإاد ثظج١خ ٍ ػدـّبٔخ ٍ
ِب وٕذ ِٛ٠ب ً إِٓب ً ِٓ ٘دش٘ب
ػدٕذ فإاد ٞثبٌغشاَ فّبؤ٘ب
ِٓ أدِؼٚ ٟدل١مٙب ِٓ خقش٘ب

() 1

ٌمذ وبٔذ ٔضػخ اٌشبة اٌظش٠ف اٌ ٝاالر١بْ ثبٌزٛس٠بد اٌّجزىشح رٙذ ٗ٠ف ٟوض١ش ِٓ االؽ١بْ
اٌ ٝرشى ً١طٛس اعزؼبس٠خ رزغُ ثبٌغشاثخ ٚاٌّجبٌغخ ف ٟاٌزشخ١ض ِٓ ٔؾ٘ ٛزٖ اٌظٛسح
اٌز٠ ٟشعّٙب ٠ ٛ٘ٚخبؽت لبثٍخ ً ؽغٕبء ( دا٠خ ) ؽبٌجب ً ِٕٙب أْ رـُغؼف ِٙغزٗ اٌؾبًِ
ثطفً ٍ اعّٗ اٌؾت ّ ٠ ٛ٘ٚخبف ػٍٙ١ب ِٓ اإلعمبؽ ثغجت خٛف اٌٙغش :
٠ب دا٠خ ً ِٓ زغٕٙب أسرضٟ
أْ ّ ػز ٌٟٚدائّب ً ٠غخـُظ ُ
رذاسوِٙ ِٓ ٟدز ٟزبِال ً
زجـّه ِٓ خٛف إٌ ٜٛرـُغمظ

() 2

( ٔ ) اٌذٛ٠اْ . 99 :
( ٕ ) اٌّقذس ٔفغٗ . ٔ91 :
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ٚشج ٗ١ثزٌه رالػجٗ ثٍفظخ اٌظؾٓ ٌززغٗ اٌ ٝطؾٓ اٌغبِغ ِشح ٚاٌ ٝاالٔبء ِشح اخشٜ
 ٛ٘ٚرالػت ِغجٛق ا٠ؼب ً ثبعزؼّبي اعزؼبس ٞإر رـُضٕ ٟف ٗ١أغظبْ اٌجبْ ػٍ ٝلـ ّذ
اٌّؾجٛة :
رّؾـّ ٟثقسٓ اٌدبِغ اٌ َٛ١ؽبدْ
ػٍ ٝلـذّٖ أغقبْ ثبْ إٌمب رـُثٕٟ
فمٍذ ُ ٚلذ الزذ ْ ػٍ ٗ١زالٚح ٌ
أال فأٔظشٚا ٘ز ٞاٌسالٚح َ ف ٟاٌقسٓ

() 1

 ٟ٘ٚرٛس٠خ ؽش٠فخ رٕ ِٓ ًٙاٌج١ئخ اٌشؼج١خ ٚإْ وبٔذ رٕط ٞٛػٍ ٝأزٙبن ٌؾشِخ اٌّىبْ
ٚاعزٙبٔخ ثمذع١زٗ  ٛ٘ٚأِش دسط ػٍ ٗ١شؼشاء اٌّغ ْٛف ٟاٌؼظش اٌؼجبعٚ ٟرجؼ ُٙفٗ١
اٌّزٙزى ِٓ ْٛاٌشؼشاء ف ٟاٌؼظٛس اٌزبٌ١خ ػٍ ٝعج ً١اٌزمٍ١ذ اٌفٕ ٟأؽ١بٔب ً ٚػٍٚ ٝعٗ
اٌؾم١مخ ٚاٌغٍٛن إٌّؾشف أؽ١بٔب ً أخش. ٜ
ٚوض١شح ٘ ٟاٌظٛس اٌفٕ١خ اٌز٠ ٟغزّ ّذ٘ب اٌشبة اٌظش٠ف ِٓ اٌج١ئخ االعزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ
ٌؼظشٖ ٌٚطبٌّب شىـًّ طٛسا ً ِٚشب٘ذ رم َٛػٍ ٝاٌزٛس٠بد اعزّ ّذ٘ب ِٓ اٌؾـ ِ َشف ٚآٌّٙ
ٚاٌظٕبػبد ثّب ٠ؼبػف لّ١خ ٘زٖ اٌظٛس ٌزىزغت ثغبٔت االّ٘١خ اٌفٕ١خ اّ٘١خ ربس٠خ١خ
ٚصمبف١خ  ِٓٚرٌه – ِضال ً – رظ٠ٛشٖ ألؽذ اٌخ١بٌ ٓ١١أ ٞاٌّغشؽ ٓ١١اٌز٠ ٓ٠شزغٍ ْٛثخ١بي
اٌظً ّ اٌز ٞشبع ف ٟث١ئخ اٌؼظٛس اٌّزأخشح اٌضمبف١خ ػٍ٠ ٝذ ( اثٓ دأ١بي اٌىؾبي ) ،
( ٔ ) اٌذٛ٠اْ . ٖٖ٘ :
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ٚاٌشبة اٌظش٠ف ٠غزضّش ٌفظخ اٌخ١بي ٌٛ١عٙٙب ػٍ ٝعج ً١اٌزٛس٠خ رٛعٙ١ب ً شؼج١ـّب ً ظش٠فب ً
٠غزٕذ ف ٗ١اٌِ ٝظذس ِِ ِٓ ُٙظبدس اٌشؼش  ٛ٘ٚاٌّضً اٌشؼج: ٟ
خ١بٌ ٌ ّ ٟأخبف ُ اٌٙدش َ ِٕٗ
ٌٚغذ آساٖ ٠شغت فٚ ٟفبٌٟ
ٚوٕذ ػٙذْرـُٕ ٟلـِذِْب ً ؽدبػب ً
فّب ٌ ٟاٌ َٛ١أفضع ُ ِٓ خ١بٌٟ

() 1

ِٚغ اْ ّ ارىـّبء اٌشبة اٌظش٠ف ػٍ ٝاٌج١ئز ٓ١اٌذ١ٕ٠خ ٚاٌزبس٠خ١خ ف ٟرشى ً١طٛسٖ وبْ
لٍ١ال ً إال إٔٔب لذ ٔؼضش ٕ٘ب إٔ٘ ٚبن ػٍ ٝثؼغ طٛس ف ٟاٌزٛس٠خ ٠غزؼ ٓ١فٙ١ب ثٙزٓ٠
اٌّظذسٔ ِٓ ٓ٠ؾ٘ ٛزٖ اٌظٛسح ف ٟغالَ ٍ اعّٗ ( ػٍٛ٠ )ّ ٟعـّٗ فٙ١ب ٌفظخ ( ِشؽت )
رٛعٙب ً ؽش٠فب ً ػٍ ٝعج ً١اٌزٛس٠خ ٔؾ ٛاٌزشؽ١ت ِشّح ٔٚؾِ ( ٛشؽت ) اٌز ٞأسداٖ االِبَ
ػٍ ( ٟػٍ ٗ١اٌغالَ ) لز١ال ً :
أزت ُ ػٍ١ـّب ً  ٛ٘ٚعإٌٚ ٟثغ١زٟ
ّ
ِٚب صاس ئال لٍذ ُ أ٘ال ً ِٚشزجب
ف١ب ٌ١ذ ؽؼش ٞػٕذِب ساذ ِغشِب ً
ثمزٍُِ َ ٟغش ً ٜظٕـّٕ ٟفِ ٗ١شزجب

() 2

 ِٓٚرٌه ٘زٖ اٌزٛسّ٠خ اٌز ٟرغزٕذ أ٠ؼب ً اٌ ٝاإلسس اٌذٚ ٟٕ٠اٌزٛ٠ ٟعٗ فٙ١ب ٌفظزِ( ٟبٌه )
 ( ٚخبصْ ) رٛعٙ١ب ً غضٌ١ب ً ِشح فّؾجٛة اٌشبػش ( ٍّ٠ه ) لٍجٗ  ِٓٚؽمٗ أْ ( ٠خضْ )
( ٔ ) اٌذٛ٠اْ . ٕ9ٔ :
( ٕ ) اٌّقذس ٔفغٗ . ٘9 :
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ف ٗ١إٌبس ٚ ،رٛعٙ١ب ً د١ٕ٠ب ً ِشح ً أخش ٜفّبٌه ٘ ٛاٌّغؤٚي ػٓ اٌغٕخ ٚخبصْ ٘ ٛاٌّغؤٚي
ػٓ إٌبس  ،وّب ِ٘ ٛؼشٚف - :
ال رٕىشٚا ئزشالٗ ف ٟاٌٜٛٙ
لٍج ٟفّب رٌه ِٓ ػبس
لٍذ ُ ٌٗ  :أٔذ ٌٗ ِبٌه ٌ
فىبْ ف ٗ١خبصْ َ إٌبس ِ

() 1

أ ِّـب اٌج١ئخ اٌٍغ٠ٛـّخ فمذ ٚعذ فٙ١ب اٌشبة اٌظش٠ف ِغبال ً أسؽت ِٓ اٌج١ئز ٓ١اٌغبثمزٓ١
ٌٛ١ظف فٙ١ب طٛسا ً وض١شح ِٓ طٛس اٌزٛسّ٠خ ٚثخبطخ ف ٟثبة اٌغضي أوجش أثٛاة شؼشٖ
إر ْ عؼً اٌىض١ش ِٓ أدٚاد اٌٍغخ ٚإٌؾٚ ٛاٌىزبثخ ِبدح ً أ١ٌٚخ ٠شوـّت ِٕٙب طٛسٖ ٔ ِٓ ،ؾٛ
٘زٖ اٌزٛس٠خ اٌز٠ ٟغزضّش فٙ١ب رشج ٗ١اٌشؼشاء اٌّزأخش ٓ٠اٌّزذاٚي ٌؼبسع اٌغالَ ثؾشف
اٌالَ ٌ١زغٗ ثٗ ٚعٙخ صبٔ١خ  ٟ٘ٚاٌفؼً ( الَ َ ) ػٍ ٝعج ً١اٌزٛس٠خ :
ثأث ٟأفذ ٞزج١جب ً
ػـَـِزس اٌؼب ِري ُ فٗ١

ر ّ ُ١اٌمٍت غشاِـــــــــــب
ُِز ْ سأ ٜاٌؼبسك الِب

() 2

ِّٚب ٠مغ ػّٓ االعزؼبٔخ ثبٌج١ئخ إٌؾ٠ٛخ رٛع٠ ٛ٘ٚ ٗٙ١زغ ّضي ثٕؾّ ٛ
 ٍ ٞػزة اٌظٛد
ِظطٍؼ ( اٌٍؾٓ ) اٌز٠ ٞؼٕ ٟاٌخطأ اإلػشاث ٟرٛعٙ١ب ً ؽش٠فب ً ػٍ ٝعج ً١اٌزٛس٠خ أ٠ؼب ً :

( ٔ ) اٌذٛ٠اْ . ٔ9٘ :
( ٕ ) اٌّقذس ٔفغٗ ٖٓ9 :
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٠سبس ُ ثٛففٗ اٌز٘ٓ ُ

ٔٚسٔ ٌٗ ٍ ٞٛغـُ ٌ

خّ١غ زذ٠ثٗ ٌســـٓ

ف١ب هلل ِ ٔســـــــّ ٞٛ

(ٔ )

ٚأ ّد ٜوً ِٓ اٌطجبق ٚاٌّمبثٍخ دٚسا ً ِّٙب ً ف ٟاٌزظ٠ٛش اٌفٕ ٟف ٟشؼش اٌشبة اٌظش٠ف
ٚإْ ْ وبٔذ ٔغجخ رٛظ١فّٙب ف ٟطٛسح ألً ِٓ ٔغجخ رٛظ١ف اٌزذث١ظ ٚاٌزٛس٠خ ٚاٌّغبٔغخ .
ٚلذ ػ ّذّ٘ب اٌجذ٠ؼ١ـِّ ْٛؾغٕب ً ِؼٕ٠ٛب ً ٚأعّٛا األٚي أ٠ؼب ً اٌّطبثمخ ٚاٌزطج١ك ٚاٌزؼبد
ٚاٌزىبفؤ  ٛ٘ٚ ،ػٕذُ٘ أْ ُ٠غّغ ثِ ٓ١زؼب ّد ، ٓ٠أِ ٞؼِٕ ٓ١١زمبثٍ ٓ١ف ٟاٌغٍّخ ٛ٘ٚ .
ٔٛػبْ  :ؽم١مِٚ ٟغبص٠ٚ ، ٞخض ّ ثؼؼ ُٙاٌضبٔ ٟثبعُ اٌزىبفؤ ؛ فبٌطجبق اٌؾم١مِ ٟب وبْ
ثأٌفبظ اٌؾم١مخ وبٌّطبثمخ ث ٓ١األػّٚ ٝاٌجظ١ش ٚ ،اٌظٍّبد ٚإٌٛس ٚ ،األؽ١بء ٚاالِٛاد ،
ٚاٌؼؾه ٚاٌجىبء ِٚب اٌ ٝرٌه ٚ .اٌطجبق اٌّغبصِ : ٞب وبْ ثأٌفبظ اٌّغبص وم ٌٗٛرؼبٌ: ٝ
(( أٌٚئه اٌز ٓ٠اؽزشٚا اٌضالٌخ ثبٌٙذ– )) ٜ
الّٔٙب ال ٠ؾذصبْ ػٍ ٝعج ً١اٌؾم١مخ

() 3

() 2

فئْ اشزشاء اٌؼالٌخ ٚث١غ اٌٙذِ ٜغبصٞ

.

اما المقابلة فهً عندهم أن ٌؤتً المتكلم بلفظٌن متوافقٌن فؤكثر  ،ثم بؤضدادها أو غٌرهما
على الترتٌب  ،وفرقوا بٌن الطباق والمقابلة من وجهٌن :

( ٔ ) اٌذٛ٠اْ . ٖٕٗ :
( ٕ ) اٌجمشح – . ٔٙ
(ٖ)

ُٕ٠ظش ف ٟرؼش٠ف اٌطجبق ٚاٌّمبثٍخ ٚألغبِّٙب  :فٓ اٌجذ٠غ – ( ػجذ اٌمبدس زغ – ) ٓ١اٌمب٘شح – داس

اٌؾشٚق – ط ٔ ٘ ٖٔٗٓ ،ـ  ، ٔ91ٖ -ؿ ٘ٗ ِٚب ثؼذ٘ب .
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اولـّهما  :أن الطباق ال ٌكون إال باألضداد  ،والمقابلة تكون باألضداد وبغٌرها  ،وإن
كانت األضداد أعلى رتبة وأعظم موقعا ً  .وثانٌهما  :أن الطباق ال ٌكون إال بٌن ضدٌن
فقط  ،والمقابلة ال تكون إال بما زاد عن ذلك من أربعة الى عشرة  ،وكلما كثر عددها
كانت أوقع

() 1

.

وتمثـّل رائٌة الشاب الظرٌف التً خصصّها لمدح ( ابن عبد الظاهر ) نموذجا ً مثالٌا ً
لتوظٌف الطباق والمقابلة وهً قصٌدة محكمة النسج بُنٌت صور البدٌع فٌها بناء ً شدٌد
اإلحكام :
رأى الحسن فً العشاق ممتثل األمر ِ
فجاز وناجت عنه عٌناه فً الغدر
المبرح بالحشا
وقال خذ الهجر
ّ
المبرح بالهجر ِ
فقلت خذ الصبر
ّ
ولً فٌك َ بٌن القرب والبعد مشهد ٌ
ٌرٌنً صدق الهجر فً كذب السر
أمثـّل ما أختار منك بخاطــــــــري
فٌمنحنً وصال ً وإن كنت ال تدري

( ٔ ) ُٕ٠ظش :فٓ اٌجذ٠غ  :ػجذ اٌمبدس زغ – ٓ١اٌمب٘شح  ،داس اٌؾشٚق  ،اٌطجؼخ اال ،ٔ91ٖ-ٖٔٗٓ،ٌٝٚؿٕ٘.
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أ أحبابنا نبتم ْ وخلفتم الهـــــــوى
ٌملل حر ّ الشوق منا على الجمــــــر
هل ّم الى العهد القدٌم نج ّده
طٌب النشـــر
وننشً به مٌت الهوى
ّ
فنحن قبلناكم على كل ّ حالة ٍ
أحباء ال نسلوكـــــــــــــم آخر الدهر
ونحن فعلنا ما ٌلٌق من الوفا
فال تفعلوا ما ال ٌلٌـــــــــق من الغدر
وإنـّا وإن أغرى بنا العسر عامرا ً
نؤ ّمـل أن ٌجري بنا الٌسر ُ ما ٌُجري
روض الشـّ ْعب ُ بعد
اسائلكم هل ّ
وهل سح ّ فً ساحاتــه وابل القطر ِ
وهل سنحت فٌه جاذره التً
تعوض باأللباب مرعى من الزهــر
ّ
كواكب قال الناس هن ّ كواعب
تقلـّدن باالحداق منا وبالـــــــــــــدر ّ

ٖٕٔ

الفصل الرابع /

التصوير البديعي يف شعر الشاب الظريف

نحرن جفونً بالدموع وإنما
سلبن عقود الدر ّ من ذلك النحـــــر ِ
رعى هللا نفسا ً كم أكلـّفها الهوى
وأجنً بها حلو األمـــــــور من المر ّ
وألقى صروف الدهر مستقبال ً لها
فلست ترى تأثٌرها فً سوى صدري
وقد شاب فؤادي قبل أن ٌنقضً له
سوى الخمس والعشرٌن من مدة العمر
أحب ّ ورود الماء ٌـُحرس بالظـّــُبى
وأهوى ازدٌار الحً ّ ٌمنع بالسمـــــر ِ
ولً بابن عبد الظاهر الهمـّة التً
اجاد بها َجـدّي وأعلى بها قــــــــدري
هو البـّر إال أنـّه إن ْ قصدتـــــــه
ٌت ّعنت َ أن ّ البحر من ذلك البـّـــــــــر
ٌقاسمنً قلبً إلٌه اشتٌاقـــــــــه
فٌرجح شطر الشوق منه على الشطر ِ

() 1

( ٔ ) اٌذٛ٠اْ . ٔٙ9 – ٔٙ9 :
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ان ّ الطباقات والمقابالت أو بتعبٌر آخر التضادات والتوافقات تتو ّزع فً القصٌدة
وتشكـّـل بٌئتها األساسٌة وإن كنا نرى بٌن ذلك صورا ً قلٌلة تخلو من البدٌع تماما ً كهذا
البٌت الممتلئ عاطفة وإٌحاء ً :
فنحن قبلناكم على كل ّ حالة ٍ
أحبـّـاء َ ال نسلوكم آخر الدهر ِ
وٌمكن تحدٌد أوجه التضاد والتوافق على النحو اآلتً :
ــ خذ الهجر المبرح بالحشا
مقابلــــــــــــة
خذ الصبر المبرح بالهجر
ــ القرب ــ البعد

طباق

ــ صدق ــ كذب

طباق

ــ الموت ــ النشر

طباق

ــ فعلنا ــ ال تفعلوا
ــ ما ٌلٌق ــ ما ال ٌلٌق

طباق

ــ من الوفا ــ من العذر
ــ العسر ــ الٌسر

طباق

ــ هل روّ ض ــ هل سح ّ
مقابلـــــــــــة
ــ هل سنحت
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ــ نحرن ــ سلبن

مقابلـــة

ــ الحلو ــ المـر ّ

طباق

ــ أحب ورود الماء ــ أهوى ازدٌار الحً
مقابلـــــــــــة
ٌحرس بالظـّبى ــ ٌُمنع بالسمر
ــ أجاد بها جدي
مقابلـــــــــــة
أعلى بها قدري
طباق

