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 هلخص

 ك٢ جُوحك٤س ٝظحتق أعثِس ذخقٞؿ ٓو٘ؼس ئؾحذحش ٣طٞخ٠ ًٔح،جُؿذ٣ذز، جُوحك٤س دالالش ئؽٌح٤ُس ك٢ جُخٞك ئ٠ُ جُركع ٣غؼ٠

 .جُؿذ٣ذ  جُؾؼش١ جُ٘ـ ذط٘ٞع جُٔط٘ٞػس ؽؼشذطٜح ضكون ٤ًٝل٤س جُكذ٣ػس جُوقحتذ
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Rhyme noodles and the semantics of their functions 

 

Abstract : 

The researchseeks to delveinto the problem of the new rhymesemantics, It also 

envisages convincinganswers to the questions of rhymefunctions in modern poems 

and how her diverse poetryisachieved by the diversity of the new poetictext. 
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 ٓوذٓس 

ٓغحسج ِٓط٣ٞح  جضخزشجُط٢  ٣غؼ٠ ٛزج جُركع، ئ٠ُ ئُوحء جُنٞء ػ٠ِ ػ٘قش جُوحك٤س ك٢ ؽٌِٜح جُؿذ٣ذ ٝأدٝجسٛح جُٔط٘ٞػس 

جُط٢ ًحٗص خحمؼس ك٢ ئ٣وحػٜح ُوحٕٗٞ جُر٤ص جُػحذص؛ ٌُٖ ٓغ جُوق٤ذز  فؼرح ػٖ ٓغحس جُوحك٤س جُطو٤ِذ٣س ك٢ جُوق٤ذز جُؼٔٞد٣س 

ك٢ ذع أكٌحسٙ ٝٓؾحػشٙ ألٗٚ ضخِـ ٖٓ ػدء جُوٞجُد جُط٢ ضِضٓٚ ذوحك٤س ٓٞقذز ضخ٘ن  جُٔؼحفشز أمك٠ جُؾحػش ٓطكشسج 

٠ُ جُٞهٞف ػ٘ذ قذٝد ٓؼ٤٘س، ٝػ٤ِٚ كحُوق٤ذز جُكذ٣ػس ضٞكش ُِؾحػش ٗٞػح ٖٓ جُٔشٝٗس ػ٠ِ هش٣كطٚ جُؾؼش٣س ٝضنطشٙ ئ

ٓغطٟٞ جإل٣وحع ضالك٤ح ُخ٘ن هحهحضٚ جإلذذجػ٤س ػ٠ِ خالف ٓح ًحٗص ػ٤ِٚ ئ٣وحػ٤س جُوق٤ذز جُوذ٣ٔس ضوّٞ ذٚ ٖٓ ئػحهس جعطشعحٍ 

٢ٜ٘ ذ٤طٚ هرَ ٜٗح٣س كٌشضٚ، ًٔح هذ ض٘ط٢ٜ كٌشز جُؾحػش هرَ دكوطٚ جُؾؼٞس٣س، ألٕ ٝؾٞد جُوحك٤س ٣لشك ػ٤ِٚ جُطٞهق ٓٔح ٣ؿؼِٚ ٣

ٝفُٞٚ ئ٠ُ هحك٤س جُر٤ص ٓٔح ٣نطشٙ ئ٠ُ ض٘حٍٝ ذؼل جُؼرحسجش جُٔط٘رس جُط٢ ٣شهغ ذٜح جُٔؼ٠٘ ك٤قرف ك٢ قحؾس ئ٠ُ ػٌحصجش 

جُلٌش جُٜ٘ذع٢  ٣طٌة ػ٤ِٜح ٢ٌُ ٣قَ ئ٠ُ هحك٤س جُر٤ص، ٝذزُي "ٝؾذ جُؾحػش جُكذ٣ع ٗلغٚ ٓكطحؾح ئ٠ُ جالٗطالم ٖٓ ٛزج

جُقحسّ جُز١ ٣طذخَ قط٠ ك٢ هٍٞ ػرحسجضٚ، ٤ُٝظ ٛزج ؿش٣رح ك٢ ػقش ٣ركع ػٖ جُكش٣س، ٣ٝش٣ذ إٔ ٣كطْ جُو٤ٞد، ٣ؼ٤ؼ 

َٓء ٓؿحالضٚ جُلٌش٣س ٝجُشٝق٤س، ٝجُٞجهغ ئٕ ئقذٟ خقحتـ جُلٌش جُٔؼحفش أٗٚ ٣ٌشٙ جُ٘غد جُٔطغح٣ٝس ٣ٝن٤ن ذلٌشز 

 (.١جُ٘ٔٞرؼ م٤وح ؽذ٣ذج")

 ح:عس ٝضغحؤالضٜٓؾٌِس جُذسج

جُٔشضرس  جُز١ ٣كطَ  جألخشٟ، ٝٓح جُذجػ٢ ُِططشم ئ٤ُٚ ٝٛٞ  ٛزج جٌُٕٔٞ جُؾؼش١ دٕٝ ؿ٤شٙ ٖٓ جٌُٔٞٗحش  ض٘حُٝص  ُٔحرج 

  جُؾؼش١  جُػح٤ٗس ذؼذ جُٞصٕ ك٢ جُطؼش٣ق جُخحؿ ذحٌُالّ 

ر٤٘س جإل٣وحػ٤س ُٝؼالهحضٜح جُٔط٤٘س جُ ٢ٛ ضغحؤالش ذغ٤طس ٝػ٤ٔوس، ُْ ضأش ٖٓ كشجؽ ٝئٗٔح كشمص ٗلغٜح أل٤ٔٛس جُوحك٤س ك٢ 

جُوحك٤س  أعحط .. ٓح ٓذٟ قنٞس  ٝجُٔطٔحعٌس ٓغ ذحه٢ جُر٤٘حش، أعثِس ضكحفش جُرحقع جُٜٔطْ ٝٛٞ ٣٘طِن ك٢ ذكػٚ ٖٓ أعثِس 

 ؟ َٝٛ ٣ٌٖٔ جػطرحس ض٘ٞع أؽٌحُٜح ًؼ٘حفش ٖٓ ف٤ْٔ جُر٤٘س جإل٣وحػ٤س، أٝ ذق٤حؿس أخشٟ، ٓح دال٤ُس ٛزج ك٢ جُؾؼش جُكذجغ٢ 

ضْ  ٝػذّ ضو٤ذٛح ذنٞجذو  جُط٘ٞع ك٢ جالعطؼٔحٍ ، ٝٓح ٓذٟ ضكون جُو٤ٔس جُقٞض٤س ٝجإلهحس جُٔٞع٤و٢ ك٢ سقحخ جٗلطحقٜح 

  جُطٞجمغ ػ٤ِٜح . 

 أهمٌة البحث وغاٌته -

 عٞجء ٓح - ػ٘قش ٖٓ ػ٘حفش جُطؿذ٣ذ ك٢ جُوق٤ذز جُٔؼحفشز " جُوحك٤س "   ػ٠ِ أْٛ  ٣غؼ٠ ٛزج جُركع، ئ٠ُ ئُوحء جُنٞء 

 ًحٗص، ٝٓح صجُص ذكحؾس ئ٠ُ جٌُؾق ػٖ ؾٞجٗد جُطؿذ٣ذ ك٤ٜح. رُي إٔ جُوحك٤س  -  أٝ ذؾؼش٣س ٝظحتلٜح  ضؼِن ذأٗٞجػٜح 

ك٢ جُوق٤ذز جُؿذ٣ذز ٝؽؼش٣س ٝظحتلٜح ٣ِو٢ جُنٞء ٣ٝض٣َ جُلْٜ جُخحهة  جُوحك٤س  ٤ُٝظ ٖٓ ٓـحالز جُوٍٞ، إٔ دسجعس ػ٘قش 

٤ًق ضٌٔ٘ص جُوق٤ذز جُٔؼحفشز ٖٓ  ه ٓغ جُوق٤ذز جُؼٔٞد٣س ، ًٔح ع٤ٞمف جُوق٤ذز جُؿذ٣ذز هذ هطؼص ًَ جُخ٤ٞ ذٌٕٞ 

    ضو٤٘حش ئ٣وحع ٓط٘ٞػس ضغح٣ش ٓٞجم٤ؼٜح جُٔخطِلس..   خِن 

 جُذسجعس  ٜٓ٘ؽ

جُططر٤و٢ جضرحع جُٜٔ٘ؽ جُٞفل٢ جُطك٢ِ٤ِ قطىأمغ ٖٓ خالُٚ فٞسز  -ٝض٘حُٝٚ جُ٘ظش١  ٓٞمٞع جُركع  ُوذ كشك ػ٢ِ 

  ذز ٖٓ ق٤ع ٌٓٞٗحضٜح ٝض٘ٞػٜح ٝدالُطٜح.ٓلقِس جُوحك٤س جُؿذ٣

 

 

 



 
 

 

 داللخ القبفٍخ ثٍي الحضىس والغٍبة

 

 

 داللـخ القبفٍـخ:-1

 ُوذ ظَ جُؾؼش ٓشضرطح ذحإل٣وحع ذكٌْ هر٤ؼطٚ ٝٝظ٤لطٚ، ٝذكٌْ أ٣نح أدجضٚ: جُِـس.

ًالّ ٣ٔطحص ذضخشكس  ذَ ٣ٌٖٔ جُوٍٞ "ٓح ٣لشم ذ٤ٖ جُؾؼش ٝجُ٘ػش ك٢ جٌُٔحٕ جألٍٝ ٛٞ ضؿشذس جألرٕ، رُي إٔ جُؾؼش

ٓٞع٤و٤س
(1)

 ئر إٔ جُٔٞع٤و٠ ػ٘قش أعحع٢ ك٢ جُؾؼش، ُٜح قذجٕ ٣نرطحٕ جُقٞسز جإل٣وحػ٤س ك٤ٜح: 

 .جُٞصٕ: جُز١ ٣ؼطٔذ ػ٠ِ جُٞقذز جُٔٞع٤و٤س جإل٣وحػ٤س ك٢ دجخَ جُغطش أٝ جُر٤ص أٝ جُطلؼ٤ِس 

 .جُوحك٤س: جُط٢ ضكٌْ ئؿالم جألعطش أٝ جألذ٤حش 

صّ ُِٞصٕ ك٢ جُوق٤ذز جُطو٤ِذ٣س، ْٜٝٓ ٖٓ ٗحق٤س جُطؾ٤ٌَ جإل٣وحػ٢ ُِوق٤ذز ك٢ٜ كحُوحك٤س ػ٘قش مشٝس١ ٓال

 ػالٓس ػ٠ِ ٜٗح٣س جُر٤ص ٖٓ ؾٜس جُذالُس أ١ جًطٔحٍ جُٔؼ٠٘، ٖٝٓ ؾٜس جُؼشٝك جًطٔحٍ جُٞصٕ.

س، ٝٓغ كحُوحك٤س ٝجُٞصٕ ٝقذضحٕ ك٢ جُؾؼش ئ٣وحػ٤طحٕ أًػش ٜٓ٘ح دال٤ُطحٕ ٌُٖ ج٥سجء جخطِلص قٍٞ ضؼش٣لحش جُوحك٤

ٝمغ ػ٢ِٔ جُؼشٝك ٝجُوٞجك٢ ضكطْ ػ٠ِ جُؼشخ إٔ ٣كذدٝج ٓؼ٠٘ ػ٤ِٔح ده٤وح، ٝهرِٞج جُٔؼ٠٘ جُز١ ٣وٍٞ: "ذأٜٗح آخش 

جُر٤ص... ْٝٛ ٣غٕٔٞ جُر٤ص ذأعشٙ هحك٤س، الؽطٔحُٚ ػ٠ِ جُوحك٤س، ٝجُوق٤ذز ذأذ٤حضٜح هحك٤س، الؽطٔحُٜح ػ٠ِ جألذ٤حش جُٔولحز"
(2)

. 

 ك٢ ضكذ٣ذ آخش جُر٤ص َٛ ٛٞ ًِٔس أٝ جغ٤ٖ٘ أٝ غالغس؟ٌُٖ ك٤ٔح ذؼذ ظٜش جُطرح٣ٖ 

 كٜ٘حى سأ١ ٣وٍٞ: ئٕ جُوحك٤س ٢ٛ رُي جُقٞش أٝ رُي جُكشف جُز١ ٗؼشكٚ ذحعْ آخش ٛٞ "جُش١ٝ".

٣ٝزٛد جُرؼل ئ٠ُ إٔ جُخ٤َِ ذٖ أقٔذ ٛٞ فحقد ٛزج جُشأ١، ٌُٖ جألخلؼ سكل ٛزج جإلدػحء ألٕ جُخ٤َِ ػذد 

 ٌَُ ٜٓ٘ح جعٔح خحفح، كِٞ ًحٗص جُوحك٤س ػ٘ذٙ ٢ٛ جُش١ٝ ُْ ٣ٌٖ ٤ُلؼَ رُي.قشٝف جُوحك٤س ٝقشًحضٜح، ٢ٛٝ 

أٓح جُشأ١ جُػح٢ٗ كوذ قٌحٙ جذٖ جُوطحع دٕٝ جٕ ٣٘غرٚ ئ٠ُ أقذ ٣ٝوٍٞ: "ئٕ جُوحك٤س جُؿضء جُؼشٝم٢ جألخ٤ش ٖٓ جُر٤ص 

٣ِضّ جُؾحػش ضٌش٣شٙ ك٢ ذ٤ص ٖٓ  ٓػَ ٓلحػ٤ِٖ ك٢ آخش جُط٣َٞ أ١ جُطلؼ٤ِس جألخ٤شز أٓح جُشأ١ جُػحُع ك٤وٍٞ: جُوحك٤س ٓح

جُكشٝف ٝجُكشًحش"
(3)

، ك٢ ق٤ٖ ٣شجٛح جألخلؼ "أٜٗح آخش ًِٔس ك٢ جُر٤ص"
(4)

. 

٣ٝوحٍ إٔ ٓإعظ ػِْ جُوٞجك٢ ٛٞ أهذّ ؽؼشجء جُؼشذ٤س أ١ جَُِٜٜٔ ذٖ سذ٤ؼس، ٣ٝوٍٞ جُذٜٓ٘ٞس١: "ٝػِْ جُوٞجك٢ ٛٞ 

 ٝعٌٕٞ ُٝضّٝ ٝؾٞجص ٝكق٤ف ٝهر٤ف ٝٗكٞٛح. ػِْ ذأفٍٞ ٣ؼشف ذٚ أقٞجٍ أٝجخش جألذ٤حش جُؾؼش٣س ٖٓ قشًس

ٝٓٞمٞػٚ أٝجخش جألذ٤حش جُؾؼش٣س ٖٓ ق٤ع ٓح ٣ؼشك ُٜح، ٝفحٗؼٚ َِٜٜٓ ذٖ سذ٤ؼس خحٍ أٓشؤ جُو٤ظ"
(5)

ٝٛزٙ  

جإلؽحسز ٓطٞجكوس ٓغ ٓح ٣وحٍ ٖٓ إٔ َِٜٜٓ ٛٞ أٍٝ ٖٓ َِٜٛ جُؾؼش أ١ أسهٚ أٝ عِغَ ذ٘حءٙ، ؿ٤ش إٔ جُطذه٤ن ك٢ جألٓش ٣ؾ٤ش 

ضقذ٣ن ٛزٙ جإلؽحسجش ضٔحٓح ئ٠ُ فؼٞذس
(6)

. ٣ٝوٍٞ جذٖ سؽ٤ن: "ع٤ٔص جُوحك٤س هحك٤س ألٜٗح ضولٞ أغش ًَ ذ٤ص، ٝهحٍ هّٞ ألٜٗح 

ضولٞ أخٞجضٜح"
(7)

٣ٝوٍٞ أ٣نح: "جُوحك٤س ؽش٣ٌس جُٞصٕ ك٢ جالخطقحؿ ذحُؾؼش، ٝال ٣غ٠ٔ ؽؼشج قط٠ ٣ٌٕٞ ُٚ ٝصٕ  

ٝهحك٤س"
(8)

 . 
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ُز١ ض٘غد ئ٤ُٚ جُوق٤ذز، ك٤وحٍ هق٤ذز ٤ٗٞٗس ٝػ٤٘٤س"ٝٛ٘حى ٖٓ ٣ؼطرشٛح قشف جُش١ٝ ألٗٚ جُكشف، ج

(9)
. 

 ٛ٘حى ٖٓ ٣ؼطرشٛح ٖٓ آخش عحًٖ ك٢ جُر٤ص، ئ٠ُ جُز١ ٤ِ٣ٚ ٓغ قشًس ٓح هرِٚ أٝ ٓغ جُكشف جُز١ ٓح هرِٚ.

"ٛ٘حى ٖٓ ٣ؼطرشٛح آخش ًِٔس ك٢ جُر٤ص ٢ٛٝ ٓشضرطس ذحُٞصٕ ق٤ع ٓط٠ ًحٗص ٖٓ جألهح٣َٝ رٝجش جألؾضجء ضط٘ح٠ٓ أؾضجؤٛح 

ئ٠ُ أؽ٤حء ٝجقذز ذأػ٤حٜٗح كإ ًحٗص ؿ٤ش ٓٞصٝٗس ك٢ٜ ضغ٠ٔ ػ٘ذ جُؼشخ أهح٣َٝ ٓغؿٞػس، ٝٓط٠ ًحٗص ٓٞصٝٗس ع٤ٔص 

ك٢ ٜٗح٣س أؾضجء جألهح٣َٝ جُٔٞصٝٗس هٞجك٢"أهح٣َٝ رٝجش هٞجف، كاْٜٗ ٣غٕٔٞ جألؽ٤حء جُط٢ ضطٌشس 
(10)

. 

ٗغطؾق ئرٕ ٖٓ خالٍ ٛزٙ ج٥سجء إٔ جُوحك٤س ػ٘قش ٓالصّ ُِؾؼش أٝال، ٖٓ ٛ٘ح كشمص خقٞف٤طٜح ئر ٣ٌٖٔ إٔ 

ٗؿذ ٛزٙ جُقٞسز ك٢ جُٔؿحٍ جُ٘ػش١، ك٢ٜ عٔس فٞض٤س الصٓس ُِؾؼش ٝضطكذد ذٔٞهؼٜح ك٢ ٜٗح٣س جُغطش ك٢ ق٤ٖ ٗؿذ إٔ 

٣رشص ك٢ جُق٤ـس جُ٘ػش٣س ٝف٤ؾ ضؼر٤ش٣س ؿ٤ش ؽؼش٣س ) ؽؼحسجش، أٓػحٍ...( ٣وٍٞ جذٖ سؽ٤ن ك٢ ضلشهطٚ ذ٤ٖ  جُطؿحٗظ جُقٞض٢

جُؾؼش ٝجُ٘ػش "ئٕ جُؾؼش ٓكقٞس ك٢ ٝصٕ ٝهحك٤س... ٝجٌُالّ جُٔ٘ػٞس ال ٣كطحؼ ك٤ٚ ئ٠ُ ؽ٢ء ٖٓ رُي كطٌٕٞ أُلحٙ ضحذؼس 

ُٔؼح٤ٗٚ"
(11)

. 

ُٞصٕ ذحػطرحسٛح ؾحٗرح ٓشضرطح أعحعح ذحُ٘ؾحه جُكحفَ ػ٠ِ جُٔغطٟٞ ئرٕ كأ٤ٔٛس جُوحك٤س ال ضوَ ػٖ ٗلظ أ٤ٔٛس ج

جُقٞض٢ ك٢ آخش جُغطش "ٝجُكو٤وس إٔ جُوحك٤س ٤ُغص أدجز، أٝ ٝع٤ِس ضحذؼس ُؾ٢ء آخش، ذَ ٢ٛ ػحَٓ ٓغطوَ فٞسز ضنحف 

ئ٠ُ ؿ٤شٛح، ٢ٛٝ ًـ٤شٛح ٖٓ جُقٞس ال ضظٜش ٝظ٤لطٜح جُكو٤و٤س ئال ك٢ ػالهطٜح ذحُٔؼ٠٘
(12)

. 

ئرٕ ٖٓ أْٛ جُنٞجذو جُط٢ ٣ؼطٔذ ػ٤ِٜح جُؾؼش ك٢ ضؾ٤ٌَ ئ٣وحػ٤س جُٔٞع٤و٠، ٝهذ ًحٕ جُؼشخ جُوذج٠ٓ  كحُوحك٤س

٣ٜطٕٔٞ ذحُوحك٤س، ٣ٝطؿ٠ِ ُ٘ح رُي ك٢ هقحتذْٛ قط٠ أفركٞج ٣طِوٕٞ ُلع جُوحك٤س ػ٠ِ جُر٤ص ذأًِٔٚ، ٝٛزج ٓح ؾؼَ جُؾحػش 

أ٠ُٝ جُٔكحٝالش جُط٢ ُؿأ ئ٤ُٜح جُؾحػش جُٔؼحفش ُِطخِـ ٖٓ ٣ٞظق جإله٘حخ ٝجُكؾٞ ك٢ جُر٤ص ٢ٌُ ٣قَ ئ٠ُ هحك٤طٚ، ُٝؼَ 

جالخطالف ٝجُو٤ذ ٛٞ جُطخ٢ِ ػٖ جُوحك٤س جُٔٞقذز، كأفرف ٣ؼرش ػٔح ذ٘لغٚ ذقذم، ًٔح إٔ جُؾحػش ذطكط٤ٔٚ ُٞقذز جُر٤ص 

ذأ١ ٌٕٓٞ ٖٓ  ٝجعطوال٤ُطٚ هذ خط٠ خطٞز ٗكٞ ضكط٤ْ ٓح ٣طقَ ذحُوق٤ذز جُؼ٤ٓٞٔس، ألٕ جُوق٤ذز ذ٤٘س ٓطٌحِٓس، ٝجُٔغحط

ٌٓٞٗحضٜح ًحٕ مشٝس٣ح إٔ ٣كذظ خِخِس ك٢ جُؼ٘حفش جألخشٟ "ٝسؿْ ٛزج كحُؾؼش جُؿذ٣ذ ُْ ٣ِؾ جُٞصٕ ٝال جُوحك٤س، ٌُ٘ٚ أذحـ 

ُ٘لغٚ إٔ ٣ذخَ ضؼذ٣ال ؾٞٛش٣ح ػ٤ِٜٔح ٢ٌُ ٣كون ُٜٔح جُؾحػش ٖٓ ٗلغٚ ٝرذزذحش ٓؾحػشٙ ٝأػقحذٚ ٓح ُْ ٣ٌٖ جإلهحس جُوذ٣ْ 

إٔ جُؾحػش جُٔؼحفش ق٤ٖ ٣ٌطد هق٤ذز ؾذ٣ذز كاٗٚ ال ٣شضرو ذؾٌَ ٓؼ٤ٖ غحذص ُِر٤ص ر١ جُؾطش٣ٖ  ٣غؼق ػ٠ِ ضكو٤وٚ، ًٔح

ٝر١ جُطلؼ٤الش جُٔطغح٣ٝس جُؼذد، ٝجُٔطٞجصٗس ك٢ ٛز٣ٖ جُؾطش٣ٖ، ًٔح أٗٚ ال ٣طو٤ذ ك٢ ٜٗح٣س جألذ٤حش ذحُش١ٝ جُٔطٌشس أٝ 

جُٔط٘ٞع ػ٠ِ ٗظحّ غحذص"
(13)

جُٞصٕ ٝجُوحك٤س ذَ أُرغٜٔح قِس ؾذ٣ذز، كأفرف جُؾؼش جُكش . ُٜزج كحُؾحػش جُٔؼحفش ُْ ٣طخَ ػٖ 

 ذذٝسٙ ٓٞصٝٗح ٓول٠.