ــ البحر ــ البـر

وقد وجد الشاب الظرٌف فً التضاد منفذا ً لتشكٌل صور غرٌبة وإن لم نقل غرائبٌة –
تستند الى جملة من المتناقضات من نحو هذه القصٌدة التً تضّم مجموعة من (العجائب)
على حد ّ تعبٌر الشاب الظرٌف نفسه ــ  .وهً عجائب أو عوالم خٌالٌة ال تنتهً وال
ٌمكن للناس أن ٌُحصوها كما أن ّ خصائل ممدوحه ال ٌمكن إحصاإها :
كم من آب ٍ قد غدا أمـّا ً لمعشره
فاعجب إلعطاء لفظ األم للذكر ِ
وناطح بقرون ال قرون له
وكبش قوم بنقل العلم مشتهــــر
ورب ّ حامل وزر ٍ غٌر مجترم ٍ
والئط ٍ وهو عف ّ الذٌل والنظر
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 ..وضارب ٍ لً أهواه وأكرمه
أراه ٌحضـُر عندي وهو فً السفر ِ
وكم بلٌد ٍ بظهر الغٌب حدّثنــا
وذي ذكار رأٌناه من الخ ُمـــــــــــر
وكم بدا عاقل ٌ ٌوما ُ ولٌس له
فكر ولٌس بمنسوب الى البشــــــر ِ
وكم نظرت لوجه لٌس فً بدن ٍ
وكم سمعت ُ بصخر ٍ لٌس من حجر
ورب ّ ناظم أشعار ولٌس له
شعر ٌ فهل مثل هذا سار فً السٌر ؟
وممسك ٍ بٌدٌه النجم ٌقلعـُــه
ولٌس للمرء نٌل األنجم الزهــــــــر ِ
والبس ٍ وهو عار ٍ الرداء له
كسوته أطلسا ً من أحـُسن الشعــَر ِ
وعابدٌن من المحراب قد هربوا
ترى المسٌح ٌوافٌهم على قدر
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ومدبرٌن وما ولـّوا وال اجترموا
و ٌُـنسبون بال شك ٍ الى د ُبـــر ِ
وصالحٌن رأٌت الخمر عندهم
قد حلـّلوه بال خوف وال حذر
وسالحٌن وما زالت طهارتهم
وآمنٌن وقد أمسوا ذوي خطر
ـرشا ً فً البٌت منفردا ً
وتارك كــَ َ
من بطنه وهو ال ٌخشى من الضرر ِ
وجالسٌن على ظهر الهرٌسة قد
وافاهم السمن ما فٌها من الشجر ِ
ونازلٌن بأرض قد أصابهم
غٌم بال بلل ٍ والقوم فً مطـــــــــر ِ
وتابعٌن إماما ً وهو من خشب ٍ
وقد ٌؤنـّث فً وصف وفً خبــــــر
عجائب ما لها ح ّد فقل وأطـِل ْ
إن ْ شئت أو فاقتصد فً القول واقتصر
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كأنها ألبن ٌعقوب ٍ صفات ُ عـُال ً
لذاك إحصاؤهـُا أعٌا على البشــــــر ِ

() 1

أنها قصٌدة تقوم باكملها على الطباق وهً أغرب قصٌدة مدح على اإلطالق فالمتضادات
التً سبقت البٌت االخٌر كلها عبارة عن مشبهات ٍ بها لمشبه واحد هو الممدوح * .

( ٔ ) اٌذٛ٠اْ . ٔٙٙ – ٔٙٗ :
* ػشضتتتتتذ ُ ٘تتتتتزٖ اٌمقتتتتت١ذح ػٍتتتتت ٝاعتتتتتزبر ٞاٌّؾتتتتتشف فؼمتتتتتـّت لتتتتتبئال ُ ٌ ( :تتتتتُ ٠زتتتتتشن اٌؾتتتتتبة اٌظش٠تتتتتف
ٌٍغش٠بٌ ٓ١١ؽ١ئب ً ) .
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الفصل اخلماس

مجماليمات اإليقماع والبنماء الفين

الفصل اخلامس
مجاليــــــات اإليقاع والبنـــــاء الفين
حسطزو حإل٣وخع ك ٢حالفطالف حُِـ ١ٞرخُٔٞع٤و ٠كوذ ٝسد كُ ٢غخٕ حُؼشد أٗـّٚ
(( ٖٓ ا٣وخع حُِلٖ ٝحُـ٘خء  ٞٛٝ ،إٔ ْ ٞ٣هــّغ حألُلخٕ ٣ٝزّٜ٘٤خ ))

() 1

ٗٝ .وَ حرٖ ع٤ـــــــذس

ػٖ حُخِ َ٤رٖ حكٔذ حُلشح٤ٛذ ١إٔ ّ حإل٣وخع (( كشًخص ٓظغخ٣ٝش حألدٝحس ُٜخ ػٞدحص ٌ
ٓظٞحُ٤ش ))

() 2

ٝ .ك ٢حُوخٓٞط حُٔل٤و ((  ٞٛا٣وخع أُلخٕ حُـ٘خء  ٞٛٝ ،إٔ ٞ٣هــّغ حألُلــخٕ

٣ٝز٤ـّٜ٘خ ))

() 3

ٝ .هذ ؽخع َ سرو حإل٣وخع رخُٔٞع٤و ٠ك ٢حُل ْٜحُزالؿ ٢أ٣نخ ً ٝإ ْ ًخٕ رؼل

حُزالؿً ٖ٤٤خرٖ هزخهزخ ٝكخصّ حُوشهخؿ٘ ٢هذ ( الكع ٖٓ ؿ٤ش طلق َ٤حُلخسم ر ٖ٤حإل٣وخع
حُؾؼشٝ ١حإل٣وخع ك ٢حُٔٞع٤وٗ ٖٓ ٠لٓ ٞخ ٗشحٓ ٙؼال ً ك ٢ه ٍٞحرٖ هزخهزخ ٣ ٞٛٝؼـشّف
حُؾؼش رؤًٗ (( ٚالّ ٓ٘ظ ّٞرخثٖ ػٖ حُٔ٘ؼٞس حُز٣ ١غظؼِٔ ٚحُ٘خط كٓ ٢خخهزخط ْٜرٔخ خـّ
ر ٖٓ ٚحُ٘ظْ حُز ١إ ػذٍ ػٖ ؿٜظٓ ٚـّظ ٚحألعٔخع ٝ ،كغذ ػِ ٠حُزٝم ٗٝ ،ـُظٔٓ ٚؼِّٞ
ٓلذٝد كٖٔ فق هزؼٝ ٚرٝه٣ ُْ ٚلظؾ ْ حُ ٠حالعظؼخٗش ػِٗ ٠ظْ حُؾؼش رخُؼشٝك حُظ٢ٛ ٢
( ٔ ) ٌغاْ اٌؼشب – اتٓ ِٕظٛس – داس اٌّؼاسف ِ .ظش  .د .خ ِادج ( ٚلغ ) .
( ٕ ) اٌّخظض – اتٓ ع١ذج – داس اٌفىش – ت١شٚخ  – ٔ791اٌغفش ٖ ِ /ادج ( ٚلغ ) .
(ٖ)

اٌماِٛط اٌّؽ١ؾ – ِعذ اٌذ ٓ٠اٌف١شٚص آتاد – ٞؽ ٘ ( د .خ ) – ششوح فٓ اٌطثاػح ِ ،ظش  /اٌعضء

اٌصاٌس ِ /ادج ( ٚلغ ) .
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ٓ٤ضط ٖٓٝ ، ٚحمطشد ػِ ٚ٤حُزٝم ُْ ٣غظلن ٖٓ طقل٤لٝ ٚطو ٚٔ٣ٞرٔؼشكش حُؼشٝك
ٝحُلزم ر)) ٚ

() 1

ًٝ .خٕ كخصّ حُوشهخؿ٘ ٢أًؼش حُزالؿ ٖ٤٤دهـّش ك ٢حُظلش٣ن ر ٖ٤حإل٣وخػٖ٤

حُؾؼشٝ ١حُٔٞع٤و ٢ك ٖ٤سأ ٟإٔ ْ حُؾؼش ٣ظؤُق ٖٓ (( حُظخخ َ٤٣حُنشٝس٣ـّش  ٢ٛٝ :طخخَ٤٣
حُٔؼخٗ ٖٓ ٢ؿٜش حألُلخظ ٝ ،طخخٓ َ٤٣غظلزش ٝأً٤ذس  ٢ٛٝ :طخخ َ٤٣حُِلع كٗ ٢لغٝ ، ٚطخخَ٤٣
حألعِٞد ٝ ،طخخ َ٤٣حألٝصحٕ ٝحُ٘ظْ ))

() 2

ًٔ .خ رذح ٛزح حُظٔ٤٤ض ٝحملخ ً ك ٢طؾذ٣ذ ٙػِ٠

أ٤ٔٛش حُظ٘خعذ ر ٖ٤حُٔغٔٞػخص ٝحُٔلٜٓٞخص ٝػ٘خ٣ظ ٚرخُذٝس حُز٣ ١ئد ٚ٣طآُق حٌُِٔخص
ٝحٗغـخٜٓخ  .كخٌُِٔش حُظ ٢ٛ ٢أدحس حُؾؼش – طظٔ٤ض ػ٘ذ ٙرخُظٞحكن ر ٖ٤حُٔلٝ ّٜٞحُٔغٔٞع
ٓٔخ ٌ٣غزٜخ هذسس حُٔٞع٤و ٠ػِ ٠حإل٣لخء حُقٞط ٢حُوخثْ ػِ ٠حعظـالٍ حُقلش حٌُٔخٗ٤ش

() 3

٣ٝظنق رُي ٖٓ ه ٍٞكخصّ ٝ (( :ألٕ ّ ُِ٘لظ ك ٢حُ٘وِش ٖٓ رؼل حٌُِٔش حُٔظ٘ٞػش
حُٔـخس ١حُ ٠رؼل ػِ ٠هخٗٓ ٕٞلذد ( سحكش ً ؽذ٣ذس ) ٝحعظـذحدح ً ُ٘ؾخه حُغٔغ رخُ٘وِش ٖٓ
كخٍ حُ ٠كخٍ ُٜٝ ،خ ك ٢كغٖ حهشحد ٙك ٢ؿٔ٤غ حُٔـخس ١ػِ ٠هٞحٗٓ ٖ٤للٞظش هذ هغٔض
حُٔؼخٗ ٢كٜ٤خ ػِ ٠حُٔـخس ١أكغٖ هغٔش  ،طؤػش ٌ ٖٓ ؿٜظ ٢حُظؼـذ ٝحالعظِزحر ُِوغٔش
حُزذ٣ؼ٤ش ٝ ،حُٞمغ حُٔظ٘خعذ حُؼـ٤ذ  ،كٌخٕ طؤػ٤ش حُٔـخس ١حُٔظ٘ٞػش ٓٝخ ٣ظزؼٜخ ٖٓ
حُلشٝف حُٔق ّٞطش  ٖٓ ،أػظْ حألػٞحٕ ػِ ٠طلغٞٓ ٖ٤حهغ حُٔغٔٞػخص ٖٓ حُ٘لٞط  ..ألٕ
( ٔ ) ػ١اس اٌشؼش  :ص ٖ – ٗ .
( ٕ ) ِٕٙاض اٌثٍغاء ص . 17
( ٖ )

ٕ٠ظش  :األعظ اٌعّاٌ١ح ف ٟإٌمذ اٌؼشت / ٟػض اٌذ ٓ٠اعّاػ ، ً١ؽٔ  ،داس اٌفىش اٌؼشتِ ، ٟظش ،

٘٘ ، ٔ7ص ٔ. ٔ9
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ُِ٘لٞط ك ٢طوخسٕ حُٔظٔخػالص ٝحُٔظؾخرٜخص ٝطؾخكؼٜخ ٝحُٔظؾخرٜخص ٝحُٔظنخدحص ٓٝ ،خ
ؿشٓ ٟـشحٛخ طلشٌ٣خ ً ٝا٣الػخ ً رخالٗلؼخٍ حُٓ ٠وظن ٠حٌُالّ ))

() 1

ٓٝؼَ ٛزح حُلْٜ

ٓخظِق ًؼ٤شح ً ػٖ كٌشس حُشرو حُظ ٢عزوظ ٚكوذ ًخٕ حُـخكع ٣ش ٟإٔ ّ ٝصٕ حُؾؼش ٖٓ ؿ٘ظ
ٝصٕ حُٔٞع٤وٝ ، ٠حٕ ًظخد (( حُؼشٝك ٖٓ ًظخد حُٔٞع٤وً ٖٓ ٞٛٝ ٠ظخد كذ ّ حُ٘لٞط ،
ال طل ّذ ُ ٙحألُغٖ رلذ ّ ٓو٘غ  ،هذ ٣ـُؼشف رخُٜخؿظ ًٔخ ٣ـُؼشف رخإلكقخء ٝحُٞصٕ ))

() 2

ًٔخ أًذ حرٖ كخسط ٛزح حُشرو رو (( : ُٚٞإ ّ أ َٛحُؼشٝك ٓـٔؼ ٕٞػِ ٠إٔ ال كشم رٖ٤
ف٘خػش حُؼشٝك ٝف٘خػش حإل٣وخع  ،اح إٔ ف٘خػش حإل٣وخع طوغّْ حُضٓخٕ رخُ٘ـْ ٝ ،ف٘خػش
حُؼشٝك طوغّْ حُضٓخٕ رخُلشٝف حُٔغٔٞػش ))

() 3

.

ٌُٖ ّ ٓل ّٜٞحإل٣وخع ٝدالُظ ٚطٞعؼخ ًؼ٤شح ً ك ٢حُلٌش حُلِغل ٢حُؼشر ٢كقخس ٣ؾَٔ
حُلشٝف ٤ُٝظ حُٔٞع٤و ٠كلغذ ك ٜٞػ٘ذ حُلخسحرٗ (( ٢وِش ٓ٘ظظٔش ػِ ٠حُ٘ـْ رٝحص
كٞحفَ ٝ ،حُلخفِش  ٢ٛطٞهـّق ٞ٣حؿ ٚحٓظذحد حُقٞص ٝ ،حُٞصٕ حُؾؼشٗ ١وِش ٓ٘ظظٔش ػِ٠
حُلشٝف رٝحص كٞحفَ ٝ ،حُلٞحفَ اٗٔخ طلذع رٞهلخص طخٓش ٝ ،ال  ٌٕٞ٣رُي اال رلشٝف
عخً٘ش ))

() 4

.

( ٔ ) ِٕٙاض اٌثٍغاء ٕٕٔ – ٖٕٔ .
(ٕ)

سعاٌح اٌم١اْ  :اٌعاؼع ( ػّٓ وراب  :شالز سعائً ٌٍعاؼع – اٌّىرثح اٌغٍف١ح  ،اٌما٘شج ٘ ٖٔٗٗ ،ـ ،

ص ٖ. ٙ
( ٖ ) اٌظاظ ٟف ٟفمٗ اٌٍغح  /أؼّذ تٓ فاسط  /ظّغ ٔٚشش اٌّىرثح اٌغٍف١ح  /اٌما٘شج ٓٔ . َ ٔ7ص ٖٕٓ .
( ٗ ) اٌّٛع١م ٝاٌىث١ش – اٌفاسات – ٟذؽم١ك غطاط ػثذ اٌٍّه خشثح  ،داس اٌىاذة اٌؼشت ، ٟاٌما٘شج ( د .خ ) .
ص ٘. ٔٓ1
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 ٞٛٝػ٘ذ أر ٢ك٤خٕ حُظٞك٤ذ (( ١كؼَ ٌ  َ٤ٌ٣صٓخٕ حُقٞص رلٞحفَ ٓظ٘خعزش ،
ٓظؾخرٜش ٓٝ ،ظؼخدُش ))

() 1

ًٔخ ػـّشك ٚحرٖ ع٘٤خ رؤٗ (( ٚطوذ٣ش ُضٓخٕ حُ٘وشحص  ،كبٕ حطـّلن

إٔ ًخٗض حُ٘وشحص ٓ٘ظظٔش ًخٕ حإل٣وخع ُل٘خ ً ٝ ،ارح حطلن إٔ ًخٗض حُ٘وشحص ٓلذػش ُِلشٝف
حُٔ٘ظظْ ٜٓ٘خ ًالّ ًخٕ حإل٣وخع ؽؼش٣خ ً  ٞٛٝ ،ر٘لغ ٚا٣وخع ٓطِوخ ً ))

() 2

.

ٝحإل٣وخع ػ٘ذ حرٖ ع٘٤خ ػ٘قش حعخط ك ٢ف٘ؼش حُؾؼش ٣ٝظنق رُي ٖٓ طؼش٣لٚ
حُؾؼش رؤًٗ (( : ٚالّ ٓخٓ َ٤ئُق ٖٓ أهٞحٍ ٓٞصٗٝش ٓظغخ٣ٝش ٝ ،ػ٘ذ حُؼشد ٓولخس –
ٓٝؼًٜ٘ٗٞ ٠خ ٓٞصٗٝش إٔ ُٜ ٌٕٞ٣خ ػذد ا٣وخػٓٝ ، ٢ؼًٜ٘ٗٞ ٠خ ٓظغخ٣ٝش  ٞٛإٔ ًَ ٌٕٞ٣
هٜ٘ٓ ٍٞخ ٓئُلخ ً ٖٓ أهٞحٍ ا٣وخػ٤ش  ،كبٕ ّ ػذد صٓخٗٓ ٚغخُ ٍ ٝؼذد صٓخٕ ح٥خش ))

() 3

.

إ ػ٘خ٣ش حُزالؿٝ – ٖ٤٤رخخفش ػزذ حُوخٛش حُـشؿخٗ ٢كٗ ٢ظش٣ش حُ٘ظْ – رٔٞحهغ
حألُلخظ ك ٢ع٤خهخطٜخ ٝ ،طظزؼ ْٜحُذه٤ن ُٔخ أعٔ ٙٞرخُٔلغّ٘خص ّٔ ٘٣خٕ ػٖ طق ّٞس ػٔ٤ن
ُـٔخُ٤ش حإل٣وخع حُؾؼشٝ ١ػٖ طز ّٝه ْٜحُٔشٛق ُ ٚكٓ ٢ظٜش: ٚ٣

(ٔ)

اٌّماتغاخ  /أت ٛؼ١اخ اٌرٛؼ١ذ – ٞذؽم١ك ِؽّذ ذٛف١ك ؼغ ، ٓ١ؽ ٕ  ،داس ا٢داب  /ت١شٚخ / ٔ717

ص ٘. ٕ1
( ٕ ) اٌشفاء – اٌش٠اػ١اخ – ظٛاِغ ػٍُ اٌّٛع١م / ٝاتٓ سشذ  /ذؽم١ك صوش٠ا ٛ٠عف – ٔشش ٚصاسج اٌرشت١ح –
اٌما٘شج –  / ٔ7٘ٙص ٔ. 1
( ٖ ) اٌشفاء – إٌّطك – اٌشؼش  /اتٓ ع ٕ١ا  ،ذؽم١ك ػثذ اٌشؼّٓ تذ ، ٞٚاٌذاس اٌّظش٠ح ٌٍرأٌ١ف ٚاٌرشظّح /
اٌما٘شج  ، ٔ7ٙٙ ،ص ٖٕ .
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ٔ – حُٞصٕ حُز٣ ١غ ّٔ ٠ح ٕ٥حإل٣وخع حُخخسؿ. ٢
ٕ – طآُق حألُلخظ ٝحٗغـخٜٓخ ٝطالإٜٓخ ك ٢ػالهخص فٞط٤ش ال ط٘لنَ ػٖ حُؼالهخص
حُذالُ٤ش ٝحُ٘ل٣ٞش ٝ ،حُظ ٢طو ّٞػِ ٠حُظٔخػَ ٝحُظٞحصًٔ ١خ طو ّٞػِ ٠حُظخخُق ٝحُظنخد ،
ٓ ٞٛٝظٜش ٣غٔ ٚ٤حُذحسع ٕٞحُٔلذػ ٕٞرخإل٣وخع حُذحخِ. ٢
ٝعٞف ٗلخ ٍٝإٔ ٗظظزغ ٛز ٖ٣حُٔظٜش ٖ٣ك ٢ؽؼش حُؾخد حُظش٣ق ٝطغظون٢
فٞسٔٛخ ػ٘ذٗٝ ٙلَِ أٝ ْٛعخثِ ٚك ٢طٞه٤غ حُقٞسس ػزشٔٛخ .