ٛٞ ٓٞصٕٝ ذحػطٔحدٙ ػ٠ِ جُطلؼ٤ِس ًٞقذز ئ٣وحػ٤س ذذٍ جػطٔحدٙ ػ٠ِ جعطوال٤ُس جُر٤ص ٝٓول٠ ذحػطٔحدٙ ػ٠ِ جُوحك٤س ٝهذ 

س جُط٢ ضشضحـ ُٜح جُ٘لظ ٝجُط٢ ضشضرو ضكِص ذكِس ؾذ٣ذز، ٝأفركص ُٜح ٝظ٤لس ؽؼش٣س ؾذ٣ذز ضطؿ٠ِ ك٢ ٜٗح٣س جُٔٞؾس جُؾؼٞس٣

 ذ٘لغ٤س جُؾحػش ٝجمطشجذحضٚ جُذجخ٤ِس.

 ُزُي ضخ٠ِ جُؾحػش ػٖ جُوحك٤س جُٔطٌشسز ك٢ آخش ًَ ذ٤ص، ألٜٗح ضإد١ ئ٠ُ سضحذس فٞض٤س ئ٣وحػ٤س.

حػ٢ ٝذزُي ٣ٌٕٞ جُؾحػش جُٔؼحفش هذ ضخ٠ِ ػٖ ًَ جُر٤٘حش جُطو٤ِذ٣س جُط٢ جعطوشش ك٢ جألرٛحٕ، ًٝحٕ جُ٘غن جإل٣و

 جُز١ ضٔػَ ك٢ جُٞصٕ ٝجُوحك٤س أعحط ٛزج جُخشٝؼ.

ٝٗظشج أل٤ٔٛس جُوحك٤س ٝدٝسٛح جإل٣وحػ٢ جُرحسص ك٢ جُؾؼش، ٗؿذ إٔ ٓ٘حفش١ ئُـحتٜح هِس ه٤ِِس ئر ضٔػِص دػح١ٝ 

٤ص ًٞقذز جُٔكحكظ٤ٖ ك٢ أٜٗح ٝع٤ِس إلذشجص جإل٣وحع، ًٔح أٜٗح ضكذد ٜٗح٣س جُر٤ص كطلقَ ذ٤ٖ جُر٤ص ٝجُر٤ص، ٝضكذد جٗطٜحء جُر

ٓٞع٤و٤س ٝٓؼ٣ٞ٘س، ؿ٤ش إٔ ؾحٕ ٤ًٖٛٞ ٣شٟ إٔ جُوحك٤س ٤ُغص ٢ٛ جُط٢ ضكذد ٜٗح٣س جُر٤ص، ذَ ٜٗح٣س جُر٤ص ٢ٛ جُط٢ ضكذد ٜٗح٣س 

جُوحك٤س
(14)

 . 
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ُزُي كحُوحك٤س ٣ؿد إٔ ضطؿحٝخ ك٤ٜح جألفٞجش ٓغ جُذالُس، ق٤ع ال ضٌٕٞ ػرحسز ػٖ ك٤ٗٞٔحش ؿ٤ش دجُس. ٝسؿْ ًَ 

ش ٌٓٞٗح أعحع٤ح ك٢ جُؾؼش جُؼشذ٢، ألٕ جألرٝجم هذ جػطحدضٜح ُزُي ال ٣غطط٤غ جُؾحػش إٔ ٣ِـ٤ٜح دٕٝ إٔ ػ٤ٞخ جُوحك٤س ك٢ٜ ضؼطر

 ٣وذّ ذذ٣ال ؾذ٣ذج ٣كون ٝظ٤لطٜح.

كحُؾؼش جُكش ك٢ قحؾس أ٤ًذز ئ٠ُ جُوحك٤س، ألٗٚ ؽؼش كوذ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُغٔحش جُٔٞع٤و٤س جُط٢ ضٞؾذ ك٢ جُؾؼش 

جُػحذص جُز١ ٣ؿؼَ ئ٣وحػٚ جُٔٞع٤و٢ ذحسصج ٝٝجمكح، أٓح ؽؼش جُطلؼ٤ِس كإ هُٞٚ ؿ٤ش جُػحذص جُؼٔٞد١ ذكٌْ جٗطظحٓٚ ٝهُٞٚ 

ؾؼَ ئ٣وحػٚ جُٔٞع٤و٢ جهَ ٝهؼح ٝأخق ذشٝصج ٖٓ ؽؼش جُؾطش٣ٖ ُزُي كإ ظٜٞس جُوحك٤س ٣ؿؼَ جُٔطِو٢ أهَ جعطؿحذس ٝضزٝهح 

جُر٤ص جُٔلشد ذوذس ٓح جعطٜذكص جُلحػَ ٓغ جُذٝجٍ ُٚ ًٔح إٔ "جُوحك٤س ٓغ جُؾؼش جُٔؼحفش ُْ ضؼذ ػ٘قشج ٖٓ ػ٘حفش ذ٘حء 

جألخشٟ ك٢ ذ٘حء جُوق٤ذز ذٌحِٜٓح"
(15)

. 

ٖٝٓ جُظٞجٛش جألًػش ؽ٤ٞػح ك٢ جُؾؼش جُكش ٗؿذ جخطالف جُوٞجك٢ أٝ جٗؼذجٜٓح جُطحّ ك٢ ذؼل جألؽؼحس، كحُؾؼش 

 ؽ ػٖ ٛزج ض٘ٞػح ك٢ جإل٣وحع ٝضكشسج ك٤ٚ أ٣نح.جُكش ئرٕ ٣ؼطٔذ ؿح٣س جُوحك٤س ال ؽٌِٜح ٣ٜٝطْ ذ٘ٞع ٖٓ جُوحك٤س جُٔطكشسز، ٝهذ ٗط

جُوحك٤س ًظحٛشز فٞض٤س... ضإد١ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُٞظحتق جإل٣وحػ٤س، ك٢ٜ ً٘قش ٖٓ ػ٘حفش جإل٣وحع ضؾطشى ٓغ 

 جُٞصٕ ٝهذ ضقرف ؾضءج ٓ٘ٚ ك٢ ضأد٣س جُٞظحتق جإل٣وحػ٤س.

 ػ٤رح".ئرٕ أ١ ضؿحٝص ُٞجقذ ٖٓ ٛزٙ جُؼ٘حفش، أٝ ضوق٤ش ػ٠ِ جُططحذن ٓؼٜح ٣ؼطرش "

ًٔح إٔ جُطالصّ جُػ٘حت٢ )ٝصٕ، هحك٤س( أًغد ذ٤٘س جإل٣وحع ك٢ جُوق٤ذز جُؼشذ٤س قحُس ٖٓ جُقالذس ٝجُطٔحعي ٝجُػرحش 

هحٝٓص ذٚ ظشٝف جُضٓحٕ ٝجُٔطـ٤شجش ػرش ٓخطِق ٓشجقَ جُطحس٣خ جُؼشذ٢ ئ٠ُ إٔ ٝفِط٘ح ك٢ جُؼقش جُكذ٣ع، ُزُي ٣ؿد 

 جالػط٘حء ذٜح ذذٍ جالعطـ٘حء ػٜ٘ح.

 

 

 القبفٍخ الوىحذح:-2

ئٕ أٍٝ ٓح ٣ِلص جٗطرحٛ٘ح ٝٗكٖ أٓحّ هق٤ذز ضو٤ِذ٣س، ٛٞ ذشٝص جُوحك٤س ذغُٜٞس ٣غَٜ ٓؼٜح ئدسجًٜح ٝضكذ٣ذٛح جٗطالهح 

ٖٓ جُطؼش٣ق جُز١ أػط٢ ُٜح. ٝٛٞ ًٜٞٗح ضٔطذ ٖٓ آخش قشف ٓطِلع ذٚ ٖٓ جُر٤ص ئ٠ُ جُكشف جُٔطكشى جُز١ ٣غرن أهشخ 

ألخ٤ش )جُش١ٝ( ٝجُز١ ٣ؾٌَ هرؼح جُؼ٘قش جألعحع٢ ُِوحك٤س ٌُٞٗٚ ٛٞ جُٞق٤ذ جُز١ ٣ٜ٘ل عحًٖ ٓغ جُطش٤ًض ػ٠ِ جُكشف ج

ذحُػوَ جألعحع٢ ُٞقذضٜح جُقٞض٤س ٝذحُطح٢ُ خِن أٗـحّ ٓٞع٤و٤س ٝئ٣وحػ٤س، ذحُشؿْ إٔ جُرؼل ٣ؼطرشٝٗٚ ػحَٓ ضؼط٤َ إلٗٚ 

 .٣لشك ٗلغٚ ػ٠ِ جُوحك٤س ٖٓ ؾٜس ٝػحَٓ ئٓالٍ ُطٌشجسٙ جُٔغطٔش ٖٓ ؾٜس أخشٟ

ٝهذ سأ٣٘ح ٤ًق إٔ جُؾحػش ػح٠ٗ ذلؼَ ػ٘قش جُوحك٤س، "ئر ًحٕ ٣ر٤ص ج٤ُِح٢ُ ٣وط٘ـ جُوٞجك٢ ٝٛٞ ئؽٌحٍ ػح٠ٗ ٓ٘ٚ 

جُوذج٠ٓ أٗلغْٜ، ٖٓ فذس ْٜٓ٘ ػٖ هرغ أٝ ػٖ ف٘ؼس، ُٝٞ أْٜٗ جًطلٞج ذحُوحك٤س دٕٝ جُش١ٝ ُٔح أُضٓٞج أٗلغْٜ ذرؼل 

ٕٝ جإلكنحء ذٚ ٖٓ رٝجش أٗلغْٜ"جُٔؼح٢ٗ جُط٢ عروٞج ئ٤ُٜح ككُٞطْٜ ُٔح ًحٗٞج ٣ش٣ذ
(16)

. 

ئر ًحٕ جُؾحػش ٣ؼ٤ؼ دجتٔح ك٢ قحُس ؾش٣حٕ ٝسجء جُوحك٤س، ٣ٞظق ُٜح ذ٤طح ذٌحِٓٚ قط٠ ٣ظٜشٛح ًٞقذز فٞض٤س 

 ٓنحكس ئ٠ُ جُر٤ص.

كحُوحك٤س جُٔٞقذز ضؼطٔذ ػ٠ِ ٝقذز جُوحك٤س ٝجُش١ٝ ك٢ ٓؿٔٞع أؿِد أذ٤حش جُ٘ـ، ٢ٛٝ أهَ جؽطٔحال ك٢ جُٔطٖ 

 ؼحفش، ٌُٖٝ ٛزج ال ٣٘ل٢ إٔ ٗؿذ هقحتذج ٖٓ ٛزج جُ٘ٔو ٖٓ جُوٞجك٢ ك٢ جُؾؼش جُٔؼحفش ًٔح ع٘شٟ ك٤ٔح ذؼذ.جُؾؼش١ جُٔ

ٝهذ أٝالٛح جُ٘وحد جُوذج٠ٓ ػ٘ح٣س كحتوس ئر ذِؾ جقطلحؤْٛ ذٜح إٔ هحُٞج: "ئٕ قع ؾٞدز جُوحك٤س ٝئٕ ًحٗص ًِٔس أسكغ ٖٓ 

قع عحتش جُر٤ص"
(17)

. 
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شجء جُز٣ٖ ٣خشؾٕٞ ػٖ هٞج٤ٜٗ٘ح ئر ػحخ أذٞ ٛالٍ جُؼغٌش١ ػ٠ِ جذٖ جُشه٤حش هُٞٚ كِْ ٣طغحَٛ جُ٘وحد أذذج ٓغ جُؾؼ

 ٝٛٞ ٣٘ؾذ ػرذ جُِٔي:

 

 إى الحىادس ثبلوذٌٌخ قذ

 

 أوجعًٌٌ وفش عي هشورٍه 

 

 وحججًٌ حت السٌبم فلن

 

 ٌزشكي سٌشب فً هٌكجٍه 

 

 

ك٢ هٞجك٤ي كوحٍ: ٓح ػذٝش هٍٞ هللا ػض ٝؾَ: "ٝٓح أؿ٠٘ ػ٢٘ ٓح٤ُٚ  كوحٍ ُٚ ػرذ جُِٔي: أقغ٘ص ئال أٗي ضخ٘طص

ِٓي ػ٢٘ عِطح٤ٗس ٤ُٝظ ًٔح هحٍ: ألٗٚ كحفِس ج٣٥س قغ٘س جُٔٞهغ، ٝك٢ هٞجك٢ ؽؼشٙ ٤ُٖ"
(18)

. 

ًٔح ػحذص جُ٘حهذز جإلٗؿ٤ِض٣س "ئ٤ُضجذ٤ص دسٝ" جُخشٝؼ ػٖ جُوحك٤س ئر هحُص: "ُٖ ٣شه٠ جُؾؼش ئ٠ُ ٓشجضد جُؿٞدز 

ُٖٝ ٣شم٠ إٔ ٣لذ١ ك٤٘ح رُي جإلقغحط ذحُرٜؿس ٓح ُْ ٣ِطثْ ٣ٝطشجذو ذطِي جُ٘وشز جُقٞض٤س جُٔطٌشسز جُط٢ ضرذٝ ًٝأٜٗح  ٝجٌُٔحٍ،

صٓحّ ُٞالٙ ُظَ جُؾؼش ٓغ٤ٔح ال ٣غطط٤غ إٔ ٣طٔحعي، ذَ ٣ظَ ٓ٘ذكؼح ذال ٗظحّ ًْٞٛ سض٤د ال ٜٗح٣س ُٚ"
(19)

. 

ُؿرحس٣ٖ، ضِي جُط٢ ال ضؼرش ُٔحٓح ػٖ خ٤حُْٜ ج٤ٌُٖٔ، ضلغذ ًٔح ٣وٍٞ ذٖ ؾٞٗغٕٞ: "جُوحك٤س ػ٘حء ًؼوٍٞ جُؾؼشجء ج

ٓـضٟ ً٘ٞصْٛ، ضخذع ك٢ جُكٌْ ذٔؼ٤حس، ًأٗٚ ٓؼ٤حس جُٔطلل٤ٖ، ض٘طضع جألُلحظ ٖٓ ٓٞجمؼٜح جُطر٤ؼ٤س، ٣غ٘ذ جُؾؼش ُثال 

٣ٜٟٞ، ػ٠ِ جُػشٟ، ضٔضم جُٔوحهغ، ضطٔظ جُكشٝف ضشذو قشٝف جُؼِس كطرذٝ ًٔح ُٞ أٜٗح ه٤ذش ذغالعَ"
(20)

. 

كحُ٘وحد جُؼشخ جُوذج٠ٓ ُْ ٣شضنٞج جُخشٝؼ ػ٠ِ جُوحك٤س جُٔٞقذز ك٢ أ١ ؽٌَ ٖٓ ضِي جألؽٌحٍ جُط٢ أض٠ ذٜح ذؼل 

إٔ ٣ؼذٍ كٌشضٚ أٝ ٣ط٘حصٍ ك٢ ذؼل ؾٞجٗرٜح ُطغطو٤ْ ُٚ ٜٗح٣س   -ٝجع أٝ ؿ٤ش ٝجع   -جُؾؼشجء سؿْ أٜٗح ًحٗص "ضِضّ جُؾحػش 

٣غطط٤غ جُؼػٞس دجتٔح ػ٠ِ جٌُِٔس جُك٤س جُٔٞؾرس جُط٢ ضٞجكن هحك٤طٚ" جُر٤ص، ٜٝٓٔح ٣ٌٖ جُؾحػش ذحسػح ك٢ جُِـس، كِٖ
(21)

. ئر 

ػحخ جذٖ سؽ٤ن جُخشٝؼ ػٖ جُوحك٤س ٝػذٙ ػ٤رح ٝػؿضج ٖٓ جُؾؼشجء ٝػرػح ْٜٓ٘ ذوٞج٤ٖٗ جُوحك٤س جُٔٞقذز"
(22)

. 

جُطكشس ٝجُطؿذ٣ذ ك٢ ٌٛزج ظَ ٗظحّ جُوحك٤س جُٔٞقذز ٛٞ جُٔغ٤طش ػ٠ِ جُوق٤ذز جُطو٤ِذ٣س، ٌُٖ ٓغ ه٤حّ قشًحش 

جُؾٌَ جُٔٞع٤و٢ ُِوق٤ذز جُٔٞسٝغس جُؼشذ٤س، ق٤ص جُوحك٤س ذحألعرو٤س ٝجُطؿذ٣ذ ُطـذٝ رجش أٗظٔس ؾذ٣ذز ُطكَٔ ٓؼٜح ًَ أؽٌحٍ 

 جالُطٞجء ٝجُطؼو٤ذ، كٔح ٢ٛ ٛزٙ جألؽٌحٍ جُطؼذد٣س ُ٘ظحّ جُطول٤س؟

 

 

 زج جُ٘ٞع ٖٓ جُوٞجك٢ًٔح ال ٣لٞض٘ح ك٢ ٛزج جُٔؿحٍ إٔ ٗٞسد ذؼل جُ٘ٔحرؼ جُٔؼحفشز ٖٓ ٛ

 

 هي قصٍذح "عزبة" لصالح عجذ الصجىس:

 

 هٌب كبًذ الذًٍب وثبحذ لٌب الوٌى

 

 ثأسشاسهب، واخضل هي هبئهب الىجذ 

 

 هٌب، كن سعٌٍب الحسي ثبلٌظشح الزً

 

 ٌلىح ًذٌب فً هحبجشهب الصلذ 

 

 حٌبًٍك ٌب ًفسً، فأًذ ألىفخ

 

هجً دهعخ، هزي الشسىم لٌب رجذو 
(23)

 

 

 

                                                           
 .450أذٞ ٛالٍ جُؼغٌش١: جُق٘حػط٤ٖ ش ـ: دمحم ج٤ُك٤ح١ٝ ٝدمحم أذٞ جُلنَ ئذشج٤ْٛ: ؿ (18)
 .45ئ٤ُضجذ٤ص دسٝ: جُؾؼش ٤ًق ٗطلٜٔٚ ٝٗطزٝهٚ ّ ط، ؿ (19)
 .45ؿئ٤ُضجذ٤ص دسٝ: ٗلظ جُٔشؾغ،  (20)
 .23جُغ٘س جأل٠ُٝ ؿ 1953ػرذ جُوحدس جُوو: جُؾؼش جُؼشذ٢ ذ٤ٖ جُطو٤٤ذ ٝجُطكش٣ش ٓؿِس آدجخ أؿغطظ  (21)
 .186، ؿ1جذٖ سؽ٤ن: جُؼٔذز، ؼ (22)
(23)

 .116-115، ؿ1965، 2فالـ ػرذ جُقرٞس: )أهٍٞ ٌُْ( ٓ٘ؾٞسجش دجس ج٥دجخ، ذ٤شٝش، ه 



 
 هي قصٍذح "ال أثكٍه" ألهل دًقل:

 

 رعجش القطشح فً الٌٍل فوي

 

 ولهب الشقص وأعٍبد الخصىثخ 

 

 فإرا الجحش طىاهب، ًفشد

 

 واسزشد الوبء فً الىادي دسوثه 

 

 وأعبد الوبء للٌٍل هشوثه

 

واسزشد الوبء فً هصش العزوثخ 
(24)

 

 

 

 جُك٤ذس١ "خ٤رس جإلٗغحٕ جُوذ٣ْ": ٝٗٞسد ًِي ٛزج جُ٘ٔٞرؼ ٖٓ جُؾؼش جُكش ُرِ٘ذ

 ف٤ِص ٣ح أخطحٙ -1

 ف٤ِص قط٠ فحسش جُزٗٞخ ك٢ ٓؿح٢ِٛ -2

 فالٙ  -3

 ٝفٔص قط٠ ؾلص جُؾلحٙ -4

 ٝهِص:  -5

 ك٢ جُؾلحٙ -6

 ك٢ جُخؾد جُٔؼذ ُِؾطحء ٢ُ  -7

 ئُٚ -8

 ئ٢٘ٗ عكحذس ؾحدش ذٜح ٣ذجٙ -9

 ٝئ٢٘ٗ قِْ جُشٓحٍ جُغٔش ذح٤ُٔحٙ -10

ٝئ٢٘ٗ ٖٓ ٣رغ٢ أكؿش جُك٤حٙ -11
(25)

. 