اوال ً  -اإليقاع الخارجي ( الوزن )
هذ طٞك ٢فلش ( حُخخسؿ ) ٢رؤٕ حألٓش ٣ظؼِن رٜٔٔش طض٤٘٤٣ش ٣و ّٞرؤدحثٜخ حُٞصٕ ،
ػِ ٠خالف فلش ( حُذحخِ ) ٢حُظ ٢طٞك ٢رلخػِ٤ش أؽذ ّ ٝأػٔن طو ّٞرٜخ حُٔلغّ٘خص حُزالؿ٤ش
ك ٢حُٔظٜش حإل٣وخػ ٢حُؼخٗ. ٢
٤ُٝظ حألٓش– ك ٢حػظوخدٗخ – ػِٛ ٠زح حُ٘ل ، ٞألٕ حُٞصٕ ُ٤ظ ص٘٣ش خخسؿ٤ش أٝ
هؾٞسح ً طـِـّق حُوق٤ذس ً ، ٞٛٝ ،زُي ٤ُ ،ظ ػ٘قشح ً ػخٗ٣ٞخ ً ك ٢حُؼَٔ حُؾؼشًٔ ، ١خ هذ
٣ظقٞس حُزؼل – رَ ًٔ ٞٛخ ٗش ٟػخَٓ كخعْ ك ٢اػخدس طؾٌ َ٤حُِـش حُؼخد٣ش ٝك ٢ر٘خثٜخ
ػِٗ ٠ل ٞؿذ٣ذ  .رٔؼ٘ ٠أٗ٣ ٚؼَٔ ػِ ٠خِن حألؽٌخٍ حُل٘٤ش ٝػِ ٠اػشحء حُِـش ًٔخ ٣ؾٌـَّ
أدحس ؿٛٞش٣ش ُِظٞحفَ ٝحُظق٣ٞش ..
إ ّ ؿضءح ً ٜٓٔخ ً ٖٓ ٝظ٤لش حُٞصٕ ٣و ّٞػِ ٠إٔ ّ حُؾخػش ًؼ٤شح ً ٓخ ٣ؼذٍ ك ٚ٤ػٖ
ر٘٤ش حُـِٔش حالفِ٤ش ك٤لزف ٜٓ٘خ أ٣ ٝن٤ق اُٜ٤خ رٔخ ٘٣خعذ حطغخم حُٞصٕ ٝحًظٔخٍ حُز٘خء

023

الفصل اخلماس

/

مجماليمات اإليقماع والبنماء الفين

حُؾؼشُِ ١ز٤ض ٝ ،هذ ٣ذكؼ ٚرُي حُ ٠حُظوذٝ ْ٣حُظؤخ٤ش ٝ ،حُلقَ ر ٖ٤حُٔظالصٓٝ ، ٖ٤حُؼذٍٝ
ٖٓ ف٤ـش حُ ٠أخشٔٓ ٟخ ُ٣غ ْٜحُ ٠دكغ حٌُالّ حُ ٠كوَ حُؾؼش ٛٝزح حُزٗ ١شح ٖٓ ٙحُظؼذَ٣
ػِ ٠طِي حُز٘٤ش  ٞٛحُزّ٤ٔ٣ ١ض حُؾؼش ػٔخ ُ٤ظ رؾؼش ٛٝ .زح حُظؼذ ٞٛ َ٣حُز٣ ١لـشّم رٖ٤
حُ٘غن حُِـ ١ٞحُٔؤُٞف أ ٝحُٔؼ٤خسٝ ١حُ٘غن حُؾؼش ١حُٔ٤ـّخٍ ك ٢حُـخُذ حُ ٠حالٗلشحف حٝ
حالٗض٣خف .
ٝهذ أطخف حُٞصٕ حُؼشر ٢ػِ ٠حُشؿْ ٖٓ ٘ٛذعظ ٚحُٔلٌٔش رغزذ ًؼشس ػذدٓٝ ٙخ
طٞح كشص ك ٖٓ ٚ٤كشؿ ُخشم أفً ُٚٞخُظـضثش ٝحُؾطش ٝحُضكخف ٝحُنشٝسس ٓٝخ اُ٠
رُي  ،أطخف ُِؾخػش كغلش ُِظ٘٣ٞغ ك ٢حإل٣وخع رٔخ ٣ظ٘خعذ ٓغ ؽخق٤ظٝ ٚطـشرظٝ ٚهز٤ؼش
ػقش. ٙ
إ عِطش حُوخُذ حُٞصٗٓ – ٢غ فشحٓظٜخ – ُْ طغظطغ إٔ طلـذ ؿٔخُ٤خص حإل٣وخع
حُؾؼشُٝ ١ؼَ ّ ؽؼشحء حُؼقٞس حُٔظؤخشس ًخٗٞح أًؼش ؽؼشحء حُؼشر٤ش طؾزّؼخ ً رخُزلغ ػٖ
ٝعخثَ حُظ٘٣ٞغ حإل٣وخػ ٢رغزذ ٓٞؿش حُظلغ ٖ٤حُِلظٝ ٢حُٔؼ٘ ١ٞحُظ ٢رِـض رسٝطٜخ ك٢
ػقش حُؾخد حُظش٣ق ُٝو٤ض ٓغخٗذس ٓ٘وطؼش حُ٘ظ٤ش ك ٢حُـخٗز ٖ٤حُشعٔٝ ٢حُؾؼزًٔ ٢خ
كظ٤ض رٔئحصسس ؽذ٣ذس ٖٓ حُ٘وخد ٝحُزالؿ. ٖ٤٤
٘ٛٝخ ال رذ ّ ٖٓ حإلؽخسس حُ ٠إٔ ّ حُٞصٕ حُؾؼش ١أ ٝحُزلش  ٌٖٔ٣إٔ طظ٘ٞع ا٣وخػخطٚ
كظٝ ٠إ طؾخرٓ ٚظٜش ٙحُخخسؿ ، ٢رٔؼ٘ ٠إٔ رلشح ً ٝحكذح ً هذ ٣خظِق ا٣وخػ ٖٓ ٚهق٤ذس
حُ ٠أخش ٟرَ هذ طخظِق ا٣وخػخص حُزلش حُٞحكذ ك ٢حُوق٤ذس حُٞحكذس ٓٝ ،ؼ٘ ٠رُي حٕ
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حُٞصٕ ٗٔو ٓؼخُ ٢ال ٣ظلون أرذح ً طلووخ ً ًخٓال ً ٝاٗٔخ حُز٣ ١ظلون كؼال ً  ٞٛحإل٣وخع ٝ ،رٜزح
حُٔؼ٘ٝ ٌَُ ٌٕٞ٣ ٠صٕ أًؼش ٖٓ ا٣وخع  ،ألٕ ُ ٚأًؼش ٖٓ طلون  ٖٓٝ ،ػْ ّ كخُٞصٕ ػِ ٠كذ ّ
ه ٍٞكُٞظ٤ش حُز٘٣ ١وِ ٚدٓ .لٔذ صؿِ ٍٞعالّ (( ُ٤ظ ٓـشد ه٤ذ ُِؾخػش  ،رَ  ٞٛحُز١
٣شؿْ حُؾخػش ػِ ٠حُظلٌ٤ش رذهـّش ٝإٔ ٣ؼزّش ػٖ ٗلغ ٚأًؼش ٝمٞكخ ً ٝفذهخ ً ))

() 1

.

إ ّ حُزلغ ك ٢ؿٔخُ٤خص حإل٣وخع ٣وظنٓ ٢ظخرؼش هش٣وش حُؾخػش ٜ٘ٓٝـ ٚك ٢طٞظ٤ق حألٝصحٕ
ٝ ،سفذ ٓ ُٚٞ٤حإل٣وخػ٤ش ٛٝزح ٣ظطِذ ٓؼشكش أ ّ ١حألٝصحٕ ًخٕ ٣ئػشٛخ ػِ ٠عٞحٛخ ًٔ ،خ
٣وظن ٢حُظذه٤ن ك ٢ػالهش حُٞصٕ رخُـشك حُؾؼش: ١
ُوذ مْ ّ دٞ٣حٕ حُؾخد حُظش٣ق ٓجظٝ ٖ٤عض ػؾشس هق٤ذس ٓٝجظٝ ٖ٤خٔظ ػؾشس ٓوطٞػش
 ٞٛٝ ،ػذد ٌ ٌ٣خد ٓ ٌٕٞ٣ظؾخرٜخ ً ٓٔخ ٣ذٍ ّ ػِ ٠ك٤خد٣ش حُ٘ضٝع حُؾؼشُ ١ذ ٟحُؾخد
حُظش٣ق ٝػذّ طلن ِٚ٤ر٘خء ً ؽؼش٣خ ً ػِ ٠آخش ٝػِ ٠أٗ ٚطشى حُظـشرش حُؾؼش٣ش أٓ ٝخ
ٗغٔ ٚ٤رِلظش حإلرذحع  ٢ٛٝحُظ ٢طظلٌْ ك ٢حخظ٤خس حُز٘خء حُؾؼشُٞٔ ١مٞػ. ٚ
ًٔخ طن ّٖٔ دٞ٣حٗ ٚعظش ٝػالػ ٖ٤دٝر٤ظخ ُ  ٞٛٝر٘خء ٝصٗٓ ٢خظِق ع٘ ّٔش ػِ ٠رؼل فٞسٙ
كٔ٤خ رؼذ .
ُِ ٌٖٔ٣ٝـذ ٍٝح٥ط ٢إٔ ٞ٣مق رذهـّش حعظؼٔخالص حُؾخد حُظش٣ق حُٞصٗ٤ش ٝهذ سطز٘خٙ
حرظذحء ً رخُزلش حألًؼش حعظؼٔخال ً :

( ٔ ) إٌمذ األدت ٟاٌؽذ٠س  /دِ .ؽّذ صغٍٛي عالَ – ِٕشأج اٌّؼاسف تاالعىٕذس٠ح – ٔ – َ ٔ71ص ٓ. 9
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حُزلــــــش

ػذد حُوقخثذ ٝحُٔوطٞػخص

ٔ-

حٌُخَٓ

ٗٓٔ

ٕ-

حُطَ٣ٞ

ٙ6

ٖ–

حُزغ٤و

ٗ٘

ٗ–

حُٞحكش

ٔٗ

٘–

حُغش٣غ

ٖ3

-ٙ

حُخل٤ق

ٔ3

-6

حُ ُٔغشف

ٔ1

-1

حُضؿض

٘ٔ

-3

حُشَٓ

ٕٔ

ٓٔ -

حُٔـظغ

6

ٔٔ -

حُٔظوخسد

٘

ٕٔ -

حُٔذ٣ذ

ٕ

إ ّ حُ٘ظشس حأل ٠ُٝحُٛ ٠زح حُـذ٣ ٍٝظز ّٖ٤خالُٜخ ٓ َ٤حُؾخد حُظش٣ق حُ ٠إٔ طؾَٔ
حعظؼٔخالط ٚحُٞصٗ٤ش أؿِذ رلٞس حُؾؼش حُؼشر ٢ار ْ ُْ ٜ٘ٓ َٜٔ٣خ اال أسرؼش  ٢ٛحُٔنخسع
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ٝح ُٔظذحسى ٝحُٔوظنذ ٝحُٜضؽ ُٝؼَ ّ ٛزح حإلٔٛخٍ ٣ظلن ٓغ ػذّ ٓ َ٤حُزٝم حُ٘وذ ١حُوذْ٣
ُٜز ٙحُزلٞس  .كوذ ٝفق كخصّ حُوشهخؿ٘ ٢حُٔنخسع رو (( : ُٚٞكؤٓخ حُٞصٕ حُز ١عٔٙٞ
حُٔنخسع كٔخ أد ٟؽ٤جخ ً ٖٓ حالخظالف ػِ ٠حُؼشد أكن ّ رخُشد ّ ٓ٘ ٚح ٕ٥هزخع حُؼشد
ًخٗض أكنَ ٖٓ إٔ ٛ ٌٕٞ٣زح حُٞصٕ ٖٓ ٗظخثـٜخ ))

() 1

ٝهذ أؽخس ارشح ْ٤ٛحٗ٤ظ حُٗ ٠ذسس

حعظؼٔخٍ حُٔنخسع ٝحُٔوظنذ رو (( : ُٚٞاٗي ُ ٞرلؼض كٔ٤خ سُ٘ ١ٝخ ٖٓ أؽؼخس ػشر٤ش ػٖ
أٓؼِش ُٜز ٖ٣حُٞصٗ ٖ٤ال طٌخد طظلش رؤٓؼِش فل٤لش حُ٘غزش ))

() 2

.

ٝؽي ّ كخصّ أ٣نخ ً ك ٢حُٔظذحسى روٝ (( ُٚٞحُز٣ ١ؾي ّ كٝ ٢مغ حُؼشد ُٚ
حُـخزذ ))

() 3

.

ٝأؽخس ػزذ هللا حُط٤ذ حُ (( ٠أٗ٣ ُْ ْٜؼ ّذٝح حُٜضؽ ٖٓ حُوش٣ل ))

() 4

ٝطلِ٘٤خ ٗظشس ػخٗ٤ش

حُ ٠حُـذ ٍٝحُ ٠ؿِزش حُزلٞس حُظ ٢أُلظٜخ حُزحثوش حُؾؼش٣ش حُؼشر٤ش ًخٌُخَٓ ٝحُطٝ َ٣ٞحُزغ٤و
 ٢ٛٝرلٞس ٓظذكوش حُ٘ـْ حعظشحكض حألرٕ حُؼشر٤ش ُ٘ـٔخطٜخ ٝػ٘ ٢رظؾٌ٤الطٜخ حُؾؼشحء هذٔ٣خ ً
ُٝؼَ ّ طؤػش حُؾخد حُظش٣ق رخُٔظ٘زٝ ٢حُؼزسٓ ٞٛٝ – ٖ٤ّ٣خ كقّـِ٘خ حُو ٍٞك ٚ٤كٓ ٢قخدس
حُظق٣ٞش – ًخٕ ٖٓ حألعزخد حُّٔٔ ٜـش ُذٝسحٕ ٛز ٙحُزلٞس ك ٢ؽؼش ٙرٜز ٙحُ٘غزش حُؼخُ٤ش .

( ٔ ) ِٕٙاض اٌثٍغاء . ٖٖٗ :
( ٕ ) ِٛع١م ٝاٌشؼش  /ئتشا٘ ُ١أ١ظ ِ /ىرثح االٔعٍ ٛاٌّظش٠ح – اٌما٘شج  ، َ ٔ779 ،ؽ  ، 9ص ٗ٘ .
( ٖ ) ِٕٙاض اٌثٍغاء . ٖٖٗ :
( ٗ ) اٌّششذ اٌ ٝف ُٙاشؼاس اٌؼشب ٚطٕاػرٙا  /ػثذ هللا اٌط١ة  ،ض ٔ  ،ؽ ٖ  ،اٌى٠ٛد ٘ ٔٗٓ7 – َٔ717ـ
 ،ص . ٕٔ7

021

الفصل اخلماس

/

مجماليمات اإليقماع والبنماء الفين

ٝهذ طغظ٘ظؾ ٖٓ رُي ح٣نخ ً ٓ َ٤حُؾخد حُظش٣ق حُ ٠حإل٣وخػخص حُطِ٣ٞش ألٕ ٛزٙ
حُزلٞس ٝرخخفش حٌُخَٓ ٝحُطٝ َ٣ٞحُزغ٤و طظغْ رٌؼشس ٓوخهؼٜخ كخٌُخَٓ ٣ظٌ ّ ٖٓ ٕٞػالػٖ٤
ٓوطؼخ ً ٝحُطٝ َ٣ٞحُزغ٤و ٣ظٌ ّٜٔ٘ٓ ًَ ٕٞخ ٖٓ ػٔخٗ٤ش ٝػؾشٓ ٖ٣وطؼخ ً ٝال رذ ّ ٘ٛخ ٖٓ
ٝهلش ٓظؤٗ٤ش ػ٘ذ طل ّٞم رلش حٌُخَٓ ٝحكظالُ ٚحُٔشطزش حأل ٠ُٝر ٍٞ٤ٓ ٖ٤حُؾخد حُظش٣ق
حإل٣وخػ٤ش  ،ار ْ أٗ٘خ ٗظٖ حٕ ُٔ َ٤حُؾخػش حُٝ ٠صٕ ٓؼ ٖ٤أًؼش ٖٓ عٞح ٙػالهش ٝه٤ذس
رؾخق٤ظٝ ٚهزؼٝ . ٚهذ الكظ٘خ هزَ هِ٤ً َ٤ق طٞصع ؽؼش حُؾخد حُظش٣ق ػِٗ ٠لٞ
ٓظغخ ٍ ٝطوش٣زخ ً ر ٖ٤حُوقخثذ ٝحُٔوطٞػخص ٝع٘وشٕ ٘ٛخ رٛ ٖ٤ز ٙحُٔالكظش ٓٝالكظش أخشٟ
ٜٓٔش  ٢ٛٝإٔ ؽؼش ٙؿٔ٤ؼخ ً – طوش٣زخ ً – ٣ظّ ٞصع ر ٖ٤ؿشمٝ ٖ٤ال ػخُغ ُٜٔخ ٔٛٝخ حُـضٍ
ٝحُٔذف * ٝ ،ارح ًخٕ ٓظشؿٔ ٙٞهذ ػ ّذٝح أؿِذ ؽؼش ٙؿضال ً كزُي ألٕ ر٘خء حُٔذك٤ش حُل٘٢
ػ٘ذ٣ ٙو ّٞػِ ٠حعظٜالٍ ه َ٣ٞرخُـضٍ ػْ ٘٣ظ ٢ٜرخخطٔش هق٤شس ٣خققٜخ ُِٔٔذٝف – ًٔخ
ع٘الكع – ٓؼال ً – ك ٢طلِِ٘٤خ رؼذ هِٓ َ٤ذكش ٖٓ رلش حٌُخَٓ ُْ ٣خقّـ كٜ٤خ ُِٔذف عٟٞ
حُز٤ض حألخ٤ش  ٞٛٝر٘خء كش٣ذ ٌ ك ٢حُؾؼش حُؼشر٣ ٢ؾ٤غ ًؼ٤شح ً ك ٢حُز٘خء حُل٘ ٢كٓ ٢ذحثق
حُؾخد حُظش٣ق ٣خخُق كٜ٤خ هشم حُز٘خء حُٔؤُٞكش .
إ دالُش ٛخط ٖ٤حُٔالكظظ ٖ٤أ ١ط٘خعذ طٞصع حُوقخثذ ٝحُٔوطٞػخص ٝطّ ٞصع ؽؼش ٙرٖ٤
حُـخٗذ حُشعٔ ٢حُٔظٔؼَ رخُٔذف ٝحُـخٗذ حُؾخق ٢حُؼخهل ٢حُٔظٔؼَ رخُـضٍ دالُش طشطزو
رب٣ؼخسُ ٙزلش حٌُخَٓ حُز ١ػـُشف ك ٢حُظلِ َ٤حإل٣وخػ ُٚ ٢روذسط ٚػِ ٠حُـٔغ ر ٖ٤هخرغ