 القىافً الوزٌىعخ:-3

ئرج ًحٕ جُؾؼش جُطو٤ِذ١ ٣ؼطٔذ ػ٠ِ جُوحك٤س جُٔٞقذز، كإ ٓح ٤ٔ٣ض جُوق٤ذز جُكذ٣ػس ٛٞ ؿ٤حخ "ًَ ٗظحّ" ٓٞقذ ك٢ 

جُوحك٤س
(26)

. كحُوحك٤س ك٢ جُؾؼش جُٔؼحفش أمكص ػ٘قشج ؿ٤ش ضض٢٘٤٣، ػٌظ ٓح ٛٞ ػ٘ذ جُوذج٠ٓ ًحذٖ ؾؼلش ك٢ ًطحذٚ "ٗوذ 

جُؾؼش"، ٝأذ٢ ٛالٍ جُؼغٌش١ ك٢ ًطحذٚ )جُق٘حػط٤ٖ(، ٝجذٖ سؽ٤ن ك٢ ًطحذٚ )جُؼٔذز( ٝآخش٣ٖ، ٝهذ جػطرشضٜح ٗحصى جُٔالتٌس 

٣ؼحًغٜح ؾحٕ ٤ًٖٛٞ ك٢ ًطحذٚ "ذ٤٘س جُِـس جُؾؼش٣س" ًٔح ػحًغٜح ق٤ِس ضنحف ئ٠ُ جُر٤ص إلغرحش ٜٗح٣طٚ، ٝٛزٙ جُٞظ٤لس 

أسؿٞجٕ ك٢ هُٞٚ: "ئٕ جُوحك٤س.. ٢ٛ جُط٢ ض٢ِٔ ػ٤ِ٘ح ٌٓحٕ جُشؾٞع ئ٠ُ جُغطش"
(27)

. ٝجُكو٤وس إٔ جُؾؼش جُكش ُْ ٣َٜٔ جُوحك٤س، 

ذ فؼٞذس ٖٓ جُوحك٤س جُوذ٣ٔس ئر كحُوحك٤س هحتٔس ك٢ جُؾؼش جُكش، ٝئٕ أخزش ؽٌال أٝ ئٕ فف جُوٍٞ أؽٌحال ٢ٛ ك٢ ؾٞٛشٛح أؽ

هذ ٗؿذٛح ك٢ أٍٝ جُغطش، ك٢ ٝعطٚ أٝ ك٢ ٜٗح٣حضٚ، ك٢ٜ ال ضغطوش ك٢ ٓٞمغ ٝجقذ، ٝسذٔح ال ٗؿذٛح ٓطٞج٤ُس عطشج ذؼذ آخش، 

 ك٢ٜ ئرٕ ٓط٘ٞػس، ك٢ٜ ُْ ضؼذ ٝع٤ِس ضؿ٤َٔ كوو. 

ص جُؾؼش١ ًحُر٤ص جالؾطٔحػ٢ ُْ ٣ؼذ ٣قِف ٝال ٝع٤ِس ضٌر٤َ ٝضو٤٤ذ ًٔح ٣وحٍ ذوذس ٓح أمكص "ضكَٔ ئقغحعح ػ٤ٔوح ذإٔ جُر٤

ٝئفالقٚ ُزُي ال ٓلش ٖٓ ٛذٓٚ ٖٓ أعحعحٙ ٝضؾ٤٤ذ ذ٘حء ؾذ٣ذ ٣قِف ُظشٝف  ال ضؿذ١ ٓؼٚ أ٣س ٓكحُٝس ُطش٤ُِٓٔٚغ٠ٌ٘، ٝ

جُؼقش ٣ِٝر٢ ٓططِرحضٚ جُٔغطؿذ ٣ٝغطؿ٤د ُوٞج٤ٗ٘ٚ جُٔـح٣شز ٝضكٞالضٚ جُٔغطٔشز"
(28)

. 

 

 

                                                           
 .429، ؿ1985، 2ُؼٞدز، ذ٤شٝش، هأَٓ دٗوَ: )جألػٔحٍ جُؾؼش٣س جٌُحِٓس(، دجس ج (24)
 .474، ؿ1980، 2ذِ٘ذ جُك٤ذس١: جألػٔحٍ جٌُحِٓس، دجس جُؼٞدز، ذ٤شٝش، ه (25)
 ،2ًٔحٍ خ٤ش ذي: قشًس جُكذجغس ك٢ جُؾؼش جُؼشذ٢ جُٔؼحفش، ه (26)
 .74ؾحٕ ٤ًٖٛٞ: ذ٤٘س جُِـس جُؾؼش٣س، ّ ط، ؿ (27)
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 .159ػ١ِٞ جُٜحؽ٢ٔ: جُغٌٕٞ جُٔطكشى، ّ ط، ؿ 



 
ٞػٜح ػ٠ِ ٓح جعطوش ك٢ جألرٛحٕ ٖٓ ذ٤٘س جُؾؼش جُطو٤ِذ١ ئر قحُٝص إٔ "ضؾحًَ كحُوحك٤س ك٢ جُؾؼش جُكش ض٤ٔضش ذط٘

ذ٤ٜ٘ح ٝذ٤ٖ دٝس قشف جُش١ٝ أٝ ذؼرحسز أخشٟ قحُٝص إٔ ضؿؼَ قشف جُش١ٝ فٞضح ٓط٘وال.. ٝذزُي فحسش جُوحك٤س ٢ٛ 

غطش جُطح٢ُأٗغد فٞش أٝ ًِٔس ٣٘ط٢ٜ ذٜح جُغطش جُؾؼش١، ذك٤ع ٣ٌٖٔ جُٞهٞف ػ٘ذٛح ٝجالٗطوحٍ ٜٓ٘ح ئ٠ُ جُ
(29)

ٖٝٓ أٗٔحه  

 جُوحك٤س:

 القبفٍـخ الوشسلـخ: -1

٢ٛ جُوحك٤س جُخح٤ُس ٖٓ قشف جُش١ٝ، ٢ٛٝ ٓؼشٝكس هرَ ٓؿ٢ء قشًس جُؾؼش جُكذ٣ع ك٤ٔح ع٢ٔ ذحُؾؼش 

جُٔشعَ"
(30)

. 

 ٝهذ أًذش جُذًطٞسز ع٤ٜش جُؤِح١ٝ ؾذٟٝ جُؾؼش جُٔشعَ ٝكحتذز جإلٗؼطحم ٖٓ ه٤ذ جُوحك٤س جُٔٞقذز ٝسأش ك٢ جُؾؼش

جُٔشعَ "أٗٞجػح ؾذ٣ذز ٖٓ جُٔٞع٤و٠ ٣ؼؿض ػٜ٘ح ذَ هذ ٣لغذٛح جُؾؼش جُٔول٠، جُٞصٕ ك٢ جُوق٤ذز ٤ُظ ذحُ٘ـْ جُخحكص جُز١ 

ضغٔؼٚ جألرٕ، ٛ٘حى ٓٞع٤و٠ جألُلحظ ٝٓٞع٤و٠ جُكشٝف، كَٜ ٖٓ جُٔكطّٞ ٝؾٞد جُوحك٤س جُٔكشًس ذكشًس ٓؼ٤٘س قط٠ ضؾؼش 

ذإٔ ٛ٘حى ٓٞع٤و٠"
(31)

. 

س ٖٓ دػحتْ جُؾؼش، ال ٣ٌٖٔ جالعطـ٘حء ػٜ٘ح، أٝ ئُـحتٜح ئُـحء ٤ًِح، ذَ ئٕ ٓالقظطٜح ك٢ ٓوطٞػس ٝك٢ سأ٢٣ إٔ جُوحك٤

 ذؼذ ٓوطٞػس ٓطؼس ضخق ئ٤ُٜح جألرجٕ.

ُٝؼَ أًرش د٤َُ ػ٠ِ رُي ٛٞ جمٔكالٍ جُؾؼش جُٔشعَ ٓ٘ز جُخٔغ٤٘حش، ألٕ أفكحذٜح ُْ ٣غطط٤ؼٞج إٔ ٣وذٓٞج 

ٝع٤طشضٚ ػ٠ِ جألرٝجم جُؼشذ٤س، ٌٝٛزج ظِص قشًس جُؾؼش جُٔشعَ قشًس ٓغح٣شز  جُ٘ٔحرؼ جُشجتؼس جُط٢ ضؼٞك ػٖ جُوحك٤س

 ُِؾؼش جُٔٞسٝظ ال ذذ٣ال ػ٘ٚ. ٣وٍٞ ذِ٘ذ ق٤ذس:

 "أعوو ٖٓ ذؼذ١ جألٍٝ. -1

 ٝؾ٢ٜ ٣ـشم ك٢ ٝؾ٢ٜ. -2

 ػ٢٘٤ ضركع ػٖ ػ٢٘٤. -3

 ٛح ئ٢ٗ. -4

 أضٔضم ذ٤ٖ جغ٤ٖ٘. -5

... 

 "كأٗح ٝقذ١ جُٔوطٍٞ ذوطَ أذ٢. -6

 ٝجُزٗد ٝق٤ذ ٓػ٢ِ. -7

 جعٔي؟ٓح  -8

ال أػشف ٢ُ جعٔح.. ال أرًش ٓح جع٢ٔ" -9
(32)

 

 ٝٗٞسد أ٣نح ٛزٙ جألذ٤حش جُٔشعِس ٖٓ هق٤ذز "جُذػحء ُخحٍ ٣ٞعق"، ًٔح ٣ؾٜذ ٛزج جُٔوطغ ٖٓ هق٤ذز "دػحء":

 "ٝأدسٗح ٝؾٞٛ٘ح: ًحٗص جُؾٔظ -1

 ؿرحسج ػ٠ِ جُغ٘حذي، ٝجألكن -2

 ؽشجػح ٓكطٔح؛ ًحٕ ضٔٞص -3

 ؾشجقح ػ٠ِ جُؼ٤ٕٞ ٝػ٤غ٠ -4

 عٞسز ك٢ جٌُطحخ -5

 ٝجٛح ُذ٣٘ح -6

 ٖٓ ذخٞس، ٖٓ خٔشز، ٖٓ سخحّ -7

 ضخطل٢، ضخطل٢ ػ٠ِ ٝٛؽ د٤ٗح -8

 ٖٓ ٗخ٤َ ذشهٜح ٝٛؿ٤ش -9

ٝقشٝف ٓكلٞسز ك٢ جُغٔحء -10
(33)

. 

                                                           
 .114جُذ٣ٖ ئعٔحػ٤َ: جُؾؼش جُٔؼحفش، ّ ط، ؿػض  (29)
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 القبفٍخ الوحىسٌخ:-2

ك٢ ٛزج جُ٘ٞع ٖٓ جُوحك٤س ٣رذأ جُؾحػش ذوحك٤س ضظَ ضطشدد ٛ٘ح ٝٛ٘حى قط٠ ضؿذٛح ك٢ آخش ذ٤ص ك٢ جُوق٤ذز، ٣وٍٞ ٛ٘ش١ 

: "إٔ جُوحك٤س جُٔشًرس ٝجُوحك٤س جُٔؿحٗغس ضذخالٕ ٖٓ جُؿذز ٝجُنشٝسز جُِط٤ٖ ضٌٞٗحٕ ضحس٣خ٤س جُوق٤ذز ُذٟ ٓح٣ٞ ٤ٓؾ٤ٗٞي

ًٞكغ٢ٌ
(34)

. 

 ٓػحٍ ػ٠ِ رُي هٍٞ دمحم جُغشؿ٢٘٤:

 ػ٠ِ عشجؼ جُؾٔظ ٝجُكؿحسز -1

 ػ٠ِ ٗؼٞػ جُخرض جُٜٔ٘حسز -2

 أػٞد، ُٞ ض٘قل٢٘ جُؼرحسز -3

 ٣ح قحَٓ جُٜٞدؼ ذحألهذجّ -4

... 

فٞسز جُرٌحسز إٔ ٣غطؼ٤ذ -5
(35)

. 

 ٖٝٓ جُ٘ٔحرؼ أ٣نح هق٤ذز ذذس ؽحًش جُغ٤حخ "ٛح.. ٛح.. ٛٞ":

 ض٘ح٤ٖٓ أٗص ج٥ٕ ٝج٤َُِ ٓؤش -1

 أؿح٤ٗٚ أٗغحّ ٝسجػ٤ٚ ٓضٛش،  -2

 ٝك٢ ػحُْ جألقالّ، ٖٓ ًَ دٝقس -3

 ضِوحى ٓؼرش -4

 ٝذحخ ؿلح ذ٤ٖ جُؾؿ٤شجش أخنش -5

 ُوذ أغٔش جُقٔص )جُز١ ًحٕ ٣ػٔش -6

 ٓغ جُقرف ذحُرٞهحش أٝ ٗٞـ ذحتغ(،  -7

 ذط٤ٖ ٖٓ جُزًشٟ ًٝشّ ٣وطش -8

 ػ٠ِ ًَ ؽحسع -9

 ك٤كغٞ ٣ٝغٌش -10

ذشكن كال ٣ٜز١ ٝال ٣ط٘ٔش -11
(36)

. 

 

 القبفٍخ الوززبثعخ: -3

ك٢ ٛزٙ جُوحك٤س ٣طٞج٠ُ جُش١ٝ ػ٠ِ عطش٣ٖ أٝ غالغس غْ ٣٘طوَ جُؾحػش ذؼذٛح ئ٠ُ س١ٝ أخش ٤ُلؼَ ٓؼٚ ٓح كؼَ ٓغ 

ك٢ ٓح ع٢ٔ ذحُؾؼش جُكش أٝ جُٔ٘طِن ًٔح  19رُي، ٝهذ ػشكص ذٌػشز ُذٟ جُشٝٓحٗغ٤٤ٖ ك٢ جُوشٕ جُش١ٝ جألٍٝ ٝٓح ٣وحسخ 

 ػشكص ػ٘ذ ؽؼشجء جُر٘ذ.

 ٣وٍٞ ذِ٘ذ جُك٤ذس١:

 أس٣ذ إٔ أعأٍ ٖٓ ٣كِْ... ػٖ أقالٓٚ

 أس٣ذ إٔ جعأٍ ٖٓ ٣أُْ... ػٖ آالٓٚ

 ػٖ هطشز ٓغٔٞٓس ك٢ ؾحٓٚ جُٔكطٔس

 ظِٚ أس٣ذ إٔ أصقضـ ج٤َُِ كال ضخطَ ضكص

 أكؼ٠ ٝال ضغؼ٠ ٝسجء سؾِٚ

ض٘لع أُق كٌشز ٓكشٓس
(37)

. 

                                                                                                                                                                                     
 .65، ؿ1958ٓؿٔٞػس جُرثش جُٜٔؿٞسز، دجس ؽؼش، ذ٤شٝش، جُخحٍ ٣ٞعق:  (33)
(34)

 .46ٛ٘ش١ ٤ٓؾ٤ٗٞي: سجٖٛ جُؾؼش٣س، ّ ط، ؿ 
 .4، ؿ1968ٓح١،  10دمحم جُغشؿ٢٘٤: جألؽ٤حء ٝجألعٔحء، جُؼِْ جُػوحك٢،  (35)
 .54، ؿ1965، 2ذذس ؽحًش جُغ٤حم: ؽ٘حؽ٤َ جذ٘س جُؿِر٢ "ٓ٘ؾٞسجش جُط٤ِؼس، ذ٤شٝش ه (36)



 
 

 القبفٍخ الوزعبًقخ: -4

 أ( ك٢ٜ ػرحسز ػٖ هحك٤ط٤ٖ ٓطؾحذٜط٤ٖ ضلقَ ذ٤ٜ٘ٔح هحك٤طحٕ ٓطؾحذٜطحٕ ًزُي.-خ-خ-ٝٛٞ ٗٔو ٣ؼطٔذ ػ٠ِ ؽٌَ )أ

 ٣وٍٞ خ٤َِ قح١ٝ ك٢ هق٤ذز "جُٞؾٚ جُغشٓذ١"

 أ(←)ضذ١ٝ جُٜٜٔٔس ئٕ خِق جُرحخ، ك٢ فٔص جُضٝج٣ح ٣كلش جُٔٞؼ،  -1

 )خ(← ئٕ ك٢ ٝؾٜي آغحس جٖٓ جُٔٞؼ، ٝٓح ٓك٠، ٝقلش  -2

 )خ(← ، ٝك٢ جُٔٞؼ ضٌغش ٝأٗح ػذش ٖٓ جُط٤حس ٝؾٜح محع ك٢ جُك٠ٔ -3

)أ(← ذؼن٘ح ٓحش، جدك٤٘ٚ،ُٝٔحرج ٗؼؿٖ جُْٞٛ،ٝٗط٢ِ جُؿٔؿٔس  -4
 (38)

. 

 

 القبفٍخ الوزىاطئخ: -5

١ٝ ذِلظٜح ٝٓؼ٘حٛح ئ٣طحء، ٝهذ ف٘لطٜح ػ٤رح ٖٓ ػ٤ٞخ جُوحك٤س ًحٗص جُؾؼش٣س جُؼشذ٤س جُوذ٣ٔس ضغ٠ٔ ئػحدز ًِٔس جُش

ك٢ ق٤ٖ ٣ؼطرشٛح قٔذ ذ٤٘ظ ٖٓ ٓظحٛش جُوٞز جإل٣وحػ٤س ك٢ جُ٘قٞؿ جُؾؼش٣س جُٔؼحفشز، ئر "٣قؼذ جإل٣وحع ٣ٌٝػلٚ ك٤ٔح ٛٞ 

٣ِـ٢ جُٔؼ٠٘ جُٞجقذ ٤ُكَ ٓكِٚ ذ٘حء جُذال٤ُس"
(39)

. 

 ٓذ٣ف جُ٘غحء":٣وٍٞ ٗضجس هرح٢ٗ ك٢ د٣ٞجٕ "خٔغٕٞ ػحٓح ك٢ 

 ُٞٗ٘ح جُٔلنَ جُغٞجد -1

 ٝٗلٞع٘ح عٞجد -2

 ػوُٞ٘ح عٞجد -3

 دجخِ٘ح عٞجد -4

قط٠ جُر٤حك، ػ٘ذٗح، ٤ٔ٣َ ُِغٞجد -5
(40)

. 

 ٖٝٓ هق٤ذز: "خ٤رس جإلٗغحٕ جُوذ٣ْ"

 ف٤ِص ٣ح أخطحٙ -1

 ف٤ِص قط٠ فحسش جُزٗٞخ ك٢ ٓؿح٢ِٛ فالٙ -2

 ٝفٔص قط٠ ؾلص جُؾلحٙ -3

 ٝهِص: ك٢ جُؾلحٙ -4

 ك٢ جُخؾد جُٔؼذ ُِؾطحء ٢ُ ئُٚ -5

 ٝئ٢٘ٗ عكحذٚ ؾحدش ذٜح ٣ذجٙ -6

 ٝئ٢٘ٗ قِْ جُشٓحٍ جُغٔش ذح٤ُٔحٙ -7

ٝئ٢٘ٗ ٖٓ ٣رغ٢ أكؿش جُك٤حز -8
(41)

. 

ٛزٙ ئرٕ ذؼل جألٗٔحه جُطؼذد٣س ُِوحك٤س، ٤ُٝغص ققشج ؽحٓال ُٜح ذوذس ٓح ٢ٛ ضكذ٣ذ ُرؼنٜح ٝسعْ ئهحس ُرؼل 

ؿح٣حضٜح ٝقذٛح جُٜ٘حت٢ ٓح دجٓص جُوق٤ذز أؽٌحُٜح، ئر ئٕ ػ٤ِٔس ٝمغ هحٕٗٞ ٝهحػذز أعحع٤س ُِوحك٤س ٝأٗٔحهٜح، ُٖ ضرِؾ 

 جُٔؼحفشز ُْ ضؼشف ذؼذ أؽٌحٍ قذٝدٛح جُٔٞع٤و٤س جال٣وحػ٤س.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
 .378-377، ؿ 1980، 2جُك٤ذس١: جألػٔحٍ جٌُحِٓس، دجس جُؼٞدز ذ٤شٝش، ه  ذِ٘ذ (37)

(38)
 .77ذذس ؽحًش جُغ٤حخ: "ؽ٘حؽ٤َ جذ٘س جُؿِر٢، ّ.ط، ؿ  

 .149، ؿ 1996، 2، جُؾؼش جُٔؼحفش، دجس ضٞذوحٍ، جُذجس جُر٤نحء، ه 3دمحم ذ٤٘ظ: جُؾؼش جُؼشذ٢ جُكذ٣ع  (39)
 .111-110ٓذ٣ف جُ٘غحء، ؿ ٗضجس هرح٢ٗ: د٣ٞجٕ خٔغٕٞ ػحٓح ك٢  (40)
 .474، ؿ 1980، 2ذِ٘ذ جُك٤ذس١: جألػٔحٍ جٌُحِٓس، دجس جُؼٞدز، ذ٤شٝش، ه (41)



 
 القبفٍخ: شعشٌخ 

 :إٌقبعهبوظٍفخشعشٌخالقبفٍخ و -1

ُوذ سأ٣٘ح إٔ جُوحك٤س ضؾٌَ ػ٘قشج أعحع٤ح ك٢ ٗظحّ جُر٤ص جُؼٔٞد١ ئ٠ُ ؾحٗد جُٞصٕ ئر ًحٕ ٌَُ ٜٓ٘ٔح دػحٓس 

ٝسؿْ هحٜٗٞٗح جُٔٞع٤و٢ جُقحسّ، كٜٞ جُز١ جعططحع إٔ ٣كلع "قٌٔس جُؼشخ" ًٔح ٣شٟ جُؿحقع، ًٔح جٗٚ  ٓٞع٤و٤س ُِوق٤ذز،

جألعحط جُز١ ؾؼَ ٖٓ جُؾؼش د٣ٞجٕ جُؼشخ، ٗظشج السضرحهٚ ذحُزجًشز ٝجُكحكظس ٝجُشٝج٣س جُط٢ ضِؼد ػ٘حفش جُٔٞع٤و٠ 

ذذٝسٛح ػ٠ِ أقغٖ ٝؾٚجٌُٔشسز ٝجُشض٤رس ٝجُؼح٤ُس جُ٘رشز دٝسج ضكل٤ض٣ح ك٢ ؾؼِٜح ضوّٞ 
(42)

. 

ئمحكس ئ٠ُ أٜٗح ًقٞسز ٣أض٢ ذٜح جُؾحػش جُٔؼحفش ال ُٔغأُس ضض٤٘٤٣س ك٢ جُر٤ص، ذَ ئٕ ٝظ٤لطٜح ٓشضرطس ذحُٔؼ٠٘ 

"ك٢ٜ ذزُي ػ٤ٔوس جُطؾحذي ٓغ جُغٔس جُؼحٓس ُِؼَٔ جُؾؼش١، ٝأٜٗح ال ضظٜش ًٔػحٍ ٝجقذ ػ٠ِ جإلػحدز جُقٞض٤س، ٝال ٣٘رـ٢ إٔ 

ٞجٛش جُٔٔحغِس ُٜح ك٢ جُؿ٘حط ٝجُغؿغ"ضذسط ذٔؼضٍ ػٖ جُظ
(43)

. 