*

اٌؽّشج غشػا ً ِغرمال ً ػٓ اٌغضي فأغٍة شؼشٖ فٙ١ا ػثاسج ػٓ غضي ؼغ. ّ ٟ
ٌُ ٔؼـ ّذ ُ
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حُلخخٓش ٝهخرغ حُشهش ٝ .هذ أؽخس حُٛ ٠زح ( ػزذ هللا حُط٤ذ ) كٝ ٢فل ٚحُذه٤ن ُِطز٤ؼش
حإل٣وخػ٤ش ٌُِخَٓ رو ٞٛٝ (( : ُٚٞأًزش رلٞس حُؾؼش ؿِـِش ٝكشًخص ٝ ،ك ُٕٞ ٚ٤خخؿ ٖٓ
حُٔٞع٤و٣ ٠ـؼِ – ٚإ ْ أس٣ذ ر ٚحُـذ ّ – كخٔخ ً ؿِ٤ال ً ٓغ ػ٘قش طشٗـّٔ ٢ظخٛش ٣ٝ ،ـؼِٚ
إ أ ُس٣ذ ر ٚحُ ٠حُـضٍ ٓٝخ ٣ـشٓ ١ـشح ٖٓ ٙأرٞحد حُِٝ ٖ٤حُشهش  ،كِٞح ً ٓغ فِقِش ٍ
ًقِقِش حألؿشحط ٞٗٝ ،ع ٖٓ حألرـّٜش ٘ٔ٣ؼ ٚإٔ ٗ ٌٕٞ٣ضهخ ً أ ٝخل٤لخ ً ؽٜٞحٗ٤خ ً .
 ٞٛٝرلش ًؤٗٔخ خِن ُِظـ٘ ٢حُٔلل عٞحء أس٣ذ ر ٚؿذ أّ ٛـْضٍ ٝ .دٗذٗش طلؼ٤الطٚ
ٖٓ حُ٘ٞع حُـ٤ٜش حُٞحمق حُزٜ٣ ١ـْ ػِ ٠حُغخٓغ حُٔؼ٘ٝ ٠حُؼٞحهق ٝحُقٞس كظ ٠ال
 ٌٖٔ٣كقِ ٚػٜ٘خ رلخٍ ٍ ٖٓ حألكٞحٍ ُٜٝ ،زح حُغزذ كبٕ ّ حُؾؼشحء حُٔظلِغل ٖ٤أ ٝحُٔظؼٔوٖ٤
ك ٢حٌُِٔش ٓٝخ اُ ٠رُي ٖٓ مشٝد حُظؤَٓ  ،هَ ّ إٔ ٣ق٤زٞح ك ٚ٤أ٘٣ ٝـلٞح  .رُي ربٕ ّ
حُلٌٔش ٝحُظؤَٓ – ٜٓٔخ ًخٗض ٓ٘خعزظٜخ – ٣لظخؿخٕ حُٛ ٠ذٝء ٝطئدس ٝ .ك ٢حُ٘ظْ خخفش
٣لظخؿخٕ ألٕ ٗ ٌٕٞ٣ـْ حُٞصٕ ؽ٤جخ ً ٓ٘ض٣ٝخ ً ٣قَ حُ ٠حُـز ٖٓ ٖٛؿ٤ش ٓخ ؿِزش ٝال
طؾ٣ٞؼ ًٝ ،ؤٗ ٚاهخس ٌُِالّ حُٔٞمٞع ك ٚ٤حالؿضحء حُٜخٓش ٖٓ فٞسطٝ ٚسعٔ)) ٚ

() 1

.

ٝألٕ ّ حُؾخد حُظش٣ق ُْ  – ٌٖ٣ك ٢مٞء ٛزح حُٞفق – ٖٓ حُٔظؼٔو ٖ٤ك ٢حُلٌٔش ٝال
ٖٓ أفلخد حُؾؼش حُظؤ ّٓـِ – ٢رَ أٗـّ٘ـخ أخشؿ٘خ ٙك ٢حُلقَ حأل ٖٓ ٍٝدحثشس حُظق ّٞف ػِ٠
حُشؿْ ٖٓ طؤػش ٙحُؾٌِ ٢ر – ْٜكبٕ ا٣ؼخسُِ ٙزلش حٌُخَٓ ًخٕ ٓ٘غـٔخ ً ٓغ ؽخق٤ظٓٝ ٚغ
هز٤ؼش ؽؼش ٙحُظ ٢طـٔغ ر ٖ٤حُلخخٓش ٝحُشهش ٝر ٖ٤اكٌخّ حُز٘خء ٝحٗغ٤خر٤ش حُ٘ـْ ػِ ٠حُ٘لٞ
( ٔ ) اٌّششذ اٌ ٝف ُٙأشؼاس اٌؼشب ٚطٕاػرٙا – ص ٕٖٓ – ٖٖٓ .
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حُزٗ ١شحٓ ٙؼال ً كٛ ٢ز ٙحُوق٤ذس حُظ٣ ٢ـظٔغ كٜ٤خ عزي سفٝ ٖ٤عُٜٞش ٓٔظ٘ؼش ٝط٘٣ٞغ ك٢
حإل٣وخع أطخكظ ٚهز٤ؼش حُزلش ًٔخ أطخكظ ٚح٣نخ ً ٓوذسس حُؾخد حُظش٣ق ػِ ٠حعظـالٍ حُطخهش
حإل٣وخػ٤ش حُظ ٢طظنٜٔ٘خ حُٔلغ٘خص حُِلظ٤ش ٝحُٔؼ٘٣ٞش :
ٌٛ٘ ِٓ ٟان تؼ١ذج ٚلش٠ثٗ
ٌٚه اٌعّاي تذ٠ؼــــــٗ ٚغش٠ثٗ
٠ا ِٓ أػ١ز ظّاٌٗ تعالٌٗ
ؼزسا ً ػٍ ِٓ ٗ١اٌؼ ْٛ١ذظ١ثٗ
ئْ ٌُ ذىٓ ػ ٟٕ١فأه ٔٛس٘ا
أ ٌُٚذىٓ لٍث ٟفأٔد ؼث١ثـــــٗ
ً٘ ؼشلح أ ٚسؼّح ٌّرُ١
لذ لً ّ ف١ه ٔظ١شٖ ٔٚظ١ثــــٗ
أٌف اٌمظائذ فٛ٘ ٟان ذغضال ً
ؼر ٝوأْ ته إٌغ١ة ٔغ١ثــــٗ
٘ة ْ ٌ ٟفإادا ً تاٌغشاَ ذشثـّٗ
ٚاعرثك فٛدا ً تاٌظذٚد ذش١ثٗ
عش ألٛي ذز٠ؼٗ
ٌُ ٠ثك ٌّ ٟ
ػٕٚ ٟال لٍة ألٛي ذز٠ثــــــــــٗ
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وُ ٌٍ١ح لؼ١رٙا ِرغٙذّا ً
ٚاٌذِغ ٠عشغ ِمٍرِ ٟغىٛتٗ
ٚإٌعُ ألشب ِٓ ٌمان ِٕاٌٗ
ػٕذٚ ٞأتؼذ ِٓ سػان ِغ١ثٗ
ٚاٌعٛد لذ سلــّد ػٍ ّ ٟػٗٔٛ١
ٚظفٚ ٗٔٛشّاٌٗ ٚظٕٛتــــــــٗ
ِ٘ ٟمٍح ع ُٙاٌفشاق ٠ظ١ثٙا
٠ٚغػ ّ ٚاتً دِؼٙا ف١ظٛتــــُٗ
ٚظ ّ ٜٛذؼ ّشَ ظّ َشٖ ٌٛال ٔذٜ
لاػ ٟاٌمؼاج لؼ ٝػٍ١ٌٙ ٟثٗ ُُ

() 1

إٔ ّ حٌُخَٓ حُز ١حخظشٗخ حُظلق َ٤ك ٚ٤رغزذ طل ّٞه َ٤ٓٝ ٚحُؾخد حُظش٣ق اُ ، ٚ٤رٔوخهؼِ ٚ
حُؼالػ ٖ٤حُظ ٢طـِذ ػِٜ٤خ حُلشًخص  ُٞٝ ،حُظضّ حُؾخػش طلؼ٤الط ٚحُظخٓـّش أ ٝدهش رُي ك٢
حُشطخرش ٝ ،عش حُق٘خػش ك ٢حٌُخَٓ ًِـّ٣ ٚذٝس ػِ ٠طـِ٤ذ حُغٌ٘خص ػِ ٠حُلشًخص هٞسح ً ،
ػْ ػِ ٠طـِ٤ذ حُلشًخص ػِ ٠حُغٌ٘خص هٞسح ً آخش  ،ػْ ػِ ٠حُٔٞحصٗش رٜٔ٘٤خ أك٤خٗخ ً –
ٓٝؼ٘ٛ ٠زح إٔ ٣ظلٖ٘ حُؾخػش ك ٢حعظؼٔخٍ حألكشف حُٔظلشًش ٝحألكشف حُٔؾ ّذدس ٝ ،أكشف
( ٔ ) اٌذٛ٠اْ  :ص ٘٘ – . ٘ٙ
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حُٔذ ٝحإلؽزخع ٝ ،أٗٞحع حُظ٘ٛٝ ٖ٣ ٞزح ٓخ أطو٘ ٚحُؾخد حُظش٣ق ك ٢هقخثذ ٙػِٛ ٠زح حُزلش
ٓن٤لخ ً حُٛ ٠زح ًِـّ ٚاطوخٗخ ً ٜٓٝخسس ك ٢حُظٞه٤غ حُذحخِ ٢حُز ٞٛ ١حُٔظٜش حألرشص ك٢
ؿٔخُ٤خص حال٣وخع ك ٢ؽؼش. ٙ

ثانيا ً – اإليقاع الداخلي
إ حإل٣وخع كٛ ٢زح حُٔظٜش ٣ظؤعظ ػِٓ ٠خ طلذػ ٚػالهخص حٌُِٔخص ٓغ رؼنٜخ ٖٓ
ط٘خؿْ ًٔخ ٣و ّٞك ٢حُـخُذ ػِ ٢طٞظ٤ق حُـٔخُ٤خص حُزالؿ٤ش ك ٢اهخس ٍ ا٣وخػٓ ، ٢ؼَ
طٞظ٤ق ك٘ ٕٞحُزذ٣غ حُقٞط٤ش ( حُـ٘خط ٝ ،حُظٌشحس ٝ ،حُظٞحصٝ ، ١حُظنٔٝ ، ٖ٤حُٔؾخًِش ،
ٝسد ّ حألػـخص ػِ ٠حُقذٝس ٝ ،حُظشد٣ذ ) ٝؿ٤شٛخ ٝال ٣وظقش حإل٣وخع ٘ٛخ ػِ ٠حُـخٗذ
حُقٞطٝ ٢اٗٔخ ٣ؾَٔ حُـخٗذ حُذالُ ٢حُز ١ط٘ظـ ٚحُٔطخروش كٓ ٢ـخٍ حٌُِٔش ٝط٘ظـ ٚك٢
ٓـخٍ حُظشحً٤ذ ظٞحٛش أخشً ٟخُٔوخرِش ٝحُظوذٝ ْ٣حُظؤخ٤ش ٝؿ٤ش رُي .
 ٖٓٝرٛ ٖ٤ز ٙحُٔٞمٞػخص ؿٔ٤ؼخ ً ٣زشص ك ٢ؽؼش حُؾخد حُظش٣ق ػِٗ ٠ل ٞأٝعغ
حُظٞظ٤ق حإل٣وخػُِ ٢ـ٘خط ٝحُظٌشحس ٝحُظٞحصٝ ١حُظوخرَ ار ْ طوذّ ُ٘خ فٞس حُؾخد حُظش٣ق
كٛ ٢ز ٙحُظٞحٛش ػطخء ً ٓٞع٤و٤خ ً ػـشّح ً  ٌٖٔ٣إٔ ٗؼـ ّذ ٖٓ ٙأ ْٛخقخثـ حُظق٣ٞش
حُؾؼش ١ػ٘ذ. ٙ
ٓٝغ إٔ حإل٣وخع حُذحخِ ٢ك ٢حٌُؼ٤ش ٖٓ ؿٞحٗز ٚال ٣ؤط ٢ػٖ ػٔذ ٝرخخفش ك ٢حُ٘قٞؿ
حُؾؼش٣ش حُوذٔ٣ش اال حٕ حُٔظظزغ ُقٞس حُؾخد حُظش٣ق ال ٣ـذ فؼٞرش ك ٢حُٞف ٍٞحُ٠
حعظ٘ظخؽ ٓلخد ٙإٔ حُؾخؿَ حإل٣وخػً ٢خٕ ٖٓ أٓ ْٛخ ّ٤ٔ٣ض ؽخػش٣ش حُؾخد حُظش٣ق ٝإٔ ّ
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حُغؼ ٢اُ ٠طٞظ٤ق حإل٣وخع ك ٢فٞسً ٙخٕ عؼ٤خ ً ٓوقٞدح ً ك ٢أؿِذ ٛز ٙحُقٞس ٓ ٞٛٝخ
 ٌٖٔ٣سإ٣ظ ٚػِ ٠أٝمق فٞسس ك ٢طؾزـّؼ ٚرخُظـ٘٤ظ ُٝٝؼ ٚرظؾٌُٝ ٞٛٝ – ِٚ٤غ ُْ ٘٣لشد
ر ٚرخُطزغ ٝاٗٔخ ًخٕ ٓظّغوخ ً ٓغ حُٔ َ٤حُؼخّ ًٔخ أٝمل٘خ ٖٓ هزَ – ار ْ ُْ ٣ظشى ٓظٜشح ً ٖٓ
ٓظخٛش حُظـ٘٤ظ ٖٓ ؿ٤ش حٕ ٣غظؼٔش ٙا٣وخػ٤خ ً ٛ ّ ٌُٖ .ز ٙحُوقذ٣ـّش – كٔ٤خ ٗش ُْ – ٟطٌٖ ْ
طئػش عِزخ ً ك ٢حُـخٗذ حُذالُُِ ٢قٞسس  ٌٖ٣ ُْٝحٗؾـخٍ حُؾخد حُظش٣ق ٣ ٞٛٝئعظ حُز٘٤ش
حُزالؿ٤ش ُقٞس ٙرخُـخٗذ حُٔٞع٤و ٢اٗؾـخال ً ٘ٔ٣غ أ٣ ٝـُؼ٤ن حُٞف ٍٞحُ ٠حُٔؼ٘٣ ُْٝ ٠قَ
ٛزح حإلٗؾـخٍ – ًٔخ كذع ػٖ ًؼ٤ش ٖٓ ؽؼشحء ػقشٝ ٙؽؼشحء حُؼقٞس حُظ ٢طِظ – ٚحُ٠
حُلذ ّ حُز ١طظل ّ ٍٞكٜ٤خ حإلٗؾـخالص رخُظؾٌ٤الص حُقٞط٤ش حُ ٠أعالى ؽخثٌش طوق كخثال ً رٖ٤
حُٔظِوٝ ٢دالُش حُقٞسس .
إ ؿٔخُ٤ش حُظـ٘٤ظ حإل٣وخػ٤ش طٌٖٔ ك ٢طٞؿٗ ٚ٤ـٔظٓ ٖ٤ظؾخرٜظ ٖ٤طٞؿٜ٤خ ً دالُ٤خ ً ٓخظِلخ ً .
ُٝوذ ًخٕ حُؾخد حُظش٣ق ٣ظقشف كٛ ٢زح حُٔ٤ذحٕ طقشّف حألعظخر حُٔظٔشّط ك ٢طٞص٣ؼٚ
حُ٘ـٔخص حُٔظؾخرٜش أ ٝحُظ ٢طزذٓ ٝظؾخرٜش ك ٢حطـخٛخص دالُ٤ش ٓخظِلش ٝإ ْ رذح ك ٢رؼل
حألك٤خٕ هخرغ حُظٌِـّق ظخٛشح ً رغزذ حُٔزخُـش ك ٢حُغؼٝ ٢سحء حُٔظؾخرٜخص ٖٓ ٗلٓ ٞخ
٣لؼِٓ ُ ٚؼال ً كٛ ٢ز ٙحُلخث٤ش حُظ ٢طؼؾ ّ رنشٝد حُظـ٘٤ظ :
أذشان تاٌٙعشاْ ؼ ٓ١فرىد فٟ
لٍث ٟػٍّد تّا ٠عٓ ّ فرىرفٟ
ػا٘ذذٕ ٟاْ ال ذخٌّٚ ْٛد فٟ
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ؽٍثٚ ٟفاءن تاٌؼٛٙد  ٌُٚذفٟ
ئْ ْ ظاي ؽشف ٟف ٟعٛان فال غـُفـِٟ
ا ٚؼاي لٍث ٟػٓ ٘ٛان فال ػـُفٟ
أٔا طاتش تً شاوش ف ٟاٌؽة ّ ئْ ْ
أخٍفد َ ػٙذ اٌٛطً أ ٌُ ٚذخٍف ِ
ٌىٕٕ ٟأ٘ٚ ٜٛفان ٚفان َ ئر
أؼثثد ٔ ً١ذش ّشف ٍ ٚذششــــــّف ِ
ٚأتس ّ ٚظذ ٞف ٟاٌ ٜٛٙترٛطـًّ
ٚذٛعـًّ ٚذطفـًّ ٍ ٚذٍطـّــــــــــف
ذاهلل ٌُ أذٛق ّ فٚ ٟظذٚ ٞلذ
شاسٛ٘ ٜان ظ ٌُٚ ٜٛأذٛلـّــف ِ
ئٔـّ ٟألٔأِ ٜؼشػا ً ػٓ ػارٌٟ
ئْ ػاد َ ٌ ٟأ ٚػٓ ّ ف١ه ِؼٕـّفٟ
ٚإِٔ٘ ُ١ه تّشعً ٍ ِٚغٍغً ٍ
ّ ِٛٚسد ٍ ِٚعؼـّذ ٍ ِٙٚفٙــــــف ِ
ٌ ٛصسذٕ٠ ٟا ِـُُُ ٔ١رّ١ِٕٚ ٟرٟ
ٚسؼّد فشؽ ذٍٙثـّٚ ٟذٍٙفـــٟ
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ٌشأ٠د ؽشفا ً ٌ١ظ ٕ٠ىش ٌٍثىا
ٚشٙذخ ظغّا ً تاٌؼٕا ٌُ ٠ؼشف ِ
ٌُ ذخً ُ ِٓ لٍة اٌّؽة ّ ٚؼك ّ ِا
ذشػ ٝتٗ ٚتغ١ش را ٌُ أؼـــــٍف ِ
ئال ٘ٛان ٚأٔد فّ١ا أدػٟ
أدس ٞتأٔ ٟػٕٗ ٌُ أن أٔىفــــــٟ
لذ ظاس َ ظاس ُ اٌؽة ّ ف ٟلٍثٌُٚ ٟ
ظف
طفا ِٓ َِٕـْ َ
أس ف ٟاٌظثاتح َِٓ ْ َ

() 1

إ ّ ٛزح حالًظظخظ ك ٢فٞس حُظـ٘٤ظ ال ٣ؼذ ّ دحثٔخ ً ٓذػخس ً ُِلٌْ رخُظٌِــّق ألٕ ّ (( حُلٔذ
أ ٝحُزّ ّ هذ ٣قلذ حإلكشحه أ ٝحالهظقخد ك ٢هِذ حُزذ٣غ  ،كِ٤ظ ك ٢حإلكشحه رّ ّ ٓطِن ،
ٝال ك ٢حالهظقخد كٔذ دحثْ ؛ ٝاٗٔخ حُٔؼ٤خس رٜ٘ٞك حُطزغ رٔخ ٣لَٔ ر ٖٓ ٚؿٜش  ،أٝ
حُـشٝ ١سحءٝ ٙحهظ٘خفُٔ ٚـشّد اظٜخس حُزشحػش ٝحُـشحرش ٖٓ ؿٜش أخش . ٟارٕ كخٌُؼشس حُظ٢
طلغذ حُزذ٣غ  ٢ٛحٌُؼشس حُٔظٌِلش حُظِ٣ ٢ـؤ اُٜ٤خ فخكزٜخ ُ٤ش٣ي ٓذٓ ٟوذسط ٚكٝ ٢فق
حُٔلغ٘خص رؼنٜخ رـٞحس رؼل ٝ .إ ُْ طلَٔ كٝ ٢فلٜخ ٖٓ ر٘٤ش حٌُالّ ؽ٤جخ ً رح رخٍ ،
ك٘ؾؼش أٗ٘خ اصحء ؽ٢ء ؿغ ال كخثذس ك٤ُٝ . ٚ٤ظ ٛزح حُظٌِــّق – أ٣ـّـخ ً ًخٗض فٞسٓ – ٙلغذح ً
ُِزذ٣غ ٝكذ ٙرَ ٓ ٞٛلغذ ُِز٤خٕ أ٣نخ ً ٓٝ ،خ فٞس حُظؼو٤ذ حُٔؼ٘ٝ ، ١ٞحُٔؼخظِش اال ٖٓ ٛزح
( ٔ ) اٌذٛ٠اْ  :ص ٕٕٔ – ٕٕٕ .
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حُوزُٓ ٝ ، َ٤لغذ ُِٔؼخٗ ٢أ٣نخ ً  ،كٗ ٖ٤و ّذّ أٗ ٝئخش ك ٢ؿ٤ش ٓٞؿذ ُِظوذٝ ْ٣حُظؤخ٤ش ،
ك٤ئد ١حُ ٠حٗـالم حُٔؼً٘ٔ ، ٠خ  ٞٛحُؾؤٕ ك ٢حُظؼو٤ذ حُِلظٓٝ ، ٢لغذ ُألدد ًِ ، ٚألٗٚ
هٞحص أُلخظ ٍ ُ٤ظ ٝسحءٛخ ك٤خس ))

() 1

.

ٓٝؼ٘ ٠رُي حٕ حُٔو٤خط كٗ ٢ـخف طٞظ٤ق حُظـ٘٤ظ ٣غ ْٜك ٢كخػِ٤ش حُظق٣ٞش ٝط٘٣ٞغ
حإل٣وخع  ( ٞٛحُطزغ ) ٤ُٝظ ًؼشس حُظٞظ٤ق أ ٝهِــّظ. ٚ
ٗٝلٖ ٗن٤ق اُ٘ٛ ٚ٤خ ٓو٤خعخ ً آخش هخُٔخ حػظٔذ ٙػزذ حُوخٛش حُـشؿخٗ ( ٞٛٝ ٢حُٔؼ٘ ) ٠؛
ار ًخٕ ػِ ٠حُذٝحّ ك ٢كقِ ٚػٖ حُظـ٘٤ظ ٣ق ّٞد رقش ٙحُ ٠حُٔؼ٘ (( ٠كخُوز٤ق ٖٓ
حُـ٘خط  ٞٛحُز٣ ُْ ١ضدى ػِ ٠إٔ أعٔؼي كشٝكخ ً ٌٓشسس  ،طشُٜ ّٝخ كخثذس اال ٓـُٜٞش
ٌٓ٘شس ٝ ،حُلغٖ ٓ٘ ٞٛ ٚحُزُ٣ ١ؼ٤ذ ػِ٤ي حُِلظش ًؤٗــّ٣ ٚخذػي ػٖ حُلخثذس ٝهذ أػطخٛخ ،
ٔٛٞ٣ٝي ًؤٗــّ٣ ُْ ٚضدى ٝهذ أكغٖ حُض٣خدس ٝٝكــّخٛخ  ،حال كشم كٛ ٢زح حُلغٖ ر ٖ٤حُـ٘خط
حُظخّ ٝحُـ٘خط حُ٘خهـ ٝ ،رٜزح حُٔؼ٤خس ٣ؼذ ّ حُظـ٘٤ظ ٖٓ كِ ٠حُؾؼش ٓٝزًٞسح ً ك ٢أهغخّ
حُزذ٣غ  ،كل نَ حُظـ٘٤ظ ٓش ٕٞٛر٘قشس حُٔؼ٘ ، ٠ار ًُ ٞخٕ رخُِلع ٝكذُٔ ٙخ ًخٕ كٚ٤
ٓغظلغٖ ُٔٝخ ٝؿذ ك ٚ٤اال ٓؼ٤ذ ٓغظٜـٖ ))

() 2

.

( ٔ ) فٓ ّ اٌثذ٠غ – د .ػثذ اٌمادس ؼغ – ٓ١داس اٌششٚق ؽ ٔ ٖٓٗٔ – ٖ ، ٔ71ص ٘ٔ .
( ٕ ) أعشاس اٌثالغح ص ٔٔ .
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إ حُؾؼش ػ٘ذ حُؼشد ف٘خػش – ًٔخ ٣و ٍٞرؼل حُٜٔظٔ ٖ٤رذسحعش حُزذ٣غ

() 1

– ُٜٝزٙ

حُق٘خػش هٞحٜٗ٘٤خ حُظ ٢طظلٌْ ك ٢حُؾٌَ ٝحإلهخس حُخخسؿ ، ٢كظـؼَ ٓ٘ ٚؽؼشح ُ ؿٔ٤ال ً أٝ
هز٤لخ ً ُ ،زُي ًخٕ حٛظٔخّ حُؼشد رخُـخٗذ حُؾٌِ ،٢ال ٣وَ ػٖ حٛظٔخٓ ْٜرخُٔلظ ٟٞحُذحخِ٢
ٝ ،كً ٖ٤خٕ حُؾؼش ٓشطزطخ ً رخُغٔغ ً ،خٕ حػظٔخد ٙك ٢حُذسؿش حأل ٠ُٝػِ ٠حُظ٘خعن
ٝحُظٞحصٕ ٝحُظٔخػَ ٝحُظطخرن ٝحُظوخرَ حُز ٞٛ ١عز َ٤حُ ٠حُظالإّ ٝ ،حُظ٘خظش ٝؿ٤شٛخٔٓ .خ
٘٣ن ١ٞطلض ُٞحء ؽ٢ء ٍ ٝحكذ  ٌٖٔ٣حٕ ٗطِن ػِ ٚ٤حإل٣وخع أٞٓ ٝع٤و ٠حُؾؼش  ،أال طشٟ
إٔ ّ حألُلخظ ك ٢حألعٔخع ال ٣وَ ّ ٝهؼٜخ ك ٢حُ٘لظ ػٖ حُقٞس ك ٢حألرقخس ؟
ُٝوذ ًخٕ حُؾخد حُظش٣ق  ٖٓ َ٤ٔ٣ر ٖ٤مشٝد حُظـ٘٤ظ حُٔخظِلش ٓ٤ال ً ٝحملخ ً حُٓ ٠خ
٣غٔ ٠رظـ٘٤ظ حُظشً٤ذ أ ٝحُـ٘خط حُٔشًذ  ٞٛٝػِ ٠كذ ّ طؼش٣ق حرٖ أر ٢حإلفزغ (( إٔ ْ
طشًـّذ ًِٔش ٖٓ ًِٔظٔ٤ُ ٖ٤خػَ رٜخ ًِٔش ٓلشدس ك ٢حُٜـخء ٝحُِلع  ٞٛٝ ،هغٔخٕ  :هغْ
طظؾخر ٚحٌُِٔظخٕ كُ ٚ٤لظخ ً ٝخطخ ً ٝ ،هغْ ٣ظؾخرٜخٕ كُ ٢لظخ ً ال خطخ ً ))

() 2

 ٌٖٔ٣ٝ .إٔ

ِٗلع رُي ٓؼال ً ك ٢حُلخث٤ش حُظ ٢حعظؾٜذٗخ رٜخ هزَ هِٝ َ٤حُظ ٢حكظؾذص كٜ٤خ مشٝد
حُظـ٘٤ظ ػِ ٠حُ٘ل ٞح٥ط: ٢
حُـ٘خط حُٔشًذ :
 -كظٌض َ ك٢

كظٌظل٢

( ٔ ) ٕ٠ظش فٓ اٌثذ٠غ ص . 1
( ٕ ) ذؽش٠ش اٌرؽث١ش ص ٖٔ .
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ُٔٝ -ض َ ك٢

 ُْٝطلَ ٢

ٝ -كـــــخى َ

ٝ

كخى

 ُْ -أطٞم ّ ك٢

أطٞهـّق ِ

 -ػٖ ك٤ي

ٓؼ٘ـّـل٢

ٝ -أٗض َ ك٢

ٝأٌٗـــل٢

 ٖٓ -فلخ

ٓ٘ــقق ِ

أٗٞحع أخش ٖٓ ٟحُـ٘خط :
 -ؿـــخٍ

كـــخٍ

 -طؾـشّف

طشؽـّـق

 -طٞفَ

طٞعـّـَ

 -ططلــّـَ

طِطــّـق

 -ػخرُ٢

ػخدَُـ٢

٤٘ٓ -ظ٢

ٓ٘٤ـّـظ٢

 -طِٜز٢

طِـّٜل٢

 -ؿــخص َ

ؿــخس ٌ
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كخعظؼٔخٍ حُـ٘خط حُٔشًذ ٝسد ر٘غزش طٌخد طظغخٓ ٟٝغ أٗٞحع حُـ٘خط حألخشٓ ٟـٔٞػش ً
ًـ٘خط حُظقل٤ق ٝحُوِذ ٝحُظخّ ٝحُ٘خهـ ٓٔخ ٣ئًذ ٓ ِٚ٤حُ ٠حُٔشًذ ٓغ كشف ٚػِ٠
ط٘٣ٞغ ا٣وخػخط ٚرظٞظ٤ق أٗٞحع ٓخظِلش ّ ٞ٣صػٜخ ك ٢سهؼش حُوق٤ذس طٞص٣ؼخ ً كخرهخ ً ال ٣خِٖٓ ٞ
حعظؼشحك حُوذسس ػِ ٠ط٤ُٞذ حُٔظؾخرٜخص  ٞٛٝ .حعظؼشحك  ٌٖٔ٣إٔ ٗظزـّ ٚ٘٤ك ٢حٌُؼ٤ش ٖٓ
رـُ٘خ ٙحإل٣وخػ٤ش حُظ ٢طغظ٘ذ حُٛ ٠زح حُٔلغّٖ ٖٓ ٗلٛ ٞز ٙحُقٞسس حُظ ٢ط٘ز٘ ٢أ٣نخ ً ػِ٠
طـ٘٤ظ حُظشً٤ذ :
عؽة ِ دِؼ ٟأِشػا
ِٓ ُ

ئْ ّ اٌزِٕ ٞضٌـُٗ
ٌُ أدس ِ ِٓ تؼذْ ً٘ َ ٞ

ػّ١غ ػٙذ ٞأَ سػٝ

() 0

 ٢ٛٝفٞسس ٓٞهـّؼش طٞه٤ؼخ ً طـُغ٘ذ ك ٚ٤حالعظؼخسس حُـ٘خط ًٔخ ٣ئحصس ٙحُظٌشحس حُٔظظخرغ
ُقٞص حُؼ ٖ٤ك ( ٢دٓؼ ( ٝ ) ٢أٓشػخ )  ( ٝرؼذ ( ٝ ) ١مّ٤ـغ )  ( ٝػٜذٝ ) ١
( سػ. ) ٠
 ٖٓٝرُي أ٣نخ ً ٛز ٙحُقٞسس حُظ٣ ٢ظٞحُ ٠كٜ٤خ ػِ ٠حُظ٘٣ٞغ حإل٣وخػ ٢حُـ٘خط حُٔلشّف
حُز ١طظؾخر ٚك ٚ٤حٌُِٔظخٕ ٌُٖ ّ حكذحٔٛخ طخخُق حألخش ٟك ٢حُلشًش ٓ ،غ ؿ٘خط حُظشً٤ذ :
ؼٍّرٕ ٟتٛٙان َ أػؼاف اٌزٞ
٠ىف١ه ِٕٗ اٌثؼغ ف ٟئػؼافٟ
٘ال ّ ذشق ّ وٛظٕر١ه ػٍ ٝفرً ٝ
( ٔ ) اٌذٛ٠اْ  :ص . ٕٓ1
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٠عذ إٌّ ٝف ٟاٌٛظذ ُِٕ ٛ٘ٚا فٟ

() 1

ٝك ٢فٞسس أخش٣ ٟغزن حُـ٘خط حُظخّ ؿ٘خط حُظشً٤ذ ُ٤ظؾٌَ ر٘خء ا٣وخػ٣ ٢ظ٘خؿْ ٓغ
كشً٤ش حُقٞسس حُظ٣ ٢شعٜٔخ ُظؼ٘ـّ ٢حُـالّ حُزَ٣ ١ؾز ُ ٚكشًش حُـقٖ :
ئْ شىٔٛا ٌٗ ظّأا َٚظذْٔا
ِٕٗ ( تاٌشٌٍ ّ ٞؽذ٠س ) ػّأا
ِا عثأا ٌ ُ ٓ١اٌّؼاؽف ِ ِٕٗ
ِز ذصٕـّ ٝئال ٚلذ ِا ط َ تأا

() 2

ٓٝغ ٓخ كٛ ٢ز ٙحُقٞسس حُلشً٤ش ٖٓ ف٘ؼش اال ّ إٔ ػ٘قش ١حُؼخهلش ٝحال٣لخء كخكظخ
ػِ ٠حُقٞسس ٘ٓٝؼخٛخ ٖٓ حُٞهٞع ك ٢كخ ّ حُظٌِق ًٔخ أع ْٜحُظشحعَ حُلغ ٢حُز ١طن ّٔ٘ظٚ
فٞسس حإلسطٞحء رخُلذ٣غ كٗ ٢ـخف حُظؾًٌٔ . َ٤خ إٔ ّ ظخٛشس حُظٌشحس حُقٞطُ ٢لشف ٍ
رؼ ٚ٘٤طزشص ٘ٛخ ػِٗ ٠لٝ ٞحمق ار ٣طـ ٠فٞص ( حُ٘ ) ٕٞحُشخ ْ٤هـ٤خٗخ ً الكظخ ً ٘ٔ٣ٝق
حُقٞسس ا٣وخػخ ً رح هخرغ خخؿ .
إ ّ حُٔغخٗذس حالعظؼخس٣ش ُقٞس حُظـ٘٤ظ ُؼزض دٝسح ً ٜٓٔخ ً ك ٢حٌُؼ٤ش ٖٓ فٞس حُؾخد
حُظش٣ق ُظخلـّق ٖٓ ػذء حُق٘ؼش ٝػوَ حُلؾذ حُزذ٣ؼ ٢كٓ ٢ؼَ ٛز ٙحُقٞس حُٔظظخرؼش حُظ٢
٣غظؼشك كٜ٤خ حُؾخد حُظش٣ق ٓوذسط ٚحُظـ٘٤غ٤ش :

( ٔ ) اٌذٛ٠اْ  :ص ٖٕٕ .
( ٕ ) اٌّظذس ٔفغٗ  :ص . ٖ19
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ٚافٚٚ ٝاطً ػـِٕذِا
أظش ٜاٌّذاِغ ػـَـٕذِا
ٚسٔا ئٌ ّ ٟفغٍــّّـا
ٌٍٛظذ لٍث ٟعٍــّّــــــا
ٚشٕ ٝاٌمٛاَ فٙض ّ ِـا
ٌعٛ١ػ طثشّ ٘ ٞضِا
ٚؼِّ ٝشاشف شغشٖ
أسأ٠ر ُٙتشق اٌؽـِّــــٝ

() 1

كظغِ ْ٤حُوِذ ُِٞؿذ ٛٝضٔ٣ش ؿٞ٤ػ حُقزش ٝكٔخ٣ش رشم حُلُِٔٔ ٠شحؽق ًِٜخ طؾٌ٤الص
حعظؼخس٣ـّش طؾخ٤ق٤ـّش أدخِٜخ حُؾخػش ُٔئحصسس حُـ٘خعخص حُظ ٢رخُؾ ًؼ٤شح ً ك ٢حعظذػخثٜخ
ألدحء حُذٝس حإل٣وخػ ٢حُز ١طنطِغ ر. ٚ
 ٖٓٝحُطش٣ق حٕ ٗـذ حُؾخد حُظش٣ق ٣غؼ٣ ٞٛٝ ٠ئعظ ؿٔخُ٤خص حإل٣وخع ك ٢طق٣ٞش ٙحُ٠
اطزخع ٗظخّ ٣ؾزٗ ٚظخّ حُخِ َ٤كٓ ٢ؼـٔ ٚحُؾ٤ٜش ( حُؼ ) ٖ٤ار ٣ؼٔذ حُ ٠طوِ٤ذ حألُلخظ أعٔخء ً
ٝأكؼخال ً ) ُظئدٝ ١ظ٤لش حُظِ ٖ٣ٞحإل٣وخػٗ ٖٓ ٢ل ٞحُظوِ٤ذ حُؼالػ( ٢ػخؿَ ٝ ،ؿخػَ ،
ٝالػؾ ) كٛ ٢ز ٙحُوخك٤ـّـش حُظ٣ ٢لظظلٜخ رـ٘خط ػالػ٣ٝ ٢خظظٜٔخ رـ٘خط ػالػ ٢أ٣نخ ً :
ٌّا سأخ ػشالٙا أؼذلٛا
ِٓ ؼغٕٙا تؽذائك األؼــــــذاق ِ
شغٍد عٛاء ػ ُٙٔٛ١ف ٟشؼش٘ا
( ٔ ) اٌذٛ٠اْ  :ص ٖٔٔ .
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ٚذٛشؽد تث١اػ ٓٙاٌثالـــــــــٟ
ٚاسظغ اٌ ٝؼغٓ اٌٛفاء ِ فاْ لــُثـ ْـ
غ َ اٌغذس ؼعـّـح عٍٛج اٌّشراق ِ
ٚاٌؽغٓ ٌ١ظ تؽافع ٍ ٌه رِـّـح ً
ئال تؽفظه رِـّـح اٌؼشــ ّــــــــاق ِ
٠ا ػاظال ً تاٌٙعش ِٕه ٚظاػال ً
ت ٓ١اٌعٛأػ الػط َ األشــٛاق

() 1

أٓخ حُظوِ٤ذ ح ُؼ٘خث ٢كٌ٤ؼش ك ٢فٞسً ٙؼشس الكظش ًٝؤٗ ٚهذ ٝؿذ كٛ ٢زح حُ٘ٞع ٖٓ حُظـ٘٤ظ
حُوخثْ ػِ ٠حُوِذ ٓ٘لز : ٖ٣حأل ٍٝاظٜخس حُزشحػش ٖٓ حالؽظوخم ٝحالخش حُظ٘٣ٞغ حإل٣وخػ٢
حُٔٔظغ حُز٣ ١ئدٛ ٚ٣زح حُ٘ٞع ٖٓ حُظـ٘٤ظ ًٔخ ٣زذٓ ٝؼال ً كٛ ٢ز ٖ٣حُظوِ٤ز ٖ٤حُِز٣ ٖ٣ـٔؼٜٔخ
ر٤ض ٝحكذ :
ـشغ ٍ
سِ١د ػذان ف ٟؼـ َ ْشب ِ تـَـثـ َ ْ
تأِصاي اٌثؽاس ِٓ اٌؽشاب
فطاسخ أٔفظ ٌ فٛق اٌصش٠ـّـــــــــا
ٚغاسخ أسؤط ّ ذؽد اٌرشاب