كحُوحك٤س ئرٕ ًٌٕٔٞ فٞض٢ ًِٝٔٔف دجٍ هذ خنؼص ُطٞؾ٤ٚ ؾذ٣ذ ٖٓ هشف جُؾحػش جُؼشذ٢ جُٔؼحفش ٓٔح ؾؼِٜح 

ضخطِق ك٢ هر٤ؼطٜح ػٖ جُوحك٤س جُطو٤ِذ٣س جُط٢ ضؼطرش ف٘حػس ؽؼش٣س ال ضشضرو ذحُٔؼ٠٘، كحٗكقشش ٝظ٤لطٜح ك٢ ًٜٞٗح كؼال 

٤ح ٝػشٝم٤ح ُِر٤ص جُؾؼش١، ٝٓشضرطس دجتٔح ذٔح ضوذٜٓح ال ذٔح ُكوٜح ٌُٖ جُوحك٤س جُؿذ٣ذز أفركص أًػش ضكشسج دال٤ُح ٝضش٤ًر

 ٝض٘ٞػح، ئر فحسش ضكَٔ ٝظحتق أًػش ػٔوح ٝدالُس أُٜٝح:

 

 وظٍفخ الشثظ:-أ

ك٢ٜ ًقٞش ئ٣وحػ٢، ال ئٕ جٌُٔحٕ جُطر٤ؼ٢ ُِوحك٤س ٝٝؾٞدٛح ك٢ ٜٗح٣س جُر٤ص ٌٜٓ٘ح ذإٔ ضوّٞ ذحُشذو ذ٤ٖ جألعطش، 

ضوق أٝ ض٘كقش ك٢ ٜٗح٣س جُر٤ص ٝئٗٔح ضٔش هرَ رُي ذغِغِس ه٣ِٞس رجش قِوحش ٓطقِس ضرذأ ٖٓ ٓطِغ جُر٤ص قط٠ ٜٗح٣طٚ، ٖٓ 

أٍٝ عرد قط٠ آخش عرد، ٖٓ أٍٝ ضلؼ٤ِس قط٠ آخش ضلؼ٤ِس ُطظٜش ُ٘ح أخ٤شج ك٢ ٜٗح٣س جُر٤ص جُؾؼش١ ٌٝٛزج دٝج٤ُي ئ٠ُ إٔ 

جسٛح ٛزج ؾضءج ٛحٓح ٖٓ جُٔٞع٤و٠ جُؾؼش٣س، ئر أٜٗح ذٔػحذس جُلٞجفَ جُٔٞع٤و٤س ٣طٞهغ جُغحٓغ ضشددٛح ض٘ط٢ٜ جُوق٤ذز "ٝضٌش

٣ٝغطٔطغ ذٔػَ ٛزج جُطشدد جُز١ ٣طشم جألرجٕ ك٢ كطشز ص٤٘ٓس ٓ٘طظٔس"
(44)

. 

 

 الىظٍفخ الجوبلٍخ: -ة

٤س "٢ٛٝ دجخِس ٓغ ٗظحّ جُٞصٕ ك٢ ُوذ جسضرطص ؾٔح٤ُس جُوحك٤س ذحُخقحتـ جُقٞض٤س جُٔوُٞرس ك٢ ئهحس جُر٤٘س جإل٣وحػ

ػالهس غ٘حت٤س رجش هحذغ ئؽٌح٢ُ هحتْ ػ٠ِ جُطأغش ٝجُطأغ٤ش ٝجُط٤ٌق ٝجُط٤٤ٌق أٝ جُلؼَ ٝسد جُلؼَ"
(45)

. 

ع ك٢ ف٤ـٜح ٝقشٝف س٣ٜٝح ًٝػَّق أ٣نح ٖٓ جُطؿحٗظ جُقٞض٢ ٓٔح ؾؼِٜح ضرشص ك٢  َّٞ ٝٗؿذ جُؾحػش جُٔؼحفش ٗ

ف ظحٛشز جُطٔحغَ جُقٞض٢ عٞجء ًحٗص ٛزٙ جُوحك٤س ؾضءج ٖٓ ٓلشدز ًحِٓس أّ أًػش ٖٓ أؽٌحٍ ؾذ٣ذز "ئر إٔ جُوحك٤س ضؿغذ ٝجم

ٓؿشد ٓلشدز ٝجقذز، ٛ٘حى دجتٔح ضؾحذٚ فٞض٢ ق٤ع ال ٝؾٞد ُطؾحذٚ ٓؼ١ٞ٘
(46)

. 

 ٝظ٤لس أخشٟ ُِوحك٤س ئر ٣وٍٞ: ٣ٝJ-mazaleyratض٣ذ ؾحٕ ٓحص٤ُـح

جُط٢  Fonction créatriceُْ ضؼذ ٝظ٤لس جُوحك٤س ٓ٘كقشز ك٢ ٝظ٤لطٜح جُؿٔح٤ُس ذَ ضؼذضٜح ئ٠ُ ٝظ٤لس ٓرذػس 

ضشجػ٢ ػالهطٜح ذحُلٌشز جُؾؼش٣س ٝجُٞظ٤لس جُٔكشًس جُط٢ ضأخز ذؼ٤ٖ جالػطرحس ػالهس جُوحك٤س ذكشًس جُوق٤ذز ٝجسضؿحؾٜح"
(47)

: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .57ػ١ِٞ جُٜحؽ٢ٔ: جُغٌٕٞ جُٔطكشى، ّ.ط، ؿ  (42)
 .208-207ٝ.ط، ؿ  –ٝجس٣ٖ ٤ِ٣ٝي: ٗظش٣س جألدخ  (43)
(44)

 .246ئذشج٤ْٛ أ٤ٗظ: ٓٞع٤و٠ جُؾؼش، ّ.ط، ؿ  
 .301ػ١ِٞ جُٜحؽ٢ٔ: جُغٌٕٞ جُٔطكشى، ّ.ط، ؿ  (45)
 .108، ّ.ط، ؿ 1ػرذ هللا سجؾغ: ذ٤٘س جُؾٜحدز ٝجالعطؾٜحد، ؼ  (46)

(47) J- Mazalerat- (rime dans la poésie de mallarme) , travaux de linguistique et de littérature Strasbourg 1980/p438-439. 



 
 الىظٍفخ الزٌظٍوٍخ: -ج

د٣س ك٢ مرو ٓوحد٣ش جألذ٤حش، رُي أٓش هر٤ؼ٢ ٝمشٝس١ ك٢ ٗلظ ج٥ٕ، ئر إٔ ضكذ٣ذ ػذد ئٕ ُِوحك٤س كؼح٤ُس ه٤ح

جُٔوحهغ ك٢ جُر٤ص ؾضء ٖٓ جُؾٌَ جُؾؼش١، ًٔح أٜٗح ضٔػَ جُغِطس جأل٠ُٝ ك٢ ٗظحّ جُطلؼ٤ِس جإل٣وحػ٢، ٝضؼشف قشًس جُذجخَ 

٢ ُزز ُألرٕ، ٝٓطؼس ُِ٘لظ، ضخنؼٜح إل٣وحع ٖٓ خالُٜح، ٝضٌؾق ػٖ جُ٘ظحّ جُذجخ٢ِ ك٢ ئهحس قشًس جُ٘ـ جإل٣وحػ٤س، ئر ٛ

ٓ٘طظْ جٗطظحٓح ًحٓال ٣ؾ٤غ ك٤ٜح جُطشخ"
(48)

. 

ًٔح أٜٗح ضكذد ٜٗح٣س جُر٤ص أّ ذحألقشٟ ٜٗح٣س جٌُالّ، ٝأ٣نح ٜٗح٣س جُؿِٔس جُ٘ك٣ٞس، كأ٤ٔٛطٜح ئرٕ ضطؿ٠ِ ك٢ أٜٗح ضوغ 

  - cadence -ك٢ ٜٗح٣س جُر٤ص أ١ ك٢ جُٔٞهغ جألعحع٢ ُِط٘ظ٤ْ ك٢ جُِـس جُؼشذ٤س، ٓٔح ٣إغش ضأغ٤شج قحدج ػ٠ِ ئ٣وحع جُٜ٘ح٣س  

ك٢ جُر٤ص"  -ئ٣وحػ٤ح    -ٝجُز١ ٛٞ أْٛ ٓٞهغ  
(49)

. 

ٌُٖ ٓغ جُطـ٤٤ش جُز١ ققَ ك٢ ؽٌَ جُوقحتذ جُٔؼحفشز جضخزش ٛزٙ جُٞظ٤لس ؽٌال آخش، "ئر جٜٗح ضٔٞمغ قذٝدج 

قٍٞ جُخ٤حٍ جُغش٣غ جُٔغشف جُز١ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٔطذ أًػش ٓٔح ٣٘رـ٢ ك٢ ًَ ٓٞمٞع، ُٞال ضو٤٤ذٙ ذحُؿٜذ جُز١ ضططِرٚ جُوحك٤س 

جُٔكٌٔس"
(50)

. 

ٌٛزج ئرٕ ُْ ضؼذ جُوحك٤س ٓؿشد ٓكطس ٜٗحت٤س ٣شضحـ ػ٘ذٛح جُوحسب ذَ ضططِد ٓ٘ٚ ٝهلس العطؿٔحع جُقٞش ٝجالعطؼذجد 

 ُٔح ٛٞ آش، ذَ ؿذش رجش هحهس خالهس ك٢ ضكش٣ي جُخ٤حٍ، ُٜح جسضرحه ٝغ٤ن ٝذحه٢٘ ذحُلٌشز ٝجُوحٓٞط جُطؼر٤ش١.

 

 

  خبروخال

ؽٌال آخش، ٛٞ  ك٢ جُكو٤وس أفؼد ٓشجعح ٖٓ جُوحك٤س جُوذ٣ٔس ئر أٜٗح قحُٝص   ُوذ  جضخزش جُوحك٤س ك٢ جُوق٤ذز جُؿذ٣ذز

جُطؾ٤ٌَ ذ٤ٖ جُوحك٤س ٝقشًس قشف جُش١ٝ، أٝ ذؼرحسز أخشٟ قحُٝص إٔ ضؿؼَ قشف جُش١ٝ ٓط٘وال، هذ ٣خطِق ٖٓ عطش آخش، 

"ٝعٞجء ك٢ ؽٌِٜح جُٔططحذغ أٝ ٝهذ ٣طلن ٝكوح ُٔح ٣كطحؾٚ جإلهحس جُٔٞع٤و٢ جُؼحّ ُِغطش أٝ ُألعطش. ٣وٍٞ دمحم ؽٌش١: 

جُٔطوحهغ أٝ جُٔطرحػذ، كإ جُوحك٤س ضوّٞ ذٞظ٤لس ذ٘حت٤س خحفس ك٢ ذ٤٘س جُ٘ـ جُؾؼش١ ال ٣ٌٖٔ جالعطـ٘حء ػ٘ٚ، ٝخقٞفح ك٢ 

جُؾؼش جُز١ ٣نؼق ك٤ٚ جألعحط ج٢ٌُٔ ٝجُ٘رش١"
(51)

. 