() 2

( ٔ ) اٌذٛ٠اْ  :ص . ٕٖ9 – ٕٖٙ
( ٕ ) اٌذٛ٠اْ  :ص ٔ. 7
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ٝك ٢حُقٞسس حُؼخٗ٤ش ٣زشص حُظوغ ْ٤حُٔظ٘خظش ُِؼزخسس ٞٗ ٞٛٝع ٖٓ حألدحء حإل٣وخػ٣ ٢ـٌُؼش
حُؾخد حُظش٣ق ٖٓ حُِـٞء اُ ٚ٤إلخلخء حُـٔخُ٤ش ك ٢حإل٣وخع ار طظؾٌَ حُؼزخسحص كٛ ٢زٙ
حُقٞسس طؾٌال ً ٣و ّٞػِ ٠حُظوخرَ ػِٛ ٠زح حُ٘ل: ٞ
كطخسص

ٝؿخسص

أٗلظ

أسإط ٌ

كٞم

طلض

حُؼش٣ـّــخ

حُظشحد

إ حُظوخرَ ٝحُظ٘خظش ك ٢حُؼزخسحص ٣ئد ١دٝسح ً أعخع٤خ ً ك ٢حملخء هخرغ ا٣وخػ ٢خخؿ ػِ٠
حُز٘خء حُلُِ٘ ٢قٞسس حُؾؼش٣ش ٓ ٞٛٝظٜش ٣وخرَ ٓخ ٣غٔ ٠ك ٢حُ٘ؼش رخالصدٝحؽ حُز ١حكظظٖ رٚ
أٓشحء حُ٘ؼش ٝرخخفش ك ٢حُؼقش حُؼزخع ٢ػْ طِوــّل ٚحُؾؼشحء – ٝرخخفش ك ٢ػقش حُؾخد
حُظش٣ق – ُ٤قزق ٝحكذح ً ٖٓ أٓ ْٛظخٛش حُز٘خء حُؾؼش. ١
ٝهذ سحف حُؾخد حُظش٣ق ٌ٣ؼش ٖٓ حالطٌخء ػِٜ٤خ ًٔخ كٛ ٢ز ٙحُقٞس حُٔذك٤ش حُظ ٢طظ٘خظش
كٜ٤خ حُؼزخسحص ػِٗ ٠لٓ ٞظظخرغ :
اٌغؼذ ف ٟأتٛاتٗ ٚاألِٓ فٟ
ئلٍٚ ّٗ١اٌشصق ف ٟألالِٗ
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ٚاٌشّظ ِٓ لغّاذٗ ٚاٌعٛد
ذمغٚ ّٗ١اٌث ّش ف ٟألغاِٗ ِ
ٚاٌثأط ف٠ ٟمظاذٗ ٚاٌؽٍُ فٟ
غفالذٗ ٚاٌؼٍُ ُ ًِء والِٗ
ٚاٌظذق ف ٟألٛاٌٗ ٚاٌؽك فٟ
أفؼاٌٗ ٚاٌؼذي ف ٟأؼىاِٗ ِ
ٚهللا ِٓ ؼفــّاظٗ ٚإٌظش ِٓ
أػٛأٗ ٚاٌذ٘ش ِٓ خذا ِّٗ

() 1

ٝهذ ٣زذ ٝحُخ٤خٍ حُؾؼش ١ك ٢فٞس حُؾخد حُظش٣ق حُٔذك٤ش رح ٗق٤ذ مج َ٤ألٕ ّ
حُخطخد حُٔزخؽش حُز٣ ١وظن ٚ٤حُـ ّ ٞحُشعُِٔٔ ٢ذحثق ٣ؼَٔ ػِ ٠حٕ طخلض حُقٞسس
٣ٝنٔلَ ٛٝـٜخ ٌُٖ ّ حُظظخرغ حإل٣وخػ ٢حُوخثْ ػِ ٠أعِٞد حُظ٘خظش ٣غذ ّ ٛز ٙحُؼـشس
٣ٝؼ ّٞك ٛزح حُ٘وـ .
ٝطخظلٛ ٢ز ٙحُؼـشس ٣ٝـ٤ذ رُي حُ٘وـ ك ٢حُظخ َ٤٤ك ٢حُلٖ ّ حُز٣ ١لظشك ٚحُؾخد حُظش٣ق
٣ٝـ٤ذ ٙاؿخدس طخٓش  ٞٛٝحُـضٍ ار ْ ٣خظل ٢ك ٢فٞس ٙحُـضُ٤ش حُٔظ٘خظشس هخرغ حُٔزخؽشس ُظلَ
حُقٞس حُز٤خٗ٤ش ٓلِٜخ ٝرخخفش حُظؾزٝ ٚ٤حالعظؼخسس حُظ ٢طغظٔذ ّ كخػِ٤ظٜخ ٖٓ حُٔوخّ حألٍٝ
ٖٓ حُخ٤خٍ حُؾؼشًٔ ١خ كٛ ٢ز ٙحُقٞسس حُـضُ٤ش حُوخثٔش ػِ ٠حُظوخرَ :
ِر٠ ٝؼطف اٌعأٚ ٟذمؼٚ ٝػٛدٖ
فمذ ؽاي ِٕــــــــــــــٗ ٘عشٖ ٚطذٚدٖ
( ٔ ) اٌذٛ٠اْ  :ص . ٖٔ1
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أشذ ّ ٔفاسا ً ِٓ ِٕاِ ٟػطفٗ
ٚأوزب ِٓ ؽ١ف اٌخ١اي ٚػــــــــــٛدُٖ
٘الي تؼ١ذ إٌ ِٓ ً١را ٠شِٗٚ
ِٚشػ ٝخظ١ة اٌشٚع ِٓ را ٠شٚدٖ ُ
٠غٛق اٌ ٝلٍث ٟاٌؼٕا ٠ٚمٛدٖ ُ
٠ٚطشد ػٓ ظفٕ ٟاٌىش٠ٚ ٜــــــــزٚدٖ
٠ش ٟٕ٠لؼ١ة اٌثاْ ِٕٗ ٔٛٙػٗ
٠ٚؽى ٟوص١ة اٌشًِ ِٕٗ لؼــــــــــٛدٖ
ؼالٚذٗ ف ٟشغشٖ ٚوالِٗ
١ٔٚشأٗ فِٙ ٟعرٚٚ ٟل١ــــــــــــــذُٖ

() 1

ٝطلظَ حُظول٤ش حُذحخِ٤ش ٝحكذس ٖٓ ٝعخثَ حُظٞه٤غ حُٜٔٔـّش ٝرخخفش ارح طٞصػض ػِٗ ٠لٞ
ٓ٘ظظْ ٣غٔق رظظخرغ حُنشرخص حُٔٞع٤و٤ش حُظ ٢طخظظْ رخُنشرش حألخ٤شس  ٢ٛٝحُوخك٤ش ٝطؾٌَ
حُلخث٤ش ح٥ط٤ش ٓؼخال ً ٝحملخ ً ُٜزح حُٔظٜش حإل٣وخػ ٢ار ّ ٞ٣صع ك ٚ٤حُؾخد حُظش٣ق ف٤ـخ ً
ٓظؾخرٜش ط٘ظ ٢ٜرخُلخء ُظظ٘خؿْ ٓغ حُوخك٤ش حألعخع٤ش :
طاؼ ٟاٌعٛأػ ٌغد ُ ِٕٗ تظاؼٟ
عٍة اٌعغ ّ ُ٘ٚ َٛتاألسٚاغ
( ٔ ) اٌذٛ٠اْ  :ص . ٕٔ9 – ٕٔٙ
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٠ا تذس ُ لذ عذ ّ اٌغشاَ ِغاٌىٟ
فأٔش ْ تٛظٙه ِغشؼِٚ ٟشاؼٟ
لذ ؼشخ ُ ف١ه تّٓ أس َٚذشفـّؼا ً
ؼر ٝذفٛص ِماطذ ٞتٕعـــــاغ ِ
تفإاد ٞاٌّشذاغ اَ تغٙاد ٞاٌــ
فؼـّاغ اَ تٛداد ٞاٌٛػــــــــاغ ِ
فث َؼشفـِه اٌف١ــّـاغ ِ أَ فثطشفه اٌــ
اٌغفــّـاغ أ ٚفثؼطفـُـه اٌشِـّاغ ِ
ال ذشلذْ ْ ػٓ عا٘ش ٍ فٍ١ٌ ٟح ٍ
ِز غاب ٚظٙه ٌُ ٠فض تظثاغ ِ

() 1

ثالثا ً – القافيـــــــــــــــــــة
طلظَ حُوخك٤ش حُؼ٘قش حُؼخٗ ٢حُزٌٔ٣ ١ـّـَ حإل٣وخع حُخخسؿًٔ – ٢ٛٝ ٢خ ٣شؿّق رؼل
حُزخكؼٓ – ٖ٤ظط ّٞسس ػٖ ٜٗخ٣خص حألعـخع ك ٢حُ٘ؼش ٝ .هذ ك ّذد حُخِ َ٤اهخسٛخ ك ٢طؼش٣ق
ظَ ّ حُذحسع٣ ٕٞؼظٔذ ٚٗٝاُ ٠حُ ٞٛٝ ّٞ٤ه٤ُ (( : ُٚٞغض حُوخك٤ش كشف حُشٝ ، ١ٝال حٌُِٔش
حألخ٤شس ٖٓ حُز٤ض ٝ ،ال حُز٤ض ٗلغ ، ٚرَ حُوخك٤ش  ٢ٛحُـضء حألخ٤ش ٖٓ حُز٤ض حُٔلقٞس

( ٔ ) اٌذٛ٠اْ  :ص ٖٔٔ – ٗٔٔ .
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ر ٖ٤آخش عخً٘ٓٝ ٖ٤ظلشى هزِٜٔخ )) (ٔ ) ٝرـخٗذ ً ٕٞحُوخك٤ش ؿضءح ً ا٣وخػ٤خ ً ٓظٔٔخ ً ُِٞصٕ
طغ ْٜك ٢مزو ٜٗخ٣خص حألر٤خص ٝطل ّذدٛخ (( ًؤٕ ّ حُؾخػش ٘٣ظ ٢ٜػ٘ذ ؽخهت حُزلش ٤ُ ،زذأ
حٗطالهظ ٖٓ ٚؿذ٣ذ ك ٢طظخرغ ٓغظٔش ٓ ٞٛٝخ ٗـذ أػش ٙك ٢حُِـش أ٣نخ ً (( ٝهلٞص حألٓش :
أطزؼظ)) .. ٚ

(ٕ )

.

ٝحُوخك٤ش – ك ٢مٞء رُي – ا٣وخع خخسؿ٘ٓ ٢ظظْ أٝال ً  ٢ٛٝطؾٌَ حٗظٜخء ٝكذس
حُز٤ض ػخٗ٤خ ً ٝطئد – ١ػخُؼخ ً – دٝسح ً ٜٓٔخ ً ك ٢امخكش حُظ٘٣ٞغ اُ ٠حُطخهش حإل٣وخػ٤ش حُؾؼش٣ش
ٝطؼ ٖ٤حُؾخػش ػِ ٠حُظظخرغ ٝ ،فذّ حٗلؼخالطٝ ، ٚطـذ٣ذ ٗؾخه. ٚ
ٝال ٣وق دٝس حُوخك٤ش ػِ ٠حُٔـخٍ حُقٞط ٢حإل٣وخػ ٢رَ ٣ظـخٝص رُي ُإلعٜخّ ك٢
ر٘خء حُوق٤ذس ٝطٞؿ ٚ٤حُذالالص حُؾؼش٣ش ك ٢ٜطو ّٞرذٝس ًز٤ش ك ٢حخظ٤خس حُقٞس حُظ٢
طظؾٌَ ٜٓ٘خ حُوق٤ذس ًِٝ ،ـّٔخ ًخٗض حٌُِٔخص حُٔؾظِٔش ػِ ٠س ١ٝحُوق٤ذس ٓظزخػذس ك٢
ٓـخالطٜخ حُذالُ٤ش ًخٕ رُي أدػ ٠اُ ٠مْ ّ حُٔظزخػذحص ك ٢اهخس ٝحكذ  ،ألٕ ّ حُؾخػش ك٘٤جز
ٓنطش آُ ٠لخُٝش حُظٞك٤ن رٛ ٖ٤ز ٙحُٔظزخػذحص ٝحُظٔخط أٝؿ ٚحُٔؾخرٜش ٝحُظآُق حُظ٢
طغ ّٞؽ ؿٔغ ٛز ٙحُقٞس ؿ٘زخ ً اُ ٠ؿ٘ذ ك ٢هق٤ذس ٝحكذس ٓٔخ ٣و ْ٤طٞحصٗخ ً ر ٖ٤ػ٘خفشٛخ
حُٔخظِلش ٖٓ فٞس ٝطؼز٤ش ٞٓٝع٤وٝ . ٠حُوخك٤ش – ػِ ٠كذ ه ٍٞحُذًظٞس فلخء خِٞف(( ٢
( ٔ ) ٠ـًٕظش ف ٟذؼش٠ف اٌماف١ح  :وراب اٌمٛافٌٍ – ٟرٕٛخ ٟص ٖٖ – ٖ . 1ذؽم١ك ِؽّذ ػ ٟٔٛػثذ اٌشؤٚف /
ِىرثح اٌخأعِ ، ٟظش ِ٘ٚ . َ ٔ79ؼعُ إٌمذ اٌؼشت ٟاٌمذ / ُ٠أؼّذ ِطٍٛب ٕ  ، ٔ9ٖ – ٔ9ٕ /ؽٔ  ،داس
اٌشإ ْٚاٌصماف١ح  /تغذاد . َ ٔ717 ،
( ٕ )

اٌؼشٚع ِٛٚع١م ٝاٌشؼش اٌؼشت – ٟدِ .ؽّذ ػٍ ٟاٌغٍطأ ، ٟؽ ٔ  /ظاِؼح دِشك ٕ، َ ٔ71

ص. ٔٔ9
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طغخػذ ػِ ٠حإل٣لخء رخُٔؼ٘ ٠حُـٔ َ٤أ ٝأٜٗخ طل ّٞس حُلٌشس حُؾؼش٣ش آُ ٠خ  ٞٛأؿَٔ ٖٓ
حألفَ ٤ُٝ ،غض حُوخك٤ش كـش ػؼشس أٓخّ حُؾخػش  ،رَ ػِ ٠حُؼٌظ ك ٢ٜطزؼذ ٙػٖ حُلٞم٠
ٝحُن٤خع ك ٢خنْ ّ حُٔؼخٗ ٢حُؾؼش٣ش حُٔظؾؼزّش ٛٝ ..زح ٓخ ؿؼَ دهش طشً٤ذ حُوخك٤ش رؾٌَ
طق٣ٞش ٢ٛ ١حُظ ٢أملض ػِٞٓ ٠ع٤و ٠حُؾؼش حُؼشر ٢سٝػش ٘٣ذس إٔ ٗـذٛخ ك ٢ػشٝك
حُِـخص حألؿ٘ز٤ش ُٝ ،زُي أكشد حُزخكؼ ٕٞرٜخ كقٞال ً خخفش  ،رَ ًٝظزخ ً خخفش  ،كٌَ
حُزلٞس حُؾؼش٣ش كً ٢لـّش ٝحُوخك٤ش كً ٢لـّش أخش ٟطٞحصٜ٣خ ٝهذ حٛظْ حُؼشد رذسحعش حُوخك٤ش
أًؼش ٖٓ دسحعش حُزلٞس رحطٜخ ))

(ٔ )

.

ٝهذ ٝمغ حُ٘وخد ٝحُزالؿ ٕٞ٤حُوذحٓ ٠كِٔش ٖٓ حُٔوخ٤٣ظ ُِلٌْ ر٘ـخف حُوخك٤ش ُؼَ ّ
أّٜٔٛخ أال ّ طٌ ٕٞدخِ٤ش ٓظٌِـّلش ؛ كخؽظشه حرٖ هزخهزخ حُؼِٓ – ١ٞؼال ً – ػِ ٠حُؾخػش إٔ
(( طٌ ٕٞهٞحكً ٚ٤خُوٞحُذ ُٔؼخٝ ، ٚ٘٣طٌ ٕٞهٞحػذ ُِز٘خء ٣ظشًذ ػِٜ٤خ ٣ٝؼِ ٞكٞهٜخ ٌٕٞ٣ٝ ،
ٓخ هزِٜخ ٓغزٞهخ ً اُٜ٤خ ٝ ،ال طٌٓ ٕٞغزٞهش اُ ، ٚ٤كظؼِن كٞٓ ٢حمؼٜخ ٝ ،ال طٞحكن ٓخ ٣ظقَ
رٜخ ٝ ،طٌ ٕٞحألُلخظ ٓ٘وخدس ُٔخ طشحد ُ ، ٚؿ٤ش ٓغظٌشٛش ٝال ٓظؼزش ٓ ،خظقشس حُطشم ،
ُط٤لش حُٔٞحُؾ  ،عِٜش حُٔخخسؽ ))(ٕ ) ػْ ٣ن٤ق اُ ٠رُي ؽشهٔٛ ٖ٤ٜٔٓ ٖ٤خ :
ٔ– ػزٝرش حُوخك٤ش .
(ٔ)

فٓ اٌرمط١غ اٌشؼش ، ٞد .طفاء خٍٛط ، ٟداس اٌشإ ْٚاٌصماف١ح  ،اٌطثؼح اٌغادعح  ،تغذاد ، ٔ79ٓ ،

ص . ٔ٘9
(ٕ)

ػ١اس اٌشؼش – اتٓ ؽثاؽثا اٌؼٍ ، ٞٛص ٕٓٔ .
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ٕ – ٓ٘خعزظٜخ ُِٔؼ٘. ٠
ٝرُي ك ٢ه (( : ُٚٞكٜز ٙكذٝد حُوٞحك ٢حُظ٣ ُْ ٢زًشٛخ أكذ ٖٓٔ طوذّ  ،كؤ ِدسْ ٛخ ػِ ٠ؿٔ٤غ
حُلشٝف ٝ ،أخظش أػزرٜخ ٝأكغٜ٘خ ٝ ،أؽٌِٜخ ُِٔؼ٘ ٠حُز ١طش ّٝر٘خء حُؾؼش ػِ. ) ٔ()) ٚ٤
إ حُؾشه حأل ( ٞٛٝ ٍٝحُؼزٝرش )  ٞٛأًؼش حُؾشٝه حٗطزخهخ ً ػِ ٠هٞحك ٢حُؾخد حُظش٣ق
رَ ٝػِ ٠ؽؼش ٙؿٔ٤ؼخ ً كِطخُٔخ أؽخد ٓظشؿٔ ٙٞرٔزٛز ٚحُؾؼش ١رغزذ ه٤خٓ ٚػِٛ ٠زح
حُؾشه ُٝؼَ طؾز ْٜٜ٤ؽؼش ٙرخُٔخء حُـخسٝ ١رؤٌٗ٣ ٚخد ٣ؾشد ُؼزٝرظ. ٚ
ُْ ُ ٌٖ٣غُٜٞش أُلخظٝ ٚسهظٜخ كلغذ ٝاٗٔخ ًخٕ  ،رـخٗذ رُي  ،رغزذ حٗغ٤خد
هٞحكٝ ٚ٤طذكوٜخ ػِٗ ٠ل ٞطغظش٣ق ُ ٚحألرٕ ٝطغظؤٗظ ر ٚحُ٘لٞط .
إ ّ أٓ ّ ْٛخ طـذس حإلؽخسس اُ ٚ٤ك ٢هٞحك ٢حُؾخد حُظش٣ق  ٞٛإٔ ّ حُق٘ؼش حُظ ٢طؼذ ّ
ٖٓ ٝعخثَ حُؾخد حُظش٣ق حألعخع٤ش ك ٢ر٘خء فٞسٝ – ٙرخخفش حُق٘ؼش حُزذ٣ؼ٤ش – ُْ طٌٖ
طؾٌـَّ ػزجخ ً ػو٤ال ً ػِ ٠هٞحك ٖٓٝ . ٚ٤حُ٘خدس إٔ ٗـذ ك ٢هٞحك ٚ٤طٌِلخ ً أ ٝطق٘ؼخ ً أُـؤطـُْ ٚ
أُٜ٤خ حٗؾـخالط ٚرخُقزؾ حُزذ٣ؼ. ٢
ُوذ ٝظق حُؾخد حُظش٣ق ف٘ؼظ ٚحُل٘٤ش ُ٤ـؼَ ٜٗخ٣ش حُز٤ض رؤؿضحث ٚحُذحخِ٤ش ٞٛٝ
رٜزح أرؼذ حُوخك٤ش ٖٓ إٔ طٌٓ ٕٞـشد خخطٔش ٛخٓؾ٤ش أٝ ٝحؿذ ٓلشٝك ػِ ٠حُؾخػش ٝاٗٔخ
فخسص ػِ٣ ٠ذ ٚ٣فِش ٝفَ أعخع٤ش رؤُلخظ حُز٤ض ٓٝؼخٗٛٝ . ٚ٤زح أٓش ٓ ْٜهخُٔخ أًذ ػِٚ٤
حُذحسع ٕٞحُٔلذػ ٕٞار ْ (( إٔ حُوخك٤ش ال طنطِغ رخُٞظ٤لش حُقٞط٤ش حإل٣وخػ٤ش كغذ  ،رَ
(ٔ)

ٔفغٗ  ،ص . ٕٔ1
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طنطِغ ك ٢حٗ ٕ٥لغ ٚرٞظ٤لش دالُ٤ش )) (ٔ ) أ ١إٔ حُوخك٤ش (( طشطزو رٔخ ٣غزوٜخ ٖٓ حٌُِٔخص
حسطزخهخ ً ػن٣ٞخ ً  ،رل٤غ طغٞم حألكٌخس ٝحُٔؼخٗ ٢اُٜ٤خ ٝ ،طٌ ٢ٛ ٕٞأكن رٜزح حُٔٞمٞع
د ٕٝؿ٤شٛخ  ،كِ٤ظ حُٜذف ٖٓ حُوخك٤ش ٓ ٞٛـشد حُظٞك٤ذ ر ٖ٤حُوق٤ذس ك ٢كشف حُش١ٝ
ٝإ ْ أكظ ّ حُوخسة رخؿظالرٜخ ٝحعظذػخثٜخ ٝاٗٔخ  ٢ٛطذخَ ك ٢ع٤خم حٌُالّ ًِٝ ٚطئ ّد١
ٝظ٤لظٜخ ٓغ ٓخ ٣ـخٝسٛخ ٖٓ ًِٔخص ))

(ٕ )

.

ُوذ ًخٕ حُؾخد حُظش٣ق كش٣قخ ً ؿذح ً ػِٓ ٠غؤُش حُشرو ٛزٝ ، ٙال ٌٗخد طـذ ك ٢ؽؼشٙ
هخك٤ش طزذ ٝخخسؿش ػٖ ع٤خم حُظق٣ٞش حُل٘ ٢ك ٢حُز٤ض أ ٝأٗ ٚحؿظِزٜخ دخِ٤ش ً أٓ ٝغظٌشٛش
ٝاٗٔخ ًخٗض هٞحك ٚ٤ك ٢حُـخُذ دػخٓخص ٍ أعخع٤ش ٝأسًخٗخ ً طّ٘ ٜذ ُ حُقٞسس ٝطخز٣ٝ ٞضٍٝ
ٓـضحٛخ ارح ؿّ٤شٗخٛخ رغٞحٛخ .
إ حُقٞسس ح٥ط٤ش – ٓؼال ً – حُظ ٢حعظ٘ذ ك ٢طؾٌِٜ٤خ ػِ ٠حُظٞس٣ـّش ال طلظَٔ هخك٤ش
أخش ٟع ٟٞحُوخك٤ش حُظ ٢حخظخسٛخ ٝ ٞٛإ طزذِٜ٣خ رؤخش ٟع٤خشّد حُقٞسس ٣ٝلغذٛخ :

(ٔ)

ٚاؽٛي شٛلــــاٖ اٌ ٝغائة ٍ

غّ١ة ػٓ ظفٕ ٟؽٛي اٌشلاد ْ

فِِ ٟظش َ ػٙذ ٞأٔٗ عاوٓ

فى١ف ِٓ لٍث ٟؼً ّ اٌغٛاد ْ

(ٖ )

اإل٠ماع اٌشؼش ٞف ٟإٌمذ اٌؼشت ٟاٌمذ ُ٠ؼر ٝاٌمشْ اٌصآِ اٌٙعش ( ٞأؽشٚؼح دورٛساٖ ) – ص٠ذ لاعُ

شاتد  ،ظاِؼح تغذاد  /وٍ١ح ا٢داب  / َ ٕٕٓٓ /ص ٕٕٔ .
(ٕ)

أطٛي إٌمذ األدت / ٟد .ؽٗ ِظطف ٝأت ٛوش٠شح  /ؽٔ  ،اٌششوح اٌّظش٠ح اٌؼاٌّ١ح ٌٍرٛص٠غ ٚإٌشش ،

ٌٔٛعّاْ – ِظش – . َ ٔ77ٙ
( ٖ ) اٌذٛ٠اْ  :ص ٘ٗٔ .
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إ ( حُغٞحد ) ٘ٛخ ٣شطزو دالُ٤خ ً رـ ( ٓقش ) ٝرـ ( حُوِذ ) ٣ ٞٛٝظغخءٍ ٤ً :ق كَ ّ كز٤زٚ
حُغٞحد  ٞٛٝكٓ ٢قش ؟ ّٓ ٞصػخ ً حُذالُش ر ٖ٤ع٣ٞذحء حُوِذ ٝحُغٞحد ( حٌُٞكش ) !!
ٓٝغ ّ
إٔ هٞحك ٢حُؾخد حُظش٣ق ؽِٔض أؿِذ كشٝف حُؼشر٤ش اال إٔ ّ هذسط ٚػِ ٠حُظلٌْ
رق٘ؼظٝ ٚطٌٔ٘ ٖٓ ٚأدٝحط ٚحُل٘٤ش  ،حعظطخػظخ حٕ طلـزخ حُظٌِق ٝحالعظٌشح ٙكظ٘٣ ٞٛٝ ٠ظْ
ك ٢حُلشٝف حُظ٣ ٢وَ ّ حعظؼٔخُٜخ س٣ٝـّخ ٖٓ ٗل ٞكشف حُزحٍ حُز٣ ١زذ ٝػِ٣ ٠ذ ٚ٣هّ٤ؼخ ً
ٓ٘غخرخ ً كٛ ٢ز ٙحُقٞسس :

ٌ ٟفٛد ُ ٚفإاد ٠شذعٟ
ؽ١ة ٚطً ِٕىُ تاٌٙعش الرا
فاػعثٛا تاهلل ِٓ أِشّٙ٠ا
شاب ٘زان ِٚا أدسن ٘زا

(ٔ )

ُٝلظش ( ٛزح ) ٘ٛخ أ٣نخ ً ٓشطزطش رخُز٤ظٓ ٖ٤ؼخ ً  ،كٓ ٢ٜشطزطش رِلظش ( ٛزحى ) حُٔـخٝسس
ُٜخ ٝ ،رِلظش ( كئحد ) ك ٢حُز٤ض حأل . ٍٝألٕ حُٔؼ٘ ٠حٕ رحى حُلٞد ؽخد ٓٝخ أدسى ٛزح
حُلئحد ٓخ ٣شطـٝ . ٚ٤هذ حخظخس حعْ حإلؽخسس ( ٛزح ) ُوشر ٚحُِلظ ٖٓ ٢حُلئحد ٝحعْ حإلؽخسس
ٛزحى ُزؼذ ٙحُِلظ ٖٓ ٢حُلٞد ٓ ..زش٘ٛخ ً رزُي ػِ ٠أكٌخّ ف٘ؼظ ٚك ٢حُظول٤ش .
( ٔ ) اٌّظذس ٔفغٗ  :ص . ٔٗ1 – ٔٗ9
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حٕ حرشص ٓخ ٣ظٔظغ ر ٚحُؾخد حُظش٣ق كٓ ٢ـخٍ حعظؼٔخالص حُوخك٤ش  ٞٛط٘٣ٞؼُِ ٚوٞحك٢
ٌ٣ٝخد ؽؼش٣ ٙؾظَٔ ػِ ٠ؿٔ٤غ كشٝف حُٔؼـْ ٓٝغ حٗ٘خ ال ٗئ٣ذ فلش حُظلن َ٤كشف ٍ
ػِ ٠آخش ك ٢حعظؼٔخالص حُوخك٤ش الٕ ٛز ٙحالعظؼٔخالص طظؼِن ك ٢حُٔوخّ حأل ٍٝروذسس حُؾخػش
ػِ ٠حُظٞظ٤ق ٝهش٣وظ ٚػِ ٠حخظ٤خس ٓخ ٘٣خعذ أعِٞرٝ ٚطق٣ٞش ٙحُل٘ ٢حال حٕ حُنشٝسس
حُٜٔ٘ـ٤ش حهظنض حٕ ِٗلن ٛزح حُٔزلغ رـذ٣ ٍ ٍٝز ٖ٤كشٝف حُش ١ٝحُظ ٢حعظؼِٜٔخ حُؾخد
حُظش٣ق ػْ أػذٗخ طشط٤ذ ٛزح حُـذ ٍٝرلغذ حأل٣ُٞٝش ُٔؼشكش أٗٞحع حُلشٝف حُظ٢
حعظؼِٜٔخ أٝال ً ػْ ٓؼشكش أٜ٘ٓ ١خ آػش ٙح ٝهذٓ ٚػِ ٠عٞح. ٙ

ظذٚي ذٛص٠غ اٌماف١ح تاػرثاس ػشػ ٟاٌغضي ٚاٌّذغ
اٌماف١ح

ػذد٘ا ف ٟاٌغضي

ػذد٘ا ف ٟاٌّذغ

حُٜٔضس

1

-

حُزخء

ٕ3

ٓٔ

حُظخء

ٖ

-

حُـْ٤

٘

-

حُلخء

ٗ

-

حُخخء

ٖ

-
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حُذحٍ

ٔ3

ٖ

حُزحٍ

ٖ

-

حُشحء

ٖٔ

ٖ

حُضح١

ٖ

-

حُغٖ٤

ٖ

-

حُؾٖ٤

ٕ

-

اٌماف١ح

ػذد٘ا ف ٟاٌغضي

ػذد٘ا ف ٟاٌّذغ

حُقخد

ٔ

ٕ

حُنخد

ٗ

-

حُطخء

٘

-

حُؼٖ٤

ٔٔ

-

حُـٖ٤

ٔ

-

حُلخء

ٖٔ

-
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حُوخف

ٕ6

-

حُالّ

ٔٗ

ٙ

حُْٔ٤

ٕ3

ٙ

حُٕ٘ٞ

ٕٔ

-

حُٜخء

1

-

حُٞحٝ

6

-

ظذٚي اعرؼّاالخ اٌماف١ح تؽغة اال٠ٌٛٚح
اٌماف١ح

خ

ػذد٘ا ف ٟاٌغضي

ٔ

حُالّ

ٔٗ

ٕ

حُشحء

ٖٔ

ٖ

حُزخء

ٕ3

ٗ

حُوخف

ٕ6

٘

حُٕ٘ٞ

ٕٔ

ٙ

حُذحٍ

ٔ3
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6

حُلخء

ٖٔ

1

حُؼٖ٤

ٔٔ

3

حُٜٔضس

1

ٓٔ

حُٞحٝ

6

ٔٔ

حُطخء  ،حُـْ٤

٘

ٕٔ

حُنخد  ،حُلخء

ٗ

ٖٔ

حُغ - ٖ٤حُضح - ١حُزحٍ – حُخخء – حُظخء

ٖ

ٗٔ

حُؾٖ٤

ٕ

٘ٔ

حُقخد  -حُـٖ٤

ٔ

كٔغ حٕ حٌُؼ٤ش ٖٓ حُزخكؼ ٖ٤ك ٢حُوٞحك ٢أؽخسٝح حُ ٠فالك٤ش كشٝف ٍ د ٕٝؿ٤شٛخ
ُِوٞحك ٢حال حٕ رؼن ْٜ٘ٓٝ ْٜحُٔؼشٗ ١لغ٣ ُْ ٚؼ ّذ حُلشٝف حألخش ٟؿ٤ش فخُلش ك٣ ٜٞشٟ
حٕ (( كشٝف حُٔؼـْ رؼذ رُي ٓظغخ٣ٝخص ك ٢حُوٞس ))

(ٔ )

.

كوذ الكع حُٔؼش ١هِش حعظؼٔخٍ حُوذحٓٝ ٠حُٔلذػٓ ٖ٤ؼخ ً حُوٞحك ٢حُ٘خدسس ٝرُي ك٢
ه (( ُٚٞكخٓخ حُٔظوذٓ ، ٕٞكؤِخ ٘٣ظٔ ٕٞرخُش ١ٝكشٝف حُٔؼـْ  ،الٕ ٓخ س ٖٓ ١ٝؽؼش
حٓش١ء حُو٤ظ ال ٗؼِْ ك ٚ٤ؽ٤جخ ً ػِ ٠حُطخء ٝحُظخء ٝحُغٝ ٖ٤ال حُخخء ٗٝل ٞرُي ٖٓ كشٝف

( ٔ ) اٌٍض١ِٚاخ  ،ات ٛاٌؼالء اٌّؼش ، ٞداس اٌىرة اٌؼٍّ١ح  ،ت١شٚخ – ٌثٕاْ  ، َ ٕٓٓٔ ،ص ٕٗ .
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حُٔؼـْ ًٝ ،زُي دٞ٣حٕ حُ٘خرـش ُ٤ظ ك ٚ٤س ّ ١ٝػِ ٠حُقخد ٝال حُظخء ٝال حُطخء ٝال ًؼ٤ش
ٖٓ ٗظخثشٛٝ ٖٛزح ُ٤ظ رخل)) ٢

(ٔ )

٣ش ٟحٕ (( حُٔلذػ ٖ٤أًؼش طلووخ ً رخُ٘ظخّ  ،الٕ ك ْٜ٤هٓٞخ ً ٓغظزلش ٌٕٞ٣ ٖ٣دٞ٣حٕ
حكذ ْٛك ٢حُ ِؼ ّذً ٙذٝحً ٖ٣ٝؼ٤ش ٖٓ أؽؼخس حُؼشد ٛٝزح حر ٞػزخدس  ُٚٝؽؼش ُ ؿْ ٝال حػِْ
كٔ٤خ س ُٚ ١ٝؽ٤جخ ً ػِ ٠حُخخء ٝال حُـٝ ٖ٤ال حُؼخء حال حٕ  ٌٕٞ٣ؽخرح ً ُْ ٣ؼزض ك ٢أًؼش
حُ٘غخ ))

(ٕ )

.

إ ٓذحس حألٓش كٛ ٢ز ٙحُون٤ش  َ٤ٓ ٞٛحُؾخػش حُخخؿ ٣نخف اُ ٚ٤هذسس حُؾخػش ػِ٠
طط٣ٞغ هٞحك ٢ٛٝ ٚ٤هذسس ٣خظِق كٜ٤خ حُؾؼش ٝطئػش ك ٢ص٣خدطٜخ حٗ ٝوقخٜٗخ دسؿش ػوخكظْٜ
ٝخض ْٜ٘٣حُِـٝ ، ١ٞكٛ ٢زح حُقذد  ٌٖٔ٣حٕ ٗن٤ق حُ ٠عٔش حُظ٘٣ٞغ ك ٢هٞحك ٢حُؾخد
حُظش٣ق هذسط ٚػِ ٠حُظط٣ٞغ ٝحُظلٌْ روٞحك ٚ٤ػِ ٠حخظالف أٗٞحػٜخ .