٤ق ٖٓ قذز ئ٣وحع جُوق٤ذز ٖٝٓ ك٢ ذؼل جألق٤حٕ ئ٠ُ جُطخل ق٤ٖ ُؿأ ،  ٣٘ٞع ك٢ أؽٌحُٜحٝهذ قحٍٝ  جُؾحػش إٔ 

ضطرؼٚ جُوحك٤س ئ٠ُ ػ٘قش "جُٞهلس "جُط٢ ظِص ٓٞؾٞدز ك٢ ٜٗح٣س جُغطش جُٞجقذ جُز١ ٤ٔ٣ض هق٤ذز جُؾؼش جُكش، ؽحٛذز ػ٠ِ 

جعطٔشجس جُٔلّٜٞ جُطو٤ِذ١ ُِر٤ص، ٝٓإًذز ػ٠ِ إٔ جُو٤ذ جُز١ ًحٕ ٣٘رـ٢ إٔ ٣ٞجؾٚ ذكذز ٝؾشأز، جعططحع إٔ ٣لشك ٝؾٞدٙ، 

لح ك٢ ٝؾٚ جُذالالش ٝجٗغ٤حخ جُطؿشذس" ٣ٝغطٔش ٝجه
(52)

. 

 

 

 :توصيات

 

ئُوحء جُنٞء ػ٠ِ ػ٘حفش ٝضكذ٣ذ ؽؼش٣طٜح ٓغ  جُكذ٣عجُكشؿ ػ٠ِ جُٞهٞف ػ٘ذ أْٛ ٓظحٛش ض٘ٞع جُوحك٤س ك٢ جُؾؼش -

 .جُطؿذ٣ذ جإل٣وحػ٢ ك٢ جُوق٤ذز جُٔؼحفشز 

جُٔط٘ٞػس رجش جُشؤ٣س جُػوحك٤س جُٔٞعؼس جُط٢ ضٞمف ؽؼش٣س جإل٣وحع ك٢ هقحتذ ٣طْ  جالٛطٔحّ ذحُؿحٗد جُ٘وذ١ ٝجُٔوحسذحش -

 ٝض٤ٔضٛح .جٗطوحؤٛح ُؿذ٣س  ؽؼشٛح 

ٌسهل على الباحث المهتم رصد المظاهر  الذي التوقف عن تقدٌم المزٌد من البحوث النظرٌة الخالٌة من الجانب التطبٌقً -

  .قٌد الدراسة وفق منهج تحلٌلً

                                                           
 .123ٗحصى جُٔالتٌس: هنح٣ح جُؾؼش جُٔؼحفش، ّ.ط، ؿ  (48)

(49) Lotman: Analyse of poetic texte – Ed – austrausl, p 170-171. 
 .119، ؿ 1978، 2ؽٌش١ دمحم ػ٤حد: ٓٞع٤و٠ جُؾؼش، ٓؾشٝع دسجعس ػ٤ِٔس، ه (50)
(51)

 .98د. دمحم ؽٌش١ ػ٤حد: ٓٞع٤و٠ جُؾؼش جُؼشذ٢، ّ.ط، ؿ  
 .110، ؿ 1978ػرذ هللا سجؾغ: ذ٤٘س ٝجُؾٜحدز ٝجالعطؾٜحد، ٓ٘ؾٞسجش ػ٤ٕٞ جُٔوحالش، جُر٤نحء،  (52)



 
 

 الئحـــــة المصـــادر والمـراجـــــع

 

 

 

 : المراجع العربية القديمة:-1

 دجس جألٓحٗس   : ذ٤شٝش ، ضف: أقٔذ سجضد جُ٘وحـ،ًطحخ جُوٞجك٢. (1974.)ٓغؼذزعؼ٤ذ ذٖ ، جألخلؼ 

  دجس ، ،جُذجس جُر٤نحءفرك٢ٛـ(: جُؼٔذز، ضكو٤ن: دمحم ٓك٢٤ جُذ٣ٖ 456أذٞ ػ٢ِ قغٖ جُو٤شٝج٢ٗ )ش ،جذٖ سؽ٤ن

 جُشؽحد جُكذ٣ػس،.

 ٌٓطرس جُوحٛشز. ، 2، ضف، ػرذ جُغالّ دمحم ٛحسٕٝ، هجُر٤حٕ ٝجُطر٤٤ٖ .(1960أذٞ ػػٔحٕ ػٔشٝ ذٖ ذكش ) ، جُؿحقع

 .جُخحٗؿ٢

 ٓطرؼس جُخحٗؿ٢جُوحٛشز،، ضف، جُكغح٢ٗ قغٖ ػرذ هللا، جٌُحك٢ ك٢ جُؼشٝك ٝجُوٞجك٢ (1977.)جُطرش٣ض١ ،جُخط٤د. 

  ٌٓطرس جُغ٤ذ ػرذ  ٓقش ،،جُكحؽ٤س جٌُرشٟ ػ٠ِ جٌُحك٢ ك٢ ػ٢ِٔ جُؼشٝك ٝجُوٞجك٢(1322.))جُغ٤ذ دمحم(،جُذٜٓ٘ٞس١

 جُٞجقذ جُطٞذ٢.

 جُٔؼ٤حس ك٢ أٝصجٕ جألؽؼحس ٝجٌُحك٢ ك٢ ػِّٞ جُوٞجك٢( 1971جالٗذُغ٢.) ذٖ ػرذ هللا جُغشجؼ أذٞ ذٌش دمحم ،جُؾ٘طش٢٘٣ ،

 .ٌٓطرس جإلعال٢ٓ، ذ٤شٝش،2ضف: دمحم سمٞجٕ جُذج٣س، ٌٓطرس جإلعال٢ٓ، ه 

  جٌُٔطرس جُؼقش٣س ذ٤شٝشضف: دمحم جُرؿح١ٝ ٝدمحم أذٞ جُلنَ ئذشج٤ْٛ، جُق٘حػط٤ٖ ٛالٍ.أذٞ ،جُؼغٌش١. 

 جُؼشذ٢جٌُحضد دجس دٕٝ هرؼس، جُوحٛشز،أذٞ ٗقش: جُٔٞع٤و٠ جٌُر٤ش، ش. ؿطحط ػرذ جُِٔي خؾرس،  ،جُلحسجذ٢. 

 1ن دمحم جُكر٤د ذٖ خٞؾس، ه، ضكو٤ٜٓ٘حؼ جُرِـحء ٝعشجؼ جألدذحء (1966.)ٛـ(684جُوشهحؾ٢٘ قحصّ ذٖ دمحم )ش ،

 .ضٞٗظ

 

 

 ثالثا: المراجع الحديثة

  دجس جُؼٞدز. ذ٤شٝش 3ه، هنح٣حٙ ٝظٞجٛشٙ جُل٤٘س ٝجُٔؼ٣ٞ٘س،جُؾؼش جُؼشذ٢ جُٔؼحفش: (1981، )جُذ٣ٖئعٔحػ٤َ ػض 

 جألكحم دجس.جُر٤نحء جُذجس .1ه، أصٓس جُكذجغس ك٢ جُؾؼش جُؼشذ٢ جُٔؼحفش (1933.)أقٔذ، جُٔؼذج١ٝ. 

 جُٔؼحسفجُوحٛشز ، دجسعِغِس جهشأ. 442، ػذد ظٞجٛش جُطٔشد جُل٢٘ ك٢ جُؾؼش جُٔؼحفش(.1978،أقٔذ)جُؼضخ 

 دجس ضٞذوحٍ جُذجس جُر٤نحء،  1ه( جُؾؼش جُؼشذ٢ جُكذ٣ع )ذ٤٘حضٚ ئذذجالضٜح(1990) دمحم ،ذ٤٘ظ. 

  دجس جُٔؼحسف،.دش، جُوحٛشز،، جُوحك٤س ك٢ جُؼشٝك ٝجألدخ،قغ٤ٖ .ٗقحس 

  جإلٓحسجشٓ٘ؾٞسجش جضكحد ًطحخ أدذحء ، جإلٓحسجش ، 1هجُغٌٕٞ جُٔطكشى، (1991)١.،ػِٞ جُٜحؽ٢ٔ. 

 ٓ٘ؾٞسجش ػ٤ٕٞ جُٔوحالش،. جُر٤نحء،ذ٤٘س ٝجُؾٜحدز ٝجالعطؾٜحد(.1987) سجؾغ،  ػرذ هللا 

  ش: ٓؿٔٞػس ٖٓ جألفذهحء. جُكذجغس ك٢ جُؾؼش جُؼشذ٢قشًس  (1982،ًٔحٍ.)ذيخ٤ش 

 دجس جُػوحكس 1.ه  ٓكحمشجش ك٢ جُغ٤ٔ٤ُٞٞؾ٤ح(. 1987،دمحم.)جُغشؿ٢٘٤ 

  جُؼِْ ُِٔال٤٣ٖ. دجس .ذ٤شٝش  6.هجُٔؼحفشهنح٣ح جُؾؼش  (1981جُٔالتٌس)ٗحصى 

 (1994) ئكش٣و٤ح جُؾشم 1، هجُوذ٣ْٗوذ جُؼشذ٢ ،. 

 

 رابعا: الكتب المترجمة:

 

  ،ٌٝٓطرس ٤٘ٓٔ٘س،  ذ٤شٝش ، جُؾٞطجُؾؼش ٤ًق ٗطلٜٔٚ ٝٗطزٝهٚ، ضش. دمحم ئذشج٤ْٛ (1961)ج٤ُضجذ٤ع دس 

 ٖدجس ضٞذوحٍ، جُر٤نحء ،1هذ٤٘س جُِـس جُؾؼش٣س، ضش، دمحم جُٞج٢ُ دمحم جُؼٔش١. ( 1986،ؾٕٞ)٤ًٛٞ. 



 
 

 

 

 خامسا: الدواوين العربية

  قٞجس ػرش جألذؼحد جُػالغس، ذـذجد،.(1992جُك٤ذس١ )ذِ٘ذ 

  دجس جُلٌش.2غس ك٢ جُؾؼش جُؼشذ٢ جُٔؼحفش، هقشًس جُكذج (1986ذي، ًٔحٍ )خ٤ش ، 

 دجس جُؼٞدز. ذ٤شٝش،،6ٓؿِذ جُػح٢ٗ، ه (1971)د٣ٞجٕ ٗحصى جُٔالتٌس 

 

 

  دجس جُؼٞدز، ذ٤شٝش،2هجألػٔحٍ جٌُحِٓس،  (1980)جُك٤ذس١،ذِ٘ذ. 

  ٍدجس ؽؼش، ذ٤شٝش ،ٓؿٔٞػس جُرثش جُٜٔؿٞسز، (1985) ٣ٞعق،جُخح. 

 ،ٓ٘ؾٞسجش جُط٤ِؼس، ذ٤شٝش ، 2هؽ٘حؽ٤َ جذ٘س جُؿِر٢، (1965)ذذس ؽحًشجُغ٤حخ. 

 ذ٤شٝش، 1د٣ٞجٕ خٔغٕٞ ػحٓح ك٢ ٓذ٣ف جُ٘غحء، ، ه( 1991،ٗضجس )هرح٢ٗ. 

 

 

 

 

 سابعا: المجالت

 

 ٓح١،  10: جألؽ٤حء ٝجألعٔحء، جُؼِْ جُػوحك٢، (1968، دمحم )جُغشؿ٢٘٤ 

 ُِٞٞجُٔؿِذ جُػح٢ٗ ػذد جُػح٢ٗ، ّ.1933أًطٞذش  ٓؿِس أذ 

  

 

 