( ٔ ) اٌّظذس ٔفغٗ  ،ضٔ . ٕٗ /
( ٕ ) ٔفغٗ  ،ضٔ . ٖٔ /
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اخلامتـــــــــة
نٍظ يٍ انًُرظش فً انذساعاخ األدتٍح – تؼايح – ٔانذساعاخ انفٍُح – تخاطح – انٕطٕل
انى اعرُراجاخ داعًح كرهك انرً ٌظم ئنٍٓا انثادصٌٕ فً انؼهٕو انظشفح  .فذغة يٍ
ٌُٓج يُٓجا ً فٍُا ً أٌ ٌشطذ انظاْشج انفٍُح ٌٔؼشّف تٓا ٌٔغرقظً يظاْشْا ٌٔذهــّم
ػُاطشْا ْٔزا ْٕ انزي فؼهرّ انشعانح فً فظٕنٓا انخًغح :
ــ فقذ ػشّف انفظم األٔل تًفٕٓو انرظٌٕش ٔتٍٍّ اخرالف انثالغٍٍٍ فً ؽشق فًٓٓى
ٔأعهٕب ذؼثٍشْى ػٍ ْزا انفٓى يغ أَٓى كًا أششَا ٌكادٌٔ ٌرفقٌٕ ػهى أٌ انظٕسج ذشكٍة
نغٕي ٌقٕو ػهى انرقذٌى انذغً نهًؼُى .
ٔاعرُرجُا فً ْ زا انفظم اٌ َظشٌح انجادع فً انرظٌٕش قذ أنًٓد انثالغٍٍٍ تؼذِ
نٍإعغٕا فً ػٕئٓا يفٕٓيٓى ػُٓا نكُٓى يغ ْزا انرأشش ّ ؽ ّٕسٔا ْزِ انُظشٌح ٔأػافٕا نٓا
انكصٍش .
ٔتؼذ أٌ ػشع انفظم نًفٕٓو انرظٌٕش ػُذ انًذذشٍٍ ٔقغ االخرٍاس ػهى يفٕٓو ػثذ
انقادس انقؾ ّ الشرًانّ ػهى اال دٔاخ انرً ذُاعة ؽشٌقح انشاب انظشٌف فً ذظٌٕشِ ٔ .ال
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ٌؼًُ ْزا تانطثغ ذجاْم انًفٕٓياخ انرً عثقرّ فقذ أفادخ انذساعح يُٓا فً انرأعٍظ
انُظشي ٔانرذهٍم كصٍشا ً .
ــ ٔقذ كاٌ يٍ يًٓح انفظم انخاص تررثغ يظادس انرظٌٕش فً شؼش انشاب انظشٌف انقٍاو
تاَذً :
 – 1ذذذٌذ اْى انًظادس انرً اعرقى يُٓا انشاػش ٔأعًٓد فً ذشكٍم طٕسِ انفٍُح .
 – 2االجاتح ػهى انغإال اَذً :
ْم كاٌ انشاب انظشٌف ْٕٔ ٌُٓم يٍ ْزِ انًظادس ٌذافع ػهى ؽاتؼّ انخاص  ،او كاٌ
ئذكاؤِ اذكاء انًقهــّذ انزي ٌغرُغخ جٕٓد انغاتقٍٍ ٌٔرطفــّم ػهى طٕسْى ٔأعانٍثٓى ؟
ٔنالجاتح ػهى ْزا ذٕنـّى انفظم ذذذٌذ اْى ذهك انًظادس اترذاء ً تاالشش انظٕفً انزي
اعرُرجُا تؼذ ذأيم ٔؽٕل تذس أَــّّ كاٌ ذأششا ً ال ٌرجأص يغاٌشج ؽشٌقح انًرظ ّٕفح
ٔأعانٍثٓى ٔطٕسْى ٔال ًٌرذ ّ نٍشًم عهٕكّ انشخظً ٔنزا ال ٌظخ – فً َظشَا – انُظش
انٍّ يرظ ّٕفا ً أ انرؼايـّـم يغ شؼشِ ذؼايال ً سيضٌا ً كًا ْٕ انذال يغ انشؼش انظٕفً .
ــ كًا دأنُا فً ْزا انفظم تٍاٌ أشش انشؼش انؼزسي فً ذظٌٕش انشاب انظشٌف ْٕٔ أشش ٌ
ػى ّ انشؼشاء انزٌٍ عهكٕا انشؼش انغشايً انزي ٌؼذ ّ انشاب انظشٌف أدذ س ّٔادِ ٔ ،ذٕنـّى
انفظم نزنك يراتؼح انًؼجى انشؼشي انؼزسي فً طٕسِ .
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ــ ٔخرًُا انفظم تررثغ ؽشٌقح انشاب انظشٌف فً ذٕظٍف انًؼاسف انهغٌٕح ٔانذٌٍُح
ٔانراسٌخٍح ٔ .يٍ انغشٌة أَُا نى َجذ ػًٍ ْزا انًجال اذكاء ً كصٍشا ً ػهى انقشآٌ انكشٌى
ٔانذذٌس يغ أٌ شؼشاء ػظشِ كإَا ٌفؼهٌٕ رنك تكصٍشج .
ــ أيا فً انًٕسٔز انشؼشي فقذ ذٕطهُا انى أٌ شؼش انًرُثً كاٌ يؼٍُا ً ششّا ً نكصٍش يٍ
طٕس انشاب انظشٌف  ،كًا اٌ سٔح انًرُثً انشايخح كاَد ذثشص فً كصٍش يٍ االدٍاٌ فً
شُاٌا طٕسِ .
ــ ايا فظم انرظٌٕش انثٍاًَ فقذ تذأَاِ تانظٕسج انرشثٍٍٓح ٔيٓـّذَا نٓا تأعاط َظشي
اعرُرجُا يُّ اٌ انقذايى كإَا ٌقٍغٌٕ تشاػح انشاػش ػهى يقذاس تشاػرّ فً يذاكاج انفٌُٕ
انرطثٍقٍح كانُغج ٔانظٍاغح ٔغٍشًْا يٍ االػًال انظُاػٍح .
ــ كًا ٔقفُا ػُذ يطانثح انًذذشٍٍ نهشاػش انقذٌى تانرؼثٍش ػٍ االدغاط ٔاَرقاد انظٕس
انقذًٌح تذجح أَٓا ال ذإدي ْزِ انًًٓح ٔآَا اَشغهد تانجاَة انشكهً فذغة َٔاقشُا ْزا
انًٕقف  .شى تٍُّا ؽثٍؼح انظٕسج انرشثٍٍٓح ػُذ انشاب انظشٌف ٔذٕطّهُا انى أَّ كاٌ ٌٕائى
تٍٍ انشكم ٔانًؼًٌٕ يٕاءيح َاجذح ٔنى ٌكٍ اَشغانّ تانرشكٍم ٌذجة انجاَة انؼاؽفً
أٔ انُفغً .
ــ ٔفً يثذس انرظٌٕش االعرؼاسي اعرؼشػُا أال ً يفٕٓو االعرؼاسج ٔتٍّـُا يكاَرٓا فً
انفكش انثالغً ٔانُقذي قذًٌا ً ٔدذٌصا ً ٔٔقفُا ػُذ يشادم ًَٕ انفٓى االعرؼاسي اترذاء ً
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تانُقم ػُذ انشياًَ ٔيشٔسا ً تاالدػاء ػُذ ػثذ انقاْش ٔاَرٓاء ً تانرفاػم ػُذ سٌرشاسدص
ٔاطذاب انُظشٌح انرفاػهٍح  .شى ذٕنى انفظم ذذهٍم انكصٍش يٍ طٕس انشاب انظشٌف
انًإعغح ػهى االعرؼًال االعرؼاسي ٔاعرُرجُا أٌ كصٍشا ً يٍ اعرؼًاالذّ اعرٕفد تجذاسج
يقاٌٍظ َجاح انظٕسج االعرؼاسٌح انرً دذدْا انثالغٌٍٕ ٔادرفٕا تٓا – عٕاء فً انقذٌى أٔ
فً انذذٌس– ٔتخاطح يضٌـّح انغشاتح ٔخشق انًأنٕف تجاَة انقذسج ػهى االيراع ٔانرأشٍش .
ــ أيا انرظٌٕش انثذٌؼً انزي اَشغم تاعرقظائّ انفظم انشاتغ فقذ ذؼ ًُّد ذذهٍالذُا نظٕس
انشاب انظشٌف فٍّ تؼغ االعرُراجاخ انرً تٍُُاْا ػهى سؤٌح خاطـّح نٕاقغ انًجرًغ
انًًهٕكً ٔنالٔػاع انغٍاعٍح نهؼظش ٔيُٓا أَُا ستطُا ْزا انٕاقغ ْٔزِ االٔػاع تًا
ػشف ػٍ انشاب انظشٌف – ٔػٍ شؼشاء ػظشِ تؼايـّح – تانرشكٍم انثذٌؼً ٔسجّذُا أٌ
ٌكٌٕ رنك تذافغ انرشثّـس تانؼشتٍح ٔػثقشٌح أعانٍثٓا ٔذُ ّٕػٓا نرقاتم انؼجًح ٔانؼؼف
انهغٕي انهزٌٍ عادا انؼظش انًًهٕكً .
ٔاسذأٌُا ُْا أٌ َراتغ أْى انرشكٍالخ انثذٌؼٍح انرً ػـًُُ تٓا انشاب انظشٌف ًْٔ طٕس
انرذتٍج ٔانرٕسٌّ ٔانطثاق ٔانًقاتهح .
ــ ايا انفظم االخٍش ( انخايظ ) فاٌ جًانٍاخ االٌقاع كاَد ًْ انًذؾ ّ االخٍش نشدهرُا
يغ انرظٌٕش فً شؼش انشاب انظشٌف ْٕٔ ػُظش ٌؼذ ّ – فً َظشَا – أدذ أتشص انًاليخ
فً ذظٌٕشِ ٔقذ اعرُرجُا – تانرذهٍم ٔاإلدظاء – أٌ انشاب انظشٌف كاٌ ٌرقٍ ػهى َذٕ
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ُيثٓش انجًغ تٍٍ اَغٍاب انُغى ٔذذفـّقّ عٕاء فً انًظٓش انخاسجً ( انٕصٌ ) انزي ذرثّؼُا
فٍّ اْى انثذٕس انرً كاٌ ٌُإششْا ػهى عٕاْا يخظّظٍٍ ( نهكايم ) ػُاٌح خاطح ػشػُا
فٍٓا خظائض ْزا انثذش ٔعًاذّ اإلٌقاػٍح .
أيا فً انًظٓش انذاخهً انزي ٔقفُا فٍّ ػهى أتشص ػُاطش انرشكٍم فٍّ ٌقف ( انجُاط ) فً
يقذيرٓا تجاَة ئتشاص قذسج انشاب ػهى ذٕظٍف انرقاتم ٔانرُاظش فً انؼثاساخ ذٕظٍفا ً
ئٌقاػٍا ً ٌغٓى فً تُاء انظٕسج انشؼشٌح  ،تُاء ً را ؽاتغ خاص .
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ــ لذايح تٍ جؼفش ٔانُمذ األدت – ٙتذٔ٘ طثاَح – االَجهٕ انًصشٚح – انماْشج – انطثؼـــح
انصانصح – . 8747
ــ كراب انصُاػر – ٍٛأتٕ ْالل انؼغكش٘ – ذذمٛك ػه ٙيذًذ انثجأ٘ – يذًذ أتــــــٕ
انفضم ئتشاْٛى  ،يطثؼح ػٛغٗ انثات ٙانذهثٔ ٙششكائّ ( د .خ ) .
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ــ كراب انمٕاف : ٙانرُٕخ ، ٙذذمٛك يذًذ ػَٕ ٙػثذ انشؤٔف  ،يكرثح انخاَج ، ٙيصش ،
 8799و .
ــ نغاٌ انؼشب  ،اتٍ يُظٕس  ،داس انًؼاسف  ،يصش – انجضء انصاَ ، ٙد .خ .
ــ انهضٔيٛاخ  :أتٕ انؼالء انًؼش٘  ،داس انكرة انؼهًٛح  ،تٛشٔخ – نثُاٌ 1118 ،و .
ــ انًخصص – اتٍ عٛذِ – داس انفكش – تٛشٔخ – انغفش انصانس – . 8791
ــ يؼجى يصطهذاخ األدب – يجذ٘ ْٔثح – يكرثح نثُاٌ – تٛشٔخ – . 8791
ــ يؼجى انًصطهذاخ انصٕفٛح  ،انشٛخ انذكرٕس إَٔس فإاد أت ٙخضاو  ،يشاجؼح انذكرٕس
جٕسض يرش٘ ػثذ انًغٛخ–يكرثح نثُاٌ َاششٌٔ– تٛشٔخ – نثُاٌ–انطثؼح األٔنٗ . 8773
ــ يؼجى انُمذ انؼشت ٙانمذٚى  :ادًذ يطهٕب  ،داس انشإٌٔ انصمافٛح  ،تغذاد – انطثؼح األٔنٗ
 ،انجضء انصاَ. 8717 ، ٙ
ــ يفاذٛخ انمصٛذج انجاْهٛح ( َذٕ سؤٚح َمذٚح جذٚذج ػثش انًكرشفاخ انذذٚصح ف ٙاٜشاس
ٔانًٛصٕنٕج ) ّٛانُاد٘ األدت ٙانصماف – ٙجذج – انغؼٕدٚح – انطثؼح األٔنٗ –  1118و .
ــ يفراح انؼهٕو – أتٚ ٙؼمٕب ٕٚعف تٍ أت ٙتكش تٍ يذًذ انغكاك – ٙتٛشٔخ – نثُاٌ –
انًكرثح انؼهًٛح انجذٚذج .
ــ يٍ لضاٚا انرشاز انؼشت–ٙانُمذ ٔانُالذ– ادًذ ػاس– يُشأج انًؼاسف–اإلعكُذسٚح–د.خ.
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ــ انًٕاصَح ت ٍٛشؼش أت ٙذًاو ٔانثذرش٘ – أتٕ انماعى انذغٍ تٍ تشش اٜيذ٘ – ذذمٛك
انغٛذ ادًذ صمش – انطثؼح انصاَٛح – داس انًؼاسف – انماْشج – . 8791
ــ انًٕعٛمٗ انكثٛش – انفاسات – ٙذذمٛك غطاط ػثذ انًهك خشثح – داس انكاذة انؼشتـــ– ٙ
انماْشج ( د .خ ) .
ــ يٕعٛمٗ انشؼش – ئتشاْٛى أَٛظ – يكرثح االَجهٕ انًصشٚح – انماْشج – انطثؼح انغاتؼح ،
. 8779
ــ انًٕعٕػح انصٕفٛح – أػالو انرصٕف ٔانًفكش ٍٚػهٔ ّٛانطشق انصٕفٛح – دُف ٙػثذ
انًُؼى – داس انششاد – انطثؼح األٔنٗ –  8771و .
ــ انًٕشخ – انًشصتاَ – ٙذذمٛك ػه ٙيذًذ انثجأ٘ – داس َٓضح يصش –  8749و .
ــ انًماتغاخ – أتٕ دٛاٌ انرٕدٛذ٘ – ذذمٛك يذًذ ذٕفٛك دغ – ٍٛانطثؼح انصاَٛـــــح – داس
اٜداب تٛشٔخ – . 8717
ــ انًششذ ئنٗ فٓى أشؼاس انؼشب ٔصُاػرٓا – ػثذ هللا انطٛة  ،انكٕٚد  ،انجضء األٔل –
انطثؼح انصانصح –  8717و ْ 8117 ،ـ .
ــ يُٓاض انثهغاء ٔعشاض األدتاء – ذمذٚى ٔذذمٛك يذًذ انذثٛة اتٍ انخٕجّ – انطثؼح انصاَٛح
– داس انغشب اإلعالي – ٙتٛشٔخ – نثُاٌ – . 8718
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ــ انُكد ف ٙئػجاص انمشآٌ – ػه ٙتٍ ػٛغٗ انشياَ – ٙذذمٛك يذًٕد خهف هللا ادًذ
ٔيذًذ صغهٕل عالو – داس انًؼاسف – انماْشج – . 8741
ــ انُمذ األدت ٙانذذٚس – يذًذ صغهٕل عالو – يُشأج انًؼاسف – اإلعكُذسٚح – . 8718
ــ انُمذ األدت ٙانذذٚس – يذًذ غُْ ًٙٛالل– داس انصمافح ٔداس انؼٕدج – تٛشٔخ– . 8793
ــ َمذ انشؼش – لذايح تٍ جؼفش – ذذمٛك كًال يصطفٗ – يكرثح انخاَجٔ ٙيكرثح انًصُٗ
تثغذاد – . 8743
ــ ٚرًٛح انذْش ف ٙشؼشاء أْم انؼصش – ػثذ انًهك انصؼانث – ٙانًطثؼح انذُفٛح – ديشك –
ْ 8311ـ  -انجضء األٔل .

الرسائل واالطاريح :
ــ اإلٚماع انشؼش٘ ف ٙانُمذ انؼشت ٙانمذٚى درٗ انمشٌ انصايٍ انٓجش٘ ( أطشٔدح دكرٕساِ )
 ،صٚذ لاعى شاتد  ،جايؼح تغذاد  ،كهٛح اٜداب 1111 ،و .
ــ انصٕسج انفُٛح ف ٙشؼش أت ٙذًاو – ػثذ انمادس انشتاػ / ٙانًإعغح انؼشتٛح نهذساعاخ
ٔانُشش  ،تٛشٔخ – انطثؼح انصاَ. 8777 – ٙ
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Abstract
Altheugh the interest with the ancient poetry began bincrease after it was
tackled by only few ,but this interest still needed to be expanded because
many poets who deserve investigating are still waiting to be studied and
quested . My supervisor has encouraged me after the appearance of a
new edition , scientifically investigating Shaab AL – Dhareef's divan to
start a research / study dealing eith this divan artistically because the old
Nejefian edition verified by Shakir Hadi Shkir was in complete , that's
why a number of researchers refrained fram studying an important poet
from the ancient periods ( ages ) and analyzing his poetic artistry . What
characterizes the poetry of this poet is his distinguished experience in
forming images . Therefore , my supervisor suggests that the title of this
study is ( The Artistic Representation / portrayal in the poetry of AL –
Shaab AL Dhareef ) .
It is really unfortunate that the ancient ages had such a brilliant
poet like AL – Shaab AL – Dhareef – while some researchers still
believe that the characteristic of backwardness that was concomitant to
the literature at that time was due to the artistic backwardness ,
forgetting that there ages included , besides AL- Shaab AL- Dhareef , a
A

vast group of poets who were no less important and poetic from those of
the earlier ages . These ages , above all , included a group of authors and
writers whose works and names had occupied a wide space of the prabic
library . So we are with the view and team that say that , backwardness
is the time limit of the literature of these ages , which is the period
between the fall of Baghdad by the Tatar ,i.e. , the end of the Abyssian
era and the new renaissance .
The importance of AL – Dhareef's poetry had been described by –
fadallah AL – Omary and narrated by Ibn Shakir in ( Fawat AL –
Wafyaat ) who described the delicacy of this poetry and thus becomes a
must on our part to assign a study for AL – Dhareef's method since it is a
method that deserves to be analyzed and studied .
AL – Dareef 's delicate and simple representation or rests up on
the smoothness of rhythm and spontaneity is but only a school named
(harmony ) by Ibn – Hija AL – Hamoui in his booksafe , a name that it is
fit to be called by ; it was also called the ( love road ) , a special road
shared with AL – Dhareef , a group of poets , having common features
between then , among of these are : AL- Bahaa Zuhair , Ibn Matrooh ,
AL – Hajeery , AL – Telfurry . To the above school of delicacy and
simplicity , we may add Ibn AL – Muaalem AL – Wassiti , though he
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preceded them a century . The same school to which AL- Dhareef
belongs is not uprooted , but has its own roots and origin , as we shall
explicate in the next few pages of this thesis. Above all , the school of
AL- Dhareef has its own characteristics

and marks that makes it

different from other poetic methods for it is a daughter of its age and
carries its features though it seems to belong to former ages in its
intensity of methods and images .
In investigating imagery in the poetry of AL- Dhareef , we have
followed an artistic method resting up on analysis as it is also paves the
way for an artistic analysis by tracing the artistic phenomenon
theoretically and seeking or searching for its origins and methods in
rhetoris and criticism .
The study is divided into introduction and five chapters . The first
chapter is dedicated to investigate the concept of imagery , its tools in
the old and new rhetorical and critical conception , beginning from ALJahidh and ending with the works of modernists and their views
concerning this conception . We have chosen Abdul Kadar's definition
for the image so as the chapters of the thesis can be built on due to the
fact that the definition involves the most prominent tools and means of
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imagery which were a phenomenon in the poetry of AL- Shaab ALDhareef , especially , the rhetorical types of the image .
The second chapter is allocated to investigate the sources that A:Dhareef borrowed form and we call this chapter ( Sources of imagery )
and we have made it prior to the analytic chapters that come after it
because it is considered a foundation on which the other chapters are
built .
As regards chapter three , it is assigned to deal with the rhetorical
imagery . It basically includes an artistic analysis and theory for the
metaphor and simile in imagery , and that AL- Shaab AL – Dhareef was
not a symbolic poet ; though be was influenced by mysticism , but this
influence , as we shall expound in the thesis , was only superficial .
Besides , clarity was a prevailing characteristic in his poetry ; thus , he
was not inclined to the kenathian use that we seldom see his dependence
on this employment in his portrayal or representation and that was the
reason for our restriction on rhetoric and simile this chapter .
Chapter Four tackles AL- Badeei's portrayal or representation
which was the major concern of the age of AL – Shaab AL- Dhareef .
We have opted from AL- Badeei's artistry , his most prominent poetry ,
there are :
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( embellishment ) , ( allusion ) , ( antithesis ) , and ( contrast ) .
The last chapter is devoted to deal with the study of the aesthetics
of rhythm in the images of AL- Shaab AL- Dhareef in their basic outer
and interior aspects .
The first source on which this study depends is the poet's divan
, since it is something natural that each study should rely or rest upon an
analytic artistic method .
Finally , I hope that I have contributed in expounding and
illuminating one of the literary sides or aspects of these ages that had
suffered oppression and negligence and misunderstanding . Also , I hope
that the image I have presented or introduced for the poet , his methods ,
tools in his artistic portrayal or representation are suitable and useful and
for the identification of the effort he exerted while portraying the rare ,
unique images in the field of poetic artistry .
I don't chaim that I have fulfilled all the artistic aspects or sides or
have completely covered the hreatness in AL – Dhareef's poetry because
the idea of covering to tally or thoroughly such artistic studies is
something inaccessible and needs great efforts and hard work and time
to reach completion , modification and addition .
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